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 اإلسالمتاريخ العرب منذ ظهور / تاريخ الدولة العربية  999/ 1

 األمويةحتى سقوط الدولة 
 عبد العزيز سالمالسيد . د

-132في العصر العباسي  اإلسالميةتاريخ الدولة العربية  999/ 2
 م 1251-979/  هـ 656

 السامرائي إبراهيمخليل . د

 شاكر مصطفى. د دولة بني العباس 999/ 3 

 جمال الدين سرور. د (ص)قيام الدولة العربية في حياة محمد   999/ 9 

 ألجميليرشيد عبد هللا  هـ 132 -91 األمويةالخالفة اإلسالمية الدولة العربية  5/999 

 هاشم يحيى المالح. د النبوية الراشدة الوسيط في السيرة 999/ 6

 صطفى عباس الموسويم اإلسالميةن العربية دالتاريخية لنشأة وتطور المالعوامل  999/ 7

 محمد عيسى صالحية اإلسالميةالحضارة في المدينة  999/ 1

 عبد المنعم ماجد. د نسخة2/ في العصور الوسطى اإلسالميةتاريخ الحضارة  999/ 9

 حسن احمد محمود. د في العصر العباسي اإلسالميالعالم  999/ 19

 عبد العزيز الدوري. د دراسات العصور العباسية المتأخرة 999/ 11

 البركات االربلي أبيشرف الدين  تاريخ اربل 999/ 12

 د سعيد عبد الفتاح عاشور اإلسالميةدراسات في تاريخ الحضارة  999/ 13

 خير هللا طلفاح اإلسالمالنظام العام في  999/ 19

 فاروق عمر. د األولعباسيات دراسات في تاريخ العصر العباسي  999/ 15

 احمد شليب.د اإلسالميةوالحضارة  اإلسالميالتاريخ  999/ 16

 عبد الجبار ناجي. د  اإلسالميةبية ردراسات في المدن الع 17/999

 خير هللا طلفاح للناس العلوم عند العرب أخرجتكنتم خير امة  11/999

 عادل. د اإلسالميةتاريخ الشعوب  19/999

 فاروق عمر. د دراسة تاريخية اإلسالميةالنظم  29/999

 خالد جاسم الجنابي. د تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثاني 21/999

 مغلي أبومحمد وضعي . د المعاصرة اإليرانيةدليل الشخصيات  22/999

 نزار كريم جواد. د دراسة تاريخية األمريكية اإليرانيةالعالقات  23/999

 جورج انطونيوس العرب تاريخ حركة العرب القومية يقضه 29/999

 عبد الحميد عبادة. د بغداد والمساجد والجوامع بآثارالعقد الالمع  25/999

 عبد العزيز سالمالسيد . د نسخة2/  اإلسالميتاريخ المغرب في العصر  26/999

 سعد زغلول عبد الكريم اإلسالم والفنون في دولةالعمارة  27/999

 زهير احمد القيسي تاريخ الشطرنج الكبير 21/999

 توفيق سلطان اليوزبكي. د هـ 997-132الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية  29/999

 مجدي كامل في التاريخ األساطير أشهر 39/999

 1919-1991 في البصرة السياسية األوضاعدراسة في تطور  31/999
   م

 حميد احمد حمدان

 قاسم عبده قاسم. د الرؤية الحضارية للتاريخ قراءة في التراث التاريخي العربي 32/999



 عصام الدين عبد الرؤوف في المشرق اإلسالميةالدولة  33/999

في الشرق  اإلسالميةالتاريخية للحضارة العربية  األصول 39/999
 األقصى

 فيصل السامر

 يحيى الجبوري الحيرة و مكة وصلتها بالقبائل العربية 35/999

 عبد هللا فياض األمويةوالدولة  اإلسالممحاضرات في التاريخ صدر  36/999

 احمد رفيق البرقاوي 1932-1922العالقات السياسية بين العراق وبريطانيا  999/ 37

 حسن باشا. د اإلسالميةبالفنون  وتأثرهافنون النهضة التشكيلية  31/999

 السامرائي إبراهيمخليل  2ن األندلسفي  تهماتاريخ العرب وحضار 39/999

 خير هللا طلفاح اإلسالميتاريخ العرب في العصر  99/999

 ستانلي بول األيوبيصالح الدين  91/999

 هنري فوستر نشأة العراق الحديث 92/999

 المظفر أبيالدين  شمس 997-395الحقبة  األعيانالزمان في تاريخ  مرآة 93/999

-661االقتصادية في المغرب على عهد المربيين  األوضاع 99/999
 هـ 759

 مزاحم عالوي. د

 يلقزيز اإللهعبد  المعاصر اإلسالميالدولة في الفكر  95/999

 واإلداريدراسة في التاريخ السياسي  األولالعصر العباسي  96/999
 والمالي

 العزيز الدوريعبد 

 ذنون الثامري إحسان. د ينيالحياة العلمية زمن السامان 999/ 97

 عبد الرزاق حسن  األحمرالتوجه العسكري للكيان الصهيوني نحو البحر  91/999

 إبراهيمالفضل  أبومحمد  ذيول تاريخ الطبري 99/999

 عزيز جاسم الحجية وعد بلفور 59/999

 سمير عبد الرحيم الحديثةموسوعة الحرب  51/999

 صالح العقاد المشرق العربي المعاصر 52/999

 قحطان عبد الستار خراسان إلقليميخ المحلية رالتوا 53/999

 عبد الرزاق مطلك  1936-1917بدايات الفكر االشتراكي في العراق  59/999

 مصطفى العقاد المحيرة دراسة لتاريخها العربي إمارة 55/999

 السامرائي إبراهيمخالد .د األمريكيةالعرب والقوى العظمى العرب والواليات المتحدة  56/999

 مؤسسة الثقافة العمالية  دراسة في تاريخ الوطن العربي 57/999

 عبد الجبار ناجي دراسات في تاريخ الخليج العربي والجزيرة العربية 51/999

 خيرهللا طلفاح حقيقة يهود 59/999

 فؤاد قزانجي  1939-1995العراق في الوثائق البريطانية  69/999

 مصطفى عبد القادر قضية عربستان 61/999

 اسعد عبد الرزاق الناصرية ثورة بيروقراطية 62/999

 ألحجيحياة ناصر . د هـ 719-671العامة في حكم المماليك  أصول 63/999

 نزار عبد اللطيف. د الحدود الشرقية للوطن العربي دراسة تاريخية 69/999

 نائل حنون المعجم المسماري 65/999

 إقبالعباس  الوزارة في عهد السالجقة 66/999



 إلى حل النزاعات خالل انتقال جنوب افريقيا: مراقبة الريح 999/ 67
 الديمقراطية

 سوزان كولن ماركس

 الديحاني أمين األولفيصل  61/999

 مجموعة من الباحثين دراسة عامةالجمهورية العربية اليمنية  69/999

 سهيل حسن الصهيونية 79/999

 بول لوس الفكر االشتراكي 71/999

 شمس الدين الحيدري الكويت ماضيها وحاضرها 72/999

 األمريكيةوزارة الخارجية  األمريكيموجز التاريخ  73/999

 األمريكيةوزارة الخارجية  األمريكينظام الحكم  79/999

 عبد هللا فياض التاريخ فكرة ومنهجا 75/999

 لويس عوض تاريخ الفكر المصري القديم  76/999

 محمد كمال السيد محمد ومسميات من تاريخ مصر القاهرة أسماء 77/999

 طالب محمد وهيم على نفط الخليج األمريكي -التنافس البريطاني 71/999

 الحسينيعبد الرزاق  تاريخ العراق السياسي الحديث  79/999

 خير هللا طلفاح العراق التقليديون  أعداء 19/999

 علي نعمة الحلو االحواز 11/999

 محمود شبيب حكايات تاريخية عراقية  12/999

 محمود شيت خطاب الحرب العالمية الثانية أسرار 13/999

 ممدوح عارف الروسان حروب الثورة العربية الكبرى 19/999

 عبد العليم العلوجي  عربستانحقيقة عن  299 15/999

 محمد رؤوف السيد طه االحواز إقليمتاريخ  16/999

 مجموعة باحثين العرب والعولمة 17/999

 بشار عواد ذيل تاريخ حديقة السالم بغداد 11/999

 برزان التكريتي في منطقة الخليج العربيالصراع الدولي  19/999

 حسين جميل 1996-1925الحياة النيابية في العراق  99/999

 مسعود ظاهر. د النهضة اليابانية المعاصرة 91/999

 األولالجزء  األندلسفي  اإلسالميةالحضارة العربية  92/999
 والثاني

 سلمى الخضراء الجيوسي

 عبد المناف شكر جاسم  العالقات العراقية السوفيتية 93/999

 عبد الرزاق التحريرية1991الخفية في حركة السنة  األسرار 99/999

 سليم طه التكريتي  1929-1991العراق والجزيرة العربية لجمن في مغامرات  95/999

 عالء جاسم محمد الحربي 1951-1995العالقات العراقية البريطانية  96/999

 ميضرصباح مهدي  نسخة 9/  تاريخ جنوب الجزيرة العربية الحديث 97/999

 محمد مظفر االدهمي المجلس التأسيسي العراقي 91/999

 منظمة التحرير الفلسطينية يوميات فلسطينية 199/999

 وزارة الخارجية العراقية عربستان دراسة تاريخية سياسية قانونية 191/999

 فاضل البراك حكومة الدفاع الوطني  192/999



 منذر غيتاوي 1965القضية الفلسطينية لعام  193/999

 الراوي إبراهيمجابر  شط العرب عبر التاريخ 199/999

 عالء عبد الكريم العصور تكريت عبر 195/999

 الناصري إبراهيمخليل  التطورات المعاصرة في العالقات العربية التركية  196/999

 لطفي جعفر فرج الملك غازي 197/999

 منذر غيتاوي 1965السنوية لعام  سلسلة الوثائق الفلسطينية العربية 191/999

 خالد زيادة التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية 199/999

 ناجي معروف  1969-1169العراق الحديث  إعالم 119/999

 عبد الواحد ذنون 2ن البحث التاريخي أصول 111/999

 رشاء الهيتي القديم والحديث إطارهاهيت في  112/999

 محمود بيب سلمان طريق المجدمحمود  113/999

 احمد ثابت من يحمي عروش ؟ النفط والتبعية 119/999

 إبراهيمشوقي  لإلسالمالغزو الفكري والتيارات المعادية  115/999

 ناجي معروف أشرابي إقبالحياة  116/999

 قيس محمود نوري المجتمع والدول في السعودية  117/999

 دريد عبد القادر نوري جنوب الصحراء أفريقيافي  االستالمتاريخ  111/999

 ألحديثينزار عبد اللطيف  العالقات العربية الفارسية دراسة تاريخية  119/999

 جعفر عباس حميدي 1956/ انتفاضة العراق  129/999

 اسعد محمد زيدان في عهد رضاه شاه بهلوي إيران 121/999

 خليل احمد إبراهيم تاريخ العالم الثالث الحديث 122/999

 زامل حسين خلف للشعب الفلسطيني الثابتةالحقوق  123/999

 عبد الرحمن البزاز االستقالل إلىالعراق من االحتالل  129/999

 غانم محمد صالح  1956-1939العراق والوحدة العربية بين  125/999

 علي خيون في العراق 1963قصة ثورة رمضان / دبابات رمضان  126/999

 بدر الدين عباس معركة الجهراء دراسة وثائقية 127/999

 أمينمحمد  الحقيقة كما رايتها في العراق 121/999

 لوريمر الكويت في دليل الخليج 129/999

دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع  139/999
 بريطانيا 

 فاضل البراك

 احمد امين والفرستيارات ثقافية بين العرب  131/999

 عالء الدين نورس في الخليج العربي ابان عهد كريم فان اإليرانيةالسياسة  132/999

 محمد حسين زبيدي تاريخ االعتداءات الفارسية على العراق 133/999

 فاروق صالح العمر في الوثائق البريطانية 1991ثورة مايس  139/999

 عامر سليمان محاضرات في التاريخ القديم 135/999

 سليمان سعدون البدر العالقات الحضارية في الوطن العربي 136/999

 رشيد عبد هللا اإلسالمتاريخ العرب قبل  137/999

 سليمان سعدون البدرمنطقة الخليج  القديم ىناألددراسات في تاريخ الشرق  131/999



 نسخة2/ العربي

 نصر  أبوعمرو  فتوح الشام 139/999

 تركي عطية الجبوري الكتابات والحروف القديمة 199/999

 جبر إبراهيمجبر  برج بابل 191/999

 خير هللا طلفاح تاريخ العرب في العصر الجاهلي 192/999

 منير شفيق علم الحرب 193/999

 عامر سليمان اللغة االكدية  199/999

 ناجي معروف العملة والنقود البغدادية 195/999

 إبراهيمسلمان  التقويمين الميالدي والهجريتاريخ  196/999

 ناهض عبد الرزاق المسكوكات  197/999

 أمين باقر قرن 12حوادث بغداد في  191/999

دراسة في دوره العسكري :  ِعَياض بن ُغْنِم الِفْهري 199/999
 واإلداري

 علي عبد مشالي. د

 احمد فخري مصر الفرعونية 159/999

 تقي الدباغ اآلثارمقدمة في علم  151/999

 احمد سامي سعيد واألناضول إيرانالقديم  األدنىتاريخ الشرق  152/999

 يوسف خلف عبد هللا الجيش والسالح 153/999

 شكري محمود  1993-1999الشمالية  أفريقياحرب  159/999

 وآخرونالحياني  إبراهيم أمريكاالعرب في  155/999

 وميض جمال نظمي دراسات نظرية في االمبريالية  156/999

 بهاء فهمي في القرنين التاسع عشر والعشرين أوربا 157/999

 احالم حسين 1925الخلفية السياسية واالجتماعية للعراق في ضل الدستور  151/999

 فؤاد جميل بالد مابين النهرين بين الوالئين 159/999

 سيار كوكب جميل 1915-1916تكوين العرب الحديث  169/999

 مجموعة من الباحثين ان في العراقانتهاكات العدوان والحصار لحقوق االنس 161/999

 محمد جليل تكوين الحضارة في بقايا الذاكرة 999/ 162

 عبد العزيز حميد طرق البحث العلمي في التاريخ واالثار 163/999

 انمار الجراح الدليم في ديالى مآثر 169/999

 وزارة االعالم العراقية بحوث المؤتمر الدولي في التاريخ 165/999

 محمد عبد الرحمن األخالقالمرجع في تاريخ  166/999

 محمد علي حوات القومي العربي األمنوتأثيرها على  أوسطيةمفهوم الشرق  167/999

 الدوريعبد العزيز  تاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع الهجري 161/999

 جوليانا داود إيرانالعمال في  أحوال 169/999

 نوري نجم في الحرب والسالم 179/999

 أبو الوفاء بن عمر العرضي نسخة2/ معادن الذهب في األعيان المشرفة بهم حلب 171/999

 طه باقر تاريخ اليونان والرومان  172/999



 فيروز احمد تركيا الحديثة 173/999

 البيروسوبول الثورة الفرنسيةتاريخ  179/999

 محسن الموسوي مشكالت ثورات التحرر الوطني المعاصر 175/999

 عبد اللطيف احمد التاريخ اليوناني 176/999

 محمد حميد الجعفري 1951-1919بريطانيا والعراق حقبة من الصراع  177/999

 خيريسعاد  1951-1929الحركة الثورية المعاصرة في العراق  171/999

 الخطيب البغدادي نسخة2/  مجلد17 : تاريخ مدينة السالم 179/999

سوس البريطاني في البالد الجار فمذكرات مستر هم 119/999
 اإلسالمية

 خ.ج . د

 طراد الكبيسي األندلسالنساء في  أعالم 111/999

 حسنين توفيق المسلمين في مصر واإلخوانالنظام السياسي  112/999

 احمد سوسة حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين 113/999

 خليل احمد إبراهيم تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 119/999

 فواز جرجس تجاه العرب كيف تصنع ومن يصنعها األمريكيةالسياسة  115/999

 سعدون هادي إيرانمالحظات حول قضية العرب مع  116/999

 بال الماضي والمستقبلعمان  117/999

 محمد البكاء العامرية قيام الدم 111/999

 امين المميز المملكة العربية السعودية 119/999

العام العراقي والعدوان الثالثي  الرأيمواقف في وثائق  199/999
 1956على مصر 

 طاهر البكاء

 حكمت قفلجملي. د (التركياالمبريالية والنموذج )مسائل الثورة في العالم الثالث  191/999

المدينة والحياة المدنية دراسات في تاريخ العراق  192/999
 وحضارته

 نخبة من اساتذة التاريخ

 عماد عبد السالم الصراع العراقي الفارسي 193/999

 احمد مختار واألندلسدراسات في تاريخ الغرب  199/999

 العبادي احمد مختار. د نسخة 5 / واألندلسفي تاريخ المغرب  195/999

 الشيخ غنيمي رأفت. د نسخة 2/  في التاريخ المعاصر أفريقيا 196/999

 عبد المنعم سمير تجربة التكامل والوحدة األوربيةالجماعة  197/999

 نيفين عبد المنعم مسعد  اإليرانيةالعالقات العربية  إيرانصنع القرار في  191/999

 مجموعة باحثين وتطورات آفاق األطلسيحلف شمال  199/999

 بلقزيز واخرون اإللهعبد  1916-1997الحركة الوطنية المغربية والمسألة القومية  299/999

 اسعد غوتابي اإلثيوبي االريتريالصراع  291/999

  تاريخ الصحافة العربية 292/999

 إبراهيمالفضل  أبومحمد  تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك 293/999

 مصطفى العبادي. د (مصر)ي نستالعصر الهلي 299/999

 محمد عبد المولى األفريقيةحركات التحرير  295/999



 إسماعيل احمد علي واإلنسانالمعاصر البيئة  أفريقيا 296/999

من الفتح إلى بداية عصور  تاريخ المغرب العربي 297/999
 االستقالل

 عبد الحميد سعد زغلول

 علي محمد الحرب والترتثوصايا  291/999

 ضياء احمد األوربيالحوار العربي  299/999

 حياة ناصر م 1999-999في صدر العصور الوسطى  أوربا 219/999

 بال 1999-1179الحديث  أورباتاريخ  211/999

 روبرت بالمر الحديث أورباتاريخ  212/999

 األحمدسامي سعيد  تاريخ الرومان 213/999

 عبد الحميد جودة األمريكيصانعوا االقتصاد  219/999

 رشدي زاكية محمد السريانية نحوها وحرفها 215/999

 فاضل عبد الواحد. د عشتار ومسألة تموز 216/999

جعفر  أبو/ تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي 217/999
 المنصور

 حسين فاضل

 االدهمي محمد مظفر الحديث عصر النهضة الثورة الفرنسية أورباتاريخ  211/999

 محمد مظفر في القرن التاسع عشر أورباتاريخ  219/999

تاريخ دول االغالبة والرستميين  تاريخ المغرب العربي 229/999
 حتى قيام الفاطميين وبني مدرار واالدارسة

 عبد الحميد سعد زغلول

 احمد ابراهيم الحديث أفريقيالمحات في تاريخ  221/999

 خيرية عبد الصاحب الفكر القومي العربي في المغرب العربي 222/999

 صباح صادق جعفر قرارات مجلس الحكم 223/999

 فرج بصمه جي (نبور القديمة)نفر  229/999

 رجاء حسين ياسين عبد الكريم دراسة عن سيرته. د 225/999

 محمد المختاراحمد  تاريخ علماء الموصل 226/999

 السيد فتح هللا الموصلي ضد هجوم نادر شاه مة الموصل في الدفاع عن مدينتهملحم 227/999

 المنظمة العراقية لحقوق االنسان الوجيز في مسودة الدستور العراقي 221/999

 محمد عبد الجبار والديمقراطية لقاء ام الفراق اإلسالم 229/999

 راشد البراوي الشرقية ةواتحاد افريقييا نيكمستقبل  239/999

 وآخرون علي محافظة ؟ أين إلى... العرب وجوارهم  231/999

 محمد علي حوت العرب والعولمة 232/999

 محمد عايد المثقفون في الحضارة العربية  233/999

 فياض هللا عبد. د 1929سنة  الثورة العراقية الكبرى 239/999

 معروف الدواليبي في االشتراكية الثورية إسالميةنظرات  235/999

 محمد احمد السامرائي البحر المتوسط صراع ام تعاون 236/999

بين  اإلسرائيليوالصراع العربي  األحمرالبحر  237/999
 االستراتيجيين

 عبد المحسن اإللهعبد 



 سعد الدين عبد هللا إبراهيم الوطن العربي ومشروعات التكامل 231/999

 محمد يوسف موريتانيا الحديثة 239/999

 جعفر الخياط قرون من تاريخ العراق الحديث أربعة 299/999

 فوزي خلف  في سنوات الحرب العالمية االولى إيران 291/999

 موسى الموسوي في ربع قرن إيران 292/999

 منذر الشاوي انحراف النظام البرلماني في العراق 293/999

 علي رؤوف سيد مرسي واللغة العبرية الحديثة  إسرائيلمدخل في تاريخ بني  299/999

 عودة سلطان عودة 1991-1917السوفيتية  اإليرانيةالعالقات  295/999

 عبد الرزاق االنباري النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي 296/999

 شفيق عبد الرزاق السامرائي المشرق العربي 297/999

 لؤي البحري سكة الحديد بغداد برلين 291/999

 خليل إبراهيم 1932-1169في العراق  تطور التعليم الوطني 299/999

في القرن الثالث  اإلسالميحركة الترجمة في المشرق  259/999
 والرابع للهجرة

 رشيد الجميلي

 الجنابيخالد جاسم . د األمويفي العصر  اإلسالميمنظمات الجيش العربي  251/999

 إسماعيلشعلة . د نظام التعليم في العراق 252/999

 ساطع الحصري البالد العربية والدولة العثمانية 253/999

 خلدون بناعبد الرحمن  نسخة3/  مقدمة ابن خلدون 259/999

 صالح احمد. د األمريكيدراسات في التاريخ  255/999

 فكتور محمد األدبيةالعصور الوسطى  256/999

 عبد الرحمن بن خلدون تاريخ ابن خلدون 257/999

 هريدي صالح احمد. د األولىفي الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية  أوربا 251/999

من عصر النهضة حتى الثورة  الحديث أورباتاريخ  259/999
 الفرنسية

 هريدي صالح احمد. د

حتى نهاية القرن  اإلسالميفقط منذ الفتح العربي مدينة  269/999
 دراسة سياسية وحضارية: الخامس الهجري

 طايع احمد صالح سليم. د

 ماهر شعبان. د التحرير العربي  261/999

 سعيد عبد التواب احمد. د نسخة 5/  المعاصر أورباتاريخ  262/999

 عبد التواب احمد. د الحديث والمعاصر أورباتاريخ  263/999

 محمد عبد الشافي. د الصغرى للعصور الوسطى آسيا 269/999

 محمد متولي الشعراوي. د غزوات الرسول 265/999

 علي محمد الصالبي. د اإلسالميالفتح  266/999

 الجبوري فتحي عباس. د نسخة 5/  تاريخ الخليج العربي 267/999

 السالمعمر عبد . د في القرن الرابع الهجري واإلعالمطبقة العلماء  261/999

 عبد علي أكرم. د نسخة 7/  الحديث أورباتاريخ  269/999

 نمير طه ياسين. د والمعاصر العرب القديم تاريخ 279/999



 عمر عبد السالم تدمري. د  في القرن الثالث الهجري واإلعالمطبقة العلماء  271/999

 تدمري السالمعمر عبد . د في القرن الخامس الهجري واإلعالمالعلماء  272/999

 األثيرابن  عز الدين. د الكامل في التاريخ  273/999

 ابن الجوزي رجالف أبو واألممالمنتظم في تاريخ الملوك  279/999

 الدوري احمد مجيد حازم 1991ـ1991وتأسيس الدولة القومية  العراقيون الضباط 275/999

  أبو النجيب السهروري آداب المريدين 276/999

 حبصكريم . د ومحنة االنشقاق األمريكيةالواليات المتحدة  وجمهوري 999/ 277

 د صباح مهدي رميض.أ التطورات السياسية في الجنوب اليمني 271/999

 توفيق صبحي ناظم. د المعاهدة البريطانية الفرنسية التركية الحلف البلقاني  279/999

 نخبة من الباحثين حضارة العراق 219/999

وعالقاتها مع الكيان  مواقف تركيا من قضية فلسطين 211/999
 الصهيوني

 توفيق صبحي ناظم. د

 توفيق صبحي ناظم. د تركيا والتحالفات السياسية 212/999

 توفيق صبحي ناظم. د وحلف بغداد األطلسيحلف شمال  213/999

في سنوات الحرب العالمية  األمريكيةالعالقات العراقية  219/999
 1995ـ 1939 الثانية

 عبد الرحمن الدوري أسامة

 غولد مان. رالف م  األحزابسياسة  إلىمن الحرب  215/999

 توفيق صبحي ناظم.د وقضاياهالوطن العربي  أوضاع 216/999

 علي هادي المهداوي الحلة في العهد العثماني 217/999

 توفيق صبحي ناظم. د البلقاني ومعاهدة مونتر الميثاق 211/999

 احمد سوسة تاريخ حضارة وادي الرافدين 219/999

 حكماء صهيون الخطر اليهودي 299/999

 باحثون علي محمد المياح العرب والقوى العظمى العرب وروسيا 291/999

 فاروق صالح العمر التأثير الصهيوني في سياسة الواليات المتحدة 292/999

 وزارة الخارجية األمريكيموجز التاريخ  293/999

 وآخرونمارتن ميسونيه  اليورانيوم المنظب الحرب الخفية 299/999

 عتيزان فاطمة زياد السخاوي وكتابه الضوء الالمع موارده ومنهجه 295/999

 محمد محمد جاسم في منطقة الخليج العربي األمنية االستراتيجيات 296/999

 عبد الرحمن عزام األبطالبطل  297/999

دراسة في أوضاعها االجتماعية واالقتصادية : عسيرأمارة  291/999
 ج2/والسياسية

 صباح مهدي رميض

 األثيرعز الدين ابن  الغابة في معرفة الصحابة أسد 299/999

 الذهبي شمس الدين محمد 2ج:النبالء أعالمسيرة  399/999

 قدري العلماء السوفيات آراء 391/999

 لويس شاكر اإليمانفي  آباؤنا 392/999

 إبراهيم اإللهعبد . د اإلسالميةالمركزية  393/999



 عاطف علبي. د اإلسالمموسوعة عواصم  399/999

 علي يحيى معمر اإلسالميةاالباضية بين الفرق  395/999

 القادر عبدمحمد  السقوط إلىمن النهوض  األمويةالدولة  396/999

 نجوى جمال. د الدور السياسي والحضاري عصر الفرعونية 397/999

 نعمان محمود جبران. د اإلسالمدراسات في تاريخ الجزيرة العربية قبل  391/999

 عرب دعكور. د 3ن والمماليك وحضارتهم ينوااليوبتاريخ الفاطميين والزنكيين  399/999

 نعمان محمود جبران. د والمماليك االيوبيندراسات في تاريخ  319/999

 إبراهيمعبد هللا . د المركزية الغربية 311/999

 راضي نواصره مكةاثر فتح  312/999

 عزيز حسن الحركة القومية الكردية التحررية 313/999

 رؤوف سبهاني واإلسالمفيلسوف العرب  الكندي 319/999

 الشافعيبن كثير  إسماعيل الفصول في سيرة الرسول 315/999

 يوسف روكز السوداء أفريقيا 316/999

 المالكيمحمد ابو بكر  سراج الملوك 317/999

 بن عبد هللا المغلوب سامي  بن عفان رضي هللا عنه عثمان الخليفة أطلس 311/999

 بن عبد هللا المغلوب سامي طالب رضي هللا عنه أبيعلي بن الخليفة  أطلس 319/999

 بن عبد هللا المغلوب سامي التاريخي لسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم األطلس 329/999

 فيجاي ماهاجان إفريقيانهوض  321/999

دراسة في األحوال االجتماعية واالقتصادية  مدينة بخارى 322/999
 والثقافية

 الثامري ذنون إحسان

 زيدون حمد المحسن. د اإلسالمحضارة العرب قبل  323/999

حروب الردة في عهد ابو بكر الصديق رضي هللا  أطلس 329/999
 عنه 

 بن عبد هللا المغلوبسامي 

 ابن كثير ج1/ البداية والنهاية 325/999

 بن عبد هللا المغلوب سامي والرسول األنبياءتاريخ  أطلس 326/999

  شمس الدين زين العابدين. د تاريخ العرب الحديث المعاصر 327/999

 يحيى لطفي عبد الوهاب. د العرب في العصور القديمة 321/999

 فاضل بيان  الدولة العثمانية في المجال العربي  329/999

 ألعبادياحمد مختار . د 3ن في التاريخ العباسي والفاطمي 339/999

 جوناثان ليونز بيت الحكمة 331/999

 نجالء سعيد مكاوي مشروع سورية الكبرى  332/999

 عبد العزيز الدوري. د تاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع الهجري 333/999

 عبد العزيز الدوري. د في الفكر والثقافة أوراقفي التاريخ والحضارة  أوراق 339/999

 عبد العزيز الدوري. د اإلسالميةالنظم  335/999

في التاريخ العربي  أوراقفي التاريخ والحضارة  أوراق 336/999
 اإلسالمي

 عبد العزيز الدوري. د



  إسماعيلحاتم . د اإلسالميمحاضرات في التاريخ  337/999

 خضير العزاوي ديالى لواء هو هذا 331/999

 فيصل حسون 1979-13-1995صحافة العراق  339/999

 حسان حالق. د مناهج الفكر والبحث التاريخي 399/999

 ميثم الجنابي ورهان المستقبلالعراق  391/999

 ميثم الجنابي العراق ومعاصرة المستقبل 392/999

 علي . د اإلسالميحوار الحضارات في المنظار  393/999

 جيمس بيتراس إسرائيلجرائم  399/999

 ساهرام النووية إيرانطموحات  395/999

 النشار مصطفى حسن. د نسخة3/  تاريخ العلم عند العرب 396/999

 حسام علي داود اقتصاديات التجارة الخارجية 397/999

 وليد جميل األمير. د العولمة والعرب وبداية التاريخ 391/999

 ألحبوبياحمد  كما عرفتهم أشخاص 399/999

  ألزغبياحمد محمد  الحوثين دراسة منهجية 359/999

 فخري صالح ادوار سعيد دراسة وترجمات 351/999

 تريثا بارزي حلف المصالح المشتركة  352/999

 احمد داود اوغلو العمق االستراتيجي 353/999

 ايفو دالدر األزماتهالل  356/999

 جيمس بيلي 1139بغداد سنة  إلىرحلة فريز  357/999

 بطرس حداد. د رحلة سبشياني  351/999

 سليم أمري الزعيم عبد الكريم قاسم  359/999

الطبقجلي ودوره العسكري والسياسي في العراق ناظم  369/999
1935-1959 

 ألبياتياحمد كاظم محسن 

 ألنعيمي احمد نوري. د الدولة العثمانية واليهود 361/999

 لمؤلف مجهول من تاريخ نجد أوراق 362/999

-1923في كردستان  وأثرهاالسياسة البريطانية تجاه تركيا  363/999
1926 

 بيار مصطفى 

 علي احمد شكري. د مذكرات جمال باشا السفاح 369/999

 طالب محيبس حسن الوائلي. د في الدراسات التأريخية العربية" منهج االستغراب"توظيف  365/999

 مايكل غوردن في التفاصيل الخفية لغزو العراق واحتالله IIكوبرا  366/999

االقتصادي في التاريخ  أوراقفي التاريخ والحضارة  أوراق 367/999
 واالجتماعي

 عبد العزيز الدوري. د

 وإيرانفي الوطن العربي  اإلسالميةموسوعة الحركات  361/999
 وتركيا

 احمد الموصلي. د

دراسة في التاريخ السياسي ) األولالعصر العباسي  369/999
 (والمالي واإلداري

 عبد العزيز الدوري. د



 األمريكيالعربي في مرحلة مابعد االحتالل  اإلقليميالنظام  379/999
 للعراق

 احمد رجب إيمان

 جالل ورغي التركية اإلسالميةالحركة  371/999

 زيادة نقوال دراسات في المغرب العربي والسودان العربي) إفريقيات 372/999

 سعد ناجي جواد. د دراسات في المسألة القومية الكردية 999/ 373

 مارك فلور باييه الرأسمالية ام الديمقراطية 379/999

 عاطف معتمد (الالتينية أمريكاالقوة الصاعدة في )البرازيل  375/999

 محمد فارس الفارس.د المحتلة ومباحثات االتحاد التساعي اإلماراتجزر  376/999

 مايكل شوير األمريكيةالقومية االمبريالية  377/999

 عاطف معتمد عبد الحميد استعادة روسيا مكانة القطب الدولي  371/999

 فرانسيس فوكوياما على مفترق الطرق أمريكا 379/999

 ضياء الدين سردار كابوس العالم األمريكيالحلم  999/ 319

 المولى سعود. د ديمقراطية االستيراد  أمريكا 311/999

 تساي شي تشين سلسلة الحكماء يتكلمون/ كونفوشيوس 312/999

 فائق بطي. د الموسوعة الصحفية العراقية 313/999

 بشير عبد الفتاح األمريكيةتجديد الهيمنة  319/999

مع  األمريكيسيرة حياة القائد العام للجيش ) أمريكيجندي  315/999
 (اهتمام بتكوين الجيش وتدريبه ومعاركه

 فرا نكستومي 

 احمد باغي إسماعيل. د الحديث اإلسالميالدولة العثمانية في التاريخ  316/999

 مفيد الزيدي. د التيارات الفكرية في الخليج العربي 317/999

 رشدي راشد. د دراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها 311/999

 بور تيوستوم  إفريقيابريطانيا في  319/999

 غريفوري اورفلي عربية أصولذوي  أمريكيينتاريخ  399/999

 لي كوان يو األول إلىمن العالم الثالث  391/999

ونشاطه العسكري والسياسي في العراق  سري رفعت الحاج 392/999
(1991-1959) 

 ألعباديعماد نعمة . د

 فائق بطي. د الصحافة العراقية في المنفى 393/999

 هوبز باوماريك  (1191-1719 أوربا)عصر الثورة  399/999

 عيسى اسكندر المعلوف ج2: الشرقية  األسرتاريخ  395/999

 عفت وصال حمزة مواقف نسائية رائدة 396/999

 جايمس بتراس في الواليات المتحدة إسرائيلسطوة  397/999

 هـ سنت جون فيلبي 1921ـ  1915 الجزيرة العربيةومذكرات فيلبي في العراق  391/999

 اريك هوبز باوم المال رأسعصر  399/999

 كريس الدن (منافس أمشريك ) إفريقياالصين في  999/999

 بول هازار 1715-1619 األوربيالوعي  أزمة 991/999

 علي خليفة الكواري الخليج العربي والديمقراطية 992/999



 احمد محمد جوارنة. د اإلسالميةالهند في ظل السيادة  993/999

 عبد العزيز الدوري. د التاريخ عند العربنشأة علم  999/999

 أكاديميلمنهج  التأسيسرحلة )المؤرخ صالح احمد العلي  995/999
 (لدراسة التاريخ العربي

ناصر عبد الرزاق المال . د
 جاسم

ودورها في التطورات السياسية في )حركة القوميين العرب  996/999
 (1966-1951)العراق

 سعد مهدي شالش. د

 ربيع حيدر طاهر الكبرى  األوربيةالتاريخ السياسي للدول  997/999
 

الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية للحركة القومية  991/999
 في العراق( االستقاللية)العربية 

 وميض جمال عمر نظمي. د

 يوسف بأسيل التدمير إستراتيجية 999/999

 الشطي إسماعيل العربيةالفساد والحكم الصالح في البالد  919/999

 الدار العربية للعلوم نسخة2م حياته وحكمه : حكيم من الصين كونفوشيوس 911/999

 جوزيف لوكلير اإلصالحتاريخ التسامح في عصر  912/999

 فدوى احمد محمود. د المسيحيون العرب وفكرة القومية العربية 913/999

 فاضل محمد حسين. د والحركات السياسية في العراق األحزابالفكر القومي لدى  919/999

 عبد العزيز الدوري. د مقدمة في التاريخ االقتصادي العربي 915/999

 عبد الرزاق الفارس. د الفقر وتوزيع الدخل في الطن العربي 916/999

 جان زيغلر. د سادة العالم الجدد 917/999

 الجابريمحمد عابد . د تكوين العقل العربي 911/999

 االغاخان أغاخانمذكرات  919/999

 األحمر ألمولدي. د الجور االجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا 929/999

 محمد عابد الجابري. د فلسفة العلوم إلىمدخل  921/999

 بدران إبراهيم الفلسفة العربية المعاصرة  922/999

 الجابري محمد عابد في الفكر العربي اإلنسانحقوق  923/999

 مايكل مودر المتأنق ماذا حل ببالدي أيهما 929/999

 بلقزيز اإللهعبد  الحداثة إلىمن النهضة  925/999

 ىالوراثة والنفط والقو ثلثمجلس التعاون الخليجي في م 926/999
 األجنبية

 يوسف خليفة اليوسف. د

 محجوبيانايفان  الحوار العربي التركي بين الماضي والحاضر 927/999

 موريس بيرمان األمريكيةانحطاط الحضارة  921/999

 سعد ناجي جواد. د دراسات في القومية الكردية 929/999

 عبد الوهاب حميد رشيد. د العراق المعاصر 939/999

 رشيد مقتدر في المغرب اإلسالميةاالدماج السياسي للقوى  931/999

 يونان لبيب رزق. د 1995-1919العربية موقف بريطانيا من الوحدة  932/999

 نوري جعفر. د ئوهعلي ومناو 933/999

 فياض اإللهعبد . دمن الشيعة بين عهدي  وإسالفهم األماميةالتربية عند  تاريخ 939/999



 وال طوبيالصادق 

 خضير نعمان الخليج العربي إماراتالبحرين من  935/999

 زيدانجرجي  بناة النهضة العربية 936/999

 أبو محمد عبد الملك بن هشام ج9/ السيرة النبوية 937/999

 الكاند هلوي نسخة2/  مج3/حياة الصحابة  931/999

 محمد بن عبد هللا. د (رضي هللا عنه)فتنة مقتل عثمان بن عفان  939/999

 محمود شيت خطاب (عليه الصالة والسالم)سفراء النبي  999/999

 حمد كنعانأ بن محمد خالصة تاريخ ابن كثير: النبوية والمعجزاتالسيرة  991/999

 علي محمد الصالبي. د غزوات الرسول دروس وعبر وفوائد 992/999

 عدنان السيد حسين. د اإلسالمالعالقات الدولية في  993/999

 العسكري مرتضى السيد ج2/  المؤمنين أم أحاديث 999/999

 محمد بن عبد هللا  أبي والسياسة اإلمامة 995/999

 محمد الغزالي فقه السيرة 996/999

 بن المقري التلمساني احمد 2ج/الرطيب األندلسالطيب من غصن نفح  997/999

 عبد الرحمن بن خلدون مقدمة العالمة ابن خلدون 991/999

 عزيز العظمة. د مختلف منظور من العلمانية 999/999

 لقدامة بن جعفر الخراج وصناعة الكتابة 959/999

 فربمان جرنفيل  التقويمان الهجري والميالدي 951/999

للحضارات  أساساحضارات الوطن العربي القديمة  952/999
 اليونانية

 األحمرسامي سعيد 

 بن احمد كنعانمحمد  المغازي النبوية 953/999

 عطيات محمد ابو السعود. د فلسفة التاريخ عند جامبا  959/999

 علي مفتاح عبد السالم الجديدة في العصر الراشدي  اإلسالميةتخطيط المدن  955/999

 سهيل قاشا تاريخ الفكر في العراق القديم 956/999

 احمد. د العباسين إلى األمويين أوالعهد السري للدعوة العباسية  957/999

 منظمة اليونسكو (المجلد الرابع)العام  إفريقياتاريخ  951/999

 ظاهر جاسم محمد. د اإلفريقيةدراسات تاريخية في العالقات العربية  959/999

 الحسن علي بن الحسين أبي مروج الذهب  969/999

 عبد اللطيف الشواف آخرونعبد الكريم قاسم وعراقيون  961/999

 صالح احمد العلي. د .اإلسالميةالفتوحات  962/999

 فؤاد صالح. د اإلسالميالمثقفين في التاريخ العربي  السياسيينمعجم  963/999

 الحسن البصراوي أبي السلطانية والواليات الينية اإلحكام 969/999

 صالح احمد العلي. د تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية 965/999

دراسة في ) في المدينة (وسلم صلى هللا عليه)دولة الرسول 966/999
 (تكوينها وتنظيمها 

 صالح احمد العلي. د

 محمد كمال. د في المغرب اإلسالميةالدويالت  967/999



 مركز دراسات الوحدة العربية ج3/  العربية العلوم تاريخ موسوعة 961/999

 صالح احمد العلي. د األولى اإلسالميةفي العهود  اإلدارة 969/999

 حمد عمر الشاهين. د نصوص ووثائق تاريخية 979/999

 موفق بن قدامة التبين في انساب الفرنسيين 971/999

 خزعلي إبراهيم. د األندلستاريخ وحضارة  972/999

 سالمة صالح. د اإلسالميةالحضارة العربية  973/999

 محمد سعيد مرسي اإلسالمعظماء  979/999

 الجبوري إسماعيلاحمد . د األولباسية بالعلماء في العصر العباسي عالقة الخالفة الع 975/999

 الهاشمي عبد المنعم الخالفة العثمانية  976/999

 الصالبي علي محمد. د عبد العزيزالخليفة عمر بن  977/999

 هاشم هشام سوادي. د نسخة 3/  1911ـ  1516 تاريخ العرب الحديث 971/999

 الجبوري إسماعيلاحمد . د نسخة 3 (األولالعصر العباسي )تاريخ الدولة العباسية  979/999

 أمين يحيىفوزي . د نسخة 3 (العصر العباسي الثاني)تاريخ الدولة العباسية  919/999

 حسين مؤنس. د نسخة 2/  األندلسفجر  911/999

 فليب. د تاريخ العرب 912/999

 فؤاد صالح السيد. د  اإلسالميةمؤسس الدولة  913/999

/ من الفتح وحتى سقوط غرناطة  واألندلستاريخ المغرب  919/999
 نسخة 7

 عبد المحسن طه رمضان. د

 نهال خليل. د األمويةالفة ختاريخ ال 915/999

 عبد المنعم الهاشمي األندلسيةالخالفة  916/999

 طه خضر عبيد. د نسخة3/ م 1953ـ  329 تاريخ الدولة البيزنطية 917/999

 احمدنهلة شهاب . د نسخة 6/ تاريخ المغرب العربي  911/999

 عبد المنعم محمد. د في العصور الوسطى المشرق والمغربالعالقات بين  919/999

 علي الهاشمي إياد. د نسخة 3/  الحديث أورباتاريخ  999/999

 محمد كمال. د دراسة تاريخية حضارية األندلس 991/999

 احمد  بعد مضيء الفتوحات النبوية اإلسالميةالفتوحات  992/999

 علي محمد الصالبي. د شخصيته وسيرته( رضي هللا عنه)طالب  أبيعلي بن  993/999

 شخصيته( رضي هللا عنه)طالب  أبيالحسن بن علي ابن  999/999
 وعصره

 علي محمد الصالبي. د

 صفوان طه حسن. د تاريخ االيوبين والمماليك 995/999

 علي محمد الصالبي. د عوامل االزدهار وتداعيات االنهيار/  األمويةالدولة  996/999

 علي محمد الصالبي. د اإلسالميالفتح  997/999

 رآك. ف . ي  نسخة 3م  مصر القديمة أساطير 991/999

بعد الموت في حضارة بالد وادي الرافدين   عقائد ما 999/999
 القديمة

 نائل حنون

 بأقالم رحالة رحالة بأقالمبغداد  599/999



 عبد الملك بن قريب األصمعي نسخة 2م  تاريخ العرب قبل اإلسالم 591/999

 ألعبيديعصام علي  إسرائيلالسياسية في  األحزاب 592/999

 يودسي  .أ. ل  نسخة 6/  تاريخ العرب العام 593/999

 علي محمد الصالبي. د اإلفريقيفي الشمال  اإلسالميالفتح  599/999

سجل تاريخي سياسي اقتصادي اجتماعي :معجم العراق 595/999
 ثقافي

 عبد الرزاق الهاللي

 علي  انصكبجاسم  األمويةالخالفة  اإلسالمتاريخ صدر  596/999

 عزت علي سليم شهداء الصحابة 597/999

 محسن محمد حسين.د برؤية شرقية االستشراف 591/999

 زرعة الدمشقي أبي 2واحدة مجونسخة  1نسخة  مج3/ كتاب التاريخ 599/999

 علي معطي. د اإلسالمتاريخ العرب السياسي قبل  519/999

 حسين محمد حسين. د  اإلسالميةالمالية  اإلدارةدراسات في  511/999

 عباس محمود العقاد  اإلسالميةموسوعة عباس محمود العقاد  512/999

 ياقوت الحموي نسخة 2/ ج7/ معجم البلدان 513/999

فريق البحوث والدراسات  اإلسالميالموسوعة الميسرة في التاريخ  519/999
 اإلسالمية

 محمد بن عمر كتاب المغازي 515/999

 ثريا نصر. د األوربية األزياءتاريخ  516/999

 فؤاد صالح السيد. د  اإلسالميفي التاريخ العربي  السياسيين ألقابمعجم  517/999

 محمد سعيد حمدان. د البشرية ومنجزاتهاالحضارات  511/999

 بيضون إبراهيم. د اإلسالميةتاريخ بالد الشام في العصور  519/999

 علي محمد الصالبي. د غزوات الرسول دروس وعبر وفوائد 529/999

 طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة 521/999

 الصالبي علي محمد. د (عرض وقائع وتحليل)السيرة النبوية  522/999

 عبد الجبار ناجي. د اإلسالميةدراسات المدن العربية  523/999

 عبد المنعم ماجد. د تاريخ الخالفة الفاطمية 529/999

 طارق فتحي سلطان. د نسخة 3/  أسيافي  اإلسالمانتشار  525/999

 المشهدانيياسر عبد الجواد  نسخة3/ سياآفي  اإلسالميةتاريخ الدول  526/999

 عبد المحسن طه رمضان. د نسخة 3/  األندلسالحروب الصليبية في  527/999

 جين افربك ريقيا القديمةإفريقيا العام المجلد الثاني حضارات افتاريخ  521/999

 عبد العزيز خليل الفياض اإلسالمالسلم عند العرب قبل  529/999

 علي محمد الصالبي. د ابن الخطاب رضي هللا عنه عمر سيرة 539/999

 عبد المنعم محمد ماجد. د تاريخ الدولة العربية الحضاري والسياسي 531/999

 عبد المنعم الهاشمي األمويةالخالفة  532/999

التطورات السياسية في ايران في عهد رضا شاه بهلوي  533/999
 1939ـ 1911

 فرح صابر. د



 رأيتوليم كلي  تاريخ الفلسفة الحديثة   539/999

 ألعبيدي إبراهيمخلف . د تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر 535/999

 داخل حسن. د في الذاكرة أيام 536/999

 محمد سعيد رضى. د اإلسالميفي العصر  واألندلستاريخ المغرب  537/999

 اسحق الصابي أبي اسحق الصابي ألبيالمنتزع من كتاب التاجي  531/999

نزعة التعايش والسالم العراقية في مواجهة سياسة التوسع  539/999
 اإليرانية

 واإلعالموزارة الثقافة 

-1951تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري  599/999
1961 

 نوري عبد الحميد. د

 سالفة صجاوي اليهود السوفيت دراسة في الواقع االجتماعي 591/999

 7/ العزة وعشائرها في العراق والوطن العربيتاريخ قبيلة  592/999
 نسخة

 خضير عباس العزاوي

 مجموعة من المستشرقين والدراسات العربية الكردية االستشرافتاريخ  593/999

 احمد إبراهيملبيد  األمويفي العصر  اإلسالميةالدولة العربية  599/999

 ابي منصور عبد الملك تحفة الوزراء 595/999

 الحسن علي أبوصدر الدين  والملوك السلجوقية األمراء إخبارزبدة التواريخ  596/999

 عبد الوهاب عباس. د 1995-1919تاريخ العالم الحديث  597/999

 محمد حسين الزبيدي. د 1951-995العراق في العصر السبويهي  591/999

 حلقة دراسية في النظم السياسية في العالم الثالث لجمهورية 599/999
 تنزانيا االتحادية

 البغدادي إبراهيمعبد السالم 

 حسن الجاف. د الوجيز في التاريخ 559/999

 عواد مجيد االعظمي. د اإلسالميدراسات في تاريخ االقتصاد العربي  551/999

 حمدان عبد المجيد. د وأقداره إحكامهالخراج  552/999

 ألحديثيقحطان عبد الستار  دراسات في التاريخ السلساني والبيزنطي 553/999

 محمد الغزالي دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المتشرقين 559/999

 نجمان ياسين والراشديناالقتصادية في عصر الرسالة  األوضاعتطور  555/999

 هاشم يحيى المالح والخالفة الراشدةالوسيط في السيرة النبوية  556/999

الحركات )الدولة العربية في العصور العباسية المتأخرة  557/999
 (إيراناالنفصالية في 

 ألحديثيقحطان عبد الستار . د

 بعلي محمد بن الحسين  أبو السلطانية األحكام 551/999

 فاروق عمر. د دراسة في التاريخ السياسي إيرانتاريخ  559/999

 حسام السامرائي في الدولة العباسية اإلداريةالمؤسسات  569/999

 ياقوت الحموي ة النسبضب من كتاب جمهرقتالم 561/999

 ابن األثير الجوزي االتابكيةالتاريخ الباهر في الدولة  562/999

 العباس المبرد وأب الخوارج من كتاب الكامل إخبار 563/999

 عبد الجبار العمر مصرع الكولونيل لجمان 569/999

 زينب محمود. د فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 565/999



 عبد القادر احمد . د األوربيةالعصور الوسطى  566/999

 ألحصريخلدون ساطع  أبو في القومية العربية وأحاديث أراء 567/999

 عبد العظيم محمود. د اإلسالميعن التاريخ  الغربيينالمنهج في كتابات  561/999

 مصطفى النجار. د الخليج العربي الحديث والمعاصرتاريخ  569/999

 مزاحم عالوي. د االقتصادية في المغرب على عهد المدنيين األوضاع 579/999

 إبراهيملبيد . د األمويفي العصر  اإلسالميةالدولة العربية  571/999

 خليل . د (ومضمونات إبعاد) واألدبالشعوبية  572/999

 بشار عواد. د  اإلسالمية لألمةومفهوم القيادة العربية  اإلسالم 573/999

 الجبوري إبراهيمسلمان  كشاف التقويميين في التواريخ الهجرية والميالدية  579/999

 محمد عبد العزيز بطولية التاريخ مآثر 575/999

 مرتضى حسن النقيب. د ومنهج البحث التاريخي المبتدىالمؤرخ  576/999

 مجموعة من الباحثين العراق في التاريخ 577/999

 العظمةعزيز  ابن خلدون وتاريخه 571/999

 إسماعيلمحمد . د نظريات ابن خلدون أسطورةنهاية  579/999

 المظفر أبيشمس الدين  األعيانالزمان في تاريخ  مرآة 519/999

 ليث عبد الحسن في العراق 1951تموز  19ثورة  511/999

 زهدي حسن جار هللا المعتزلة 512/999

 فؤاد صالح السيد اإلسالميالمغتالين في التاريخ العربي  السياسيينمعجم  513/999

 رميضصباح مهدي  صحافة العهد الملكي 519/999

 صباح مهدي رميض التاريخيةالدراسات دراسات معاصرة في التربية ومناهج  515/999

 مهدي رميضصباح   أعالمديالى سيرة  516/999

 صباح مهدي رميض تطورات السياسية في الجنوب اليمني 517/999

 ابو المنذر هشام الكلبي النسب ةجمهر 511/999

 ي فوردنره التي تواجه العالم األولىالمشكلة  :اليهودي العالمي 519/999

 جمعة علي الخولي نسخة 2/  2ج/  تاريخ الدعوة 599/999

 ألمعاضديخاشع . د المجتمع العربيدراسات في  591/999

 جالل الدين السيوطي نظم العقيان في أعيان األعيان 592/999

 احمد سوسة العرب واليهود في التاريخ 593/999

 حنا بقاعين. د A- B 1ج/معجم العمارة  599/999

وكوينتلبور مكتب التحقيقات  األسودتفتيت حزب الفهد  595/999
 1971-1966الفدرالية

 كريم صبح. د

 طارق نافع الحمداني الخليج والجزيرة العربية 596/999
 حياه نسيب العيد مؤرخو بالد الشام في القرن الثامن عشر 597/999
 ابن طيفور (أقدم ما كتب في تاريخ الخليفة المأمون: )تاريخ بغداد 591/999
599/999   
 حمادحسين فهد . د التاريخية اآلثارموسوعة  699/999



 سهيل قاشا األب ألجليليالموصل في العهد  999/ 691
 سعيل قاشا األب الموصل في القرن التاسع عشر 692/999
 زمان عبيد وناس أفريقياتاريخ عالقات العرب مع  693/999
 هلز عنتر الحركة العمرانية في قرطبة وضواحيها 699/999
 زينب عيسى العالقات المصرية الصينية 695/999
 كارستن نيبور  بالد العرب وما حولها إلىرحلة  696/999
 بدري محمد فهد. د وتراثه اإلسالميتاريخ القضاء  697/999
 محمد عبد هللا المعموري. د نسخة 3/  واألندلستاريخ المغرب  691/999
 خالد السعدون عن تاريخ الخليج العربي أوراق 699/999
 بومبيهصوفي  اآلخرمصر الوجه  619/999
 احمد علبي. د ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد 611/999
 محمد النعيم تفتيت السودان 612/999
 عبد هللا االشعل.د اإلسرائيليةفي العالقات المصرية  وأثرهاكامب ديفيد  613/999
 محمد البحيري ملف العالقات السرية وإسرائيلقطر  619/999
 حلمي شعراوي قرن إلىمن قرن  أفريقيا 615/999
 إلىمفهوم االمبريالية من عصر االستعمار العسكري  616/999

 العولمة
 الهادي النيموي

 المبروك المنصوري في بالد المغرب اإلسالميالفكر  617/999
 لطفي دبيش. د اإلسالميةالتواصل الحضاري في الثقافة العربية  611/999
 الهادي التيموي الحركة القومية العربية أصولفي  619/999
 علي حسين الجابري. د اإلسالميدروس في الفكر الفلسفي  629/999
 االعسم األميرعبد  اإلسالممن تاريخ الفلسفة العربية في  621/999
 هانس ابرهارد تاريخ الحروب الصليبية 622/999
 سعيد بن محمد. د دراسات في التاريخ العماني 623/999
للدراسات  اإلماراتمركز   األمريكيةالصين والهند والواليات المتحدة  629/999

 اإلستراتيجية والبحوث
 محمد رضا عبد األمير األنصاري وفاء اإلماء 625/999

 الحسيني الحسيني. د مذكرات نشرشل  626/999
 فوزي ربيع مفقودة في حياة السادات أوراق 627/999
 مجدي زعيل  اإلسالمالحوار العربي التركي حول قضايا  621/999
 محمد عاشور مهدي األفريقية –العالقات الخليجية  629/999
للدراسات  اإلماراتمركز  أسيامعجزة شرق  639/999

  اإلستراتيجيةوالبحوث 
 محسن محمد صالح (النهوض الماليزي)إستراتيجية دراسات  631/999

 بيتر سكاون األسودالكتاب  أميركا 632/999

 عماد عبد السالم رؤوف التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني 633/999



 محمود شاكر موسوعة تاريخ الخليج العربي 639/999

 عبد الكريم يحيى سؤال الهوية الكردية  635/999

 لييطا أور البر التحديث والحداثة في القرن التاسع عشر الخالفة العثمانية 636/999

 عصام يوسف المؤرخين العرب أشهر 637/999

 خالد علي نبهان الكيمياء عند العرب والحضارات القديمة 631/999

 طالل عتريسي (إيران)الجمهورية الصعبة  639/999

 البلوىمطلق  الوجود العثماني في شمال الجزيرة العربية 699/999

 عواطف عبد الرحمن. د الصحافة الصهيونية في مصر 691/999

 احمد الخليل.د اإلسالميةتاريخ الكرد في الحضارة  692/999

 الهادي التيموي.د تونس  693/999

  العرب أحوالفي معرفة  األدببلوغ  699/999

 البيطارالشيخ عبد الرزاق  حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر 695/999

 حنيفة احمد بن داود أبي الطوال  اإلخبار 696/999

 حامد إسماعيل اإلسالمالمعارك الكبرى في  697/999

 األندلسي بن حزممحمد  أبو بتحقيق عبد المنعم خليل ابراهيم جمهرة انساب العرب 691/999

بعد  األمريكيةفي السياسة الخارجية  األوربيةامن القادة  699/999
 نهاية الحرب الباردة

 زهير بوعمامة. د

 حيان التوحيدي أبو المقابسات 659/999

 الحمام أبوعزام  (تاريخ وحضارة)األنباط 651/999

 عصام عبد الفتاح نيلسون مانديال 652/999

 ماجد شبر عربستان في الوثائق البريطانية 653/999

 حسين بسلي رجب طيب اردوغان  659/999

 عبد العزيز سليمان.د الشعوب اإلسالمية  655/999

 االعسم  األميرد عبد .أ االستشرافدراسات في  999 /656

 محمود سعيد عمران تاريخ الحروب الصليبية 657/999

 ليندسي جونز الديانة اليهودية 651/999

 ارثر كريستنس إيران في عهد الساسانين 659/999

 لين بول ستانلي سيرة القاهرة  669/999

 زكي البحيري.د مشكلة دارفور 661/999

 نعمة حسن البكر.د بعد الحرب العالمية الثانية  األمريكيةالهيمنة  662/999

 مانفريد كالوس عواصم العالم القديم أعظم اإلسكندرية 663/999

 رشيد الدين فضل هللا جامع التواريخ 669/999

 عزيز سامح الشمالية إفريقياالعثمانيون في  األتراك 665/999

 عبد العزيز نوار. د 3ن تاريخ العرب المعاصر مصر والعراق 666/999

 سليم أميناحمد . د القديم األدنىفي تاريخ الشرق  667/999

 ألزناتيسالم عبد هللا  وحضارتها في عهد بني امية األندلستاريخ  661/999



 احمد غازي تاريخ النقود العراقية 669/999

 عبادة كحيلة. د نسخة 3/  القطوف الدواني في التاريخ االسباني 679/999

 عثمان علي الحركة الكردية المعاصرة 671/999

 خليل عبد الكريم والمرأةالعرب  672/999

 مزاحم عالوي.د في المغرب  اإلسالميةالحضارة العربية  673/999

 بن قتيبة النيوري هللا عبد المعارف 679/999

 ماجد  شبر القبائل والصراعات السياسية والقبلية 675/999

 برتراند رسل ( الكاثوليكية الفلسفة)تاريخ الفلسفة الغربية  676/999

 برتراند رسل (الفلسفة الحديثة)تاريخ الفلسفة الغربية 677/999

 برتراند رسل (الفلسفة القديمة)تاريخ الفلسفة الغربية 671/999

صالح احمد العلي رحلة التأسيس لمنهج اكاديمي المؤرخ  679/999
 لدراسة التاريخ العربي

 ناصر عبد الرزاق. د

 اسحق رباح الموجز اإلسالميالتاريخ  619/999

 عبد الحسين شعبان.د كوبا الحلم الغامض 611/999

 عامر زياد.د العامة األمريكية اإلدارة 612/999

 رياض عبد هللا محمد.د في مؤلفات المستشرق واإلسالميةالمدن العربية  613/999

 زاهية قدورة. د شبه الجزيرة العربية 619/999

 ألبازالسيد .د (العصور الوسطى) أورباتاريخ  615/999

 حسان حالق.د اإلسالميةتاريخ الشعوب  616/999

 زهير صاحب جذور الحضارة العراقية عصر قبل الكتابة 617/999

 إطارفي  واألقلياتالحلول العلمية المطبقة لمشكلة القوميات  611/999
 القانون الدستوري والدولي 

 ولي قرةحسن .المحامي 

 ديفيد مكدول الحديث  األكرادتاريخ  619/999

 فاسيلييف تاريخ العربية السعودية 699/999

 ياس خضيرمحمد .د األوربيفي سياسة تركية حيال االتحاد  األمريكيالدور  691/999

 محمد نور الدين.د الدور التركي اتجاه المحيط العربي 692/999

القرن الثالث  أواسطحتى  اإلسالميالخراج منذ الفتح  693/999
 الهجري

 غيداء خزنة.د

 جراهام فولر الجمهورية التركية الجديدة  699/999

 ألحديثياحمد . د المعتزلة 695/999

 -1939 في العراق األمريكي -صراع النفوذ البريطاني  696/999
 نسخة2/ (دراسة تاريخية سياسية) 1951

 جاسم الكعيدي بشار فتحي.د

 كمال عبد الملك. د عربية مرآةفي  أمريكا 697/999

 سميرة احمد سيد ةالسادات وصفحاته المجهول 691/999

 محمد رمضان تشرشل جنرال الدم 699/999

جئين المن مشكلة ال ةياألمريكموقف الواليات المتحدة  799/999
 نسخة2/ م 1967 – 1991 الفلسطينيين

 صالح اللهيبي أديب. د



 ميسون علي ابداح اإلسالميةالمدينة  791/999

 يوسف احمد يوسف. د األندلسعلم التاريخ في  792/999

 منى الرهاوي ي الرهاويتتاريخ م 793/999

 مهدي جرادات والحركات السياسية في الوطن العربي األحزاب 799/999

 وضاح زيتون. د نسخة3/  المعجم السياسي 795/999

 سمرة أبومحمد  المحرقة النازية 796/999

 ياسين العيثاوي. د بين الدستور والقوى السياسية األمريكيةالسياسة  797/999

 الزيدي وليد. د والوطن العربي الفرانكفونيةالسياسة  791/999

 عوض عبد الكريم. د تاريخ العلوم عند العرب إلىالمدخل  799/999

 األصفهانيعماد الدين  الزمان أهلالبستان الجامع لجميع تواريخ  719/999

 هروتيسعدي عثمان . د نسخة9/ في تاريخ كردستان الحديث أكاديميةدراسات  711/999

 حماته البخاري. د فلسفة الثورة الجزائرية 712/999

 نصارمحمود نواف  نسخة2/ دراسة وتقييم1952ثورة يوليو  713/999

 محمد عبد الخالق إسالم الدبلوماسية المصرية وقضية فلسطين 719/999

 ببكمحمد روحي  االنقالب العثماني أسباب 715/999

خطاب )في الخطاب السياسي والتأثير اإلقناعاستراتيجيات  716/999
 (الرئيس السادات

 عماد عبد اللطيف

 مفيد الزيدي. د الحديث والمعاصر أورباموسوعة تاريخ  717/999

 للدراسات والبحوث اإلماراتمركز أسياتوازن القوى في جنوب  711/999

 ازوات عرفان العالقات المصرية اليمنية 719/999

 عبد العزيز سلمان. د أورباالتاريخ المعاصر  729/999

 محمد بشير. د  األندلسدراسات حضارية في تاريخ  721/999

 محمد بشير العامري. د  نسخة2/ األندلسيالحضاري في التاريخ  اإلبداعمظاهر  722/999

 النجار رغد عبد الكريم. د نسخة9/ المغول إمبراطورية 723/999

 محمود قداويعالء . د نسخة3/ ينلواآلق قوينلو واه قوالقرتاريخ العراق في عهدي  729/999

 ياسين إلمحمد مفيد . د 3ن دراسات في تاريخ العراق في العهد االيلخاني 725/999

 مفيد الزيدي. د التاريخ العربي بين الحداثة والمعاصرة 726/999

 اريك هوبز باوم أورباعصر الثورة  999/ 727

 سعد ناجي جواد. د دراسات في المسالة القومية الكردية 721/999

 لقمان عمر النعيمي دراسة لمسيرة االنضمام  األوربيتركيا واالتحاد  729/999

 رشيد الخيون معتزلة البصرة وبغداد 739/999

 كلود نيكوليه فكرة الجمهورية في فرنسا 731/999

 فيليب جوردون (الخارجية غير المشتركة أورباسياسة )دراسات عالمية  732/999

 رامازاني. كيه .أر  برشلونة  إطارالمتوسطية  األوربيةالشراكة )دراسات عالمية 733/999

 األمريكيةدراسات عالمية رؤيتان للسياسة الخارجية  739/999
 جمهورية وديمقراطية

 رودولف جولياني



من متطور  اإلسرائيلية –دراسات عالمية العالقات التركية  735/999
 الجدل حول الهوية التركية

 هاكان يافوز. م

والسياسة الخارجية  اإلسرائيليدراسات عالمية اللوبي  736/999
  األمريكية

 جون ميرشايمر

دراسات عالمية دور حكام الواليات في السياسة الخارجية  737/999
 األمريكية

 صامويل لوكاس كالميالن

 مكرم الطالباني. د المفصل في نشأة نوروز الذهنية اإلبداعية 999/ 731

  في العصرين الهلينستي والروماني األدنىالشرق  739/999

 أبو اليسر فرح الحديث أورباتاريخ  799/999

 السبعاوي عوني عبد الرحمن .د نسخة 5/  الحديث والمعاصر األمريكيالتاريخ  791/999

 العبودي نوري ستار العلمي العراق سفير هللا عبد الجبار عبد الدكتور 792/999

في التراجم  اآلثارصفحات من تاريخ مصر عجائب  793/999
 واألخبار

 عبد الرحمن الجبرتي

 أبو حنيفة أحمد بن داود الطوال األخبار 799/999

 عيسى الحسن عوامل البناء وأسباب االنهيار األمويةالدولة  795/999

دينية، أدبية، سياسية، عملية، : أعظم شخصيات التاريخ 796/999
 نسخة 3/  فلسفية

 عيسى الحسن

 عبد الهادي محمد حضارات وممالك بالد الرافدين 797/999

 عيسى الحسن األولىالحرب العالمية  791/999

 ونباف لوشغو نسخة2/  حضارة العرب 799/999

نسخة  1ج/ في عهد المرابطين والموحدين األندلستاريخ  759/999
 نسخة 3 2وج

 اخأشبيوسف 

 لويل ثوماس العربلورنس في بالد  751/999

 هنري فوستر نشأة العراق الحديث 752/999

 محمد حلمي. د والحداثة االنسحاب الثاني من مواجهة العصر اإلسالم 753/999

 ألشرابينهال خليل . د األمويةتاريخ الخالفة  759/999

 فرح صابر. د مدخل الى تاريخ االمتيازات الغربية في الشرق االوسط 755/999

 ألرفيعيعبد الحسين  دور النخبة القانونية في تأسيس الدولة العراقية 756/999

 معاشي بن ذوقان العطية للوطن العربي األمريكيالغزو  757/999

 جورج صليبا.د األوربيةوقيام النهضة  اإلسالميةالعلوم  751/999

رق الفِ )موسوعة الفرق في األديان السماوية الثالثة  759/999
 ج2(المسيحية واليهودية/ اإلسالمية

 أحمد حسن القواسمة. د

الثورة ) الثورة  إلىمن التأسيس  اإليرانيونالمثقفون  769/999
 (أنموذجا إيرانالدستورية في 

 فرح صابر. د

 وآخرون  ثابت احمد الدولة سيف من حملة مشاعل التقدم العربي عصمت 761/999

 عفاف سيد صبرة. د نسخة 3/  تاريخ الدولة البيزنطية 762/999

 مورسين كين العصور الوسطى أورباحضارة  763/999



 إبراهيمعبد الكريم . د دراسات في منهج البحث التاريخي واألدبي 769/999

 المطهر بن طاهر المقدسي 1مج:  كتاب البدء والتاريخ 765/999

 عبد هللا طه عبد هللا. د منهج البحث التاريخي 766/999

 الفرد زيمرن الحياة العامة اليونانية 767/999

 عالء الدين عطا ملك تاريخ فاتح العالم 761/999

 الدين زين العابدين شمس. د نسخة 5/  تاريخ أوربا الحديث والمعاصر 769/999

 أندريه باّرو أشـــور 779/999

 أبو زيد أحمد بن سهل البلخي كتاب البدء والتاريخ 771/999

تاريخ الشرق القديم نشوء المجتمعات الطبقية القديمة  772/999
 نسخة 3/  والمواطن األولى والحضارات العبودية

 واخرون م.ديكانوف ي

 فون. جسناف أ اإلسالمحضارة  773/999

 عيسى الحسن األسباب، الوقائع، النتائج: الحرب العالمية الثانية 779/999

 ماجدة حمود. د في التراث العربي األخرصورة  775/999

 إسماعيل أحمد سمر األمريكيةوالواليات المتحدة  إيرانالعالقات بين  776/999

 عيسى الحسن الدولة العباسية تكامل البناء الحضاري 777/999

 محمد صالح الزيباري.د الصغرى أسياسالجقة الروم في  771/999

 عليجواد . د اإلسالمالمفصل في تاريخ العرب قبل  779/999

 اليسير إسماعيلرنا  تاريخ العمارة بين القديم والحديث 719/999

 ناظم يونس الراوي.د إيرانالتاريخ السياسي المتيازات النفط في  711/999

 المكتبة الشرقية سومر عالم األشكال والحضارات الكبرى 712/999

 ألجميليعلي إبراهيم عبد  مسلم بن عقيل دراسة تاريخية 713/999

 سيتن لويد فن الشرق األدنى القديم 719/999

 خوان ياسر في التكوين الثقافي الالتيني وأثرهاحضارات الشرق  715/999

 الشيخ محمد الخضري الدولة العباسية 716/999

الطبقات االجتماعية والحركات الثورية في العهد  :العراق 717/999
 العثماني حتى قيام الجمهورية

عفيف  ترجمة/حنا بطاطو
 الرزاز

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1979 الموسوعة السياسية 711/999

 يعبد الرزاق الحسن أجزاء3: يخ العراق السياسي الحديثرتا 719/999

مالحظات تمهيدية حول معنى : الموسوعة الصغيرة 799/999
 الحضارة 

 دائرة الشؤون الثقافية والنشر

مالمح عن حياته 9عمانوئيل كانت :الموسوعة الصغيرة 791/999
 (وأعماله الفكرية

 دائرة الشؤون الثقافية والنشر

دول الخليج العربية في وثائق البالط الملكي العراقي  792/999
 1951ـ 1939

 طارق الحمداني. د

 داخل حسن جربو تطور التقانة عبر العصور 999/ 793

دائرة التراث العربي  2991و2999لعاميوقائع الموسمين الثقافيين  799/999
 واإلسالمي



في العصر  واإلداريةالسياسية  واألمراءوصايا الخلفاء  795/999
 دراسة تحليلية األولالعباسي 

 محمد جاسم الحديثي

 عباس العزاوي تاريخ الفيلة 796/999

لدراسة تاريخ العلوم عند  األساسيةوقائع ندوة المنطلقات  797/999
 العرب

دائرة التراث العربي 
 واإلسالمي

 عبد المعطي الخفاف واألمسمجلس التوحيد حوار بين اليوم  791/999

 خضير عباس الجميلي.د في الحياة العربية قبل االسالم وآثرهاقبيلة قريش  799/999

حكومة الرسول صلى هللا عليه وسلم دراسة تاريخية  199/999
 دستورية مقارنة

 المالحهاشم يحيى . د

 دائرة العلوم االنسانية ندوة حركة الجهاد البحري 191/999

 دائرة العلوم االنسانية وقائع ندوة الوحدة العربية ضرورة حضارية 192/999

 دائرة العلوم االنسانية وقائع ندوة الوحدة العربية الوقائع والمستقبل 193/999

 واإلسالميدائرة التراث العربي  الهوية العربية عقب حقب التاريخ 199/999

 سالم االلوسي 1997ـ 1997المجمع العلمي في خمسين عاما  195/999

 نزار عبد اللطيف الحديثي. د نسخة 3/  علم التاريخ عند العرب فكرته وفلسفته 196/999

 موفق سالم نوري. د خطط بغداد في معجم البلدان لياقوت الحموي 197/999

 عبد الرحمن بن عبد هللا السويدي الزوراء في سيرة الوزراءحديقة  191/999

 سالم االلوسي ومعناه عبر العصور التاريخية أصلهاسم العراق  199/999

 انس ابراهيم العبيدي 1999ـ  1991أزمة البوسنة  119/999

 المجمع العلمي العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين 111/999

 عامر سليمان. د 1ج/ الكتابات المسماريةنماذج من  112/999

 حسين أمين.د ذ تأسيسها حيى الوقت الحاضربغداد من 113/999

 المجمع العلمي وقائع ندوة وحدة حضارة بالد الرافدين 119/999

 هاشم يحيى المالح. د المفصل في فلسفة التاريخ 115/999

 نسخة 2/  المجمع العلمي وقائع ندوة/ التاريخالنواة واالمتدادات عبر : الوطن العربي 116/999

 صباح ياسين االعظمي 1997ـ 1997المجمعيون في العراق  117/999

 محمد جاسم الحديثي/ تح  السلطانية والواليات الدينية للماوردي األحكام 111/999

 حسين أمين. د.أ بغداد تاريخ وحضارة 119/999

 المجمع العلمي مصدرا لكتابة التاريخ األنسابوقائع ندوة كتب  129/999

 ناصر حسين أحمد. د مباهج الفكر ومناهج العبر 121/999

 سعاد ضمد السوداني.د/تح  (الُخطبي) محمد البغدادي ألبيمختصر تاريخ الخلفاء  122/999

من  اإلسالميةمؤرخ الحضارة  الدكتور عبد العزيز الدوري 123/999
 م2919هـ ـ1931 إلىم 1917هـ ـ 1335

 عبد هللا الجبوري. د

  صفي الرحمن المباركفوري بحث في السيرة النبوية/ الرحيق المختوم 129/999

 إبراهيم خلف العبيدي. د دراسات في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر 125/999

 حلمي شعراوي األفريقيةالثورة وأبعادها .. أنجوال 126/999

 مجيد محمود مطلب المعرفة منذ اإلغريق حتى ابن رشدتاريخية  127/999



 كريمر. ن. س  (حول األصالة في حضارة وادي الرافدين)هنا بدأ التاريخ  121/999

األمراض النسوية في التأريخ القديم وأخبارها في العراق  129/999
 الحديث

 كمال السامرائي. د

 كاشف الغطاءعلي  المتحدة األممفي  تقسيم فلسطين 139/999

 محمد عبد الرحمن برج. د التاريخ العربي الحديث والمعاصر 131/999

 مفيد الزيدي. د نسخة 3/  منهج البحث التاريخي 132/999

 محمد بشير العامري. د نسخة2/ األندلسيدراسات حضارية في التاريخ  133/999

 رعد مجيد العاني. د تاريخ أوربا الحديث والمعاصر 139/999

 الذنيبات الكريم عبد عوض. د المدخل إلى تاريخ العلوم عند العرب 135/999

 الضمور نايل حاتم. د اإلسالمية العربية الحضارة 136/999

دراسة تاريخية : الخليج العربي في العصر اإلسالمي 137/999
 حضارية

 عزة أبو هللا عبد. د

 استراتيجيات ثالث بين رؤية تاريخية جديدة العراق 131/999
 (الدردنيل. إيران . جزيرة العرب )

 السعدون محمود بن صالح. د

 الجبوري محمد يوسف. د من النكسة إلى العبور والسوفيت مصر 139/999

 نجم عبود مهدي السامرائي. د األمريكية - العراقية العالقات 199/999

 نليف حطاب السليم. أ  المتغيرات الدولية الراهنة والمستقبلية التاريخ بداية 191/999

 إبراهيم عبد المطلب. د في القرون الثالثة األخيرة ألفغانستان األجنبي الغزو 192/999

 نصار نواف التاريخ ميزان الناصر في عبد جمال 193/999

 نصار نواف 1976 -1991 المصرية السوفييتية العالقات 199/999

 النجار الكريم عبد رغد. د (دراسة في األوضاع السياسية) الجالئري العهد في العراق 195/999

خالل القرنين الخامس السادس  الساسانية العربية العالقات 196/999
 3ن للميالد

 محل أحمد سالم. د

تجاه إسرائيل في عهد أدارة الرئيس  األمريكية السياسة 197/999
 1961 -1953دوايت أيزنهاور 

 الضيفي بيات ميثاق. د

دراسة ) العثمانية في القرن السادس عشر الموصل والية 191/999
 3ن (اقتصادية -إدارية -سياسية

 علي شاكر علي. د

 -دراسة سياسية  1919 -1969 التركية الليبية العالقات 199/999
 اقتصادية

 المظفري نبيل. د

 السبعاوي عباس فهد. د األمريكية -السورية  العالقات 159/999

دراسة 1967 -1996 السوفييتية –السورية  العالقات 151/999
 تاريخية

 اللهيبي صالح أديب. د

 إسماعيل محمد الزيود. د معاصرة قضايا 152/999

 المالح أكرم بشار. د األفريقياإلسالم في المجتمع  أحدثها التي التحوالت 153/999

 نبيل موسى الجبالي . أ  نسخة2/ أهدافها، مظاهرها، انتشارها: اإلسالمية الحضارة 159/999

 المحتسب نافذ أحمد عرفها التاريخ ولن ينساها إسالمية شخصيات 155/999

 دناوي حسين أسعد مؤيد. د الستة الكتب في الصادق جعفر اإلمام مرويات 156/999



 الخالدي أحمد. د اإلسالمية والمدن اآلثار لدراسة المدخل 157/999

رحلة المغول من االستكبار : المغول والحضارة اإلسالمية 151/999
 إلى االنصهار

 العبادي مختار احمد. د

 العبادي مختار احمد. د والمملوكي األيوبي التاريخ في 159/999

 العبادي مختار احمد. د المغرب واألندلس  التاريخ في 169/999

 حسنين محمد إبراهيم. د العثمانية الدولة تاريخ 161/999

 حسنين محمد إبراهيم. د العباسية الدولة تاريخ 162/999

 حسنين محمد إبراهيم. د العربي المغرب في اإلسالم تاريخ 163/999

 حسنين محمد إبراهيم. د  األندلس في اإلسالم تاريخ 169/999

 دراز الحليم عبد أحمد. د إفريقيا شمال وحضارة تاريخ 165/999

 دراز الحليم عبد أحمد. د القديم األدنى الشرق وحضارة تاريخ 166/999

 السيد محمود. د اإلسالمية الشعوب تاريخ 167/999

 السيد محمود. د األموية الدولة تاريخ 161/999

 السيد محمود. د وحضارتها العثمانية  الدولة تاريخ 169/999

 -الغرب -تونس الجزائر -ليبيا) العربي المغرب دولة تاريخ 179/999
 (موريتانيا

 السيد محمود. د

 السيد محمود. د والحديث القديم اليهود تاريخ 171/999

 السيد محمود. د في مصر والشام الصليبية الحروب تاريخ 172/999

 السيد محمود. د البيزنطية الدولة تاريخ 173/999

 السيد محمود. د والروماني اليوناني التاريخ 179/999

 سالم العزيز عبد السيد. د العرب والمؤرخون التاريخ 175/999

من الفتح العربي حتى  األندلس في وآثارهم المسلمين تاريخ 176/999
 سقوط الخالفة بقرطبة

 سالم العزيز عبد السيد. د

 سالم العزيز عبد السيد. د األول العباسي العصر العرب تاريخ في دراسات 177/999

  سالم العزيز عبد السيد. د الفاطمي العصر نهاية حتى اإلسالمية مصر تاريخ 171/999

 سالم العزيز عبد السيد سحر.د والمملوكي األيوبي العصرين في مصر تاريخ 179/999

 علي العزيز عبد أحمد. د والمعاصر الحديث األقصى الشرق تاريخ 119/999

  الحميد عبد محمد محمد .د الوسطى العصور إنجلترا تاريخ في 111/999

 مجموعة باحثين  اإلسالمية الحضارة تاريخ في بحوث 112/999

 حسن الباسط عبد أحمد. د القديم( العربية) الجزيرة سكان تاريخ في دراسات 113/999

 محمد تقي جون. د وإعادة البناء.. قصة الكرد الفيليين محنة االنتماء 119/999

 مها أسعد عبد الحميد طه. د النجاشي وأثره في التأريخ 115/999

 خالد حسن جمعة. د (1995ـ 1913)علي الوردي المؤرخ والمفكر الواقعي 116/999

 خالد حسن جمعة. د  1961ـ 1921األحزاب السياسية في العراق 117/999

 واخرون غريمال بيار ج3/  العام أوربا موسوعة تاريخ  111/999

 الوهاب عبد أكرم نسخة 2/  األولى العالمية الحرب تاريخ 119/999



 لوبون جوستاف نسخة2/  العرب حضارة 199/999

 جون فريلي نسخة2/ الدين عالء مصباح 191/999

 روشفالد أفيل نسخة2/ القومية العرقية وسقوط اإلمبراطوريات 192/999

 مصطفى الرحيم عبد احمد نسخة2/  العثماني التاريخ أصول في 193/999

 مجهول مؤلف نسخة2/  الروم سالجقة أخبار 199/999

 صالح العزيز عبد. د نسخة2/  وأثارها القديمة مصر حضارة 195/999

وحتى ( م.ق19القرن) منذ ظهور العبرانيين اليهود تاريخ 196/999
طرد الرومان لليهود من فلسطين والشتات 

 (م2القرن)األخير

 إسماعيل حامد

بين المعتقدات السحرية  القديمة المصرية الحضارة 197/999
 نسخة2/ واألساطير العربية

 منير العزيز عبد عمر. د

 / من التأسيس إلى السقوط  العثمانية اإلمبراطورية تاريخ 191/999
 نسخة 9

 زيدون أبو وديع

 الشاهين عمر محمد. د نسخة2/  اإلسالم قبل العربية الجزيرة تاريخ 199/999

 كواترت دونالد نسخة2/ م 1922ـ  1799 العثمانية الدولة 999/999

من عصور ما قبل التاريخ وحتى  إيران وحضارة تاريخ 991/999
 نسخة2/ م 359

 رافع ساهر

 حوراني ألبرت نسخة 9/  العربية الشعوب تاريخ 992/999

 حامد إسماعيل نسخة3( أم الحضارات )  الفرعونية الحضارة 993/999

 سلطان فتحي طارق. د نسخة2/  القديم والشرق الصين تاريخ 999/999

في العصرين األيوبي  وحضارتها اإلسالمية مصر تاريخ 995/999
 نسخة2/ والمملوكي 

 رمضان طه المحسن عبد. د

 عاشور الفتاح عبد عيد. د والمماليك األيوبيين عصر في والشام مصر 996/999

 قاسم عبده قاسم. د والمماليك األيوبيين تاريخ في 997/999

 عوض مؤنس محمد. د في العصور الوسطى اإلسالمية الحضارة رحاب في 991/999

 درنيقة احمد محمد. د نسخة 3/  الموجز في الحضارة اإلسالمية 999/999

 احمد إسماعيل الجبوري. د اإلسالمية والنظم الحضارة 919/999

 رنسيمان ستيفن البيزنطية الحضارة 911/999

 عطاء الرحمن قاسمي نسخة 2/  بدلهي التاريخية المساجد 912/999

 الالونديسعيد . د مؤامرة أمريكية ضد العرب الكبير األوسط الشرق 913/999

حتى نهاية األسرة  األفراد تماثيل على المصورة المناظر 919/999
 الخامسة والعشرين

 نشأت حسن الزهري. د

التطبيق العملي لبروتوكوالت  الشطرنج رقعة على أحجار 915/999
 نسخة 2/ حكماء صهيون 

 كار غاي وليام

ـ  1966)ودوره السياسي في العراق  عارف الرحمن عبد 916/999
 نسخة2( م 1961

 الزهيري الحسن عبد زينب. د

 رافع ساهر نسخة2/  الصين وحضارة تاريخ 917/999



 عادل زعير: ترجمة نسخة2/  الهند حضارات 911/999

 مؤلفين مجموعة مجلد 7/  العام الحضارات تاريخ 919/999

 2/  في العصور القديمة والوسطى والحديثة أوربا تاريخ 929/999
 نسخة

 عصام يوسف

 حسين مؤنس. د نسخة 2/  واألندلس المغرب تاريخ معالم 921/999

 هريدى احمد صالح. د الحديث العرب تاريخ في دراسات 922/999

 صبري محمد حسن:  ترجمة عشر التاسع القرن أواخر في مكة 923/999

 أبي عبد هللا الزبيرى قريش كتاب نسب 929/999

 أبي محمد بن حزم األندلسي جمهرة انساب العرب بتحقيق عبد السالم محمد هارون 925/999

 دومينيك أورفوا نسخة 2/ العربي واإلسالمي  الفكر تاريخ 926/999

 روبير مانتران  نسخة 2/ اإلسالمية  الحضارة في التواريخ أهم 927/999

 رودلي.. ر.رونالد  نسخة 2/  الرومانية الحضارة 921/999

 ناهض عبد الرزاق القيسي. د نسخة 2/  اإلسالمي العربي الدرهم 929/999

 نينل ألكسندروفنا دولينا نسخة 2/  الدولية وعالقتها العثمانية اإلمبراطورية 939/999

 سالم عبده حوريه. د نسخة 2/  األموي العصر في الموصل إقليم 931/999

 أياد علي الهاشمي. د نسخة 2/ تاريخ العالم الجديد  932/999

 خالد عزب محمد السيد حمدي نسخة 2/  رحلته في خلدون ابن مع 933/999

 قيس حاتم هاني الجنابي نسخة 2/  القديم األدنى الشرق تاريخ 939/999

 النعيميفيان موفق . د نسخة 2/  األدنى الشرق في والرومان اليونان تاريخ 935/999

 أبي جعفر أحمد بن يحيى الضبي نسخة 2/  األندلس أهل رجال تاريخ في الملتمس بغية 936/999

من الفتح اإلسالمي إلى الوقت  الكبير العربي المغرب 937/999
 نسخة 2/ الحاضر

 الجمل عطاهلل شوقي. د

 خليل بدوي. د نسخة 2/  والمخترعين العلماء معجم 931/999

 والمشرق العراق في الحضارة ومظاهر السياسية الحياة 939/999
 نسخة 2/  اإلسالمي

 بدر عبد الرحمن محمد. د

 جيمس واترسون نسخة 2/ وحروب المماليك  اإلسالم فرسان 999/999

 نمير طه ياسين. د نسخة 2/  والمعاصر الحديث العرب تاريخ 991/999

 محمد عبد حسين. د نسخة 2/  الجديد األوسط الشرق تاريخ 992/999

من الفتح اإلسالمي حتى سقوط الخالفة في  األندلس تاريخ 993/999
 نسخة 2/ قرطبة 

 تحرير وديع ابو زيد

 احمد عبد العزيز محمود. د نسخة 2/  العباسي التاريخ في 999/999

 عمر عبد العزيز عمر. د نسخة 2/ واألمريكي الحديث  األوربي التاريخ 995/999

 طارق فتحي سلطان. د نسخة 2/  الساسانية الدولة التاريخ 996/999

 أبو اليسر فرح. د نسخة 2/ في عصري البطالة والرومان  مصر تاريخ 997/999

 احمد صالح عبوس. د نسخة2/ الحديث والمعاصر آسيا في اإلسالمي العالم تاريخ 991/999

 الروضانعبود عون  مجلد 2/  العرب تاريخ موسوعة 999/999

 الصاوي محمد الصاوي نسخة 2/  المرينية الدولة 959/999



 هاملتون جب نسخة 2/  اإلسالم حضارة في دراسات 951/999

 نظام الملك الطوسي نسخة 2/ أو سياست نامه  الملوك سير 952/999

 زاكري كارابل نسخة 2/بالغرب اإلسالم لعالقة المنسي التاريخ الكتاب أهل 953/999

 جاستن مروذي نسخة2/ قاهر الملوك والسالطين وغازي العالم  تيمورلنك 959/999

 أسعد داغر نسخة 2/  العرب حضارة 955/999

 أبي عبد هللا محمد المدني نسخة 2/  الشام فتوح 956/999

 سون تزو نسخة 2/  الحرب فن 957/999

 سليمان جوقه باش نسخة 2/ شخصيته وسياسته  الثاني الحميد عبد السلطان 951/999

 حورية عبده سالم. د نسخة 2/ زمن البويهيين  العراق في االجتماعية الحياة 959/999

/ في عصر المماليك الجراكسة  الشام بالد في العلمية الحياة 969/999
 نسخة 2

 عادل محمد متروك

/ الجديدة وما تعنيه للواليات المتحدة  الصينية اإلمبراطورية 961/999
 نسخة 2

 روس تيريل

 احمد علي جرادات. د نسخة  2/  اإلسالم في السياسية النظرية 962/999

 محمد احمد جاد المولى نسخة 2/ أيام العرب في الجاهلية  963/999

 الغني قاسمد عبد الحكيم عبد  نسخة 2/ بين أوربا والشرق  الدولية العالقات 969/999

 شمس الدين البشاري نسخة 2/ في معرفة األقاليم  التقاسيم أحسن 965/999

تاريخها وتخطيطها وعوامل ازدهارها : اإلسالمية المدينة 966/999
 نسخة 2/ وانحطاطها 

 طه خضر عبيد. د

 سعد عبد العزيز مسلط. د نسخة 2/  الحديث العصر في اإلسالمية الحضارة 967/999

 البيدس. أيرا م نسخة 2/ مجلد  2ـ1/  اإلسالمية المجتمعات تاريخ 961/999

 بيريث دى إيتا نسخة 2/  غرناطة في األهلية الحروب 969/999

 الهاشمي علي اياد. د نسخة 2/  والمعاصر الحديث التاريخ في الدولية العالقات 979/999

 أبي الفداءعماد الدين إسماعيل  نسخة 2/  البلدان تقويم 971/999

 شريف حامد سالم. د نسخة 2/  القديم العهد نقد 972/999

 محمد احمد محمد الشحري. د نسخة 2/ وأثرهما في تقدم أوربا  اإلسالمية والفنون العلوم 973/999

 سفيان ياسين ابراهيم.د نسخة2/  الشرق في اإلسالم تاريخ 979/999

 محمد طلعت حرب نسخة 2/  واإلسالم العرب دول تاريخ 975/999

 مونتسكيو نسخة 2/  2وج 1ج:  الشرائع روح 976/999

 فراس سليم السامرائي. د نسخة 2/ العربي  المغرب تاريخ 977/999

 وليد صبحي العريض. د نسخة 2/  العثمانية الدولة تاريخ 971/999

 عبد عون الروضان نسخة2/ ج  2/  العراق عشائر موسوعة 979/999

 هاشم عبود الموسوي. د نسخة 2/  القديمة الحضارات موسوعة 919/999

 عبد المنعم محمد ماجد. د الوسطى العصور في والغرب الشرق بين العالقات 911/999

 مصطفى كمال اتاتوك نسخة 2/  ودولة رجل حياة الصنم الرجل 912/999

من عصور ما قبل التاريخ وحتى  إيران حضارة تاريخ 913/999
 م 359

 ساهر رافع



وموقفها من الدول المستقلة في المغرب  العباسية الخالفة 919/999
 بين القرنين الثاني والرابع الهجريين

 ياسر طالب الخزاعلة. د

 إسماعيل نوري الربيعي.د نسخة 2/ ج  3 البشرية تكوين موسوعة 915/999

 محمد عابد الجابري. د دراسة ونصوص وفكر سيرة رشد ابن 916/999

 دار الكتب والوثائق 2ج/بغداد في الصحف والمجالت مشروع ببليوغرافي  917/999

 شاكر محمود اسماعيل. د مملكة الحضر العربية 911/999

 داخل حسن جريو. د جامعة البصرة سنوات العنفوان 919/999

 صافي الياسري والبحث عن سواحل الحرية اإليرانية المرأة 999/999

 الجامعة المستنصريةـ اآلداب وقائع ملتقى الطف الثقافي االول :ملتقى الطف الثقافي األول 991/999

 صالح حسن عبد الشمري. د العالقات العربية البيزنطية في العصر األموي  992/999

 دراسات الخليج العربي مركز (1795ـ 1739)النشاط الفرنسي في البصرة 993/999

 مارثا دوكاس 1963ـ 1961العالقات الكويتية العراقية الكويت أزمة 999/999

 سلمان هادي ال طعمة  مشاهداتي في لندن  995/999

 سلمان هادي ال طعمة  سيرة وذكريات/ المربي السيد حسن موسى  996/999

 عبد الحميد التحافي  ال طعمة في التاريخ  997/999

 سلمان هادي ال طعمة 9د دليل كربالء المقدسة  991/999

-اسالمي( عربي-انكليزي)قاموس المصطلحات التاريخية  999/999
 حديث معاصر -وسيط

 انور محمود زناتي 

 محمد عيسى صالحية  9د معدن النوادر في معرفة الجواهري دراسة وتحقيق  1999/999

 صالح عريبي عباس  9د سياسية_ثقلفية _اقتصاديةغرفة تجارة الموصل دراسة  1991/999

 محمود نديم الطبقجلي التواصل الثقافي مع العرب  1992/999

جوانب من الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في  1993/999
 العصر المملوكي تفسير جديد

 فتحي سالم حميدي اللهيبي 9د

 خليل اينالجك النشوء الى االنحدارتاريخ الدولة العثمانية من  1999/999

 فاضل بيات دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني  1995/999

 عبد الواحد ذنون طه 9د دراسات في تاريخ وحضارة المشرق االسالمي  1996/999

 عبد الواحد ذنون طه 9د دراسات في حضارة االندلس وتاريخها 1997/999

 اريك زوركر تاريخ تركيا الحديث  1991/999

 الطاهر احمد الزاوي تاريخ الفتح العربي في ليبيا 1999/999

 عبد الواحد ذنون طه 9د الرحالت المتبادلة بين الغرب االسالمي والمشرق  1919/999

 عبد الواحد ذنون طه 9د دراسات في تاريخ وحضارة المغرب االسالمي  1911/999

 عبد الواحد ذنون طه 9د في تاريخ المغرب واالندلسدراسات  1912/999

العصر االندلسي دول الطوائف واالسر الحاكمة في  1913/999
 االندلس

 محمد حسن العيدروس

العصر االندلسي خروج العرب من االندلس التطهير  1919/999
 العرقي وجرائم االبادة الجماعية ضد المسلمين في اسبانيا 

 دروسيمحمد حسن الع



العصر االندلسي تاريخ العرب في بالد االندلس دراسة في  1915/999
 الحياة االجتماعية السبانيا االسالمية 

 محمد حسن العيدروس 

العصر االندلسي نهاية دول الطوائف الثورات والحروب  1916/999
 في بالد االندلس

 محمد حسن العيدروس

العصر االندلسي تاريخ وحضارة االندلس النظم االدارية  1917/999
 في اسبانيا االسالمية 

 محمد حسن العيدروس

العصر االندلسي العمارة والفنون االندلسية في غرنانطة  1911/999
 وطليطلة وقرطبة 

 محمد حسن العيدروس 

العصر االندلسي عصر النهضة في االندلس الحياة  1919/999
 اسبانيا االسالمية االقتصادية في 

 محمد حسن العيدروس

  احمد مختار العبادي  9د في تاريخ العباسي واالندلسي  1929/999

العصر االندلسي فتح العرب لبالد االندلس والحياة الفكرية  1921/999
 في اسبانيا االسالمية 

 محمد حسن العيدروس 

الدولة العثمانية االطلس التاريخي للخالفة العثمانية سقوط  1922/999
 اخر الخالفة االسالمية

 محمد حسن العيدروس 

االطلس التاريخي للخالفة العثمانية التنوع الحضاري واثره  1923/999
 على النظم االدارية لدولة الخالفة 

 محمد حسن العيدروس

االطلس التاريخي للخالفة العثمانية اختالف الهياكل  1929/999
 االقتصادية واثارها على دولة الخالفة 

 محمد ىحسن العيدروس

االطلس التاريخي للخالفة العثمانية البناء االجتماعي لدولة  1925/999
 الخالفة 

 محمد حسن العيدروس

صورة المجتمع االندلسي في القرن الخامس للهجرة  1926/999
 (ياسيا واجتماعيا وثقافياس)

 عمر ابراهيم توفيق

االطلس التاريخي العثماني التوسع الصليبي واثره على  1927/999
 الحياة الفكرية في دولة الخالفة 

 محمد حسن العيدروس 

اخر ملوك  1951-1935سيرة حياة الملك فيصل الثاني  1921/999
 العراق 

 طارق ابراهيم شريف 

 كمال سليمان الصليبي  تاريخ لبنان الحديث  1929/999

 كوركيس عواد  خزائن الكتب القديمة في العراق  1939/999

االثار والمباني العربية في الموصل على ضوء النقد  1931/999
 الحديث 

اسماعيل حقي احمد ال فرج 
 الموصلي 

 رغد عبد الكريم النجار  العراق في العهد الجالئدي  1932/999

 سليمان فائق بك تاريخ بغداد  1933/999

 جميل موسى النجار 9د االدارة العثمانية في والية بغداد  1939/999

 هاشم عثمان  االسماعيلية بين الحقائق واالباطيل  1935/999

 عبد العزيز سليمان نوار  9د -التاريخ الحديث الشعوب االسالمية االتراك العثمانيون 1936/999



 مسلمو الهند -الفرس

تاريخ العرب الحديث شبه الجزيرة العربية كياناتها  1937/999
 السياسية 

 زاهية قدورة 9د

ايران منذ اقدم العصور حتى اواسط االلف الثالث قبل  1931/999
 الميالد

 احمد امين سليم  9د

 محمد علي القوزي 9د دراسات في تاريخ العرب المعاصر  1939/999

 عمر عبد العزيز عمر  9د دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر  1999/999

 احمد امين سليم 9د دراسات في تاريخ الشرق االدنى القديم  1991/999

 محمد عبد الكريم الوافي 9د منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب  1992/999

 احمد مختار العبادي 9د قيام دولة المماليك االولى في مصر والشام  1993/999

الرق والرقيق في العصور القديمة والجاهلية وصدر  1999/999
 االسالم

 فاطمة قدوري الشامي 9د

 محمود سعيد عمران 9د معالم التاريخ االسالمي الوسيط  1995/999

 محمود سالم عبيدات  9د تاريخ الحديث ومناهج المحدثين  1996/999

 محمد مؤنس احمد عوض  9د الرحالة االوربيون في مملكة بيت المقدس الصليبية  1997/999

 1الى  1951تموز  19السياسة الخارجية العراقية من  1991/999
 1963شباط 

قحطان احمد سليمان  9د
 الحمداني 

 رشيد الجميلي  االتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي  1999/999

 السيد الباز العربي 9د المغول  1959/999

 طه ندا 9د فصول من تاريخ الحضارة االسالمية  1951/999

 عبد الحميد البطريق  9د الحديث من عصر النهضة الى مؤتمر فيينا االوربي التاريخ 1952/999

 عبد اللطيف احمد علي  9د الروماني التاريخ 1953/999

 السيد الباز العريبي  9د   المماليك 1959/999

 عبد الحميد البطريق 9د المعاصرة السياسية التيارات 1955/999

 اني لوران انطوان بصبوص  لبنان في السرية الحروب 1956/999

 حسان حالق  9د الصهيونية الحركة من العثمانية الدولة موقف 1957/999

 علي ابراهيم درويش الحياة السياسية  1697 -1516جبل عامل بين  1951/999

 حسين كرنيب  9د الدولة العباسية وعالقتها بالديانات الالاسالمية  1959/999

 السيد الباز العريبي 9د تاريخ اوربا العصور الوسطى  1969/999

 حسان حالق 9د 1913 باريس في االول العربي المؤتمر 1961/999

 -1115 والمعاصر الحديث اوربا تاريخ في دراسات 1962/999
1959 

 عمر عبد العزيز عمر 9د

 المغولي لالحتالل شاملة تاريخية دراسة الشرق رياح 1963/999
 للعراق

 فتحي سالم حميدي اللهيبي 9د

 المقرحي 9ميالد أ 9د والمعاصر الحديث اسيا تاريخ موجز 1969/999

مصعب حمادي نجم  9د الشام بالد في الصليبيون 1965/999
 الزيدي 



 حبيب البدوي  العالميتين الحربين بين السياسي اليابان تاريخ 1966/999

 ارنست باركر العربية الى نقلة الصليبية الحروب 1967/999

 ليلى رعد 9د 1975-1951 واالقتصادي السياسي لبنان تاريخ 1961/999

 نزار عزيز حبيب 9د االندلس تاريخ في دراسات 1969/999

 حسان حالق  9د والسياسي واالقتصادي االجتماعي التاريخ 1979/999

 رشيد الجميلي  (االسالمية الدعوة وعصر الجاهلية في) العرب تاريخ 1971/999

 محمد محفوظ جابر القدس في الصهيوني االستيطان 1972/999

 الصراع من اليهود موقف الوسطى العصور تاريخ 1973/999
 المغولي االسالمي

امام الشافعي محمد  9د
 حمودي

 االب ريمون هاشم  لبنان على الفرنسي االنتداب 1979/999

 للقاضي النعمان بن محمد  والمسايرات المجالس كتاب 1975/999

 عبد الواحد ذنون طه  9د اندلسية دراسات 1976/999

 عبد الواحد ذنون طه  9د والتراث التاريخ في ودراسات مواقف 1977/999

 القرن من الثاني النصف بغداد في االسالمية الحضارة 1971/999
 هــ512 -هــ 967 الهجري الخامس

 محمد حسين شندب 9د

 عبد القادر الفاسي الفهري  9د العربية البالد في اللغوية السياسة 1979/999

 قيام الصليبية والحروب الوسطى العصور تاريخ موسوعة 1919/999
 االيوبية الدولة

 علي محمد محمد الصالبي 9د

 حسن امين البعيني  9د والمعنيون اللخميون والمناذرة التنوخيون 1911/999

 نجدة فتحي صفوة البريطانية الوثائق في العربية الجزيرة 1912/999

 عزيز قادر الصمانجي  العراق لتركمان السياسي التاريخ 1913/999

 تركي الحمد دنياكم بأمور اعلم انتم والحرام الحالل بين السياسة 1919/999

 عصمت السعيد  9د واالنسان الدولة رجل السعيد نوري 1915/999

 فريد هاليداي العربية الجزيرة شبه في السياسي الصراع 1916/999

 بريطانيا ، ،حسين سعود ابن العربية الجزيرة في السلطة 1917/999
1919-1926 

 هيفاء العنقري 

 الكسي فاسيليف وايمانه وعصره شخصيته فيصل الملك 1911/999

 النهضة في محاورات االسالمية والممانعة العلمانية 1919/999
 والحداثة

 علي العميم

 فيراني 9شفيق ن الوسطى العصور في االسماعيليون البقاء صراع 1999/999

 فاطمة قدورة الشامي 9د والحضاري السياسي العرب تاريخ تطور 1991/999

 سالم عبد هللا الزناتي 9د امية بني عهد في وحضارتها االندلس تاريخ 1992/999

 مطلع حتى عشر السادس القرن منتصف من ليبيا تاريخ 1993/999
 العشرين القرن

 نيكوالي ايليتش بروشين

 نيكوالي ايليتش بروشين 1969 عام حتى عشر التاسع القرن نهاية من ليبيا تاريخ 1999/999

 مراجع عقيلة الغناى  9د الموحدين دولة سقوط 1995/999

 احمد مختار العبادي 9د والمماليك االيوبيين تاريخ في 1996/999



 أرنولد توينبي التاريخ في بحث 1997/999

 محمد ناظم الغزنوي محمود السلطان 1991/999

 محمد مهدي شمس الدين االسالمي السياسي االجتماع في 1999/999

 ابن حبيب ابو جعفر محمد ومؤتلفها القبائل مختلف 1199/999

 محمد علي القوزي 9د والمعاصر الحديث التاريخ في الدولية العالقات 1191/999

 كلود شينيه-جان بيزنطية تاريخ 1192/999

 ايف برولي الكثلكة تاريخ 1193/999

 لفنسون 9كلود ب البوذية 1199/999

 باتريك لورو الرومانية االمبراطورية 1195/999

 محمد جمال الدين سرور 9د الخارجية الفاطميين سياسة 1196/999

 سعيد االفغاني واالسالم الجاهلية في العرب اسواق 1197/999

 علي اكبر بوشهري العربي والخليج للبحرين القديم التاريخ 1191/999

 مجدي كامل التاريخ فالسفة اشهر 1199/999

 عبد المنعم الهاشمي المسلمين والعباقرة العلماء موسوعة 1119/999

 علي حسين علي الجبوري 9د التاريخية وقيمتها االثير بن الدين ضياء رسائل 1111/999

 محمد راشد 9د منذ عهد ابراهيم حتى عهد موسى  القديمة مصر ملوك 1112/999

 جان بودريار واالصطناع المصطنع 1113/999

 موريس اولندر الفردوس لغات 1119/999

 بالل البدور والساكن المتحرك بين العربي الخليج في الثقافة 1115/999

 مجدي كامل رشد ابن معتم عالم في نور طاقة 1116/999

عبد هللا بن محمد بن احمد  الشحر تاريخ 1117/999
 باسنجلة

 رائد امير عبد هللا الراشدي 9د الطبيب سينا ابن 1111/999

 سمير عميش 9د والتطور التقدم محركا والتنوع التعددية 1119/999

 احمد نوري النعيمي 9د التركية العراقية العالقات 1129/999

عبد الرحيم محمد عبد  9د والسياسي القائد العاص بن عمرو 1121/999
 الحميد علي

 ياسر الخزاعلة 1951-1957 لبنان في السياسية االزمة تاريخ 1122/999

 اسماعيل السامعي 9د الفاطمية الدولة 1123/999

 ارثركر سيتنسن الساسانيين عهد في ايران 1129/999

 محمود سعيد عمران9د م1291-1995 الصليبية الحروب تاريخ 1125/999

محمد ابو المحاسن  9د الفينيقية المدن 1126/999
 عصفور

 عمر عبد العزيز عمر 9د 1922-1516 العربي المشرق تاريخ 1127/999

 الحرب الى الفرنسية الثورة من اوروبا المعاصر التاريخ 1121/999
 الثانية العالمية

 عبد العزيز سليمان نوار 9د

 عبد العزيز سليمان 9د الحديث االمريكية المتحدة الواليات تاريخ 1129/999



 بديع محمد جمعة 9د الكبير عباس الشاه 1139/999

 الى العصور اقدم من القديم االدنى الشرق تاريخ معالم 1131/999
 االسكندر مجئ

محمد ابو المحاسن  9د
 عصفور

 عبد اللطيف احمد علي 9د الرومانى التاريخ مصادر 1132/999

 عاصم محمد شبارو 9د المفقود الفردوس الى المرصود العربي الفتح من االندلس 1133/999

 جوزيف نسيم يوسف 9د الوسطى العصور في الجامعات نشأة 1139/999

 هارتمان 9م9ل الوسطى العصور في واالمبراطورية الدولة 1135/999

 ج كولتون9ج والحضارة النظم في الوسطى العصور عالم 1136/999

عبد االمير عبد حسين  9د االموية الخالفة 1137/999
 دكس

 محمود سعيد عمران 9د الوسطى العصور في اوروبا حضارة 1131/999

 فالح حسين 9د االسالمية الدولة نشأة في بحث 1139/999

 عبد العزيز الدوري 9د التاريخ علم في اوراق والحضارة التاريخ في اوراق 1199/999

 عبد العزيز الدوري 9د والثقافة الفكر في اوراق والحضارة التاريخ في اوراق 1191/999

 عبد االله بلقزير 9د اولية حصيلة العشرين القرن في العربية الثقافة 1192/999

 حتى االسالمي الفتح من االقصى المغرب في الذمة اهل 1193/999
 الموحدين دولة نهاية

علي فليح عبدهللا  9د
 الصميدعي

 بشار عبد الكريم الجمل والعربية التاريخية الشخصيات معجم 1199/999

 صالح حسن محمد الطائي 9د االيوبي العصر في مصر في الحضاري الشام اثر 1195/999

 محمد عبد العظيم 9د في العصر المملوكي مصر في العلماء 1196/999

 جمال الدين الشياك 9د العباسية الدولة تاريخ 1197/999

 حسن خضيري احمد 9د واالندلس المغرب تاريخ في وبحوث دراسات 1191/999

 درية عوني العصور عبر مصر في االكراد 1199/999

 خالد علي عبد القادر 9د تاريخية مجتمعية دراسة مصر في البحرية المماليك 1159/999

 محمد عبد العظيم الخولي 9د المملوكي العصر في الشريف االزهر 1151/999

 فتحية النبراوي 9د االسالمية والحضارة النظم تاريخ 1152/999

 واالسطول للجيش دراسة وحضارته المغرب تاريخ 1153/999
 المرينية الدولة في والمنشآت

 سالم القاسم محمد غومة 9د

 العصر نهاية العربي الفتح منذ مصر في االسالمية العمارة 1159/999
 المملوكي

 احمد عبد الرزاق احمد 9د

 ادم متز الهجري الرابع القرن في االسالمية الحضارة 1155/999

 عطية القوصي 9د للمصادر نقدية دراسة االسالمي للتاريخ االولى الروايات 1156/999

 نهاية حتى النهضة عصر من الحديث االوروبي التاريخ 1157/999
 االولى العالمية الحرب

 عبد العزيز سليمان نوار 9د

 السياسية للحياة دراسة االسالمي المغرب تاريخ في 1151/999
 بافريقية واالقتصادية

 عبد المنعم محمد الصادق 9د

 عطية القوصى 9د الفاطمية مصر وحضارة تاريخ 1159/999



 ج لوريمر9ج الخليج دليل 1169/999

 وذكر االندلس فتح في مجموعة اخبار/  االندلسية المكتبة 1161/999
 بينهم بها الواقعة والحروب هللا رحمهم امرائها

 ابراهيم االبيارى

 ابراهيم االبيارى القوطية البن االندلس افتتاح تاريخ/  االندلسية المكتبة 1162/999

 ابراهيم االبيارى الفرضى البن االندلس علماء تاريخ/  االندلسية المكتبة 1163/999

 ابراهيم االبيارى القروي للخشني قرطبة قضاة/ المكتبة االندلسية 1169/999

 االندلس علماء تاريخ في المقتبس جذور/  االندلسية المكتبة 1165/999
 للحميدي

 ابراهيم االبيارى

 ابراهيم االبيارى االشبيلي لالموي خير ابن فهرسة/ المكتبة االندلسية 1166/999

 ابراهيم االبيارى بشكوال البن الصلة/  االندلسية المكتبة 1167/999

 اهل رجال تاريخ في الملتمس بغية/  االندلسية المكتبة 1161/999
 للضبى االندلس

 ابراهيم االبيارى

 الصدفي القاضي اصحاب في المعجم/  االندلسية المكتبة 1169/999
 محمد بن حسين علي ابي

 ابراهيم االبيارى

 ابراهيم االبيارى االبار البن الصلة لكتاب التكملة/  االندلسية المكتبة 1179/999

 البن القادم تحفة كتاب من المقتضب/  االندلسية المكتبة 1171/999
 االبار

 ابراهيم االبيارى

 مصطفى كامل الشرقية المسئلة 1172/999

 احمد فارس الشدياق اوربا فنون عن المخبا كشف 1173/999

 محمد باشا المخزومي الحسيني االفغاني الدين جمال خاطرات 1179/999

 الحروب بداية من االفرنج غزوات على عربية نظرة 1175/999
 الدين نور وفاة حتى الصليبية

 تيسير بن موسى

 منصور يوسف العجب 9د للمستقبل رؤية الموحدة الدولة السودان 1176/999

 طنطاوي جوهري وحياتها االمة نهضة 1177/999

 منذر معاليقي 9د الجاهلية عرب تاريخ من مطوية صفحات 1171/999

 - المملوكي الصراع مرحلة في دراسة الوسيط لبنان تاريخ 1179/999
 الصليبي

 احمد حطيط 9د

 احمد محمود الخليل 9د االسالمية العهود في الكرد تاريخ 1119/999

 محمد شحرور للحاكمية معاصرة قراءة والسلطة الدين 1111/999

 باقر سلمان النجار العربي الخليج في العصية الديمقراطية 1112/999

 سليم واكيم الحديثة السعودية الدولة مؤسس سعود الملك 1113/999

 لجماعة والتغيير االستمرارية الحديث االسماعيليين تاريخ 1119/999
 مسلمة

 فرهاد دفتري

 مارشال فرادي كينغ لوثر مارتن 1115/999

 عبد الرحمن الكواكبي االستعباد ومصارع االستبداد طبائع 1116/999

 محمد حسن العيدروس افريقيا شمال في االستعمارية والحمالت الصليبيون 1117/999

 محمد حسن العيدروس الوسطى العصور في الصليبية والحروب اوربا 1111/999



 المسيحي االستعماري االحتالل ونهاية العربي الكفاح 1119/999
 االوروبي

 محمد حسن العيدروس

 العصور في الصليبية واالطماع االستعمارية المخططات 1199/999
 الوسطى

 حسن العيدروسمحمد 

 علي محمد محمد الصالبي السقوط اسباب النهوض عوامل العثمانية الدولة 1191/999

 الصليبية والحروب الوسطى العصور تاريخ موسوعة 1192/999
 الزنكية الدولة عصر في الصليبي الغزو

 علي محمد محمد 9د

 الدين لصالح واالداري والعسكري السياسي التاريخ 1193/999
 المقدس بيت وفتح حطين معركة في االيوبي

 علي محمد محمد الصالبي 9د

 علي محمد محمد الصالبي 9د الصليبية الحروب التاريخية الجذور 1199/999

 عبد المنعم الهاشمي عصر الرسول وخلفائه العرب تاريخ موسوعة 1195/999

 الهاشميعبد المنعم  الجاهلي العصر العرب تاريخ موسوعة 1196/999

 عبد المنعم الهاشمي الحديث العصر العرب تاريخ موسوعة 1197/999

 عبد المنعم الهاشمي والعثمانيون المماليك عصر العرب تاريخ موسوعة 1191/999

 عبد المنعم الهاشمي والفاطمي والعباسي االموي العصر العرب تاريخ موسوعة 1199/999

 عبد المنعم الهاشمي االيوبي العصر العصر العرب تاريخ موسوعة 1299/999

 بوشعيب االدريسي ودراسة بحث البشرية الساللة في حفريات 1291/999

 محمد جمال طحان 9د الكواكبي الرحمن عبد النهضوي للمفكر االصالحية الرؤى 1292/999

 محمود احمد السيد 9د والتراث المعاصرة في دراسات 1293/999

السنة الثاية الثانوية االنسانيات  المعاصر العالم احداث 1299/999
 والعلمي

 حسن الصغير

 البالذري الحسن ابو االمام  البلدان فتوح 1295/999

 عبد هللا كنون المغرب رجال مشاهير موسوعة 1296/999

ابي بشير محمد بن نور الدين  عمان بحرية االعيان نهضة 1297/999
 عبدهللا حميد السالمي

 ابي العباس احمد القلقشندي العرب انساب معرفة في االرب نهاية 1291/999

 مالك بن نبي االسالمي العالم وجهة الحضارة مشكالت 1299/999

 حسين عطوان 9د االول العباسي العصر في والشعوبية الزندقة 1219/999

 محمد بن شاكر الكتبي التواريخ عيون 1211/999

 حمزة بن احمد بن عمر  سباط ابن االخبار صدق 1212/999

 بالشابشتي المعروف محمد بن علي الحسن البي الديارات 1213/999
 م991هـ311 سنة المتوفي

 محمد بن علي الحسن البي
 المتوفي بالشابشتي المعروف

 م991هـ311 سنة

 رؤوف سبهان 9د القديم االديان تاريخ 1219/999

 عدنان علي الفراجي 9د االسالم قبل العرب تاريخ من المقتضب 1215/999

 بطرس البستاني االندلس في العرب معارك 1216/999

 صبري التهامي اسالمية اندلسية روائع 1217/999



 كوهين 9حاييم ى العراق في الصهيوني النشاط 1211/999

 محمد سهيل طقوش 9د الشام بالد في السالجقة تاريخ 1219/999

 سيد عبد العال 9د سورية في العسكرية االنقالبات 1229/999

 محمد سهيل طقوش 9د والعراق وايران خراسان في السالجقة تاريخ 1221/999

 حتى الجاهلية عصر منذ العرب تاريخ العربية الدولة تاريخ 1222/999
 االموية الدولة سقوط

 السيد عبد العزيز سالم 9د

 العرينيالسيد الباز  9د هــ1911-323 البيزنطية الدولة 1223/999

-1917 البريطاني االحتالل سنوات في العراق تاريخ 1229/999
1929 

 اسامة عبد الرحمن الدوري 9د

 حتى قوريني انشاء منذ االخمينيون والفرس قورينائية 1225/999
 باتوس اسرة سقوط

 جميلة عبد الكريم محمد

 علي حسين الشطشات 9د العربي الطب في الجراحة تاريخ 1226/999

 السياسي دورهم معالم العربي المشرق في السالطين 1227/999
 المماليك والحضاري

 عصام محمد شبارو 9د

 السياسي دورهم معالم العربي المشرق في السالطين 1221/999
 االيوبيون - السالجقة والحضاري

 عصام محمد شبارو 9د

خضير عباس محمد  9د العرب عند الرياضيات علم تاريخ 1229/999
 المنشراوي

 احمد اسماعيل راشد 9د والمعاصر الحديث السياسي العربي المغرب اقطار تاريخ 1239/999

 االيسورية االسرتين حكم فترة في البيزنطية الدولة 1231/999
 مقارنة تحليلية دراسة 967 - 717 والعمورية

 نورا ابراهيم الدينالي 9أ

حربي عباس عطيتو  9د الحضارية ومالحمحها اصولها العرب عن العلوم 1232/999
 محمود

 حسان حالق 9د بطوطة وابن جبير ابن رحلتيي خالل من المكرمة مكة 1233/999

 عز الدين فراج 9د االوربية الحضارة على المسلمين علماء فضل 1239/999

 طه حسين عثمان الكبرى الفتنة 1235/999

 حسان حالق 9د العربية والمخطوطات التراث تحقيق مناهج 1236/999

 محمد رياض 9د والحضارة النوع في دراسة االنسان 1237/999

 احمد مختار العبادي 9د في بالد المغرب واالندلس الخطيب الدين لسان مشاهدات 1231/999

 شمس الدين الكيالني والصين الهند في الوسيطة العربية الثقافة نصوص 1239/999

 سعيد عبد الفتاح عاشور 9د الوسطى العصور في اوروبا تاريخ 1299/999

 الخطاب بن عمر المؤمنين امير سيرة الخطاب فصل 1291/999
 (وعصره شخصيته( )عنه هللا رضي)

 علي محمد محمد الصالبي 9د

1292/999   

1293/999   

1299/999   

1295/999   



1296/999   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


