
  التاريخكتب  

 

 الناشر مكاف النشر العنكاف اسـ المؤلؼ رقـ الطمب ت
  المكصؿ تأريخ العالـ الثالث الحديث إبراىيـ خميؿ أحمد 909/08  .1
84س                /901  .2  مصر الجيزه الناصرية كالتأريخ سيد حسػػػػػاف 
774أ                /902  .3  أحياء التراث العربي بيركت تأريخ ابف خمدكف إبف خمدكف 
774أ                /902  .4  أحياء التراث العربي بيركت تأريخ ابف خمدكف إبف خمدكف 
774أ                /902  .5  أحياء التراث العربي بيركت تأريخ ابف خمدكف إبف خمدكف 
774أ                /902  .6  أحياء التراث العربي بيركت تأريخ ابف خمدكف إبف خمدكف 
774أ                /902  .7  أحياء التراث العربي بيركت تأريخ ابف خمدكف إبف خمدكف 
774أ                /902  .8  أحياء التراث العربي بيركت تأريخ ابف خمدكف إبف خمدكف 
774أ                /902  .9  أحياء التراث العربي بيركت تأريخ ابف خمدكف إبف خمدكف 

774أ                /902  .11  أحياء التراث العربي بيركت أبف خمػػدكفمقدمة  إبف خمدكف 
774أ                /902  .11  دار الجيؿ بيركت مقدمة أبف خمػػدكف إبف خمدكف 
352م             909/3  .12  دار احياء التراث العربي بيركت معجـ البمداف البغدادمشياب الديف  
352م             909/3  .13  دار احياء التراث العربي بيركت معجـ البمداف شياب الديف البغدادم 
14.  909/ 3             

352م  دار احياء التراث العربي بيركت معجـ البمداف شياب الديف البغدادم 
15.  909/ 3             

352م  دار احياء التراث العربي بيركت معجـ البمداف شياب الديف البغدادم 
854ـ               /909  .16  مكتبة األيماف مصر منيج الييكد في تزيؼ التأريخ محمد عبد الكاحد حجازم 
333أ                /909  .17  دار الكتب كالكثائؽ بغداد السياسة األمريكية أتجاه سكريو ابراىيـ سعيد البيضاني 



  التاريخكتب  

 

18.  909/04             
832ق  دار التأخي لمطباعو كالنشر بغداد أصؿ الككرد خكرشيد فؤاد حمة 

 مؤسسة دار الكتب كالنشر جامعة المكصؿ مدخؿ الى تأريخ األغريؽ كأدييـ كاثارىـ يترم 324                /909  .19
21.  909/4             

234س  دار الحكمة بغداد أعالـ مف البصره بنك حماد بف زيد األزدم سكادم عبد محمد 
823د               /909  .21  مطبعة لجنة القاىره رة / الحضارة الركمانيةقصة الحضا كؿ ديكرانت 
823د                /909  .22  مطبعة لجنة القاىره قصة الحضارة / الحضارة الركمانية كؿ ديكرانت 
823د                /909  .23   القاىره قصة الحضارة/ اليند كجيرانيا كؿ ديكرانت 
24.  

823د                /909   قصة الحضارة/ عصر األيماف كؿ ديكرانت 
االدرة الثقافية في جامعة 

 الدكؿ العربية
787خ               /909  .25  جامعة المكصؿ المكصؿ دراسات في التاريخ االكربي الحديث مراد خميؿ عمي 
342أ                /910  .26  المكتبة التكفيقية القاىره رحمة ابف بطكطو محمد السعيد محمد الزيني 
27.  910/               

337ش  شارؿ ديديبة 
رحمة الى الحجاز في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر 

 مطبعة الممؾ فيصؿ السعكدية الميالدم
  بريطانية المكسكعة الميسرة في تراجـ التفسير كاألقراء كالنحك كالمغة  /920  .28
  بريطانية المكسكعة الميسرة في تراجـ التفسير كاألقراء كالنحك كالمغة  /920  .29
853أ               /920  .31  الفكر دار لبناف نشكاف بف سعيد الحميرم اسماعيؿ بف عمي االككع 
31.  920/               

824س  المكتبة العممية لبناف نظـ العقياف في اعياف االعياف السيكطي 
533ع               /920  .32  المطبعة العربية بغداد عيكف االخبار البف قتيبة  
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338ع              /920  .33  المطبعة الممكية المغرب االعالـ / العباس بف ابراىيـ العباس بف ابراىيـ 
854أ               /920  .34   بيركت مف اعالـ العمماء العرب في القرف الثالث اليجرم احمد عبد الباقي 
 مطبعة دار الياس العصرية مصر الخارجية الفرنسيةفرنسا / كزارة   /944  .35
  بريطانيا المكسكعة الميسرة في تراجـ التفسير كاالقراء كالنحك  /920  .36
348أ               /920  .37  دار صادر بيركت الطبقات الكبرل ألبف سعد 
348أ               /920  .38  دار صادر بيركت الطبقات الكبرل ألبف سعد 
348أ               /920  .39  دار صادر بيركت الطبقات الكبرل ألبف سعد 
348أ               /920  .41  دار صادر بيركت الطبقات الكبرل ألبف سعد 
348أ               /920  .41  دار صادر بيركت الطبقات الكبرل ألبف سعد 
348أ               /920  .42  دار صادر بيركت الطبقات الكبرل ألبف سعد 
348أ               /920  .43  دار صادر بيركت الطبقات الكبرل ألبف سعد 
348أ               /920  .44  دار صادر بيركت الطبقات الكبرل ألبف سعد 
348أ               /920  .45  دار صادر بيركت الطبقات الكبرل ألبف سعد 
533س              /920  .46  دار الكتب العممية بيركت األنساب السمعاني 
533س              /920  .47  دار الكتب العممية بيركت األنساب السمعاني 
533س              /920  .48  دار الكتب العممية بيركت األنساب السمعاني 
533س              /920  .49  دار الكتب العممية بيركت األنساب السمعاني 
533س              /920  .51  دار الكتب العممية بيركت األنساب السمعاني 
533س              /920  .51  دار الكتب العممية بيركت األنساب السمعاني 
842أ                /920  .52  دار الكتب العممية بيركت طبقات الشافعية عبد الرحيـ االسنكم 
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842أ                /920  .53  دار الكتب العممية بيركت الشافعيةطبقات  عبد الرحيـ االسنكم 
784ك               /920  .54  دار الشؤكف الثقافية بغداد جميرة الخطاطيف البغدادييف كليد االعظمي 
784ك               /920  .55  دار الشؤكف الثقافية بغداد جميرة الخطاطيف البغدادييف كليد االعظمي 
833خ               /920  .56  الثكرة العربية لمطباعة بغداد سعد بف أبي كقاص خيراهلل طمفاح 
57.  

888ع               /920  جامعة البصره مف مشاىير االعالـ / البصره عبد الحسيف المبارؾ 
مركز دراسات الخميج 

 العربي
854أ                /920  .58   مصر كشؼ المستكر مف قبائح كالة االمكر أحمد الصاكم 
854أ                /920  .59   مصر كشؼ المستكر مف قبائح كالة االمكر أحمد الصاكم 
854أ                /920  .61   مصر كشؼ المستكر مف قبائح كالة االمكر أحمد الصاكم 
854أ                /920  .61  داراليالؿ مصر نكابغ الشباب أحمد قاسـ جكده 
352م               /928  .62  دار الفكر لبناف معجـ األدباء لياقكت الحمكدم 
352م               /928  .63  دار الفكر لبناف معجـ األدباء لياقكت الحمكدم 
352م               /928  .64  دار الفكر لبناف معجـ األدباء لياقكت الحمكدم 
352م               /928  .65  دار الفكر لبناف معجـ األدباء لياقكت الحمكدم 
352م               /928  .66  دار الفكر لبناف معجـ األدباء لياقكت الحمكدم 
352م               /928  .67  دار الفكر لبناف معجـ األدباء لياقكت الحمكدم 
352م               /928  .68  دار الفكر لبناف معجـ األدباء لياقكت الحمكدم 
352م               /928  .69  دار الفكر لبناف معجـ األدباء لياقكت الحمكدم 
352م               /928  .71  دار الفكر لبناف معجـ األدباء لياقكت الحمكدم 
352م               /928  .71  دار الفكر لبناف معجـ األدباء لياقكت الحمكدم 
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438ذ               /920  .72  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .73  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .74  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .75  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .76  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .77  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .78  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .79  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .81  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .81  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .82  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .83  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .84  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .85  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .86  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .87  المكتبة التكفيقية مصر سير أعالـ النبالء شمس الديف الذىبي 
438ذ               /920  .88  دار الحديث القاىره العقد الثميف في تراجـ النحكييف شمس الديف الذىبي 
838ف               /922  .89  سينا لمنشر مصر االماـ الشافعي نصر حامد ابك زيد 
587أ               /924  .91  دار الكتب العممية بيركت المعجـ المفصؿ في المغكييف العرب ّاميؿ بديع يعقكب 
587أ               /924  .91  دار الكتب العممية بيركت ا لمعجـ المفصؿ في المغكييف العرب ّاميؿ بديع يعقكب 



  التاريخكتب  

 

884ـ                /924  .92   جامعة البصره الصحفي؛السياسي المؤرخ النجدم سميماف بف صالح الدخيؿ محسف غياض عجيؿ 
323ع              /925  .93  مطبعة المعارؼ بغداد أدب المرتضى مف سيرتو كّاثاره عبد الرزاؽ محي الديف 
243ب             /925  .94  دار احياء التراث العربي بيركت ىدية العارفيف أسـء المؤلفيف كالمصنفيف البغدادمأسماعيؿ باشا  
243ب             /925  .95  دار احياء التراث العربي بيركت ىدية العارفيف أسـء المؤلفيف كالمصنفيف أسماعيؿ باشا البغدادم 
854ـ              /925  .96  دار الحرية لمطباعة بغداد تأريخ عمكـ الطبيعة محمدعبد المطيؼ مطمب 
 دار الشؤكف العامو بغداد خميفو بف الخياط فاركؽ عمر فكزم 332ؼ              434  .97
323ع               /928  .98    السيد عبد الرزاؽ الحسني كّاثره الكتابية عبد الرزاؽ الحسني 
335ط               /922  .99  مطبعة الرسالو بغداد الشيخ حبيب الخالصي طارؽ الخالصي 

884أ               /922  .111  مطبعة الحكادث بغداد  سعيد النكرسي 
111.  

385ف              /924  بغداد ابف جني عالـ العربية حساـ سعيد النعيمي 
دار الشؤكف الثقافية 

 العامو
 دار النضاؿ بيركت مؤرخكف أعالـ مف لبناف  /928  .112
372ك              /940  .113  مطابع الككيت  أكربا كالتخمؼ في أفريقيا كالترركدني 
 كزارة الخارجيو األمريكيو  مكجز التأريخ األمريكي  /973  .114
 كزارة الخارجيو األمريكيو  مكجز التأريخ األمريكي  /973  .115
 كزارة الخارجيو األمريكيو  مكجز التأريخ األمريكي  /973  .116
 كزارة الخارجيو األمريكيو  مكجز التأريخ األمريكي  /973  .117
373ع              /930  .118  مطابع السياسة ككيت المسممكف كاألستعمار األكربي ألفريقيا عبد اهلل عبد الرزاؽ ابراىيـ 
119.  953/401          

358س  جامعة البصره بصره تأريخ الخميج العربي مف اقدـ االزمنو حتى التحرير العربي سامي سعيد االحمد 
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111.  928/                
533ر  كمية االداب جامعة بغداد الدكتكر ياسيف عبدالكريـ دراسو عف سيرتو العمميو رجاء حسيف حسني الخطاب 

854ـ                /928  .111  دار الطباعة بيركت فكر ابف خمدكف محمد عايد الجابرم 
248م             929/5  .112  مكتبة الشرؽ الجديد بغداد مراقد بغداد يكنس الشيخ ابراىيـ السامرائي 
4ط                  /935  .113  جامعة بغداد بغداد تأريخ العراؽ القديـ طو باقػػػػػػػػر 
4ط                  /935  .114  جامعة بغداد بغداد تأريخ العراؽ القديـ طو باقػػػػػػػػر 
358س              /935  .115    تاريخ الشرؽ االدنى القديـ ايراف كاالناضكؿ سامي سعيد احمد 
885أ                /947  .116  مطبعة دار الكتب بيركت 1343/ 1381الدكلو البيزنطية في عصر باليكلكغؤس   اسحؽ عبيد 
117.  950/              

338ص  دار الحرية لمطباعة بغداد المنتزع البي اسحؽ الصابي 
  بغداد مكسكعة مدينة تكريت  /953  .118
  بغداد مكسكعة مدينة تكريت  /953  .119
 كزارة الثقافو كاالعالـ بغداد مكسكعة مدينة تكريت  /953  .121
 كزارة الثقافو كاالعالـ بغداد مكسكعة مدينة تكريت  /953  .121
 كزارة الثقافو كاالعالـ بغداد مكسكعة مدينة تكريت  /953  .122
 كزارة الثقافو كاالعالـ بغداد مكسكعة مدينة تكريت  /953  .123
 كزارة الثقافو كاالعالـ بغداد مكسكعة مدينة تكريت  /953  .124
383ع           953/01  .125  دار الكتب العممية لبناف مكاسـ العرب عرفاف محمد حمكر 
383ع           953/01  .126  دار الكتب العممية لبناف مكاسـ العرب عرفاف محمد حمكر 
 دار الحرية بغداد تنضيمات الجيش العربي االسالمي في العصر األمكم خالد جاسـ حربي 953/03  .127
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128.  953/001          
228ؼ  دار الحرية لمطباعة بغداد الشرائع العراقية القديمة فكزم رشيد 

129.  953/001           
337ف  بيت الحكمة بغداد شريعة حمكرابي نائؿ حنكف 

131.  953/001           
353ع  دار الكتب جامعة المكصؿ القانكف في العراؽ القديـ عامر سميماف 

 شركة الكفاؽ بغداد العربي االسالميالتاريخ   /953  .131
 شركة الكفاؽ بغداد التاريخ العربي االسالمي  /953  .132
378ش             /953  .133  المكتبة الثقافيو بغداد العرب مادة االسالـ شبمي العيسمي 
134.  

 محمد حسف 953/5
االنثركبكلكجيا الحضرية مع دراسة عف التحضر في مدينة 

 دار المعرفة الجامعية مصر العيف
135.  953/001           

388ـ  بغداد حضارة عصر فجر السالالت في العراؽ ماكس مالكاف 
دار الشؤكف الثقافية 

 العامو
228ؼ         953/001  .136  كزارة الثقافة كاألعالـ العراؽ أمبراطكر في العالـسرجكف األكدم أكؿ  فكزم رشيد 
848ـ               /953  .137  دار الرشيد لمنشر بغداد العكامؿ التاريخية لنشأة كتطكر المدف العربية االسالمية مصطفى عباس 
 دار الحرية لمطباعة بغداد محاكر في الفكر كالتاريخ حميد المطبعي /953  .138
139.  

 بغداد بغداد في التأريخ  953/4
دار الحكمة لمطباعة 

 كالنشر
141.  

 بغداد بغداد في التأريخ  953/4
دار الحكمة لمطباعة 

 كالنشر
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141.  

 بغداد أريخبغداد في الت  953/4
دار الحكمة لمطباعة 

 كالنشر
 مطبعة المثنى بغداد بيت الحكمة العباسي عراقة الماضي كرؤية الحاضر  953/4  .142
 مطبعة المثنى بغداد بيت الحكمة العباسي عراقة الماضي كرؤية الحاضر  953/4  .143
84س            953/09  .144  مطبعة الجيالني القاىره 1825الى  1524الفتح العثماني األكؿ لميمف مف  السيد مصطفى سالـ 
145.  953/071             

34أ  دار الحرية لمطباعة بغداد تأريخ المف باالمامو عمى المستضعفيف البف ابي صاحب الصاله 
146.  953/071           

335ـ  مطابع الشرؽ بيركت سقكط دكلة المكحديف مراجع عقيمو الفتام 
84ح                /953  .147  دار الجميؿ بيركت تأريخ االسالـ حسف ابراىيـ حسف 
84ح                /953  .148  دار الجميؿ بيركت تأريخ االسالـ حسف ابراىيـ حسف 
84ح                /953  .149  دار الجميؿ بيركت تأريخ االسالـ حسف ابراىيـ حسف 
84ح                /953  .151  دار الجميؿ بيركت تأريخ االسالـ حسف ابراىيـ حسف 
151.  953/02           

333ش  المكتبة التكفيقية القاىره غزكات الرسكؿ  صمى اهلل عميو كسمـ محمد متكلي الشعراكم 
333أ               /953  .152  دار الكتب العممية بيركت مجمكع أياـ العرب في الجاىمية كاألسالـ ابراىيـ شمس الديف 
73ر            953/001  .153  مطبعة أالرشاد بغداد المدخؿ الى تاريخ الخميج العربي رضا جكاد الياشمي 
154.  

332ؼ           953/04  بغداد الجذكر التاريخية لمكزارة العباسية فاركؽ عمر 
دار الشؤكف الثقافية 

 العامو
332ؼ           953/04  .155  مطبعة التعميـ العالي مكصؿالنيكض العربي في العراؽ كاالقاليـ المجاكره في العصكر  فاركؽ عمر 



  التاريخكتب  

 

 العباسية االخيرة
156.  953/06            

335ط  مطبعة االثير جامعة المكصؿ في العصر العباسيالتاريخ االسالمي  طارؽ فتحي سمطاف 
157.  953/06            

335ط  مطبعة االثير جامعة المكصؿ التاريخ االسالمي في العصر العباسي طارؽ فتحي سمطاف 
158.  953/073           

332ج  الشيخ عبد الرحمف الجبرتي 
تاريخ عجائب االثار في التراجـ كاالخبار المعركؼ بتاريخ 

 دار الكتب العممية بيركت الجبرتي
159.  953/073           

332ج  الشيخ عبد الرحمف الجبرتي 
تاريخ عجائب االثار في التراجـ كاالخبار المعركؼ بتاريخ 

 دار الكتب العممية بيركت الجبرتي
161.  953/073           

332ج  الشيخ عبد الرحمف الجبرتي 
تاريخ عجائب االثار في التراجـ كاالخبار المعركؼ بتاريخ 

 دار الكتب العممية بيركت الجبرتي
338ط              /953  .161  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .162  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .163  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .164  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .165  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .166  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .167  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .168  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .169  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 



  التاريخكتب  

 

338ط              /953  .171  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .171  دار المعارؼ مصر ذيكؿ تأريػخ الطبػػػػػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .172  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .173  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .174  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .175  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .176  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .177  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .178  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .179  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .181  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .181  دار المعارؼ مصر تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ط              /953  .182   بيركت تأريخ الطبػػػػػػػػرم الطبػػػػػػػػػرم 
338ص          953/04  .183  افاؽ عربية مصر ا لكزراء أك تحفة األمراء في تأريخ الكزراء أبي الحسف الصابي 
184.  

328ص             /953  مصر كشؼ المستكر مف قبائح كالة األمكر احمد الصاكم 
مركز الحضارة العربية 

 لمنشر
383ج          953/001  .185  دار الرشيد بغداد العرب كالييكد في التاريخ جعفر الخميمي 
384ؿ              /953  .186  دار الحكمة لمطباعة المكصؿ العمؽ التاريخي العربي لجزر الساحؿ الشرقي لمخميج العربي لبيد ابراىيـ احمد 
353أ               /953  .187  دار ابف كثير دمشؽ شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد 
353أ               /953  .188  دار ابف كثير دمشؽ شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد 



  التاريخكتب  

 

353أ               /953  .189  دار ابف كثير دمشؽ شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد 
353أ               /953  .191  دار ابف كثير دمشؽ شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد 
353أ               /953  .191  دار ابف كثير دمشؽ شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد 
353أ               /953  .192  دار ابف كثير دمشؽ شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد 
353أ               /953  .193  دار ابف كثير دمشؽ شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد 
353أ               /953  .194  دار ابف كثير دمشؽ شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد 
353أ               /953  .195  دار ابف كثير دمشؽ شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد 
353أ               /953  .196  دار ابف كثير دمشؽ شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد 
353أ               /953  .197  دار ابف كثير دمشؽ فيارس شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد 
 دارالكتب العممية بيركت/ لبناف شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد الحنبمي 252أ               /953  .198
353أ               /953  .199  دارالكتب العممية بيركت/ لبناف شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد الحنبمي 
353أ               /953  .211  دارالكتب العممية بيركت/ لبناف شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد الحنبمي 
353أ               /953  .211  دارالكتب العممية بيركت/ لبناف شذرات الذىب في أخبار مف ذىب أبف العمػاد الحنبمي 
353ب           953/04  .212  مكتبة النيضة بغداد قرف13حكادث بغداد في  باقر أميف الكرد 
353خ              /953  .213  مطبعة الحديثي بغداد االسالمية في المشرؽ كالمغربتأريخ الدكيالت العربية  خاشع المعاضيدم 
353خ              /953  .214  مطبعة الحديثي بغداد تأريخ الدكيالت العربية االسالمية في المشرؽ كالمغرب خاشع المعاضيدم 
352م              /953  .215  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ اليعقكبي اليعقكبي 
352م              /953  .216  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ اليعقكبي اليعقكبي 
217.  953/06            

358ف  ناجية عبد اهلل ابراىيـ 
ريؽ بغداد/ دراسة تأريخية لتنظيماتة االدارية كاحكالة 

 دار الشؤكف الثقافيةالعامة بغداد ـ1354/ 1174االقتصادية مف 



  التاريخكتب  

 

218.  

354ك            953/02  
أبك عبد اهلل محمد بف عمر 

 دار الجيؿ بيركت / لبناف فتكح الشػػػاـ الكاقدم
219.  953/02             

354ك  
أبك عبد اهلل محمد بف عمر 

 المكتبة التكفيقية مصر فتكح الشػػػاـ الكاقدم
211.  953/02             

354ك  
أبك عبد اهلل محمد بف عمر 

 المكتبة التكفيقية مصر فتكح الشػػػاـ الكاقدم
211.  

375س         953/071  نظـ حكـ األمكييف كرسكميـ في األندلس سالـ عبد اهلل الخمؼ 
الجامعة االسالمية 

  بالمدينة المنكره
212.  

375س         953/071  نظـ حكـ األمكييف كرسكميـ في األندلس سالـ عبد اهلل الخمؼ 
الجامعة االسالمية 

  بالمدينة المنكره
378ص          953/09  .213   بغداد 1881/ 1832السمطاف مراد الرابع  صالح حسيف عبداهلل الجبكرم 
214.  

378ص          953/09  زيدافصالح ابك  
األتراؾ العثمانيكف كالبرتغاليكف في الخميج العربي 

 مطبعة االرشاد بغداد 1541/1528مف
374خ             953/4  .215  مطبعة االقتصاد بغداد الكاقع التاريخي كالحضارم لسمطنة عماف خالد يحيى العزم 
216.  

238ع         953/071  بغداد نشأة تدكيف التاريخ العربي في األندلس عبد الكاحد ذنكف طو 
دار الشؤكف الثقافية ا 

 لعامو
217.  953/09             

237أ  مكتبة دار االنبار الرمادم السمطاف عبد الحميد الثاني أكرخاف محمد عمي 
218.  953/06            

228ج  دار النيضة العربية بيركت/ لبناف العرب كالرـك كالمالتيف في الحرب الصميبية جكزيؼ نسيـ يكسؼ 



  التاريخكتب  

 

219.  953/06            
228ج  دار النيضة العربية بيركت/ لبناف العدكاف الصميبي عمى مصر جكزيؼ نسيـ يكسؼ 

221.  953/06            
228ج  دار النيضة العربية بيركت/ لبناف العدكاف الصميبي عمى بالد الشاـ جكزيؼ نسيـ يكسؼ 

824س              /953  .221  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ الخمفػػػػػػػػاء جالؿ الديف السيكطي 
282س         953/001  .222    حضارة العرب كمراحؿ تطكرىا عبر العصكر احمد سكسة 
223.  953/073          

248م   جامعة بغداد العراضة في الحكاية السمجكقية محمد الحسيني 
224.  

823ع           953/06  عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح 
التاريخ كالمؤرخكف في مصر كاألندلس في القرف الرابع 

 دار الكتب العممية بيركت/ لبناف اليجرم
225.  

823ع           953/06  عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح 
التاريخ كالمؤرخكف في مصر كاألندلس في القرف الرابع 

 دار الكتب العممية بيركت/ لبناف اليجرم
226.  

848ـ               /953  مصطفى عبد القادر النجار 
دراسات تأريخية لمعاىدات الحدكد الشرقية لمكطف العربي مف 

 اتحاد المؤرخيف العرب  1441/1487
227.  953/02            

823ع  دار غريب القاىر كالخالفة السقيفة عبد الفتاح عبد المقصكد 
853أ                /953  .228  مطبعة الجاحظ بغداد الدكلة الرسكلية في اليمف  
823ع          953/071  .229    كيؼ ضاع االسالـ مف االندلس بعد ثمانية قركف عبد الفتاح مقمد الغنيمي 
885ع            953/1  .231  شركة الكاف السعكدية امارة ّاؿ رشيد عبداهلل الصالح العثيمي 
885س           953/8  .231  مطبعة الككيت  تاريخ الغكص عمى المؤلؤ في الككيت كالخميج العربي سيؼ مرزكؽ الشيالف 



  التاريخكتب  

 

531ع               /953  .232  مطبعة جامعة البصره  العربي كالجزيره العربيةدراسات عف تأريخ الخميج  عبد الجبار ناجي 
584ر            953/06  .233  دار الشؤكف الثقافية بغداد العرب كالتحدم الصميبي رشيد عبداهلل الجميمي 
543ح           953/04  .234  دار الحريو لمطباعة بغداد أسكاؽ بغداد حتى بداية العصر البكييي حمداف عبد المجيد الكبيسي 
838ب           953/02  .235  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ المدينة المنكره ) أخبار المدينو النبكية( ابف شبو 
838ب           953/02  .236  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ المدينة المنكره ) أخبار المدينو النبكية( ابف شبو 
888أ            953/1  .237  دار ابف رجب مصر البدايو كالنيايػػػػػػو أبف كثيػػػر 
888أ            953/1  .238  دار ابف رجب مصر البدايو كالنيايػػػػػػو أبف كثيػػػر 
888أ            953/1  .239  دار ابف رجب مصر البدايو كالنيايػػػػػػو أبف كثيػػػر 
888أ            953/1  .241  دار ابف رجب مصر البدايو كالنيايػػػػػػو أبف كثيػػػر 
888أ            953/1  .241  دار ابف رجب مصر البدايو كالنيايػػػػػػو أبف كثيػػػر 
888أ            953/1  .242  دار ابف رجب مصر كالنيايػػػػػػوالبدايو  أبف كثيػػػر 
888أ            953/1  .243  دار ابف رجب مصر البدايو كالنيايػػػػػػو أبف كثيػػػر 
244.  

858ع           953/07  عبد الحميد حسيف السامرائي 
تأريخ حضارة المغرب كاالندلس في عيدم المرابطيف 

 دار شمكع ليبيا كالمكحديف
858ع           953/07  .245  دار شمكع ليبيا تأريخ الجياد االسالمي في األندلس عبد الحميد حسيف السامرائي 
246.  953/01             

854ـ  دار الجيؿ بيركت أياـ العرب في الجاىمية محمد احمد جاد المكلى 
854أ              953/4  .247  دار الكتب المصرية ا لقاىره المؤمػػػػػكفعصر  احمد فريد رفاعي 
854أ              953/4  .248  دار الكتب المصرية ا لقاىره عصر المؤمػػػػػكف احمد فريد رفاعي 
854أ              953/4  .249  دار الكتب المصرية ا لقاىره عصر المؤمػػػػػكف احمد فريد رفاعي 



  التاريخكتب  

 

251.  

854ـ              /953  العراؽ الصالت الثقافية بيف العراؽ كبالد المغرب في العصر العباسي محمد سعيد رضا 
دار الشؤكف الثقافية 

 العامو
733ص         953/03  .251  دار المعرفة بيركت معاكية بف أبي سفياف عمي محمد الصالبي 
854ـ            953/09  .252  دار بيركت بيركت الى االنقالب عمى الخالفوالعثمانيكف مف قياـ الدكلو  محمد سييؿ طقكس 
253.  953/09             

854أ  دار الحرية لمطباعة بغداد الييكد كالدكلو العثمانية احمد نكرم النعيمي 
854أ            953/03  .254  مطبعة جامعة البصرة  التأريخ االسالمي كالحضارة األسالمية احمد شمبي 
854أ           953/001  .255  كزارة الثقافة كاالعالـ العراؽ حضارة العرب كمراحؿ تطكرىا عبر العصكر احمد سكسو 
256.  

854ـ               /953  محمد عزب دسكقي 
القبائؿ العربية في بالد الشاـ منذ ظيكر األسالمالى نياية 

 الييئة المصرية لمكتاب  العصر األمكم
733ص          953/71  .257  مكتبة االيماف مصر الدكلة الفاطمية عمي محمد الصالبي 
733ص         953/09  .258  مكتبة االيماف مصر الدكلة العثمانية عكامؿ النيكض كاسباب السقكط عمي محمد الصالبي 
259.  953/072         

733ص  مكتبة االيماف مصر دكلة المكحديف عمي محمد الصالبي 
733ص          953/03  .261  دار المعرفة بيركت الخميفة عمر بف عبد العزيز) رض ( عمي محمد الصالبي 
261.  953/04             

738ـ  المكتبة التكفيقية مصر الدكلة العباسية محمد الخضرم 
262.  953/01            

738ح  مكتبة االيماف مصر الدكلة العباسية محمد الخضرم 
438ب              /953  .263  مطبعة التعميـ العالي بغداد الحضارة العربية االسالمية بدرم محمد فيد 



  التاريخكتب  

 

264.  953/03            
738خ  المكتبة التكفيقية مصر الدكلة األمكية محمد الخضرم 

265.  953/03            
738خ  المكتبة التكفيقية مصر  محمد الخضرم 

266.  953/04           
753س  بيت الحكمة بغداد كتاب بغداد اكؿ مصنؼ عف مدينة السالـ سممى عبدالحميد الياشمي 

267.  953/04             
854أ  الشؤكف الثقافية العامة بغداد بغداد في الؼ ليمة ك ليمة احمد محمد الشحاذ 

268.  953/07           
735س  الندكه الجديده بيركت عيد عمي بف يكسؼدكلة المرابطيف في  سالمو محمد سمماف اليرفي 

734ب             /953  .269  المكتبة العممية بيركت فتكح البمداف االماـ البالذرم 
734ب               /953  .271  المكتبة العممية بيركت فتكح البمداف االماـ البالذرم 
783ط           953/02  .271  دار الحرية لمطباعة بغداد كيؼ السبيؿ الى اهلل/عمي بف ابي طالب خيراهلل طمفاح 
783ط          953/001  .272  مطبعة العبايجي بغداد حقيقة الييكد خيراهلل طمفاح 
273.  

783أ                /953  
ابي عمر العصفرم 

 دار الكتب العممية بيركت تأريخ خميفة بف خياط الممقب)شباب(
783ط               /953  .274  دار الحرية لمطباعة بغداد كيؼ السبيؿ الى اهلل/ابك بكر)رض( خيراهلل طمفاح 
275.  953/4              

483خ  دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم 
 دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم              953/4  .276



  التاريخكتب  

 

483خ  
277.  953/4              

483خ  دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم 
278.  953/4              

483خ  دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم 
279.  953/4              

483خ  دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم 
281.  953/4              

483خ  دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم 
281.  953/4              

483خ  دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم 
282.  953/4              

483خ  دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم 
283.  953/4              

483خ  دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم 
284.  953/4              

483خ  دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم 
285.  953/4              

483خ  دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم 
 دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم              953/4  .286



  التاريخكتب  

 

483خ  
287.  953/4              

483خ  دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم 
288.  953/4              

483خ  دار الكتاب العربي بيركت تأريخ بغداد ابي بكر الخطيب البغدادم 
344ش          953/09  .289    1414/1478العالقات العثمانية اليكنانية مف  شاىو دحاـ الجبكرم 
344ش          953/09  .291    1414/1478العالقات العثمانية اليكنانية مف  شاىو دحاـ الجبكرم 
291.  953/02            

434ف  دار السالـ بغداد ا العقبة عف مكاف لمدعكهبيعت نياد عباس الجبكرم 
292.  

955/ 
مذكرات شاه ايراف محمد رضا 

 البصره  بيمكم
مركز دراسات الخميج 

 العربي
84ح                /955  .293  بيت الحكمة بغداد الكجيز في تاريخ ايراف حسف الجاؼ 
84ح                /955  .294  بيت الحكمة بغداد الكجيز في تاريخ ايراف حسف الجاؼ 
332ش              /955  .295  مطبعة جامعة البصرة البصره مذكرات شابكر بختيار جماؿ صبحي 
343ط               /955  .296  مطبعة النيار بغداد 1451/1481التطكرات الداخمية في ايراف  طاىر خمؼ البكاء 
537ؾ               /955  .297  مكتبة اليقظو العربية بغداد ايراف الحديث كالمعاصردراسات في تأريخ  كماؿ مظير 
848ـ               /955  .298    جزيرة خارج مف جزر الخميج العربي مصطفى عبد القادر النجار 
783ط              /955  .299  جمعية احياء التراث العربي  صفحات مف تأريخ الفرس خيراهلل طمفاح 
333ج           956/92  .311  دارالحرية لمطباعو بغداد القدس جبرا ابراىيـ جبرا 
438ذ               /953  .311  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ االماـ الذىبػػػػػػػػي 



  التاريخكتب  

 

438ذ               /953  .312  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف المشاىير كاالعالـتأريخ األسالـ ككفيات  االماـ الذىبػػػػػػػػي 
438ذ               /953  .313  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ االماـ الذىبػػػػػػػػي 
438ذ               /953  .314  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ الذىبػػػػػػػػياالماـ  
438ذ               /953  .315  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ االماـ الذىبػػػػػػػػي 
438ذ               /953  .316  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ االماـ الذىبػػػػػػػػي 
438ذ               /953  .317  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ االماـ الذىبػػػػػػػػي 
438ذ               /953  .318  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ االماـ الذىبػػػػػػػػي 
438ذ               /953  .319  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ االماـ الذىبػػػػػػػػي 
438ذ               /953  .311  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ االماـ الذىبػػػػػػػػي 
438ذ               /953  .311  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف المشاىير كاالعالـتأريخ األسالـ ككفيات  االماـ الذىبػػػػػػػػي 
438ذ               /953  .312  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ االماـ الذىبػػػػػػػػي 
438ذ               /953  .313  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ االماـ الذىبػػػػػػػػي 
438ذ               /953  .314  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ االماـ الذىبػػػػػػػػي 
438ذ               /953  .315  دار الكتب العممية بيركت/ لبناف تأريخ األسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ االماـ الذىبػػػػػػػػي 
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .316
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .317
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .318
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .319
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .321
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف رتأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػ أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .321



  التاريخكتب  

 

 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .322
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .323
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .324
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .325
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .326
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .327
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .328
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .329
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .331
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .331
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .332
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .333
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .334
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .335
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .336
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .337
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .338
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .339
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .341
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .341



  التاريخكتب  

 

 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .342
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .343
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .344
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .345
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .346
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .347
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .348
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .349
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .351
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .351
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .352
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .353
 دار أحياء التراث العربي بيركت/لبناف تأريػػخ دمشػػؽ الكبيػػػر أبػػف عسػاكػػػػػػر 956/91  .354
 بيت الحكمة بغداد في تاريخ العراؽ المعاصر  956/7  .355
 دار الحكمة لمطباعة  دكر البصرة في التراث العممي العربي  956/7  .356
 دار الحرية لمطباعة بغداد العراؽ في التاريخ  956/7  .357
   القدس الحزيف عبر التأريخ القديـ كالحديث ماىر تكفيؽ العيطك 956/94  .358
  بغداد نيضة بغداد العممية  956/747  .359
34ج             956/91  .361  شعاع لمنشر كالعمكـ سكريا المدينة القديمة في حمب جاف كمكددافيد 
 دار الحرية لمطباعة بغداد الصراع العراقي الفارسي  956/705  .361



  التاريخكتب  

 

73ع             956/73  .362  مطبة الخمكد بغداد 1422/ 1442الممؾ فيصؿ االكؿ كدكره في الثكرة العربية  عالء جاسـ محمد 
78ع               956/7  .363  بيت الحكمة بغداد الحمو في العيد العثماني المتأخر عمي ىادم عباس 
364.  956/705            

78ع  امانة الدراسات كالبحكث العراؽ العدكاف الصييكني عمى مفاعؿ تمكز النككم العراقي عمي عجيؿ منيؿ 
365.  

338ع             956/9  لبناف لبناف كالطائؼ تقاطع تأريخي كمسار غير مكتمؿ عارؼ العيػػد 
مركز دراسات الكحده 

 العربيو
338ب            7 /956  .366  دار كاسط لمدراسات كالنشر بغداد 1431/ 1414مغامرات لجمف في العراؽ كالجزيرة العربية  بػػػػػػػرام 
383ر          956/706  .367  مطبعة العماؿ المركزية بغداد عشيرة الغريػػر رافع ياسيف ابراىيـ 
383ج          956/703  .368  دار الكشاؼ بيركت 1481حكادث العراؽ سنة  جعفر خيػػاط 
377ؼ        956/703  .369  دار الينا لمطباعة بغداد سقكط النظاـ الممكي في العراؽ فاضؿ حسيف 
238ف            956/7  .371  بيت الحكمة بغداد 1484/ 1454تأريخ الكزارات العراقية في العيد الجميكرم  نكرم عبد الحميد العاني 
238ف            956/7  .371  بيت الحكمة بغداد 1484/ 1454تأريخ الكزارات العراقية في العيد الجميكرم  نكرم عبد الحميد العاني 
238ف            956/7  .372  بيت الحكمة بغداد 1484/ 1454تأريخ الكزارات العراقية في العيد الجميكرم  نكرم عبد الحميد العاني 
238ف            956/7  .373  بيت الحكمة بغداد 1484/ 1454تأريخ الكزارات العراقية في العيد الجميكرم  نكرم عبد الحميد العاني 
238ف            956/7  .374  بيت الحكمة بغداد 1484/ 1454تأريخ الكزارات العراقية في العيد الجميكرم  نكرم عبد الحميد العاني 
238ج            956/7  .375  بيت الحكمة بغداد 1484/ 1454تأريخ الكزارات العراقية في العيد الجميكرم  جعفر عباس حمكدم 
238ج            956/7  .376  بيت الحكمة بغداد 1484/ 1454تأريخ الكزارات العراقية في العيد الجميكرم  جعفر عباس حمكدم 
238ج            956/7  .377  بيت الحكمة بغداد 1484/ 1454تأريخ الكزارات العراقية في العيد الجميكرم  جعفر عباس حمكدم 
238ج            956/7  .378  بيت الحكمة بغداد 1484/ 1454تأريخ الكزارات العراقية في العيد الجميكرم  جعفر عباس حمكدم 
238ج            956/7  .379  بيت الحكمة بغداد 1484/ 1454تأريخ الكزارات العراقية في العيد الجميكرم  جعفر عباس حمكدم 



  التاريخكتب  

 

288م           956/91  .381  دار شعاع لمنشر كالعمكـ سكريا حكادث حمب اليكمية يكسؼ الحمبي 
243ع           956/94  .381  المؤسسة العربية بيركت تأريخ فمسطيف الحديث عبد الكىاب الكيالي 
534ع             956/7  .382  الحرية لمطباعة بغداد مراكز ثقافية مغمكرة في كردستاف عماد عبد السالـ رؤكؼ 
584أ               /956  .383  مطبعة عيسى الحمبي مصر الدكلة العربية المتحدة أميف سعيد 
384.  956/91             

852ـ  شعاع لمنشر كالعمكـ سكريا أحياء حمب القديمة محمكد حديتاني 
854أ            956/73  .385  دار الحرية لمطباعة بغداد فيصؿ الثاني احمد فكزم 
854ـ            956/73  .386  دار الحرية لمطباعة بغداد الممؾ غازم كمرافقكه محمد حسيف الزبيدم 
854ـ              956/7  .387  دار الحرية لمطباعة بغداد مكانت العراؽ كالعراقييف في كتب التأريخ كالتراث محمد جاسـ المشيداني 
388.  

848ـ             956/7  مصطفى كاظـ المدامغة 
/ 1144تأريخ البصره نصكص مف الكثائؽ العثمانية عف 

 جامعة البصرة  1221
848ـ             956/7  .389  كزارة الثقافة كاالعالـ بغداد عربستػػػػػػػػاف مصطفى النجار 
391.  956/910           

854ـ  شعاع لمنشر كالعمكـ سكريا حمب اسكاؽ المدينة محمكد حريتاني 
391.  

832ـ            956/76  ميرزا حسف خاف 
تأريخ كالية البصرة دراسو في األحكاؿ األجتماعية كالسياسية 

 البصرة كقتصادية
مركز دراسات الخميج 

 العربي
 مطبعة الفرم النجؼ خطط الككفو كشرح خريطتيا  956/7  .392
434ع              /964  .393  مطبعة المعارؼ الجديده الرباط لعالقات الدكلية لمممكة المغربيةالمكجز في تأريخ ا عبد اليادم التازم 
394.  

238ـ               /964  بغداد 1254/ 1284األكضاع االقتصاديو في المغرب عمى عيد  مزاحـ عالكم الشاىرم 
دار الشؤكف الثقافية 

 العامو



  التاريخكتب  

 

395.  

854ـ               /964  محمد سعيد رضا 
دراسو في االحكاؿ الحضارية لمبصره المغربية كعالقتيا بمبصره 

 مطابع التعميـ العالي البصرة العراقية
 المطبعة الممكية   الحسف الثاني ممؾ المغرب 964/05  .396
84ح             964/04  .397  مطبعة المصرم الرباط 1471/ 1411المسألو المغربية في بداية القرف العشريف  حسف صيتي 
854ـ              961/2  .398  دار صادر لبناف تأريخ ليبيا في عصكر ما قبؿ التأريخ محمد مصطفى بازمو 
399.  956/91             

784أ  شعاع لمنشر كالعمكـ سكريا تأريخ حمب الطبيعي في القرف الثامف عشر الكسندر راسؿ 
435أ              956/7  .411  مطبعة التعميـ العالي البصرة كالية البصرة في ماضييا كحاضرىا الكسندر ادامكؼ 
411.  956/94            

437ح  المطبعة الحيدرية النجؼ االنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ مجيد الديف الحنبمي 
412.  

956/704  
النزاع العراقي االيراني في القانكف الدكلي الدفاع الشرعي في 

 دار الحرية لمطباعو بغداد كجو العدكاف
413.  956/9103         

488ؿ  مطابع الرسالو الككيت عبد المحسف السعدكف لطفي جعفر فرج 
 مطبعة جامعة البصرة البصرة قائمة بمكتب كالمصادر العربية عف البصرة عبد الحسيف يكنس عمي 956/704  .414
415.  956/706           

343ـ  دار الحرية لمطباعة بغداد بيجي كاحو في قمب الصحراء ماىر تكفيؽ العيطك 
733ص        953/073  .416  دار ابف الجكزم مصر الفاطميوالدكلة  عمي محمد الصالبي 
417.  956/703          

334س  مكتبة اليقظو العربية بغداد 1485نكرم السعيد كدكره في السياسو العراقية حتى عاـ  سعاد رؤكؼ 



  التاريخكتب  

 

418.  953/09             
848ـ  دار الكتب العممية لبناف االسرار الخفية كراء الغاء الخالفة العثمانية مصطفى حممي 

419.  

733ص          953/73  عمي محمد الصالبي 
صالح الديف االيكبي كجيكده في القضاء عمى الدكلو الفاطميو 

 مؤسسة اقرأ مصر كتحرير بيت المقدس
411.  953/071         

733ص  دار ابف الجكزم مصر دكلة المرابطيف عمي محمد الصالبي 
733ص          953/03  .411  دار ابف الجكزم مصر عمر بف عبد العزيز)رض( عمي محمد الصالبي 
412.  

854أ                /920  بغداد ضياء الديف ابف االثير احمد مطمكب 
دار الشؤكف الثقافيو 

 العامو
385ف             953/3  .413  مؤسسة الرسالو بيركت اليمف بيف قديمة كحديثة نعيمو شكماف 
414.  953/073         

733ص  دار ابف الجكزم مصر الدكلة الزنكية عمي محمد الصالبي 
733ص           953/9  .415  دار المعرفة لبناف سيرة السمطاف محمد الفاتح كعكامؿ النيكض في عصره عمي محمد الصالبي 
838ع               /924  .416  دار الحرية لمطباعة بغداد ابف سيده اثاره كجيكده في المغة عبد الكريـ شديد 
417.  962/05            

348ع  مكتبة مدبكلي مصر 1487تحطيـ االليو قصة حرب يكنيو  عبد العظيـ رمضاف 
418.  962/05            

348ع  مكتبة مدبكلي مصر 1487تحطيـ االليو قصة حرب يكنيو  عبد العظيـ رمضاف 
419.  

854ـ               /962  بغداد أسماء كمسميات مف تأريخ مصر القاىره محمد كماؿ السيد محمد 
دار الشؤكف الثقافيو 

 العامو



  التاريخكتب  

 

785س              /962  .421  مركز الحضارة العربية مصر مصر الفرعكنية سميماف الحكيـ 
222أ             961/1  .421  التعاضديو العماليو تكنس قصكر الجنكب التكنسيمالحضات حكؿ مدنيف قصر مف  عبد الرحمف أيكب 
233ر              /973  .422  االىميو عماف مكجز تأريخ الثقافو االمريكية ركبرت 
233ر              /973  .423  االىميو عماف مكجز تأريخ الثقافو االمريكية ركبرت 
233ر              /973  .424  االىميو عماف مكجز تأريخ الثقافو االمريكية ركبرت 
425.  962/05           

785س  مركز الحضارة العربية مصر حكارات عف عبد الناصر سميماف الحكيـ 
238ؾ              /920  .426  دار صادر بيركت الكفياتفكات  الكتبي 
238ؾ              /920  .427  دار صادر بيركت فكات الكفيات الكتبي 
238ؾ              /920  .428  دار صادر بيركت فكات الكفيات الكتبي 
238ؾ              /920  .429  دار صادر بيركت فكات الكفيات الكتبي 
238ؾ              /920  .431  دار صادر بيركت فكات الكفيات الكتبي 
587ك               /900  .431  مركز الدراسات  الجذكر السيسيو كالفكريو كاالجتماعيو 1431ثكرة  كميض جماؿ عمر نظمي 1د 
587ك               /900  .432  مركز الدراسات  السيسيو كالفكريو كاالجتماعيو الجذكر 1431ثكرة  كميض جماؿ عمر نظمي 1د 
787خ               /900  .433  دار الحريو لمطباعو بغداد الصراع بيف عبد الكريـ قاسـ كالشيكعييف كحمفاءىـ خميؿ ابراىيـ حسيف 
434.  

438ذ                /900  الذىبػػػػػػػػػػي 
المختصر المحتاج اليو مف تأريخ الحافظ أبي عبداهلل ابف 

 المجمع العممي العراقي  الدبيثي
435.  900/              

738ص  بغداد أدب الحكمو في كادم الرافديف صالح سمماف 
دار الشؤكف الثقافيو 

 العامو
348أ                /900  .436  دار النيضو العربيو بيركت الحركب الصميبيو ارنست باركر 



  التاريخكتب  

 

783ط               /900  .437  دار الحريو لمطباعو بغداد حديقة األفكار خيراهلل طمفاح 
885ـ               /900  .438  المجمع العممي العراقي  خطط بغداد كأنيار العراؽ القديمو مكسممياف شتريؾ 
439.  

488ؿ               /900  بغداد معجـ األساطير لطفي الخكرم 
دار الشؤكف الثقافيو 

 العامو
441.  

854أ                /900  بغداد بغداد في ألؼ ليمو كليمو أحمد محمد 
دار الشؤكف الثقافيو 

 العامو
352م               /900  .441  المجمع العممي العراقي  خطط بغداد في العيكد العباسيو األكلى يعقكب ليستر 
442.  900/              

378ص  المجمع العممي العراقي  بغداد مدينة السالـ في العيكد العباسيو األكلى صالح احمد العمي 
842د               /900  .443  دار الكتب العممية بيركت المعارؼ ابي محمد الديتكرم 
388ح               /900  .444  دار الكتب العممية بيركت اعالـ مؤرخي العرب كاالسالـ عبد الحمف عبد الحكـ حسيف عاصي 
774أ                /902  .445  دار الكتب العممية بيركت مقدمة بف خمدكف عبد الرحمف بف خمدكف 
438ـ                /920  .446  كزارة الثقافو كالسياحو اليمف الجامع محمد عبد القادر 
447.  

358ف               /920  ناجي معركؼ 
المنسكبيف الى البمداف االعجميو في المشرؽ عركبة العمماء 

 كزارة االعالـ بغداد االسالمي
347ع               /920  .448  كزارة الثقافو كاالعالـ  عثماف المكصمي قصو حياتو كعبقريتو عادؿ البكرم 
243ب              /920  .449  دار الكتب العمميو بيركت أسماء المقاتميف مف االشراؼ في الجاىمية كاالسالـ ابف حبيب البغدادم 
38ض              /920  .451  دار الكتب العمميو بيركت بقية الممتمس الضبي 
883أ                /920  .451  دار الكتب العمميو بيركت في طبقات األطباءعيكف األنباء  ابف ابي أصيبعو 
533س              /920  .452  دار الكتب العمميو بيركت األنساب السمعاني 



  التاريخكتب  

 

533س              /920  .453  دار الكتب العمميو بيركت األنساب السمعاني 
533س              /920  .454  دار الكتب العمميو بيركت األنساب السمعاني 
533س              /920  .455  دار الكتب العمميو بيركت األنساب السمعاني 
533س              /920  .456  دار الكتب العمميو بيركت األنساب السمعاني 
533س              /920  .457  دار الكتب العمميو بيركت األنساب السمعاني 
438د                /920  .458  دار الكتب العمميو بيركت ذيؿ تذكرة الحفاظ الذىبي 
438د                /920  .459  دار الكتب العمميو بيركت ذيؿ تذكرة الحفاظ الذىبي 
438د                /920  .461  دار الكتب العمميو بيركت ذيؿ تذكرة الحفاظ الذىبي 
447أ                /920  .461  دار الكتب العمميو بيركت جميرة أنساب العرب ابف حػػػػػػـز 
462.  

223أ               /920  
الممؾ المنصكر محمد بف عمر 

  كالمممكؾ في طبقات الشعراءاخبار المالؾ  االيكبي
دار الشؤكف الثقافيو 

 العامو
24ح                 /925  .463  دار الكتب العمميو بيركت كشؼ الظنكف حاجي خميفو 
24ح                 /925  .464  دار الكتب العمميو بيركت كشؼ الظنكف حاجي خميفو 
24ح                 /925  .465  دار الكتب العمميو بيركت كشؼ الظنكف حاجي خميفو 
466.  

24ب                /925  البغدادم 
كشؼ الظنكف )ايضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف 

 دار الكتب العمميو بيركت عف اسامي
467.  

24ب                /925  البغدادم 
كشؼ الظنكف )ايضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف 

 دار الكتب العمميو بيركت عف اسامي
468.  

24ب                /925  البغدادم 
كشؼ الظنكف )ايضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف 

 دار الكتب العمميو بيركت عف اسامي



  التاريخكتب  

 

469.  

24ب                /925  البغدادم 
كشؼ الظنكف )ايضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف 

 دار الكتب العمميو بيركت عف اسامي
824س              /952  .471  دار الكتب العمميو  تأريخ الخمفاء جالؿ الديف السيكطي 
783أ                /952  .471  دار الكتب العمميو بيركت تأريخ خميفو بف خياط العصفرم 
 مكتب امانة سر القطر  التأريخ العربي األسالمي  /953  .472
 مكتب امانة سر القطر  التأريخ العربي األسالمي  /953  .473
474.  

784ب              /953  
االماـ ابي الحسف احمد بف 

 دار الكتب العممية بيركت فتكح البمداف يحيى بف جابرالبالذرم
475.  953/07            

332ج  دار الكتب العممية بيركت تأريخ عجائب ااّلثار في التراجـ كاالخبار الجبرتي 
476.  953/07            

332ج  دار الكتب العممية بيركت تأريخ عجائب ااّلثار في التراجـ كاالخبار الجبرتي 
477.  953/07            

332ج  دار الكتب العممية بيركت تأريخ عجائب ااّلثار في التراجـ كاالخبار الجبرتي 
842د               /953  .478  دار الكتب العممية بيركت األخبار الطكاؿ الدينكرم 
333أ               /953  .479  دار الكتب العممية بيركت مجمكع أياـ العرب ابراىيـ شمس الديف 
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .481
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .481
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .482
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .483



  التاريخكتب  

 

 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .484
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .485
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .486
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .487
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .488
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .489
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .491
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .491
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .492
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .493
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .494
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .495
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .496
 دار الحريو بغداد حضارة العراؽ  956/7  .497
 مكتب امانة سر القطر بغداد تأريخ العراؽ قديمو كحديثو  956/7  .498
 مكتب امانة سر القطر بغداد تأريخ العراؽ قديمو كحديثو  956/7  .499
511.  

956/7 

أسئمو كاجكبو عف كتابي تأريخ 
العراؽ قديمو كحديثو كالتأريخ 

 مكتب امانة سر القطر بغداد  العربي األسالمي
 مكتب امانة سر القطر أسئمو كاجكبو عف كتابي تأريخ العراؽ قديمو كحديثو كالتأريخ   956/7  .511



  التاريخكتب  

 

 العربي األسالمي
   فصكؿ مف النزاع العراقي االيراني  956/7  .512
 دار الحريو بغداد العراؽ في التأريخ  956/7  .513
514.  953/ 07           

348ع  دار ابف االثير المكصؿ الثغر االدنى االندلس عبد الحميد حسيف احمد 
515.  953/02            

553ف  كزارة االعالـ بغداد االكضاع االقتصاديو في عصر الرسالو كالراشديف نجماف ياسيف 
235ج              /900  .516  المجمع العممي العراقي  خطط بغداد في القرف الخامس اليجرم جكرج مقدسي 
517.  930/               

377ؼ  بغداد سكمر اسطكرة كممحمة فاضؿ عبد الكاحد 
دار الشؤكف الثقافيو 

 العامو
518.  953/074           

358ح  مركز الدراسات اليمانيو اليمف تأريخ كصاب االعتبار في التكاريخ كاالثار كجيو الديف الحبشي 
885أ                /955  .519  مكتبة مدبكلي القاىره التاج االيراني اسميو جاتك 
511.  956/701           

848ح  دار الكتب بيركت تأريخ العراؽ السياسي الحديث عبد الرزاؽ الحسني 
78ع               956/7  .511  دار الحريو بغداد شيداء بال أكفاف عمي عزيز 
378ص          956/79  .512  المجمع العممي العراقي  خطط البصره كمنطقتيا صالح احمد العمي 
513.  953/                 

234ج  المفصؿ في تأريخ العرب قبؿ االسالـ د . جكاد عمي 
اكند دانش لمطباعو 

  كالنشر
837ؾ               /924  .514  بيركتدار احياء التراث  معجـ المؤلفيف / تراجـ مصنفي الكتب العربيو عمر رضا كحالو 



  التاريخكتب  

 

 العربي
515.  922/                  

343أ  بيركت دار الكتب العمميو أسد الغابو في معرفو الصحابو عزالديف ابف االثير الجزرم 
516.  922/                  

343أ  بيركت دار الكتب العمميو أسد الغابو في معرفو الصحابو عزالديف ابف االثير الجزرم 
517.  922/                  

343أ  بيركت دار الكتب العمميو أسد الغابو في معرفو الصحابو عزالديف ابف االثير الجزرم 
518.  922/                  

343أ  بيركت دار الكتب العمميو أسد الغابو في معرفو الصحابو عزالديف ابف االثير الجزرم 
519.  922/                  

343أ  بيركت دار الكتب العمميو أسد الغابو في معرفو الصحابو عزالديف ابف االثير الجزرم 
521.  922/                  

343أ  بيركت دار الكتب العمميو أسد الغابو في معرفو الصحابو عزالديف ابف االثير الجزرم 
521.  922/                  

343أ  بيركت دار الكتب العمميو أسد الغابو في معرفو الصحابو عزالديف ابف االثير الجزرم 
522.  922/                  

343أ  بيركت دار الكتب العمميو الغابو في معرفو الصحابوأسد  عزالديف ابف االثير الجزرم 
523.  909/                 

832ـ  بيركت دار الكتب العمميو مركج الذىب كمعادف الجكىر ابي الحسف المسعكدم 
 بيركت دار الكتب العمميو مركج الذىب كمعادف الجكىر ابي الحسف المسعكدم                 /909  .524



  التاريخكتب  

 

832ـ  
525.  909/                 

832ـ  بيركت دار الكتب العمميو مركج الذىب كمعادف الجكىر ابي الحسف المسعكدم 
526.  953/                

738خ  بيركت دار الكتب العمميو اتماـ الكفاء في سيرة الخمفاء محمد الخضرم بؾ 
527.  920/                

848ؽ  
جماؿ الديف ابي الحسف عمي 

 بيركت المكتبو العصريو انباه الركاة عمىانباه النحات القفطي
528.  920/                

848ؽ  
جماؿ الديف ابي الحسف عمي 

 بيركت المكتبو العصريو انباه الركاة عمىانباه النحات القفطي
529.  920/                

848ؽ  
جماؿ الديف ابي الحسف عمي 

 بيركت المكتبو العصريو انباه الركاة عمىانباه النحات القفطي
531.  920/                

848ؽ  
جماؿ الديف ابي الحسف عمي 

 بيركت المكتبو العصريو انباه الركاة عمىانباه النحات القفطي
531.  924/                 

343ع  الكرممي مف عمماء المغو في العراؽ عبدالعزيز ابراىيـ 
دار الشؤكف 
 بغداد الثقافيو العامو

532.  924/                 
343ع  الكرممي مف عمماء المغو في العراؽ عبدالعزيز ابراىيـ 

دار الشؤكف 
 بغداد الثقافيو العامو

533.  920/                
587ج  محمدبف عبدالممؾ الزيات الكزير الكاتب الشاعر جميؿ سعيد 

مطبعة المجمع 
  العممي العراقي

 بغداددار الشؤكف  مذكرات كرحالت الى بغداد كاظـ سعد الديف                /920  .534



  التاريخكتب  

 

345ؾ  الثقافيو العامو 
535.  953/02             

345ـ  
ابي محمد عبداهلل ابف قتيبو 

 بيركت دار الكتب العمميو االمامو كالسياسو الدينكرم
536.  953/393           

423ع  مصر دار المعارؼ سيرة الكليد بف يزيد حسيف عطكاف 
537.  928/                  

43ف  ابف القالنسي سيرتو كمنيجو في كتابة ذيؿ تاريخ دمشؽ ندل عبدالرزاؽ 
دار الشؤكف 
  الثقافيو العامو

538.  956/                
358س  بغداد المكتبة الكطنيو دراسات كثائقيو في تاريخ العراؽ المعاصر سامي عبد الحافظ القيسي 

539.  956/7               
233أ  الخزاعؿ في العػػػػػػراؽامارة   

الجامعو االسالميو 
 النجؼ االشرؼ في النجؼ

541.  929/                 
324أ  

ابي الفكز محمد اميف البغدادم 
 سبائؾ الذىب في معرفة قبائؿ العرب السكيدم

شركة نكابغ الفكر 
 القاىره لمتكزيع

541.  920/                 
884ح  يكنس بف حسيب حسيف نصار 

مكتبة الثقافو 
  الدينيو

542.  920/                 
884ح  دراسات عف المؤرخيف العرب حسيف نصار 

مكتبة الثقافو 
 القاىره الدينيو

543.  920/                
838ؿ  كتاب مشتبو النسبو ابي سعيد االزدم 

مكتبة الثقافو 
 القاىره الدينيو

 القاىرهمكتبة الثقافو  االيناس بعمـ االنسابأبي القاسـ الحسيف بف عمي بف                  /920  .544



  التاريخكتب  

 

888أ  الدينيو الحسيف 
545.  

854ـ                /956  1418/  1518حمب كالسمطو العثمانييالكقؼ كالعمراف  محمكد حريتاني 
شعاع النشر 

 سكريا كالعمكـ
546.  956/                

884ح  تاريخ العراؽ في العصر السمجكقي حسيف أميف 
دار الشؤكف 
 بغداد الثقافيو العامو

547.  956/                
884ح  تاريخ العراؽ في العصر السمجكقي حسيف أميف 

دار الشؤكف 
 بغداد الثقافيو العامو

548.  956/                
787خ  حسيف ىذا ما حدثصداـ  خميؿ الدليمي 

شركة المنبر 
 الخرطكـ لمطباعو

549.  944/                
527ف  افريقيات نقكال زيادة 

رياض الريس 
  لمنشر

551.  953/                 
333أ  بيركت دار الكتب العمميو قصص العرب ابراىيـ شمس الديف 

551.  928/                 
234ـ  بيركت دار الكتب العمميو معجـ أسماء المستشرقيف د. يحيى مراد 

552.  953/                  
324أ  بيركت دار الكتب العمميو اسماء المغتاليف مف االشراؼ في الجاىميو كاالسالـ ابي جعفر محمد البغدادم 

553.  953/                  
248أ  

ابي محمد بف ابي نصير فتكح 
 بيركت دار الكتب العمميو جذكر المقتبس في ذكر كالة االندلس االندلسي

 بيركت دار الكتب العمميو خالصة االثر في اعياف القرف الحادم عشر محمد اميف الحنفي                  /953  .554



  التاريخكتب  

 

848أ  
555.  953/              

338ص  بغداد دار الحريو المنتزع مف كتاب التاجي ابي أسحاؽ الصابي 
556.  922/                  

854أ  بيركت دار ابف كثير نساء مف عصر النبكه احمد خميؿ جمعو 
557.  909/                

378ؼ   المكتبة العصريو تاريخ عمماء االندلس ابي الكليد عبداهلل الفرطي 
558.  956/                 

848ـ  بيركت الدار العربيو لمعمكـ صفحات احتالؿ العراؽ مصطفى عمي العبيدم 
559.  956/                 

228ح  العراؽ الجديد جكزيؼ براكدم 
المؤسسة العربيو 

  لمدراسات كالنشر
561.  956/                

353س  سنكات صداـ كريستياف شينك 
المؤسسة العربيو 

  لمدراسات
561.  956/                  

422أ  العراؽ منطؽ االنسحاب انتكني آرنكؼ 
المؤسسة العربيو 

  لمدراسات
562.  950/               

377ؼ  االستشراقز الغزك االمريكي لمعراؽما بعد  فاضؿ الربيعي 
مركز دراسات 
  الكحده العربيو

563.  956/                 
388أ  مذكرات دكلو اريؾ دافيس 

المؤسسة العربيو 
  لمدراسات كالنش

 العراؽ مؤسسة النبراس العراؽ في ظؿ االحتالؿ االجنبي زىير محمد عبد مصحب                  /956  .564



  التاريخكتب  

 

883ـ  
565.  955/                

234م  دمشؽ دار قتيبو تاريخ حركة االستشراؽ يكىاف فكؾ 
566.  955/                

338ب  بغداد  المدارس الييكدم كااليرانيو في العراؽ د: فاضؿ البراؾ 
567.  950/                  

333أ    تحفة االكفياء ابراىيـ عبداهلل محمد 
568.  956/                

882ؾ  العراؽ كالياباف ) تأريخ كعالقات ( كيمك ساكام 
مؤسسة مصر 

 بغداد لمكتاب
569.  956/                  

88س    كيؼ حكمكا العراؽ سيؼ الخياط 
384ز               /953  .571  بغداد مطبعة اركاف المكجز المنتخب مف حكادث كاخبار الخميفو ىاركف الرشيد فخرم الزبيدم 
571.  

385ت               /955  ماىية الحركب الصميبية قاسـ عبده قاسـ 
المجمس الكطني 

 الككيت لمثقافو
572.  950/                  

854ـ  بغداد دار الرشيد الخراج كصناعة الكتاب قدامو بف جعفر 
573.  920/                

478ف   دار الكتب العمميو جميرة انساب العرب ابي محمد بف حـز االندلسي 
574.  956/                

883ح  العراؽ مف االحتالؿ الى التحرير خير الديف حسيب 
مركز دراسات 

 لبناف الكحده



  التاريخكتب  

 

575.  953/                
483خ  

ابي عبداهلل السمماني ابف 
 بيركت دار الكتب العمميو االحاطو في اخبار غرناطو الخطيب

576.  956/                
385ب  بيركت دار الكتاب العربي عاـ قضيتو في العراؽ بكؿ بريمر 

577.  953/                 
343ؽ  بيركت دار الكتب العمميو االستيعاب في معرفة االصحاب ابي عمر البرالقرطبي 

578.  953/                 
555د  بيركت دار الكتب العمميو الدارس في تأريخ المدارس عبد القادر بف محمد الدمشقي 

579.  953/                 
338ع  بيركت مكتبة الحضارات تاريخ العراؽ بيف احتالليف عباس العزاكم 

581.  953/                 
443أ  العاـ : القرف التاسع عشرتاريخ الحضارات  ركبير شيزب 

عكيدات لمنشر 
 بيركت كالطباعة

581.  953/                   
84ح  تاريخ االسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي ابراىيـ حسفحسف  

مكتبة النيضو 
 مصر العصريو

582.  924/               
383ش  بيركت دار الكتب العمميو أخبار الدكلتيف النكريو كالصالحيو شيمب الديف المقدسي الشافعي 

583.  953/                
343ؽ  بيركت دار الكتب العمميو كتاب الكاعظ كاالعتبار تقي اديف العبيدم المقريزم 

584.  902/                
344ش  بيركت دار الكتب العمميو تاريخ ابي الفداء عماد الديف شاىنشاه بف أيكب 



  التاريخكتب  

 

585.  928/                
248م  بغداد مطبعة المعارؼ آؿ كىب مف االسر االدبيو في العصر العباسي يكنس احمد السامرائي 

586.  953/              
338ص  بغداد دار الحريو المنتزع مف كتاب التاجي ابي اسحؽ الصابي 

587.  953/               
338ش  الفتكحات االسالميو بأكربا كالردكد بمقاسـ القركم الشابي 

دار نقكش عربيو 
 بغداد لمنشر

854ـ                /955  .588   دار النفائس تاريخ مغكؿ القبيمو الذىبيو كاليند محمد سييؿ طقكش 
589.  920/                

857ع  
شياب الديف ابف حجر 

 بيركت دار الكتب العمميو الدرر الكامتو في اعياف المائو الثامنو العسقالني
591.  953/                 

353م  المدينو النكره دار التراث السيره النبكيو عيكف االثر ابي الفتح اليعمرم 
591.  956/                 

854ـ  مصر مكتبة دارالتراث القادسيو كمعارؾ العراؽ محمد احمد باشميؿ 
592.  953/               

383ش   دار العمـ لممالييف التاريخ العربي كالمؤرخكف شاكر مصطفى 
593.  953/                

384ع  بيركت دار الكتب العمميو السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ تقي الديف ابي العباس المقريزم 
594.  956/                 

784ك  عماف دار الناىج بغداد في مذكرات اليالو الفرنسييف كليد كاصد الزيدم 
 دمشؽ دار الكتاب العربي بالد الشاـ ارض االنبياء كالمالحـ منصكر عبد الحكيـ                 /953  .595



  التاريخكتب  

 

482ـ  
596.  920/               

231س   دار ابف كتيـ نساء حكؿ الرسكؿ كرد عمى مفتريات المستشرقيف ميدم السنيكليمحمد  
597.  953/                 

834أ  يركقراطيو ثكرهالناصريو ثكره بيركقراطيو اـ ب د: اسعد عبد الرحمف 
مطبكعات جامعة 

  الككيت
598.  956/                

538ع  بغداد مطبعة جميؿ العالقات العراقيو السكفيتيو عبد المناؼ شكر جاسـ 
599.  953/                

487س  الييكد كعقدة بابؿ د: سييؿ تاتا 
الرافديف لمطبع 

  كالنشر
611.  953/                 

238ف  
السيد معز الديف محمد الميدم 

  دار الكتب العمميو اسماء القبائؿ كانسابيا الحسني
611.  953/                 

854أ  بيركت دار الكتب العمميو ظير االسالـ احمد اميف 
612.  928/                 

375ـ  
ابي بكر محمد بف محمد بف 

  دار البشير ادباء مالقو المسمى مطمع االنكار كنزىة عمي بف خميس المالقي
613.  953/                 

838د   دار عالء الديف الحضارات القديمو ؼ: دياككؼ 
614.  953/                 

323ر   مؤسسة اقرأ قصة التتار مف البدايو الى عيف جالكت د: راغب السرجاني 
 بيركت دار الكتب العمميو حركب صالح الديف كفتح بيت المقدسابي عبداهلل محمد بف محمد بف                /953  .615



  التاريخكتب  

 

843ص  حامد 
616.  

854ـ                /920  حياتو كمنزلتو العمميومصطفى جكاد  محمد عبد المطمب البكاء 
دار الشؤكف 
  الثقافيو العامو

582ـ                /956  .617  بيركت مكتبة الحضارات بغداد كما عرفتيا شذرات مف ذكريات اميف المميز 
854ـ                /953  .618  بغداد مؤسسة الرافد اصؿ العرب كاصكليـ احمد بف عمي القمقشندم 
619.  920/                

388س  بيركت دار الكتب العمميو طبقات الشافعيو الكبرل تاج الديف الشبكي 
611.  920/              

338ص   دار الكتب العمميو تحفة االمراء في تاريخ الكزراء ابي الحسف ىالؿ الصابي   
611.  953/               

883س   دار ابف كثيـ تاريخ الدكلو العثمانيو ا المير اسكيب ارسالف 
612.  920/                 

584ا  
البي عبداهلل محمد بف ابي 

  مكتبة العصريو جذكة المقتبس في ذكر كالة االندلس نصرالمحمدم
613.  953/                

354ك  
ابي عبداهلل محمد بف عمر كاقد 

  دار الكتب العمميو كتاب المغازم الكاقدم
614.  953/               

843ص  
عماد الديف محمد بف محمد بف 

  دار الكتب العمميو تاريخ دكلة آؿ سمجكؽ حامد االصفياني
615.  953/                 

478ف  بيركت المكتبة العصريو المقتبس في اخبار بمد االندلس ابي مركاف ابف حياف االندلسي 
  دار الكتب العمميو المغرب في حمى المغرب عمي بف مكسى االندلس                /953  .616



  التاريخكتب  

 

343غ  
617.  953/                 

854أ  بغداد دار الحريو لمطباعو تاريخ حضارة كادم الرافديف احمد سكسو 
618.  953/                 

853ر  دمشؽ دار العمـ ا لتاريخ االندلسي عبدالرحمف عمي الحجي 
619.  953/                 

383ح  بيركت دار الفكر كتاب االخبار السنيو في الحركب الصميبيو سيد عمي الحريرم 
621.  953/                 

228غ  بغداد بيت الكراؽ حكاـ مكو جيرالد دم غكرم 
621.  953/                

323ر  مصر مؤسسة اقرأ قصة الحركب الصميبيو راغب السرجاني 
622.  956/                 

885أ  بغداد الكراؽ لمنشر مدارس بابك اسحؽ رفائيؿ بابك اسحؽ 
623.  953/               

538ص  بغداد دار الكراؽ تاريخ العرب قبؿ االسالـ عبد الممؾ بف االصمعي 
624.  953/                 

854أ  بغداد دار الرشيد مفصؿ العرب كالييكد في التاريخ احمد سكسو 
625.  953/                 

854أ   دار الكتب العمميو ضحى االسالـ احمد اميف 
  دار الكتب العمميو التحفو المطيفو في تاريخ المدنيو شمس الديف السنحادماالماـ                /953  .626



  التاريخكتب  

 

483س  
354ـ                /953  .627  بغداد دار الكراؽ لمنشر القبائؿ كالصراعات السياسيو كالقبميو ماجد شبر 
628.  956/                   

43ح  حنا بطاطك 
العراؽ الطبقات االجتماعيو كالحركات في العيد العثماني حتى 

 بغداد مؤسسة الرافديف قياـ الجميكريو
629.  953/                

383ف  تاريخ آؿ سعكد ناصر السعيد 
منشكرات اتحاد 

  شعب الجزيره
631.  956/                

335ط  مالمح سياسيو كحضاريو في تاريخ العراؽ الحديث كالمعاصر طارؽ نافع الحمداني 
الدار العربيو 

 لبناف لممكسكعات
631.  953/                 

385ؽ    الخميفو االيديكلكجيو لمحركب الصميبيو قاسـ عبده قاسـ 
632.  956/                  

43ح  بغداد مؤسسة الرافديف العراؽ الشيكعيكف كالبعثيكف كالضباط االحرار حنا بطاطك 
633.  956/                

438ح  بغداد مؤسسة الرافديف العراؽ ػ الحزب الشيكعي حنا بطاطك 
634.  953/                

883ف  مف السامييف الى العرب نسيب كىيبو الخازف 
منشكرات مكتبة 

 بيركت الحياة
635.  956/                 

854أ  بغداد دار الرشيد حضارة كادم الرافديف بيف السامييف كالسكمرييف احمد سكسو 
636.  920/                

883ف  بيركت دار البشائر تاريخ نيسابكرم ابي عبداهلل محمد النيسابكرم 



  التاريخكتب  

 

637.  956/               
785س  بيركت الرافديف تاريخ بغداد سميماف فائؽ بؾ 

638.  953/                 
854ـ  القاىره العربيو جريمة امريكا في الخميج ) االسرار الكاممو ( محمكد بكرم 

639.  953/                
373ط  بغداد دار الرشيد التنافس البريطاني ػ االمريكي عمى نفط الخميج العربي طالب محمد كىيـ 

641.  956/                
488ؿ  الممؾ غازم لطفي جعفر فرج 

مكتبة اليقظة 
 بغداد العربية

641.  955/                
845ك  التاريخ ككيؼ يفسركنو مف كنفرشيكس الى تكيني آلياف ج كيدجرم 

الييئو المصريو 
 القاىره العامو لمكتاب

642.  

354ر               /953  التأثيرات العراقيو في االندلس كاكربا الجميؿ الراشدعبد  
دار الشؤكف 
 بغداد الثقافيو العامو

643.  956/                 
342ـ  1431ثكرة العراؽ  الفريؽ سر المزىكلديف 

الفرات لمنشر 
  كالتكزيع

644.  

335ط               /956  اخبار الخميج العربي التاريخيو أ . د . طارؽ نافع الحمداني 
الفرات لمنشر 

  كالتكزيع
645.  

335ط               /956  التدكيف التأريخي في العراؽ أ . د. طارؽ نافع الحمداني 
شركة بيت الكراؽ 

  لمنشر
488ؿ               /956  .646   الكراؽ لمنشر عبد الكريـ قاسـ كعراقيكف آخركف عبد المطيؼ الشكاؼ 
354ـ                /956  .647   الكراؽ لمنشر 1454: 1454خطب الزعيـ عبدالكريـ قاسـ  ماجد شير 



  التاريخكتب  

 

648.  950/               
283س   الكراؽ لمنشر االراميكف دريكتف سكمر 

649.  953/               
838ش    تاريخ نجد محمكد شكرم االلكسي 

651.  953/                 
385ـ   دار الكتب العمميو مممكة غرناطو في عيد بني زيدم د . مريـ قاسـ طكيؿ 

651.  955/                 
534ع   دار العمـ لممالييف التفسير االسالمي لمتاريخ الدكتكر عماد الديف خميؿ 

652.  920/              
343ص  

تميـ عبداهلل لمحافظ االماـ ابي 
 بيركت دار الكتب العمميسو تاريخ اصبياف بف احمد بف اسحاؽ

653.  909/                 
854ـ  الحضارات البشريو كمنجزاتيا محمد سعيد حمداف 

الشركو العربية 
  المتحده

654.  920/                
738ؾ  السعكديو دار االصالو كتاب االعتبار اسامو الكناني 

343ؽ               /922  .655  بيركت المكتبة العصرية تاريخ مجمكع النكادر قرطام العزم الخزندادم 
656.  922/                

383ج   المكتبو العصريو بغية الممتمس ابي جعفر بف عميره الضبي 
657.  

83ـ 923.567  تراجـ-اعالـ الييكد في العراؽ الحديث ميد بصرم 
شركة دار الكراؽ 

 لندف لمنشر
423أ 901.953  .658  القاىرةرؤيو لمنشر  االستشراؽ :المفاىيـ الغربية لمشرؽ ادكارد سعيد 



  التاريخكتب  

 

 كالتكزيع
659.  

288ـ 953.103  اؿ سعكد :دراسة في تاريخ الدكلة السعكدية الكيس مكسيؿ 
مكتبة الممؾ فيد 

 الرياض الكطنية
661.  

88م 953.695  ق(858-881المستعصـ باهلل العباسي) يحيى حمكد بف حنيذ 
الدار العربية 

 بيركت لممكسكعات
661.  

28ؼ 901.953  تاريخ حركة االستشراؽ يكىاف فكؾ 
دار المدار 

 بنغازم االسالمي
662.  

335ؼ 953.02153  عدناف عمي الفراجي 
الحياة الفكرية في المدينة المنكرة في القرنيف االكؿ كالثاني 

 لميجرة
الدار العربية 

 بيركت لممكسكعات
852ـ 940.1  .663  بيركت دار النيضة العربية ـ1341-1141تاريخ الحركب الصميبية  محمكد سعيد عمراف 
 بيركت دار العمـ لممالييف العرب في حضارتيـ كثقافتيـ عمر فركخ 53ع  452  .664
 بغداد جامعة بغداد طبقات النحاة كالمغكييف االسدم الشافعي 537أ 438  .665
666.  

243ب 953.01  كتاب المنمؽ اخبار قريش محمد بف حبيب البغدادم 
دائرة المعارؼ 

  العثمانية
667.  

 ابك جعفر الدكاسي نحكم مف الككفة عبداهلل الجبكرم 323ج 438
الجامعة 

 بغداد المستنصرية
 بغداد كزارة الثقافة ابف سيدة اثاره كجيكده في المغة عبدالكريـ شديد النعيمي 385ف 438  .668
669.  

278خ 922.58  مسالؾ تجارب حياة اعالـ العرب اميف الخكلي 
كزارة الثقافة 

 القاىرة كاالرشاد المصرية
837ـ 901.953  .671  الككيت حكؿ التراث العربي االسالمي:محاضرات كندكات المسـ   



  التاريخكتب  

 

 1471الثقافيالرابع 
671.  

888ؽ 901.953  البطؿ في التراث العربي نكرم حمكدم القيسي 
المجمع العممي 

 بغداد العراقي
 بغداد مطبعة االخالص الطكفاف في المراجع المسمارية فضؿ عبدالكاحد عمي 377ؼ 425  .672
673.  

 حضارات الكطف العربي كخمفية لممدينة اليكنانية سامي سعيد االحد 854ا 425
اتحاد المؤرخيف 

 بغداد العرب
674.  

358ف 929.7  عركبة العمماء المنسكبيف الى البمداف االعجمية في فراساف ناجي معركؼ 
كزارة الثقافة 

 بغداد كاالعالـ
675.  

 ابراىيـ فاضؿ الناصرم 383ف 434
طبقات المؤرخيف المنسكبيف لمدف صالخالديف في القرف 

 بغداد دار الكتب كالكثائؽ الثامف عشر كالتاسع كالعشركف
676.  

533ع 913.53  دراسات في تاريخ المدف العربية عبدالجبار ناجي 
شركة المطبكعات 

 بيركت لمتكزيع كالنشر
677.  

 التاريخ االقتصادم كاالجتماعي لمدكلة العثمانية خميؿ اينالجؾ 787خ 458
دار المدار 

 بيركت االسالمي
678.  

 عبداهلل الجكراني 233ج 458
دراسة كثائقية في تاريخ المنتفؾ الكطني احكالو االقتصادية 

 كاالجتماعية كالسياسية اكاخر العيد العثماني
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
679.  

378ؽ 953.073  
خالد بف عبدالرحمف بف حمد 

 1171-587الحياة العممية في مصر الفاطمية  القاضي
الدار العربية 

 بيركت لممكسكعات
681.  

833ك 901.95386  رينيارت كيبرت 
( دليؿ 3111-1481) التراث العربي االسالمي المحقؽ

 بغداد بيت الحكمة ببميكغرافي  لمطباعة



  التاريخكتب  

 

353ع 946.8  .681  عماف دار غيداء لمرشيد دراسات حضارية في التاريخ االندلسي محمد بشير حسف راضي 
854ـ 953.07  .682  بيركت مؤسسة الرسالة كثائؽ الحركب الصميبية كالغزك المغكلي لمعالـ االسالمي محمد ماىر حمادة 
683.  

887س 953.07  الحركب الصميبية ر.سي.سميؿ 
المؤسسة العربية 

 بيركت لمدراسات كالنشر
832ـ 953.064  .684  بغداد بيت الحكمة (1155ق/887-ـ488)228االسرة البكييية في بغداد  مفازاهلل كبير 
488ر 953.07  .685  بيركت دار الثقافة تاريخ الحركب الصميبية ستيفف  ر نيماف 
686.  

323ج 956.8  مكقؼ نصارل بالد الشاـ مف االصالحات في الدكلة العثمانية نايؼ عبدنايؼ نجـ الجبكرم 
دار حامد لمنشر 

 عماف كالتكزيع
 بيركت دار الكتاب العربي تاريخ المجتمعات االسالمية ابراـ البيس 338ا  452  .687
688.  

353س 928.3  البحترم في سامراء بعد عصر المتككؿ يكنس احمد السامرائي 
المجمع العممي 

 بغداد العراقي
 القاىرة دار المعارؼ التراجـ كالسير  335ت 431  .689
332ؼ 953.9  .691  بغداد مكتبة النيضة التاريخ االسالمي كفكر القرف العشريف فاركؽ عمر 
358ج 953.1  .691  بيركت  العرب قبؿ االسالـ جرجي زيداف 
  دار المعارؼ الترجمة الشخصية  355ت 431  .692
838ع 922.2  .693  بغداد مطبعة االرشاد البغكم كمنيجو في التفسير عفاؼ عبدالغفكر حميد 
328ب 953.64  .694  القاىرة مطبعة نيضة مصر االسالـ في المغرب االندلس ليفي بركفناؿ 
695.  

 بنك شيباف كدكرىـ في التاريخ العربي االسالمي محمكد عبداهلل ابراىيـ العبيدم 384ع 452
كزارة الثقافة 

 بغداد كاالعالـ
 بغداددار الشؤكف  بالد مابيف النيريف  234أ 425  .696



  التاريخكتب  

 

 الثقافية
697.  

834ؿ 909.964  نفاضة الراب في عاللة االغتراب لساف الديف الخطيب 
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
698.  

488ج 928.1  المبرد كسيرتو كمؤلفاتو خديجة الحديثي 
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
699.  

 التاريخ مجالو كفمسفتو نكرم جعفر 238ف 411
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
711.  

 دراسات في تاريخ العرب في العيد العثماني فاضؿ ميدم بياف 377ؼ 458
دار المدار 

 بنغازم االسالمي
711.  

 يكليكس فميكزف 742ؼ 452
تاريخ الدكلة العربية في ظيكر االسالـ الى نياية الدكلة 

 القاىرة المركز القكمي االمكية
   تاريخ قبيمة العزةكعشائرىا في العراؽ كالكطف العربي خضير عباس العزاكم 232ع 434  .712
713.  

553ـ 928.09  كتاب المجمع العممي العراقي في تكريمو محمد  بيجو االثرم 
المجمع العممي 

 بغداد العراقي
714.  

533ع 956.702  عبد الجبار العمر 
محاكمات سياسية مثيرة اماـ القضاء العراقي مصرع الككلكنيؿ 

 بغداد دار القادسية لجماف
715.  

 ابف كفيؿ قضايا كمكاقؼ مدني صالح 448ـ 431
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
 بيركت دار الكتاب العربي فجر االسالـ احمد اميف 854أ 452  .716
83ـ 923.567  .717  لندف دار الكراؽ لمنشر اعالـ الييكد في العراؽ الحديث ميرم بصرم 



  التاريخكتب  

 

 دمشؽ  تاريخ الشرؽ االكسط بيتر مانسفيمد 348ـ 458  .718
719.  

228ج 949.5  (1852-348تاريخ الدكلة البيزنطية) جكزيؼ نسيـ يكسؼ 
دار المعرفة 

  الجامعية
488ح 953.079  .711  بغداد كزارة التعميـ العالي دراسات في التاريخ الساساني كالبيزنطي قحطاف عبدالستار 
4ط 949.5  .711  عماف دار الفكر (852-238تاريخ الدكلة البيزنطية) طو خضير عبيد 
712.  

243م 962.01  المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر يكناف لبيب رزؽ 
المجمس االعمى 

 القاىرة لمثقافة
 بغداد دار كاسط الشرؽ االكسط في اعقاب الحرب العالمية الثانية جكرج كيرؾ 838ؾ 458  .713
 دمشؽ دار عالءالديف تاريخ الياباف مف الجذكر حتى ىيركشيما ادكبف اكلدفاذر ريثاكر 853ر 453  .714
715.  

384ع 964.07  دراسات في تاريخ العرب الحديث ابراىيـ خمؼ العبيدم 
المجمع العممي 

 بغداد العراقي
716.  

 الشرؽ االكسط المعاصر محاكلة لمفيـ اديبكرج جيرنر 35ش 458
المجمس االعمى 

 القاىرة لمثقافة
717.  

  742ؼ 452
تاريخ الدكلة العربية مف ظيكر االسالـ الى نياية الدكلة 

 القاىرة المركز القكمي االمكية
718.  

232ؿ 901.956  حضارة العرب غكستاؼ فمكبكف 
دار احياء التراث 

 بغداد العربي
719.  

838أ 953.02  كتاب المحبر ابي جعفر محمد بف حبيب 

المكتب التجارم 
لمطباعة كالنشر 

 بيركت كالتكزيع



  التاريخكتب  

 

483خ 953.5679  .721  بيركت دار الكتاب العربي تاريخ بغدد اك مدينة السالـ الخطيب البغدادم 
 بيركت دار صادر كفيات االعياف كابناء ابناء الزماف ابف خمكاف 778أ 431  .721
528ح 928.1  .722  القاىرة المطبعة اليندية معجـ االدباء المعرؼ بارشاد االريب الى معرفة االديب الحمكم 
723.  

 مراة الجماؿ كعبرة اليقظاف اليافعي 383م 431
مؤسسة االعممي 

 بيركت لممطبكعات
 القاىرة مكتبة النيضة تاريخ االسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي حسف ابراىيـ حسف 84ح 452  .724
435أ 953.294  .725  بغداد المكتبة الثقافية انصاؼ الخميفة االميف بيف االدب كالتاريخ كاجدة مجيد االطرقجي 
726.  

22ـ 901.953  ادـ متز 
الحضارة االسالمية في القرف الرابع اليجرم في عصر النيضة 

 بيركت دار الكتاب العربي في االسالـ
 بيركت دار النيضة العربية الحركب الصميبية السيد اليازم العريني 384ع 481  .727
 دمشؽ جامعة دمشؽ دراسة في منيجية البحث التاريخي ليمى الصباغ 332ص 417  .728
353ف 953.073  .729  اربد دار اليازكرم دراسات في تاريخ االيكبية كالمماليؾ نعماف محمكد جيداف 
734ب 929.03  .731  بيركت دار النفائس معجـ القبائؿ العربية عاتؽ بف عيث البالدم 
488ح 953.076  .731  بغداد كزارة التعميـ العالي دراسات في التاريخ الساساني كالبيزنطي قحطاف عبدالستار 
732.  

384ع 964.07  دراسات في تاريخ المغرب العربي الحديث كالمعاصر ابراىيـ خمؼ العبيدم 
المجمع العممي 

 بغداد العراقي
733.  

 المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر يكناف لبيب رزؽ 243م 483
المجمس االعمى 

 القاىرة لمثقافة
 بغداد بيت الحكمة رؤية بيت الحكمة في تحديث منيج كتابة التاريخ شمراف سركاؿ العجيمي 578ع 417  .734
838خ 901.953  .735  بيركت مكتبة مدبكلي االستشراؽ كالكعي السالب خيرم منصكر 



  التاريخكتب  

 

 بيركت دار الكتاب العربي تاريخ المجتمعات االسالمية ابراـ البيس 338ؿ 452  .736
438ب 940.24  .737  بيركت دار النيضة العربية التاريخ االكربي الحديث مف عصر النيضة الى مؤتمر فينا عبدالحميد البطريؽ 
738.  

228ج 949.5  (1853-348تاريخ الدكلة البيزنطية ) جكزيؼ نسيـ يكسؼ 
دار المعرفة 

 االسكندرية الجامعية
385ع 901.95303  .739   دار العممية لمفمسفة مكسكعة المستشرقيف عبدالرحمف بدكم 
383ع         946/8  .741  عماف دار غيداء لمرشيد مضاىر االبداع الحضارم في التاريخ االندلسي أد محمد بشير حسف راضي 
854ـ             /910  .741  دمشؽ جامعة دمشؽ جغرافيو المدف كالتخطيط الحفرم د محمد ابراىيـ صافيتا 
834أ              910/1  .742  بيركت دار النيضة العربية التحميؿ في الجغرافيو د اسعد منصكر 
743.  913/53              

438ـ  بيركت دار النيضو دراسات في مدف العالـ االسطرم د السيد خالد المطرم 
483ـ          910/63  .744  عماف دار صفاء فمسفة عمـ المكاف الجغرافيو اد محسف عبدالكىاب الصاحب 
385ف              /940  .745  دمشؽ جامعة دمشؽ تاريخ اكربا السياسي في العصكر الكسطى د نعيـ فرح 
746.  

333أ             /953  د ابراىيـ بيضكف 
الدكلو العربيو في اسبانيو مف الفتح حتى سقكط الخالفو مف 

 بيركت دار النيضو ـ1121ػ  711
824ؿ           /909  .747  بيركت بيت الحكمو بيت الحكمو كيؼ اسس العرب لحضارة الغرب جكناثاف ليكتنر 
748.  

388ع               /956  تكريت مف العيد االشكرم الى االحتالؿ العثماني عبدالرحيـ طو االحمد 
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
749.  953/04            

332ؼ  بغداد نقابة المعممييف مباحث في الحركو الشعكبيو فاركؽ عمر 
585ت            /956  .751  بغداد مطبعة اب الفنييو محمتاف مف بغداد عبدالجبار عبداهلل 



  التاريخكتب  

 

373ب               /920  .751  جامعة المكصؿ التعميـ العالي يكميات نص في الذاتيو االدبيو الباخرزم 
752.  953/04           

353س  بغداد كزارة التعميـ العالي الشعكبيو حركو مضادة لالسالـ كاالمو العربيو عبدالميخ سمكـ 
337ـ             /953  .753  بغداد مطبعة شفيؽ دكلة بني عقيؿ في المكصؿ فاتح المعاضيدم 
754.  

 ساعو 18تمكز  18الكبار الثالثو ثكرة  عبدالجبار العمر 522               /956
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
755.  953/                 

334ع  بغداد مطبعة العاني 1431ػ1787دكر القكاسـ في الخميج العربي  صالح محمد 
756.  

334ع             /953  صالح محمد 
مكقؼ بريطانيو مف النشاط الفرنسي في التاريخ العربي 

 بغداد مطبعة العاني 1411ػ1744
757.  920/565            

433ـ  العراؽ كزارة الثقافو مكسكعو اعالـ العراؽ في القرف العشريف حميد المطيعي 
388ؾ              /953  .758  بغداد جامعة بغداد 423ػ 417ىػ231ػ345عصر الخميفو المقتدر  حمداف عبدالمجيد الكبيسي 
342أ           910/4  .759  مصر المكتبة التجاريو المساة في غرائب االمطار ابف بطكطو 
761.  953/06            

353س  بغداد جامعة بغداد الدكلو الحمدانيو في المكصؿ كحمب د فيصؿ السامر 
761.  

332ؼ           953/04  الجذكر التاريخيو لمكزاره العباسيو د فاركؽ عمر 
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
324ع             /953  .762  بغداد جامعة بغداد الميمب بف ابي صفره كدكرىـ في التاريخ نافع تكفيؽ العبكد 
884ـ              928/1  .763  البصرهمركز دراسات  الصحفي السياسي المؤرخ النجدم سميماف بف صالح الدخيؿ محسف غياض عجيؿ 



  التاريخكتب  

 

 الخميج
358ف           920/79  .764  بغداد كزارة الثقافو عركبة العمماء المنسكبيف الى البمداف االعجمية في فراساف د ناجي معركؼ 
765.  928/1              

737ق  ىالؿ ناجي 
ابف مقمو خطاطا كادبيا كانساف مع تحقيؽ رسالتو في الخط 

 كالقمـ
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
532أ            928/1  .766  مصر دار المعارؼ طبقات الشعراء البف المعتز 
437ح             928/1  .767  بغداد كزارة الثقافو شفاء العككب في مناقب بني ايكب احمد بف ابراىيـ الحنبمي 
542ـ             928/6  .768  صنعاء افاؽ لمطباعو جالء اليمـ 2سمسمو اعالـ حضرمكت اليمف  ابف عمي بف ابي بكر المشيكر 
769.  

324د             928/1  شخصيات كتاب االغاني داكد سمـك 
المجمع العممي 

 بغداد العراقي
  بغداد الدكلو الخكارزميو نشأتيا عالقاتيا د نافع تكفيؽ العبكد ع238             /953  .771
771.  

883أ             /953  
الشيخ العالمو عزالديف بف 

 بيركت دار صادر الكامؿ في التاريخ الحسف
4ط             949/5  .772  عماف دار الفكر ـ1852ػ 238تاريخ الدكلو البيزنطيو  د ط خضر عبيد 
773.  

878ك              /920  مذكرات كرحالت الى بغداد كليـ كيكككس 
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
328ب               /953  .774  بيركت دار العمـ تاريخ الشعكب االسالميو منير البعمكي 
84ح 901.953  .775  المكصؿ جامعة المكصؿ المنيج-التاريخ-مدخؿ الى االستشراؽ:الداللة حسيف يكسؼ ك فارس المدرس 
776.  

 ابف جني عالـ العربية حساـ سعيد النعيمي 385ف 438
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
 بغداد دار الرشيد لمنشر حضارة كدام الرافديف بيف السامييف كالسكمرييف احمد سكسة 854أ 425  .777



  التاريخكتب  

 

758ت 953.07  .778  بيركت دار الكتاب العربي نفح الطيب مف غصف االندلس الرطب التممساني 
779.  

 الحضارة االسالمية خكدا يخش 243خ 452
دار احياء الكتب 

 القاىرة العربية
343ج 901.953  .781  بغداد كزارة التعميـ العالي دراسات تكثيقية كتحقيقية في مصادر التراث محمكد عبداهلل الجادر 
781.  

 الحضارة العربية جاؾ.س.ريسمر 787ر 452
الدار المصرية 
 القاىرة لمتاليؼ كالنشر

854أ 939.43  .782  بغداد كزارة االعالـ حضارة العرب كمدخؿ تطكرىا عبر العصكر احمد سكسة 
783.  

447أ 929.2  
ابي محمد عمي بف احمد بف 

 بيركت دار الكتب العامة جميرة انساب العرب سعيد االندلسي
784.  

387ف 930.132  عقائد مابعد المكت في حضارة كادم الرافديف القديمة نائؿ حنكف 
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
785.  

538ع 928.1  الركض النضر في ترجمة ادباء العصر عصامالديف بف مراد العمرم 
المجمع العممي 

 بغداد العراقي
 بغداد دار المعمميف مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة طو باقر 353ب 421  .786
854أ 928.1  .787  القاىرة دار المعارؼ االصمعي المغكم عبدالحميد التمقاني 
888ؽ 928.1  .788  بيركت مكتبة النيضة شعراء اسالميكف نكرم حمكدم القيسي 
473ـ 928.1  .789  بغداد جامعة بغداد االديب المقامر عبداهلل بف معاكية اسرتو كسيرتو كادبو عبدالجبار المطبعي 
533ع 920.9567  .791  البصره جامعة البصرة مف مشاىير اعالـ البصرة عبدالحسيف عبدالجبار ناجي 
791.  

388ط 929.567  مدف عراقية عمى ضفاؼ الفرات عزيز الشيخ جناف الطرفي 
مؤسسة دار الطاؼ 

  الثقافية



  التاريخكتب  

 

792.  

282ؾ 956.903  امبراطكرية الخزر كميراثيا ارثر ككستمر 
دار اليكسؼ 

 بيركت لمطباعة كالنشر
793.  

888أ 953.036  يتيديات قرة بف شريؾ القيسي دراسة كتحقيؽ جاسر بف خميؿ ابك صفية 

مركز الممؾ فيصؿ 
لمبحكث كالدراسات 

 الرياض االسالمية
 القاىرة مكتبة مدبكلي تاريخ دكلة المماليخ في مصر كليـ مكيد 283ـ 483  .794
795.  

78ح 902.01  ابف خمدكف في مرايا النقد المعاصر عمي الحمي 
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
796.  

585ت 953.021  حيدر قاسـ التميمي 
العمكيكف في المشرؽ االسالمي كاثرىـ الفكرم كالحضارم حتى 

 بيركت دار النيضة العربية القرف الخامس اليجرم
797.  

335ج 953.12  اشراؼ مكة المكرمة كامرائيا في العيد العثماني اسماعيؿ حقي جارشمي 
دار العربية 
 بيركت لممكسكعات

883ف 961.2  .798  دمشؽ  دراسات ليبية في التاريخ الحديث المعاصر عبدالرزاؽ احمد النصيرم 
799.  

 عبدالرحمف شالش المياح 835ـ 481
اكربا في كتب البمدانييف العرب المسمميف دراسة في االحكاؿ 

 الطبيعية كالبشرية
دار الشؤكف 

 بغداد الثقافية
38ر 398.22332  .811  بيركت دار الفكر اساطير مصر القديمة الشرؽ القديـ ديف اساطير ثقافة م.ؼ.راؾ 

 


