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دأبت المكتبة المركزية في جامعة كربالء إلى إعالم المستفيدين 
من خدماتها بشكل منتظم باإلضافات الجديدة التي ترد ألينا من 

مصادر التزويد المختلفة سواء كانت عن طريق الشراء أو 
اإلهداء والتبادل وبهذه المناسبة يسرنا إن نضع بين أيديكم العدد 

الرابع من نشرة اإلحاطة الجارية والتي تتضمن جزء من 
اإلضافات الجديدة لمجموعة المكتبة أملين إن تنال رضاكم 

وتحقيق الهدف المنشود في التواصل معكم لتحقيق المصلحة 
 العامة ...

 

 مــــــــــــــــع التقــــــــــــــــــدير

 

                          

                          د . فيصل علوان الطائي

                           األمين العام للمكتبة المركزية

 
 المعارف العامة



 الموسوعات
 
 004 - 369- رقم التصنيف : ت  1

     عنوان الكتاب : االلكترونيات الرقمية
     اسم المؤلف : روجر توكهايم

 2001    بيانات النشر : بيروت : أكاديميا ، 
 مسألة 716    النبـــــــــذة : يتحدث الكتاب عن الطرق الفعالة في حل المسائل ويحتوي على 

 وحال مفصال .
 
 
 005,43 -224 - رقم التصنيف : هـ 2

      عنوان الكتاب : أنظمة تشغيل الحاسوب 
      اسم المؤلف : ج . ارتشر هاريس 
 2003     بيانات النشر: بيروت : أكاديميا ، 

     النبــــــــــذة : يتضمن الكتاب المواضيع إدارة العمليات واالتصال بين العمليات والمزامنة 
 وإدارة الذاكرة باإلضافة إلى أمثلة محلولة تتراوح بين البسيط والشامل . 

 
 
 005 – 442 - رقم التصنيف : ك 3

     عنوان الكتاب : رسوميات الحاسوب 
     اسم المؤلف  : زيغانغ كسيانغ 

 2002    بيانات النشر : بيروت : أكاديميا ، 
    النبـــــــــــذة : ويحتوي الكتاب تمثيل الصور وتحويل المسح والتحويالت ذات اإلبعاد الثنائية 

 والثالثية اإلبعاد ورياضيات اإلسقاط .
 
 
 025 – 252 - رقم التصنيف : س 4

 عنوان الكتاب : قواعد البيانات ونظم المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات
 اسم المؤلف : إيمان فاضل السامرائي 

 2005بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر ، 
النبذة : يتضمن الكتاب المواضيع اآلتية قواعد البيانات وإدارتها ونظم إدارة هذه القواعد وأنواعها 

 المعتمدة في بناء هذه القواعد في المكتبات ومراكز المعلومات وأنواع   soft wareالبرامجيات
 البرمجيات .
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 027,8 – 48رقم التصنيف : ح  -  5
     عنوان الكتاب : المكتبة المدرسية ورسالتها

     اسم المؤلف : حسن محمد عبد الشافي
 2007    بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 

    النبــــــــــذة : يتضمن الكتاب أهداف المكتبة المدرسية ووظائفها وأنشطتها ومجموعاتها 
 والضبط الببلوجرافي وخدمة المراجع وتقييم الخدمة بالمكتبة المدرسية .

 
 
  F  949 -030 - رقم التصنيف :6

 Funk & Wagnall new Encyclopedia    عنوان الكتاب : 
 Funk & Wagnall    اسم المؤلف : 

 جزء الجزء األخير هو كشاف لباقي األجزاء تتضمن 29    النبــــــــــــذة  : تتضمن الموسوعة 
 معلومات عامة وشاملة لكافة المواضيع .

 
 
 031. 2 -  222 رقم التصنيف : ك  - 7

      عنوان الكتاب : دائرة المعارف الحسينية
      اسم المؤلف : محمد صادق الكرباسي

 2010    بيانات النشر : لندن : مركز الحسيني للدراسات ، 
    النبــــــــــــــذة : تتكون الموسوعة من عدد األجزاء اختصت الموسوعة بالثورة الحسينية من 
كل نواحيها من حيث الناحية التاريخية  أو األدبية حيث افرد أجزاء عن ما قيل بحق هذه القضية 

 من أول ما حدثت إلى وقتنا الحاضر وبكافة األنواع وغيرها من المواضيع.
 
 
 031. 2  - 325 - رقم التصنيف : خ 8

     عنوان الكتاب : نزهة القلم قراءة نقدية في الموسوعة الحسينية
      اسم المؤلف : نضير الخزرجى

 2010    بيانات النشر : بيروت : بيت العلم للنابهين ، 
    النبــــــــــذة  : الكتاب عبارة عن قراءة نقدية وبأسلوب أدبي مميز لعشرين جزء من أجزاء 

 الذين نالموسوعة الحسينية وكذلك يبين الكتاب رأي مجموعة من أراء الكتاب والمفكرين الدوليي
 كتبوا في عن الموسوعة .
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 031. 2 - 222 - رقم التصنيف : ق 9 

 : قراءات في الجزء األول من السيرة الحسينية من دائرة المعارف الحسينية   للكرباسي     عنوان الكتاب 
       اسم المؤلف : عبد الزهرة محمد االسدي



 2003      بيانات النشر : بيروت : بيت العلم للنابهين ، 
 

 هذا ص     النبـــــــــــذة : يتحدث الكتاب عن الجزء األول من دائرة المعارف الحسينية وما يخ
الجزء من والدة الحسين عليه السالم فالكتاب يأخذ بشرح اإلحداث التاريخية التي رافقت الرسول 

 صلى هللا عليه واله وما ارتباطه مع الحسين عليه السالم.
 

      
 031. 2  - 222 - رقم التصنيف : ك 10

      عنوان الكتاب : العين الباصرة في المطبوع من الدائرة
      اسم المؤلف : صالح الكرباسي

 2004     بيانات النشر : بيروت : بيت العلم للنابهين ، 
     النبــــــــــذة  : يتناول الكتاب دائرة المعارف الحسينية حيث يعطي نبذة مختصرة عن األجزاء الواردة في 

  من معلومات تاريخية مهمة.هالموسوعة وما تحتوي
 

 031. 2  - 284رقم التصنيف :هـ  - 11
      عنوان الكتاب : العقل والنقل حوار مع دائرة المعارف الحسينية للكرباسي

      اسم المؤلف : هادي حسن حمودي
 2004     بيانات النشر : بيروت : بيت العلم للنابهين ، 

     النبــــــــــذة  : قدم المؤلف في هذا الكتاب نقد عن دائرة المعارف الحسينية حيث قدم في مواضيع معينة 
وجهات نظر تختلف مع المؤلف وقد أشاد مؤلف هذا الكتاب بدائرة المعارف ومالها اهمية في تاريخ الثورة 

 الحسينية.
 

 031 - 343 - رقم التصنيف : م 12
      عنوان الكتاب : موسوعة األسرة الحديثة بسيكوبيديا

 س     اسم المؤلف : قسم الدراسات في دار نوبلي
 2006     بيانات النشر : بيروت : دار نوبليس ، 

 جزء وهو موسوعة شاملة عن حياة الطفل منذ هو جنين إلى دخوله إلى 18    النبـــــــــــذة  : يقع الكتاب في 
 المدرسة ثم يؤكد على األطفال المعاقين هذا تتضمن الموسوعة صور توضيحية . 

 
 070,4 –228رقم التصنيف : ل  - 13

      عنوان الكتاب : اإلخراج الصحفي
      اسم المؤلف : شريف درويش اللبان

 2008     بيانات النشر : القاهرة : الدار العربية للنشر ، 
     النبـــــــــــذة : يتضمن الكتاب تكنولوجيا الطباعة الحديثة والنشر االلكتروني للجرائد 

 والمجالت وتصميم مواقع الصحف االلكترونية .
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 070,4 – 658 - رقم التصنيف : م 14
       عنوان الكتاب : دراسات في تاريخ الصحافة المصرية

       اسم المؤلف : محمد مسعد إبراهيم 



 2003      بيانات النشر : القاهرة : دار الكتب العلمية ، 
 ) 1927-1900   النبــــــــــــذة : يتضمن الكتاب الصحافة المصرية والحركة الوطنية (

والصحافة المصرية في المرحلة الليبرالية والتطور التشريعي للصحافة المصرية والتعددية 
  الحزبية في الصحافة المصرية .

 
 
 

 األديـــــــــان
 
 
 

  210 .92- 342-  رقم التصنيف : ص 15
       عنوان الكتاب : موسوعة أهل البيت 
       اسم المؤلف : محمد حسين الصغير

 2012      بيانات النشر : النجف االشرف : العتبة العلوية ، 
) جزء يتناول كل جزء عن حياة احد أئمة عليهم 13      النبـــــــــــذة : يتكون الكتاب من (

السالم ابتدأ من فاطمة الزهراء عليها السالم انتهاء باإلمام الحجة ابن الحسن عجل هللا فرجه 
 بالتفصيل .

 
 

 210. 92- 379رقم التصنيف : ر - 16
 الروضة الحسينية وإسهامات المبدعين الجليلة كما حررها الدكتور الكرباسي في تاريخ المراقد     عنوان الكتاب : 

       اسم المؤلف : (إعداد) سعيد هادي الصفار
 2006      بيانات النشر : بيروت : بيت العلم للنابهين ، 

      النبــــــــــــذة : يتناول الكتاب األشخاص الذين ساهموا في بناء المراقد عبر التاريخ وهو 
 عن كتاب تاريخ المراقد للكرباسي كذلك يذكر أسماء بعض الشعراء.

 
 

 241 -242رقم التصنيف : ح - 17
       عنوان الكتاب : التجديد الكالمي عند الشهيد الصدر

       اسم المؤلف : حبيب فياض
 2006      بيانات النشر : بيروت : معهد المعارف الحكمية ، 

      النبــــــــــذة  : يتضمن الكتاب معالم التجديد في المنهج الكالمي،المعرفية في 
المنهج(االستقراء واالحتماالت) وكذلك تطبيقات المنهج الكالمي عند الشهيد الصدر وتطرق إلى 

 خصائص الرسالة المحمدية واإلمامة والقضية المهدوية.
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  250  -322- رقم التصنيف : أ 18
       عنوان الكتاب : مذاهب اإلسالميين

       اسم المؤلف : عبد الرحمن بدوي



 2008     بيانات النشر : بيروت : الدار العلم للماليين ، 
     النبـــــــــــذة : يتناول الكتاب مجموعة المذاهب اإلسالمية منها المعتزلة ،اإلسماعيلية 

،القرامطة والباطنية حيث يشرح عن الحالة االجتماعية والسياسية للمذاهب وأرائهم والشخصيات 
 التي اشتهرت في المذاهب.

 
  250 - 325 - رقم التصنيف : خ 19

       عنوان الكتاب : التعددية والحرية في المنظور اإلسالمي
       اسم المؤلف : نضير الخزرجى

 2011      بيانات النشر : بيروت : بيت العلم للنابهين ،
      النبــــــــــذة  : يتناول الكتاب مفهوم التعددية السياسية بشكل عام ثم مفهوم الحرية والحرية     

السياسية وهناك عدة حوارات مع شخصيات دينية وسياسية من مذاهب متباينة ومن دول مختلفة 
 وغيرها من المواضيع.

 
 260 - 444رقم التصنيف : ت  -20

       عنوان الكتاب : تيسير الفقه وصحيح السنة
       اسم المؤلف : تحقيق سميح عباس

 2012      بيانات النشر : القاهرة : مكتبة الدار العربية للكتاب ، 
      النبـــــــــــذة : تناول الكتاب الفقه اإلسالمي ومنه الفقه المالكي والشافعي والحنبلي وكذلك 

 الحنفي وأكد على تعدد اآلراء واستشهد بالسنة الشريفة .
 

 261- 724 - رقم التصنيف : ب21
       عنوان الكتاب : الجهد األصولي عند العالمة الحلي

       اسم المؤلف : بالسم عزيز شبيب
 2012      بيانات النشر : النجف : العتبة العلوية المقدسة ، 

      النبـــــــــــذة : تطرق الكتاب إلى علم األصول وقدرته على استنباط اإلحكام الشرعية 
الفصلية من أدلتها التفصيلية ويحتوي الكتاب على عدة فصول منها المباني األصولية عند العالمة 

 الحلي.
 

 261. 1 - 423 - رقم التصنيف : ب22
       عنوان الكتاب : المنهاج دراسة في الجزء األول من كتاب الحسين والتشريع للكرباسي

       اسم المؤلف : تحقيق وليد سعيد ألبياتي
 2003      بيانات النشر : بيروت : بيت العلم للنابهين ،

     النبـــــــــــذة : الكتاب عبارة عن دراسة لكتاب الحسين والتشريع الذي يبحث في إحكام 
التشريع منذ بدأ الخليقة وحتى اإلسالم ويوضح عالقة الحسين عليه السالم في التشريع اإلسالمي 

 وكذلك اختالف العلماء في هذا المجال.
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 269. 33- 658 - رقم التصنيف : م23

       عنوان الكتاب : تحرير الصحف الدينية في الصحف



       اسم المؤلف : محمد يوسف
 2001      بيانات النشر : القاهرة : دار الكتب العلمية ، 

      النبـــــــــذة  : يؤكد الكتاب على اإلعالم وخاصة اإلعالم الديني وكذلك الصحافة الدينية 
 والدور الذي تلعبه الصحافة وغيرها من المواضيع.

 
 

 اإلعـــــــــــالم
 
 
 

 302,23 -652 - رقم التصنيف : أبو 24
       عنوان الكتاب : اإلعالم الثقافي

        اسم المؤلف : عزام محمد أبو الحمام
 2001       بيانات النشر : عمان : دار أسامة للنشر ،

       النبـــــــــــذة : يتضمن الكتاب عدة فصول لوسائل االتصال واإلعالم وجدليات الثقافة 
وصلتها باإلعالم وتحدياتها خصوصيات الوسائل اإلعالمية واإلعالم السياسي ، المذاهب 

 والنظريات والنماذج االتصالية .
 
 

 302,2 – 844 - رقم التصنيف :ح 25
        عنوان الكتاب : اإلعالم الدولي

        اسم المؤلف : وليد حسن ألحديثي
 2007       بيانات النشر : القاهرة : دار الكتب العلمية للنشر ، 

       النبــــــــــذة : يحتوي الكتاب على علم نفس االتصال ومفاهيمه ووظائفه وجوانب اإلعالم 
الدولي ونظامه وجوانبه والحرب النفسية وإستراتيجية اإلعالم العربي كذلك نماذج من اإلعالم 

 الدولي .
 
 

 302,2 -262 - رقم التصنيف : أبو 26
       عنوان الكتاب : إستراتيجية االتصال وسياساته وتأثيراته

       اسم المؤلف : صالح خليل أبو إصبع
 2005      بيانات النشر: عمان : دار مجدالوي ، 

      النبــــــــــذة : يتناول الكتاب سياسات وإستراتيجية االتصال وتأثير االتصال والمشاريع 
 المقترحة .
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 302,2 – 272 - رقم التصنيف : أ 27
        عنوان الكتاب : اإلعالم العربي



        اسم المؤلف : فهمي ميلور
 2012       بيانات النشر: القاهرة : دار الفجر للنشر، 

       النبـــــــــذة : يتضمن الكتاب مواضيع اإلعالم العربي عرض لالتجاهات الحديثة وظهور 
 البث اإلذاعي – االنترنت –صناعة اإلعالم في عصر العولمة الكتب العربية والصحافة العربية 

  . وغيرها
 
 
 

 302,2 – 744رقم التصنيف : خ   - 28
        عنوان الكتاب :: اإلعالم المحلي في عصر المعلومات

        اسم المؤلف : طارق سيد احمد
 2010       بيانات النشر : بيروت : دار النهضة العربية ، 

       النبــــــــــذة : يتضمن الكتاب ثورة االتصال والمعلومات واإلعالم المحلي المفهوم 
 والخصائص في دول الواليات المتحدة والهند ومصر .

 
 

 302,2 – 452 - رقم التصنيف : أبو 29
       عنوان الكتاب : اإلعالم المهني
       اسم المؤلف : محمد أبو سمرة

 2009      بيانات النشر: عمان : دار الراية ، 
      النبـــــــــذة : يتناول الكتاب مفهوم اإلعالم ودور المنظمات األهلية والحكومية والعالمية في 

اإلعالم المهني وفي مجال التدريب وجودة المنتج واإلدارة االلكترونية وغيرها من المواضيع 
 األخرى .

 
 

 302,2 - 745 - رقم التصنيف : ر 30
       عنوان الكتاب : التخطيط اإلعالمي 

       اسم المؤلف : عبد الرزاق محمد الدليمي
 2012      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر، 

      النبــــــــــذة : يشمل الكتاب معنى النظريات الحديثة في اإلدارة ومدخل إلى التخطيط 
ومفهوم التخطيط اإلعالمي وجدلية المصطلح والتخطيط في المؤسسات اإلعالمية والعالقة بين 

 التخطيط اإلعالمي والسياسة اإلعالمية .
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 302,2 – 728 - رقم التصنيف : أ 31
       عنوان الكتاب : النظام العالمي الجديد لإلعالم 

       اسم المؤلف : عبد القادر رزيق 



 2005      بيانات النشر : القاهرة : دار الفجر للنشر ، 
النبــــــــــذة : يتضمن الكتاب خصائص النظام الجديد لإلعالم  والتخلف وأسبابه وكذلك وكاالت 
اإلنباء الكبرى والعولمة وكذلك النظام االقتصادي الدولي الجديد والمبادئ المطروحة من العالم 

 الثالث .
 

 302,2 -527رقم التصنيف : ج   -32
       عنوان الكتاب : نظام االتصال واإلعالم الدولي 

       اسم المؤلف : راسم محمد الجمال
 2010      بيانات النشر: القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ،

      النبـــــــــذة : يتضمن الكتاب النظام االتصالي واإلعالمي الدولي ميالده وتبلوره وتطوره 
إبان الحرب العالمية األولى والى عصر العولمة ومحاولة إصالحه ومشكلة االختالل في تدفق 

 المعلومات . 
 

 302,2 – 4 - رقم التصنيف : م 33
       عنوان الكتاب : نظريات االتصال

       اسم المؤلف : مي العبد هللا
 2009      بيانات النشر : بيروت : دار النهضة العربية ،

      النبــــــــــذة : يحتوي الكتاب على المواضيع أوال النظرية العلمية واالتصال ونماذج 
 االتصال ونظريات البناء التنظيمي لوسائل االتصال وتأثير وسائل االتصال والتطور التكنولوجي.

 
 

 علوم سياســـيــــة
 
 

 325,3 – 283 - رقم التصنيف : س 34
       عنوان الكتاب : التنمية السياسية والتحديث

       اسم المؤلف : حميد حمد السعدون
 2011      بيانات النشر :عمان : الذاكرة للنشر ، 

      النبـــــــــذة : يتناول الكتاب العالم الثالث والتخلف  والتنمية السياسية ومعوقاتها والرؤيا إلى 
  .المستقبل
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 االقتصــــــــاد
 



 
 332 - 658 - رقم التصنيف : أ 35

        عنوان الكتاب : االقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدي
        اسم المؤلف : احمد إبراهيم علي

 2012 للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ، ي       بيانات النشر : بغداد - مركز حموراب
 فصول األول التضخم والسياسة النقدية وسوق 6      النبـــــــــذة   : يحتوي الكتاب على 

الصرف والثاني الموازنة العامة في العراق والثالث التضخم بين متغيرات االقتصاد الحقيقي 
والتحليل النقدي  والثالث والرابع متطلبات االستقرار المالي الدولي والخامس االضطراب المالي 

 الدولي والسادس سلوك سعر الصرف  ويحتوي على ملحق إحصائي.
 
 
 

 333,91 – 252 - رقم التصنيف : س 36
       عنوان الكتاب : إستراتيجية استخدام المياه لدول حوض النيل 

      اسم المؤلف : محمد احمد السامرائي 
 2012     بيانات النشر : عمان : الذاكرة للنشر والتوزيع ، 

     النبـــــــــذة : يحتوي الكتاب على اإلطار النظري والظروف الطبيعية لحوض نهر النيل 
 والسياسات المائية لدول حوض نهر النيل والعالقة بين النيل واألمن المائي العربي .

 

 التــــــعليــــــم 
 
 

 371,334 -284 - رقم التصنيف :هـ 37
       عنوان الكتاب : التعلم االلكتروني المعاصر

       اسم المؤلف : محمد محمد الهادي 
 2011      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 

      النبـــــــــــذة : يتضمن الكتاب البنية األساسية التكنولوجية المتطلبة لتطوير التعلم االلكتروني 
ومنظور التعلم االلكتروني والتعلم المحمول وتحديات المستقبل وكذلك تصميم نظم المعلومات 

 المساندة لعملية التعليم ثم تأكيد جودة برامج التعلم االلكتروني .
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 371,14 -255 - رقم التصنيف :هـ 38

       عنوان الكتاب : تطوير أداء المعلم
       اسم المؤلف : هاشم عواضة 

 2008      بيانات النشر: بيروت : دار العلم للماليين ، 



      النبــــــــــذة : يتضمن الكتاب األهداف التربوية والتفاعل مابين المتعلم والمعلم والمعرفة 
 وطرائق التعليم ثم التعلم وتكنولوجيا التعليم واإلدارة الصفية وغيرها من المواضيع األخرى . 

 
 371,14 – 447 - رقم التصنيف : د 39

       عنوان الكتاب : دليل المعلم للتدريس الفعال
       اسم المؤلف : ديرا دينلي 

 2008      بيانات النشر : بيروت : دار العلم للماليين ، 
      النبــــــــــذة : يتضمن الكتاب التخطيط الجيد للسنة الدراسية وتحديد الطابع العام واألسبوع 

 الدراسي األول وتعريف األطفال بعضهم ببعض ومتابعة التعليم ودعم سلوك األطفال .
 

 اللــــــغات
 

 410. 10 – 276رقم التصنيف : ص  - 40
        عنوان الكتاب : دراسات في فقه اللغة

        اسم المؤلف : صبحي الصالح
 2009      بيانات النشر : بيروت : دار العلم للماليين، 

      النبــــــــــذة  : يتناول الكتاب فقه اللغة نشأته وتطوره وفي كتب التربية القديمة وتجيد البحث 
 فيه وغيره من المواضيع.

 
 411- 258 - رقم التصنيف : ر41

       عنوان الكتاب : كيف تؤلف كتابا
       اسم المؤلف : راشد بن حسين 

 2009      بيانات النشر : بيروت : دار العلم للماليين ، 
     النبــــــــــذة  : يحتوي الكتاب على عدة فصول في كيفية الكتابة وهل تريد إن تصبح مؤلفا 

 وكتابة المسودة األولى ومراجعة الكتابة وكذلك التنقيح والتسلسل وطريقة نشر الكتاب.
 

 411- 222 - رقم التصنيف : م 42
        عنوان الكتاب : في التنظيم اإليقاعي للغة العربية

       اسم المؤلف : مبارك حنون  
 2010      بيانات النشر : الرباط ، دار األمان ،

      النبــــــــــذة  : يحتوي الكتاب على عدة مواضيع منها الزمن اإليقاع في اللغة الوقف 
 ووظائفه في  اللغة.
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 412 -232 - رقم التصنيف : ك43
       عنوان الكتاب : جواهر األلفاظ
       اسم المؤلف : أبي فرج الكاتب

 2011      بيانات النشر : القاهرة : دار الطالئع ، 



 باب من أهم المنجزات البيانية والموسوعات 373      النبـــــــــذة  : يحتوي الكتاب على 
 البالغية ،حروف مسجعة مكنونة متقاربة األوزان والمباني.

 
 413 - 252 - رقم التصنيف : ع44

       عنوان الكتاب : المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واالنترنت
        اسم المؤلف : عامر إبراهيم قنديلجي
 2010       بيانات النشر : عمان: دار المسيرة ، 

       النبـــــــــذة  : الكتاب عبارة عن معجم لعديد من المصطلحات العلمية الخاصة باالنترنت 
 وتكنولوجيا المعلومات مرتب هجائيا.

   
 

 415- 343 -  رقم التصنيف : م45
         عنوان الكتاب : موسوعة النحو والصرف واإلعراب

         اسم المؤلف : (إعداد) إميل بديع يعقوب
 2009        بيانات النشر : بيروت : دار العلم للماليين ، 

        النبـــــــــذة  : يتضمن الكتاب شرح عن النحو وكذلك كيفية اإلعراب والموضوعات ذات 
   االختصاص.

 
 415- 343رقم التصنيف : م  -46

       عنوان الكتاب : الموسوعة النحوية والصرفية الميسرة
       اسم المؤلف : (إعداد) أبو بكر عبد العليم
 2004      بيانات النشر : القاهرة :مكتبة ابن سينا ، 

       النبــــــــــذة  : تتضمن الموسوعة شرح عن النحو والمفردات النحوية وكذلك الصرفة.   
 

 415. 2- 658 -  رقم التصنيف : م47
        عنوان الكتاب : دروس التصريف في المقدمات وتصريف األفعال

         اسم المؤلف  : محي الدين عبد الحميد
 2009        بيانات النشر : القاهرة : دار الطالئع ، 

        النبــــــــــذة  : يحتوي الكتاب على المقدمات وتصريف األفعال وفي المهموز وإحكامه 
 وفي المؤكد وغير المؤكد.
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 الرياضيـــــات

 
 

 512. 7- 48 - رقم التصنيف : ش48



  مسألة محلولة في التحليل اليدوي2000      عنوان الكتاب : 
       اسم المؤلف : فرانسيس شيد

 2000      بيانات النشر : بيروت : أكاديميا ، 
      النبـــــــــذة   : يتحدث الكتاب عن تمثيل اإلعداد والخوارزميات والخطأ والتحليل العددي 

 والتفاضل العددي والتكامل وغيرها من المواضيع األخرى.
 

  516 - 658 م  رقم التصنيف :  -49
       عنوان الكتاب : مبادئ الرياضيات الحساب والهندسة

       اسم المؤلف : محمد عبد العظيم
 2011      بيانات النشر : القاهرة : مكتبة ابن سينا ، 

      النبـــــــــــذة : يتحدث الكتاب عن الحساب اإلعداد الطبيعية الضرب ، القسمة ، األسس 
  ومواضيع اخرى.نوالكسور كما يتضمن الكتاب أمثلة وتماري

 
 

 الفيــــزياء
 

 
 535. 2 - 562 - رقم التصنيف : أبو 50

       عنوان الكتاب : أسس اإلدراك البصري للحركة
       اسم المؤلف : فؤاد أبو المكارم

 2004      بيانات النشر : القاهرة : الدار العربية للكتاب ،
      النبـــــــــذة  : يتضمن الكتاب اإلدراك البصري واألساس الفسيولوجي للحركة المدركة 

 بصريا وكذلك نماذج تفسير اإلدراك ومشكلة اإلدراك البصري وتجارب حول الموضوع .
 

 539. 7 - 423 - رقم التصنيف : ص51
       عنوان الكتاب : النانوتكنولوجي عالم صغير ومستقبل كبير

       اسم المؤلف : صفان سالمة
 2009      بيانات النشر :بيروت : الدار العربية للعلوم ، 

     النبـــــــــــذة : يتناول الكتاب موضوع النانوتكنولوجي(هي التقنيات المتناهية في الصغر) 
وتطبيقه حيث جذب اهتمام العلماء والصناعيين حيث يبحث في تصميم أجهزة متناهية في الصغر 

 ويركز على البناء الجزئي والذري للمادة وغيرها من المواضيع.
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 الكـــــــيمياء

 
 



 547- 224 رقم التصنيف : ط– 52
       عنوان الكتاب : الكيمياء العضوية االليفاتية

       اسم المؤلف : عادل شاكر الطائي
 2009      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة ، 

      النبـــــــــذة   : يتحدث الكتاب عن الكيمياء العضوية و الروابط الكيمائية والقطبية في 
 الجزيئات العضوية والتركيب االلكتروني لذرة الكربون والبترول.

 
 

 علوم األرض 
 
 

 551. 6- 28 - رقم التصنيف : خ53
        عنوان الكتاب : المدينة المناخية

        اسم المؤلف : ماثيو إي خان
 2010       بيانات النشر : بيروت: الدار العربية للعلوم ، 

       النبــــــــــذة  : يتناول الكتاب عن ارتفاع درجات الحرارة في العالم وباألخص في مدينة 
شنغهاي وكذلك هل ستصبح المدن الصينية خضراء ومستقبل المدن غيرها من المواضيع 

 األخرى.
 

 علوم الحيــــــاة 
 

 575. 1 - 625 - رقم التصنيف : م 54
        عنوان الكتاب : علم الوراثة

        اسم المؤلف : مكرم ضياء شكارة
 2009       بيانات النشر : عمان : دار المسيرة ، 

       النبــــــــــذة : يتضمن الكتاب الوراثة المندلية واأللياف المتعددة وارتباط الصفات بوراثة 
الجنس وكذلك طبيعة المادة الوراثية وتضاعف الحامض النووي معدوم األوكسجين ثم الوراثة 

 والتطور وأخيرا تقنيات االستنساخ البيولوجي .
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 الطبيــــــــة
 

 613,2 – 882رقم التصنيف : ر  -55
       عنوان الكتاب : الرشاقة والصحة

       اسم المؤلف : رندا دنيا فهد



    2008      بيانات النشر : بيروت : دار العلم للماليين ،
      النبذة : أكد الكتاب على كيفية االهتمام بالجسم والعناية بالغذاء الصحي ومدى تأثير الوزن 

 .المثالي والغذاء المتوازن في صحة الجسم موضحا بالصور .
 

 613,7 -352- رقم التصنيف : ش  56
       عنوان الكتاب : تمارين المشي لصحة ولياقة أفضل 

       اسم المؤلف: كالوس شوماخر
 2002      بيانات النشر: بيروت: الدار العربية للماليين ،

      النبـــــــــذة : تضمن الكتاب المشي رياضة شعبية ونظرة عامة عن الصحة واآلثار االيجابية 
 للمشي والنصائح للذين يمارسون  رياضة المشي وكذلك برامج المشي للمتقدمين بالعمر وغيرها.

 
 613,7 -453 - رقم التصنيف: س 57

  أيام7      عنوان الكتاب : تمتعي بالرشاقة خالل 
       اسم المؤلف : ميشال سيمونز 

       بيانات النشر: بيروت : الدار العربي للعلوم
 أيام بأتباع نظام 7      النبــــــــــذة : يؤكد الكتاب على إتباع حمية معينة لتخفيف الوزن خالل 
  .غذائي معين حيث يوضح وجبات الغذاء اليومية بأالضافة إلى مواضيع اخرى

 
 613,3 – 33 - رقم التصنيف : أ 58

       عنوان الكتاب : شبابك مدى الحياة
        اسم المؤلف : مهمت إوز

 2007       بيانات النشر : بيروت : دار العلم للماليين ، 
       النبــــــــــذة : يشرح الكتاب أسباب الشيخوخة المبكرة وكيفية العالج وحماية الجسم منها 

 وغيرها من المواضيع موضحا بالرسوم والصور .
 

 613,2 – 224 - رقم التصنيف : غ 59
       عنوان الكتاب : غذاء طفلك مفتاح ذكائه

       اسم المؤلف : نيكوال غرايمر
 2011      بيانات النشر: بيروت : دار العلم للماليين ،

 وصفة صحية لتعزيز ذكاء الطفل وكذلك 100      النبـــــــــذة : يتضمن الكتاب أكثر من 
 وصفات منتظمة للدماغ وكذلك الرحالت والحفالت وأنواع الحلويات والمشروبات .
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 اإلعـــــــــالن
 
 

 659 - 44 - رقم التصنيف : ر60
       عنوان الكتاب : انهيار اإلعالن وارتقاء العالقات العامة

       اسم المؤلف : إل ريس ولورا ريس



 2009      بيانات النشر: بيروت : دار العلم للماليين ، 
      النبـــــــــذة : تضمن الكتاب اإلعالن والفن والعمل اإلعالمي والمبيعات وكذلك صعود 

 العالقات العامة والدور الجديد للعمل اإلعالني والفرق بين العمل اإلعالني والعالقات العامة .
 

 659,1 – 848 - رقم التصنيف : ح61
        عنوان الكتاب : اإلعالن 

        اسم المؤلف : منى الحديدي 
 2009       بيانات النشر: القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 

      النبــــــــــذة : تناول الكتاب اإلعالن والتصريف به وكذلك اإلعالن في الراديو والتلفزيون 
وباألخص في مصر وتطرق إلى اإلعالن وقضايا في الوطن العربي والتشريعات اإلعالمية في 

 مواجهة التدفق اإلعالمي.
 

 659,1 – 725 - رقم التصنيف :ع 62
       عنوان الكتاب : اإلعالن الدولي

        اسم المؤلف : بشير العالق
 2009       بيانات النشر : عمان : دار اليازوري ، 

       النبـــــــــــذة : تناول الكتاب تاريخ ظهور اإلعالن وتطوره وكذلك اإلعالن عن الخدمات 
مقارنة باإلعالن عن السلع وناقش الكتاب الجهد اإلعالني على الصعيد الدولي في األسواق  

 القائمة في العالم واإلعالن عبر االنترنت وغيرها من المواضيع .
 

 659,1 -224 - رقم التصنيف: ز 63
       عنوان الكتاب : اإلعالن الفعال منظور تطبيقي متكامل

       اسم المؤلف : علي فالح الزعبي 
 2009      بيانات النشر: عمان : دار اليازوري ، 

 فصل حيث تضمنت الفصول اإلعالن 12     النبـــــــــــذة : جاءت هيكلية الكتاب متكونة من 
مفاهيم وكذلك اإلعالن والمستهلك والمنتج ألهميته كذلك ناقش اإلبعاد االجتماعية واالقتصادية 

 واألخالقية لإلعالن ومواضيع اخرى .
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 659,1 – 272 - رقم التصنيف :ك 64

       عنوان الكتاب : اإلعالن مدخل تطبيقي
      اسم المؤلف : طاهر محسن ألغالبي

 2006 للنشر ، ل     بيانات النشر: عمان : دار وائ
     النبـــــــــذة : يتضمن الكتاب اإلعالن وأهميته وأهدافه وكذلك  وظائفه وتنظيمه ثم تطرق إلى 

 ميزانية اإلعالن وكذلك تخطيط الحمالت اإلعالمية واإلعالن واالنترنت . 
  

 659,1 -748 - رقم التصنيف: ق 65



  سبتمبر11      عنوان الكتاب : الدعاية  واإلعالن بعد 
       اسم المؤلف : فاطمة القليني 

 2006      بيانات النشر : القاهرة : دار الكتب العلمية ، 
      النبـــــــــــذة : تطرق الكتاب إلى مفهوم الدعاية واإلعالن وكذلك غزو العراق في الصحف 
 العربية والدولية ودور اإلعالن التلفزيوني في تدعيم قيم العولمة الثقافية لدى الشباب وأخيرا إبعاد 

 اإلعالن التلفزيوني وأثاره االيجابية والسلبية على األطفال .
 

 659,2 -658 - رقم التصنيف : م 66
       عنوان الكتاب : االتصال الفعال للعالقات العامة

        اسم المؤلف : محمد منير حجاب
 2007      بيانات النشر: القاهرة : دار الفجر ، 

      النبــــــــــذة : تطرق الكتاب إلى موضوع االتصال الصادر عن المؤسسة والذي هو أهم 
وظيفة في العالقات العامة  انه يهدف إلى تحسين الرأي العام نحو المؤسسة وتكوين صورة ذهنية 

 طيبة عنها.
 

 659,14 - 348 - رقم التصنيف : هـ 67
       عنوان الكتاب : اإلعالن في األنظمة اإلذاعية المعاصرة

        اسم المؤلف : هويدا مصطفى 
 2009       بيانات النشر: القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 

       النبـــــــــذة : تضمن الكتاب المتغيرات المحددة لسمات اإلعالن في األنظمة اإلذاعية 
واإلعالن في النظام اإلذاعي الحكومي والمختلط وكذلك التشريعات والضوابط اإلعالنية  

 وغيرها.
 

 659,14 – 654 - رقم التصنيف : ت 68
       عنوان الكتاب : تصميم اإلعالن 

       اسم المؤلف : نور الدين احمد النادي 
 2008      بيانات النشر: عمان : مكتبة المجتمع العربي ، 

النبــــــــــذة : تحدث الكتاب عن فن اإلعالن الذي ال يزال ناهضا فنيا ينتظر التطورات 
االقتصادية ويبدو إن الحكومات ورجال اإلعمال أدركوا وظيفة اإلعالن خالل العشرين سنة 
الماضية فشهدت صناعة اإلعالن نشاطا ملحوظا أدى إلى بروز وكاالت إعالنية متميزة في 

 -16صناعة اإلعالن .                          -

  الفنـــــــــون
 

 
 791، 43 – 422 - رقم التصنيف : ض 69

       عنوان الكتاب : السينما التسجيلية في مصر
       اسم المؤلف : ضياء مرعي

 2004      بيانات النشر : اإلسكندرية : دار الوفاء ، 



      النبــــــــــذة  : يتضمن الكتاب استعراض عن الفلم التسجيلي وكذلك نشأة وتطور السينما 
  حيث تناول التطور للفلم التسجيلي.1977-1896التسجيلية في مصر منذ 

 
 791، 43 – 472- رقم التصنيف : م 70

      عنوان الكتاب : أحاديث حول اإلخراج السينمائي
      اسم المؤلف : ميخائيل روم

 2007     بيانات النشر : عمان : دار مجدالوي للنشر ، 
     النبـــــــــذة : يتضمن الكتاب اإلخراج السينمائي والمونتاج وكذلك البنية الدرامية في السينما 

 وتكوين السيناريو والفيلم وغيرها من المواضيع.
 

 األدب
 

 801، 951 -322 - رقم التصنيف : ف71
       عنوان الكتاب : فضاء المتخيل ورؤيا النقد

       اسم المؤلف : (إعداد) زياد أبو لبن
 2004      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري،

      النبــــــــــذة  : الكتاب مجموعة من المقاالت التي كتبت عن الشاعر عبد هللا رضوان فهو 
يتضمن قسمين األول عن الشعر والثاني عن النقد وجاء الثالث عبارة عن حوار أجرته القاصة 

 هند أبو شعرة.
 

 801، 951 – 222 - رقم التصنيف : ر72
       عنوان الكتاب : الصورة الفنية في النقد الشعري

       اسم المؤلف : عبد القادر الرباعي
 2009      بيانات النشر : عمان : دار جرير، 

      النبــــــــــذة  : قسم الكتاب إلى بابين األول في المسائل النظرية حيث وضح فيه مفهوم 
  .ةالصورة في النقد الشعري القديم وكذلك النقد الحديث إما في الباب الثاني القضايا التطبيقي
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 801، 951 -528 - رقم التصنيف : ع73
       عنوان الكتاب : االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي

        اسم المؤلف : عبد القادر فيدوح
 2010       بيانات النشر : عمان: دار صفاء ، 

      النبــــــــــذة : يتناول الكتاب التفسير السيكولوجي لعملية اإلبداع ،الممارسة النفسية في النقد 
 العربي الحديث وكذلك الوحدة النفسية في القصيدة القديمة.

 
 



 801، 951 -823 - رقم التصنيف : ت74
       عنوان الكتاب : تقاطعات الحركة الشعرية بين الموروث والفردي

       اسم المؤلف : عبد هللا التطاوي
 2004      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ،

      النبــــــــــذة  : أكد الكتاب على أهمية الحركة الشعرية وكذلك أهمية المورث الشعري 
 وتقاطعه مع الشعر الفردي مع مواضيع اخرى.

 
 

 801، 068 - 48 - رقم التصنيف : ح75
       عنوان الكتاب : أدب الطفل العربي

       اسم المؤلف : حسن شحاتة
 2004      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ،

      النبــــــــــذة  : تناول الكتاب أدب الطفل باعتباره وسيطا تربويا يتيح الفرص إمامهم لمعرفة 
  واستخدام الخيال وتقبل الخبرات الجديدة.مإجابات عن أسئلتهم واستفساراته

 
 

 810 - 62 - رقم التصنيف : س76
       عنوان الكتاب : المدخل إلى تحليل النص األدبي وعلم العروض

        اسم المؤلف : سحر سلمان عيسى
 2012       بيانات النشر : عمان : دار البداية ، 

       النبـــــــــذة  : تضمن الكتاب النص األدبي ثم تطرق إلى الشعر العربي وذكر بعض 
 الشعراء العرب ثم تناول الخطابة ذكر خطب اإلمام علي عليه السالم وغيرها من المواضيع.

 
 810 - 283 - رقم التصنيف : أبو 77

       عنوان الكتاب : األسلوبية : الرؤية والتطبيق
       اسم المؤلف : يوسف أبو العدوس

 2010      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة ، 
      النبـــــــــذة  : تضمن الكتاب المواضيع اآلتية مفهوم األسلوب عند النقاد العرب القدماء 

 والمحدثين األسلوبية تعريفها نشأتها وصلتها في البالغة والنقد األدبي .
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 810 ،2 – 842 - رقم التصنيف : خ78
       عنوان الكتاب : قطوف في ثمار األدب اإلسالمي

       اسم المؤلف : علي احمد الخطيب
 2007      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 

      النبـــــــــذة  : تطرق الكتاب إلى األدب العربي واإلسالمي بالذات وأهمية األدب في هذه 
 الفترة بالذات وهناك مواضيع اخرى.

 
 810، 4 - 278 - رقم التصنيف : خ79

        عنوان الكتاب : الهاشميون في شعر العصر األموي



        اسم المؤلف : خالد زكي عقل
 2011       بيانات النشر : عمان : دروب للنشر ، 

       النبـــــــــذة  : تناول الكتاب بعض المواضيع منها الصدع النفسي والمكاني النظرية 
 الهاشمية الشخصيات الهاشمية ثم تطرق إلى مواضيع اخرى.

 
 810، 9 - 482 - رقم التصنيف : ح80

       عنوان الكتاب : قراءة في نصوص الحداثة وما بعد الحداثة 
       اسم المؤلف : حفناوي رشيد بعلي 

 2011      بيانات النشر : عمان: دروب النشر، 
      النبــــــــذة  : يتضمن الكتاب معالم النقد الجمالي لمجموعة من األدباء منهم إحسان عباس 

 وتطرق إلى مدارات ما بعد الحداثة وغيرها من المواضيع.
 

 813 - 726 - رقم التصنيف : -ص81
       عنوان الكتاب : عوالم نجيب محفوظ

       اسم المؤلف : صالح فضل
 2011      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 

      النبـــــــــذة  : تناول الكتاب إعمال الكاتب المصري نجيب محفوظ من روايات وشعر منها 
 قراءة في ملحمة الحرافيش وغيرها من اإلعمال.

 

 تاريخ وجغرافية
 

 92 -228رقم التصنيف : -س  -82
       عنوان الكتاب : ابن العربي المسافر العائد

       اسم المؤلف : ساعد خميس
 2010      بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للماليين ، 

      النبــــــــــذة  : يتحدث الكتاب عن شخصية ابن العربي وعن تراثه وكذلك عن علم الكالم 
 وفلسفته وأهمية الخيال عنده وكذلك منزلة المرأة في التصوف .
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 910 - 252 - رقم التصنيف :   س83

       عنوان الكتاب : موسوعة المصطلحات العلمية في الجغرافيا السياسية
       اسم المؤلف : محمد احمد السامرائي

 2012      بيانات النشر : عمان : الذاكرة للنشر،
      النبــــــــــذة : يتناول الكتاب المياه واهم المصطلحات العلمية التي وردت في هذا المجال 

 وكذلك السياسة الجغرافية واالقتصادية ومرتب حسب الحروف الهجائية.
 

 955، 054- 292 - رقم التصنيف : ش84
       عنوان الكتاب : طموحات إيران النووية



       اسم المؤلف : شاهر أم تشوبين
 2007      بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم ، 

      النبــــــــذة  : يتضمن الكتاب السجل اإليراني النووي وذرية الطاقة النووية والخشية من هذه 
 الطاقة والرد الدولي ثم إيران واألمن اإلقليمي.

 
 956 - 658 - رقم التصنيف : أ85

       عنوان الكتاب : موسوعة الحضارة العربية
       اسم المؤلف : احمد أمين

  2006      بيانات النشر : بيروت : دار نوبليس ، 
جزء يتضمن أهم اإلحداث التي وقعت في القرن العشرين 12      النبـــــــــذة  : يقع الكتاب في 

من الحرب العالمتين وكذلك الحروب األخرى وتطرق إلى األدب والفنون واإلحداث الرياضية 
 باإلضافة إلى مواضيع اخرى.

 

 االطــــــــــاريح
 
 

 عنوان األطروحة : تأثير استخدام أسلوبي ( الشرح والنموذج الحي ) في أداء بعض   – 86
 عناصر اللياقة البدنية والمهارات المركبة بالجمل الحركية على بساط الحركات األرضية 

         اسم الطالب : كاظم عيسى كاظم 
 2012 –        بيانات النشر : جامعة البصرة : تربية رياضية / ماستر 

 
 

 - عنوان األطروحة :دراسة فعالية إنزيم إلفا-كلوكوسايديز في المسائل المنوي للرجال 87
 المصابين بضعف الخصوبة 

        اسم الطالب :محمد رزاق جواد كريم 
 2012 –       بيانات النشر : جامعة بابل : علوم حياة / ماستر 
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 - عنوان األطروحة :تقدير القصدير الرباعي بتقنية الحقن الجرياني والحقن الجرياني 88

 المتعاقب 
        اسم الطالب :احمد عدنان عبد األمير 

 2012       بيانات النشر : جامعة بابل :علوم كيمياء  / ماستر - 
 

  - عنوان األطروحة : عزل وتشخيص بعض البكتريا والفطريات المرافقة لمرضى التدرن 89
        اسم الطالب : إشراق عبد األمير صالح 
 2012 ماستر -–       بيانات النشر : جامعة بابل : علوم حياة 

 
 – - عنوان األطروحة :دراسة متغيرات خشونة األسطح المشغلة لسبائك بعد اليوتكتك ألمنيوم 90

 سيلكون 



        اسم الطالب :إيالف عبد الواحد حساني
 2012       بيانات النشر :جامعة بابل : هندسة المواد / ماستر -

 

  - عنوان األطروحة :تقييم سياسة استهداف التضخم في أسواق متقدمة وناشئة مختارة 91
         اسم الطالب :أالء نوري حسين

 2012       بيانات النشر :جامعة كربالء : العلوم االقتصادية / ماستر -
 

  زنك )– - عنوان األطروحة :تأثير القصدير على خصائص ( األلمنيوم 92
        اسم الطالب :جنان ناصر نبات

 2012       بيانات النشر :جامعة بابل : هندسة المواد / ماستر - 
 

 - عنوان األطروحة :النشاط االقتصادي بالمغرب األوسط من القرن الثالث الهجري إلى 93
 منتصف القرن الخامس الهجري 

        اسم الطالب :حارث علي عبد هللا
 2012       بيانات النشر : جامعة بابل : التاريخ اإلسالمي /ماستر -

 

 
 الدوريات

 
 عنوان المجلة : العفاف   -

  21 العدد : – 2012        الجهة الصادرة عنها : مؤسسة المعصومين األربع عشر / 
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 عنوان المجلة : العائلة المسلمة  -

 27 مج – 3 - العدد /2012        الجهة الصادرة عنها :العتبة الحسينية / 
 
 

   عنوان المجلة :كلية التربية للبنات   -
 23 مج – 3 العدد /– 2012        الجهة الصادرة عنها :جامعة بغداد / 

 
 

 عنوان المجلة : كلية المعارف الجامعة  -
 15 مج – 20 العدد /– 2012        الجهة الصادرة عنها :العراق / كلية المعارف الجامعة / 

 
 



 عنوان المجلة : دراسات إقليمية  -
 9 مج – 28 العدد /– 2012 –        الجهة الصادرة عنها :العراق/ مركز الدراسات اإلقليمية 
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