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))إصدارات دار الشؤون الثقافية العامة 
 ((1023لسنة 

 
 

 السعر اسم المؤلف جنس الكتاب اسم الكتاب ت

الرحلة في الشعر العربي في صدر   .1
االسالم والعصر االموي دالالتها 

 الموضوعية والفنية

سلسلة 
 33دراسات/

أ.د. سحاب محمد 
 األسدي

0555 

سلسلة تجارب  أوراق ملونة  .2
/0 

 3055 حسين الصدر

 الشيخ محمد جواد البالغي  .3
 المصلح -المجدد –المفسر 

سلسلة علم 
 11وأثر/

  علي رمضان األوسي

سلسلة  الخصيبي  .1
 8شعراء/

 2205 طالب عبد العزيز

سلسلة  سالم سرحان  .0
 9شعراء/

 2555 سالم سرحان

خالد جابر يوسف  االعمال الشعرية   .6
1982-2551 

سلسلة 
 15شعراء/

 3555 خالد جابر يوسف

 2555 عبد الرحمن الماجدي 23شعراء/ حروب أبجدية  .7

 الضرورة الشعرية معالجة داللية  .8
موسوعة 

 111ثقافية/
 1555 د. احمد جواد العتابي

9.  
اصل الحياة والموت أساطير الخلق 

 االفريقية

موسوعة ثقافية 
/110 

اعداد وتحرير يوللي 
 بييسر

ترجمة /ميسلون 
 هادي

1555 

15.  
سات في النقد الشهد والعسجد ودرا

 الثقافي التطبيقي

موسوعة 
 116ثقافية/

أ.د. فليح كريم  
 الركابي

1555 
 

 قطرات من غزل  .11
سلسلة بصمات 

/15 
 سمارة الفرطوسي

2555 
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 2555 نزار الكناني 29شعر/ أشرعة  العذاب  .12

 2055 فرتس هوخفلدر 8ترجمان/ مسرحية الهارب  .13

 3555 ادعلي الحد 25سرد/ الغيار الذي الغبار عليه  .11

10.  
دراسات في االدب االسالمي قراءة 

 في نصوص شعرية
 2055 كريم جبر الحسن 37دراسات /

16.  
البناء الفني في الرواية العربية في 

 3العراق بناء منظور/ج
 3555 د.شجاع مسلم العاني 39دراسات/

17.  
مشكلة الفلسفة في العصر الرقمي 

 دراسة في الوجود والحدث
اكاديميون جدد 

/13 
 3055 يم الجافد. كر

 3555 د. عقيل عبد الحسين 0كتاب االقالم/ غواية السرد العربي القديم  .18

19.  
نصوص عن يول ريكور العدالة 

 واالعتراف
موسوعة ثقافية 

/113 
ترجمة  وتحرير 
 جودت جالي

1555 

 -عبث ومسرحيات آخر   .25
سلسلة ابداع 

 13المسرحي/
 3555 صالح حسن

 عصافير الجوع  .21
سلسلة 
 7تواصل/

 2055 اس ريسانعب

22.  
باقر جبر/مسيرة ارادة وثائق 

 وشهادات واسرار
 3055 عمار البغدادي 6تجارب 

23.  
في الثقافة  2اخوة يوسف االدانه /ج 

 اشكالية الوطن -ازمة هوية -العربية 
 3تجارب/

تحريم وتقديم د. اثير 
 محمد شهاب

6555 

 12ترجمان/ روي بالس  .21
فيكتور هيجو/ترجمة 
 محمد لقامن عارف

3055 

 2تاريخ ابن بلاير/ج   .20
خزانة 
 0التراث/

دراسة وتحقيق د. 
 مهيمن ىصالح محمد

0555 

26.  
النظام في شرح شعر المتنبي وابي 

 13تمام/ 
سلسلة خزان 

 التراث
دراسة وتحقيق أ. د. 
 خلف رشيد نعمان

6555 
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27.      

))إصدارات دار الشؤون الثقافية العامة 
 ((1024لسنة 

 

 السعر اسم المؤلف ابجنس الكت اسم الكتاب ت
 

 0444 نوفل شاكر 81سلسلة نقد /  اشكال التعبير في شعر مظفر النواب  .1

الهروب مالحقة االسئلةالهروب مالحقة   .2
 االسئلة

 5444 ركن الدين يونس 53سلسلة شعر/

 0444 احمد طالل عبد 2سلسلة قانون/  قاعدة العقد شريعة المتعاقدين  .3

 8444 د. فليح الركابي 823افية/موسوعة ثق االشراف القرآني  .1

هالة –د. ياسين البكري  8سلسلة ديمقراطية/ التنشئة االجتماعية السياسية  .0
 كريم تركي

0444 

 0444 بشرى حارث عبد الكريم 5سلسلة قانون/ النظام القانوني لمنظمة الخدمة الجامعية  .6

 2444 محمد السيد محسن 80سلسلة شعراء/ نصوص كاتمة الصوت  .7

 5444 احمد الباقري 9سلسلة تواصل/ انعكاسات على مرآة في اشارع الروح  .8

 النسر/شعر من وطن الثلج والنار  .9
قصائد  53سلسلة شعر/

 كردية مترجمة
 0444 بدل رفو المزوري

 2444 دار لشؤون الثقافية العامة 0سلسلة انجازات/ لؤلؤة النهوض المسيرة التحول , االنجاز  .15

 88سلسلة ترجمان/ دجلة والفرات ست سنوات على ضفاف  .11
غضنفر باشا عبد اللطيف 
اوغلو/تقديم فوزي اكرم 

 ترزي

5444 

 5344 شوقي عبد االمير 80سلسلة شعراء/ مشاهدات المرئية  .12

13.  
مالمح من االدب الروسيفي القرن 

 العشرين
 5444 د. نحسين رزاق 51سلسلة دراسات/

 حلم مبكر....حلم متاخر  .11
/ قصص 20لة سرد/سلس

 صيرةق
 2444 صبري الحيدري

 3444 كريم موسى 5سلسلة فلسفات/ سوسيولوجيا العلم  .10

 5444 جابر خليفة جابر 22سرد/  الرجل الغريق  .16
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 5344 محفوظداود سلمان 50شعر/ اللو حة باكملها  .17

18.  
االسلوب وقضاياه ومعاركه في الصحافة 

 العراقية
 22نقد/

أ. د. عناد اسماعيل 
 الكبيسي

5344 

 5444 د. رشيدهارون 89نقد/ لصمت مقاالت االدب العراقياصداء ا  .19

 5344 د. جاسم حسين الخالدي 08دراسات/ الرواية االبداعية لدى الشريف الرضي  .25

 5344 د. نادية هناوي سعدون 9نقد/ القار ئ في الخط ابالنقدي  .21

باب السيف/دراسة في قصة   .22
 الستينات العراقية

 5344 د.عائد خصباك 7تجارب/

نسان والفكرة /نظرات في اال  .23
 السياسة

 0444 احمد المهنا 7فلسفات/

 3444 عزيز السيد جاسم 83علم واثر/ علي بن ابي طالب/ سلطة الحق  .21

 2444 امجد ستار المكوطر 8لغة/ الظرفية في توجيهات النحويين  .20

 8444 د. رنا عبد المنعم 821موسوعة ثقافية/ التعلثم عند االطفال  .26

صلي في عصر الذكاء التوا  .27
 االنترنيت

 8444 االء سعد لطيف 823ثقافية /موسوعة 

 8444 د.فرح ضياء حسين 827موسوعة ثقافية  الفوصلة ؟ سياسة تفتيت العالم  .28

 5444 خالدة جميل 85شعراء/ ت رمادتوجها  .29

 2344 ليث العضاض 55شعر/ الفرات والسفر  .35

 5444 ترجمة علي عبد االمير 84ترجمان/ سيرة ذاتية  .31

 2344 كريم الوائلي 29سرد/ جنوبيون  .32

 2344 سهيل ياسين 89سرد/ كم15/بغداد  .33

ممل كةاالبد اع/طوا ف في   .31
 خمائل االدب

 2344 زيد الشهيد 83سلسلة نقد/

 5344 نوفل الحمداني 52سلسلة شعر/ في الطريق الى القلب  .30

 5344 نوفل الحمداني 52شعر/ 2في الطريق الى القلب ج  .36

 0444 د. سعد العبيدي 58دراسات/  2ة جحصاد العاصف  .37

 د.عبد الحسين العنبكي 04دراسات/ ازمات الكساد العالمي  .38
0444 
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التلعثم عند االطفال/ االسباب   .39
 والعالج

 8444 د. رنى عبد المنعم العباسي 821موسوعة ثقافية /

فن الباليه/تناغم الموسيقى ولغة   .15
 الجسد

 د. عبد المعطي الخطاط 829/
8444 
 

فن التمثيل الطبيعي والمصطنع   .11
 بي التقمص والتشبيه

 8444 د. سامي عبد الحميد 854/ موسوعة ثقافية  

م .12
ن
ش
ئ
يا
ت
 
م
ا
و
ى
 
ا
ل
ق

 ص

 5444 اسماعيل ابراهيم 87نقد/ منشئيات ماوى القص

 5344 د. عبد القادر 25نقد/ شرق النص  .13

 8444 حسين عبد اللطيف 852موسوعة ثقافية/ مقدمات السياب  .11

 8444 أ.د. عبد الواحد محمد 858موسوعة ثقافية/ موذج صوت نقدي متنطرالن  .10

 8444 نادية هناوي سعدون.د 855/موسوعة ثقافية السردالنسائي القصير في العراق  .16

 5344 رجاء خضير 5/سلسلة سرد 3/اوراق لم تعد بيضاء ج  .17

 

 

 

 

صدارت دار الشؤون الثقافية ا       
 1004 العامة لسنه

 
 

 المالحظات السعر اسم المؤلف جنس الكتاب اسم الكتاب ت
  دينار 057 سعد هادي قصة االسالف يف مكان ما  .1
  دينار 0777 ابراهيم امحد قصة انت تشبه السيد املسيح  .2
  دينار 0557 حامد اهلييت قصة هتوميات من حجر  .3
  دينار 577 ميادة نور الدين قصة والسمكةاجلاحظ   .4
  دينار 0777 الفريد مسعان قصة اجلمعة احلزينة  .5
  دينار 0777 عبد الرزاق املطليب قصة خطى مراة  .6
  دينار 0577 حسن العاين قصة رقصة املوت  .7
  دينار 0777 راسم قاسم قصة طائري الذي يف عنقي  .8
  دينار 0777 الباهي  حممد سعدون قصة طيور القيامة  .9

  دينار 0777 موسى كريدي قصة الغابة  .11
  دينار 0777 موسى غافل قصة فناءات قزحية  .11
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  دينار 0557 نبيل وداي قصة الليلة الثانية بعد االربعني  .12
  دينار 0777 حامد فاضل قصة ماترويه الشمس  .13
  دينار 0777 سعد رحيم قصة حمطات قصية  .14
  دينار 0777 جهاد جميد رواية دومة اجلندل  .15
  دينار 0777 طه حامد شبيب رواية طني حري  .16
  دينار 077 سالم حربة مسرح ابواب  .17
  دينار 0777 مشران الياسري رواية قضية محزة اخللف  .18
  دينار 0777 عبد الستار البيضاين رواية جلوء عاطفي  .19
  دينار 0777 جاسم عاصي رواية مستعمرة املياه  .21
  دينار 0777 علي لفتة سعد رواية مواسم األسطر الب  .21
  دينار 5577 عبد الوهاب الدايين مسرح ابئع الورد  .22
  دينار 0577 علي شبيب مسرح التاجر والسمسار  .23
  دينار 0057 طالل حسن مسرح كلكامش  .24
  دينار 0057 حمي الدين زنكنة مسرح عشرة نصوص مسرحية  .25
  ينارد 5777 علي حداد رواية أايم كنا حنتال على األشياء  .26
  دينار 0577 علي حسن الياسري رواية أايم قرية احملسنه  .27
  دينار 0777 امحد سعداوي رواية البلد اجلميل  .28
  دينار 577 نعمان جميد رواية العائد من الربع اخلايل  .29
  دينار 0057 لؤي محزة عباس رواية الفريسة  .31
  دينار 0577 انطق خلوصي رواية املزار  .31
  دينار 577 ون جميدحن رواية املنعطف  .32
  دينار 0777 حسن كرمي رواية اليوسفيون  .33
  دينار 057 حممود الظاهر رواية تقاطع االزمنة  .34
  دينار 0057 لطفية الدليمي رواية حديقة حياة  .35
  دينار 5777 مصطفى عبد هللا شعر االجنيب اجلميل  .36
  دينار 0777 طالب عبد العزيز شعر اتسوعاء  .37
  دينار 0777 سلمان اجلبوري شعر مةحلم يف مرآة مهش  .38
  دينار 0057 ايسني طه حافظ شعر عامل آخر  .39
  دينار 0777 عادل عبد هللا شعر متحف العدم  .41
  دينار 0777 ازدهار سلمان شعر يكفيين ماعندي  .41
  دينار 0577 يوسف اسكندر دراسة ادبيةاالجتاهات الشعرية احلديثة/ االصول   .42
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 واملقوالت

43.  
ول من نظام التخطيط املركزي الـى اليات التح

 نظام اقتصادي السوق
  دينار 0777 د. هشام ايس شعالن رسائل جامعية

  دينار 0777 د. اايد عبد الودود رسائل جامعية التصوير اجملازي مشاهد القيامة يف القران  .44

45.  
تطور الفكر النقدي االديب العراق منذ نشاتة 

 ملية الثانيةيف العصر احلديث والـى احلرب العا
  دينار 0057 د. بتول قاسم انصر رسائل جامعية

46.  
 0105-0151احلياة الربملانية يف العراق 

 دراسة اترخيية
  دينار 0577 د. عبد الزهرة اجلوراين رسائل جامعية

  دينار 0577 د. حسني محزة محود رسائل جامعية دراسة يف البناء الفين يف مخاسية) مدن امللح(  .47
  دينار 0057 د. حامد كاظم رسائل جامعية القرانية يف شعر الشريف املرتضى الداللة  .48

 رسائل جامعية الصيانة االثرية لبعض الصروح االسالمية  .49
سامي عبد احلسني حسن 

 الكفالوي
  دينار 0577

  دينار 0777 د. فاطمة عيس رسائل جامعية غائب طعمة فرمان روائيا    .51

51.  
والتطور  قصة الطفل يف العراق النشأة

0100- 0117 
  دينار 5577 طاهرة داخل طاهر رسائل جامعية

  دينار 0557 د. جعفر صادق حممد رسائل جامعية قصص االطفال يف العراق  .52
  دينار 0057 د. فائز طه عمر رسائل جامعية النثر الصويف  .53
  دينار 0777 علي احللي ادبيةدراسة  ابن خلدون يف مرااي النقد املعاصر  .54
  دينار 0577 د. موفق سامل نوري دراسة حديثة مام سفيان الثورياال  .55
  دينار 5777 مهدي احلسناوي دراسة حديثة االهوار حضارة سومر  .56
  دينار 0577 حسب هللا حيي دراسة حديثة ثقافة االرهاب والعوملة  .57
  ردينا 5577 د. مجيل موسى النجار دراسة حديثة دراسات يف فلسفة التاريخ النقدية  .58
  دينار 5777 حممد جواد الغبان دراسة حديثة العروج يف ملكوت املتنيب  .59

61.  
مالذ وطاب من طرائف الشعر واالدب يف 

 الفصحى والعامية
  دينار 5777 فاضل مهدي ادبيةدراسة 

  دينار 057 هادي الربيعي دراسة حديثة مرااي اخرية  .61
  دينار 0057 كحممد مبار  دراسة حديثة مقارابت يف العقل والثقافة  .62
  دينار 0777 د. جناح هادي كبة دراسة حديثة نوري جعفر واراؤه الرتبوية  .63
  دينار 5777 د. خزعل املاجدي دراسة حديثة 0العقل الشعري/ ج  .64
  دينار 5577 د. خزعل  املاجدي دراسة حديثة 0العقل الشعري/ ج  .65
  دينار 5577 حممد مبارك راسة حديثةدالوعي الشعري ومسار حركة اجملتمعات العربية   .66
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 املعاصرة
  دينار 5777 د. جواد علي علم واثر اتريخ العرب يف االسالم )السرية النبوية(  .67
  دينار 0057 عبد الفتاح ابراهيم علم واثر على طريق اهلند  .68
  0057 د. خلف رشيد نعمان خزانة الرتاث 0املوضح يف شعر ايب الطيب املتنيب/ج  .69

 معاجم 5ني/جخمتصر معجم الع  .71
د. صالح مهدي علي 

 الفرطوسي
  دينار 5777

  دينار 5777 خسرو اجلاف فهارس 0موسوعة اعالم الكرد املصورة/ج  .71
  دينار 0577 د. عاصم عبد االمري دراسة فنية الرسم العراقي / حداثة  .72
  دينار 0577 د. جليل كرمي ابو احلب دراسة علمية احلشرات املسببة لالمراض  .73
  دينار 0057 اثر هيلي ترمجة رواية ترمجة عزة كبة 0-0اراالسر   .74
  دينار 0577 اثر هيلي ترمجة رواية ترمجة عزة كبة 0-5االسرار  .75
  دينار 0777 انظم حكمت ترمجة البقرة/ مسرحية/ ترمجة عادل كوركيس  .76

77.  
بيت الذكرى وقصص املانية اخرى/ ترمجة د. 

 موفق حممد
  اردين 0777 جمموعة مؤلفني ترمجة

  دينار 0777 الربيو مورفيا ترمجة حب الزواج / رواية ترمجة خضري الالمي  .78
  دينار 0577 سالفومري مروجيك ترمجة احلدث السعيد/ مسرحية ترمجة عدانن املبارك  .79

81.  
حضارة وادي الرافدين نور الخيبو/ ترمجة كاظم 

 سعد الدين
  دينار 0577 أي.اي. سبيزر ترمجة

  دينار 0777 جمموعة مؤلفني ترمجة حسني حسن زوجة كوكول/ ترمجة  .81

82.  
القضااي اجلديدة للرواية/ ترمجة كامل عويد 

 العامري
  دينار 0057 جان ريكاردو ترمجة

 دينار 0577 جيمز فننت ترمجة قوة الشعر/ ترمجة د. حممد درويش  .83
 
 
 

84.  
عالمة على جدار/ قصص ترمجة ميسلون 

 هادي
  دينار 0777 جمموعة مؤلفني ترمجة

  دينار 5577 مارك روكسل ترمجة معىن اتريخ الفن/ ترمجة فخري خليل  .85
  دينار 0777 الن مكينو ترمجة نداءات من بغداد / ترمجة ابراهيم عبد الرزاق  .86

87.  
نشيد احلرية وقصائد اخرى/ترمجة ماجد علي 

 رياكرب احليد
  دينار 0577 بريسي بيش شللي ترمجة

  دينار 577 جاي س جودوين موسوعة ثقافية(/ ترمجة امحد 0االنتخاابت احلرة والنزيهة )  .88
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 منيب وفائزة حكيم

 موسوعة ثقافية (0حقوق االنسان واالنتخاابت)  .89
مركز حقوق االنسان يف االمم 

 املتحدة
  دينار 577

  دينار 577 مجال جاسم امني موسوعة ثقافية (00اسئلة النقد/ املوسوعة الثقافية)  .91
  دينار 577 كاظم سعد الدين موسوعة ثقافية (0يف االساطري االفريقية )اصل احلياة واملوت   .91
  دينار 577 د. حسني سرمك موسوعة ثقافية (00امراض االشخاص املهمني جدا/ العدد )  .92

93.  
انواء بغداد واحواهلا الطبيعية يف العصر 

 (07العباسي / العدد )
  دينار 577 د. حسن عيس احلكيم موسوعة ثقافية

  دينار 577 د. نعمة رحيم العزاوي موسوعة ثقافية (0يان التوحيدي لغواي العدد )ابو ح  .94
  دينار 577 د. ماجد احليدر موسوعة ثقافية (8االيدز بني املناعة والفايروس/ العدد )  .95
  دينار 577 جاسم عاصي موسوعة ثقافية (1داللة النهر يف النص العدد )  .96

97.  
غذية العدد حقيقة علمية عن الغذاء والت 077
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  دينار 577 د. عبد احلسني بريم موسوعة ثقافية

  دينار 577 علي مزاحم عباس موسوعة ثقافية (0فن التمثيل الصامت العدد )  .98
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  دينار 577 بد الواحدرايض ع موسوعة ثقافية (5مقدمة يف الشعر العدد )  .111
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  دينار 577 جمموعة من الكتاب جملة الرتاث الشعيب من العدد االول للعدد الرابع  .113
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امة أصدارت دار الشؤون الثقافية الع
 1005لسنة 

 
 

 
 

 

 المالحظات السعر اسم المؤلف جنس الكتاب اسم الكتاب ت
  0333 عبد عون الروضان رواية زائية الوجد .1

  0033 احمد سالم احمد رواية 1الطوفان ج  .2

  0333 د. ناجي التكريتي رواية سلطان -القشور  .0

  0333 عيسى الصقرمهدي  رواية المقامة البصرية العصرية حكاية مدينة .0

  2003 حميد حسن جعفر شعر ارتباك الجثث .0

  2333 مهدي القريشي شعر أنا واحد وأنت تتكرر .6

  2033 سبتي الهيتي شعر أوراق مسافر .0

  2033 علي الشاله شعر البابلي علي .8

  0333 محمد علي الخفاجي شعر البقاء في البياض ابدا   .9

  0033 لي عبد االمير عجامع شعر بالد تتوارى  .13

  0333 ناهض الخياط شعر تقول الوردة انتظروا هذه انا .11

  2333 خالد محمد علي الخزرجي شعر الرقي .12
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  2333 حسين الحسيني شعر فاكهة من ورق  .10

 شعر ماال يشبه االشياء .10
عبد الكاظم عبد الجليل 

 الحجاج
2333  

  2333 حمد رضا مباركد. م شعر متاهة طائر النخل .10

  0333 كريم شغيدل شعر مخطوطة االلم .16

  2033 نوفل أبو رغيف شعر مطر أيقظتُه الحروب .10

  2333 صالح حسن شعر النوم في اللغة االجنبية .18

  0203 خليل االسدي شعر ويظل عطرك في المكان .19

  0333 محمد سهيل احمد مجموعة قصصية االن أو بعد سنين .23

  2003 محمد علوان جبر مجموعة قصصية تفاحة سقراط .21

  0333 حميد المختار مجموعة قصصية خان الدراويش .22

  0333 علي السباعي مجموعة قصصية زليخات يوسف .20

  0333 انور عبد العزيز مجموعة قصصية ضوء العشب .20

  2033 عامر حمزة مجموعة قصصية كائنات اكثر رمادية .20

  0333 عادل كامل مجموعة قصصية عربة الحصان الميت .26

  8333 يحيى صاحب مسرحية الحسين ابدا .20

  2333 د. عناد غزوان دراسة حديثة اسفار في النقد والترجمة .28

  0333 د. قيس العزاوي  دراسة حديثة اشراقات اوراق ثقافية .29

  2333 سالم جليميران دراسة حديثة أيام من التاريخ .03

  2333 احمد الجزراوي  دراسة حديثة بغداد بعض الغريب والطريف .01

  0333 اسعد محمد علي دراسة حديثة بين االدب والموسيقى .02

  0333 طاهر عبد مسلم دراسة حديثة الخطاب السينمائي من الكلمة الى الصورة .00

 دراسة حديثة سور القرآن واسباب التسمية .00
عدنان  فوزي الطائي/
  2033 الدليمي

  0333 احمد فرج هللا تاريخية دراسة علي هامش الفرق االسالميه .00

  2033 علي مزاحم دراسة حديثة التسدلو الستارة .06

  2333 عباس عبد جاسم دراسة حديثة ماوراء السرد ماوراء الرواية .00

  0333 د. نادية غازي العزاوي  دراسة حديثة من تجليات الذاكرة .08

اشكالية السلطة في تأمالت العقل الشرقي  .09
 حسن فياض عامرد.  دراسة فكرية القديم واالسالمي الوسيط

  0333 علي عباسد.

  0033 د. كاظم حبيب دراسة فكرية 1العولمة من منظور مختلف ج .03

  0003 د. كاظم حبيب دراسة فكرية 2العولمة من منظور مختلف ج .01

  0333 حسين درويش العادلي دراسة فكرية جديد نحو عراق .02

  0333 د. قاسم حسين صالح دراسة/ العلوم الصرف بانوراما نفسية .00
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  2033 د. سناء اسماعيل رشيد دراسة علمية رشاقتك ولياقتك بين يديك .00

  0333 د. علي حسين السلطان دراسة علمية الطريق الى تغذية صحية افضل .00

06. 
 -1921والسلطة في العراق الملكي الجيش 

  0333 د. سعد بشير اسكندر دراسة تأريخية تموز 10دفاعا  عن ثورة  1908

  6333 د. سعد بدر اسكندر دراسة تأريخية قيام النظام االماراتي في كردستان وسقوطة .00

  0333 علي الفتال سلسلة خزانة التراث التواصل في تراثنا الشعبي كربالء .08

09. 
 0الموضح في شرح شعر المتنبي وابي تمام ج

 سلسلة خزانة التراث المجلد االول
الشيخ ابي زكريا يحي بن 

  0333 علي التبريزي 

03. 
 0الموضح في شرح شعر المتنبي وابي تمام ج

 سلسلة خزانة التراث المجلد الثاني
الشيخ ابي زكريا يحي بن 

 0803 علي التبريزي 
 

01. 
ر المتنبي وابي تمام الموضح في شرح شع

 سلسلة خزانة التراث 11ج
الشيخ ابي زكريا يحي بن 

 0333 علي التبريزي 
 

  033 عبد اللطيف بندر اوغلو سلسلة الترجمة االلم لي. لك االمل والعواصف للجميع .02

  2033 ميشيل زيرافا سلسلة الترجمة االدب القصصي الرواية والواقع االجتماعي .00

  2033 كاسبارو بالي سلسلة الترجمة بي العراقرحلة بال .00

  0033 البادي سبيدس سلسلة الترجمة الدفتر المحظور/ قصص .00

  0333 دودريك مكجرو سلسلة الترجمة موسوعة تاريخ الطب .06

  0003 دودريك مكجرو سلسلة الترجمة موسوعة تاريخ الطب .00

  2333 نعوم جومسكي جمةسلسلة التر  اللغة والعقل واللغة الطبيعة .08

  0333 ويلغرد ثيسكر سلسلة الترجمة المعدان عرب االهوار .09

المترجم/ د. نجم عبد هللا  مجموعة مقاالت وليم فوكنر في صخبه وعنفه .63
  2033 كاظم

( من أقدم 0خالصة تاريخ الكرد وكردستان ) .61
  0033 محمد امين زكي بك سلسلة علم وأثر العصور

( من أقدم 0صة تاريخ الكرد وكردستان )خال .62
  0333 محمد أمين زكي بك سلسلة علم وأثر العصور/ القسم الثاني

دراسات في تاريخ االقتصاد والفكر االقتصادي  .60
  0333 إبراهيم كبه سلسلة علم وأثر 1ج

دراسات في تاريخ االقتصاد والفكر االقتصادي  .60
  0333 إبراهيم كبه سلسلة علم وأثر 2ج

  0333 د. مهدي المخزومي سلسلة علم وأثر 2في النحو العربي نقد وتوجيه/ ط .60

66. 
الرسول  -( المرسل0موجز في أصول الدين)

  2333 السيد محمد باقر الصدر سلسلة علم وأثر ورساله

  13333 صالح محمد علي سلسلة المعاجم والفهارس 1قاموس الفيزياء ج .60
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  13333 صالح محمد علي سلسلة المعاجم والفهارس 2اء جقاموس الفيزي .68

  0333 د. احمد اسماعيل النعيمي سلسلة الرسائل الجامعية االسطورة في الشعر العربي .69

03. 
تطور كتابة السيرة النبوية عند المؤرخين 

  0333 عمار عبودي محمد حسين سلسلة الرسائل الجامعية المسلمين

 سلسلة الرسائل الجامعية السالمي في سورة يوسفتقنيات المنهج ا .01
د. حسين عبد الهادي 

 الدجيلي
0333  

 سلسلة الرسائل الجامعية الحماية الجنائية للحريات الفردية .02
د. عبد الحكيم ذنون / 

 الشعر
0333  

  0333 د. صالح خضير سلسلة الرسائل الجامعية الدبلوماسيون البريطانيون في العراق .00

الشعر التركي في العراق في عهد الوالي داود  .00
  003 د. سهام عبد المجيد سلسلة الرسائل الجامعية م(1801-1810هـ/1200-1200باشا)

 سلسلة الرسائل الجامعية القروض المصرفية في اإلسالم .00
د. عبد الرزاق احمد 

  0333 السامرائي

  0203 أحمد ابراهيم صاعد معيةسلسلة الرسائل الجا القول في القرآن الكريم .06

  033 حازم جلمبران موسوعة ثقافية (16االمم المتحدة وكيف تعمل ) .00

  033 عبد العزيز ابراهيم موسوعة ثقافية (18أنشاء شعر الحداثة ) .08

 033 د. علي االمير موسوعة ثقافية (22التعايش مع ضغط الدم العالي ) .09
 
 
 

ارع التجارية في التلوث البصري للشو  .83
 033 د. حيد عبد الرزاق كمونة موسوعة ثقافية (10بغداد)

 

 –شخصية الدكتاتور في المسرح العالمي  .81
 033 حسب هللا يحيى موسوعة ثقافية (10)

 

  033 علي الحلي موسوعة ثقافية (21الشعر الحر بين النظرية والتطبيق ) .82

80. 
ئية في مدخل جغرافي لتقويم العادات الغذا

 033 د. داود جاسم الربيعي موسوعة ثقافية (10العراق)
 

  033 حمدي مخلف الحديثي موسوعة ثقافية (20مدخل لدراسة القصة القصيرة جدا  ) .80

 -التقنيات -نشأة العلم -المعلومات .80
  033 محمد حسن كاظم موسوعة ثقافية (10المستقبل)

  033 خضير الالمي ثقافية موسوعة (23من أعمدة االدب العدد) .86

من معجم العامية المستمدة من  .80
  033 نبيل العطية موسوعة ثقافية (20الفصيحة)

  033 عارف عزيز موسوعة ثقافية نماذج من الخلل في ترجمة القرآن الكريم .88

مجموعة مؤلفين المترجم      سلسلة الثقافة الديمقراطية (0انتخابات بال ديمقراطية) .89
 )وسن عبد تالرزاق(

033  
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  033 د. عادل محمد القيار سلسلة الثقافة الديمقراطية (0االنتخابات... لماذا) .93

مجموعة كتاب المترجم  سلسلة الثقافة الديمقراطية (0الديمقراطية منطلقا ) .91
  003 أنيسة شفيق

   اعيعايد مطر الخز  سلسلة الثقافة الديمقراطية مفهومان للديمقراطية .92

مجموعة مؤلفين المترجم  سلسلة الثقافة الديمقراطية (6نظرة جديدة الى الفيدرالية ) .90
 ابراهيم عبد الرزاق

  

  033 مجموعة كتاب الحديث تعنى باآلدب شباط-( كانون الثاني2-1مجلة االقالم العدد) .90

  033 مجموعة كتاب الحديثتعنى باآلدب  (0-0مجلة االقالم العدد) .90

  033 مجموعة كتاب والمؤلفين الحديثتعنى باآلدب  ( خاص عند المسرح6-0مجلة االقالم العدد) .96

  033 مجموعة كتاب تعنى بالفلكور الشعبي مجلة التراث الشعبي السنة السادسة والثالثون  .90

مجلة التراث الشعبي عدد خاص بالثقافة  .98
  033 مجموعة كتاب  لفلكور الشعبيتعنى با 06الشفوية العدد الثاني السنة 

  033 مجموعة كتاب تعنى بالفلكور الشعبي (0-0مجلة التراث الشعبي ) .99

تعنى بشؤون الثقافة  (1مجلة الثقافة االجنبية العدد) 133
 العالم يوالفنون ف

  033 مجموعة من المترجمين

عة من كتاب مجمو  مجلة ثقافية عامة ( كانون الثاني9مجلة دجلة العدد) 131
  033 والمؤلفين

-10-10-12-11-13مجلة دجلة العدد ) 132
مجلة شهرية/ مجموعة من  مجلة ثقافية عامة (10-16-10-18-19

  033 الكتاب والمؤلفين

مجموعة من الكتاب  مجلة تراثية فصلية محكمة (0-0-2-1)العدد 2330مجلة المورد لسنة 130
  033 والمحققين
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أصدارت دار الشؤون الثقافية العامة 
 1006لسنة 

 

 

 

 
 

 المالحظات السعر اسم المؤلف جنس الكتاب اسم الكتاب ت

 عباس لطيف رواية رماد المماليك .1
2555 
 دينار

 

 برهان الخطيب رواية 1الجنائن المعلقة ج .2
2055 
 دينار

 

 برهان الخطيب رواية 2لقة جعالجنائن الم .3
2055 

 ناردي
 

 حاتم حسن رواية ساعة بين صفرين .1
2555 
 دينار

 

 عبد الخالق الركابي رواية سفر السرمديه .0
1055 
 دينار

 

  2055 الهام عبد الكريم رواية الصمت .6
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 دينار

 احمد سالم احمد رواية 2الطوفان ج .7
3055 
 دينار

 

 ضياء الخالدي رواية يحدث في البالد السعيدة .8
1205 
 دينار

 

 وفاء عبد الرزاق شعر ي نفسينامنح .9
1055 
 دينار

 

 محسن العوفي شعر لك لها .15
1055 
 دينار

 

 جاسم عاصي مجموعة قصصية اخر الرؤيا .11
1055 
 دينار

 

 عالية طالب مجموعة قصصية اللؤلؤ بحر .12
1705 
 دينار

 

 فرج ياسين مجموعة قصصية رماد االقاويل .13
1055 
 دينار

 

 سهيل نجم مجموعة قصصية اثرخطاب ع .11
1055 
 دينار

 

 كاظم حسون مجموعة قصصية ظمأ قديم .10
1555 
 دينار

 

 زار انورليك مجموعة قصصية عنقود الكهرمان .16
1205 
 دينار

 

 يوسف الحيدري مجموعة قصصية متاعب الذاكرة .17
2555 
 دينار

 

 ابراهيم سليمان مجموعة قصصية مرافئ ظالة .18
1205 
 دينار

 

 مثال غازي مسرحية التخمة .19
1205 
 دينار

 

 جبار صبري مسرحية حب ومطر .25
1055 
 دينار

 

 صبحي حسن مسرحية اللعنة .21
1205 
 دينار

 

 زيدان حمود مسرحية ماتبقى من الوقت .22
2555 
 دينار

 

  2555 محمد مبارك مسرح 3مسرحيات عربية ج .23
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 دينار

 العاني مثري مسرح )ق( يىمسرحيات يح .21
1055 
 دينار

 

 عبد العزيز إبراهيم مسرح استرداد المعنى .20
2555 
 دينار

 

 د. محسن اطميش دراسة فنية تحوالت الشجرة .26
2555 
 دينار

 

27. 

والطبقة في  جدل القومية
السياق التأريخي لنشؤ االمه 

 العربية وكفاحها القومي

 عزيز السيد جاسم دراسة تاريخية
1055 
 دينار

 

 عبد هللا مهدي دراسة حديثة الحضارة وأزمة الحرية .28
2055 
 دينار

 

29. 
فصول  دراسات في أوانها

 في نقد االفكار
 مزاحم الطائي دراسة فكرية

1055 
 دينار

 
 
 

35. 

للفترة  دساتير الدولة العراقية
لغاية عام  1876من عام 

2550 

 وائل عبد اللطيف دراسة قانونية

2055 
  دينار

 يوسف اسماعيل دراسة فنية ا صفحاتالسينم .31
2555 
 دينار

 

 محمد علي النهراوي دراسة ادبية طيف المنطقة المقدسة .32
2555 
 دينار

 

 ثامر احمد  دراسة فنية عالمنا في صورة .33
2555 
 دينار

 

 عادل الهاشمي دراسة فنية اصوات وانماط فن التالوة .31
1055 
 دينار

 

30. 
د / المجلقصتي مع المسرح
 اآلول

 بدري حسون فريد دراسة ادبية
2555 
 دينار

 

 مهدي عباس مجموعة مقاالت كتابات في السينما العراقية .36
1055 
 دينار

 

 د. كريم الوائلي دراسة فنية المواقف النقدية .37
2555 
 دينار

 

 سامي عبد الحميد دراسة فنية نحو مسرح حي .38
1055 
 دينار
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 د. عقيل مهدي سة فنيةدرا والميزانسين النص .39
2555 
 دينار

 

15. 

والحرب على  اثر التنمية
 -1968االنساء في العراق 
1988 

 الهاي عبد الحسين دراسة فكرية
2555 
 دينار

 

 عادل عبد هللا دراسة فكرية 1هللا واالمام ج .11
1055 
 دينار

 

 عادل عبد هللا دراسة فكرية 2هللا واالمام ج .12
1055 
 دينار

 

13. 
أو علم  سلطة الخامسةال

 المعلومات
 فؤاد قزنجي دراسة فكرية

3555 
 دينار

 

11. 
عند بر  الفلسفة الوجودية
 ديائيف

 نبيل رشاد سعيد دراسة فكرية
3555 
 دينار

 

 احمد فرج هللا دراسة فكرية بين الوهم والحقيقة المعتزلة .10
3555 
 دينار

 

16. 
تاريخ العراق في العصر 

 2السلجوفي ج
  دينار2055 حسين اميند.  تاريخيةدراسة 

17. 
لي .. لك االمل االلم 

 والعواصف للجميع
  دينار155 عبد اللطيف بندر شعر مترجم

 نوفل محمد فوزي رواية مترجمة خبز السنوات العجاف .18
2555 
 دينار

 

 علي عبد االمير صالح رواية مترجمة 1جبل السحر ج 19
2055 
 دينار

 

 علي عبد االمير صالح اية مترجمةرو 2جبل السحر ج .05
2055 
 دينار

 

 كامل عويد رواية مترجمة .. شعر أسود عيون زرق .01
1705 
 دينار

 

02. 
انماط  القارئ الضمني

 االتصال في الرواية
 هناء خلف مقاالت مترجمة

3555 
 دينار

 

 عالء شطنان دراسة مترجمة الكوميديا .03
3055 
 دينار

 

 حسين سرمك دراسة مترجمة 3ج موسوعة تاريخ الطب .01
0555 
 دينار

 

  2055 خالد رشيد فهرست السعي الحثيث .00
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 دينار

 عبد المجيد لطفي علم واثر أصداء الزمن .06
1705 
 دينار

 

07. 
تاريخ الدول واالمارات 

 الكردية
 محمد امين زكي علم واثر

2555 
 دينار

 

 افراح لطفي رسائل جامعية السببيه تحوالت  .08
2205 
 دينار

 

09. 
في  التطور االسلوبي

 رسومات الفنان  سعد الطائي
 اخالص ياسين رسائل جامعية

1055 
 دينار

 

65. 
في المسرح  سردية النص

 العربي
 بيداء محي الدين رسائل جامعية

3555 
 دينار

 

61. 
في القصيدة  المبنى الحكائي

 الجاهلية
 عبد الهادي احمد رسائل جامعية

2555 
 دينار

 

  دينار 055 خليل محمد ابراهيم موسوعة ثقافية اعالم المكفوفين .62

  دينار 055 هيكل رياض موسوعة ثقافية االنسان والتلوث البيئي .63

61. 
آلدب  التحليل النفسي
 المراسالت

  دينار 055 حسين سرمك موسوعة ثقافية

60. 
والمكاني  التشكيالن االيقاعي

 في القصيدة العربية الحديثة
  دينار 055 كريم الوائلي وعة ثقافيةموس

  دينار 055 قيس كاظم موسوعة ثقافية تنوع االفكار الحكاية التراثية .66

67. 
ي في تصميم الرمز التراث

 المطبوع المعاصر
  دينار 055 معتز عناد غزوان موسوعة ثقافية

  دينار 055 شكيب كاظم موسوعة ثقافية والروائي في النقد القصصي .68

69. 
قراءات في  الفرضية 

 الجمالية للسينما
  دينار 055 حسين السلمان موسوعة ثقافية

  دينار 055 يحي صاحب موسوعة ثقافية توما شفسكيمسرح  .75

  دينار 055 صالح الدين احمد موسوعة ثقافية المسؤولية الدولية .71

  دينار 055 ينسهادي عبد الح ال موسوعة ثقافية المالمح االجتماعية .72

73. 
نظرة عامة في المعجم 

 العربي
  دينار 055 خلف رشيد كنعان موسوعة ثقافية

 جميل الجبوري دراسة ادبية مشاعل وروايات عراقية .71
2055 
 دينار

 

70. 
من العدد  التراث الشعبي

 2556االول ولغاية الرابع/
  دينار 055 مجموعة من الكتاب مجلة
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76. 
االجنبية  الثقافة 

(1+2)2556 
  دينار 055 مجموعة من الكتاب مجلة

77. 
ولغاية  25من العدد  دجلة

28/2556 
  دينار 055 مجموعة من الكتاب مجلة

78. 
من العدد االول المورد  

 2556ولغاية الرابع/
  دينار 055 مجموعة من الكتاب مجلة

79. 
من العدد االول  االقالم 

 2556ولغاية الخامس 
  دينار 055 ابمجموعة من الكت مجلة

 
 

أصدارت دار الشؤون الثقافية العامة 
 1002لسنة 

 
 
 

 المالحظات السعر اسم المؤلف جنس الكتاب اسم الكتاب ت

1. 
االحوال المالية للدولة العربية 

 االسالمية
  2033 احمد عبد الباقي دراسة تاريخية 

  1003 علي مزاحم عباس دراسة فنية افتحوا الستارة .2

  2333 محمد سعيد الراوي  دراسة ادبية 2خ االسر العلمية في بغداد/طتاري .0

  2333 ضرغام عبد هللا دراسة تاريخية 1تطور انظمة الحكم والسياسة/ج .0

0. 
التنبيه على الخطأ الشائع 

 والصواب
  1003 شاكر علي العادلي دراسة ادبية

  103 د. حنان علي دراسة فلسفية دراسات فلسفية .6

  2333 قيس هادي احمد دراسة فلسفية 2العلمية/ج هفلسفالراسات في د .0

  1033 صبيح جابر دراسة ادبية الرواد يدخلون عالم االبدية .8

  1033 د. عبد المعطي حسن عبود دراسة السالمة عند لعب االطفال .9

 دراسة ظاهرة الفقر في الوطن العربي .13
د. محمد صالح ربيع 

 العجيلي
2333  
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  1033 د. فائز طه عمر دراسة ادبية الظمأ .11

  1003 عبد القادر ممدوح دراسة فلسفية فلسفة التصوف .12

  2333 بدري حسون فريد مسرح 2قصتي مع المسرح /ج .10

  2333 بدري حسون فريد مسرح 0قصتي مع المسرح /ج .10

  2333 صديق اسماعيل حافظ دراسة ادبية لغة العرب .10

  1003 د. مهدي السماك  ات وخواطر طبيب بغداديمذكر  .16

  1003 شكيب كاظم سعودي مجموعة مقاالت مطارحات في الثقافة .10

  2333 د. علي جواد الطاهر مجموعة مقاالت مقاالت الباب الواسع .18

  1033 د. محمد حسين االعرجي دراسة ادبية مقاالت في الشعر العربي المعاصر .19

  2333 د. عناد اسماعيل الكبيسي دراسة ادبية الحداثة من اعالم .23

  1333 د. فائز يعقوب الحمداني دراسة فنية اللون الحضارة .21

  2333 ناظم محمد العبيدي رواية ارض الليالي .22

  2333 نجم عبد هللا كاظم رواية دروب وحشية .20

  2333 محمود العزاوي  رواية زمن الغربة .20

  1033 الزهرة علي دعب رواية رالقنطو  .20

  2033 كريم كطافيه رواية ليالي ابن زوال .26

  1003 احمد خلف شطب رواية محنة فينوس .20

  1033 محمد الحمداني رواية النائم بجوار الباب .28

  2333 سافرة جميل رواية هم ونحن القادمون  .29

  1033 جابر محمد جابر شعر احالم مبللة .03

  1033 سلمان داود محمد شعر ازدهارات المفعول به .01

  1203 عادل العامل شعر اوراق من سورة العشب .02

  2333 عالء المسعودي شعر تراتيل طينية .00

  1033 فيصل جاسم شعر شجرة الكالم .00
  1003 سلمان الجبوري  شعر الغابة العذراء .00
  1033 ليث فائز االيوبي شعر تماثيل جاحدة .06
  1003 عباس اليوسفي شعر مسلة الطيور .00
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  2333 غانم محمد احمد قصة أربعة احداث  .08
  1033 عبد الصمد حسن قصة إمبراطورية الغسق .09
  1033 ريسان جاسم قصة امتدادت ضاحكة .03
  2333 حنون مجيد قصة تاريخ العائلة .01
  1203 احمد ابراهيم السعد قصة جناحان من ذهب .02
  1033 محمد االحمد قصة زمن ما كان لي .00
  1033 مهدي محمد علي قصة شجرة البيت في المنفى .00
  1033 عبد الكريم حسن قصة طفولة هرمة .00
  1003 حسن كريم عاتي قصة عزف منفرد .06
  1033 سالم حميد قصة غياب المرئي .00
  2333 هشام توفيق جاسم قصة قلعة الحاج سهراب .08
  1003 طه سالم مسرح مسرحية الجدار .09
  1033 قاسم مطرود مسرح طقوس وحشية .03
  1003 حسب هللا يحي مسرح لن اقلع اسنان ابي .01
  1003 كريم شغيدل رسائل جامعية تداخل الفنون في القصة القصيرة .02
  2333 فاضل عبود التميمي رسائل جامعية جماليات المقالة .00
  2333 د. جاسم الخالدي رسائل جامعية الخطاب النقدي حول السياب .00
  2333 عبد الهادي خضير رسائل جامعية ربيعالصدق الفني في الشعر ال .00

طبيعة المجمع العراقي في العصر  .06
  2333 حسين علي قيس رسائل جامعية العباسي

  2333 اسماء جميل رشيد رسائل جامعية العنف االجتماعي .00
  2333 يسرى خالد ابراهيم رسائل جامعية الفضائيات العربية .08
  2333 ن محمد تقي جو رسائل جامعية المتنبي مؤرخا   .09
  2333 علي فرعون علوان رسائل جامعية محمد بن الحنفية .63
  2333 كريم الوائلي رسائل جامعية ةالنقدي المواقف .61
  2333 هناء ابراهيم ترجمة االقتصاديات العالمية .62
  0333 توماس مان ترجمة 0جبل السحر/ج .60
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  2333 هالل عبد الفتاح ترجمة حكايات ده ده قور قوت .60
  2033 ادريس شاه ترجمة حكايات الدراويش .60

 ترجمة صحوة الضمير .66
مجموعة من الكتاب 

  2333 والمؤلفين

  1033 جوليا بييه ترجمة صرخات الحروب .60
  2333 مقصود ابراهيم بيكوفي ترجمة ليس من اخ افضل من الخصام .68
  2333 نوري جعفر علم واثر التاريخ مجاله وفلسفة .69
  2203 محمد امين زكي علم واثر تاريخ الدول واالمارات الكردية .03
  2333 مانفر  هطعم غائب مسرح النخلة والجيران .01
  1003 ماجد كاظم كلورفل االمثال الشعبية في ذي قار .02
  2333 ابو بكر الرازي  معاجم 0مختصر العين/ج .00
  2333 ابو بكر الرازي  معاجم 0مختصر العين/ج .00
  2333 ابو بكر الرازي  معاجم 6مختصر العين/ج .00
  1033 غازي جاسم معاجم معجم التصحيحات اللغوية .06
  2333 عزالدين محمد موسوعة موسوعة اعالم كركوك .00
  033 عبد الحسين بيرم موسوعة ثقافية 08االمراض التناسلية  .08
  033 جميل الشبيبي موسوعة ثقافية 08بناء مدينة الروايات  .09
  033 عقيل يوسف موسوعة ثقافية 09االطار الفني  .83
  033 حيدر كمونه موسوعة ثقافية 02تخطيط المدن الجديدة  .81
  033 عبد الرزاق المطلب موسوعة ثقافية 03حة حق الطفل في الرا .82
  033 زهير احمد العتبي موسوعة ثقافية 06الرياضة في التراث العربي  .80
  033 طالل سالم الحديثي موسوعة ثقافية 00الفلكور في حياتنا المعاصرة  .80
  033 نجاح هادي كبة موسوعة ثقافية 00في الثقافة التربوية النفسية  .80
  033 سول كي بادوفر موسوعة ثقافية 00معنى الديمقراطية  .86
  033 فؤاد يوسف موسوعة ثقافية 01مكتبة اشور بانيبال  .80
  033 نهاد فليح موسوعة ثقافية 00النص اللغوي  .88
  033 حسين علي هارف موسوعة ثقافية 00يوسف العاني  .89
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  1033 ابراهيم الخياط شعر جمهورية البرتقال .93
  1033 سلمان الجبوري  شعر غيوم برتقالية .91
  033 نزار حنا يوسف دراسة ادبية اضواء على تاريخ االدب السرياني .92

األقالم من العدد األول ولغاية  .90
مجموعة من الُكتاب  مجلة السادس

  033 والمؤلفين

التراث الشعبي من العدد األول  .90
الُكتاب  مجموعة من مجلة ولغاية الرابع

  033 والمؤلفين

الثقافة األجنبية من العدد األول  .90
مجموعة من الُكتاب  مجلة ولغاية الرابع

  033 والمؤلفين

المورد من العدد األول ولغاية  .96
مجموعة من الُكتاب  مجلة الرابع

  033 والمؤلفين

مجموعة من الُكتاب  مجلة 02ولغاية  29دجلة من العدد  .90
  033 والمؤلفين
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دار الشؤون الثقافية العامة اصدارات 
 1002لسنة 

 

 

 المالحظات السعر اسم المؤلف جنس الكتاب اسم الكتاب ت

1.  
اثر الفكر العربي اإلسالمي في األدب 

 األوربية
 0222 د. داود سلوم دراسة تاريخية

 

  1022 دحميد جاع دراسة أدبية اإلدارة اإلعالمية التطور/ المفهوم   .0
  1022 د. عبد اللطيف حمودي دراسة أدبية إشكالية الرواية  .3
  3222 د. جميل محمد جميل علمية دراسة 1اقتصاديات التسويق الزراعي ج  .4
  0022 د. جميل محمد جميل علمية دراسة 0اقتصاديات التسويق الزراعي ج  .0
  0022 يد حسون حسيند. سع دراسة أدبية البناء الفني في قصيده الحماسة العباسية  .6

7.  
تاريخ األحزاب والجمعيات السرية في الحلة 

1021-1001 
 0222 عامر جابر ظاهر دراسة تاريخية

 

  0222 د. عبد هللا الجوراني دراسة تاريخية دراسة وثائقية في تاريخ المنتفك الوطني  .1
  3222 موسى زناد سهيل دراسة أدبية الشعر واألسطورة  .0

  0222 د. نجاح هادي كبة  دراسة أدبية كاتبًا وقاصاً عبد المجيد لطفي   .12

 عصر متورط بالنهايات  .11
مجموعة مقاالت 

 أدبية
 1002 سعد القصاب

 

  0022 د. سمير الخليل دراسة أدبية عالقات الحضور والغياب  .10
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13.  
العولمة ومستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي 

 0ج-1ج
 3022 عاطف ألفي مرزوك دراسة فكرية

 

  3022 د. بتول قاسم ناصر دراسة القانون المطلق  .14
  3222 كريم احمد جواد التميمي دراسة أدبية محمد عبد الخالق عظيمة  .10
  1022 ياسر عبد الصاحب الياسري  دراسة فنية المسرح التعليمي في البصرة  .16
  1022 د. حسين علي هارف دراسة فنية المسرح التعليمي  .17
  3222 عمار أبو رغيف يةدراسة أدب مقاالت عراقية  .11
  0222 د. خليل محمد ابراهيم علمية دراسة المكفوفون بين التعليم والتأهيل  .10
  0022 د, بشرى موسى صالح دراسة أدبية النقدية ةالمفكر   .02
  0222 زيد عبد الشهيد دمام دراسة أدبية من األدب الروائي  .01
  0222 رزاق ابراهيم حسن دراسة أدبية نصوص ودراسات نقدية  .00
  0022 اسماعيل طه معتوك دراسة تحليلية هبة الدين الشهر سناني  .03
  0222 مهدي النجار رواية األزمنة الفاسدة  .04
  0022 فاضل عباس الموسوي  رواية تألق   .00
  4222 كاظم االحمدي رواية تجاه القلب  .06
  1022 محمد قاسم رواية هزيمة الرجل الرابح  .07
  0222 بريسمعبد الحسين  شعر بائع المطر  .01
  0222 رعد مطشر شعر اتقاطر مرجانًا لغرقاي  .00
  1022 جليل نعمة مريوش شعر ارق الكلمات  .32
  1022 نجاة عبد هللا كاظم شعر حين عبث الطيف بالطين  .31
  1022 محفوظ داود سلمان شعر الخروج من كندة  .30
  1022 جمال مصطفى عبد هللا شعر سماور من سمرقند  .33
  1022 حسن قاسم رشع شوارع مخذوله  .34
  1022 هادي الربيعي شعر عربات االلهة  .30
  3022 خالد محمد علي شعر غابة الزمرد  .36
  1002 ماجد الحسن شعر ال أريده صعوداً   .37
  1022 سهيل نجم عبد شعر األجنحة خارج النافذة  .31
  1702 نوفل أبو رغيف شعر مالمح المدن المؤجلة  .30
  0222 لكنصيف ف شعر وداعًا محنة الكركدن  .42
  1002 حامد الهيتي قصة االرث  .41
  0022 عارف علوان قصة أميرة الزنبق األبيض والمحار  .40
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  1002 هيثم بهنام بردي قصة التماهي  .43
  0022 حسب هللا يحي قصة حكايات من بالدي ما بين النارين  .44
  0222 محسن ناصر جاسم قصة حنجرة العندليب  .40
  0222 مؤيد الصالحي قصة خارج المدى  .46
  0222 سعد خيون  قصة رائحة الصندل  .47
  0022 زهير ابراهيم رسام قصة زهرة القلب  .41
  0022 يعقوب زامل الربيعي قصة صمت الغرانيق  .40
  1022 اسماعيل سكران قصة القادمون فجراً   .02
  1002 سلمان شهيب قصة ياقوتة الفجر  .01
  1022 حسين السلمان مسرح تحت ظالل الزقورة  .00
  0222 محمد الخفاجي حمسر  الجائزة  .03
  1002 على جاسم ظاهر مسرح ليس هنا ىما تبق  .04
  0222 ندى عبد الرزاق محمود رسائل جامعية القالنسيابن   .00
  3222 د. أحمد حسين عبد رسائل جامعية األدب في الحيرة   .06
  0222 د. كريم حسن الالمي رسائل جامعية اآلمل واليأس في الشعر الجاهلي  .07
  3222 د. محمد عبد المجيد حسون  رسائل جامعية ئي العراقياآلمن الما  .01

00.  
أوربا في كتب البلدانيين العرب المسلمين 

  0ج-1ج
 3022 د. عبد الرحمن رشك رسائل جامعية

 

  0222 د. مؤيد اليوزبكي رسائل جامعية البطولة في الشعر العربي  .62

61.  
-1البيت العراقي في العصر العثماني ج

 0ج
 0222 حميد محمد حسن د. رسائل جامعية

 

  0222 حسين عيال عبد علي رسائل جامعية التجريب في القصة العراقية القصيرة  .60
  0222 أحمد ياسين عبد هللا رسائل جامعية الحرب التراث العربي االسالمي  .63

64.  
دور العالقات العامة في تسويق الثقافة 

 العراقية
 3222 سالم جاسم حسن رسائل جامعية

 

  4222 د. حميد فاضل حسن رسائل جامعية يهودية في الفكر االسرائيليالدولة ال  .60
  0022 د. فهد محسن فرحان رسائل جامعية الشعر الحديث في البصرة  .66
  3222 فاطمة صادق عباس رسائل جامعية صالح جير ودورة السياسي  .67
  0022 فرح غانم صالح رسائل جامعية شعر السياب في المرآة  .61
  3222 روزين حسن ائل جامعيةرس مشكلة الحق  .60
  0222 عبد الحسين خضير رسائل جامعية مقامات الحريري   .72
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71.  
المنابر العراقية حتى نهاية العصر 

 العباسي
 1022 أمل متاب ألف الدين رسائل جامعية

 

70.  
وظيفة االبالغ في الرسوم الجدارية العراقية 

 والمصرية القديمة
 3222 ايالف سعد علي البصري  رسائل جامعية

 

جون أي جوزيف تالبوت جي  ترجمة اليدلوجيا واللغةأ  .73
 تيلر

3702  

  1022 دايان ولكشتاين, صموئيل نوح ترجمة اينانا ملكة االرض والفردوس  .74
  3222 بوكيود ينوكيوكا ترجمة تعاليم بوذا  .70

76.  
-1الحركة الوطنية في المشرق العربي ج

 0ج
 3222 مجموعة كتاب ومؤلفين ترجمة

 

  0222 ديفيد تالبوت راسي ترجمة سالميالفن اال  .77
  3022 د. سعيد عبد الهادي دراسة نقدية تحليل النص الشعري   .71

70.  
العربية بحث في انظمة االشارة  السيمياء

 عند العرب
 3002 د. صالح كاظم هادي دراسة نقدية

 

  3222 نوفل ابو رغيف رسائل جامعية المستويات الجمالية في نهج البالغة  .12

11.  
-1مضيئة من التراث الشعبي ج معالم

 3ج-0ج
 كاظم سعد الدين فولكلور

  0022 1ج
  0002 0ج
 3222 3ج

 

 4022 المحقق د. خلف رشيد نعمان خزانة التراث 10النظام في شرح المتنبي وابي تمام/ج  .10
 
 

  022 محمد رجب السامرائي موسوعة ثقافية (60الوان من التراث الشعبي في العراق )  .13
  022 د. ناجي التكريتي موسوعة ثقافية (63) فيةت فلستأمال  .14
  022 علي كاظم حسن الفتال موسوعة ثقافية (01التمهيد لدرس نحوي )  .10
  022 د. فاخر الياسري  موسوعة ثقافية (03خطرات في اللغة العراقية )  .16
  022 عبد علي حسن موسوعة ثقافية (06الدراما والتطبيق )  .17
  022 رزاق ابراهيم حسن موسوعة ثقافية (00رؤية لشارع المتنبي )  .11
  022 د. لؤي حمزة عباس موسوعة ثقافية (62سلوان السرد )  .10

02.  
الشباب ومشكلة االغتراب في المجتمع 

 (40العربي )
 022 د. محمود شمال حسن موسوعة ثقافية

 

  022 د. خالد ابراهيم العطية موسوعة ثقافية (01الفكر الصوفي عند ابن دري )  .01
  022 علي حسن الفواز موسوعة ثقافية (07زيا الدولة )فنطا  .00
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  022 ناطق خلوصي موسوعة ثقافية (02قراءات في المصطلح )  .03
  022 د. سهام جبار موسوعة ثقافية (04الكتاب في مدار النقد )  .04
  022 عبد العزيز ابراهيم موسوعة ثقافية (00الكرملي )  .00
  022 ن جعفرحميد حس موسوعة ثقافية (62مدن مرئية )  .06
  022 د. عبد الكريم راضي جعفر موسوعة ثقافية مفهوم الشعر عند السياب  .07
  1222 د. عناد غزوان دراسة ادبية بناء القصيدة في شعر الشريف الرضي  .01
  1002 د. جواد الزيدي دراسة فنية بنية االيقاع في التكوينات الخطيه  .00

  1002 سليمان البكري  رواية رجال في ليل المدينة  .122
  1002 حميد المختار رواية صحراء نيسابور  .121
  1022 شوقي كريم رواية فضاء القطرس  .120
  1022 فهد االسدي رواية الصليب/ حلب بن غربية  .123
  1002 ضياء سالم قصة فراشات بيض  .124
  1002 مجيد جاسم العلي قصة اللوحة  .120
  022 اب والمؤلفينمجموعة من الُكت مجلة األقالم من العدد األول ولغاية السادس  .126

127.  
التراث الشعبي من العدد األول ولغاية 

 الرابع
 022 مجموعة من الُكتاب والمؤلفين مجلة

 

121.  
الثقافة األجنبية من العدد األول ولغاية 

 الرابع
 022 مجموعة من الُكتاب والمؤلفين مجلة

 

  022 مجموعة من الُكتاب والمؤلفين مجلة المورد من العدد األول لغاية الرابع  .120
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أصدارت دار الشؤون الثقافية العامة 
 1002لسنة 

 

 
 

 المالحظات السعر اسم المؤلف جنس الكتاب اسم الكتاب ت

  دينار 2444 علي الحلي شعر موسيقى الصمت  .8

  دينار 2444 حسن عبد راضي شعر عين الدم  .2

  دينار 2344 وانخالد عل رواية صوت الديرة  .5

 سامي المطيري قصة رخام االلهة  .0
2234 
 دينارا  

 

  دينار 5444 زيارة مهدي شعر ساللم االسئلة  .3

  دينار 2444 عبد االمير المجر قصة غيالن نشيد المشاحيف .3

  دينار 5344 عبد الكريم كاصد شعر نوافد  .7

  دينار 2444 مقداد سعود شعر الزجاج وما يدور في فلكه .1

 طالل حسن مسرح قمر نيبور  .9
2234 
 دينارا  

 

 مجيد عارف قصة امادو واقاصيص في قصة .84
5234 
 دينارا  

 

  دينار 2444 عبد الهادي والي قصة طيور خارج القفص  .88
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 سالم محمد رواية العشاق والقلعة .82
2234 
 دينارا  

 

85. 
تبجحات/ قصائد حب وقصائد 

 اخرى
  دينار 2444 هللاباسل عبد شعر

 حميد حسن جعفر شعر هبوط آدم وصعوده  .80
8734 
 دينارا  

 

  دينار 2344 ليث الصندوق شعر اقمار معلقة بخيوط  .83

  دينار 5444 علي حداد رواية االن او دائما   .83

  دينار 2444 عدنان عبد الجليل رواية الميراث  .87

  دينار 2344 سعد محمد رحيم قصة زهر اللوز  .81

  دينار 2344 الهام عبد الكريم قصة منحني خطر  .89

  دينار 2444 علي حسين عبد قصة االقبية السرية  .24

  دينار 5444 سالم محمد حرية قصة شيزوفرينيا  .28

  دينار 2234 ستار جبار شعر عصفور الصمت  .22

  دينار 5444 احمد عبد الحسين شعر عقائد موجعة  .25

  دينار 2444 رعد زامل شعر انقذوا اسماكنا من الغرق .20

  دينار 2344 خضير فليح الزيدي قصة زوال  .23

 مسرح مهما يكن  .23
ترجمة/عادل 
 كوركيس

 دينار 5444
 

  دينار 5444 مختار االسدي دراسة نقدية الحريات والحقوق .27

  ردينا 5444 د. نبيل رشاد دراسة فلسفية دراسات انسانية .21

 ترجمة مشكلة العمل وحضارة االيروس .29
د. حنان علي  

 عواضة
 دينار 2234

 

54. 
شعرية المغايرة/ دراسة لنمطي 
االستبدال االستعاري في شعر 

 السياب
 د. اياد عبد الودود دراسة ادبية

 دينار 2234
 

  دينار 5344 احمد علي الخفاجي دراسة حديثة الحركات االسالمية المعاصرة .58

52. 
مكانة الشعر/ مقدمات عن 

 االصول النفسية
 عادل عبدهللا دراسة ادبية

2234 
 

55. 
بناء السفينة دراسات في شعر 

 مظفر النواب
 دراسة ادبية

د. محمد طالب 
 االسدي

 دينار 5444
 

50. 
مدن الضفاف العراقية وآثرها في 
 االستقرار الحضري في العراق

 دراسة تاريخية
د. جمال حسن 

 العتابي
 دينار 5344
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53. 
اتجاهات الترجمة المعاصرة 
 )النقد الترجمي المقارن(

موسوعة 
 ثقافية

 د. عبد الواحد محمد
 دينار 344

 

53. 
المكتبات العامة في العراق بغداد 

 انموذجا  
موسوعة 
 ثقافية

 منتهى عبد الكريم
 دينار 344

 

57. 
التجربة الشعرية دراسات 

 ونماذج
موسوعة 
 ثقافية

  دينار 344 فضيلة يزلترجمة : 

 مذكرات ورحالت الى بغداد .51
موسوعة 
 ثقافية

ترجمة: كاظم سعد 
 الدين

  دينار 344

 أعراض وأمراض .59
موسوعة 
 ثقافية

  دينار 344 د. برهام جبر حسون

04. 
نازك المالئكة في المراجع 

 العربية والمعربة
موسوعة 
 ثقافية

  دينار 344 د. صباح نوري

 ني عليمثق بي فا .08
موسوعة 
 ثقافية

  دينار 344 ترجمة: حازم مالك

 الرمز في شعر السياب .02
موسوعة 
 ثقافية

  دينار 344 مناف جالل

05. 
سيكلوجية الذكاء والقدرات 

 العقلية
موسوعة 
 ثقافية

  دينار 344 د. رضا الموسوي

 التجربة الروائية في العراق .00
موسوعة 
 ثقافية

  دينار 344 د. نجم عبدهللا كاظم

03. 
القديم من محالت االجداد في 

 رصافة بغداد
موسوعة 
 ثقافية

  دينار 344 محمد حسن سلمان

03. 
المجتمع المدني وديمقراطية 

 التنمية
موسوعة 
 ثقافية

  دينار 344 د. عامر حسن فياض

 فانتازيا الغياب .07
موسوعة 
 ثقافية

  دينار 344 د. علياء سعدي

 ره في روايةحماد الراوية وآثا .01
موسوعة 
 ثقافية

  دينار 344 د. زكي ذاكر

09. 
األسس العلمية لتعليم السباحة 

 والتدريب عليها
  دينار 2344 د. ماهر احمد دراسة علمية

  دينار 5444 علي حربي هادي دراسة محاسبة التضخم .34

  دينار 8344 علي شبيب ورد شعر ناطحات الخراب .38

  دينار 2444 طامي هراطة قصة حاضن االسئلة  .32

  دينار 2444 سعدي عباس قصة الكالب والمارينز  .35
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 عبد علي اليوسفي قصة مدينة االثل  .30
8234 
 دينارا  

 

  دينار 2444 مهدي علي زبين قصة هياكل خط الزوال  .33

 قصة امثال العوام في مدينة دار السالم .33
عبد هيثم تحقيق : د. 

 السالم
  دينار 5444

37. 
الرسالة التامة في فروق اللغة 

 العامة
 دراسة لغوية

 الشيخ محمد جعفر
الشيخ ابراهيم 

 الكرباسي
  دينار 5344

31. 
اصدارات دار الشؤون الثقافية 

 2441العامة لعام 
  / سهيلة شفيق فولدر

39. 
حسين مردان/ االعمال الشعرية 

 8/ج
 تحقيق د. عادل كتاب مذكرات

5734 
 دينارا  

 
 
 

34. 
القابض على الجمر / من 

مذكرات ويوميات الشهيد قاسم 
 عبد االمير عجام

 دراسة أدبية
اعداد : د. نادية 

 العزاوي
  دينار 3444

38. 
البناء الفكري والفني للقصيدة 
االسالمية في الشعر العراقي 

 م8914-8903الحديث 
  5344 د. ماهر دلي الحديثي دراسة تاريخية

32. 
دة في الدولة السفارة والوفا

العربية االسالمية حتى نهاية 
 العصر الراشدي

 دراسة تاريخية
د. عالء ابو الحسن 

 العالق
3344  

 دراسة أدبية لغة قريش .35
د. مهدي حارث 

 الغانمي
0444  

  5344 عباس اليوسفي دراسة فنية شعر توفيق صائغ  .30

  2444 رك ادف–جون  ترجمة التداولية والسرد/ كتاب االقالم .33

  3444 سنيشينا بانوثا ترجمة نظرية الدراما .33

  5234 حسين عالوي دراسة أدبية االدب والفن/ رؤية اسالمية .37

  5344 د. عباس رشيد الدده دراسة أدبية االنزياح في الخطاب النقدي .31

  5444 د. فائز طه عمر دراسة نقدية نقد الشعر لدى ابن المعتز .39

  2344 حسن عبد الرزاق قصة المدينةباخوس  .74

  3444 د. خالد السلطاني دراسة فنية عمارة ومعماريون .78

  5234 معتز عناد غزوان دراسة فنية األسس الفنية في تصميم السجاد 72
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  5444 د. رياض شهيد مسرح سيمياء الضوء في المسرح .75

70. 
المقوالت والتمثالت واألوهام 

 عربي الحديثدراسة في النقد ال
 دراسة ادبية

د. يحيى عارف 
 الكبيسي

3444  

73. 
من حديث المجالس االدبية 
 والمنتديات الثقافية في بغداد

 تراث
د. سلمان عبد الجليل 

 القيسي
5344  

73. 
سكان الوطن العربي التوزيع 

 2والهجرة/ج
 دراسة تحليلية

منصور مطني 
 الراوي

3344  

 ترجمة  إيفان  .77
فالديمير 

 وغومولوفب
5444  

 تبيئة المفاهيم االستشراقية .71
موسوعة 
 ثقافية

  344 محمد قاسم الياسري

 اللغة االجنبية والمجتمع .79
موسوعة 
 ثقافية

ا.د. موفق محمد 
 جواد المصلح

344  

 مفهوم اللون وداللته .14
موسوعة 
 ثقافية

ا.د. عياض عبد 
 الرحمن

344  

 الرواية االنكليزية .18
موسوعة 

 قافيةث
  344 والدو كالرك

 دراسة لغوية 8النعت في التركيب القراني ج .12
د. فاخر هاشم 

 الياسري
3444  

 دراسة لغوية 2النعت في التركيب القراني ج .15
د. فاخر هاشم 

 الياسري
3444  

  5344 د. يوسف اسكندر دراسة أدبية هير منيو طيقيا الشعر العربي .10

13. 
في نقد الشعر االتجاه السيميائي 
 العربي

  5344 غريب اسكندر دراسة أدبية

13. 
تقنيات تقديم الشخصية في 

 الرواية العراقية
  5234 اثير عادل شواي دراسة فنية

17. 
السيمياء العربية بحث في انظمة 

 االشارات عند العرب
  5234 صالح كاظم دراسة

11. 
سمات البطولة والجنوسة في 

 قصص الف ليلة وليلة
  2344 عبد الرسول عداي سة أدبيةدرا

19. 
مكنز اآلدب قراءة في ديوان 
 المعاني آلبي هالل العسكري

موسوعة 
 ثقافية

  344 نوفل أبو رغيف

94. 
فلسفة الدين والحياة عند ابي 

 العالء العربي

موسوعة 
) دراسة ثقافية

 نفسية(
  344 د. احمد علي ابراهيم

98. 
أنساق التداول التعبيري دراسة 

 ي نظم االتصال اآلدبيف
  0344 د. فائز الشرع دراسة أدبية
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92. 
االشكال التنمية على سطوح 
االبنية الفخارية الرافدينية 
 والخزفية العراقية المعاصرة

 دراسة فنية
محمد جاسم محمد 

 حسن
5344  

95. 
المصطلح النقدي في كتب 

 االعجاز القرآني
 دراسة نقدية

د. ابراهيم محمد 
 محمود

0444  

90. 
دراسات في الخطاب الجمالي 

 البصري
  2344 د. علي شناوة دراسة فنية

 ترجمة علم الجمال عند الفيلسوف كانت .93
 د. دوغالس نبهام 
 مونروسي بيرد زلي

 توم ليدي
2444  

  2444 نوفل أبو رغيف شعر ضيوف في ذاكرة الجفاف .93

  2444 يريسان الخزعل شعر تماسات في الوردة الى الغيمة .97

 

 

أصدارت دار الشؤون الثقافية العامة لسنة 
1020 

 ذ

 
 

 المالحظات السعر اسم المؤلف جنس الكتاب اسم الكتاب ت

االعمال الكاملة حسين مردان   .1
  0333 تحقيق د. عادل كتاب مذكرات  2ج

  0033 د. فائز الشرع دراسة أدبية التطور االبداعي في السينما  .2

  0033 د. عباس عبيد الساعدي دراسة أدبية سديالُكميت بن زيد اال  .0

0.  
اسطورة التوت االسود في 

  0333 فريال كريم الفيصل مسرح قصة حب بابلية

  2033 محمد حسين عبد الرزاق مسرحيات لالطفال درس في الهواء الطلق  .0

  2033 عبد الحسين ماهود نصوص مسرحيه عكاز  .6

  2033 عمار نعمة جابر مسرحية نادي للضحك  .0

  2333 جمال كامل فرحان قصص قصيرة المدينة والمطر  .8

  0333 سليم مطر رواية امرأة القارورة  .9

  2033 محمد حسين آل ياسين شعر العهد الثالث  .13
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  0333 هيثم حسن الجاسم قصص موت االسم  .11

  0333 خضير الالمي ترجمة اعترافات الحاج باولو  .12

  2033 حميد المختار قصص طائر المسرات  .10

  0333 د. محمد تقي جون  شعر منامات ابن سّيا  .10

  0033 عالء الزم العيسي دراسة تاريخية المجمل في تاريخ البصرة  .10

  0033 حامد سالم الزيادي دراسة تاريخية جذور الطغيان في العراق  .16

  2333 د. ماهر دلي علم واثر عبد الغني جميل حياته وشعره  .10

  0033 حبيب ظاهر العباس جم وموسوعاتمعا 1أعالم ومفاهيم موسيقية ج  .18

نازك المالئكة بين الكتابية   .19
  0033 د. عبد العظيم السلطاني نقد وتأنيت القصيدة

   0333 رجاء خضير ألعبيدي قصص أوراق لم تعد بيضاء  .23

  0333 ارشد توفيق رواية نصف السماء  .21

  1333 إحسان وفيق السامرائي موسوعة ثقافية السياسة والسينما  .22

  دينار1333 د. أثير محمد شهاب موسوعة ثقافية سينمائية النص الشعري   .20

  دينار 033 د. عبد المعطي الخفاف موسوعة ثقافية فن األوبرا وقصصه  .20

  دينار 033 ترجمة د. فائز يعقوب الحداني موسوعة ثقافية هل اللوحة ماُيرى؟  .20

  دينار 0333 ستار المالكي شعر ليس لي بلد سواك  .26

20.  
االسالم والغرب من صراع 

 علي عبود المحمداوي  دراسة فلسفيه الحضارات الى تعارفها
 دينار 0333

 

دراسات في سيكولوجية   .28
  دينار 2033 د. رضا الموسوي  دراسات فلسفيه التفكير

الفضاء التشكيلي لقصيدة   .29
  دينار 0033 أ.د. محمد صابر عبيد نقد النثر

  دينار 2203 يرزاق الزيد شعر تفاصيل البالد  .03

  دينار 2203 حيدر عبد الخضر شعر هذا غبار دمي  .01

  دينار 0033 منعم الفقير شعر  انظر الى الماء  .02
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  دينار 2033 د. فليح الركابي شعر صراخ في أوراق الشعر  .00

  دينار 033 عبد الستار ياسين موسوعة ثقافية الطفل العراقي والتلوث البيئة  .00

  دينار 0033 طارق حيدر العاني ثقافيةموسوعة  أسرار الخليفة  .00

 منطق كالحرير   .06
  دينار 2033 د. بشرى موسى صالح نقد جالل الخياط ناقدا  

  1مدار الصفصاف ج  .00
 قصيدة الشعر

 نوفل أبو رغيف تجارب شعراء ونقاد
 د. فائز الشرع

  دينار 2033

 مطر أيقضتُه الحروب   .08
  دينار 2033 نوفل أبو رغيف شعر طبعة ثانية

حقوق المرأة في الشرائع   .09
  دينار 1333 أحمد هاشم ابراهيم العطار موسوعة ثقافية العراقية القديمة

  دينار 2333 منذر عبد الحر شعر على حصان خشبي  .03

العمارة واالختام والرسوم في   .01
  دينار 1333 أ. د. جواد مطر الموسوي  موسوعة ثقافية المواقع االثارية القديمة

  دينار 1333 جمال جاسم أمين موسوعة ثقافية  (90ص الجديد )تحوالت الن  .02

  دينار 1333 د. فائز طه عمر موسوعة ثقافية البالغة في فكر التوحيدي  .00

00.  
الشعر العراقي الحديث 

في معايير  1900-1983
 النقد االكاديمي العربي

 د. عباس ثابت حمود دراسة ادبية
 دينار 0033

 

من موضوعات الحداثة في   .00
 الدب والصحافةا

  دينار 0033 د. عناد اسماعيل الكبيسي دراسة ادبية

  دينار 0333 اسعد الهاللي رواية الميتة الثالثة واالخيرة  .06

العالم الثالث بين الوحدة   .00
  دينار 0333 د. عبد الجبار احمد عبدهللا دراسة  الوطنية والديمقراطية

مجموعة قصصية  عند مقام العذراء  .08
  دينار 2333 ناهي العامري  (9ت/)سلسلة بصما

قصص قصيرة)  الحلم بوزيرة  .09
 (0سلسلة سرد/

  دينار 2033 محمد االحمد

نظرية العرض المسرحي   .03
 العراقي الحديث

مسرح )سلسلة 
  دينار 0033 د. عقيل مهدي يوسف (0االبداع المسرحي/
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الجواهر جدل الشعر والحياة   .01
  0333 حسين شعباند. عبد ال دراسة أدبية (1)سلسلة تجارب/

02.  
نقد العقل االصالحي قراءات 

في جدلية الفكر العراقي 
 الحديث

 د. رسول محمد رسول دراسة نقدية
0333 

 

00.  
طائر الوجد/دراسة تطبيقية 

في بنية النص الشعري 
 العربي الحديث

 13دراسات/
 د.عبد القادر جبار دراسة شعرية

0333 
 

00.  
صحافة السخرية والفكاهة في 

 العراق 
1939- 1909 

 16دراسات /
 د. حمدان خضر السالم دراسة صحفية

0333 
  

 القصيدة االسالمية  .00
 شعراؤا المعاصرون في العراق

 10دراسات /
  0333 أ.د بهجت الحديثي نصوص –تراجم 

06.  
 انماط الشخصية المؤسطرة
 في القفصة العراقي الحديثة

 9دراسات /
 د. فرج ياسين 

0033 
 

سلسلة مدن  النسيج الحضري للنجف  .00
  0333 د. ماجد الخطيب 2عراقية/

  2033 عباس خلف علي 1قصص سرد/ مدينة الزعفران  .08

09.  
محاوالت فلسفية في الكون 

 د. عباس حمزة جبر 0كتاب االقالم/ والحياة
0333 

 

  2333 اعداد خبيرة النشر )سهيلة شفيق( 2انجازات / 2حصاد االبداع ج/  .63

61.  
مفهوم الروح في الديانات 

 د. كريم نجم خضر 0دراسات/ ويةالسما
0333 
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 1022أصدارت دار الشؤون الثقافية العامة لسنة 
 
 

 
 

 

 

 المالحظات السعر اسم المؤلف جنس الكتاب اسم الكتاب ت
1- 

 
  0333 د. ماهر دلي الحديثي 10دراسات/ رفائيل بطي اديبا  

الثقافة اخوة يوسف االدانة في  -2
 العربية

  6333 د. اثير محمد شهاب 0سلسلة تجارب/

  2333 اعداد سهيلة شفيق انجازات 2حصاد االبداع جـ  -0

 سلسلة ترجمان سعيد مثل الري  -0
 مسرحية شعرية

 دونا مكدونا 
 ترجمة يحبى صاحب

2033  

 سيسيولوجيا االغتراب -0
  0033 علي محمد اليوسف 0دراسات / قراءة نقدية

محالت بغدادية قديمة في  -6
 الذاكرة

سلسلة مدن 
 0عراقية/

  0333 رفعت مرهون الصفار

مدينة النجف عبقرية المعاني  -0
 وقدسية المكان

 

سلسلة مدن 
 0عراقية/

أ.د. محسن عبد 
 الصاحب المظفر

8333  

هوامش على كتاب نقد الفكر  -8
 الديني

 

الشيخ محمد حسن آل  سلسلة علم واثر
 ياسين

0033  

 الخطاب النقدي -9
 عند المعتزلة

  0333 أ. د كريم الوائلي 0سلسلة نقد /

 مالقدي القرابين والنذور في العراق -13
 

  0333 سعد عمر محمد امين 11دراسات/

العراق وفلسطين في الوثائق  -11
 البريطانية

أ.د. سامي عبد  23دراسات /
 الحافظ القيسي

0333  

البلدان  من تاريخ المكتبات في -12
 العربية

 

د. خيال محمد مهدي  8دراسات /
 الجواهري 

0033  

10- 
النزعة الحوارية في الرواية  

 العربية
 

سلسلة موسوعة 
  1333 د. قيس كاظم الجنابي ثقافية



 
 ـاء3102هيفـ

فخاريات بالد الرافدين عصور  -10
 قبل التاريخ

 
 

 0033 د. زهير صاحب-أ 1اثار/
 

 

  2033 حسن متعب 10سرد/ شجرة المر -10
  2033 خالد الشواف 9شعر/ المواسم -16
سلسلة  في الثقافة الموسيقية -10

 99موسوعة/
  1333 ستار الناصر

سلسلة االبداع  مرآة النرجس -18
  2033 ناهض الخياط 0المسرحي /

شحنات المكان جدلية تشكيل  -19
 والتاثير

  2003 ياسين النصير 0سلسلة نقد/

 8/ سلسلة سرد قال الشيخ -23
 مجموعة قصصية

  0333 سالم بخشي خدادا

سلسلة  درب العرافات -21
 10سرد/قصص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          قصص                                                                                                                          

  2203 خالد ناجي ناصر

  0333 عبد الستار البيضاني 6سلسلة سرد/ تحت خط الحب -22
  0333 محمد العزاوي  9سلسلة سرد/ رقصة الكاهنات -20
  2333 صادق الطريحي 8سلسلة شعر/ مياه النص االول -20
   احمد العاشور 20سلسلة شعر  اٌس وتراب -20

26- 
نساء االنبياء دراسة تاريخية 

في الجانب االجتماعي لسيدات 
 البيوت النبوية

  6333 د. علي العكيدي 22سلسلة دراسات/

الدور االعالمي لالمام عبد  -20
عبد الحسين علوان  6ة دراسات/سلسل الكريم الزنجاني

  0333 الدرويش

عولمة اإلعالم وثقافة  -28
 االستهالك

سلسلة الموسوعة 
  1333 سعد محمد رحيم 90الثقافية/



 
 ـاء3102هيفـ

  2333 رعد عزيز كريم 0شعر/ التراب والعسل وبلبل بابل -29

سلسلة االبداع  إظالم -03
  2033 مثال غازي  0المسرحي/

01- 
العراقي  شعرية التجريب الشعر

مابعد مرحلة الريادة)القصيدة 
 الستينية انموذجا (

  0333 مهند طارق نجم 0كتاب االقالم/

الصورة في شعر الرواد دراسة  -02
  0333 د. علياء سعدي 12سلسلة دراسات/ في تشاكالت الصورة

االيجاز ووظيفته الجمالية  -00
  0333 نجم عبد جابر د. 20سلسلة دراسات/ والدرامية في الفيلم التلفزيوني

  2033 فائدة آل ياسين 13سلسلة شعر/ صخب المرآة -00

  2033 رزاق ابراهيم حسن 11سلسلة شعر/ أنا أحد غيري  -00

  0033 عالء الجوادي 10سلسلة شعر / القيثارة الحزينة -06

  2033 محمد علوان جبر 0سلسلة سرد/ شرق بعيد -00

  0333 نصرت مردان 13ة سرد/سلسل حانة االحالم السعيدة -08
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  2333 فؤاد ميرزا 12سلسلة سرد/ يوم طارت االسماك -09

  2333 فاتن الجابري  16سلسلة سرد/ بتهوفن يعزف للغرباء -03

 تحقيق 2خزانة التراث/ التعازي  -02
  0333 فارس حسون كريم

 دراسة وتحقيق 0خزانة التراث/ 1تاريخ ابن بريال/ج -00
  0033 بهمن صالح محمد

التناص االسطوري في السينما  -00
  0033 د.ماهر مجيد ابراهيم 10دراسات/ العالمية

  2033 د.حامد ناصر الظالمي 10دراسات/ اصول الفكر اللغوي العربي -00

المتغيرات السياسية في العراق  -06
  2033 عدنان االسدي 21دراسات/ 9/0/2330ما بعد 

علي رضا مصطفى   20دراسات/ ةاألغذية واألعشاب الطبي -00
  0333 الياسري 

  2333 د.رسول محمد رسول 26دراسات / سورة المثقف في التراث العربي -08

09- 
المدرسة المستنصرية عن 
تاريخ التربية والتعليم في 

 االسالم
  0333 د.حسين امين 10علم واثر/
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موسوعة  في الطريق الى االهوار -03
 133ثقافية/

 جبار عبدهللا
  1333 الجويبراوي 

جليل القيسي عراب العزلة  -01
 المقدسة

الموسوعة 
  1333 حسين  سرمك حسن 131الثقافية/

الموسوعة  حوارات مع الجواهري  -02
 132الثقافية/

محمد صالح عبد 
  1333 الرضا

القصيدة االسالمية شعراؤها  -00
  0333 أ.د.بهجت الحديثي 10دراسات/ المعاصرون 

 0سلسلة وفاء/ م يقود الحياةاالسال -00
آية هللا العظمى 

الشهيد السيد محمد 
 باقر الصدر)قدس(

0333  

 جسارة التعبير -00
 تقديم وتحرير  8سلسلة وفاء/ نجيب المانع

  2033 صالح نيازي 

 شعر النجاشي الحارثي -06
 دراسة وجمع وتحقيق 1خزانة التراث/ قيس بن عمرو

  2033 عبد العزيز ابراهيم

من اطالل الحبيبة الى اطالل  -00
  0033 د.خالد علي مصطفى 0سلسلة نقد/ القبيلة

 روايات حنان الشيخ -08
  0333 د.بشرى ياسين محمد 11سلسلة نقد/ دراسة في الخطاب الروائي

جلجامش أو ال أحد في انتظار  -09
 المخلص

سلسلة اإلبداع 
  0333 سالم عبود 0المسرحي/
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ت تحليلة في فخ السينما/قراءا -63
  0333 صباح محسن 1سينما/ االفالم االمريكية

  2033 مضر اآللوسي 10شعر/ لون آخر للرماد -61

تراتيل اوروك وملحمة  -62
  0333 طالب كاظم 10سرد/ جلجامش

الموسوعة الثقافية  حوسبة اللغة العربية -60
130 

د. هشام الشيخ 
  1333 عيسى

الموسوعة الثقافية  ية االعياد في االديان السماو -60
  1333 خالد احمد حسين 136

الكتابة والتطور الحضاري في  -60
 العراق القديم

الموسوعة الثقافية 
130 

ترجمة وتقديم كاظم 
  1333 سعد الدين

المتغيرات السياسية في العراق  -66
  0033 عدنان االسدي 21دراسات/ 2330-0-9مابعد

60- 
البناء الفني في القصة 

صيرة في العراق من الق
 م1993-2333

  0033 د.حسنين غازي لطيف 20دراسات/

 1حصاد العاصفة ثقافة ج -68
  0033 د. سعد العبيدي 01دراسات/ التضاد العراقي بين زمنين
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 1021إصدارات دار الشؤون الثقافية العامة لسنة 

 

 السعر اسم المؤلف جنس الكتاب اسم الكتاب ت
 2055 محمد السيد جاسم 12شعر/ جآتالبرق يبتكر المفا  .1

 2055 وليد حسين 25شعر/ صدى لزمن الغربة  .2

 في الخطاب المسرحي  .3
)رؤيةةةةة نقديةةةةة فةةةةي المسةةةةرح والمسةةةةرح 

 المقارن ومسرح االطفال(

 3055 حسب هللا يحيى 11نقد/

 2555 ترجمة/مصطفى ناصر 3ترجمان/ توني موريسون)العين االكثر زرقة(  .1

 2055 حسن الخياط 13شعر/ ممرات القلب  .0

 2055 حسين الهاشمي 16شعر/ الحالم بثياب المهنة  .6

7.  
 م 811-768شارلمان واآلخرون 

 دراسة في سيرته وعالقاته الخارجية
 28دراسات/

د. محمةةود عبةةد الواحةةد 
 محمود

6555 

8.  
نظةةام االقطةةاع فةةي العةةراق بةةين مؤيديةةه 

 ومعارضيه
 1555 عبد الرضا الحميري 32دراسات/

 حو التوليدي التحويلي نظرية الن  .9
اكةةةةةةةةةةةةةةةةةةاديميون 

 12جدد/
 0555 كريم عبيد عليوي

15.  
األقاصي والتجليات/ قةراءات فةي تجربةة 

 الشاعر نوفل ابو رغيف
 15سلسلة نقد/

تقةةةديم د. عقيةةةل مهةةةدي 
اعةةةداد وتحريةةةر منةةةذر 

 عبد الحر

3555 

 3555 عبد الهادي الحكيم 22شعر/ مملكة الحب  .11

 2055 حمد محمود الدوخي 7شعراء/ عذابات الصوفي االزرق  .12

 3انجازات/ حصاد اإلبداع  .13
إعةةةةداد خبيةةةةرة النشةةةةةر 

 سهيلة شفيق
2555 

 الحرية في أعمال ديالكروا وجواد سليم  .11
موسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعة 

 158ثقافية/
 مؤيد محسن

1555 
 
 

 التدميرية في المسرح المعاصر  .10
موسةةوعة ثقافيةةة/ 

111 
 1555 د. عقيل مهدي أ.

 جدلية النقد الروائي  .16
فيةةة/ موسةةوعة ثقا

112 
 1555 د. خالد علي ياس

 مولد جيل النص والتمكين  .17
موسةةوعة ثقافيةةة/ 

117 
د. محمةةةةةةةةةةد بهجةةةةةةةةةةت 

 الحديثي
1555 

 3555 مناف جالل الموسوي 10نقد/  غواية التجريب  .18

19.  
إعةةةادة المحاكمةةةة فةةةي قةةةانون المرافعةةةات 

 المدنية
موسةةوعة ثقافيةةة/ 

159 
القاضةةةي رحةةةيم حسةةةن 

 العكيلي
1555 

 3055 جمعة الالمي 18رد/س كتاب الكائنات  .25
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 0555 محمد علي الخفاجي 6مسرح/ ثانية يجيء الحسين ث .21

 3555 سعدون جاسم موسى 11سرد/ طيور الشمس  .22

 (115القص الموجز )  .23
موسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعة 

 115ثقافية/
 1555 اسماعيل ابراهيم عبد

21.  
سةةةعد صةةةالح الضةةةوء والظةةةل )الوسةةةطية 

 والرصة الضائعة(
 3555 عبد الحسين شعبان 30دراسات/

 2055 فالح عدوان 21شعر/ دمع خام  .20

 1ترجمان/ بقية الروبوتات   .26
ترجمةةةة صةةةالح محمةةةد 

 علي
3555 

 6555 د. عالء الجواهري 27دراسات/ دولة مكة قبل االسالم/ دراسات تاريخية  .27

28. 6 
من فضاء السبعين قةراءة مرأويةة فلسةفية 
علةةةةةةى قاعةةةةةةدة أدهوقراطيةةةةةةة )تجربةةةةةةة 

 اكاديمية(
 6فلسفات/

 أ.د. علةةةةةةةةةةي حسةةةةةةةةةةين
 الجابري

3055 

 0ترجمان/ )باتوخان( حفيد جنكيز خان  .29
 يانفاسيلي

ترجمةةةةة زهيةةةةر احمةةةةد 
 القيسي

6555 

 6ترجمان/ حقا في عصر ما بعد الحداثةهل نعيش   .35
ترجمةةةةةة هنةةةةةاء خليةةةةة   

 غني
0555 

 

 

 

 

 

 1023إصدارات دار الشؤون الثقافية العامة لسنة 
 
 

 السعر اسم المؤلف جنس الكتاب اسم الكتاب ت

لرحلةةة فةةي الشةةعر العربةةي فةةي صةةدر ا  .28
االسةةةةالم والعصةةةةر االمةةةةوي دالالتهةةةةا 

 الموضوعية والفنية

سلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلة 
 33دراسات/

أ.د. سةةةةةةحاب محمةةةةةةد 
 األسدي

0555 

سلسةةةلة تجةةةارب  أوراق ملونة  .29
/0 

 3055 حسين الصدر 

 الشيخ محمد جواد البالغي  .35
 المصلح -المجدد –المفسر 

سلسةةةةةةةلة علةةةةةةةم 
 11وأثر/

  علي رمضان األوسي

سلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلة  لخصيبيا  .31
 8شعراء/

 2205 طالب عبد العزيز
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سلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلة  سالم سرحان  .32
 9شعراء/

 2555 سالم سرحان

خالةةد جةةابر يوسةةف  االعمةةال الشةةعرية   .33
1982-2551 

لة سلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 15شعراء/

 3555 خالد جابر يوسف

 2555 عبد الرحمن الماجدي 23شعراء/ حروب أبجدية  .31

 الضرورة الشعرية معالجة داللية  .30
موسةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعة 

 111/ثقافية
 1555 د. احمد جواد العتابي

36.  
اصةةل الحيةةاة والمةةوت أسةةاطير الخلةةق 

 االفريقية

موسةةوعة ثقافيةةة 
/110 

ريةةر يةةوللي حاعةةداد وت
 بييسر 

ترجمةةةةةةةة /ميسةةةةةةةةلون 
 هادي

1555 

37.  
الشةةهد والعسةةجد ودراسةةات فةةي النقةةد 

 الثقافي التطبيقي

موسةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعة 
 116ثقافية/

أ.د. فلةةةةةةةةةةيح كةةةةةةةةةةريم  
 الركابي

1555 
 

 قطرات من غزل  .38
سلسةةلة بصةةمات 

/15 
 سمارة الفرطوسي

2555 
 
 

 2555 نزار الكناني 29شعر/ أشرعة  العذاب  .39

 2055 فرتس هوخفلدر 8ترجمان/ مسرحية الهارب  .15

 3555 علي الحداد 25سرد/ الغيار الذي الغبار عليه  .11

12.  
دراسةةات فةةي االدب االسةةالمي قةةراءة 

 في نصوص شعرية
 2055 كريم جبر الحسن 37دراسات /

13.  
ء الفنةةي فةةي الروايةةة العربيةةة فةةي البنةةا

 3العراق بناء منظور/ج
 3555 د.شجاع مسلم العاني 39دراسات/

11.  
مشةةةكلة الفلسةةةفة فةةةي العصةةةر الرقمةةةي 

 دراسة في الوجود والحدث
اكةةاديميون جةةدد 

/13 
 3055 د. كريم الجاف

 3555 سينحد. عقيل عبد ال 0كتاب االقالم/ غواية السرد العربي القديم  .10

16.  
ل ريكةةةور العدالةةةة نصةةةوص عةةةن يةةةو

 واالعتراف
موسةةوعة ثقافيةةة 

/113 
ترجمةةةةةةةة  وتحريةةةةةةةر 

 جودت جالي
1555 
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 -عبث ومسرحيات آخر   .17
سلسةةةةةلة ابةةةةةداع 

 13المسرحي/
 3555 صالح حسن

 عصافير الجوع  .18
سلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلة 

 7تواصل/
 2055 عباس ريسان

19.  
بةةةةةةةةاقر جبر/مسةةةةةةةةيرة ارادة وثةةةةةةةةائق 

 وشهادات واسرار
 3055 عمار البغدادي 6تجارب 

05.  
فةةي الثقافةةة  2وسةةف االدانةةه /ج اخةوة ي
 اشكالية الوطن -ازمة هوية -العربية 

 3تجارب/
تحريم وتقةديم د. اثيةر 

 محمد شهاب
6555 

 

 

 

 


