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تاريخ العرب منذ ظهور اإلسالم حتى سقوط / تاريخ الدولة العربية   999/ 1
 الدولة األموية

 السيد عبد العزيز سالم. د

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

 خليل إبراهيم السامرائي. د

 شاكر مصطفى. د دولة بني العباس  999/ 3 

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

 رشيد عبد هللا ألجميلي هـ 132 -91الدولة العربية اإلسالمية الخالفة األموية   5/999 

 اسماعيلعامر   محاضرات في التاريخ القديم  999/ 6

 مصطفى عباس الموسوي العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية اإلسالمية  999/ 7

 محمد عيسى صالحية االضاءة في المدينة اإلسالمية  999/ 1

 عبد المنعم ماجد. د العصور الوسطىتاريخ الحضارة اإلسالمية في   999/ 9

 حسن احمد محمود. د العالم اإلسالمي في العصر العباسي  999/ 19

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

 شرف الدين أبي البركات االربلي تاريخ اربل  999/ 12

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

 خير هللا طلفاح النظام العام في اإلسالم  999/ 19

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

 احمدشليب.د التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية  999/ 16

 محمد عصفور سلمان  9د  صفحات من تاريخ العرب الحديث   17/999

 خير هللا طلفاح كنتم خير امة أخرجت للناس العلوم عند العرب  11/999

 مصطفى عبد الرزاق . د تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية   19/999

 محمد خليفة حسن احمد . د األسطورة والتاريخ في التراث الشرقي القديم    29/999

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

 محمد وضعي أبو مغلي. د دليل الشخصيات اإليرانية المعاصرة 3 22/999

 نزار كريم جواد الربيعي9د العالقات االيرانية االمريكية دراسة تاريخية  23/999

 انطونيوسجورج  يقضه العرب تاريخ حركة العرب القومية  29/999

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

 السيد عبد العزيز سالم. د تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي   26/999

 سعد زغلول عبد الكريم العمارة والفنون في دولة اإلسالم  27/999

 القيسي زهير احمد تاريخ الشطرنج الكبير  21/999

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

 ن الدهان يالحس ة عبدعقيل مفهوم الديمقراطية وتطبيقاتها في العراق   39/999

 حميد احمد حمدان م   1919-1991دراسة في تطور األوضاع السياسية في البصرة   31/999

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

 عصام الدين عبد الرؤوف الدولة اإلسالمية في المشرق  33/999

 فيصل السامر األصول التاريخية للحضارة العربية اإلسالمية في الشرق األقصى  39/999

35/999 
 السالطين في المشرق العربي السالجقة  

 عصام محمد شبارو

 عبد هللا فياض محاضرات في التاريخ صدر اإلسالم والدولة األموية  36/999

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

 عصفور سلمانمحمد . د صفحات من تاريخ العربي الحديث   31/999

 خليل إبراهيم السامرائي.د تاريخ العرب وحضاراتهم في األندلس   39/999

 خير هللا طلفاح تاريخ العرب في العصر اإلسالمي  99/999

 ستانلي بول صالح الدين األيوبي  91/999



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم ت

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 م 0200-0202 :العام الدراسي

 قسم التاريخ 

 الكتب

 

 

 

 هنري فوستر نشأة العراق الحديث  92/999

 شمس الدين أبي المظفر 997-395األعيان الحقبة مرآة الزمان في تاريخ   93/999

 مزاحم عالوي. د هـ 759-661األوضاع االقتصادية في المغرب على عهد المربيين   99/999

 عبد اإلله يلقزيز الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر  95/999

العصر العباسي األول دراسة في التاريخ السياسي واإلداري   96/999
 والمالي

 عبد العزيز الدوري

 إحسان ذنونالثامري. د الحياة العلمية زمن السامانيين  999/ 97

 عبد الرزاق حسن التوجه العسكري للكيان الصهيوني نحو البحر األحمر   91/999

 محمد أبو الفضل إبراهيم ذيول تاريخ الطبري  99/999

 عزيز جاسم الحجية وعد بلفور  59/999

 سمير عبد الرحيم موسوعة الحرب الحديثة  51/999

 صالح العقاد المشرق العربي المعاصر  52/999

 قحطان عبد الستار التواريخ المحلية إلقليم خراسان  53/999

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

 مصطفى العقاد لتاريخها العربيإمارة المحيرة دراسة   55/999

 خالد إبراهيم السامرائي.د العرب والقوى العظمى العرب والواليات المتحدة األمريكية  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 719-671أصول العامة في حكم المماليك   63/999

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

 نائل حنون المعجم المسماري  65/999

 عباس إقبال الوزارة في عهد السالجقة  66/999

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

 سوزان كولن ماركس

 أمين الديحاني فيصل األول  61/999

 مجموعة من الباحثين الجمهورية العربية اليمنية دراسة عامة  69/999

 سهيل حسن الصهيونية  79/999

 بول لوس الفكر االشتراكي  71/999

 شمس الدين الحيدري الكويت ماضيها وحاضرها  72/999

 وزارة الخارجية األمريكية موجز التاريخ األمريكي  73/999

 وزارة الخارجية األمريكية نظام الحكم األمريكي  79/999

 عبد هللا فياض التاريخ فكرة ومنهجا  75/999

 لويس عوض تاريخ الفكر المصري القديم   76/999

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

 عزيز السيد جاسم  متصوفة بغداد   71/999

 عبد الرزاق الحسيني تاريخ العراق السياسي الحديث   79/999

 خير هللا طلفاح أعداء العراق التقليديون   19/999

 علي نعمة الحلو االحواز  11/999

 محمود شبيب حكايات تاريخية عراقية   12/999

 محمود شيت خطاب الثانيةأسرار الحرب العالمية   13/999

 ممدوح عارف الروسان حروب الثورة العربية الكبرى  19/999

 عبد العليم العلوجي حقيقة عن عربستان 299  15/999

 محمد رءوف السيد طه تاريخ إقليم االحواز  16/999
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 سارة إبراهيم حسين  موسسات المجتمع المدني والسياسات العامة   17/999

 بشار عواد ذيل تاريخ حديقة السالم بغداد  11/999

 شعبان عبداللة سعيد  حقوق العراق وتركيا في نهري دجلة والفرات   19/999

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

 علي محمد محمد الصالبي 9د  عمر بن الخطاب   91/999

 سلمى الخضراء الجيوسي اإلسالمية في األندلس الجزء األول والثاني الحضارة العربية  92/999

 يزيد صايغ الصناعة العسكرية العربية   93/999

 عبد الرزاق التحريرية1991األسرار الخفية في حركة السنة   99/999

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

 سعيد عبد الفتاح عاشور  تاريخ اوربا في العصور الوسطى  96/999

 صباح مهدي رميض تاريخ جنوب الجزيرة العربية الحديث   97/999

 محمد مظفر االدهمي المجلس التأسيسي العراقي  91/999

 حسن العطار9د الوطن العربي دراسة مركزه لتطوراته السياسه الحديثة  99/999

 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

 جابر إبراهيم الراوي شط العرب عبر التاريخ  199/999

 عصام محمد شبارو السالطين في المشرق العربي   195/999

 خليل إبراهيم الناصري التطورات المعاصرة في العالقات العربية التركية   196/999

 لطفي جعفر فرج الملك غازي  197/999

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

 خالد زيادة التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية  199/999

 شمس الدين الكيالني  نصوص الثقافة العربية الوسيطة في الهند والصين   119/999

 عبد الواحد ذنون أصول البحث التاريخي   111/999

 رشاء الهيتي هيت في إطارها القديم والحديث  112/999

 شبيبمحمود  محمود سلمان طريق المجد  113/999

 احمد ثابت من يحمي عروش ؟ النفط والتبعية  119/999

 شوقي إبراهيم الغزو الفكري والتيارات المعادية لإلسالم  115/999

 ناجي معروف حياة إقبال أشرابي  116/999

 احمد مختار ألعبادي مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بالد المغرب واألندلس   117/999

 دريد عبد القادر نوري تاريخ االستالم في أفريقيا جنوب الصحراء  111/999

 نزار عبد اللطيف ألحديثي العالقات العربية الفارسية دراسة تاريخية   119/999

 جعفر عباس حميدي 1956/ انتفاضة العراق   129/999

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

 إبراهيم خليل احمد تاريخ العالم الثالث الحديث  122/999

 خلف زامل حسين الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني  123/999

 عبد الرحمن البزاز العراق من االحتالل إلى االستقالل  129/999

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

 محمد رياض  االنسان دراسة في النوع والحضارة   126/999

 بدر الدين عباس معركة الجهراء دراسة وثائقية  127/999

 محمد أمين الحقيقة كما رايتها في العراق  121/999

 لوريمر الخليجالكويت في دليل   129/999

 اسماعيل السراج  شواهد قبور من االسكندرية   139/999
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 احمد امين تيارات ثقافية بين العرب والفرس  131/999

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

 اسماعيل سراج الدين  مطبعة بوالق   133/999

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

 حسان حالق9د مناهج تحقيق التراث والمخطوطات العربية  135/999

 سليمان سعدون البدر العالقات الحضارية في الوطن العربي  136/999

 رشيد عبد هللا تاريخ العرب قبل اإلسالم  137/999

 سليمان سعدون البدر تاريخ الشرق األدنى القديم منطقة الخليج العربيدراسات في   131/999

 عمرو أبو نصر  فتوح الشام  139/999

 تركي عطية الجبوري القديمة خطوطالكتابات وال  199/999

191/999 
 الفتنة الكبرى عثمان 

 طه حسين 

 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

 سلمان إبراهيم تاريخ التقويمين الميالدي والهجري  196/999

 ناهض عبد الرزاق المسكوكات   197/999

 أمينباقر  قرن 12حوادث بغداد في   191/999

 علي عبد مشالي. د دراسة في دوره العسكري واإلداري: ِعَياض بن ُغْنِم الفِْهري   199/999

 احمد فخري مصر الفرعونية  159/999

 تقي الدباغ مقدمة في علم اآلثار  151/999

 سامي سعيد احمد تاريخ الشرق األدنى القديم إيران واألناضول  152/999

 يوسف خلف عبد هللا الجيش والسالح  153/999

 شكري محمود  1993-1999حرب أفريقيا الشمالية   159/999

 إبراهيم الحياني وآخرون العرب في أمريكا  155/999

 وميض جمال نظمي دراسات نظرية في االمبريالية   156/999

 بهاء فهمي أوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين  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

 من الباحثينمجموعة  انتهاكات العدوان والحصار لحقوق االنسان في العراق  161/999

 التكريتي محمد جليل الحضارة في بقايا الذاكرة ريتتك  999/ 162

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

 انمار الجراح مآثر الدليم في ديالى  169/999

 وزارة االعالم العراقية بحوث المؤتمر الدولي في التاريخ  165/999

 محمد عبد الرحمن المرجع في تاريخ األخالق  166/999

 محمد علي حوات مفهوم الشرق أوسطية وتأثيرها على األمن القومي العربي  167/999

 عبد العزيز الدوري تاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع الهجري  161/999

 جوليانا داود أحوال العمال في إيران  169/999

 عز الدين خراج  9د  فضل العلماء المسلمين على الحضارة االوربية   179/999

 عبد هللا الغزالي معادن الذهب في األعيان المشرفة بهم حلب   171/999

 طه باقر تاريخ اليونان والرومان   172/999

 فيروز احمد تركيا الحديثةصنع   173/999

 البيروسوبول الفرنسيةتاريخ الثورة   179/999

 محسن الموسوي مشكالت ثورات التحرر الوطني المعاصر  175/999

 عبد اللطيف احمد التاريخ اليوناني  176/999
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 الجعفري يمحمد حميد 1951-1919بريطانيا والعراق حقبة من الصراع   177/999

 سعاد خيري 1951-1929الحركة الثورية المعاصرة في العراق   171/999

 الخطيب البغدادي تاريخ مدينة السالم  39 179/999

 خ.ج . د مذكرات مستر همفر الجاسوس البريطاني في البالد اإلسالمية  119/999

 طراد الكبيسي أعالم النساء في األندلس  111/999

 حسنين توفيق النظام السياسي واإلخوان المسلمين في مصر  112/999

 احمد سوسة حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين  113/999

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

 فواز جرجس السياسة األمريكية تجاه العرب كيف تصنع ومن يصنعها  115/999

 سعدون هادي مالحظات حول قضية العرب مع إيران  116/999

 بال عمان الماضي والمستقبل  117/999

 محمد البكاء العامرية قيام الدم  111/999

 امين المميز المملكة العربية السعودية  119/999

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

 طاهر البكاء

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

 نخبة من اساتذة التاريخ المدينة والحياة المدنية دراسات في تاريخ العراق وحضارته  192/999

 عماد عبد السالم الصراع العراقي الفارسي  193/999

 احمد مختار دراسات في تاريخ الغرب واألندلس  199/999

 احمد مختار العبادي. د في تاريخ المغرب واألندلس   195/999

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

 عبد المنعم سمير الجماعة األوربية تجربة التكامل والوحدة  197/999

 مسعدنيفين عبد المنعم  صنع القرار في إيران العالقات العربية اإليرانية   191/999

 مجموعة باحثين حلف شمال األطلسي آفاق وتطورات  199/999

 زيز واخرونععبد اإلله بل 1916-1997الحركة الوطنية المغربية والمسألة القومية   299/999

 اسعد غوتابي الصراع االريتري اإلثيوبي  291/999

 ليبفت نكوفيال تاريخ الصحافة العربية  292/999

 البي جعفر محمد بن جرير الطبري تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك 22 293/999

 مصطفى العبادي. د (مصر)العصر الهلينستي   299/999

 محمد عبد المولى حركات التحرير األفريقية  295/999

 احمد علي إسماعيل أفريقيا المعاصر البيئة واإلنسان  296/999

 سعد زغلول عبد الحميد العربي من الفتح إلى بداية عصور االستقاللتاريخ المغرب   297/999

 علي محمد وصايا الحرب والترتث  291/999

 هيفاء احمد السامرائي الحوار العربي األوربي  299/999

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

 بال 1999-1179تاريخ أوربا الحديث   211/999

 روبرت بالمر تاريخ أوربا الحديث  212/999

 سامي سعيد األحمد تاريخ الرومان  213/999

 عبد الحميد جودة صانعوا االقتصاد األمريكي  219/999

 زاكية محمد رشدي السريانية نحوها وحرفها  215/999

 فاضل عبد الواحد. د عشتار ومسألة تموز  216/999

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

 محمد مظفر االدهمي تاريخ أوربا الحديث عصر النهضة الثورة الفرنسية  211/999

 محمد مظفر تاريخ أوربا في القرن التاسع عشر  219/999

 الحميدسعد زغلول عبد  تاريخ المغرب العربي   229/999
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 احمد ابراهيم لمحات في تاريخ أفريقيا الحديث  221/999

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

 صباح صادق جعفر قرارات مجلس الحكم  223/999

 فرج بصمه جي (القديمة تاريخ )نفر   229/999

 رجاء حسين عن سيرتهياسين عبد الكريم دراسة . د  225/999

 احمد محمد المختار تاريخ علماء الموصل  226/999

 السيد فتح هللا الموصلي ملحمة الموصل في الدفاع عن مدينتهم ضد هجوم نادر شاه  227/999

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

 محمد عبد الجبار والديمقراطية لقاء ام الفراقاإلسالم   229/999

 راشد البراوي مستقبل كينيا واتحاد افريقية الشرقية  239/999

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

 محمد علي حوت العرب والعولمة  232/999

 محمد عايد المثقفون في الحضارة العربية   233/999

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

 معروف الدواليبي نظرات إسالمية في االشتراكية الثورية  235/999

 محمد احمد السامرائي البحر المتوسط صراع ام تعاون  236/999

 اإلله عبد المحسن عبد البحر األحمر والصراع العربي اإلسرائيلي بين االستراتيجيين  237/999

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

 محمد يوسف موريتانيا الحديثة  239/999

 جعفر الخياط أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث  299/999

 فوزي خلف  إيران في سنوات الحرب العالمية االولى  291/999

 موسى الموسوي إيران في ربع قرن  292/999

 فائز عزيز انحراف النظام البرلماني في العراق  293/999

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

 عودة سلطان عودة 1991-1917العالقات اإليرانية السوفيتية   295/999

 عبد الرزاق االنباري القضائي في بغداد في العصر العباسيالنظام   296/999

 شفيق عبد الرزاق السامرائي المشرق العربي  297/999

 لؤي البحري سكة الحديد بغداد برلين  291/999

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

اإلسالمي في القرن الثالث والرابع حركة الترجمة في المشرق   259/999
 للهجرة

 رشيد الجميلي

 حسان حالق  9د  مكة المكرمة من خالل رحلتي ابن جبير وابن بطوطة   251/999

 شعلة اسماعيل نظام التعليم في العراق  252/999

 ساطع الحصري البالد العربية والدولة العثمانية  253/999

 عبد الرحمن ابن خلدون مقدمة ابن خلدون   259/999

 حسان حالق  9د  العلوم عند العرب اصولها ومالمحها الحضارية   255/999

 شافيمحمد عبد ال العصور الوسطى االوربية  256/999

 عبد الرحمن بن خلدون تاريخ ابن خلدون 9 257/999

 أنور إبراهيم الدينالي الدولة البيزنطية في فترة حكم األسرتين االسيوية والعمورية   251/999

 صالح احمد هريدي  9د  تاريخ أوربا الحديث من عصر النهضة حتى الثورة الفرنسية  259/999

مدينة فقط منذ الفتح العربي اإلسالمي حتى نهاية القرن الخامس   269/999
 الهجري

 طايع احمد صالح سليم. د

 الباري ماهر شعبان. د استراتيجياته  -انواعه  -مكوناته التحرير العربي   261/999

 عبد التواب احمد . د تاريخ أوربا المعاصر   262/999

 صالح هويدي تاريخ أوربا الحديث والمعاصر  263/999
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 محمد عبد الشافي. د آسيا الصغرى للعصور الوسطى  269/999

 محمد متولي الشعراوي. د غزوات الرسول  265/999

 علي محمد الصالبي. د الفتح اإلسالمي  266/999

 فتحي عباس الجبوري. د تاريخ الخليج العربي   267/999

 عمر عبد السالم. د طبقة العلماء واإلعالم في القرن الرابع الهجري  261/999

 أكرم عبد علي. د تاريخ أوربا الحديث   269/999

 مصطفى عبد القادر النجار9د التاريخ السياسي لعالقات العراق الدولية بالخليج العربي   279/999

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

 عبد السالم تدمريعمر . د العلماء واإلعالم في القرن الخامس الهجريتراجم   272/999

 عز الدين ابن األثير. د الكامل في التاريخ  51 273/999

 أبو الفرج ابن الجوزي المنتظم في تاريخ الملوك واألمم 17 279/999

 حازم مجيد احمد الدوري 1991ـ1991الضباط العراقيون وتأسيس الدولة القومية   275/999

 حسين حميد مجيد ت آداب المريدين  276/999

 كريم صبح. د جمهوريو الواليات المتحدة األمريكية ومحنة االنشقاق  999/ 277

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

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

 نخبة من الباحثين حضارة العراق  219/999

 صبحي ناظم توفيق. د مواقف تركيا من قضية فلسطين وعالقاتها مع الكيان الصهيوني 5 211/999

 صبحي ناظم توفيق. د تركيا والتحالفات السياسية  212/999

 صبحي ناظم توفيق. د حلف شمال األطلسي وحلف بغداد  213/999

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

 أسامة عبد الرحمن الدوري

 فخري صالح من الحرب إلى سياسة األحزاب  215/999

 صبحي ناظم توفيق.د أوضاع الوطن العربي وقضاياه  216/999

 علي هادي المهداوي الحلة في العهد العثماني  217/999

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

 خضير عباس تاريخ عالم الرياضيات  219/999

 عباس حمود العقاد  الخطر اليهودي  299/999

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

 فاروق صالح العمر المتحدةالتأثير الصهيوني في سياسة الواليات   292/999

 عبد الرزاق الهاللي معجم العراق  293/999

 مارتن ميسونيه وآخرون اليورانيوم المنظب الحرب الخفية  299/999

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

 محمد جاسم محمد العربياالستراتيجيات األمنية في منطقة الخليج   296/999

 عبد الرحمن عزام بطل األبطال  297/999

دراسة في أوضاعها االجتماعية واالقتصادية : أمارة عسير  291/999
 والسياسية

 صباح مهدي رميض

 عز الدين ابن األثير أسد الغابة في معرفة الصحابة 7 299/999

 محمد الذهبيشمس الدين  سيرة أعالم النبالء  399/999

 قلعجي قدري آراء العلماء السوفيات  391/999

 واكسلويس  آباؤنا في اإليمان  392/999

 عبد اإلله إبراهيم. د المركزية اإلسالمية  393/999
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 عاطف علبي. د موسوعة عواصم اإلسالم  399/999

 علي يحيى معمر االباضية بين الفرق اإلسالمية  395/999

 محمد عبد القادر الدولة األموية من النهوض إلى السقوط  396/999

 نجوى جمال. د صر الفرعونيةلمالدور السياسي والحضاري   397/999

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

 عرب دعكور. د تاريخ الفاطميين والزنكيين وااليوبين والمماليك وحضارتهم   399/999

 نعمان محمود جبران. د دراسات في تاريخ االيوبين والمماليك  319/999

 عبد هللا إبراهيم. د المركزية الغربية  311/999

 راضي نواصره اثر فتح مكة  312/999

 البارزاني عزيز حسن التحررية الحركة القومية الكردية  313/999

 رؤوف سبهاني الكندي فيلسوف العرب واإلسالم  319/999

 الشافعي عمرإسماعيل بن  الفصول في سيرة الرسول  315/999

 يوسف روكز أفريقيا السوداء  316/999

 ابو بكر محمد المالكي سراج الملوك  317/999

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

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

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

 فيجاي ماهاجان نهوض إفريقيا  321/999

 إحسان ذنونالثامري مدينة بخارى دراسة في األحوال االجتماعية واالقتصادية والثقافية  322/999

 زيدون حمد المحسن. د حضارة العرب قبل اإلسالم  323/999

 المغلوب بن احمد سامي بن عبد هللا (رضي هللا عنه )أطلس حروب الردة في عهد ابو بكر الصديق   329/999

 عماد الدين بن كثيرال  1 325/999

 سامي بن عبد هللا المغلوب أطلس تاريخ األنبياء والرسول  326/999

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

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

 فاضل بيان  الدولة العثمانية في المجال العربي   329/999

 احمد مختار ألعبادي. د 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 أوراق في التاريخ والحضارة أوراق في الفكر والثقافة  339/999

 عبد العزيز الدوري. د النظم اإلسالمية  335/999

 عبد العزيز الدوري. د أوراق في التاريخ والحضارة أوراق في التاريخ العربي اإلسالمي  336/999

 حاتم إسماعيل . د محاضرات في التاريخ اإلسالمي  337/999

 محمد عصفور سلمان  9د  لمحات من تاريخ الوطن العربي المعاصر   331/999

 فيصل حسون 1979-1995 ما بين عامي صحافة العراق  339/999

 جمعة عليوي الخفاجي  في السياسة العراقية علي جودة االيوبي ودوره   399/999

 ميثم الجنابي العراق ورهان المستقبل  391/999

 ميثم الجنابي العراق ومعاصرة المستقبل  392/999

 علي . د حوار الحضارات في المنظار اإلسالمي  393/999

 جيمس بيتراس جرائم إسرائيل  399/999

 تشوبين اهرامش طموحات إيران النووية  395/999

 مصطفى حسن النشار. د العلم عند العربتاريخ   396/999

 حسام علي داود اقتصاديات التجارة الخارجية  397/999
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 األمير وليد جميل. د العولمة والعرب وبداية التاريخ  391/999

 احمد ألحبوبي أشخاص كما عرفتهم  399/999

 احمد محمد ألزغبي 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

 ايفودالدر هالل االزمات   359/999

 جاستن ماكرتي (وان)التمرد االرمني في   355/999

 روجر هاورد نفط ايران  356/999

 جيمس بيلي  1139سنة  رحلة فريزر الى بغداد  357/999

 بطرس حداد. د الى العراق رحلة سبشياني  351/999

 لوسيان أمري سليم الزعيم عبد الكريم قاسم   359/999

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

 احمد كاظم محسن ألبياتي

 احمد نوري ألنعيمي. د العثمانية واليهودالدولة   361/999

 لمؤلف مجهول أوراق من تاريخ نجد  362/999

-1923السياسة البريطانية تجاه تركيا وأثرها في كردستان   363/999
1926 

 ريف الدين بيار مصطفى

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

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

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

أوراق في التاريخ والحضارة أوراق في التاريخ االقتصادي   367/999
 واالجتماعي

 عبد العزيز الدوري. د

 احمد الموصلي. د الحركات اإلسالمية في الوطن العربي وإيران وتركياموسوعة   361/999

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

 عبد العزيز الدوري. د

 إيمان احمد رجب النظام اإلقليمي العربي في مرحلة مابعد االحتالل األمريكي للعراق  379/999

 جالل ورغي الحركة اإلسالمية التركية  371/999

 نقوال زيادة 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 (القوة الصاعدة في أمريكا الالتينية)البرازيل   375/999

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

 مايكل شوير القومية االمبريالية األمريكية  377/999

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

 فرانسيس فوكوياما أمريكا على مفترق الطرق  379/999

 ضياء الدين سردار الحلم األمريكي كابوس العالم  999/ 319

 سعود المولى. د أمريكا ديمقراطية االستيراد   311/999

 تسايشي تشين سلسلة الحكماء يتكلمون/ كونفوشيوس  312/999

 فائق بطي. د العراقيةالموسوعة الصحفية   313/999

 بشير عبد الفتاح تجديد الهيمنة األمريكية  319/999

 تومي فرا نكس جندي أمريكي  315/999

 إسماعيل احمد باغي. د الدولة العثمانية في التاريخ اإلسالمي الحديث  316/999
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 مفيد الزيدي. د التيارات الفكرية في الخليج العربي  317/999

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

 توم بور تيوس بريطانيا في إفريقيا  319/999

 احمد اسماعيل راشد تاريخ اقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر   399/999

 لي كوان يو من العالم الثالث إلى األول  391/999

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

 عماد نعمة ألعبادي. د

 فائق بطي. د الصحافة العراقية في المنفى  393/999

 اريك هوبزباوم (1191-1719أوربا )عصر الثورة   399/999

 عيسى اسكندر المعلوف تاريخ األسر الشرقية  2 395/999

 عفت وصال حمزة رائدةمواقف نسائية   396/999

 جايمس بتراس سطوة إسرائيل في الواليات المتحدة  397/999

 هـ سنت جون فيلبي 1921ـ  1915مذكرات فيلبي في العراق والجزيرة العربية   391/999

 اريك هوبزباوم عصر رأس المال  399/999

 كريس الدن (شريك أم منافس)الصين في إفريقيا   999/999

 بول هازار 1715-1619أزمة الوعي األوربي   991/999

 علي خليفة الكواري الخليج العربي والديمقراطية  992/999

 احمد محمد جوارنة. د الهند في ظل السيادة اإلسالمية  993/999

 عبد العزيز الدوري. د نشأة علم التاريخ عند العرب  999/999

 ناصر عبد الرزاق . د ج أكاديمي لدراسة التاريخ العربيلمنهرحلة التأسيس   995/999

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

 سعد مهدي شالش. د

 ربيع حيدر طاهر التاريخ السياسي للدول األوربية الكبرى   997/999
 

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

 وميض جمال عمر نظمي. د

 بجك واخرون بأسيل يوسف إستراتيجية التدمير  999/999

 إسماعيل الشطي الفساد والحكم الصالح في البالد العربية  919/999

 كونفوشيوس حياته وحكمه : كونفوشيوس حكيم من الصين   911/999

 جوزيف لوكلير تاريخ التسامح في عصر اإلصالح  912/999

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

 الفكر القومي لدى األحزاب والحركات السياسية في العراق  919/999
1995 - 1951 

 محمد حسين فاضل. د

 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 الفجر -المرتزقة  -النهابون  -العولمة  سادة العالم الجدد  917/999

 محمد عابد الجابري. د تكوين العقل العربي  911/999

 االغاخان مذكرات أغاخان  919/999

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

 محمد عابد الجابري. د العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلمي مدخل إلى فلسفة العلوم  921/999

 مجموعة من الباحثين مواقف ودراسات المعاصرةالفلسفة العربية   922/999

 علي حسين الشطشاط تاريخ الجراحة في الطب العربي  9 923/999

 مايكل مودر أيهما المتأنق ماذا حل ببالدي  929/999

 عبد اإلله بلقزيز من النهضة إلى الحداثة  925/999

 يوسف خليفة اليوسف. د والنفط والقوى األجنبيةمجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة   926/999

 ايفان محجوبيان الحوار العربي التركي بين الماضي والحاضر  927/999
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 موريس بيرمان انحطاط الحضارة األمريكية  921/999

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

حتى سقوط  رينيإنشاء قو ذمنمينيون خقورينائية والفرس اال  939/999
 أسرة باتوس

 جميلة عبد الكريم محمد 

 العبيدي رشيد مقتدر االدماج السياسي للقوى اإلسالمية في المغرب  931/999

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

 نوري جعفر. د علي ومناوئوه  933/999

تاريخ التربية عند األمامية وإسالفهم من الشيعة بين عهدي   939/999
 الصادق وال طوبي

 عبد اإلله فياض. د

 العبيدي خضير نعمان البحرين من إمارات الخليج العربي  935/999

 جرجي زيدان بناة النهضة العربية  936/999

 أبو محمد عبد الملك بن هشام السيرة النبوية 9 937/999

 الكاندهلوي حياة الصحابة  6 931/999

 محمد بن عبد هللا. د (رضي هللا عنه)فتنة مقتل عثمان بن عفان  2 939/999

 محمود شيت خطاب (عليه الصالة والسالم)سفراء النبي  2 999/999

 محمد بن أحمد كنعان خالصة تاريخ ابن كثير: السيرة النبوية والمعجزات  991/999

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

 عدنان السيد حسين. د العالقات الدولية في اإلسالم  993/999

 السيد مرتضى العسكري عائشة أحاديث أم المؤمنين 2 999/999

 أبي محمد بن عبد هللا  اإلمامة والسياسة  995/999

 محمد الغزالي فقه السيرة  996/999

 احمد بن المقري  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  997/999

 عبد الرحمن بن خلدون مقدمة العالمة ابن خلدون  991/999

 عزيز العظمة. د العلمانية من منظور مختلف  999/999

 محمد حسين الزبيدي. د الخراج وصناعة الكتابة  959/999

 مانجرنفيلفر التقويمان الهجري والميالدي  951/999

 سامي سعيد األحمر حضارات الوطن العربي القديمة أساسا للحضارات اليونانية  952/999

 محمد بن احمد كنعان المغازي النبوية  953/999

 اسامة عبد الرحمن الدوري 9ا  1929 -1917تاريخ العراق في سنوات االحتالل البريطاني   959/999

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

 سهيل قاشا تاريخ الفكر في العراق القديم  956/999

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

 منظمة اليونسكو تاريخ إفريقيا العام  2 951/999

 السيد ألبازالعريثي 1911 -323الدولة البيزنطية   959/999

 أبي الحسن علي بن الحسين مروج الذهب ومعادن الجواهر  9 969/999

 عبد اللطيف الشواف عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون  961/999

 صالح احمد العلي. د الفتوحات اإلسالمية  962/999

 السيد فؤاد صالح. د معجم السياسيين المثقفين في التاريخ العربي اإلسالمي  963/999

 الماوردي يأبي الحسن البصر اإلحكام السلطانية والواليات الينية  969/999
 

 تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية  965/999
 

 صالح احمد العلي. د

دراسة ) المنورة في المدينة( صلى هللا عليه وسلم)الرسولدولة   966/999
 (في تكوينها وتنظيمها 

 صالح احمد العلي. د

 شبانه محمد كمال. د الدويالت اإلسالمية في المغرب  967/999

 رشدي راشد موسوعة تاريخ العلوم العربية  3 961/999
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 صالح احمد العلي. د اإلدارة في العهود اإلسالمية األولى  969/999

 حمد عمر الشاهين. د نصوص ووثائق تاريخية  979/999

 موفق بن قدامة التبين في انساب الفرنسيين  971/999

 إبراهيم خزعلي. د تاريخ وحضارة األندلس  972/999

 النعيمان سالمة صالح. د الحضارة العربية اإلسالمية  973/999

 محمد سعيد مرسي عظماء اإلسالم  979/999

 احمد إسماعيل الجبوري. د عالقة الخالفة العباسية بالعلماء في العصر العباسي األول  975/999

 عبد المنعم الهاشمي الخالفة العثمانية 1  976/999

 علي محمد الصالبي. د الخليفة عمر بن عبد العزيز  977/999

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

 احمد إسماعيل الجبوري. د ( العصر العباسي األول)تاريخ الدولة العباسية   979/999

 فوزي أمين يحيى. د ( العصر العباسي الثاني)تاريخ الدولة العباسية   919/999

من الفتح االسالمي الى دراسة في تاريخ االندلس فجر األندلس   911/999
 (م  756 - 711) قيام الدولة االموية 

 حسين مؤنس. د

 عبد العزيز سالم .د تاريخ الدولة العربية   912/999

 فؤاد صالح السيد. د مؤسس الدولة اإلسالمية   913/999

 رمضانعبد المحسن طه . د تاريخ المغرب واألندلس من الفتح وحتى سقوط غرناطة   919/999

 نهال خليل. د تاريخ الخالفة األموية  915/999

 عبد المنعم الهاشمي الخالفة األندلسية  916/999

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

 نهلة شهاب احمد. د تاريخ المغرب العربي   911/999

 عبد المنعم محمد. د في العصور الوسطىالعالقات بين المشرق والمغرب   919/999

 إياد علي الهاشمي. د تاريخ أوربا الحديث   999/999

 محمد سهيل طقوس .  د رسان  وايران  والعراق ختاريخ السالجقة في   991/999

 الفتوحات اإلسالمية بعد مضيء الفتوحات النبوية 2 992/999
 

 بن زيني دحالن احمد

 شخصيته وسيرته( رضي هللا عنه)بن أبي طالب علي   993/999
 

 علي محمد الصالبي. د

 سيد عبد العال. د م 1959 - 1999االنقالبات العسكرية في سوريا   999/999

 صفوان طه حسن. د تاريخ االيوبين والمماليك  995/999

 محمد الصالبي علي. د عوامل االزدهار وتداعيات االنهيار/ الدولة األموية  2 996/999

 علي محمد الصالبي. د الفتح اإلسالمي  997/999

 رآك. ف . ي  أساطير مصر القديمة   991/999

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

 بأقالم رحالة بغداد بأقالم رحالة  599/999

 عبد الملك بن قريب األصمعي اإلسالمتاريخ العرب قبل   591/999

 عصام علي ألعبيدي األحزاب السياسية في إسرائيل  592/999

 سيديو.  أ. ل  تاريخ العرب العام   593/999

 علي محمد الصالبي. د الفتح اإلسالمي في الشمال اإلفريقي  599/999

 محمد سهيل طقوس  تاريخ السالجقة في بالد الشام   595/999

 جاسم صكبان علي  تاريخ صدر اإلسالم الخالفة األموية  596/999

 عزت علي سليم شهداء الصحابة  597/999

 محسن محمد حسين.د االستشراف برؤية شرقية  591/999

 أبي زرعة الدمشقي كتاب التاريخ  6 599/999

 علي معطي. د تاريخ العرب السياسي قبل اإلسالم  519/999
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 حسين محمد حسين. د دراسات في اإلدارة المالية اإلسالمية   511/999

 عباس محمود العقاد موسوعة عباس محمود العقاد اإلسالمية  7 512/999

 ياقوت الحموي معجم البلدان  7 513/999

 راغب السرجواني الموسوعة الميسرة في التاريخ اإلسالمي 2 519/999

 بن واقد محمد بن عمر كتاب المغازي للواقدي 7 515/999

 ثريا نصر. د تاريخ األزياء األوربية  516/999

 فؤاد صالح السيد. د معجم ألقاب السياسيين في التاريخ العربي اإلسالمي   517/999

 محمد سعيد حمدان. د الحضارات البشرية ومنجزاتها  511/999

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

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

 طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة  521/999

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

 عبد الجبار ناجي. د المدن العربية اإلسالميةدراسات في تاريخ   523/999

 عبد المنعم ماجد. د تاريخ الخالفة الفاطمية  529/999

 طارق فتحي سلطان. د انتشار اإلسالم في أسيا   525/999

 ياسر عبد الجواد المشهداني تاريخ الدول اإلسالمية في آسيا  526/999

 عبد المحسن طه رمضان. د الحروب الصليبية في األندلس   527/999

 جين افربك تاريخ إفريقيا العام المجلد الثاني حضارات افريقيا القديمة  521/999

 عبد العزيز خليل الفياض السلم عند العرب قبل اإلسالم  529/999

عمر ابن الخطاب رضي هللا  امير المؤمنين سيرةفصل الخطاب   539/999
 عنه

 علي محمد الصالبي. د

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

 عبد المنعم الهاشمي الخالفة األموية  532/999
 

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

 فرح صابر. د

 وليم كلي رأيت تاريخ الفلسفة الحديثة    539/999

 ألعبيدي خلف إبراهيم. د تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصردراسات   535/999

 داخل حسن. د أيام في الذاكرة  536/999

 محمد سعيد رضى. د تاريخ المغرب واألندلس في العصر اإلسالمي  537/999

 أبي اسحق الصابي المنتزع من كتاب التاجي   531/999

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

 وزارة الثقافة واإلعالم

 1961-1951تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري  9 599/999
1951 - 1959  /1951 - 1969  /1961 - 1963 

 العانيواخرون الحميدنوري عبد . د

 سالفة صجاوي اليهود السوفيت دراسة في الواقع االجتماعي  591/999

 خضير عباس العزاوي تاريخ قبيلة العزة وعشائرها في العراق والوطن العربي  592/999

 مجموعة من المستشرقين تاريخ االستشراف والدراسات العربية الكردية  593/999

 لبيد إبراهيم احمد الدولة العربية اإلسالمية في العصر األموي  599/999
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 ابي منصور عبد الملك تحفة الوزراء  595/999

 صدر الدين أبو الحسن علي إخبار األمراء والملوك السلجوقية  596/999

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

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

 عبد السالم إبراهيم البغدادي حلقة دراسية في النظم السياسية في العالم الثالث  599/999

 حسن الجاف. د الوجيز في تاريخ ايران  559/999

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

 الكبيسيحمدان عبد المجيد. د الخراج إحكامه ومقاديره  552/999

 قحطان عبد الستار ألحديثي دراسات في التاريخ السلساني والبيزنطي  553/999

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

 نجمان ياسين والراشدينتطور األوضاع االقتصادية في عصر الرسالة   555/999

 هاشم يحيى المالح الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة  556/999

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

 قحطان عبد الستار ألحديثي. د

 أبو بعلي محمد بن الحسين  األحكام السلطانية  551/999

 فاروق عمر. د تاريخ إيران دراسة في التاريخ السياسي  559/999

 حسام السامرائي المؤسسات اإلدارية في الدولة العباسية  569/999

 ياقوت الحموي المقتضب من كتاب جمهرة النسب  561/999

 األثير الجوزيابن  التاريخ الباهر في الدولة االتابكية  562/999

 أبو العباس المبرد إخبار الخوارج من كتاب الكامل  563/999

 عبد الجبار العمر مصرع الكولونيل لجمان  569/999

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

 اليوسفعبد القادر احمد . د العصور الوسطى األوربية  566/999

 أبو خلدون ساطع ألحصري أراء وأحاديث في القومية العربية  567/999

 عبد العظيم محمود. د المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ اإلسالمي  561/999

 مصطفى النجار. د تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر  569/999

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

 لبيد إبراهيم. د الدولة العربية اإلسالمية في العصر األموي  571/999

 جفال خليل. د (إبعاد ومضمونات)الشعوبية واألدب   572/999

 معروف بشار عواد. د اإلسالم ومفهوم القيادة العربية لألمة اإلسالمية   573/999

 سلمان إبراهيم الجبوري كشاف التقويميين في التواريخ الهجرية والميالدية   579/999

 محمد عبد العزيز مآثر بطولية التاريخ  575/999

 مرتضى حسن النقيب. د المؤرخ المبتدى ومنهج البحث التاريخي  576/999

 مجموعة من الباحثين العراق في التاريخ  577/999

 عزيز العظمة وتاريخه ابن خلدون  571/999

 محمد إسماعيل. د نهاية أسطورة نظريات ابن خلدون  579/999

 شمس الدين أبي المظفر مرآة الزمان في تاريخ األعيان  519/999



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم ت

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 م 0200-0202 :العام الدراسي

 قسم التاريخ 

 الكتب

 

 

 

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

 زهدي حسن جار هللا المعتزلة  512/999

 فؤاد صالح السيد السياسيين المغتالين في التاريخ العربي اإلسالميمعجم   513/999

 صباح مهدي رميض مصدر لدراسة التاريخ العراق المعاصر صحافة العهد الملكي  519/999

 صباح مهدي رميض دراسات معاصرة في التربية ومناهج الدراسات التاريخية  515/999

 صباح مهدي رميض ومسيرة االحداث ديالى سيرة أعالم  516/999

 صباح مهدي رميض تطورات السياسية في الجنوب اليمني  517/999

 ابو المنذر هشام الكلبي جمهرة النسب  511/999

 هنري فورد المشكلة األولى التي تواجه العالم: اليهودي العالمي  519/999

 جمعة علي الخولي تاريخ الدعوة   599/999

 خاشع ألمعاضدي. د دراسات في المجتمع العربي  591/999

 جالل الدين السيوطي نظم العقيان في أعيان األعيان  592/999

 احمد سوسة العرب واليهود في التاريخ  593/999

 حنا بقاعين. د معجم العمارة   599/999

التحقيقات تفتيت حزب الفهد األسود وكوينتلبور مكتب   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

 سلمان ال طعمة الفكر واالدب في كربالء معجم رجال  599/999

 حسين فهد حماد. د موسوعة اآلثار التاريخية  699/999

 األب سهيل قاشا الموصل في العهد ألجليلي  999/ 691

 األب سعيلقاشا الموصل في القرن التاسع عشر  692/999

 عبيد وناسزمان  جنوب الصحراء تاريخ عالقات العرب مع أفريقيا  693/999

 هلز عنتر الحركة العمرانية في قرطبة وضواحيها  699/999

 زينب عيسى العالقات المصرية الصينية  695/999

 مصطفى ماهر. د مصررحلة إلى   696/999

 بدري محمد فهد. د تاريخ القضاء اإلسالمي وتراثه  697/999

 هللا المعموري محمد عبد. د تاريخ المغرب واألندلس   691/999

 خالد السعدون أوراق عن تاريخ الخليج العربي  699/999

 صوفي بومبيه مصر الوجه اآلخر  619/999

 احمد علبي. د ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد  611/999

 محمد النعيم تفتيت السودان  612/999

 عبد هللا االشعل.د اإلسرائيليةكامب ديفيد وأثرها في العالقات المصرية   613/999

 محمد البحيري قطر وإسرائيل ملف العالقات السرية  619/999

 حلمي شعراوي أفريقيا من قرن إلى قرن  615/999

 الهادي النيموي مفهوم االمبريالية من عصر االستعمار العسكري إلى العولمة  616/999

 المبروك المنصوري المغربالفكر اإلسالمي في بالد   617/999

 لطفي دبيش. د التواصل الحضاري في الثقافة العربية اإلسالمية  611/999

 الهادي التيموي في أصول الحركة القومية العربية  619/999

 علي حسين الجابري. د دروس في الفكر الفلسفي اإلسالمي  629/999

 عبد األمير االعسم اإلسالممن تاريخ الفلسفة العربية في   621/999

 هانس ابرهارد تاريخ الحروب الصليبية  622/999

 سعيد بن محمد. د دراسات في التاريخ العماني  623/999

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث  الصين والهند والواليات المتحدة األمريكية   629/999
 اإلستراتيجية

 رضا عبد األمير األنصاريمحمد  وفاء اإلماء  625/999
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 الحسيني الحسيني. د مذكرات نشرشل  626/999

 فوزي ربيع أوراق مفقودة في حياة السادات  627/999

 مجدي زعيل الحوار العربي التركي حول قضايا اإلسالم  621/999

 محمد عاشور مهدي األفريقية –العالقات الخليجية   629/999

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث  شرق أسيامعجزة   639/999
 اإلستراتيجية

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

 بيتر سكاون أميركا الكتاب األسود  632/999

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

 موسوعة  2 639/999
 العربي 

 محمود شاكر

 عبد الكريم يحيى سؤال الهوية الكردية   635/999

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

 عصام يوسف أشهر المؤرخين العرب  637/999

 علي نبهانخالد  الكيمياء عند العرب والحضارات القديمة  631/999

 طالل عتريسي (إيران)الجمهورية الصعبة   639/999

 مطلق البلوى الوجود العثماني في شمال الجزيرة العربية  699/999

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

 احمد الخليل.د تاريخ الكرد في الحضارة اإلسالمية  692/999

 يمالهاديالتيمو.د تونس   693/999

 محمود شكري االلوسي بلوغ األدب في معرفة أحوال العرب 3 699/999

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

 أبي حنيفة احمد بن داود اإلخبار الطوال   696/999

 حامدإسماعيل  المعارك الكبرى في اإلسالم  697/999

 األندلسي علي بن احمدمحمد  يأب ب جمهرة انساب العر  691/999

امن القادة األوربية في السياسة الخارجية األمريكية بعد نهاية   699/999
 الحرب الباردة

 زهير بوعمامة. د

 أبو حيان التوحيدي المقابسات  659/999

 الحمامعزام أبو  (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

 د عبد األمير االعسم.أ دراسات في االستشراف  999/ 656

 محمود سعيد عمران م1291 - 1995تاريخ الحروب الصلبية   657/999

 ليندسي جونز الديانة اليهودية  651/999

 ارثركريستنس إيران في عهد الساسانين  659/999

 ستانلي لين بول سيرة القاهرة   669/999

 زكي البحيري.د مشكلة دارفور  661/999

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

 مانفريد كالوس اإلسكندرية أعظم عواصم العالم القديم  663/999

 رشيد الدين فضل هللا جامع التواريخ  669/999

 عزيز سامح األتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية  665/999

 عبد العزيز نوار. د تاريخ العرب المعاصر مصر والعراق   666/999
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 احمد أمين سليم. د في تاريخ الشرق األدنى القديم  667/999

 سالم عبد هللا ألزناتي تاريخ األندلس وحضارتها في عهد بني امية  661/999

 احمد غازي تاريخ النقود العراقية  669/999

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

 عثمان علي الحركة الكردية المعاصرة  671/999

 خليل عبد الكريم العرب والمرأة  672/999

 مزاحم عالوي.د الحضارة العربية اإلسالمية في المغرب   673/999

 ورينيدال مسلمعبد هللا بن ابي محمد  المعارف  679/999

 ماجد  شبر القبائل والصراعات السياسية والقبلية  675/999

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

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

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

 المله ناصر عبد الرزاق. د هج اكاديمي المؤرخ صالح احمد العلي رحلة التأسيس لمن  679/999

 اسحق رباح التاريخ اإلسالمي الموجز  619/999

 عبد الحسين شعبان.د كوبا الحلم الغامض  611/999

 عامر زياد.د اإلدارة األمريكية العامة  612/999

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

 زاهية قدورة. د شبه الجزيرة العربية  619/999

 السيدألباز.د (العصور الوسطى)تاريخ أوربا   615/999

 حسان حالق.د تاريخ الشعوب اإلسالمية  616/999

 صاحبزهير  جذور الحضارة العراقية عصر قبل الكتابة  617/999

الحلول العلمية المطبقة لمشكلة القوميات واألقليات في إطار   611/999
 القانون الدستوري والدولي 

 حسن قرة ولي.المحامي 

 ديفيد مكدول تاريخ األكراد الحديث   619/999

 فاسيلييف تاريخ العربية السعودية  699/999

 ين الغريريمحمد ياس.د حيال االتحاد األوربيالدور األمريكي في سياسة تركية   691/999

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

 غيداء خزنة.د الخراج منذ الفتح اإلسالمي حتى أواسط القرن الثالث الهجري  693/999

 جراهام فولر الجمهورية التركية الجديدة   699/999

 احمد ألحديثي. د المعتزلة  695/999

 بشار فتحي جاسم الكعيدي.د  1951 -1939األمريكي في العراق  -صراع النفوذ البريطاني   696/999

 كمال عبد الملك. د أمريكا في مرآة عربية  697/999

 سميرة احمد سيد السادات وصفحاته المجهولة  691/999

 محمد رمضان تشرشل جنرال الدم  699/999

موقف الواليات المتحدة األمريكية من مشكلة الالجئين الفلسطينيين   799/999
 م 1967 – 1991

 أديب صالح اللهيبي. د

 ميسون علي ابداح المدينة اإلسالمية  791/999

 يوسف احمد يوسف. د علم التاريخ في األندلس  792/999

 ى الرهاويتم تاريخ متي الرهاوي  793/999

 مهدي جرادات األحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي  799/999

 وضاح زيتون. د المعجم السياسي   795/999

 محمد أبو سمرة المحرقة النازية  796/999

 ياسين العيثاوي. د السياسة األمريكية بين الدستور والقوى السياسية  797/999

 وليد الزيدي. د الفرانكفونية والوطن العربيالسياسة   791/999

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

 عماد الدين األصفهاني البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان  719/999
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 سعدي عثمان هروتي. د دراسات أكاديمية في تاريخ كردستان الحديث  711/999

 هنالبخاري حما. د فلسفة الثورة الجزائرية  712/999

 نواف محمود نصار دراسة وتقييم1952ثورة يوليو   713/999

 إسالم محمد عبد الخالق الدبلوماسية المصرية وقضية فلسطين  719/999

 الخالديمحمد روحي  وتركيا الفتاة أسباب االنقالب العثماني  715/999

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

 عماد عبد اللطيف

 مفيد الزيدي. د موسوعة تاريخ أوربا الحديث والمعاصر  717/999

 مركزاإلمارات للدراسات والبحوث توازن القوى في جنوب أسيا  711/999

 عرفانازوات  العالقات المصرية اليمنية  719/999

 عبد العزيز سلمان. د التاريخ المعاصر أوربا  729/999

 محمد بشير. د دراسات حضارية في تاريخ األندلس   721/999

 محمد بشير العامري. د مظاهر اإلبداع الحضاري في التاريخ األندلسي   722/999

 رغد عبد الكريم النجار. د إمبراطورية المغول  723/999

 - 119)تاريخ العراق في عهدي القره قوينلوواآلققوينلوا   729/999
 (م1591 - 1911/هــ919

 عالء محمود قداوي. د

 محمد مفيد إل ياسين. د دراسات في تاريخ العراق في العهد االيلخاني  725/999

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

 اريك هوبزباوم الثورة أورباعصر   999/ 727

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

 لقمان عمر النعيمي تركيا واالتحاد األوربي دراسة لمسيرة االنضمام   729/999

 رشيد الخيون معتزلة البصرة وبغداد  739/999

 نيكوليهكلود  فكرة الجمهورية في فرنسا  731/999

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

 رامازاني. كيه .أر  الشراكة األوربية المتوسطية إطار برشلونة )دراسات عالمية  733/999

دراسات عالمية رؤيتان للسياسة الخارجية األمريكية جمهورية   739/999
 وديمقراطية

 جوليانيرودولف 

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

 هاكانيافوز. م

 جون ميرشايمر دراسات عالمية اللوبي اإلسرائيلي والسياسة الخارجية األميركية   736/999

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

 صامويل لوكاس كالميالن

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

 ابو اليسر فرح 9د الشرق األدنى في العصرين الهلينستي والروماني  739/999

 سلمانمحمد عصفور  9د م 1953 - 976الوجيز في تاريخ اوربا الوسيط   799/999

 عوني عبد الرحمن السبعاوي. د التاريخ األمريكي الحديث والمعاصر   791/999

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

 عبد الرحمن الجبرتي صفحات من تاريخ مصر عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  793/999

 أبو حنيفة أحمد بن داود األخبار الطوال  799/999

 عيسى الحسن الدولة األموية عوامل البناء وأسباب االنهيار  795/999

 عيسى الحسن دينية، أدبية، سياسية، عملية، فلسفية : أعظم شخصيات التاريخ  796/999

 عبد الهادي محمد حضارات وممالك بالد الرافدين  797/999

 عيسى الحسن الحرب العالمية األولى  791/999

 غوشافلوبون حضارة العرب   799/999

 يوسف أشباخ تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحدين 6 759/999

 لويل ثوماس لورنس في بالد العرب  751/999
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 هنري فوستر نشأة العراق الحديث  752/999

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

 نهال خليل ألشرابي. د تاريخ الخالفة األموية  759/999

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

 عبد الحسين ألرفيعي دور النخبة القانونية في تأسيس الدولة العراقية  756/999

 معاشي بن ذوقان العطية الغزو األمريكي للوطن العربي  757/999

 جورج صليبا.د العلوم اإلسالمية وقيام النهضة األوربية  751/999

/ الفِرق اإلسالمية)موسوعة الفرق في األديان السماوية الثالثة   759/999
 (المسيحية واليهودية

 أحمد حسن القواسمة. د

الثورة الدستورية ) اإليرانيون من التأسيس إلى الثورة المثقفون   769/999
 (في إيران أنموذجا

 فرح صابر. د

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

 عفاف سيد صبرة. د تاريخ الدولة البيزنطية   762/999

 قاسم عبدة حضارة أوربا العصور الوسطى  763/999

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

 المطهر بن طاهر المقدسي 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 العالمتاريخ فاتح   761/999

 زين العابدين شمس الدين. د 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 والمواطن   772/999
 األولى والحضارات العبودية 

 واخرونديكانوف

 فون. جسناف أ حضارة اإلسالم  773/999

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

 ماجدة حمود. د صورة األخر في التراث العربي  775/999

 إسماعيل أحمد سمر العالقات بين إيران والواليات المتحدة األمريكية  776/999

 عيسى الحسن الدولة العباسية تكامل البناء الحضاري  777/999

 محمد صالح الزيباري.د سالجقة الروم في أسيا الصغرى  771/999

 جواد علي. د المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم 19 779/999

 رنا إسماعيل اليسير تاريخ العمارة بين القديم والحديث  719/999

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

 المكتبة الشرقية سومر عالم األشكال والحضارات الكبرى  712/999

 إبراهيم عبد ألجميليعلي  مسلم بن عقيل دراسة تاريخية  713/999

 سيتن لويد فن الشرق األدنى القديم  719/999

 خوان ياسر حضارات الشرق وأثرها في التكوين الثقافي الالتيني  715/999

 الشيخ محمد الخضري الدولة العباسية  716/999

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

 ترجمة عفيف الرزاز/حنا بطاطو

 عبد الوهاب الكيالي واخرون. د 1979الموسوعة السياسية   711/999

 عبد الرزاق الحسني تاريخ العراق السياسي الحديث 3 719/999

 والنشردائرة الشؤون الثقافية  مالحظات تمهيدية حول معنى الحضارة : الموسوعة الصغيرة  799/999

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

 دائرة الشؤون الثقافية والنشر
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 في وثائق البالط الملكي العراقيدولة الخليج العربية   792/999
 1951ـ 1939 

 طارق الحمداني. د

 داخل حسن جربو تطور التقانة عبر العصور  999/ 793

 دائرة التراث العربي واإلسالمي 2991و2999وقائع الموسمين الثقافيين لعامي  799/999

وصايا الخلفاء واألمراء السياسية واإلدارية في العصر العباسي   795/999
 األول دراسة تحليلية

 محمد جاسم الحديثي

 عباس العزاوي تاريخ الفيلة  796/999

 دائرة التراث العربي واإلسالمي المنطلقات األساسية لدراسة تاريخ العلوم عند العربوقائع ندوة   797/999

 عبد المعطي الخفاف مجلس التوحيد حوار بين اليوم واألمس  791/999

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

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

 هاشم يحيى المالح. 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

 دائرة التراث العربي واإلسالمي الهوية العربية عقب حقب التاريخ  199/999

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

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

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

 عبد الرحمن بن عبد هللا السويدي حديقة الزوراء في سيرة الوزراء  191/999

 سالم االلوسي اسم العراق أصله ومعناه عبر العصور التاريخية  199/999

 انس ابراهيم العبيدي 1999ـ  1991أزمة البوسنة   119/999

 المجمع العلمي العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين  111/999

 عامر سليمان. د نماذج من الكتابات المسمارية  112/999

 حسين أمين.د بغداد منذ تأسيسها حيى الوقت الحاضر  113/999

 المجمع العلمي وقائع ندوة وحدة حضارة بالد الرافدين  119/999

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

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

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

 بن محمد البغداديابي الحسن علي  طانية والواليات الدينية األحكام السل  111/999

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

 المجمع العلمي وقائع ندوة كتب األنساب مصدرا لكتابة التاريخ  129/999

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

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

الدكتور عبد العزيز الدوري مؤرخ الحضارة اإلسالمية من   123/999
 م2919هـ ـ1931م إلى 1917هـ ـ 1335

 عبد هللا الجبوري. د

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

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

 حلمي شعراوي الثورة وأبعادها األفريقية.. أنجوال  126/999

 مجيد محمود مطلب تاريخية المعرفة منذ اإلغريق حتى ابن رشد  127/999

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

 كمال السامرائي. د النسوية في التأريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث األمراض  129/999

 علي كاشف الغطاء تقسيم فلسطين في األمم المتحدة  139/999

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

 مفيد الزيدي. د منهج البحث التاريخي   132/999
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 محمد بشير العامري. د دراسات حضارية في التاريخ األندلسي  133/999

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

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

 حاتم نايل الضمور. د الحضارة العربية اإلسالمية  136/999

 عبد هللا أبو عزة. د دراسة تاريخية حضارية: الخليج العربي في العصر اإلسالمي  137/999

 صالح بن محمود السعدون. د (الدردنيل. إيران . جزيرة العرب )العراق بين ثالث استراتيجيات   131/999

مصر والسوفيت من النكسة إلى العبور دراسة في العالقات   139/999
 المصرية السوفيتية

 يوسف محمد الجبوري. د

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

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

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

 نواف نصار جمال عبد الناصر في ميزان التاريخ  193/999

 نواف نصار 1976 -1991العالقات السوفييتية المصرية   199/999

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

 سالم أحمد محل. د العالقات العربية الساسانية خالل القرنين الخامس السادس للميالد   196/999

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

 ميثاق بيات الضيفي. د

 -سياسيةدراسة ) والية الموصل العثمانية في القرن السادس عشر  191/999
 (اقتصادية -إدارية

 علي شاكر علي. د

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

 نبيل المظفري. د

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

 أديب صالح اللهيبي. د تاريخيةدراسة 1967 -1996السوفييتية  –العالقات السورية   151/999

 إسماعيل محمد الزيود. د قضايا معاصرة  152/999

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

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

 أحمد نافذ المحتسب إسالمية عرفها التاريخ ولن ينساهاشخصيات   155/999

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

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

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

 احمد مختار العبادي. د

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

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

 إبراهيم محمد حسنين. د تاريخ الدولة العثمانية  161/999

 إبراهيم محمد حسنين. د العباسيةتاريخ الدولة   162/999

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

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

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

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

 محمود السيد. د تاريخ الشعوب اإلسالمية  167/999

 محمود السيد. د تاريخ الدولة األموية  161/999

 محمود السيد. د تاريخ الدولة  العثمانية وحضارتها  169/999

 محمود السيد. د -الغرب -تونس الجزائر -ليبيا)تاريخ دولة المغرب العربي   179/999
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 (موريتانيا

 محمود السيد. د تاريخ اليهود القديم والحديث  171/999

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

 محمود السيد. د تاريخ الدولة البيزنطية  173/999

 محمود السيد. د التاريخ اليوناني والروماني  179/999

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

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

 السيد عبد العزيز سالم. د

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

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

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

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

 محمد محمد عبد الحميد . د الوسطىفي تاريخ إنجلترا العصور   111/999

 حوث في ذكرى احمد فكريمجموعة ب بحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمية   112/999

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

 تقي جون محمد. 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 فرنسوا جورج موسوعة تاريخ أوربا العام   3 111/999

 أكرم عبد الوهاب تاريخ الحرب العالمية األولى   119/999

 جوستاف لوبون حضارة العرب   199/999

 جون فريلي مصباح عالء الدين   191/999

 أفيل روشفالد القومية العرقية وسقوط اإلمبراطوريات  192/999

 احمد عبد الرحيم مصطفى في أصول التاريخ العثماني   193/999

 محمد سعيد . ترجمة أخبار سالجقة الروم   199/999
 جمال الدين

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

وحتى طرد ( م.ق19القرن) تاريخ اليهود منذ ظهور العبرانيين  196/999
 (م2القرن)الرومان لليهود من فلسطين والشتات األخير

 إسماعيل حامد

الحضارة المصرية القديمة بين المعتقدات السحرية واألساطير   197/999
 العربية

 عمر عبد العزيز منير. د

 وديع أبو زيدون تاريخ اإلمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط   191/999

 الشاهينمحمد عمر . د تاريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم   199/999

 دونالد كواترت م 1922ـ  1799الدولة العثمانية   999/999

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

 ألبرت حوراني تاريخ الشعوب العربية   992/999

 إسماعيل حامد ( أم الحضارات ) الحضارة الفرعونية   993/999

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

األيوبي 1تاريخ مصر اإلسالمية وحضارتها في العصرين   995/999
 والمملوكي 

 عبد المحسن طه رمضان. د

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

 قاسم عبده قاسم. د والمماليكفي تاريخ األيوبيين   997/999

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

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

 احمد إسماعيل الجبوري. د الحضارة والنظم اإلسالمية  919/999

 ستيفن رنسيمان الحضارة البيزنطية  911/999
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 عطاء الرحمن قاسمي المساجد التاريخية بدلهي   912/999

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

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

 نشأت حسن الزهري. د

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

 وليام غاي كار

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

 زينب عبد الحسن الزهيري. د

 ساهر رافع تاريخ وحضارة الصين   917/999

 عادل زعير: ترجمة حضارات الهند   911/999

 مجموعة مؤلفين تاريخ الحضارات العام  15 919/999

 عصام يوسف تاريخ أوربا في العصور القديمة والوسطى والحديثة   929/999

 حسين مؤنس. د معالم تاريخ المغرب واألندلس   921/999

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

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

 أبي عبد هللا الزبيرى كتاب نسب قريش  929/999

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

 دومينيك أورفوا تاريخ الفكر العربي واإلسالمي   926/999

 روبير مانتران أهم التواريخ في الحضارة اإلسالمية   927/999

 رودلي.. ر.رونالد  الحضارة الرومانية   921/999

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

 نينأللكسندروفنا دولينا اإلمبراطورية العثمانية وعالقتها الدولية   939/999

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

 أياد علي الهاشمي. د تاريخ العالم الجديد   932/999

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

 قيس حاتم هاني الجنابي تاريخ الشرق األدنى القديم   939/999

 فيان موفق النعيمي. د تاريخ اليونان والرومان في الشرق األدنى   935/999

 الضبي بن عميرة أحمد بن يحيى بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس   936/999

 شوقي عطاهلل الجمل. د الكبير من الفتح اإلسالمي إلى الوقت الحاضر  937/999

 خليل بدوي. د معجم العلماء والمخترعين   931/999

 بدر عبد الرحمن محمد. د الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في العراق والمشرق اإلسالمي   939/999

 جيمس واترسون فرسان اإلسالم وحروب المماليك   999/999

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

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

 تحرير وديع ابو زيد تاريخ األندلس من الفتح اإلسالمي حتى سقوط الخالفة في قرطبة   993/999

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

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

 طارق فتحي سلطان. د التاريخ الدولة الساسانية   996/999

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

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

 عبود عون الروضان موسوعة تاريخ العرب  2 999/999

 الصاوي محمد الصاوي المرينيةالدولة   959/999
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 هاملتون جب دراسات في حضارة اإلسالم   951/999

 نظام الملك الطوسي سير الملوك أو سياست نامه   952/999

 زاكريكارابل أهل الكتاب التاريخ المنسي لعالقة اإلسالم بالغرب  953/999

 جاستنمروذي تيمورلنك قاهر الملوك والسالطين وغازي العالم   959/999

 أسعد داغر حضارة العرب   955/999

 أبي عبد هللا محمد المدني فتوح الشام   956/999

 سون تزو فن الحرب   957/999

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

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

 عادل محمد متروك الحياة العلمية في بالد الشام في عصر المماليك الجراكسة  969/999

 روس تيريل اإلمبراطورية الصينية الجديدة وما تعنيه للواليات المتحدة   961/999

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

 محمد احمد جاد المولى أيام العرب في الجاهلية   963/999

 د عبد الحكيم عبد الغني قاسم العالقات الدولية بين أوربا والشرق   969/999

 شمس الدين البشاري أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم   965/999

تاريخها وتخطيطها وعوامل ازدهارها : المدينة اإلسالمية  966/999
 وانحطاطها 

 طه خضر عبيد. د

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

 البيدس. أيرا م تاريخ المجتمعات اإلسالمية   961/999

 بيريثدىإيتا الحروب األهلية في غرناطة   969/999

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

 تقويم البلدان   971/999
 

 عماد الدين إسماعيل أبي الفداء

 شريف حامد سالم. د نقد العهد القديم   972/999

 محمد الشحريمحمد احمد . د العلوم والفنون اإلسالمية وأثرهما في تقدم أوربا   973/999

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

 محمد طلعت حرب تاريخ دول العرب واإلسالم   975/999

 مونتسكيو روح الشرائع   976/999

 فراس سليم السامرائي. د تاريخ المغرب العربي   977/999

 صبحي العريضوليد . د تاريخ الدولة العثمانية   971/999

 عبد عون الروضان موسوعة عشائر العراق   979/999

 هاشم عبود الموسوي. د موسوعة الحضارات القديمة   919/999

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

 مصطفى كمال اتاتوك الرجل الصنم حياة رجل ودولة   912/999

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

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

 ياسر طالب الخزاعلة. د

 إسماعيل نوري الربيعي.د موسوعة تكوين البشرية  9 915/999

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

 دار الكتب والوثائق 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 المرأة اإليرانية والبحث عن سواحل الحرية  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
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 اوتر -اتنفيل م (1795ـ 1739)في البصرة النشاط الفرنسي  993/999

 مارثادوكاس 1963ـ 1961أزمة الكويت العالقات الكويتية العراقية1  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

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

 انور محمود زناتي 

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

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

 محمود نديم الطبقجلي التواصل الثقافي مع العرب   1992/999

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

 فتحي سالم حميدي اللهيبي 9د

 خليل اينالجك تاريخ الدولة العثمانية من النشوء الى االنحدار  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 في حضارة االندلس وتاريخهادراسات   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 دراسات في تاريخ المغرب واالندلس  1912/999

 محمد حسن العيدروس العصر االندلسي دول الطوائف واالسر الحاكمة في االندلس  1913/999

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

 محمد حسن العيدروس

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

 محمد حسن العيدروس

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

 محمد حسن العيدروس

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

 محمد حسن العيدروس

العصر االندلسي العمارة والفنون االندلسية في غرنانطةوطليطلة   1911/999
 وقرطبة 

 محمد حسن العيدروس

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

 محمد حسن العيدروس

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

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

 محمد حسن العيدروس
 
 

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

 محمد حسن العيدروس

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

 محمد حسن العيدروس

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

 محمد حسن العيدروس
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 محمد حسن العيدروس االطلس التاريخي للخالفة العثمانية البناء االجتماعي لدولة الخالفة   1925/999

سياسيا )صورة المجتمع االندلسي في القرن الخامس للهجرة   1926/999
 (واجتماعيا وثقافيا

 عمر ابراهيم توفيق

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

 محمد حسن العيدروس

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

 كمال سليمان الصليبي  تاريخ لبنان الحديث   1929/999

 كوركيس عواد  خزائن الكتب القديمة في العراق   1939/999

 اسماعيل حقي احمد ال فرج الموصلي  االثار والمباني العربية في الموصل على ضوء النقد الحديث   1931/999

 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

 -الفرس -التاريخ الحديث الشعوب االسالمية االتراك العثمانيون  1936/999
 مسلمو الهند

 عبد العزيز سليمان نوار  9د

 زاهية قدورة 9د تاريخ العرب الحديث شبه الجزيرة العربية كياناتها السياسية   1937/999

 احمد امين سليم  9د ايران منذ اقدم العصور حتى اواسط االلف الثالث قبل الميالد  1931/999

 محمد علي القوزي9د 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

 فاطمة قدوري الشامي 9د الرق والرقيق في العصور القديمة والجاهلية وصدر االسالم  1999/999

 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

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

 قحطان احمد سليمان الحمداني  9د

 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 التاريخ االوربي الحديث من عصر النهضة الى مؤتمر فيينا  1952/999

 عبد اللطيف احمد علي  9د التاريخ الروماني  1953/999

 السيد الباز العريبي  9د المماليك    1959/999

 عبد الحميد البطريق 9د 1969 - 1115التيارات السياسية المعاصرة   1955/999

 اني لوران انطوان بصبوص الحروب السرية في لبنان  1956/999

 حسان حالق  9د من الحركة الصهيونية موقف الدولة العثمانية  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 1913المؤتمر العربي االول في باريس   1961/999

 عمر عبد العزيز عمر 9د 1959 -1115دراسات في تاريخ اوربا الحديث والمعاصر   1962/999
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 فتحي سالم حميدي اللهيبي 9د رياح الشرق دراسة تاريخية شاملة لالحتالل المغولي للعراق  1963/999

 المقرحي 9ميالد أ 9د اسيا الحديث والمعاصرموجز تاريخ   1969/999

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

 حبيب البدوي  تاريخ اليابان السياسي بين الحربين العالميتين  1966/999

 ارنست باركر الحروب الصليبية نقلة الى العربية  1967/999

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

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

 حسان حالق  9د التاريخ االجتماعي واالقتصادي والسياسي  1979/999

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

 محمد محفوظ جابر االستيطان الصهيوني في القدس  1972/999

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

 امام الشافعي محمد حمودي 9د

 االب ريمون هاشم  االنتداب الفرنسي على لبنان  1979/999

 للقاضي النعمان بن محمد  كتاب المجالس والمسايرات  1975/999

 عبد الواحد ذنون طه  9د دراسات اندلسية  1976/999

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

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

 محمد حسين شندب 9د

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

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

 علي محمد محمد الصالبي 9د

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

 نجدة فتحي صفوة الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية 19 1912/999

 عزيز قادر الصمانجي التاريخ السياسي لتركمان العراق  1913/999

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

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

 فريد هاليداي الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية  1916/999

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

 هيفاء العنقري 

 الكسي فاسيليف الملك فيصل شخصيته وعصره وايمانه  1911/999

 علي العميم والممانعة االسالمية محاورات في النهضة والحداثةالعلمانية   1919/999

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

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

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

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

 نيكوالي ايليتش بروشين

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

 مراجع عقيلة الغناى 9د سقوط دولة الموحدين  1995/999

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

 أرنولد توينبي بحث في التاريخ 9 1997/999

 محمد ناظم السلطان محمود الغزنوي  1991/999

 محمد مهدي شمس الدين في االجتماع السياسي االسالمي  1999/999

 حبيب ابو جعفر محمدابن  مختلف القبائل ومؤتلفها  1199/999

 محمد علي القوزي 9د العالقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر  1191/999
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 كلود شينيه-جان تاريخ بيزنطية  1192/999

 ايف برولي تاريخ الكثلكة  1193/999

 لفنسون 9كلود ب البوذية  1199/999

 لوروباتريك  االمبراطورية الرومانية  1195/999

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

 سعيد االفغاني اسواق العرب في الجاهلية واالسالم  1197/999

 علي اكبر بوشهري التاريخ القديم للبحرين والخليج العربي  1191/999

 مجدي كامل اشهر فالسفة التاريخ  1199/999

 عبد المنعم الهاشمي العلماء والعباقرة المسلمين موسوعة  1119/999

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

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

 جان بودريار المصطنع واالصطناع  1113/999

 موريس اولندر لغات الفردوس  1119/999

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

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

 عبد هللا بن محمد بن احمد باسنجلة المسمى العقد الثمين تاريخ الشحر  1117/999

 رائد امير عبد هللا الراشدي 9د الطبيبابن سينا   1111/999

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

 احمد نوري النعيمي 9د العالقات العراقية التركية  1129/999

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

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

 اسماعيل السامعي 9د وجهود القاضي النعمان الدولة الفاطمية  1123/999

 ارثركرسيتنسن ايران في عهد الساسانيين  1129/999

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

 محمد ابو المحاسن عصفور 9د الفينيقيةالمدن   1126/999

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

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

 عبد العزيز سليمان نوار 9د

 عبد العزيز سليمان .د الحديثتاريخ الواليات المتحدة االمريكية   1129/999

 بديع محمد جمعة 9د  1511/ هـ  1931 - 996 الشاه عباس الكبير  1139/999

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

 محمد ابو المحاسن عصفور 9د

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

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

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

 ج باركان هارتمان 9م9ل الدولة واالمبراطورية في العصور الوسطى  1135/999

 ج كولتون9ج في النظم والحضارة عالم العصور الوسطى  1136/999

 عبد االمير عبد حسين دكس 9د م 795 - 619/ هــ  16 -هــ  65 الخالفة االموية  1137/999

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

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

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

 عبد العزيز الدوري 9د اوراق في التاريخ والحضارة اوراق في الفكر والثقافة  1191/999
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 عبد االله بلقزير 9د الثقافة العربية في القرن العشرين حصيلة اولية  1192/999

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

 علي فليح عبدهللا الصميدعي 9د

 بشار عبد الكريم الجمل معجم الشخصيات التاريخية والعربية  1199/999

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

 محمد عبد العظيم 9د العصر المملوكيالعلماء في مصر في   1196/999

 جمال الدين الشياك 9د تاريخ الدولة العباسية  1197/999

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

 درية عوني االكراد في مصر عبر العصور  1199/999

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

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

 فتحية النبراوي 9د تاريخ النظم والحضارة االسالمية  1152/999

 سالم القاسم محمد غومة 9د تاريخ المغرب وحضارته   1153/999

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

 احمد عبد الرزاق احمد 9د

 ادم متز الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهجري  1155/999

 عطية القوصي 9د ميريخ االسالالروايات االولى للتا  1156/999

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

 عبد العزيز سليمان نوار 9د

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

 عبد المنعم محمد الصادق 9د

 عطية القوصى 9د تاريخ وحضارة مصر الفاطمية  1159/999

 ج لوريمر9ج دليل الخليج 1 1169/999

 ابراهيم االبيارى اخبار مجموعة في فتح االندلس/ المكتبة االندلسية   1161/999

 ابراهيم االبيارى تاريخ افتتاح االندلس البن القوطية  1162/999

 ابراهيم االبيارى تاريخ علماء االندلس البن الفرضى 6 1163/999

 االبيارىابراهيم  قضاة قرطبة للخشني القروي  1169/999

 ابراهيم االبيارى جذور المقتبس في تاريخ علماء االندلس للحميدي 4 1165/999

 ابراهيم االبيارى فهرسة ابن خير لالموي االشبيلي 4 1166/999

 ابراهيم االبيارى الصلة البن بشكوال 6 1167/991

 ابراهيم االبيارى بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل االندلس للضبى 4 1161/999

 ابراهيم االبيارى المعجم في اصحاب القاضي الصدفي ابي علي حسين بن محمد  1169/999

 ابراهيم االبيارى المقتضب من كتاب تحفة القادم البن االبار  1179/999

 ابراهيم االبيارى التكملة لكتاب الصلة البن االبار  1171/999

 مصطفى كامل الشرقيةالمسئلة   1172/999

 احمد فارس الشدياق كشف المخبا عن فنون اوربا  1173/999

 محمد باشا المخزومي خاطرات جمال الدين االفغاني الحسيني  1179/999
 

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

 تيسير بن موسى

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

 طنطاوي جوهري نهضة االمة وحياتها  1177/999

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

 احمد حطيط 9د تاريخ لبنان الوسيط   1179/999
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 احمد محمود الخليل 9د تاريخ الكرد في العهود االسالمية  1119/999

 محمد شحرور الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية  1111/999

 باقر سلمان النجار الديمقراطية العصية في الخليج العربي  1112/999

 سليم واكيم الملك سعود مؤسس الدولة السعودية الحديثة  1113/999

 فرهاد دفتري تاريخ االسماعيليين الحديث االستمرارية   1119/999

 مارشال فرادي مارتن لوثر كينغ  1115/999

 عبد الرحمن الكواكبي طبائع االستبداد ومصارع االستعباد  1116/999

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

 محمد حسن العيدروس والحروب الصليبية في العصور الوسطىاوربا   1111/999

 محمد حسن العيدروس الكفاح العربي ونهاية االحتالل االستعماري المسيحي االوروبي  1119/999

 محمد حسن العيدروس المخططات االستعمارية واالطماع الصليبية في العصور الوسطى  1199/999

 علي محمد محمد الصالبي العثمانية عوامل النهوض اسباب السقوطالدولة   1191/999

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

 علي محمد محمد 9د

التاريخ السياسي والعسكري واالداري لصالح الدين موسوعة   1193/999
 نااليوبي في معركة حطي

 علي محمد محمد الصالبي 9د

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

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

 عبد المنعم الهاشمي موسوعة تاريخ العرب العصر الجاهلي  1196/999

 عبد المنعم الهاشمي موسوعة تاريخ العرب العصر الحديث  1197/999

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

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

 عبد المنعم الهاشمي االيوبيموسوعة تاريخ العرب العصر العصر   1299/999

 بوشعيب االدريسي حفريات في الساللة البشرية بحث ودراسة  1291/999

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

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

 حسن الصغير احداث العالم المعاصر   1299/999

 االمام ابو الحسن البالذري فتوح البلدان   1295/999

 عبد هللا كنون موسوعة مشاهير رجال المغرب 5 1296/999

 السالمي ابي بشير محمد نهضة االعيان بحرية عمان  1297/999

 احمد القلقشنديابي العباس  نهاية االرب في معرفة انساب العرب  1291/999

 مالك بن نبي مشكالت الحضارة وجهة العالم االسالمي  1299/999

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

 محمد بن شاكر الكتبي عيون التواريخ  1211/999

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

البي الحسن علي بن محمد المعروف  الديارات   1213/999
 بالشابشتي

 رؤوف سبهان 9د تاريخ االديان القديم  1219/999

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

 بطرس البستاني معارك العرب في االندلس  1216/999

 صبري التهامي اسالمية روائع اندلسية  1217/999
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 حاييم كوهين النشاط الصهيوني في العراق  1211/999

 سنان صادق حسين الزيدي9د 1969 - 1915اركان عبادي احد رواد بناء الدولة العراقية   1219/999

 خليل تادرس احلى االساطير العالمية  1229/999

 ليوناردو بوف العصرروجيه غارودي نحو حرب دينية جدل   1221/999

 صفاء كريم شكر9د 1995 - 1931اليابان في الصين   1222/999

 صفاء كريم شكر9د تاريخ الواليات المتحدة االمريكية  1223/999

 صفاء كريم شكر9د دراسة تاريخية 1931 - 1195السياسة االمريكية تجاه الصين   1229/999

 صفاء كريم شكر9د 1925 - 1166 (الصينابو )سونيات سن   1225/999

 صفاء كريم شكر9د حديث عن المسلمين في الصين  1226/999

 محمد عصفور سلمان9د (عليهم السالم)المختصر في سيرة وتاريخ اهل البيت   1227/999

تاريخ اوربا الحديث من الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية   1221/999
 (1919 - 1719)االولى 

 محمد عصفور سلمان9د

 الشيخ محمد باقر المجلسي بحار االنوار  53 1229/999

 فراس السواح موسوعة تاريخ االديان 5 1239/999

 حسام عيتاني الفتوحات العربية في روايات المغلوبين  1231/999

 سالم بن سعيد البوسعيد الجواهر في التاريخ العماني المصور  1232/999

 محمد كرد علي االسالم والحضارة العربية 9 1233/999

 خليل اينالجك التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية 6 1239/999

 محمد هادي اليوسفي الغروي موسوعة التاريخ االسالمي 1 1235/999

 جالل يحيى9د التاريخ االوروبي الفجر  1236/999

االوروبي حتى الحرب العالمية االولى التاريخ  1237/999  جالل يحيى9د 

 جالل يحيى9د التاريخ االوروبي منذ الحرب العالمية االولى  1231/999

 جالل يحيى9د التاريخ االوروبي سيطرة اوروبا على العالم  1239/999

جزيرة العرب قبل االسالم عصر موسوعة في التاريخ االسالمي   1299/999
 الجاهلية

 عبد اللطيف عبد الهادي السيد9د

 عبد اللطيف عبد الهادي السيد9د عصر الخلفاء الراشدين واتساع الدولة االسالميةموسوعة   1291/999

 -هــ 19)عصر النبوة وتأسيس الدولة االسالمية موسوعة التاريخ   1292/999
 (م631

 عبد اللطيف عبد الهادي السيد9د

 للحافظ شمس الدين ابي عبد هللا الذهبي دول االسالم  1293/999
 

 تاريخ اليعقوبي 2 1299/999
 

العباس المعروف احمد بن ابي يعقوب بن 
 باليعقوبي

 محمد سعيد الطويل التجربة الطرابلسية في عهد يوسف باشا القرمالي  1295/999

 فاروقيثريا  الدولة العثمانية والعالم المحيط بها  1296/999

( 1999-1199)نظرية التحديث في الفكر المغربي   1297/999  حميد الصولبي9د 

 كاظم الموسوي لندن احتالل بغداد99واشنطن  1291/999

 عدنان عويد الديمقراطية بين الفكر والممارسة  1299/999

 نجيب اسطيفان صراعات الكنيسة وسقوط القسطنطينية  1259/999

الحروب الصليبيية مصادر ودراسات نزهة المقلتين في سيرة   1251/999
 الدولتين العالئيةوالجاللية

عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم 
 الشافعي

 عدنان اسمندر الالعنف في التاريخ العربي االسالمي  1252/999

 عدنان عويد التبشير بين االصولية المسيحية وسلطة التغريب  1253/999

 خلف الجراد9د العرب في االستراتيجية االمريكية  1259/999

 علي عثمان ثقافة اقصاء االخر جولة نقدية في التجربة السياسية السورية  1255/999

 ريموندا حوا طويل ياسر عرفات بين بندقية الثائر وغصن الزيتون  1256/999

القرن السابع الهجري من تاريخ دمشق من القرن الرابع حتى  9 1257/999
 القرن العاشر حتى القرن الرابع عشر الميالدي

 سهيل زكار9د
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 جان توشار السلفية -القومية  -الليبرالية  -تاريخ االفكار السياسية االشتراكية   1251/999

 العيدروسمحمد حسن  تطور الحياة االجتماعية واالقتصادية والفكرية في العصر العباسي  1259/999

 اسمهان سعيد الجرو9د دراسات في التاريخ الحضاري لليمن القديم  1269/999

 محمد بشير حسن العامري9د فن االستطالعات الحربية في االندلس  1261/999

 سمير عرابي9د علوم الطب والجراحة واالدوية عند علماء العرب والمسلمين  1262/999

 سمير عرابي9د االدوية والصيدلة عند علماء العرب والمسلمينعلوم   1263/999

 سمير عرابي9د علوم النبات والحيوان عند علماء العرب والمسلمين  1269/999

 سمير عرابي9د علوم الكيمياء والطبيعيات عند علماء العرب والمسلمين  1265/999

 - 1921االسرة المازندرانية االيرانية في عهد  -العالقات العربية   1266/999
1971 

 محمد حسن العيدروس9د

 محمد حسن العيدروس9د دراسات في المشرق العربي المعاصر  1267/999

 عبد الحليم عويس9د بنوامية في التاريخ بين الضربات الخارجية واالنهيار الداخلي   1261/999

 آنيا لومبا الكولونيالية وما بعدها  1269/999

 السيد محمد حسين الطباطبائي تاريخ االنبياء  1279/999

 صحيفة السفر سيرة المسافر عنف الغربة ومتعة المعرفة  1271/999
 

 محمد صابر عبيد9د

 خليل حسين9د قضايا دولية معاصرة دراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد  1272/999

 خليل حسين9د والدولية في لبنانالصراعات االقليمية   1273/999

التاريخ والحضارة االسالمية قراءة جديدة دراسات وبحوث في   1279/999
 للمصادر

 عبد المنعم عبد الحميد9د

 محمد نصر مهنا9د الخليج العربي الحديث والمعاصر دراسة تاريخية تحليلية  1275/999

 احمد عبد العزيز محمود9د الراشديناالمن في عهد الرسول والخلفاء   1276/999

 علي معطي9د تاريخ النقود العربية واالسالمية  1277/999

 رؤوف سبهاني9د تاريخ الفلسفة في ايران  1271/999

 موسى ابراهيم9د تاريخ لبنان الحديث والمعاصر من عهد االمارة الى اتفاق الدوحة  1279/999

 علي محمد جعفر9د السياسة الجزائية المعاصرةدراسات في   1219/999

 طالل ياسين العيسى9د دراسة قانونية االصول العامة في الجنسية  1211/999

 حمد جاسم محمد الخزرجي مستقبل النظام السياسي في جمهورية ايران االسالمية  1212/999

العربي االسالمي  الفكر السياسي والبناء االيديولوجي بين المجتمع  1213/999
 والكيان الصهيوني

 حسين علي الحاج حسن.د

 علي حسن خليلونبيهة بري 2996صفحات مجهولة من حرب تموز   1219/999

 عدي البديري دور االحزاب في الحياة السياسية االمريكية  1215/999

 عدنان عويد9د قضايا التنوير الحداثة   1216/999

 مجدي السيد احمد كيالني9د اليونانية من طاليس الى افالطون الفلسفة  1217/999

 عبد اللطيف عبد الهادي السيد9د الحشاشون دراسة في ظاهرة االرهاب في الماضى والحاضر  1211/999

 عبد اللطيف عبد الهادي9د االندلس االسالمية سياسيآوحضاريآ  1219/999

 خالد حربي9د االسالم تأصيل وتفكيرمبادئ النظام السياسي في   1299/999

العرب والفرس قراءة جديدة لدور القوميتين في سقوط الدولة   1291/999
 االموية واحداث العصر العباسي االول

 عبد المنعم عبد الحميد9د

 احمد عبد العزيز محمود9د تركيا في القرن العشرين  1292/999

عن دور العلماء في الحياة السياسية العلماء والسلطة دراسة   1293/999
 واالقتصادية في العصر العباسي االول

 عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين9د
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 مجدي السيد احمد كيالني9د التاريخ واالسطورة في محاورات افالطون  1299/999

 النعيميعبد الكريم فاضل صبري  2993االيرانية بعد  -العالقات االماراتية   1295/999

 خالد السعدون9د9د ناصر باشا السعدون بين االمارة واالدارة  1296/999

 موسى ابراهيم9د قضايا عربية ودولية معاصرة  1297/999

العصر االموي العصر الذهبي التساع موسوعة التاريخ االسالمي   1291/999
 الدولة االسالمية

 عبد اللطيف عبد الهادي السيد9د

 عبد اللطيف عبد الهادي السيد9د العصر العباسيموسوعة   1299/999

 عبد اللطيف عبد الهادي السيد9د الدولة الفاطميةموسوعة   1399/999

 عبد اللطيف عبد الهادي السيد9د دولة االيوبيين صفحة مشرقة في التاريخ االسالميموسوعة   1391/999

 عبد اللطيف عبد الهادي السيد9د المماليكدولة موسوعة   1392/999

 عبد اللطيف عبد الهادي السيد9د الحضارة االسالمية نظم الحكم واالدارةموسوعة   1393/999

 عبد اللطيف عبد الهادي السيد9د الحضارة االسالمية الحياة االجتماعية والثقافية والعلميةموسوعة   1399/999

 اسماعيل رائين جلباب العولمة الماسونية في  1395/999

 هاشم صالح معارك التنويريين واالصوليين في اوروبا  1396/999

 حسينة بوشيخ برامج الرأي في قناة الجزيرة الفضائية  1397/999

 فائق الشيخ علي مذكرات وريثة العروش االميرة بديعة  1391/999

 خالد حربي9د الحضارة االسالميةطب االنف واالذن والحنجرة في   1399/999

 خالد حربي9د تاسيس وتاصيل طب الباطنية في الحضارة االسالمية  1319/999

 خالد حربي9د طب االسنان في الحضارة االسالمية  1311/999

 خالد حربي9د طب العيون في الحضارة االسالمية  1312/999

 خالد حربي9د االسالميةالطب النفسي في الحضارة   1313/999

  جان توشار تاريخ االفكار السياسية من اليونان الى العصر الوسيط  1319/999

 جان توشار تاريخ االفكار السياسية من عصر النهضة الى عضر االنوار  1315/999

امن القرة االوروبية في السياسة الخارجية االمريكية بعد نهاية   1316/999
 الباردةالحرب 

 زهير بو عمامة9د

 محمد صادق اسماعيل التجربة التشيلية من بينوشيه الى الديموقراطية  1317/999

 محمد صادق اسماعيل التجربة البرازيلية قراءة في تجربة لوال دي سيلفيا  1311/999

 عباس فاضل عطوان9د العالقات السعودية التركية  1319/999

 مهند النداوي9د االتحاد االفريقي وتسوية المنازعات  1329/999

 ابي عبد هللا محمد بن عبدوسالجهشياري كتاب الوزراء والكتاب  1321/999

شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان  تاريخ االسالم ووفيات المشاهير واالعالم  1322/999
 الذهبي
 عمر عبد السالم تدمري -تحقيق 

 

 زهية جويرو القصاص في النصوص المقدسة قراءة تاريخية  1323/999
 

معالم الحداثة حفريات في الخطاب الخلدوني االصول السلفية ووهم   1329/999
 الحداثة العربي

 ناجية الوريمي بو عجيلة

 لطفي عيسى كتاب السير مقاربات لمدونات المناقب والتراجم واالخبار  1325/999

 المجمع التونسي للعلوم واالداب والفنون يكتب التاريخ اليومكيف   1326/999

 عبد هللا االشعل واخرون9د الصهيونية العنصرية واالستعمار االستيطاني تقاطع ام تماثل  1327/999

 ابن قتيبة الدينوري تاريخ الخلفاء او االمامة والسياسة  1321/999

 رزق هللا  ايوبابراهيم  التاريخ الفاطمي السياسي  1329/999
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 اليزابيت لونغنيس ازمة الطبقات الوسطى في المشرق العربي  1339/999

 ابراهيم ايوب التاريخ الروماني  1331/999

 ابراهيم ايوب التاريخ الفاطمي االجتماعي  1332/999

لتكريم النظرية الوظيفية في دراسة التراث الشعبي دراسة ميدانية  2 1333/999
 االولياء في المجتمع المصري

 احمد سعاد عثمان9د

 ديب عكاوي التمييز العنصري والقانون الدولي  1339/999

 شادية سعودي كمال التجارة الخارجية اليابانية  1335/999

 حسن ابراهيم حسن المجمل في التاريخ المصري  1336/999

بالد الغرب االسالمي خالل القرن الرابع االتجاهات الثقافية في   1337/999
 العاشر الميالدي/الهجري

 بشير رمضان التليسي9د

 غيداء خزنة كاتبي9د اوليات الفتوح حروب الردة في االسالم  1331/999

دراسات في فنون وتاريخ االثار المعمارية النقوش الكتابية على   1339/999
 العمائر الدينية العثمانية

 السيد البسطويسىمحمد 9د

 البن الجزار كتاب في طب المشائخ وحفظ صحتهم  1399/999

 يوسف جبارين التخطيط القومي في اسرائيل   1391/999

 محمد صالح المراكشي9د في التراث العربي والحداثة  1392/999

 احمد عبد الرحمن عشت في زمن عرفات  1393/999

 ابراهام بورغ هتلرلننتصر على   1399/999

 هبة روؤف عزت المرأة والعمل السياسي رؤية اسالمية  1395/999

 طالب الصوافي شمال فلسطين القالع والحصون  1396/999

 امطانس شحادة وحسام جريس (االقتصاد السياسي للمستوطنات)دولة رفاه المستوطنين   1397/999

الفلسطيني من استراتيجية التحرير الى متاهات المشروع الوطني   1391/999
 االنقسام

 ابراهيم ابراش9د

 محمد صادق اسماعيل التجربة االندونيسية االصالح والفصل بين السلطات  1399/999

 محمد صادق اسماعيل التجربة التركية من أتاتورك الى اردوغان  1359/999

 جميل السلحوت نصف الحاضر وكل المستقبل  1351/999

 ريموندا حوا طويل باقة ورد الى نخبة من االعالم ممن صنعوا التاريخ  1352/999

 ريموندا حوا طويل اختبار امة -صمود زعيم  -المقاطعة حصار شعب   1353/999

لجنة العالقات العامة االمريكية  ورشة عمل مفتوحة لخدة المشروع الصهيوني  1359/999
 ايباك االسرائيلية

مسيرة المتغيرات السياسية واثرها على سياسات منظمة التحرير   1355/999
 الفلسطينية من الشأة الى اوسلو

 

 اسامة ابو نحل9د

في تشكيل الخطاب االصالحي العربي تطبيقات على الفكر   1356/999
 االصالحي التونسي

 سهيل الحبيب9د

والسياسة والفقه وعلم الكالم والخطب الخوارج في التاريخ  9 1357/999
 والشعر والطرائف

 امير فرحات

 محمد رشيد عناب9د القدس في مشاريع التسوية السياسية  1351/999

 هنيدة غانم في معنى الدولة اليهودية  1359/999

 محمد مؤنس عوض9د اضواء على ببليوغرافيا تاريخ الحروب الصليبية  1369/999

 معين احمد محمود ستراتيجية9اسرائيل واختراق جبهة اسيا رؤية جيو  1361/999

 محمد ذياب ابو صالح المختصر الوجيز في تاريخ القدس العزيز  1362/999

 شلومو بروم واخرون 2911 التقديرات االستراتيجية السرائيل العام  1363/999

النصار واالمراء من ال  الجوهر المجرد في تاريخ االمير ناصيف 9 1369/999
 االسعد

 حسن محمد صالح9د

 حسين خلف الشيخ خزعل تاريخ الكويت السياسي 19 1365/999

 عوفرشيلحويوءاف ليمور اسرى في لبنان الحقيقة عن حرب لبنان الثانية  1366/999
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 فعاليات الملتقى  ثقافة العلم عند العرب قديمآوحاضرآ  1367/999
 السوري -التونسي 

 محمود نعمان الفطافطة السياسة الخارجية الهندية تجاه القضية الفلسطينية  1361/999

 عبد العاطي محمد شلبي9د اخالقيات الحرب في السيرة النبوية  1369/999

 عثمان ابو غريب لمحات رؤى فكرية استراتيجية  1379/999

 عفيف البهنسي9د الحديث اثر الجمالية االسالمية في الفن  1371/999

 احمد العلمي9د 1911 - 1917فلسطين   1372/999

الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات من اوسلو الى خريطة   1373/999
 الطريق

 احمد قريع

 عمر شاليل9د فلسطين في صراع الشرق االوسط  1379/999

 ابراهيم ابراش9د الفلسطينية الثانيةصناعة االنقسام الفلسطيني النكبة   1375/999

المستوطنون من الهامش الى المركز رؤية المستوطنين للصراع   1376/999
 من غوش ايمونيم الى البيت اليهودي

 مهند مصطفى

 ريموندا حوا طويل حصاد السنين 9 1377/999

 فادي نحاس9د اسرائيل واالغوار بين المفهوم االمني واستراتيجيات الضم  1371/999

 ابراهيم فاضل الناصري الفتح االسالمي لمدينة تكريت  1379/999

 عبد االمير االعسم9د تاريخ ابن الريوندي الملحد  1319/999

 عبد االمير االعسم9د ابن الريوندي في المراجع العربية الحديثة 9 1311/999

 وعبد االمير االعسم .د فضيحة المعتزلة  1312/999
 ابن الريوندي

 

 نيبرج و.د االنتصارات والرد على ابن الروندي الملحد   1313/999
 ابو الحسين الخياط المعتزلي

السلطان سليمان القانوني اعظم سالطين آل عثمان وحريم   1319/999
 السلطان

 منصور عبد الحكيم

 المنياوياحمد  نابليون بونابرت امبراطور الحرب والحب  1315/999

 احمد ناصيف ستالين القيصر االحمر يعود  1316/999

 ابن الشاذيسمير فراج حريم السلطان من عصر الجواري الى عصر الهوانم  1317/999

 علي شيخو البرازية دراسة تاريخية  1311/999

 الحسيني الحسيني معدى9د لينين الحقيقة واالسطورة  1319/999

 حسين علي قصفة و وقعة صفين  1399/999
 لنصر بن مزاحم المنقري التميمي

 جاسم المطير سنة 3999الجدل مستمر حول الديمقراطية منذ   1391/999

 نابليون الماريني تنزه العباد في مدينة بغداد  1392/999

 عادل الجوجري 2سياف الشرق االوسط برنارد لويس ومهندس سايكس بيكو  1393/999

 مجدي كامل سقراط رحلة بحث عن الحقيقة انتهت بإعدام صاحبها  1399/999

 مجدي كامل  ديكارت ابو الفلسفة الحديثة ورحلته الشهيرة من الشك لليقين  1395/999

 عالء الدين المدرس النسب والمصاهرة بين اهل البيت والصحابة  1396/999

الدولة العربية منذ ظهور االسالم الى تاريخ المستشرق االلماني   1397/999
 نهاية الدولة االموية

 محمد عبد الهادي ابو ريده9د

 ليلى سامي مكارم 1199 - 1193تاريخ محمد علي الكبير في مصر   1391/999

 ليلى سامي مكارم حملة طارق بن زياد على بالد االندلس  1399/999

حامية في العقيدة االسالمية نقد وتحليل المسلمون العلويون رؤية   1999/999
 لغليان التاريخ

 الشيخ علي سليمان
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 الشيخ جعفر المهاجر (م999)الكراجكيعصره،سيرته،عالمه الفكري ومصنفاته   1991/999

 الشيخ جعفر المهاجر (م911)ابن البراج الطرابلسي عصره،سيرته ومصنفاته   1992/999

 محمد سهيل طقوش9د والقرامطة والحشاشينتاريخ الزنج   1993/999

 محمد سهيل طقوش9د (في ايران)تاريخ الدولة الصفوية   1999/999

 اميرة رضا فرحات الزنج وثورتهم المنسية  1995/999

 كاظم الموسوي العراق صراع االرادات  1996/999

 محمد فخري راضي وحضارة سمو االمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قطر تاريخ  1997/999

 طارق فتحي سلطان9د التاريخ االسالمي في العصر العباسي 2 1991/999

 ليلى سامي مكارم قيام دولة المماليك االولى في مصر والشام  1999/999

 الكسندر دزاسوخوف المجابهة الكبرى القصة الحقيقية النهيار االتحاد السوفييتي  1919/999

 انطوني جدنز الرأسمالية والنظرية االجتماعية الحديثة  1911/999

 محمد بن راشد آل مكتوم ومضات من فكر  1912/999

 محمد صالح ربيع العجيلي9د ظاهرة الفقر في الوطن العربي الواقع واالسباب والنتائج  1913/999

 وسيم االحمد تاريخ الخط العربي  1919/999

 محمد محمود بدر شلباية9د المسيحيون العرب ودورهم في الحركة الوطنية الفلسطينية  1915/999

 ادريس شاه اخبار حكماء الشرق  1916/999

 نورة احمد سعيد العامري الحياة الثقافية في الخليج العربي في العصر العباسي الثاني  1917/999

 صباح ناجي الشيخلي9د وتركيا وايرانالعراق /نظرة عامة عن يهود كردستان  1911/999

 مهدية صالح حسن العبيدي9د الحركة االسالمية في تركيا من بديع الزمان الى نجم الدين اربكان  1919/999

 محمد فخري الطنبور الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود  1929/999

 حسين الزبيدي تحديات التغييرمستقبل العراق ودول الربيع العربي في ظل   1921/999

 محمد فخري راضي تاريخ وامجاد وقبائل البحرين  1922/999

نخب مختارة من شهيرات لهن اسهامات في التاريخ االسالمي في   1923/999
 المشرق والمغرب واالندلس

 محمد رشيد حسن راضي العامري9د
 عبد الرحمن القنطوس. د

حزب العدالة والتنمية تحوالت الداخل ورهانات تركيا في عهد   1929/999
 الخارج

 احمد يوسف الكيطان

 -سياسية  -اجتماعية  -محلية  -عربية  -قضيايا معاصرة عالمية   1925/999
 بيئية -ثقافية  -اقتصادية 

 مرام فؤاد ابو النادي9د

 محمد فخري الطنبور جاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم عمان تاريخ وحضارة  1926/999
 جمال بن عبد هللا النعيمي

 االتجاهات السياسية للخطاب االسالمي في الصحافة  1927/999
 

 عالء الدين خليفة احمد9د

 هدى نبيل كاظم السياسة الخارجية االمريكية حيال تركيا   1921/999

 بن صعب مد البرقانمح غدير الموت تاريخ وامجاد قبيلة بني صخر  1929/999

 رياض عبد الحسين البدراوي9د الموقف االموي من الموالي بين الشبهات والواقع التاريخي  1939/999

 - 229اثر الصراع الفكري الساساني البيزنطي في حضارة العرب   1931/999
 م652

 عبد الهادي طعمة عفات العتابي9د

البحرين في مؤلفات جغرافيي القرنين الثالث والرابع الهجريين   1932/999
 الميالديين التاسع والعاشر 

 محمد كريم ابراهيم الشمري9د
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 عبد الواحد ذنون طه9د ابن عذاري المراكشي شيخ مؤرخي المغرب العربي  1933/999

 شوكت باموك التاريخ المالي للدولة العثمانية  1939/999

 جاسم ياسين الدرويش9د معجم القاب القبائل العربية وبطونها  1935/999
 سليمة كاظم حسين. د

التغير في السياسة المالية للدولة االسالمية في خالفة االمام علي   1936/999
 بن ابي طالب

 حسين علي الشرهاني9د

 محمد ناظم السلطان محمود الغزنوني حياته وعصره  1937/999

 محمد مسعود جبران9د ابحاث وتحقيقات في تراث الغرب االسالمي  1931/999

 ألبن فضل هللا العمري وتحقيق في االنصاف بين المشرق والمغرب   1939/999
 زينب طاهر ساق هللا

 عبد الواحد ذنون طه9د حركة المقاومة العربية االسالمية في االندلس بعد سقوط غرناطة  1999/999

 فاضل جابر ضاحي9د دراسات في التاريخ االسالمي ومؤرخيه  1991/999

 عفاف احمد الباشا اسع عشر المؤرخون الليبيون في القرن الت  1992/999

 طلب صبار الجنابي9د هــ297 - 132رسوم دار الخالفة في العصر العباسي االول   1993/999

 السلجوقيةالرأي العام في العراق في عصر السيطرة   1999/999
 م 1193 - 1955/ هـ  599 - 997

 ثامر نعمان مصطاف9د

لعبد هللا بن يوسف بن رضوان المالقي  الشهب الالمعة في السياسة النافعة  1995/999
 الفاسي

 عبد الواحد ذنون طه. د االصالة والتأثير ابحاث في الفكر والتراث  1996/999

 محمد المواق ومحمد الرصاع االسئلة الغرناطيةاالجوبة التونسية على   1997/999
 

 اسماعيل عبد المجيد القطان وجهان للدبلوماسية  1991/999

 جاسم المطير سيرة حياة نوري السعيد نموذج الدراما العراقية بين الواقع والفن  1999/999

 فهد الطائيذياب 9د  2911و1923ين تاريخ الصحافة النسائية في العراق ب  1959/999

 المحامي محمود ابراهيم عيد جدار العزل والضم االسرائيلي من وجهة نظر الشرعية الدولية  1951/999

 عفاف سيد صبرة9د حاضر العالم االسالمي  1952/999
 مصطفى محمد الحناوي. د
 

 نجاح كبة9دتحليلي  -تأريخي  -دراسات في ملحمة جلجامش بحث اجتماعي   1953/999
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 العراق القديم من خالل الملحمةلتاريخ 

 عفاف سيد صبرة9د العلوم والفنون -تاريخ الحضارة االسالمية النظم االسالمية   1959/999
 مصطفى محمد الحناوي. د

 غالب عبد المعطي فريجات9د الممانعة والمواجهة في خدمة معركة االمة  1955/999

 نزار عبد اللطيف الحديثي. د هــ132 - 91االسالمية ورسالة االسالم الدولة العربية   1956/999

 سعون علوان المصلح9د االمن القومي العربي الواقع والمستقبل  1957/999

 فتحية عبد الفتاح النبراوي. د م759 - 661/ هــ 132 - 91تاريخ الدولة االموية   1951/999

 صالح خضر محمد9د 1919 - 1791البريطانية في بغداد نشأة ونشاط القنصلية   1959/999

 مراحل الفتح االسالمي لبالد المغرب العربي   1969/999
 (دراسة لجهود الفاتحين في نشر االسالم والتعريب)

 محمد علي االحمد. د

القدرات واالدوار االستراتيجية لسالح الجو العراقي في الفترة   1961/999
 م2993 - 1931

 علوان حسون العبوسي9د

 جودت احمد البدور (المساجد االيوبية في دمشق)فن العمارة االسالمية   1962/999

 واخر  عفاف سيد صبرة9د تاريخ الخلفاء الراشدين  1963/999

 خالد المعيني9د الحافات الجديدة التكنولوجيا واثره على القوة في العالقات الدولية  1969/999

 محمد خالد الشياب9د رؤى فلسفية في الفكر العربي المعاصر  1965/999

 هايل خليفة الدهيسات واخرون9د التربية الوطنية  1966/999

 دالل باجس تاء التاريخ الساكنة دور المرأة في الحضارة االسالمية  1967/999

 واخرون احمد الشريقي المعاصرجدل النهضة والتغيير حورات في الفكر العربي   1961/999

دراسات في تاريخ العراق الحديث والمعاصر في ضوء الوثائق   1969/999
 العراقية والبريطانية

 فاروق صالح العمر9د

ثورة االمام الحسين في المصنفات المصرية في القرن العشرين   1979/999
 الميالدي

 هادي عبد النبي التميمي9د

 فاروق صالح العمر9د 1991 - 1922العالقات العراقية البريطانية   1971/999

 جواد كاظم حطاب الشويلي 1969 - 1979مبدأ نيكسون وأثره في منطقة الخليج العربي   1972/999

 ختام راهي مزهر9د وافاق المعارضة( عليه السالم)االمام علي   1973/999

التشريعية في الكويت وموقفها من التطور التأريخي للمجالس   1979/999
 العراقية -العالقات الكويتية 

 طيبة خلف عبد هللا9د

للعلوم  لمجمع التونسيعمل جماعي ل العنف فعاليات الدورة الحادية عشرة لملتقيات قرطاج الدولية  1975/999
 واالداب والفنون

 المب -فرانكلين ب 9د الثمن الذي ندفعه ربع قرن   1976/999

 نبيل خلدون قريسة9د ابن خلدون مآةالجوكوندا  1977/999

 عاطف ابو سيف عالقات اسرائيل الدولية السياقات واالدوات االختراقات واالخفاقات  1971/999

النهضة وتفاعالتها في العالم العربي واليابان منذ القرن التاسع   1979/999
 عشر

 مسعود ضاهر واخرون

الوالية والمجتمع مساهمة في التاريخ االجتماعي والديني الفريقية   1919/999
 في العهد الحفصي

 نللي سالمة العامري9د

 فتحي حسن نصار9د 1951 - 1519ليبيا من االحتالل االسباني حتى االستقالل   1911/999

 الهادي التيمومي9د 1917 - 1956تونس   1912/999

 قسم الدراسات والبحوث حضاري االسطورة توثيق  1913/999

 رجب بركات 1911 - 1169بلدية البصرة   1919/999
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 -تموز  12الوعد الصادق هزيمة اسرائيل في لبنان وقائع ووثائق   1915/999
 2996آب  19

 خليل حسين9د

 خليل حسين9د العدوان االسرائيلي على لبنان الخلفيات واالبعاد  1916/999

 محمد الصدريه هللا العظمى السيد ا الطائفية في نظر االسالم  1917/999

 محمد جابر حسن نفط العراق مابعد الذكريات والسنين العجاف  1911/999

 عبد االمير السبيتي ذكريات سجين عائد من جحيم صدام  1919/999

 سعود المولى9د الحوار االسالمي المسيحي ضرورة المغامرة  1999/999

 موسى ابراهيم9د الفكر السياسي الحديث والمعاصر  1991/999

 762هــ 297 - 195االمن في بغداد خالل العصر العباسي االول   1992/999
 م161 -

 احمد عبد العزيز محمود9د

 كمال السيد ابو مصطفى9د محاضرات في تاريخ المغرب واالندلس  1993/999

 حسين مجيد عبد علي الحسناوي العراقية الكويتيةازمات الحدود   1999/999

 احسان محمد هادي 2993السعودية بعد عام  -العالقات االيرانية   1995/999

 محمد احمد9د (االجتماعي والثقافي والفني)تاريخ الحضارة البيزنطية   1996/999

 العيدروسمحمد حسن  النصر والهزيمة في المعارك الكبرى   1997/999

في تاريخ الدولة االسالمية المشرقية المستقلة عن الخالفة   1991/999
 العباسية

 ابراهيم عبد المنعم سالمه ابو العال9د

موسوعة تاريخ العصور الوسطى والحروب الصليبية الجذور   1999/999
 التاريخية لسقوط بغداد بين االنتشار واالنكسار التتار

 الصالبيعلي محمد محمد 9د

 محمد حسن العيدروس مل ثعلب الصحراءر  1599/999

موسوعة تاريخ العصور الوسطى والحروب الصليبية الجذور   1591/999
 التاريخية للحروب الصليبية

 علي محمد محمد الصالبي9د

التاريخ السياسي والعسكري واالداري لصالح الدين االيوبي في   1592/999
 بيت المقدسمعركة حطين وفتح 

 علي محمد محمد الصالبي9د

تاريخ العصور الوسطى موقف اليهود من الصراع االسالمي   1593/999
 المغولي

 امام الشافعي محمد حمودي9د

 مجدي عبد الجواد علوان عثمان9د الحضارة االسالمية دراسة في عبقرية التراث العلمي والفني  1599/999

 حسين حسن موسى9د الحضاراتحوار   1595/999

القيادة والسالح في الحروب الحاسمة عناصر تحقيق النصر   1596/999
 العسكري في غزو الصحراء

 محمد حسن العيدروس

 سهيل زكار و.د مؤرخو العرب واالسالم حتى العصر الحديث  1597/999
 برنار لويس واخرون

 محمد بن عبد الرحمن الحسيني العثماني والتينية مترجمة تنشر للمرة االولىتاريخ صفد مع مالحق عربية   1591/999

 سهيل زكار9د تاريخ بالد الشام في القرن التاسع عشر  1599/999

هــ 799سنة )المسيحية في الشام مع عناية خاصة بحريق دمشق   1519/999
 (م1399 -

 محمد سعيد الطريحي

 -االقتصادية والسياسية للدولة االسالمية العباسية يهود في الحياة   1511/999
 االلخانية -الفاطمية 

 فيشل9ج9وولتر

 شوإيتشي -كاتو  اليابان رؤية من الداخل  1512/999

 محمد امين ابو جوهر االسماعيليون بين االعتزال والتشيع  1513/999
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للفكر القومي ابو خلدون ساطع الحصري المهندس التاريخي   1519/999
 عصره وفكره ودوره

 حازم طالب مشتاق9د

االثار والعمارة في فنون الحضارة االسالمية موسوعة المحاريب   1515/999
 في العالم االسالمي

 هناء عدلي9د

 عبد المنعم عبد الحميد سلطان9د دراسات في تاريخ عمان والخليج في صدر االسالم دراسة وثائقية  1516/999

مقدمة في تاريخ الحضارة والحضارة االسالمية وأثرها في الترقي   1517/999
 العالمي

 مصطفى محمود سليمان9د

 محمود السيد9د في مصر والشام تاريخ الحروب الصليبية  1511/999

 السيد عبد العزيز سالم9د نصوص تاريخية في التاريخ االسالمي  1519/999

 بول فندلي بعد اليوم مواجهة الصور المزيفة عن االسالم في اميركاال سكوت   1529/999

 وليد رضوان تركيا بين العلمانية واالسالم في القرن العشرين  1521/999

 جون ميرشايمر اللوبي االسرائيلي والسياسة الخارجية االميركية  1522/999

 مريم البسام لبنان واسرائيل وثائق ويكيليكس الكاملة 2 1523/999

أمبراطورية االرهاب السياسة االميركية العابرة للقارات في االمن   1529/999
 واالزمة العالمية واالقتصاد ومكافحة االرهاب

 أليهاندرو كاسترو أسبين

ولبن 9الفغانستان9إيه9آي9حروب االشباح السجل الخفي للسي  1525/999
 الدن

 ستيف كول

 -الدولي للسيطرة على الشرق االوسط التآمر االميركي الصراع   1526/999
 الصهيوني

 علي وهب9د

 علي وهب9د االخطبوط الصهيوني واالدارة االمريكية  1527/999

 أوبزيرفر -أندرورارنلسي  مذكرات طوني بلير مسيرة رئيس وزراء  1521/999

روزفلت الى 9د القياصرة االميركيون سير الرؤساء من فرانكلين  1529/999
 جورج دبليو بوش

 نايجل هاملتون

 جيمي كارتر ماوراء البيت االبيض احالل السالم،محاربةالمرض،بناء االمل  1539/999

التمادي في المعرفة لماذا تشارف العالقة الحميمة بين اليهود   1531/999
 االميركيين واسرائيل على نهايتها

 نورمان فنكلستاين

 صالح احمد العلي9د سامراء دراسة في النشأة والبنية السكانية  1532/999

 شكري نصر هللا تاريخ لبنان واللبنانيين نظرة الى الوراء  1533/999

 صالح احمد العلي9د المنسوجات وااللبسة العربية في العهود االسالمية االولى  1539/999

ثالثية الحكم في العصور دراسات في تاريخ الخالفة العباسية   1535/999
 العباسية الخالفة والسلطة والدولة

 عثمان سيد احمد اسماعيل البيلي9د

 بول مايسون انهيار االقتصاد العالمي نهاية عصر الجشع  1536/999

 مارك مايتي حروب الظل الحروب السرية االميركية الجديدة  1537/999

 جيمي كارتر المقدسةالسالم ممكن في االراضي   1531/999

 اسرائيل شاحاك عام 3999الديانة اليهودية وتاريخ اليهود وطأة   1539/999

 تيم واينر أية9آي9السي9إرث من الرماد تاريخ   1599/999

 جيمي كارتر مذكرات البيت االبيض  1591/999

 ايزنبرغ لورا 1991 - 1999عدو عدوي الصالت الصهيونية اللبنانية   1592/999

أميركي في  -قصور من الرمل قرن من التجسس والتدخل االنكلو   1593/999
 الشرق االوسط

 أندريه جيروليماتوس

 كيرستينشولتزه 1919 - 1991ديبلوماسية إسرائيل السرية في لبنان   1599/999

 بقلمه مذكرات جورج دبليو بوش قرارات مصيرية  1595/999
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السياسة الخارجية التركية تجاه القوى العضمى والبالد العربية منذ   1596/999
 2992العام 

 فايسباخ اخرون -مولاير ميراك 

 سمير التنير9د أميركا من الداخل حروب من أجل النفط  1597/999

 بيل كلينتون العودة الى العمل لماذا يحتاج االقتصاد القوي الى حكومة ذكية  1591/999

 إدوارد تيفنن اللوبي اليهود وسياسة أميركا الخارجية  1599/999

من يجرؤ على الكالم الشعب والمؤسسات في مواجهة اللوبي   1559/999
 االسرائيلي

 بول فندلي

االحزاب السياسية في العراق ودورها في الحركة الوطنية   1551/999
 1951 - 1939والقومية 

 الفهدعبد الرزاق مطلك 9د

 بول فندلي مذكرات بول فندلي أميركا في خطر  1552/999

من يجرؤ )الخداع جديد العالقات االميركية االسرائيلية بعد كتاب   1553/999
 (على الكالم

 بول فندلي

 باراك أوباما مذكرات نيلسون مانديال حواري مع نفسي  1559/999

لوكالة االستخبارات المركزية االميركية فن التجسس الجهاز الخفي   1555/999
 (إيه9آي9السي)

 كرامبتون9هنري أ

 زهرة الثابت داود في الثقافة العربية الثوابت والتحوالت  1556/999

 أسعد العزوني أنفاق الهيكل قراءة سياسية االحداث أقليمية ودولية  1557/999

 9تونس  9الحميد شومان ليبيا رحلة محمد سعيد الزعيم و عبد   1551/999
 المغرب

 تيسير خلف

دمشق سنة  -تدمر  -تي السورية بيروت ريارحلة يان بيستروذك  1559/999
1926 

 نهاد نور الدين جرد9د

 تيسير خلف الشام -مصر  -الحجاز  1172رحلة حمود البو سعيدي   1569/999

 البيطار واخرونمحمد بهجة  رحلتان الى الحجاز ونجد  1561/999

 ليون كاهون م1171رحلة الى جبال العلويين عام   1562/999

 فال ديمير إيفانوف الموت والماسار  1563/999

او  الفارس الداوي الصوري جيرارد لصليبية مصادر ودراسات أعمال القبارصةا الحروب  1569/999
 مونتريل

والحركات الثورية من العهد العثماني العراق الطبقات االجتماعية   1565/999
 حتى قيام الجمهورية

 حنا بطاطو

 حنا بطاطو العراق الحزب الشيوعي  1566/999

 حنا بطاطو العراق الشيوعيون والبعثيون والضباط االحرار  1567/999

 أنطوان بطرس العصور العربية لعلم الفلك ماقبل وما بعد  1561/999

 هيفر ومحمد علي ديركي أعالم الصوفية  1569/999

 علي عبد هللا الجباوي9د المرأة في أسفار التوراة دراسة نقدية انثروبولوجية  1579/999

 زيهنير9س9ر الغروب -المجوسية الزرادشتية الفجر   1571/999

 عبد هللا بن عويقل السلمي9د قبائل العرب بين اللغة والتاريخ  1572/999

 محمد بشير العامري9د بغداد في عيون العلماء وقلوب العامة في االندلس  1573/999

كنيسة العرب المنسية أديرة الغساسنة في دمشق والجوالن   1579/999
 وحوران ولبنان

 تيسير خلف

موقف الواليات المتحدة االمريكية من مشكلة الالجئيين   1575/999
 م1967 - 1991الفلسطينيين 

 أديب صالح اللهيبي9د

 علي محمود الجبوري9د موقف جامعة الدول العربية من العراق  1576/999

 نبيل المظفري9د -دراسة سياسية  1919 - 1969العالقات الليبية التركية   1577/999
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 إقتصادية

 حامد محمد السويداني9د بولند أجويد ودوره في السياسة التركية  1571/999

دراسة تاريخية  2911 - 1979العالقات السعودية االيرانية   1579/999
 سياسية

 محمد سالم الكواز9د

 خالد عبد نمال الدليمي ثيودور روزفلت وسياسة الواليات المتحدة االمريكية الخارجية  1519/999

 الرفاعيلبنى رياض 9د السوفيتية دراسة تاريخية -العالقات االمريكية   1511/999

العالقات السياسية السعودية االيرانية أثرها على االمن االقليمي   1512/999
 م2993 - 1919لمنطقة الخليج العربي 

 عطا هللا زايد الزايد

الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوربي دراسة في العالقات   1513/999
 السياسية واالقتصادية

 الدليميمحمد حمزة حسين 9د

 محمد حمزة حسين الدليمي9د السياسة البريطانية تجاه الحركة الوطنية في مصر  1519/999

االيرانية دراسة في العالقات السياسية -العالقات التركية   1515/999
 واالقتصادية

 منهل الهام عبدالعقراوي9د

لسكان العراق بين السياسات الحكومية أثرها على الحركة المكانية   1516/999
 1977و1957عامي 

 احمد الصعب

 سيد محمد السيد محمود9د ( االزدهار -النشأة )تاريخ الدولة العثمانية   1517/999

 موسى معيرش9د نظام الحكم في اليهودية نشأته وتطوره دراسة تحليلية نقدية  1511/999

 فولكر برتس نظام الصراع في الشرق االوسط  1519/999

 حسن يوسف الشريف9د امريكا في خطر  1599/999

 علي محمد بيومى9د لماذا إيران  1591/999

 عامر مصباح9د العولمة االمنية والتحليل الكوني للعالقات الدولية  1592/999

 عبد الحميد البطريق9د 1979 - 1115التيارات السياسية المعاصر   1593/999

 لويس وعبدالرحمن عبدهللا.أم.ايى :تحرير في إفريقيا االستوائيةاالسالم   1599/999

 احمد محمود صبحي واخرون9د (الغربية -االسالمية  -اليونانية )في فلسفة الحضارة   1595/999

 صالح بلحاج9د 1971الى  1962النظام السياسي الجزائري من   1596/999

تحليليلة للقرار السياسي الخارجي  قرار الحرب على العراق دراسة  1597/999
 االمريكي

 رافع سحاب احمد الكبيسي9د

 دالل غسان خير الدين النظام السياسي في االسالم  1591/999

أسرارها  2993 - 1991يخ يتكلم معارك الجيش العراقي ارالت  1599/999
 السياسية والعسكرية

 سامي الخفاجي9د

في المنطقة العربية على ضوء التحوالت في النفوذ االيراني   1699/999
 2911 - 2993السياسة االمريكية تجاه المنطقة 

 ممدوح بريك محمد الجازي

 - 1921الجيش العراقي بين خطورة السياسة وشح السالح   1691/999
1951 

 حامد محمد شبيب الجبوري9د

 1951 1939االمريكي في العراق  -صراع النفوذ البريطاني   1692/999
 (دراسة تاريخية سياسية)

 بشار فتحي جاسم العكيدي9د

 داخل حسن جريو9د العراق في سنواته الصعبة  1693/999

 مايكل اوبرسكالسكي وكالة االستخبارات المركزية االمريكية نادي القتلة  1699/999

 خليبنيكوفبافل  ثعالب الكرملن وعراب نهب روسيا بوريس بيريزوفسكي  1695/999

 غابرييل غارسيا ماركيز كوبا في زمن الحصار  1696/999

 هادي العلوي محطات في التاريخ والتراث  1697/999

 ليون فيختفانغر 1937موسكو   1691/999
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 عامر حسن فياض9د جذور الفكر االشتراكي التقدمي في العراق  1699/999

 جان بركنس لالمبراطورية االمريكيةالتاريخ السري   1619/999

العالقات الروسية االيرانية وأثرها على الخريطة الجيوسياسية في   1611/999
 منطقة الخليج العربي ومنطقة آسيا الوسطى والقفقاس

 فريد حاتم الشحف9د

 عبدي حاجي9ليرخ د9ب دراسات حول االكراد وأسالفهم الخالديين الشماليين  1612/999

شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم دراسة مقارنة   1613/999
 مع النصوص الكاملة

 مجموعةمن المؤلفين و
 أسامة سراس

 -توضعهم الجغرافي  -من هم الموحدون الدروز نشأتهم التاريخية   1619/999
نضالهم الوطني والقومي  -عقيدتهم الدينية عاداتهم وتقاليدهم 

 مهمأشهر أعال

 جميل أبو ترابي

 نذير العظمة9د أدب المقاومة بين االسطورة والتاريخ  1615/999

 ليونيد مليتشين تاريخ روسيا الحديثة من يلتسين الى بوتين  1616/999

 فاليميرجوخراي ستالين حقائق وأكاذيب  1617/999

 فالديمير كاربوف القائد االعلى 1 1611/999

 فراس السواح تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود  1619/999

جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة دراسة شاملة مع النصوص   1629/999
 الكاملة واعداد درامي

 فراس السواح

 ريتشارد كاساالبوف الكلمة االن للرفيق ستالين  1621/999

 الخطيبمحمد  حضارة أوروبا في العصور الوسطى  1622/999

 فضل عبد هللا الجثام سبر في التاريخ القديم/ الحضور اليماني في تاريخ الشرق االدنى   1623/999

 ماجد عبد هللا الشمس9د الحضارة العاربية وأثرها في إيران واليونان  1629/999

كنعان  -أمورو  -آشور  -أكاد  -مآثر ملوك العالم القديم سومر   1625/999
 والسياسة في العالم القديمالحكم 

 قاسم الشواف9د

 ماجد عبد هللا الشمس الحضارة والميثولوجيا في العراق القديم  1626/999

االخشاب وإستخداماتها الحضارية في المشرق العربي االسالمي   1627/999
 العاشر للميالد/حتى نهاية القرن الرابع للهجرة

 سعد رمضان محمد بالل الجبوري9د

 خالد حربي9د أسس الرياضيات الحديثة في الحضارة االسالمية  1621/999

 مصطفى هاشم عبد العزيز الحنون9د الصراع بين المماليك والقوى السياسية في المشرق االسالمي  1629/999

 نشوان محمد عبد هللا الزبيدي االوضاع الحضارية في مصر المماليك البحرية  1639/999

مغامرون وجواسيس  1119 - 1195استكشاف الجوالن   1631/999
 وقساوسة

 تيسير خلف

 محمد حسن العيدروس أوروبا والحروب الصليبية في العصور الوسطى  1632/999

وانعكاساتها ( 1969 - 1951)التحوالت السياسية في السوادان   1633/999
بأهم الوثائق مدعمة )على العالقات المصرية السودانية 

 (واالتفاقيات الدولية

 توفيق محمد جاب هللا9د

االجحاف بحق دور الجيش العراقي أيام العدوان والتواطؤ ضد   1639/999
 بغداد

 احمد عبد العزيز محمود9د

 احمد عبد العزيز محمود9د الديمقراطية االمريكية في العراق سجن أبي غريب نموذجآ  1635/999

 فراس السواح االسطورة والمعنى دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية  1636/999

 فراس السواح الحدث التوراتي والشرق االدنى القديم  1637/999

المقاومة الشعبية ضد الصليبين وموقف أهالي الشام العرب   1631/999
 (م1179 - 1997()هــ569 - 991)المسلمين منهم 

 القادر سميرة يونس عبد9د
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 حازم طالب مشتاق9د المنهج الفلسفي للفكر السياسي  1639/999

 كيوم مورانو شوبنهور  1699/999

 فراس السواح ألغاز االنجيل  1691/999

 جيرمي ريفكن عصر الفرص الثقافة الجديدة للرأسمالية حيث الحياة تجربة مكلفة  1692/999

 هاشم صالح التكريتي9د اساليبه 9تطوراته  9االستعمار اشكاله   1693/999

 هاشم صالح التكريتي9د اليهود في روسيا القيصرية  1699/999

هاشم صالح التكريتي ومجموعة من . د تاريخ تركيا المعاصرة  1695/999
 الباحثين السوفيت

 هاشم صالح التكريتي9د دراسات في المسألتين الشرقية والمغربية  1696/999

 منتشاشغلي.م.أ العراق في سنوات االنتداب البريطاني  1697/999
 هاشم صالح التكريتي.د

الصراع بين الدول الكبرى في البلقان في النصف الثاني من القرن   1691/999
 نموذجآ1171-1175االزمة البلقانية )التاسع عشر 

 هاشم صالح التكريتي9د

من االكتشاف )الواليات المتحدة االمريكية الحديثمقدمة في تاريخ   1699/999
 (الى االستقالل

 هاشم صالح التكريتي9د

 الكسندر أداموف والية البصرة في ماضيها وحاضرها  1659/999

 عبد الباسط عباس محمد ايران في االستراتيجية السوفيتية دراسة تاريخية سياسية   1651/999

أوربا في القرن العشرين من الحرب العالمية  الوجيزفي تاريخ  1652/999
 االولى الى التدخل التركي في قبرص

 د قحطان حميد كاظم.أ

 -فلسطين -سورية -لمحات من تاريخ الشرق االدنى القديم العراق  1653/999
 ايران 

 عالء الدين محمد قابيل . د

 واخرون قزيهاوليد . د القومية العربية في الفكر والممارسة   1659/999

القومية العربية والوحدة في الفكر سلسلة اطروحة الدكتوراة   1655/999
 السياسي العربي

 يوسف الطواني. د

 مجدى مدبولى مذكرات جيمس بيكر سياسة الدبلوماسية  1656/999

 اسامة الغزالي حرب. د مستقبل الصراع العربي االسرائيلي  1657/999

 جميل مطر النظام االقليمي العربي دراسة في العالقات السياسية العربية  1651/999
 علي الدين هالل. د

في الوحدة والتداعي دراسة في اسباب تعثر مشاريع النهضة   1659/999
 العربية 

 يوسف مكي. د

العولمة الطوفان ام االنقاذ الجوانب الثقافية والسياسية   1669/999
 واالقتصادية

 دراسات الوحدة العربيةمركز 

 محمد فايز عبد اسعيد. د قضايا علم السياسة العام   1661/999

 سليمان الرياشي واخرون دراسات في التنمية العربية الواقع واالفاق  1662/999

 وزارة الثقافة واالرشاد القومى قائمه بالكتب والمراجع عن الجزائر   1663/999

 واخرون االخضر االبراهيمي الدبلوماسية العربية في عالم متغير   1669/999

 واخرون بهجت قرني االمريكية  -صناعة الكراهية في العالقات العربية   1665/999

 فواز جرجس. د النظام االقليمي العربي والقوى الكبرى  1666/999

 احمد يوسف احمد. د دراسة استطالعية  1911-1995العربية  -الصراعات العربية   1667/999

 و. امي ورثنفتون المقاومة شهادات من خارج الوطن العربي-االحتالل-العراق الغزو  1661/999
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 روبرت فيسك

 منيف الرزار. د فلسفة الحركة القومية العربية التدي االستعماري  1669/999

 محمد بن صنيتان. د النخب السعودي دراسة في التحوالت واالخفاقات  1679/999

 مالهوترا. ك.ا السياسات التكنولوجية في االقطار العربية  1671/999
 اسامة امين الخولي واخرون

 محمد مرعي. د دليل ادارة المقابالت والتفاوض والتواصل االداري  1672/999

 مكتب برامج االعالم االمريكيموجز االقتصاد   1673/999

 نهلة ياسين حمدان. د الوساطة في الخالفات العربية المعاصرة  1679/999

 اسعد محفل. د الصراعات البترولية في الشرق االوسط   1675/999

 صديق توفيق مدخل الى كتابة السيرة ولمحات عن شخصيات شهيرة  1676/999

 -الموصل  -كردستان  -حلب  -بيروت  1173سيوفي رحلة نيقوال   1677/999
 بغداد

 تيسير خلف

المرأة واشكالية التحرر االجتماعي في العالم االسالمي في بداية   1671/999
 القرن العشرين

 االميرة خيرية بن عياد 

 جمال الدبعي الحياصات9د قراءة في المجتمع وتحديات القرن الجديد  1679/999

تنزه العباد في مدينة بغداد نبذة عن تاريخ بغداد   1619/999
 (1117)وجغرافيتها

 نابليون الماريني
 باسم عبود الياسري. د. تحقيق 

 عادل تقي عبد البلداوي9د العراق دراسة تاريخية وثائقية في فكره السياسي المعاصر  1611/999

 غليوم دي ماخوت م1365االسكندرية الحروب الصليبية مصادر ودراسات اجتياح   1612/999

 هاشم صالح التكريتي .د 1156-1779المسالة الشرقية المرحلة االولى    1613/999

 زهير كاظم  من اوراق الملك غازي المملكة العراقية البالط الملكي  1619/999

 محمد عابد الجابري9د العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته  1615/999

 الطاهر لبيب الثقافة والمثقف في الوطن العربي  1616/999

مناهج الفكر والبحث التاريخي والعلوم المساعدة وتحقيق   1617/999
المخطوطات مع دراسة لالرشيف العثماني واللبناني والعربي 

 والدولي

 حسان حالق9د

 ابو السعودعطيات محمد 9د فلسفة التاريخ عند جامبا تيستا فيكو  1611/999

 بشرى جعفر احمد . د قبيلة هذيل واثرها في الحياة العربية قبل االسالم   1619/999

 شارل عيسوي9د التاريخ االقتصادي للشرق االوسط وشمال افريقيا  1699/999

 محسن الموسوي9د العرب والتحدي  1691/999

 مصطفى عبد القادر النجار9د امارة المحمرة دراسة لتاريخها العربي  1692/999

 احمد شحالن9د الضروري في السياسة مختصر كتاب السياسة الفالطون  1693/999

 نور الدين بن الحبيب حجالوي 1971 - 1952تاثير الفكر الناصري على الخليج العربي   1699/999

 معروف وناجي .د 1969 - 1169اعالم العراق الحديث قاموس تراجم   1695/999
 باقر امين الورد

 اسامة الخولي واخرون العرب الى اين  1696/999

 ابراهيم محمد العناني الخيار النووي في الشرق االوسط   1697/999

 علي محافظة9د 1999 - 1919الديمقراطية المقيدة حالة االردن   1691/999

 برهان غليون9د المحنة العربية الدولة ضد االمة  1699/999
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دراسة في الجانب  1961 - 1919تاريخ العراق المعاصر   1799/999
 السياسي

 محمد عصفور سلمان9د

 محمد عصفور سلمان9د المختصر في تاريخ تونس وفلسطين المعاصر  1791/999

 اورتغا اي غاسيت دروس في الميتافيزيقا  1792/999

 لوي غاردية محمد اركون والغداالسالم بين االمس   1793/999

 هانس كوكلر الشك ونقد المجتمع في فكر مارتين هيدغر  1799/999

 واخرون حسين طه نجم9د البيئة واالنسان دراسات في االيكولوجيا البشرية  1795/999

 برهان غليون اغتيال العقل محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية  1796/999

 نخبة عالمية من اسطين غايتان بيكون افاق الفكر المعاصر  1797/999

 عبد الرزاق مسلم ماجد دراسة ابن خلدون في ضوء النظرية االشتراكية  1791/999

-37)حركة الخوارج نشأتها وتطورها الى نهاية العهد االموي   1799/999
 (هـ132

 لطيفة البكاي9د

 محمد عبد العزيز مرزوق9د بن قالوونالناصر محمد   1719/999

 سليم طه التكريتي خرموزى  اخر معارك الصين بحث سياسي عسكري  1711/999

 السيد عبد الرزاق الحسني تسخير كربالء  1712/999

 واخرون ينجل هوكس تشير نوبل الدروس والعبر  1713/999

 تقي الدين ابي محمد /العالمة  وبني هاشمالنزاع والتخاصم فيمابين بني امية   1719/999
 
 
 الشافعي 

 حسين امين المدرسة المستنصرية  1715/999

 جبرئيل سعيد رينولدز القرآن في محيطه التاريخي  1716/999

 خضير العزاوي هذا هو لواء ديالى  1717/999

دراسةفي :سالم ي مكة والمدينة في الجاهلية و اإلاألبار ف  1711/999
 الجغرافية التاريخية

مالك مهدي حايف العبيدي و عالء عريبي 
 سبع الكرطاني

 سالم محمد  عبود.د تزييف  العمالت عبر التاريخ  1719/999

 سالم محمد عبود تطورالفكر المالي والمحاسبي في حضارة وادي الرافدين  1729/999

العشرين من النواحي التاريخية بعقوبة في خمسينيات القرن   1721/999
 والجغرافية   واالدارية والدينية واالجتماعية  واالقتصادية

 قاسم البسام

حقائق و :احتالل العراق ومشروع األصالح الديموقراطي األمريكي   1722/999
 أوهام

 اياد  حلمي الجصاني.د

 د وعيد مهدي العزاويمحم هاشم صالح التكريتي ومنهجه في كتابة التاريخ  1723/999

 سليمان المدني. د الملف العربي في القرن العشرين 6 1729/999

 هارى سينت فيلبي قلب الجزيرة العربية  9 1725/999

 ابي بكر محمد الهمدانى عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسبكتاب   1726/999

 يوسفمحمد خير رمضان  تتمة االعالم 19 1727/999

 صباح مهدي رميض. د تاريخ الجزيرة العربية من القرن الثالث عشر حتى العهد العثماني  1721/999

 عبد العزيز عليوي العيساوي 2993نظم انتخاب مجلس النواب العراقي بعد عام   1729/999

 احمد صالح عبوش. د تاريخ القضايا واألقليات االسالمية المعاصرة  1739/999

 هويكنز.ج-ا التاريخ االقتصادي ال فريقيا الغربية  1731/999

 اللفتننت كولونيل فردريك ج بيك تاريخ شرق االردن وقبائلها  1732/999
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 بهاء االمير. د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   اليهود والحركات السرية في الحروب الصليبية                                                                                      1733/999

 عرفة عبده علي حديثةملف اليهود في مصر ال  1739/999

 هيلدا هوخام تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين  1735/999

 نزار خالد  تميم. د تاريخ اوربا في العصر الوسطى  1736/999

دراسات وبحوث في االثار والحضارة االسالمية الكتاب الثاني   1737/999
 الفنون

 عبد الرحمن عبد التواب

دراسات وبحوث في االثار والحضارة االسالمية الكتاب الثالث   1731/999
 االبحاث التذكارية

 عبد الرحمن عبد التواب

 هنري لورنس المغامر والمستشرق  1739/999

 حسين محمد عطية. د امارة انطاكية الصليبية والمسلمون  1799/999

الماضي والحاضر واالداء هل يرحل مسيحيون العرب مجمل   1791/999
 المامول

 وهيب عبده الشاعر

 عمر االسكندرى تاريخ مصر من الفتح العثمانى الى قبيل الوقت الحاضر  1792/999

التخطيط االستراتيجي للسياسة الخارجية وبرامج االمن القومي   1793/999
 للدول

 فوزي حسن حسين

 مراد قواسمي. د في معنى التاريخ عند نيشة  1799/999

 حمود الشرقاويم مصر في القرن الثامن عشر  1795/999

 عدنان المفتى الحوار العربي الكردى  1796/999

 جوزيف كوستنر 1936-1916 العربية السعودية من القبلية الى الملكية  1797/999

 السليمان الناصرعلي حسين . د النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية  1791/999

 محي الدين عبد الحسين عرار. د التدوين التاريخي في العصر اليوناني وصدر االسالم  1799/999

 عالى بك رحلة عالي بك الى العراق العثماني والهند  1759/999

 جون جوليوس نورويش االبيض المتوسط تاريخ بحر ليس كمثله بحر  1751/999

 عبد هللا طه السلماني. د الدويالت االسالمية في المغرب  1752/999

 علي هادي عباس المهداوي. د 1929 - 1199االحوال السياسية واالدبية في الحلة   1753/999

 جمال كمال حسن الحيالي كولبنكيان الصراع حول النفط   1759/999

 حمزة الزبيديكريم مطر . د دراسات في تاريخ تركيا الحديث  1755/999

 خليل حمود عثمان الجابري. د 1971 - 1995ابو ظبي    1756/999

 حسن ييرنيا تاريخ ايران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساسانى  1757/999

 جون مان أتيال الهوني ملك البرابرة وسقوط  روما  1751/999

 رنزو مانزوني 1171 - 1177اليمن رحلة الى صنعاء عام   1759/999

 جون هيمنغ فتح االنكا  1769/999

 عفراء عطا عبد الكريم الريس. د 1919 - 1761بنو ياس ودورهم في ظهور امارة ابو ظبي   1761/999

 ديفيدسون.كريستوفر م ما بعد الشيوخ االنهيار المقبل للممالك الخليجية  1762/999

 خليل ابراهيم المشهداني. د 1997 - 1157االيرانية  -البريطانية العالقات   1763/999

 طارق محمد ذنون الطائي العالقات االميركية الروسية بعد الحرب الباردة  1769/999

ايلول عام  11االستراتيجية االمريكية تجاة ايران بعد احداث   1765/999
2991 

 بهاء عدنان السعبري. د

 احمد محمد مصطفى المغرب العربي تاريخ  1766/999

 االوضاع االجتماعية في الكرك في عهد االمارة   1767/999
1921 - 1996 

 احمد سالمة المجالي. د

 ياسر سالمة ابو طعمة تاريخ مدينة طليطلة   1761/999

 النشاط القنصلي الفرنسي في القدس الشريف  1769/999
 1199 - 1999 

 الجبورينوار حسين مصطفى 



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم ت

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 م 0200-0202 :العام الدراسي

 قسم التاريخ 

 الكتب

 

 

 

 فتحي يوسف الشواورة. د تاريخ الدولةالعباسية السياسي والحضاري   1779/999

 فالديمير بيلياكوف مصر من ناصر الى حرب اكتوبر  1771/999

 الخشني ابي عبد هللا محمد القرواني قضاة قرطبة  1772/999

 عبد الحكيم عبد الغني قاسم. د عليحمد عثات المصرية الى اوربا في عصر متاريخ الب  1773/999

 صالح سعد هللا المسألة الكردية في العراق  1779/999

 ييير ديفانبية واخرون ( ز-ا)الجزء االول  معجم الحضارة اليونانية القديمة 2 1775/999

االحوال االجتماعية واالقتصادية العيان االندلس في عهدي االمارة   1776/999
 والخالفة

 صباح خابط عزيز الحميداوي. د

 ان بلنت 1179 - 1171حج الى ربوع نجد مهد قبائل العرب   1777/999

 ستار علك الطفيلي. د 1999اسرة ال مكتوم ودورها في تاريخ امارة دبي حتى عام   1771/999

 جيرالد دى غورى حكام مكة  1779/999

 عبد القادر عبد الجبار الشيخلي. د العربي القديمالوجيز في تاريخ الوطن   1719/999

 محمد خليفة حسن. د تاريخ االديان دراسة وصفيه مقارنة  1711/999

 أرتيميس كوبر 1995 - 1939القاهرة في الحرب العالمية الثانية   1712/999

 (لوقا)توكوتومى كينجير ( م1996) الرحلة اليابانية الى فلسطين ومصر 2 1713/999

 جوناثان رايلى سميث تاريخ الحروب الصليبية 2 1719/999

 محمد محمود السروجي. د تاريخ اوربا السياسي واالقتصادي في القرن التاسع عشر  1715/999

 خالد كبير عالل. د التعصب المذهبي في التاريخ االسالمي  1716/999

 احمد عبد الغنيعارف  تاريخ امراء مكة المكرمة  1717/999

 عارف احمد عبد الغني تاريخ امراء المدينة المنورة  1711/999

 تعزيز السيطرة البريطانية على امارات ساحل عمان  1719/999
 1996 -  1971 

 صفاء محمد عبد الحسيناوي

من ريموندس الى اسين  االسالم في تصورات االستشراق االسباني  1799/999
 بالتيوش

 محمد عبد الواحد العسيري. د

 جمانة محمد راشد. د 1971 - 1919التطورات الساسية في امارة الشارقة   1791/999

 احمد حلمي سعيد النشاط اليهودي في الدولة العثمانية   1792/999

ابو الوليد عبدهللا االزدي  ابن الفرضى تاريخ علماء االندلس  1793/999
 الحافظ

 محمد فتحي الزامل التحوالت االقتصادية في مصر اواخر العصور الوسطى  1799/999

 محمد مكية بغداد  1795/999

 هزار مديح عمران. ترجمة  دليل العملحماية مدينة كيبك القديمة واعادة تأهيلها   1796/999

 سوالف فيض هللا حسن. د البيوتات العلوية في العصر العباسي  1797/999

 ان وولفريد بلنت عشائر بدو الفرات  1791/999

 احمد اسماعيل الجبوري. د التاريخ الدبلوماسي  1799/999

 علي عفيفي علي غازي. د نخيل الخليج العربي في دليل لوريمر  1199/999

 ابراهيم كبة ودوره السياسي والفكري في العراق   1191/999
 1919 - 2999 

 المنصورياحمد مريح 

 غازي جبر  زايد تاريخ الدولة العثمانية  1192/999

 الكسندر رودجرز -ترجمه  مذكرات جهانكير  1193/999
 هالة الحلو -ترجمه 

تاريخ االغريق منذ فجر فجر بزوغة وحتى نهاية عصر االسكندر   1199/999
 المقدوني

 ابتهال عادل ابراهيم الطائي. د

 بدر نبيل ملحم التاريخ المالي لأليوبيين  1195/999

 هوارد  زن التاريخ الشعبي للواليات المتحدة 2 1196/999

 مؤلف مجهول: تأليف  اخبار سالجقة الروم من مؤلفات القرن السابع الهجرى  1197/999
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 جمال الدينمحمد السعيد : ترجمة 

الفتح االسالمي حتى نهاية تطورالمالبس في المجتمع المصري من   1191/999
 العصر الفاطمى

 محمد احمد ابراهيم. د

 مانويال مانثاناريس المستعربون االسبان في القرن التاسع عشر  1199/999

 محمود السيد. د تاريخ دول جنوب شرق اسيا  1119/999

 فرج  هللا احمد يوسف .د نقودالخارجين  على الخالفة العباسية في شرق العالم االسالمي  1111/999

 مراد صاريجك. د نقابة االشراف  في الدولة العثمانية  1112/999

 عبد العزيز محمد الشناوى. د الدولة العثمانية دولة اسالمية مفتوى عليها 9 1113/999

 عزت ابو حويج االيام العشرة االخيرة  1119/999

 بن عبد السالم الرباطيمحمد  تاريخ الضعيف الرباطي 2 1115/999

 هاشم حسن المزيدي. د الصفوة المثلى في تاريخ ابي يعلي  1116/999

 لساويرس بن المقفع تاريخ مصر من خالل مخطوطة تاريخ البطاركة  19 1117/999

تاريخ النقباء في سيرة االمام عبد القادر الكيالني وذريته ونقباء   1111/999
 اشراف بغداد

 شرف الدين الكيالنيميعاد 

 عبد العزيز بن سعد المطيري قبيلة مطير  1119/999

 محمد عبد هللا العمايرة. د المعجم العسكري المملوكي  1129/999

 محمد العريس موسوعة التاريخ االسالمي العصر المملوكي  1121/999

 ايمان محمد المهدي. د الخبز في مصر القديمة  1122/999

 اسحاق بنيامين شلومو حزقيال يهودا حائط الغربي -حائط البراق حائط المبكى   1123/999

 رياض كريم الشكري. د الفضل بن دكين   1129/999

 عبد  المجيد الزنداني عصام فارس االمام الشهيد حسن البنا  1125/999

حتى نهاية العصر الموانى والثغور المصرية من الفتح االسالمي   1126/999
 الفاطمي

 صفاء حافظ عبد الفتاح. د

 علي حسني الخربوطلي. د تاريخ الكعبة  1127/999

 خليل البدوي شهيرات النساء  1121/999

 عامر عجاج حميد االمارة المزيدية في النيل  1129/999

 اميرة الشيخ رضا فرحات الحشاشون بين الثورة واالرهاب  1139/999

 ياحمد يوسف الفارق تاريخ الفارقى  1131/999

بن عالء الدين قطب الدين محمد  تاريخ المدينة  1132/999
 النهرواني الحنفي

 لالغابن عودة المزاري طلوع سعد السعود 2 1133/999

 تاريخ فالسفة االسالم في المشرق والمغرب  1139/999
 

 محمد لطفي جمعه

 فرطاي العزي الخزنداري مما جرى لألوائل واألواخر مجموع النوادرتاريخ   1135/999

 ابي الريحان محمد البيروني االثار الباقية عن القرون الخالية  1136/999

 كريم مطر الزبيدي. د المفتي محمد امين الحسيني واثره في السياسة العراقية  1137/999

 محمد عمر الشاهين. د نصوص و وثائق تاريخية  1131/999

 ياسر سيد معوض المسلمون االوائل في االمريكتين  1139/999

االحكام ( الجزء الثاني ) موسوعة االديان والمعتقدات القديمة  1199/999
 الشرعية

 جاللعبد الرزاق رحيم 

 كريم مطر الزبيدي. د الدولة القاجارية في عهد اغا محمد شاه  1191/999

 عز الدين محمد بن شداد تاريخ الملك الظاهر   1192/999

 جوستنيان مدونة جوستنيان في الفقة الروماني  1193/999
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 يوسف العاصي الطويل الصليبيون الجدد الحملة الثامنة  1199/999

 هشام البطل فرسان المعبد ودورهم العسكري في الحروب الصليبية  1195/999

 السيد علي الموجاني وثائق نجد  1196/999

 يوسف الشمري. د الحياة الفكرية في الحلة خالل قرن التاسع الهجري  1197/999

 /هـ  197 - 635النشاط االقتصادي في سلطنة غرناطة   1191/999
 م 1992 - 1231

 زمان عبيد وناس. د

 السيد عبد العزيز سالم. د مناهج البحث في التاريخ االسالمي واالثار االسالمية  1199/999

 حيدر عامر السلطاني. د الصالت السياسية بين القبائل العربية قبل االسالم  1159/999

 عبدهللا بن محمد الحجيلي. د االوقاف النبوية واوقاف الخلفاء الراشدين  1151/999

 جاك كيلي البارود تاريخ المادة المتفجرة التي غيرت العالم  1152/999

 رزيف  بن بخيتحميد بن محمد بن  الفتح المبين في سيرة السادة البو سعيد يين  1153/999

ابي عبد هللا الزبير القريشي الزبير بن  االخبار الموفقيات في الحوادث والسير الماضيات  1159/999
 بكار

 االستطالع ودوره في التاريخ العربي االسالمي   1155/999
 م  695هـ  لغاية  23

 عباس الجبوري خالد. د

السياسة الخارجية للدول الصغيرة االردن وعملية تسوية الصراع   1156/999
 1999 - 1979االسرائيلي  -العربي 

 محمد شبلي. د

 صفديال  الهاشمي الحسن بن ابي محمد نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك   1157/999

 انطوني جيدنز اوربا في عصر العولمة   1151/999

من القرن الثالث الهجري الى القرن  الحركة العلمية في نيسابور  1159/999
 الخامس الهجري

 اديل سليمان الوهيبي

بيت الحكمة العباسي ودوره في ظهور مراكز الحكمة في العالم   1169/999
 االسالمي

 حيدر قاسم التميمي

 محمد حمدي الجعفري. د ملكات هاشميات من دول المشرق العربي خالل العصر الحديث  1161/999

 ارثر هيرمان فكرة االضمحالل في التاريخ الغربي  1162/999

 هيو كينيدي بالط الخلفاء قيام وسقوط اعظم اسرة حاكمة في االسالم  1163/999

 عبد الرحمن السيوطيجالل الدين  باس عن بني العباسلرفع   1169/999

 سهيل قاشا. د تاريخ نصارى العراق  1165/999

 ابن خلدون تاريخ االمازيع والهجرة الهاللية 2 1166/999

 عباس علي الحسيني. د مجتمع االلهة في الديانة المصرية القديمة دراسة مقارنة  1167/999

 يوسف كرباج/ فيليب فارج  التاريخ االسالمي العربي والتركيالمسيحيون واليهود في   1161/999

ابن عبد الظاهر عالء الدين علي بن عبد  الروض الزاهر في غزوة الملك الناصر وبذيلة المناقب المظفرية  1169/999
 هللا الظاهر

 سيد علي السيد باقر العوامي 1973 - 1953الحركة الوطنية السعودية  2 1179/999

 يوسف سليم الدبيسي اهل التوحيد الدروز وخصائص مذهبهم الدينية واالجتماعية 5 1171/999

 محمد بن محمد عواجي. د مرويات االمام الزهري في المغازي 2 1172/999

تاريخ العلويين في بالد الشام منذ فجر االسالم الى تاريخنا  3 1173/999
 المعاصر

 اميل عباس آل معروف

 ابراهيم بك حليم تاريخ الدولة العثمانية العلية  1179/999

 كارستن نيبور وصف اقاليم شبة الجزيرة العربية  1175/999

 محمود النوبي احمد. د الشيعة في صعيد مصر التاريخ والشعر  1176/999

 سعد بن عبد هللا الجنيدل معجم التراث السالح  1177/999

 فيليب ليبنز استكشافية في وسط الجزيرة العربية رحلة  1171/999
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1179/999 3 
 

 االسقف دون باسكوال الموريسكيون االسبان ووقائع طردهم

 يول كنيدي االستعداد للقرن الواحد والعشرين  1119/999

 محمد مظفر االدهمي. د 1719 - 1953تاريخ اوربا في العصر النهضة   1111/999

 معجم شيوخ االسالم في العهد العثماني 2 1112/999
 (م   1922 - 1925/ هـــ   1391 - 121)  

 احمد صدقي علي شقيرات

 بدرو لونغاس حياة الموريسكيين الدينية  1113/999

 ميلود بلعالية دومه. د التواصل والتاريخ بحث عن فلسفة التاريخ عند بول ريكور  1119/999

 عماد محمد ذياب الحفيظ. د العربي تاريخه حاضره مستقبلهالخليج   1115/999

السير الذاتية في مصر القديمة منذ عصر الدولة القديمة وحتى   1116/999
 نهاية عصر االنتقال الثاني

 جيهان احمد ماهر السكري. د

 موفق نيسكو السريان االسم الحقيقي لآلراميين واالشوريين والكلدان  1117/999

 خالد عزب. د اسوار وقلعة صالح الدين  1111/999

 فريق من باحثي جمعية اتاك احوال بالد المتوسط في عصر العولمة  1119/999

 عبد هللا كاظم عبد. د دور العراق السياسي في جامعة الدول العربية  1199/999

 عبد الحليم نور الدين .د الجزء االول المعبوداتالديانة المصرية القديمة   1191/999

 غازيمال بن صالح اماني بنت جعفر دور االنكشارية في اضعاف الدولة العثمانية الجيش الجديد  1192/999

 احمد العدوي. د الصائبة من ظهور االسالم حتى سقوط الخالفة العباسية  1193/999

 يوليوس اويتنج رحلة داخل الجزيرة العربية  1199/999

ق  576المسألة اليهودية قصة صراع اليهودي المسيحي منذ عام   1195/999
 م الجذور 1999م الى عام . 

 غسان سميح الزين

 الباهو دنكور م  1936دليل المملكة الدليل الرسمي للعراق سنة   1196/999

 اقديرمحمد سالم . د العقائد الفلسفية المشتركة بين الفرق الباطنية  1197/999

 حسن اسماعيل. د الدالالت الحضارية في لغة المقدمة عند ابن خلدون  1191/999

 يوسف هورفتس المغازى االولى ومؤلفوها  1199/999

 ل بنتثيودور ومايب جنوبي جزيرة العرب  1999/999

عبد هللا بن ياسين الجزولي وجهاده االسالمي السلمي والمسلح في   1991/999
 صحراء صنهاجة

 عباس ابراهيم الجبوري. د

 السيد مصطفى نور الواعظ في تراجم ال السيد جعفر الروض االزهر  990/1902

 صالح بن طاهر مشوش علم العمران الخلدوني  1993/999

 ابراهيم محمد عبد هللا. د ترميم االثار الخشبية  1999/999

 عمار عزون الحادي والعشرينثورات العرب في القرن   1995/999

 هوبير ديشان الديانات في افريقيا السوداء  1996/999

 ارشاك بوالديان االكراد في حقبة الخالفة العباسية  1997/999

 عبد المجيد الشرفي مرجعيات االسالم السياسي  1991/999

 هاينز هالم الفاطميون وتقاليدهم في التعليم  1999/999

 فراس سليم السامرائي. د تاريخ االمارات االسالمية بالمشرق االسالمي  1919/999

 فرح انطون السلطان صالح الدين ومملكة اورشليم  1911/999

 كارين ارمسترونغ تاريخ االسطورة  1912/999

 البالط والمجتمع االسالمي وعلم التاريخ   1913/999
 

 جيسي روبنسون

 الكسندر فافيلوف االسالموية في السياسة العالمية المعاصرة  1919/999

 علي عبد فتوني. د تاريخ لبنان الطائفي  1915/999

 جونار اولندر مملكة كنده في شبة الجزيرة العربية  1916/999

 ماهر صبري كاظم. د دراسات في التاريخ االندلسي  1917/999

 دافيد سوالر الدولف هتلراليوم االخير   1911/999

 موسى عبادي الملكة والخطاط يهود دمشق كما عرفتهم  1919/999
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 سالمة كيلة التصور المادي للتاريخ من هفل الى ماركس  1929/999

 كارولين جولر االيطالية مستشرقو المدرسة  1921/999

 علية الجنزوري. د الصليبيون في الشرق  1922/999

 واخرون محمد محمدي  المانوية -الديانات الشرقية القديمة الزردشتية   1923/999

 تاريخ جماعات اليهود  1929/999
 واليهودية في افريقيا في العصر الحديث 

 احمد سميح. د

 بوبه مجاني العربياالسماعيليون في المغرب   1925/999

 شازارزالمان  نقد العهد القديم  1926/999

 منير شفيق مع مقدمة حول الثورات عموما تجارب ست ثورات عالمية  1927/999

 الطوفان   1921/999
 العبرانية -االشورية  -البابلية  -في المصادر السومرية 

 فؤاد جميل

المنس المستشرق البلجيكي االب  مكة في الدراسات االستشراقية  1929/999
 واخرون

 معرفة الشرق في العصر العثماني  1939/999
 الرحلة الفرنسية الى العراق 

 الرحالة اوليفييه

 جورج مقدسي بغداد في القرون الوسطى  1931/999

 رضا جواد الهاشمي االبل والخيل في العالم الشرقي القديم  1932/999

 عبد المنعم منيب دليل الحركات االسالمية المصرية  1933/999

 رضوان السيد. د المستشرقون االلمان النشوء والتاثير والمصائر  1939/999

 عبد االمير االعسم. د دراسات في االستشراق  1935/999

 طارق نافع الحمداني. د التدوين التاريخي في العراق  1936/999

 المؤلف غير معروف  روضة االخبار في ذكر افراد االخيار  1937/999
 عماد عبد السالم. ق تحقي

 فرهاد خسرو خافار شهداء هللا الجدد في سوسيولوجيا العمليات االنتحارية  1931/999

 مونتسكيو تامالت في تاريخ الرومان اسباب النهوض واالنحطاط  1939/999

 تقي الدين ابي العباس العبيدي المقريري السلوك لمعرفة دول الملوكفهارس  1 1999/999

 عصام سخنيني. د روية معاصرة للتاريخ بحوث في التاريخ العربي االسالمي  1991/999

 حربمحمد . د مذكرات السلطان عبد الحميد  1992/999

صارم الدين ابراهيم العالئي المعروف  النفحة المسكية في الدول التركية  1993/999
 بابن دقماق

 اندرو هويتكروفت بين عالم المسيحية وعالم االسالمالكفار تاريخ الصراع   1999/999

المجموع من المنتخب المنثور في اخبار الشيوخ من تاريخ دمشق   1995/999
 وصور

ابي الفرج غيث االرمنازي الصوري 
 خطيب صور

 المنصف بن عبد الجليل الفرقة الهامشية في االسالم  1996/999

 البي مروان حيان االندلسي بلد االندلسالمقتبس في اخبار   1997/999

 انخل جنثالث بالنثيا تاريخ الفكر االندلسي  1991/999

 الزبير بن بكار القرشي الزبيري جمهرة نسب قريش واخبارها 2 1999/999

 تاريخ الفتاش في ذكر الملوك واخبار الجيوش واكابر الناس  1959/999
 م1593/ه1992للقاضي محمود كعت المتوفى سنة 

 للقاضي محمود كعت

 من الذي دفع للزمار ؟   1951/999
 الحرب الباردة الثقافية

 سوندرز. س . ف 

 عمر عبد السالم تدمري. د تراجم العلماء واالعالم في القرن السادس الهجري 2 1952/999

الحسن علي بن عبدهللا الحذامي البي  تاريخ قضاة االندلس  1953/999
 المالقي النباهي

 غيثاء احمد نافع المملوكية -العالقات العثمانية   1959/999
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 ميمونة ميرغني حمزة. د دراسات في منهجية البحث التاريخي  1955/999

 بن علي الكاتبشافع  كتاب الفضل الماثور من سيرة السلطان ملك المنصور  1956/999

 اوليفيا ريمي كونستابل اسكان الغريب في العالم المتوسطي  1957/999

 علي محمد الصالبي. د السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية  1951/999

 البي محمد عبد الواحد المراكشي المعجب في تلخيص اخبار المغرب  1959/999

 عمر عبد السالم .تحقيق د تاريخ الملك االشرف قايتباي  1969/999

 عبد الحميد حسين السامرائياسامة . د تاريخ الوزارة في االندلس  1961/999

 روبنسون. سدريك جى  الماركسية السوداء تكوين حراك ثوري للشعوب السوداء  1962/999

 فهد المكي جار هللا محمد ابن تحفه اللطائف في فضائل الحبر عبد هللا بن عباس ووج الطائف  1963/999

 حسن عريبي الخالدي الذخيرة التراثية  1969/999

 ساسي سالم الحاج .د نقد الخطاب االستشراقي 2 1965/999

 الدين نجمزين العابدين شمس .د تاريخ  الدولة العثمانية   1966/999

 البن واصل جمال الدين  مفرج الكروب في اخبار بني ايوب  1967/999

 نورالدين علي عبدالرحيم ذيل مفرج الكروب في اخبار بني ايوب  1961/999

 عماد الصلح احمد فارس الشدياق اثاره وعصره  1969/999

 االسالم في التاريخ   1979/999
 االفكار والناس واالحداث في الشرق االوسط

 برنارد لويس

 جعفر عبد االمير الياسين. د العقوبات البدنية في قوانين العراق القديم  1971/999

 اكرم حسن العلبي يهود الشام في العصر العثماني  1972/999

 جميل موسى النجار. د علم التاريخ وفلسفته في فكر ابن خلدون  1973/999

 اسرائيل ولفنسون. د تاريخ اليهود في بالد العرب في الجاهلية وصدر االسالم  1979/999

 مالك مسلماني الدولة االسالمية من فتح مكة الى نهاية حروب الردةميالد   1975/999

 في سنوات االنتداب البريطاني  المجتمع العراقي  1976/999
 

 ستار نوري العبودي. د

 جار هللا محمد الشافعي نخبة بهجة الزمان  بعمارة مكة لملوك بني عثمان  1977/999

) من االصالحات في الدولة العثمانية  موقف نصارى بالد الشام  1971/999
 (م  1919 - 1139

 نايف عبد نايف الجبوري. د

 كارل بوبر خالصة القرن  1979/999

 كلود كاين/ جان سوفاجيه  مصادر دراسة التاريخ االسالمي  1919/999

 مردخاي زاكن يهود كردستان ورؤساؤهم القبليون  1911/999
 

 تاريخها وعقائدهاالبوهرة   1912/999
 

 رحمه هللا قمر الهدى االثري. د

دراسات في تاريخ االندلس العالقات السياسية لسلطنة غرناطة في   1913/999
 القرن التاسع الهجري الى الخامس عشر ميالدي

 يوسف كاظم الشمري. د

 هنداويسهام محمد  تاريخ دمشق في عهد السلطان العثماني عبد الحميد  1919/999

 عبد الوهاب العقاب. د دور اليمن في العهد االسالمي االول  1915/999

 محيي الدين محمد خضر. د حركةالتاليف في الدولة المملوكية  1916/999

دي بور محمد عبد الهادي ابو -ج-ت-ا تاريخ الفلسفة في االسالم  1917/999
 ريدة

 فتحية عبدالفتاح النبراوي.د وبناء الدولة االسالميةالسيرة النبوية المطهرة   1911/999

 االكراد وبالدهم   1919/999
 تاريخ الشعب الكردي منذ اقدم العصور الى العصر الحاضر

 المقدم شيخ عبد الوحيد
 
 

 التوراة واليهود في ارشيف التاريخ   1999/999
 

 احمد حسن الفقرة

 البكباشى بكباشي يوسف الصديق منقذ ثورة يوليو   1991/999
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 ابراهيم ناصر التوراة بين الحقيقة واالسطورة والخيال  1992/999

 مازن لطيف يهود العراق  1993/999

 افرام عيسى يوسف الحمالت الصليبية كما يرويها المؤرخون السريان  1999/999

 دوروثي كروفورد في العصر البطلميكيرك اوزيريس قرية مصرية   1995/999

 خطاب الهويات الحضارية من الصدام الى التسامح   1996/999
 

 علي عبود المحمداوي. د

 فاضل عبد الواحد علي.طه باقر ود.د تاريخ العراق القديم   1997/999

 البصريالشيخ محمد بن احمد المقدسي  التاريخ واسماء المحدثين وكناهم  1991/999

 ودياجوزيف بر العراق الجديد  1999/999

 حيدر حميد رشيد. د خفايا من تاريخ العراق المعاصر   2999/999

 امنة الجبالوي االسالم المبكر االستشراق االنجلوسكسوني الجديد  2991/999

 الدينعبد الحليم نور . د مواقع االثار اليونانية الرومانية في مصر  2992/999

 عبد هللا عبد االوي. د حفريات الخطاب التاريخي العربي   2993/999

 جويس تلدسلي كليوباترا اخر ملكات مصر  2999/999

 حسن حنفي. د علوم السيرة من الرسول الى الرسالة  2995/999

 شارل سان برو حركة االصالح في التراث االسالمي  2996/999

 امين المميز كما عرفتها شذرات من ذكريات بغداد  2997/999

 ناهض عبدالرزاق القيسي.د قصة النقود  2991/999
 سهيلة مزبان الحسن. د

 محمد فريد تاريخ الدولة العلية العثمانية  2999/999

 مارمول كارباخال وقائع ثورة الموريسكيين  2 2919/999

 غ لوزيانين. س  عودة روسيا الى الشرق الكبير  2911/999

 رضا زاده لنكرودي الحركات االجتماعية في القرون االسالمية االولى  2912/999

 الشرق القديم ونحن   2913/999
 االلهة. العقل . الكتابة 

 مجموعة من المؤلفين

 اريك دورتشمير دور الصدفة والغباء في تغيير مجرى التاريخ  2919/999

 فرنسوا بون قبل التاريخ بوتقة االنسان عصور ما  2915/999

 لويس سبينس اسرار مصر الشعائر والطقوس السرية  2916/999

 خورشيد باشا رحلة الحدود بين الدولة العثمانية وايران  2917/999

 روجر جست المراة في اثينا الواقع والقانون  2911/999

 عبد العزيز صالح. د والعراقالشرق االدنى القديم مصر   2919/999

 الحسيني الحسيني معدى. د اساطير ما قبل التاريخ  2929/999

 الحسيني الحسيني معدى. د استرالية-الهنود الحمر-اساطير العالم الجديد   2921/999

 الحسيني الحسيني معدى. د االساطير الشعبية في العالم القديم  2922/999

 الحسيني الحسيني معدى. د االساطير الفرعونية  2923/999

 الحسيني الحسيني معدى. د االساطير اليونانية والرومانية  2929/999

 الحسيني الحسيني معدى. د االساطير االفريقية  2925/999

 الحسيني الحسيني معدى. د االساطير الهندية  2926/999

 الحسيني الحسيني معدى. د واليابانيةاالساطير الصينية   2927/999

 رفيق حبيب. د الوسطية الحضارية تحديات الفكرة والحركة  2921/999

 سهيل قاشا مسيحيو العراق  2929/999

 اردافازد سورمايان السياسي -االقتصادي  -تاريخ سوريا الطبيعي  2 2939/999

 دوتي. تشارلز م  ترحال في صحراء الجزيرة العربية 9 2931/999

 علي حسن غضبان. د البويهيون في فارس  2932/999
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 صباح كجة جي الصناعة في وادي الرافدين  2933/999

 عيسى الحسن االندلس في ظل االسالم تكامل البناء الحضاري  2939/999

 احمد فؤاد بلبع مؤسسة الرق من فجر البشرية حتى االلفية الثالثة  2935/999

 يوربيديس الطرواديات  2936/999

 نخبة من ابرز المتخصصين دراسات اندلسية وموريسكية  2937/999

 جيمس فيلكس جونز بغداد في منتصف القرن التاسع عشر  2931/999

 محمد عوض الخطيب. د صفحات من تاريخ الجزيرة العربية الحديث  2939/999

 سهيلة مزبان حسن. د حتى نهاية العصر االموياالحواز من التحرير   2999/999

 التاريخ التاريخي ما بين السبي البابلي واسرائيل الصهيونية  2991/999
 

 اسماعيل ناصر الصمادي. د

 صباح نوري المرزوك. د معجم المؤلفين السريان  2992/999

 ياكوب بوركهارت حضارة عصر النهضة في ايطاليا  2 2993/999

 مدينة القدس تحت االحتالل واالنتداب البريطانيين   2999/999
1917 - 1991 

 صالح علي الشورة. د

 مارتن برنال اثينة السوداء الجذور االفرواسيوية للحضارة الكالسيكية 2 2995/999

 جان دي شايي  دليل حضارات الشرق االدنى القديم  2996/999
 ريموند بلوش

 منتصر حمادة الوهابية في المغرب  2997/999

 الكورد واالحداث الوطنية في العراق خالل العهد الملكي   2991/999
1921 - 1951 

 غانم محمد الحفو. د
 عبد الفتاح البوتاني. د

 واخرون  عز الدين اسماعيل. تحرير  عمرو بن العاص  2999/999

 واخرون عز الدين اسماعيل. تحرير  الريفاالمير عبد  الكريم الخطابي بطل   2959/999

 واخرون عز الدين اسماعيل. تحرير  سعدون  الشجرة هي البندقية  2951/999

 واخرون عز الدين اسماعيل. تحرير  صالح الدين االيوبي قاهر الطيبيين  2952/999

 واخرون عز الدين اسماعيل. تحرير  ابطال العرب جمال عبد الناصر  2953/999

 شوقي عطاهلل الجمل. د المغرب العربي الكبير من الفتح االسالمي الى الوقت الحاضر  2959/999

 باتريشيا لوبير قصص اكتشاف المومياءات  2955/999

 باسم محمد حبيب منظومة الحقوق والواجبات في العراق القديم  2956/999

 اسوار تحسين علي الشرق االدني القديمتماثيل االلهة االم في   2957/999

 امام عبد الفتاح امام. د معجم ديانات واساطير العالم 3 2951/999

 عبد الجبار الجبوري. د ثورة امام بمادئ نبي  2959/999

 العثماني بحوث ندوة االرشيف ق العثمانية في االرشيفات العربية والتركيةالوثائ  2969/999

 الحسيني الحسيني معدى. د االساطير النوبية والسودانية  2961/999

 الحسيني الحسيني معدى. د اساطير العالماالساطير االغريقية  2962/999

 الحسيني الحسيني معدى. د االنجليزية-الفرنسية-االيطالية-االسبانيةاالساطير االوربية  2963/999

 جوزف هورس قيمة التاريخ  2969/999

 تحسين حميد مجيد. د دراسات في تاريخ ديالى  2965/999

 كريم مطر حمزة الزبيدي. د موسوعة المؤرخين الحليين  2966/999

 كريم مطر حمزة الزبيدي. د صفحات من تاريخ الحلة   2967/999
 يوسف كاظم الشمري. د

 كريم مطر حمزة الزبيدي. د الصراع الدولي في البحر االحمر بين الماضي والحاضر  2961/999

 زينب فاضل رزوقي مرجان. دقبيلة عبد القيس واثرها في الحياة العامة حتى نهاية العصر   2969/999
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 االموي

 صالح نحييي الدين.د وقفات في تاريخ السودان  2979/999

 سالم حمود السيابي.د عمان عبر التاريخ  2971/999

 عبد الفتاح حسن.د تاريخ الدولة السعودية الثانية   2972/999

 محمد حسنين هيكل 1967حرب الثالثين سنة   2973/999

 عصام كمال خليفة.د ابحاث في تاريخ لبنان المعاصر   2979/999

 سلطنة عمان عمان في  فجر  الحضارات  2975/999

 ابراهيم خوري/جاللاحمد .د سلطنة هرمز العربية  2976/999

 محمود سعيد عمران.د االمبراطورية البيزنطية وحضاتها  2977/999

 عبد الغفار محمد احمد.د السودان بيع العروبة واالفريقية  2971/999

 روبرت جيران الند ن.د 1956عمان منذ   2979/999

 جالل امين.د وصف مصر  2919/999

 محمد حميد السلمان البرتغالي للجنوب العربي والخليجالغزو   2911/999

الحياة االجتماعية في خراسان من الفتح االسالمي الى نهاية سنة   2912/999
 هجرية 656

 صدام جاسم محمد البياتي.د

عبد الهادي الظاهر واثره السياسي واالقتصادي في العراق حتى   2913/999
 1971عام 

 العلكاويفؤاد هادي مهدي 

 حيدر حسين  . د ابو ذر الغفاري الثائر المنتقض   2919/999

 الدهلوكي الصوفي محمد صدر  معارج العال في مناقب المرتضى 2 2915/999

 رضا بن رجب.د يهود البالط ويهود المال في تونس العثمانية   2916/999

 ساكز.ف.و.ه البابليون  2917/999

 عمار شاكر محمود الدوري.د 1199_ 1799تاريخ فرنسا أثناء عهد حكومة القنصليه   2911/999

 منهل الهام عبد ال عقرواي و.د مناهج واساليب السياسة الخارجية االمريكية  2919/999
 احمد محمود علو السامرائي.د

 محمد طاهر العمري الموصلي تاريخ مقدرات العراق السياسية 3 2999/999

 موسى الشابندر ذكريات بغدادية العراق بين االحتالل واالستقالل  2991/999

 صائب عبد الحميد. د فلسفة التاريخ في الفكر االسالمي  2992/999

 السيد عبد الرزاق الحسني تاريخ الوزارات العراقية في العهد الملكي 19 2993/999

 الدستورية في ايرانالموقف البريطاني من الثورة   2999/999
1995 - 1911 

 نيبار بديع عبد العزيز

 حيدر زكي . اعداد  صفحات من التاريخ المعاصر من الشرق والغرب  2995/999
 عبد الكريم

 فاضل جابر ضاحي. د محاضرات في منهج البحث التاريخي  2996/999

 طهعبد الواحد ذنون . د درسات في التاريخ االندلسي  2997/999

 عبد الواحد ذنون طه. د مصادر في تاريخ المغرب واالندلس  2991/999

 عبد الواحد ذنون طه. د نشأة تدوين التاريخ العربي في االندلس  2999/999

 عبد الواحد ذنون طه. د تراث وشخصيات من االندلس  2199/999

 االفغانيتطورات ايران الداخلية من ظل االحتالل   2191/999
 م 1729 - 1722

 علي حسن علي زبيد المكصوصي. د

 صالح احمد العلي. د علي بن محمد صاحب الزنج ودولته المهزوزة  2192/999

 شيماء بدر عبد هللا السراي تاريخ علماء واسط وأثرهم في الحياة العامة خالل العصر العباسي   2193/999

 جيا فخري علي الجاف. د -العراق أنموذجاً  -االمريكية تجاه المنطقة العربية االستراتيجية   2199/999

 جوتيار تمر صديق (م  19 - 13/ هــ  7 - 1) الكرد القيمرية   2195/999

 آرام جالل حسن الهموندي نصوص مسمارية غير منشورة من مدينة بيكاسي في العصر   2196/999
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 البابلي القديم

 سعد عبود سمار. د ابن حوقل دراسة تاريخية في كتابه صورة االرض  2197/999

 اياد رشيد محمد الكريم. د العولمة وانعكاساتها الثقافية على الوطن العربي  2191/999

 سعد عبود سمار. د من تاريخ القبائل اليمنية في الجاهلية واالسالم  2199/999

 عبد الواحد ذنون طه واخرون .د تاريخ المغرب العربي  2119/999

 بشير رمضان التليسي. د تاريخ الحضارة العربية االسالمية  2111/999
 جمال هاشم الذويب. د

 عبد الواحد ذنون طه. د موسى بن نصير  2112/999

 خليل ابراهيم السامرائي.د تاريخ العرب وحضارتهم في االندلس  2113/999
 واخرون

العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي من الناحية السياسية   2119/999
 واالدارية

 عبد الواحد ذنون طه. د

 عبد الواحد ذنون طه. د الفتح واالستقرار العربي االسالمي من شمال افريقيا واالندلس  2115/999

 العرب بين البحر والصحراء رحالة عرب ومسلمون   2116/999
 الشرق أفقاً , اآلسيوي  الفضاء, ابن بطوطة 

 نوري الجراح

دولة المماليك الشراكسة دراسة في تاريخ االقتصادي من خالل   2117/999
 كتاب نيل االمل للمؤرخ عبد الباسط الظاهري

 لمى ابراهيم عزيز الزريجي

 القاضي الفاضل شاعراً عبد الرحيم بن علي البيساني   2111/999
 (هـ  596ت ) 

 الفتاح حسن السامرائي كمال عبد. د

 محمد حمزة الدليمي. د تاريخ اوربا في عصر النهضة  2119/999
 لبنى رياض الرفاعي. د

 حارث عبد الرحمن التكريتي. د 1929 - 1996تاريخ حزب العمال البريطاني   2129/999
 

 الفكر السياسي في العصور القديمة   2121/999
 الروماني -الهلنستي  -االغريقي 

 عمر عبد الحي. د

 محمد فهد القيسي. د دراسات في فلسفة التاريخ  2122/999

 م  2991 -م  1997سياسات حقوق االنسان في اليمن   2123/999
 دراسة تقويمية

 جبران صالح علي حرمل

 تطور الفكر الجغرافي عند العرب والمسلمين  2129/999
 م 1251/ هـ  556حتر نهاية العصر العباسي 

 عبد الرحمن صالح مزوري

 نوري الجراح. تحرير  االخر -الحداثة  -اوربا في مرايا الرحالين العرب المعرفة   2125/999

 حررها       وقدمها  علي كنعان االمير محمد علي باشا  1929رحلة في جنوب افريقيا   2126/999

 يوحنا المختار بن عبدون بن بطالن م  1999رحلة يوحنا ابن بطالن   2127/999

 احمد رشيد الخالدي المدن واالثار االسالمية في العالم  2121/999

 مجموعة مؤلفين السودان وافريقيا في مدونات رحالة الشرق والغرب  2129/999

 نواف احمد عبدالرحمن. د الموجز في التاريخ االسالمي  2139/999

 ناصر عبد الرزاق المال . د والغرب دراسات في نقد االستشراقاالسالم   2131/999

 الصالت بين العرب وافريقيا   2132/999
 الثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

 بدري محمد فهد. د

 نواف احمد عبدالرحمن. د تاريخ  العرب قبل االسالم  2133/999

 كريستيان النغ   المتخيل االسالمي خالل العصر الوسيطالعدالة والعقاب في   2139/999

 ادم متس عصر النهضة في الحضارة االسالمية  2135/999

ماوتسي تونغ العمالق االصفر الذي اخرج المارد الصيني من   2136/999
 قمقمه

 وجيه احمد عبد الكريم. د
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 فريد الفالوجي  تشي غيفارا نهاية بطل وميالد اسطورة  2137/999
 حسن حمدي

 منصور عبد الحكيم تركيا من الخالفة الى الحداثة   2131/999

 رمزي المنياوي اغرب شخصيات التاريخ   2139/999

 فرانز روزنتال علم التاريخ عند المسلمين   2199/999

 عبد المعين الشواف. د الصين المارد القادم من الشرق  2191/999

 مجدي كامل حروب الجيل الرابع الحرب بالوكالة  2192/999

 طالل اسد جينالوجيا الدين الضبط واسباب القوة في المسيحية واالسالم  2193/999
 محمد عصفور, ترجمة 

 عبد الكريم العلوجي الملك سرجون االكادي وليد غير شرعي يقود امة للحرية  2199/999

 سعدعبود سمار.د.أ مذحج قبل االسالم والعصور االسالمية االولىقبائل   2195/999

 منصور عبد الحكيم جنكيز خان امبراطور الشر وقاهر العالم  2196/999

 بدري محمد فهد. د محاضرات في الفكر والحضارة  2197/999

 راي كانتربري.  إي موجز تاريخ علم االقتصاد مقاربات جمالية لدراسة العلم الكئيب  2191/999

 منتهى طالب سلمان. د الوجيز في تاريخ اسيا الحديث والمعاصر  2199/999

 نجيب ابراهيم طراد تاريخ الرومانيين من بناء رومية الى تالشى الحكومة الجمهورية  2159/999

 اسامة سالمة 1939الحرب العالمية الثانية   2151/999

 جينيفر مايكل هيكت تاريخ الشك  2152/999

 قبيلة المالكي. د تاريخ العمارة عبر العصور  2153/999

 ناهض عبد الرزاق القيسي. د ومضات من الحضارة العربية االسالمية  2159/999

 سعيد عبد الفتاح عاشور. د التاريخ سياسي /  اوربا العصور الوسطى 2 2155/999

 عصام عبد الفتاح ماركسرجل ضد االديان كارل   2156/999

 فريد الفالوجي ادولف هتلر كفاحي  2157/999

الغزوات والمعارك االسالمية في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم  2 2151/999
 (عليه السالم) الى نهاية عهد علي ابن ابي طالب

 فايز ابو شيخة
 

اعظم الفتوحات االسالمية  من البعثة النبوية حتى فتح   2159/999
 القسطنطينية 

 عدي عطا حمدي. د

 عالء عبد هللا مرواد. د حوار الحضارات ضرورة انسانية وتربوية للتفاهم الدولي  2169/999

 جاك غودي سرقة التاريخ   2161/999

 عبد الوهاب العقاب. د تاريخ اليمن المعاصر  2162/999

 محمد الخطيب تاريخ الحضارة العربية  2163/999

 مهند نايف مصطفى الدعجة. د حمص من الفتح العربي االسالمي حتى نهاية العصر االموي  2169/999

الدولة الساسانية دراسة في التاريخ السياسي في ضوء المصنفات   2165/999
 االسالمية

 نصير الكعبي. د

 ظافر القاسمي  الدين القاسمي وعصرهجمال   2166/999

 محمد حسين محاسنة. د تاريخ دمشق في العصر الفاطمي   2167/999

الوحدة اليمنية دراسة وثائقية في تاريخ اليمن المعاصر من حكم   2161/999
 االمام الى دولة الوحدة

 عبد الوهاب ادم العقاب. د

 موقف الحركات الوطنية في اقطار المغرب العربي   2169/999
 من قضية فلسطين بين ( المغرب  -الجزائر  -تونس ) 

 م  1939 - 1917

 بشرى علي خيربك. د

 دوني كوش في العلوم االجتماعيةمفهوم الثقافة   2179/999

 شوقي شعش. د اضواء على التراث الحضاري في فلسطين  2171/999

 رودان اسمر مرعي. دتطبيقات في السيمياء االجتماعي لالدب صورة المجتمع فيال القص   2172/999
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 النسائي السوري

 دبلوماسيالخطاب ال  2173/999
 

 كونستانز فيالر

تاريخ الصحافة واالعالم في العراق منذ العهد العثماني وحتى   2179/999
 ( 1991 - 1119) حرب الخليج الثانية 

 حبيب الراويخالد . د

 دنكان بل الفكر السياسي والعالقات الدولية تنويعات على اوتار واقعية  2175/999

 ماجد عالء الدين. د الواقعية في االدبين الروسي والعربي  2176/999

 نجالء جابر علي. د الفكر السياسي الحديث  2177/999

 شيماء يوسف الجبوري الفن البابلي ومعطياته الفكرية   2171/999

 محمد حمزة حسين. د تاريخ اوروبا في العصور الوسطى  2179/999
 لبنى رياض عبد المجيد. د

 تاريخ القدس القديم   2119/999
 منذ عصور ما قبل التاريخ حتى االحتالل الروماني

 خزعل الماجدي. د

 عالء محمود قداوي. د االيلخانيةالموصل والجزيرة الفراتية في عهد دولة المغول   2111/999

 عبد الوهاب محمد خالد. د العلوم السياسية والعالقات الدولية  2112/999

 عبد الناصر بليح يهود يثرب من الماوى الى المنفى  2113/999

 مؤميد احمد غازي. د تاريخ الدولة التركية  2119/999

 صالح احمد هريدي. د والمعاصردراسات في تاريخ مصر الحديث   2115/999

 بسام علي العموش. د محطات في التاريخ جماعة االخوان المسلمين في االردن  2116/999

 كارين ارمسترونغ الحرب المقدسة الحمالت الصليبية واثرها على العالم اليوم  2117/999

 علي شاكر علي .د العراق الحديث والدولة العثمانية دراسات تاريخية  2111/999

دراسة تاريخية في (  1179 - 1719) تاريخ اوروبا الحديث   2119/999
 مفهوم القومية وتأثير العامل القومي في العالقات الدولية

 علي هادي عباس المهداوي. د

 عبد هللا العزباوي. د الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين الجمود والتجديد  2199/999

 ادم ملكين اريتريا تحديات الماضي وافاق المستقبل  2191/999

  1913 - 1912دبلوماسية الحروب البلقانية   2192/999
 D-G-F-Oفي وثائق مكتب الخارجية االلمانية 

 علي هادي عباس المهداوي. د

 خالد العظم سيرته ودوره في السياسة السورية  2193/999
1993 - 1965 

 محمد الحسيني وائل عدنان

 بكر عبد الحق رشيد الراوي فؤاد شهاب ودوره العسكري والسياسي في لبنان  2199/999

 فيبي مار 2993عراق ما بعد   2195/999

 راهي مزهر العامري. د 1961 - 1921وزراء المعارف في العراق   2196/999
 

 المتحدة موقف العراق من القضايا العربية في االمم  2197/999
 

 بشار فتحي العكيدي. د

 ريهام الرؤوف محمد. د السياسات الخارجية   2191/999

 ميالد الفى جرجس . د واقع العالقات السياسية الراهنة  2199/999
 عبد المسيح

الرحالت العلمية بين مصر والمشرق االسالمي في العصر   2299/999
 م 1312 - 1259/ هـ  719 - 691 المملوكي االول

 حسين ابراهيم محمد الجبراني. د

 باسم قاسم الغبان. د مدخل الى تاريخ الحضارة  2291/999
 نجيبة عبد الفتاح نافع. د

 عمار احمد اسماعيل المكوطر الواقع والمستقبل 2993االمارتية بعد عام  -العالقات العراقية   2292/999

 مؤيد خلف حسين الدليمي. د قات االمريكية العربية وانعكاسها على السياسة االعالميةالعال  2293/999

  2993ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام   2299/999
 دراسة في االسباب وسبل المواجهة

 عبد المطلب عبد المهدي 
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 الجبوريشيماء يوسف  موسوعة مدينة الديوانية ارثا وحضارة  2295/999

 حيدر غانم مطوك. د سياسة العراق التعليمية في العهد الملكي  2296/999

 حيدر غانم مطوك. د سياسة العراق العسكرية في العهد الملكي   2297/999

التاريخ فكرا استراتيجيا وادبا قصصيا واراء واحاديث اخرى في   2291/999
 الفكر االستراتيجي

 حازم طالب مشتاق. د

 سعيد بن عبد هللا الدارودي عن العرب االمازيغ ولهجاتهم  2299/999

 ( 1) العمارة االسالمية في االندلس عمارة القصور   2219/999
 القرن العاشر والحادي عشر 

 عصر الخالفة وعصر الملوك الطوائف

 باسيليون بابون مالدونادو

 ( 2) عمارة القصور العمارة االسالمية في االندلس   2211/999
 القرن الثاني عشر عصر المرابطين والموحدين

 باسيليون بابون مالدونادو 

 ( 3) العمارة االسالمية في االندلس عمارة القصور   2212/999
 العمارة النصرية والمدجنة

 باسيليون بابون مالدونادو

  1931 - 1929السعودية  -العالقات العراقية   2213/999
 دراسة في العالقات السياسية

 صادق حسن السوداني. د

 ( 9) العمارة االسالمية في االندلس عمارة القصور   2219/999
 

 باسيليون بابون مالدونادو

 رافت الشيخ. د حضارة االمة االسالميةدراسات في   2215/999

 بيستون. ل.ف.أ التقويم في النقوش العربية الجنوبية  2216/999

 ناصر بن جاعد الخروصي ايضاح نظم السلوك الى حضرات ملك الملوك  2217/999

 نزهة االدباء في تراجع علماء و وزراء واشراف   2211/999
 مدينة السالم الزوراء

 محمد االمين العباسي السهروردي

 سعيد السماكمحمد ازهر . د خارطة طريق لميالد عراق جديد 2925 - 1921العراق   2219/999

حركة االخوان واثرها في التطورات السياسية في الجزيرة العربية   2229/999
1912 - 1939 

 زينب منعم كريم. د

 كفاح جمعة وجر الساعدي. د 1967 - 1995اندونيسيا في عهد احمد سوكارنو   2221/999

 تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر   2222/999
 االستقالل -االستعمار  -الكشوف 

 فرغلي علي تسن هريدي. د

 مجدي سالمة احمد. د الجرائم الدولية وعقوبتها  2223/999

 الصراع العربي االسرائيلي وجامعة الدول العربية   2229/999
 االسرائيلي -الصراع الفلسطيني 

 علي محمود ياسين الجبوري. د

 شرفنامه في تاريخ سالطين ال عثمان  2 2225/999
 

 شرف خان البدليسيألفه بالفارسية 

 تاريخ لواء الموصل   2226/999
 1959 - 1929في وثائق الصحافة العراقية 

 معن عبد القادر ال زكريا
 
 

 التحليل التاريخي   2227/999
 1951 - 1996للبنية السياسية لالحزاب العراقية 

 الجبوريخالدة ابالل . د

 عبد الجبار ناجي.د االستشراقفيالتاريخ  2221/999

 عبده الحلو وبهزاد جابر عند العربالوافي في تأريخ العلوم   2229/999

 فاروق عمر فوزي.د.أ االستشراقوالتاريخاالسالمي  2239/999

 محسن محمد حسين.د االستشراقبرؤيةشرقية  2231/999

 صالح احمد العلي.د مقاوماته وننقله الى العربيةالعلم االغريقي   2232/999

 صالح احمد العلي.د تاريخ العلم عند العرب  2233/999
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 عبد الحميد صالح حمدان.د طبقات المستشرقين  2239/999

 يوهان فوك تأريخ حركة االستشراق   2235/999

 نبر نادر لويس العربفيالتأريخ  2236/999

 دورثي مكاي مدنالعراقالقديمة  2237/999

 حامد عبد القادر مصادر تاريخها وحضارتها االمم السامية  2231/999

 نجيب العقيقي المستشرقون  6 2239/999

 عبد الرحمن بدوي موسوعة المستشرقين  2299/999

 جورج سارتون تأريخ العلم 3 2291/999

 ادورد سعيد  االستشراقتعقيبات على   2292/999

 صالح الجابري واخرون.د الشرق والغرب   2293/999

 جليل كمال الدين.د مركز العالم والثقافة في القرون الوسطى بغداد  2244/999

 يوئيل يوسف عزيز. د تأريخ االغريق وادبهم واثارهممدخل الى   2295/999

 صالح احمد العلي.د في صدر االسالم مراكزالحركةالفكرية  2296/999

 صالح احمد العلي.د في العهود االسالمية االولى التدوينوظهورالكتبالمصنفة  2297/999

 جوزيف فان أس  علم الكالم والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة  2291/999

 جورج كانغيالن دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها  2299/999

 جرجي زيدان االمين والمأمون  2259/999

 محمد عبد الحسين الدعمي المتغيرالغربي  2251/999

 نهله النداوي.د للمراة العراقية االداءالبرلماني  2252/999

 ياروسالف ستيتكيفيتش اعادة بناء االسطورة العربية الذهبي والغصنالعرب   2253/999

 كمال عمران.د من الفكر العربي االسالمي الحديث االنسانومصيره 2 2259/999

 روجيه غارودي حوار الحضارات  2255/999

 زينب عبد العزيز.د.أ موقفالغربمناالسالم  2256/999

 جورج الرين االيديولوجياوالهويةالثقافية  2257/999

 كرين برنتن قصة الفكر الغربي رجالأفكار  2251/999

 دعبد الرزاق الفهد.أ المرأةفيالعالمالثالث  2259/999

 اندريه سيجفريد سكيولوجيةبعضالشعوب  2260/999

 عبد هللا محمد عبد الرحمن.د علماالجتماعالسياسي  2261/999

 محمود ياسين احمد التكريتي االيوبيونفيشمااللشاموالجزيرة  2262/999

 جالل يحيى.د االجتماعيتاريخ الفكر   2263/999

 عزيز السيد جاسم تأمالتفيالحضارةواالغتراب  2269/999

 عمر فروخ تاريخالعلومعندالعرب  2265/999

 أوليفيا ريمي كونستبل.د التجارةوالتجارفياالندلس  2266/999

 مصطفى السباعي.د حالهم وماعليهم االستشراقوالمستشرقون  2267/999

 صالح احمد العلي.د مصادردراسةخططبغدادفيالعصورالعباسية  2261/999

 الشيخ مرتضى المطهري المجتمع والتاريخ   2269/999

 جرجي زيدان ابو مسلم الخراساني  2279/999

 ادورد وسعيد االنشاء.السلطة.االستشراق المعرفة  2271/999

 هادي جبار حسون المعموري .د حياته ودوره السياسي والعسكري الخديوياسماعيل  2272/999

 قدرى حافظ طوقان في الرياضيات والفلك تراثالعربالعلمي  2273/999

 رحيم حلو محمد البهادلي.د.أ الوفودالقادمةالىدارالخالفةحتىنهايةالعصراالموي  2274/999

 بدري محمد فهد .د تاريخ الفكر والعلوم العربية  2275/999

 صباح مهدي رميض.د.أ ابحاثتاريخيةعراقيةوعربيةمعاصرة  2276/999

 محمد كمال شبانة االندلس دراسة تاريخية حضارية   2277/999

 اسامة عبد الحميد حسين السامرائي.د عقيدتها-تنظيماتها-ثورتها-دولة الموحدين تأسيسها  2278/999

 زهير صاحب ملحمة العراق   2279/999

 كاظم هيالن السهالني.د دراسات في تاريخ اسيا الحديث والمعاصر  2219/999
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 حسن حنفي.د الدين والثقافة والسياسة في الوطن العربي  2211/999

 صالح خلف مشاي.د تاريخ كوريا السياسي والعسكري  2212/999

 مايكل نايتس.د العراقيةستقبل قوات االمن م  2213/999

 مركز البيان للدراسات والتخطيط سياسة االتحاد االوروبي الخارجية في منطقة الشرق االوسط  2219/999

 مركز البيان للدراسات والتخطيط حصاد البيان  2215/999

 فارس كريم فارس ثره على االستقراراالقليميمستقبل العراق وا  2216/999

 رودولف اوتو فكرة القدسي  2217/999

 سلطان بك محمد         الحكمة في مخلوقات هللا عزوجل  2211/999

 التكافل االجتماعي  2219/999
 132-1)في الدولة العربية االسالمية حتى نهاية العهد االموي

  (م799-622()هـ

 علي عبد مشالي.د

 ابو خليلشوقي .د اطلس دول العالم االسالمي  2299/999

 جواد مطر الموسوي.د تاريخ جامعة واسط  2291/999

 ناجي التكريتي.د الفلسفة السياسية عند ابي الربيع  2292/999

 فيليب اداديس سيمون ظمة المدينة العربيةان  2293/999

عبد الكريم كريم .مدير اللخبة العلمية د التاريخ العربي  2299/999
 واخرون

 محمد عمارة.د الدين االفغاني االعمال الكاملة جمال  2295/999

مجموعة بحوث اشراف نوري المرسومي  العرب واسيا  2296/999
 اماما

 مركز االحياء العلمي العربي العمارة العربية قبل االسالم واثرها في العمارة بعد االسالم  2297/999

 حكمت االوسي.د االسبانيةالتأثير العربي في لثقافة   2291/999

 بابلو اسكاالنتى غونسالبو واخرون.د تاريخ المكسيك موجز جديد  2299/999

 جون نيف الحرب والتقدم البشري  2399/999

 بترى.آ وادبهم واثارهم تاريخ الرومان  2391/999

 وليد ابي مرشد واخرون  1966الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام   2392/999

 ستاينبيرغ. شيلدون إس  الحكومة واالخالق والمديرون  2393/999
 أوستيرن.و ديفيد تي 

 ايفور ايفانز موجز تاريخ االدب االنجليزي  2399/999

 المعلم نابليون ماريني تنزه العباد في مدينة بغداد  2395/999

 ذاكر محي الدين عبدهللا العراقي.د المعاصردراسات في تاريخ السودان   2396/999

 جوال خالداحمد 1929-1951 موسوعهاعالمكبارساسةالعراقالملكي  2397/999

 عامرجابرتاجالدين 1151-1951الحلةلمحاتاجتماعيةواداريةوفنية   2391/999

 علي الوردي.د دراسة في طبيعة المجتمع العراقي   2399/999

الدور العسكري والسياسي في تاريخ العراق  فهمي سعيد محمد  2319/999
 المعاصر

 علي امين الشريفنصر.د

 رعد ناجي الجدة.د تشريعات الجمعيات واالحزاب السياسية في العراق  2311/999

2312/999  Culture and Belif in Europe 1450-1600 David Englander and 
others 

2313/999  Politics among Nations Kenneth W. Thompson &  
Others 

2319/999  Perspec tives From THe Past 
 

James M. Brophy 

2315/999  Western Civilizations Judth G. Coffin and others 

2316/999  The West  Encounters & Transformations Brian Levack and others  

2317/999  The Middle East  Dr.William Spencer 

2311/999  Islam and The Muslim World  Mir Zohair Husain 
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2319/999  Exploring Prehistory Pam J. Crabtree and 
Douglas V. Campana 

2329/999  World WarII Michael J. Lyons 

2321/999  The New Book of Knowledge Library of congress 

2322/999  American History Alan Brinkely 

2323/999  Traditions Encounters Bentely and Ziegler 

2329/999  Reporting Vietnam The Library of America 

2325/999  Theodore Roosevelt The Library of America 

2326/999  Reporting Civil Rights The Library of America 

2327/999  Nation of Nations  James West Davidson and 
others 

2321/999  Mussolini and Fascist Italy Martin Blinkhorn 

2329/999  Between  vengeance and  forgiveness Judge Richardj. Goidstone 

2339/999  World Politics Helen E. Purkitt 

2331/999  Modern European History 1763-1997 Cook and Stevenson 

2332/999  The Claims of Culture Sely Benhabib 
 

2333/999  Religion and Reconcilition in South Africa Chapman and Spong 

2339/999  Africa in Transformation Prah and Ahmed 

2335/999  An Illustrated History of Britain David MacDowell 

2336/999  The American Journey  Joyce Appleby and other 

 نعيم جاسم محمد .د.أ سياسة ايران االقتصادية في عهد رضا شاه بهلوي  2337/999

الواقع االجتماعي واالقتصادي االيراني في العهد دراسات في   2331/999
 1979-1925البهلوي 

 نعيم جاسم محمد .د.أ

 نعيم جاسم محمد .د 1977 -1965ايران في عهد حكومة عباس هويدا   2339/999

 مؤيد الونداوي .د 1951-1935شخصيات عراقية في وثائق بريطانية   2399/999

 صفاء الدين الخالدي .مؤيد الونداوي د.د 1929-1919في وثائق بريطانية شخصيات عراقية   2391/999

-1979العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية في بغداد   2392/999
1913 

 مؤيد الونداوي .د

 خالد عبد نمال حوران.د اتحاد جامعة الدول االمريكية   2393/999

 مؤيد الونداوي .د 1973-1959السنوية للسفارة البريطانية  العراق في التقارير  2399/999

-1929الوزارات العراقية بين احتاللين البريطاني واالمريكي   2395/999
2993 

 عساف صالح احمد الدوري 

 عبد االمير رحيمة العبود .د عندما كنت وزيرا سيرة ومشاهدة عراقية  2396/999

الى  167والعلمية في الدولة البيزنطية الفترة من  الحياة الثقافية  2397/999
 م1956

 ايمان محمود سقيو/د

 سعد عبد الكريم شهاب  بلدة القصر واثارها االسالمية   2391/999

 احمد عمار عبد الخالق .د دراسات في االديان عالقة اليهود بالمسلمين   2399/999

 عالء الالمي  موجز تاريخ فلسيطين  2359/999

 كمال القيسي التغيير والتوازن في بناء الدولة والمجتمع   2351/999

 واخر جاسم ياسين الدرويش.د.أ م1269-712/هــ669-99برشلونة بين االسالم والنصرانية   2352/999

 خلف بن حديد ال مبارك صحراء العرب وقائعها واحداثها   2353/999

رحلة من القدس الى عنيزة في القصيم عام شمال نجد   2359/999
 م1169/هـــ1219

 كارلو غوارماني واخر

-19/هــ5-9االقطاع االسالمي واالقطاع االوربي مابين القرنين   2355/999
 م دراسة مقارنة11

 نجالء مفتاح علي طالب 

 حيدر زكي عبد الكريم  الجمهورية العراقية دراسة تاريخية   2356/999
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 محمد نايف العنزي  ابحاث في تاريخ الكويت الحديث والمعاصر   2357/999

 محمد نايف العنزي م1991-1775صفحات في التاريخ السياسي للكويت   2351/999

العالقات االقتصادية بين مصر والواليات المتحدة االمريكية من   2359/999
1992-1957  

 مرفت صبحي غالي .د

 جالل الدين السيوطي الشماريخ في علم التاريخ   2369/999

 زيد صالح ابو الحاج.د ابن سعد ومنهجه في كتابة التاريخ   2361/999

 نذير جزماتي العربية رؤية معاصرة  الشيوعية االحزاب تاريخ  2362/999

 لدانيالز رحلة الكويت  2363/999

 فيحان محمد العتيبي.د الكويت تاريخ وحضارة   2369/999

 حمد عبيد الطوني الشمري تاريخ ال علي وال رشيد وغيرهم في جبل شمر  2365/999

-91تاريخ المسلمون السياسي والحضاري في بالد االندلس   2366/999
 م1992-719/هــ197

 فراس سليم السامرائي.د.أ

م ودوره الديني والساسي 161/هــ255محمد بن كرام ت   2367/999
 واالجتماعي والفكري

 حميد خلف ضيدان منصور الفراجي

 مؤمن ناطق صالح مطلوب الحموديون ودورهم السياسي في االندلس   2361/999

 قحطان حمدي محمد .د.أ بحوث في التاريخ االسالمي   2369/999

 هارالد موللر لهنتنغتونتعايش الثقافات مشروع مضاد   2379/999

 ابراهيم ابو خزام.د الحروب وتوازن القوى  2371/999

 عبد الواحد ذنون طه.د.أ تراجم مشرقية ومغربية  2372/999

  سعاد محمد عيد.د  تخطيط السياسة التعليمية والتحديات الحضارية المعاصرة  2373/999

 الحمديصبري فالح .د امريكا والعراق   2379/999

 دانيال كربسليوس واخر .د ابحاث المؤتمر الثالث للدراسات العثمانية في مصر   2375/999

 عبد السالم جمعة زاقود مسار المصالحة الوطنية والسلم االجتماعي ليبيا  2376/999

المانيا والشرق االوسط منذ زيارة القيصر فيلهلم الثاني الى   2377/999
 حتى الوقت الحاضر 1191العام المشرق في 

 رولف شتاينغر

 محمد احمد هربود العيساوي.د.أ التنظيمات االدارية في عصر الرسالة والراشدين  2371/999

 احمد علي بوادي  من تاريخ شبة الجزيرة العربية   2379/999

 ابراهيم ابو خزام.د اقواس الهيمنة  2319/999

 جيرار ليكلرك الثقافية الحضارات على المحكالعولمة   2311/999

 ناهض دفتر القيسي.د.أ موسوعة تطور المسكوكات والنقود عبر التاريخ 9 2312/999

 عبد الحميد حسين احمد السامرائي.د تاريخ حضارة المغرب واالندلس في عهد المرابطين والموحدين  2313/999

 غيث سليم الزركاني.د (م.ق539-2199)بالد الرافدين التمثيل الدبلوماسي في   2319/999

الفرات االوسط وابرز االحداث الوطنية في قضاء الشامية خالل   2315/999
 1921/1951العهد الملكي 

 احمد عبد الرسول جبر عباس الشجيري.د

  فتحي سالم ابو عابدةاشرف .د النظام االقليمي العربي ودوره في مواجهة تهديدات امنه القومي  2316/999

 عمار العشي.د تاريخ بالد الشام  2317/999

 محي الدين عبد حسين عرار.د الالجئون الفلسطينيون والمواقف االمريكية تجاه قضيتهم   2311/999

 فتحية عبد الفتاح النبراوي.د.أ تاريخ النظم والحضارة االسالمية  2319/999

 عباس فاضل السعدي .د.أ الرافدين والسكان االوائلالعراق وبالد   2399/999

 منيب الساكت واخرون.د اسلحة الدمار الشامل   2391/999

 حازم الببالوي واخرون النهضة العربية الثانية تحديات وافاق  2392/999

 سعد قاسم كريم.أ م1951-1921الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الثاني   2393/999

السياسة الديغولية خالل حكم الجمهورية الفرنسية الخامسة   2399/999
 م1961-1951والموقف من قضيتي الجزائر وفلسطين انموذجا 

 عامر يوسف شريف شمدين اغا

 عبد االباسط خليل محمد الدرويش.د.أ تاريخ قضاة البصرة  2 2395/999

 نزار عزيز حبيب واخر .د.أ دراسات في تاريخ الحركة الفكرية في المشرق االسالمي   2396/999

 جمانة محمد راشد.د 1991-1933التطورات الداخلية في الواليات المتحدة االمريكية   2397/999
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المواقف التاريخية والفكرية في مؤلفات العز بن عبد السالم   2391/999
 م1262/هــ669توفي  الدمشقي ومنهجة وموارده

 علي عبد مشالي .د.أ

بيان للراي العام مقاالتي المتعلقة حول مكافحة ..فساد واستبداد   2399/999
 الفساد

 هداية محمود العسولي .د

 وانغاري ماثاي  افريقيا والتحدي   2999/999

 علي حسن علي زبيد المكصوصي .د م1591-1967ايران في عهد االق قوينلو   2991/999

الوالئم في الدولة المماليك دراسة في التاريخ السياسي   2992/999
 م1517-1259/هــ923-691واالجتماعي 

 فاضل جابر ضاحي .د.أ

البصرة في نصوص تاريخ مدينة صنعاء للرازي المتوفى بعد سنة   2993/999
 م1961/هــ969

 الشمريمحمد كريم ابراهيم .د.أ

 فاضل جابر ضاحي .د.أ أغرب االخبار في ضياع الحقائق والكتب واالثار   2999/999

-1923االسرائلي  –هنري كيسنجر ودوره في الصراع العربي   2995/999
 دراسة تاريخية 1977

 عبد الرزاق خليفة رمضان اللهيبي.د

 عبد الرزاق احمد النصيري .د.أ دراسات ليبية في التاريخ الحديث والمعاصر  2996/999

اليمياني في شرح اخبار السلطان يمين الدولة وامين الملة محمود   2997/999
 الغزنوي

 احسان ذنون الثامري.د

-519النشاط العسكري للتتار واثره في قيام الدولة المغولية   2991/999
 م1227-1125/هـــ629

 اسراء مهدي مزبان.د

وحتى  1999العالقات الدولية في القرن العشرين منذ عام  تاريخ  2999/999
 1995عام 

 فادي وراد خليل .د

 رعد اسماعيل نعمان .د المفصل في تاريخ الدولة االيوبية االيوبيون قبل تولي صالح الدين  2919/999

 الرحيم ابو خبرسيد عبد .د  1919-1969سياسة الواليات المتحدة االمريكية نحو ليبيا   2911/999

 محمد جمعة عبد الهادي موسى تاريخ االنصار باالندلس انسابهم وبيوتاتهم وعلمائهم ودولتهم  2912/999

 ابراهيم بضيون تاريخ بالد الشام   2913/999

 العويناتيالشيخ عبد الزهراء  الشيخ ناصر بن بهاء الدين الخطي  الخالديين حميد ال دولة وزير  2919/999

 كاوه محمد امين المعروف  ومافيا القيادات السياسية الشعب صرخات  2915/999

 عواطف العربي شنقارو فتنة السلطة   2916/999

 المنصف بن عبد الجليل االسالم في الهامشية الفرقة  2917/999

سقوطها عام هــوحتى 22الحياة الفكرية في مدينة هراة منذ فتحها   2911/999
 هـــ 617

 سعاد انعام عالء الدين.د

تأصيل الحداثة تدريس التاريخ االسالمي في ضل التحديات   2919/999
 المعاصرة

 همسة عدنان ابراهيم.د

 احمد الزاوي أعالم ليبيا   2929/999

 اميرة محمود دياب ابو زيد.د التاريخ الحديث   2921/999

-1772/هــ1256-1116مدينة دمشق في الفترة مابين مجتمع   2922/999
 م1199

 يوسف جميل نعيسة .د.أ

الخطاب الروائي العراقي واالمريكي دراسة مقارنة في ورايات   2923/999
 مابعد التغيير

 عبد الكريم السعيدي.د

 جوتيار تمر امراء في الدولة االيوبية  2929/999

 محمد يوسف ابراهيم القريشي.د.أ الدولي في اسيا بؤر التوتر والصراع  2925/999

 محمد فهد القيسي.د دراسات في الحضارات القديمة   2926/999

 رعد اسماعيل نعمان .د الملك الكامل االيوبي  2927/999

 جاسم ياسين الدرويش واخر .د.أ من مدن وحصون طليطلة االندلسية المدن تاريخ في دراسات  2921/999

 جاسم ياسين الدرويش واخر .د.أ دراسات في تاريخ المدن االندلسية الردة بياسة استورقة  2929/999

    

 جاسم ياسين الدرويش واخر.د.أ دراسات في تاريخ المدن االندلسية   2939/999

 حسين ابراهيم محمد مصطفى الجبراني .ددويالت المشرق االسالمي في القرنين الثالث والرابع للهجرة بين   2931/999
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 الوحدة والتنوع 

 امين عبد الفتاح محمود عامر .د 1الحضارة المصرية القديمة   2932/999

 محمد هادي شهاب التكريتي.د.م.أ فلسفة الحرية   2933/999

-م1115/هــ511مدينة ميافارقين في العصر االيوبي   2939/999
 م 1269/هــ651

 رعد اسماعيل نعمان.د

 عثمان فتحي صالح.د  1991-1921العالقات العراقية االردنية  9 2935/999

 احمد الزاوي جهاد االبطال في طرابلس الغرب  2936/999

 احمد العيساويمحمد .د.أ االسالمية مظاهر من الحضارة  2937/999

 احمد شوقي  دول العرب وعظماء االسالم   2931/999

 مقداد رحيم.د الموشحات في بالد الشام   2939/999

 امين سعيد التاريخ االسالمي فتح جزيرة العرب   2999/999

 بالوي فتحي حمودي الحمدوني الموصل وتراث تاريخ في مباحث  2991/999

العالقات الماالية واالدارية بين الخالفة العباسية وامارة المشرق   2992/999
 االسالمي

 وفاء عدنان حميد.د.م.أ

 ابان فلسطين في الصهيوني واالقتصادي االستيطاني النشاط  2993/999
 1991-1922 البريطاني االنتداب سنوات

 جاسم محمد عبد هللا نجم اللهيبي.د

 اميرة محمود ذياب ابو زيد.د المذابح التاريخية بالعالم   2999/999

 خليل صادق الخطيب.أ تاريخ مدينة دمشق   2995/999

ابي عبد هللا محمد بن خليل ابن غلبون  التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان بها من االخيار   2996/999
 الطرابلسي

المقاومة السياسية الئمة اهل البيت عليهم السالم من الصادق حتى   2997/999
 الهادي 

 عالء عبد الرزاق 

الوراقة والوراقون ومجالس االماني ودورها في الحياة العلمية   2991/999
 م1992-1231/هــ197-635بغرناطه 

 رانيا عدلي نور الدين عبد المطلب

 سلوى الطريفي الحياة العلمية في مدينة القدس عبر التاريخ االسالمي   2999/999

 محمد الششتاوي .د السلطان المنصور قالوون   2959/999

 ي.ن تاريخ توت عنخ أمون   2951/999

 وفاء مختار غزالي /د الساسة الخارجية لدولة الفرنجة في العصر الوسطى   2952/999

 خالد الشيخ عبد هللا .د الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر   2953/999

 1993نبذة تاريخية لعدد من الجامعات العراقية للفنرة من عام   2959/999
 2993لغاية 

 محمحد عبد العال النعيمي .د.أ

احتالل العراق في المنظور االستراتيجي االمريكي الواقع   2955/999
 والمستقبل

 احمد يونس السبعاوي.د

 احمد الجوارنة.د عالمكير االول اورانجزيب امبراطور الهند الكبير  2956/999

 بدري محمد فهد.د.أ والتردي الترقي بين العرب تاريخ  2957/999

 محمد يونس عوض.د.أ كتاب عن صالح الدين االيوبي عرض ونقد  199  2951/999

 سماح السالوي.د االجنبية في موصر في العصر المملوكيالجاليات   2959/999

 حجازي عبد المنعم. د امارة شيزر في عصر بني منقذ  2969/999

 ظهير الدين محمد بابرواخر تاريخ بابر   2961/999

 مربد صالح الجبوري.د اوضاع العراق االجتماعية في العصر الراشدي  2962/999

كنده ودورها السياسي واالقتصادي في الجزيرة العربية قبل   2963/999
 االسالم 

 مربد صالح  الجبوري .د

 نزار خالد تميم.د.أ التاريخ االسالمي العصر الراشدي   2969/999

ظاهرة العصبية القبلية ودورها في سقوط الدولة االموية صراع   2965/999
 قيس ويمن

 محي الدين عبد حسين عرار.د

 احمد سعيد نوفل واخرون.د.أ القدس في العصور القديمة والمتوسطه والحديثة  2966/999

 احمد ياسين طه واخر-1973المملكة االردنية الهاشمية من القضية الفلسطينية  موقف  2967/999
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1999  

 موسى محمد ال طويرش.د.أ 1991-1966التطور الديمقراطي في بريطانية   2961/999

 محي الدين عبد حسين عرار.د الدولة االموية نشئتها واسباب سقوطها  2969/999

 البرت فون اخن تاريخ الحملة الصليبية االولى ومملكة بيت المقدس  2979/999

 بدر نبيل ملحم.أ الفتوحات االسالمية في عهد الراشدين   2971/999

ودوره العسكري والسياسي في االمير زيد بن الشريف حسين   2972/999
 1951-1916الثورة العربية الكبرى وسورية والعراق 

 محمد حسن يوسف الحسيني

 عبد هللا عبد الرحمن تيم الخليج العربي دراسات انثروبولوجية  2973/999

 عبد العزيز سعود العويد صناع التاريخ خالل ثالث قرون  2979/999

 محمد علي السايس تاريخ الفقه االسالمي   2975/999

 جوستاف لوبون.د فلسفة التاريخ   2976/999

ملحمة كلكامش )اثر التراث العراقي القديم في قصص االسرائيليات   2977/999
 ( انموذجا

 محمد داود سلوم

 الرحمن ابراهيم حمد الغنطوسيعبد .د.أ العولمة في مفهوم االسالم ونظرات المفكرين المعاصرين   2971/999

 محمد زكي ابو النصر.د.أ حقوق االنسان والعقد االجتماعي للثورة  2979/999

 الطاهر احمد الزاوي  عمر المختار الحلقة االخيرة من الجهاد الوطني في ليبيا   2919/999

 ياسين ابراهيمسفيان .د م13-9/هــ7-3الهند في المصادر البلدانية القرن   2911/999

 نزار خالد تميم.د.أ تاريخ الشرق االدنى القديم   2912/999

 نزار خالد تميم.د.أ تاريخ سوريا الحديث  2913/999

 سحر الجبوري.د سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه الشرق االوسط  2919/999

 كولن باون وبيتر موني  من الحرب الباردة الى الوفاق الدولي   2915/999

 سمير حسن ليلو.د مقدمة في تاريخ العنف السياسي   2916/999

بريطانيا ولعبة السلطة في العراق التيار القومي والطائفية   2917/999
 السياسية 

 طارق مجيد تقي العقيلي.د

 فهد عباس سليمان السبعاوي.د السعودية -العالقات السورية   2911/999

 عبد الرحمن جدوع التميمي.د موقف العراق الرسمي الشعبي من المواجهات العربية االسرائيلية   2919/999

 رعد محمود البرهاوي .د النظام الساسي في اليمن   2999/999

 رائد عماد الخطيب العالقات االيرانية السورية في ظل التحوالت االقليمية والدولية  2991/999

 عبد العزيز عبد الرحمن المفتي .د المحكمة الجنائية الدولية   2992/999

 مصطفى حسن النشار .د.أ فلسفة التاريخ معناها ونشاتها واهم مذاهبها   2993/999

 محي الدين عبد حسين عرار واخر .د معارك اسالمية   2999/999

 ازهار كامل ناصر اليمني القديماالذواء واالقيال دراسة في التاريخ   2995/999

 احمد محمد مصطفى.أ تاريخ مدينة القدس  2996/999

 بدر نبيل ملحم.أ تاريخ الحضارات القديمة  2997/999

 باول كوليس االندفاع العثماني في اوروبا  2991/999

 يوسف جميل نعيسة.د.أ المتغيرات التي طرأت على بالد الشام  2999/999

 مظهر مصطفى الحالوي مسيرة الفكر اوراق من حياتي   2599/999

 اشرف عبد الجبار محمد الجبوري.د الحياة االقتصادية في مصر من خالل كتاب الخطط للمقريزي  2591/999

 سفيان ياسين ابراهيم .د سياسة تعيين والة الشام والجزيرة في العصر العباسي االول  2592/999

 عبد الرحمن جدوع التميمي.د قناة السويس محور العدوان الثالثي على مصر  2593/999

 ايهاب مجيد صالح .د السياسة التركية تجاه مصر   2599/999

 مرفت امين الشبراوي حضارات غيرت مجرى التاريخ  2595/999

 العيساويوسام حميد محمود  دور النفط في الصراع العربي االسرائيلي  2596/999

 كاظم موسى محمد.د.أ التدخالت الخارجية واثرها في تفتيت السودان  2597/999

 نكتل عبد الهادي عبد الكريم.د موقف الواليات المتحدة من النشاط الصهيوني في فلسطين   2591/999

 خالد محمد عمايرة.د االسالمي التاريخ في دراسات  2599/999

 شفيق عبد الرزاق السامرائي .د.أ والنظام السياسي في العراق القديمالفكر   2519/999
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من الحرب العالمية االولى الى الحرب  حربين بين المعاصر العالم  2511/999
 الباردة

 موسى محمد ال طويرش.د.أ

 بشرى محمود الزوبعي.د  1516-1919 االسبانية التفتيش محاكم  2512/999

 محمود رزوق احمد.د الحركة الكردية في العراق دور البارزانيين في طريق الحكم الذاتي    2513/999

-1971موقف الواليات المتحدة االمريكية من القضية الفلسطينية   2519/999
1993 

 نكتل عبد الهادي عبد الكريم.د

 اسماعيل محمود.د تاريخ اسيا الوسطى  2515/999

 نورا رائد حسين علي  1973 - 1967الفلسطينية  –العالقات السياسية االردنية   2516/999

 ابراهيم فاضل الناصري دليل الخارطه االثرية لتكريت المدينة التاريخية   2517/999

تطور العالقات االقتصادية بين تركيا ودول االتحادي المغاربي   2511/999
2995-2915 

 امحمد محمد ابو خزام.د

 محمد حسين محاسنة.د اضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين  2519/999

 دينا حسن عوض هللا تاريخ علم المكتبات  2529/999

 احمد محمد مصطفى .أ التاريخ االنساني االجتماعي   2521/999

 طارق عبد الحميد الكنين محنة وطن العراق عي عهدين  2522/999

 رعد ناجي الجدة.د.أ الكارثة الدستورية   2523/999

 عبد القادر عاكول رحيمة الخط العربي   2529/999

 ناهض عبد الرزاق القيسي.د.أ تاريخ الخط العربي   2525/999

 احمد محمد مصطفى .أ تاريخ العرب قبل االسالم  9 2526/999

 نجم عبد طارش.د تاريخ التعددية والعالقة بين االنثيات  2527/999

 وليد كاصد الزيدي.د الواقع وافاق المستقبل 2993الحضور الثقافي في العراق بعد عام   2521/999

 مجيد الكرخي.د مؤشرات الحكم الرشيد  2529/999

 مهدي صالح سليفاني.د االيوبيون في كتاب المؤرخين السريان  2539/999

 رغد عبود جودي الحلي  تمثال العنف السياسي   2531/999

 واخر  نزار عزيز حبيب.د.أ اضواء على التصنيف التاريخي لمدن واقاليم المشرق االسالمي   2532/999

 سحر احمد ناجي الدليمي.د سياسة بريطانيا الخارجية تجاه فرنسا في اوربا   2533/999

 خضر الجبوريفراس صالح .د عمان سلطنة في السياسية التطورات  2539/999

 سلمى عبد الحميد حسين الهاشمي .د.أ موسوعة تراب البصرة محور التراث الفكري االوائل في البصرة  2535/999

رسائل الماجستير والدكتوراة في التاريخ االسالمي والحديث في   2536/999
 الجامعات العراقية ومعهد التاريخ العربي 

 هند يوسف مجيد.م

 طالب محيبس حسن .د الصفويون من الطريقة الصوفية حتى تاسس الدولة   2537/999

من التاريخ االمريكي الحديث تكساس من الجمهورية الى الوالية   2531/999
1136 -1191 

 علي خيري مطرود.د

 انتصار لطيف حسن السبتي واخر.د.أ دراسات في تاريخ الحيرة   2539/999

 خضير البديري.د.أ المناورات البريطانية   2599/999

 فاضل جابر ضاحي.د.أ دراسات في النقد التاريخي   2591/999

 جاسم ياسين الدرويش.د.أ م1232/هــ-639االندلس من الكامل في التاريخ البن االثير ت   2592/999

 رينيه لورو –جورج الباسا  مفاتيح علم االجتماع   2593/999

 سعد عبد الرزاق حسين االجتماعي المنهج في محاضرات  2599/999

 هند يوسف مجيد دور الموالي الفكري في التاريخ العربي االسالمي  2595/999

 اسماعيل خليل حسن المهداوي موقف اهل الكوفة  2596/999

 السويدانيحامد طه .د تركيا بين اليسار العلماني واالسالم السياسي  2597/999

 شوكت عارف محمد االتروشي.د.أ (م1259-1171/هــ567دراسات في التاريخ االيوبي   2591/999

 عبد الجبار عريم مشكلة المجتمع العربي المعاصر   2599/999

 علي ابراهيم الموسوي البصير.د شذرات من السيرة الفكرية والسياسية الهل البيت عليهم السالم  2559/999

 محمد صالح زيباري واخر.د.أ زاخو في العصور القديمة   2551/999

 عدنان ياسين.د.أ المجتمع العراقي وديناميات التغيير   2552/999
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 اسماعيل بيشكجي الكورد بين التاريخ والجغرافيا  2553/999

 شمران العجلي.د.أ السياسات االجتماعية في العراق   2559/999

 سامي ناظم حسين المنصوري.د الحلة في وثائق االرشيف العثماني 6 2555/999

 باسل مولود يوسف واخر.د قواعد واصول البحث التاريخي بين النظرية والتطبيق   2556/999

 اسماعيل بشكجي انبعاث كوردستان الخيالة   2557/999

 اسماعيل بشكجي اليونسكو الى رسالة  2551/999

 اسماعيل بشكجي الكورد وهموم الكورد  2559/999

 اسماعيل بشكجي الدولة والكورد 9 2569/999

 المهدي عيد الرواضية جند قنسرين تاريخه وحضارته  2 2561/999

 فاطمة فايز قطب.د القضايا العامة في المواقع والمنتديات الشبابية   2562/999

 ابراهيم عالء الدين الشريف.د أيديولوجية المواطنة   2563/999

 جعفر خانو بابا حسين الزيباي المراسالت الحكومية والتجارية  2569/999

 عادل هاشم الميالي.د الصحافة والثقافة الوظيفية الثقافية للصحافة  2565/999

احاديث القضاء تصنيف موضوعي منهجي الحاديث الرسول في   2566/999
 القضاء

 الغفور محمد البياتيعبد .د

خيبات العرب في الزمن الديمقراطي تحليل سيكولوجي للشخصية   2567/999
 العربية 

 قاسم حسين صالح .د.أ

 احمد عمار عبد الخالق.د دراسات في االديان عالقة اليهود بالمسيحين  2561/999

 الدين محمود بن احمد العينيبدر  كتاب الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر   2569/999

 روي متحدة بردة النبي الدين والسياسة في ايران  2579/999

 وفاء محمود عبد الحليم تاريخ الفرق والمذاهب االسالمية في الهند  2571/999

 وفاء محمود عبد الحليم  التاريخ العراق والمذهب االسالمي في الهند  2571/999

 رضا هادي عباس.د المكتبة االندلسية دراسات وببليوغرافيا   2572/999

 الطاهر احمد الزاوي  معجم البلدان الليبية   2573/999

 عبد الباسط خليل محمد درويش .د.أ اعالم نساء المدينة المنورة   2579/999

 مجدي محمد يونس.د تاريخ التربية والفكر التربوي   2575/999

العالقة بين المشهد الفني والنص المسماري في ضوء المنحوتات   2576/999
 االشورية 

 ياسمين عبد الكريم محمد علي

الحسبة علة البيئة بمصرف بالد الالحرمين الشريفين عصر   2577/999
 سالطين المماليك

 محمد جمعه عبد الهادي موسى

 محمد بشير حسن راضي العامري . د.أ سيدات بارعات في حقوق االنسان في التراث العربي االسالمي   2571/999

 شيماء يوسف الجبوري وحضارة"موسوعة مدينة الديوانية ارثا  2579/999

 عبد الحميد احمد اليونس.د.أ الدهان   2519/999

 بدري محمد فهد.د.أ االنشطة الشعبية في بغداد في ظل الحكم العباسي   2511/999

 محمد جمعه عبد الهادي موسى بلدان البلدان كشاف المواضع الجغرافية وتوابعها قسم االندلس  2512/999

 مارتن هادغر  االسئلة االساسية للفلسفة   2513/999

 سامي احمد الموصلي  اليوناني الى ديمقراطية االنترنتالديمقراطية من المفهوم   2519/999

 ياسر طالب الخزاعلة واخرون.د حقوق المراة في التاريخ  2515/999

 السيدة محمود ابراهيم سعد.د المخطط التعليمي دوره في ربط البحث بصنع السياسة التعليمية  2516/999

 زينب ابواالنوار  اسواق وتجار اوربا العصور الوسطى   2517/999

 ياسر طالب راجي الخزاعلة واخر .د حقوق االنسان في التاريخ   2511/999

 محمد فتحي عبد العزيز.أ ابن بطوطة في بالد السودان   2519/999

 نادية عبد المنعم حزين اليانور ملكة هزت عرش فرنسا وانجلترا  2599/999

 عبد الرحمن ابراهيم حمد الغنطوسي.د.أ التعايش السلمي واالمن المجتمعي   2591/999

محمد بشير حسن راضي العامري .د.أ االوائل االندلسيون من اهل الحضارة العربية االسالمية  2592/999
 واخر

 وليام مونتغومري وات االسالم واندماج المجتمع  2593/999
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اساطين علم االجتماع من العرب والمسلمين والعلماء االوربيين   2599/999
 والغربيين 

 عبد اللطيف عبد الحميد العاني .د.أ

 الغبانباسم قاسم جواد .د مفهوم الفرد والمجتمع في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة   2595/999

 عبد علي سلمان االنثروبولوجيا االجتماعية   2596/999

 اسماعيل بشكجي كورد ولوجيا طيفون في مصافحة يد بيضاء .مالمسانج م  2597/999

 ابراهيم محمود  حدوة الفرس   2591/999

 محمد بشير حسن راضي العامري.د.أ محطات منتخبة من الحضارة العربية االسالمية   2599/999

 علي البغدادي المجتمعقراءات نقدية في فلسفة الدولة الدين   2699/999

تاثيرات الثورة الفرنسية السياسية على مفكري المشرق العربي   2691/999
 مصر وبالد الشام خالل القرن التاسع عشر

 حسين عبد فياض العامري.د

 متعب مناف جاسم.د.أ تاريخ الفكر االجتماعي   2692/999

والمسلمين واالسبان النصارى التفاعل الحضاري بين اهل االندلس   2693/999
 في القرون الوسطى

 مريمحمد بشير حسن راضي العا.د.أ

 محمد بشير حسن راضي العامري.د.أ االنوار الحضارية من القطوف االندلسية اليانعة   2699/999

 روهات االكوم 1915مذبحة االرمن   2695/999

 اسماعيل بيشكجي ارهاب الدولة في الشرق االوسط   2696/999

 حامد حميد عطية الراشدي .د م799-661/هــ132-91تاريخ الدولة االموية   2697/999

المراقد المقدسة والقبور لالولياء الصالحين واالعيان من ذوي   2691/999
 الحسب والنسب في بغداد

محمد بشير حسن راضي العامري .د.أ
 واخر

 محمد بشير حسن راضي العامري .د.أ مباحث حضارية عن علم التنجيم في االندلس   2699/999

محمد بشير حسن راضي العامري .د.أ الخدمات الصحية في الطب والصيدلة عند اهل االندلس   2619/999
 واخر 

علم االجتماع من النظريات الكبرى الى الشؤون اليومية اعالم   2611/999
 وتواريخ وتيارات

 جان فرانسوا دورتيه –فيليب كابان 

الحياة العلمية في الثغور الشمالية االندلسية المجاورة للمماليك   2612/999
 االسبانية 

 محمد بشير حسن العامري واخر .د.أ

 خليل احمد خليل علم االجتماع وفلسفة الخيال   2613/999

النهر واقليم الديلم واقليم الصحابة الذين فتحوا بالد ماوراء   2619/999
 الرحاب

 

 احمد مطر خضير العبيدي.د.أ

 فليح حسن عزيز السهالني.د صفحات من تاريخ الحضارة العربية االسالمية في االندلس   2615/999

 محمد االسهر.د الخلفية الثقافية للحكم التسلطي في المجتمعات العربية المعاصرة  2616/999

 شهاب الدين احمد االندلسي كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين   2617/999

 سانحة امين زكي واخرون  عراقيات كتب لهن تاريخ   2611/999

 عبد الفتاح علي البوتاني.د.أ في الكوردولوجيا الكورد وكوردستان في المخيال السياسي العربي  2619/999

 اسماعيل بشكجي التوطين القسري للكورد  2629/999

 محمد بشير حسن راضي العامري.د.أ تاريخ بلد االندلس في العصر االسالمي   2621/999

 ازهر صادق كاظم الحبوس التميمي.د فرائد مختارة من اعالم قبيلة بني تميم في االندلس  2622/999

 التميميازهر صادق  التاريخ السياسي الحضاري بنو االفطس في بطليوس  2623/999

 متعب مناف جاسم.د.أ محاضرات في النظرية االجتماعية المعاصرة  2629/999

الواليات المتحدة االمريكية واالمم المتحدة فترة مابعد الحرب   2625/999
 البارده رؤية اصالحية 

 اسامة مرتضى السعيدي.د.م.أ

االثار مشكلة االقتصاد غير الرسمي في العراق االسباب   2626/999
 واستراتيجية مقترحة للحلول

 محمد عربي ياسر 

 عباس عاجل الحيدري  رؤية المؤرخين المسلمين للحروب الصليبية   2627/999

 نجدة فتحي صفوة العراق في مذكرات الدبلوماسين االجانب  2621/999

 لطفي جميل محمد الحرب االمريكية البريطانية  1115الحرب المنسية حرب عام   2629/999
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 سليم مطر ميزوبوتاميا العراق الجديد والفكر الجديد   2639/999

 سميح عاطف الزين  االسالم وايديولوجية االنسان  2631/999

 عبد هللا محمد الدرويش بذور التفتح العقلي العربي في القرن الثاني عشر الهجري  2632/999

 نجيب محمد البهبيتي التاريخ واالدب العربيينالمدخل الى دراسة   2633/999

 محمدعصفور سلمان .د 1917-1539تاريخ العراق الحديث   2639/999

 امير ابراهيم القرشي.د.أ كيف تدرس التاريخ   2635/999

 اديب احمد حسن البجلي قبيلة بجيلة بين اشراف الماضي والحاضر  2636/999

العراقيون في زمن االزمات تحليل سيكوبولتك  حيدر العبادي   2637/999
 ودنولد ترامب تحليل شخنصية 

 قاسم حسين صالح.د.أ

المصادرات في الدولة العباسية خالل القرنين الثالث ةالرابع   2631/999
 الهجري

 تحسين حميد مجيد.د

 تركي الفتالويعبد الزهرة .د فلسفة التاريخ في المنظور القراني  2639/999

السياسة التركية تجاه الكورد في عهد الرئيس مصطفى كمال   2699/999
 اتاتورك

 شيماء رمزي عبد الغني الهماوندي

 قاسم حسين صالح.د.أ احوال العراق والعرب وخيبات الزمن الردي تحليل سيكوبولتك   2691/999

 الدين احسان اوغلىاكمل  الدولة العثمانية تاريخ وحضارة   2692/999

المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني دراسة تاريخية   2693/999
 احصائية في ضوء الوثائق العثمانية

 فاضل بيان

 علي الوردي.د لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 1 2699/999

 ابراهيم خليل احمد.د تاريخ الوطن العربي الحديث  2695/999

 وميض جمال عمر نظمي.د 1929ثورة   2696/999

 عبدالكريم غرايبة.د 1176-1199سورية في القرن التاسع عشر   2697/999

موقف بريطانيا من سياسة محمد علي باشا في اليونان وبالد   2691/999
 (1191-1121)الشام

 سامي صالح الدوري.د

 ترجمة وتعليق خالد عبداللطيف حسن 1199وصف باشوية بغداد سنة   2699/999

 فوزي عبدالحميد جليل.د 1952-1925التاريخ السياسي المتيازات النفط في العراق   2659/999

 لوتسكي تاريخ االقطار العربية الحديث  2651/999

 ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي ثالثة ملوك في بغداد  2652/999

 طه هاشم الدليمي عاميتنا العراقيةالفاظ في   2653/999

 الموقف البريطاني من الثورة الدستورية في ايران  2659/999
1995 - 1911 

 خضير مظلوم فرحان البديري.د

2655/999 
 

تاريخ العالم المعاصر من الحرب العالمية االولى الى الحرب الباردة  
1919-1975 

 موسى محمد ال طويرش.د.أ

 قحطان حميد كاظم.د 2951-1939وزارة الداخلية العراقية   2656/999

 صفاء كريم شكر (1952-1995)المصالح االميركية في العراق   2657/999

خليل فضيل .غانم محمد صالح و د.د الخليج العربي  2651/999
 محمد الكبسي

 سهيل صبحي سلمان.د 1951-1995التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق   2659/999

 رجاء حسين حسيني الخطاب.د 1991-1921تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي من   2669/999

 عبدالرحمن ادريس صالح البياتي.د 1932-1919سياسة بريطانيا تجاه كرد العراق   2661/999

 هاشم صالح التكريتي.د مقدمة في تاريخ روسيا الحديث   2662/999

 جميل موسى النجار.د 1911-1169التعليم في العراق في العهد العثماني االخير   2663/999

 تاليف عبدالرزاق احمد النصيري نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية  2669/999

 رجاء حسين حسني الخطاب.د المسؤولية التاريخية في مقتل الملك غازي  2665/999

 اعداد وتحقيق المحامي صادق الجميلي مذكرات السلطان عبدالحميد الثاني السياسية   2666/999

 تاريخ العالم الثالث  2667/999
 

 عبدالرزاق مطلك الفهد.د
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-1799العراق في العهد العثماني دراسة في العالقات السياسية   2661/999
1199 

 عالء موسى كاظم نورس

 كاظم نعمة.د االول واالنكليز واالستقاللالملك فيصل   2669/999

 محمد يوسف ابراهيم القريشي المس بيل واثرها في السياسة العراقية  2679/999

جعفر عباس .ابراهيم خليل احمد و د.د تاريخ العراق المعاصر   2671/999
 حميدي

ضة وحتى مؤتمر فينا دراسات في تاريخ اوربا من عصر النه  2672/999
1953-1115 

 اياد تركان ابراهيم الدليمي.د

 ولدمار غلمن عراق نوري سعيد  2673/999

 عبدالرحمن ادريس صالح البياتي 1959سعيد قزاز ودوره في سياسة العراق حتى عام   2679/999

 لطفي جعفر فرج عبدهللا عبدالمحسن السعدون ودوره في تاريخ العراق السياسي المعاصر  2675/999

 ناجي شوكت 1979-1199سيرة وذكريات ثمانين عاما  2676/999

 عبدالرزاق الفهد تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر   2677/999

 كاظم هاشم.فاضل حسين و د.د 1939-1115التاريخ االوربي الحديث   2671/999

 التكريتيهاشم صالح  موجز تاريخ اوربا في القرن الثامن عشر  2679/999

 سنان صادق حسين الزيدي 1956-1952سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه مصر   2619/999

 قحطان حميد كاظم العنبكي 1961-1919تاريخ العراق السياسي المعاصر   2611/999

-1953التطورات واالتجاهات السياسية الداخلية في العراق   2612/999
1951 

 جعفر عباس حميدي 

 محمد محمد صالح.د 1719-1599تاريخ اوربا الحديث وحتى الثورة الفرنسية   2613/999

 محمود حسن االمين.د: ترجمة تاريخ العالم الحديث  2619/999

 عبدالحليم المدني الطريق الى بعقوبة سيرة ومسيرة االمام السيد عبدالكريم المدني  2615/999

 رائد سامي حميد موسى 1319-1359الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد االول   2616/999

تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا الى نهاية حكم   2617/999
 مدحت باشا

 عبدالعزيز سليمان نوار.د

 عبدالحافظ البغدادي كربالء برؤية جديدة   2611/999

 المس بيل تاريخ العراق القريبفصول من   2619/999

 مؤيد حميد الدوري 1566-1529العالقات العثمانية الفرنسية   2699/999

 علي الوردي.د وعاظ السالطين  2691/999

 كمال مظهر احمد.د دراسات في تاريخ ايران الحديث والمعاصر  2692/999

 احمد فوزي اين الحقيقة في مصرع عبدالكريم قاسم  2693/999

 عالء جاسم محمد 1936جعفر العسكري ودوره في تاريخ العراق حتى عام   2699/999

 باسب سليمان فيضي مذكرات سليمان فيضي   2695/999

 مير البصري اعالم السياسة في العراق الحديث  2 2696/999

 احسان عباس.االسد و دناصر الدين .د تاريخ حركة العرب القومية:يقظة العرب   2697/999

 رائد سامي حميد الدوري 1992-1299عهد التوسع واالرتقاء :تاريخ الدولة العثمانية  2691/999

 رجب محمود ابراهيم.د تاريخ دولةالمماليك   2699/999

 السيد علي عاشور  حاكمية االسالم بين النظرية والتطبيق  2799/999

 محمد التونجي.د ابان العهد العثمانيبالد الشام   2791/999

-1911مذكرات سندرسن باشا طبيب العائلة المالكة في العراق   2792/999
1996 

 سليم طه التكريتي

 جاسم محمد حسن واخرون المعاصر العربي الوطن تاريخ  2793/999

 نوري عبدالحميد العاني .د 1911-1516تاريخ الصين الحديث   2799/999

 عز الدين اسماعيل واخرون.د عبدالرحمن الكواكبي   2795/999

 سيد عوض عثمان.د  1992-1999العالقات الليبية االمريكية   2796/999

الشيخ محمود الحفيد البرزنجيوالنفوذ البريطاني في كردستان   2797/999
 1925العراق حتى عام 

 كمال مظهر احمد.د
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 ابراهيم رضوان الجندي.د 1939-1992االنتداب البريطانية االقتصادية في فلسطين سياسة   2791/999

لقاء االضداد فوق الساحة الوطنية العراقية الكبرى حقائق وثائقية   2799/999
 شخصية عراقية في العهد الملكي 93مجهولة عن 

 عادل تقي عبد البلداوي.د.أ

 محمود صالح الكروي 1997-1963المغرب التجربة البرلمانية في   2719/999

 عمر الركابي خالصة التاريخ التونسي   2711/999

 عماد عبدالسالم رؤؤف 1166-1977الشيخ عبدالقادر الكيالني رؤية تاريخية معاصرة   2712/999

 سعيد رشيد زميزم ملوك العراق والوصي عبداالله  2713/999

 طه هاشم الدليمي وماحولها من تاريخ بعقوبة  2719/999

 معن حمدان علي مباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ واالثار وخطط بغداد   2715/999

 جليل وادي.د االعالم في البيئات المتازمة حالة العراق   2716/999

 محمد حسنين هيكل االمبراطورية االمريكية واالغارة على العراق  2717/999

 عادل تقي عبدالبلداوي معتقل العمارة من المدارس الوطنية العراقية في العهد الملكي   2711/999

 حسين محمد القهواتي 1919-1169دور البصرة التجاري في الخليج العربي  2719/999

قبيلة كندة ودورها في التاريخ العربيى االسالمي حتى نهاية العصر   2729/999
 661-132االموي 

عبدالباسط عبدالرزاق حسين على 
 االلوسي

 حسين امين . د.أ بغداد مدينة السالم منذ تأسيسها حتى الوقت الحاضر   2721/999

 طالب محمد وهيم االمريكي الى نفط الخليج العربي –التنافس البريطاني   2722/999

 حميد العبيديازهر  كريم  المدرسة الرمزية واالساطير التوراتية   2723/999

 ادريس صالح الحرير.د 1979-1911االستعمار االستيطاني االيطالي في ليبيا   2729/999

    

      


