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   الدائرة االقتصادية 

 السنة اسم الباحث اسم الدراسة  ت
 9002 قيس علي عبد الحسين 7002تقرير االقتصاد العراقي لعام  1

 9002 قيس علي/ سعد شريف  7002تقرير االقتصاد العراقي  7

التعليم من خالل العمل الطريقة  3
 الحديثة االدارة الموارد البشرية

 9000 ليث سبهان

 9000 احالم رجب المنهج العلمي في اعداد البحوث 4

القياس الكمي للتضخم في العراق  5
 7009-1990والعوامل المؤثرة فية 

 9000 اياد عباس

تطور االقتصاد العراقي خالل  6
7005 

 9002 قيس علي 

 9002 قيس علي عبد الحسين 7006تقرير االقتصاد العراقي  2

المياه في تقدير دالة الطلب على  2
 7010-1990العراق لمدة 

 9009 عبد الرحمن كريم

واقع واهمية القطاع الزراعي في  9
 العراق

 9009 محمد شهاب احمد

اسلوب الشراكة بين القطاعين العام  10
والخاص صياغة االسلوب االمثل 

 في ظل التوجة نحو اقتصاد

 9009 فالح حسن 

تجربة المصارف التجارية في  11
 العراق 

 9009 يوسف فوزي علي 

 9009 وفاء رشيد سعيد تحليل واقع السكن في العراق  17

صناعة السياحة والتنمية في ظل  13
 تراجع المواد النفطية

 9009 وفاء رشيد سعيد

المضاربة في اسواق الغذاء العالمية  14
وضرورة تحقيق االمن الغذائي في 

 العراق

 9009 احالم رجب

برمجة التخطيط مشروع نظام متابعة  15
 تنفيذ المشاريع االستشارية 

  9002 يحيى فهد

دعم القطاع الخاص لالستثمار في  16
 القطاع الزراعي في العراق

 9002 اقبال جميل

برمجة التخطيط مشروع نظام متابعة  12
 تنفيذ المشاريع االستشارية 

  9002 يحيى فهد

لالستثمار في دعم القطاع الخاص  12
 القطاع الزراعي في العراق

 9002 اقبال جميل

هجرة العقول الكفاءات واثارها  19
 االقتصادية واالجتماعية في العراق 

 9002 عامر محمد علي

ظاهرة االغراق وتاثيرها على  70
 االقتصاد العراقي 

 9002 بثينة محمد كريم

فاعلية السياسة الضريبية في تمويل  71
 التنمية االقتصادية في العراقعملية 

 9002 محمد شهاب احمد

تقييم مناخ االستثمار في االقتصاد  77
 العراقي

 9002 هناء صالح الدين

تحليل واقع الناتج المحلي االجمالي  73
1920-7010 

 9002 تحسين محمود

العوامل المؤثرة بالخصوبة في  74
 7011العراقعام 

 9002 قيصر اسماعيل

ورقة بحثية اثر الصادرات النفطية  75
وغي نفطية على النمو االقتصادي 

 في العراق 

 9002 محمد شهاب احمد

ظاهرة غسيل االموال ودور الجهاز  76
 المصرفي في مكافحتها

 9002 شيماء هاشم علي



   الدائرة الصناعية 

 السنة اسم الباحث اسم الدراسة  ت
تقرير عن دورة تنمية المؤسسات  1

الصغيرة والمتوسطة في الشرق 
 االوسط

 7006 زينب رزوقي

تقدير الحاجة للمواد االنشائية  7
 الرئيسة للسمنت والطابوق

 7006 نيران حسن 

الشركة العامة للصناعات الفوسفاتية  3
 بين الواقع والطموح

 7009 مصطفى خالد

   الدائرة االقليمية 

 السنة اسم الباحث اسم الدراسة  
 

1 
 تحليل واقع القطاع الزراعي 

 في محافظة صالح الدين
احمد محمد 

 حسن

9009 

التحضر واالستدامة في المدينة  7
 العراقية منطقة الدراسة كربالء

 9002 عمار عبد العظيم

االبعاد االجتماعية واالقتصادية  3
 لمشكلة السكن في العراق

 9009 بروج عبد العظيم

الدائرة االستثمارية  
 الحكومية

  

 السنة اسم الباحث اسم الدراسة 
االفاق المستقبلية لسياسات  1

االصالح االقتصادي في 
 العراق

سالم /ليث سبحان 
 هامل

7013 

تقرير وتحليل دالة االنفاق  7
االستثماري الحكومي في 

 7011-1990العراق 

 7017 سالم هامل

واقع تنمية االقاليم فى ظل  3
االستثمارية الموازنة 

7006-7011 

 7017 نجاح محسن

اتجاهات توزيع االستثمارات  4
 7009-1990الحكومية 

 7009 ليث سبحان 

تحليل وتقييم اثر االنفاق  5
العام في المدخالت الخاصة 

1995-7010 

 7013 صباح مهدي 

الموازنة االستثمارية وبدائل  6
النمو في الناتج المحلي 

7006-7015 

 7002 جعفرعالء الدين 

االتجاهات الحديثة تحليل  2
المالي وكيفية استخدامها 

 مشروعات

 7017 بشرى مشتاق

واقع تنمية االقاليم في ظل  2
الموازنة االستثمارية للفترة 

 7017 نجاح محسن فرحان



70069-7011 
الدائرة التعاون  

 الدولي

  

 السنة اسم الباحث  اسم الدراسة 
التركي في الدور االقتصادي  1

 منطقة الشرق االوسط
 7013 علي عادل حسيب

تحليل وتقييم اثر االنفاق  7
العام في المدخرات الخاصة 

1995-7010 

 7013 االء حسن

رؤية مستقبلية في دور  3
 العراق االقليمي 

  علي عادل

الخصخصة في االقتصاد العراقي  4
 مع االشارة الى التجربة الكورية

 7014 شهباء غسان

الدائرة القوى  
 العاملة 

  

 السنة اسم الباحث اسم الدراسة  
دراسة حول الشباب في منظور  1

 التنمية البشرية مشاكل وتوصيات
 7004 خولة علي محمد

دراسة حول الوضاع التنمية البشرية  7
للمراءة في العراق ودعم مساهمتها 

 في قوة العمل ومحددات ذلك

 7006 خولة علي محمد

التشغيل بين سوق العمل  سياسات 3
والبطالة االستراتيجية المقترحة لحفز 

 التشغيل

 7011 باسمة محمد

واقع وحركة التشغيل في وزارة  4
 7010التخطيط 

 7011 باسمة محمد

السياحة الدينية السياسات واالليات  5
المقترحة لتطوير النشاط السياحي 

 الديني 

 7005 باسمة محمد

االطفال ذوي تقييم الواقع  6
االحتياجات الخاصة في العراق 

 والخدمات المقدمة لهم

 7005 سلوى ابراهيم

دراسة حول واقع دور ايواء المسنين  2
 في العراق ومقترحات تطويرها

 7005 خولة علي

 7005 سلوى ابراهبم  االستثمار االجنبي في قطاع السياحة 2

الفقر ةتحديات االمن االجتماعي في  9
 سبل االرتقاء العراق و

 7017 خولة علي

تقييم نظام المرحلة الثانوية  في  10
 العراق

 7011 محمد ثجيل مزبان

 7014 قاسم عبود الدباغ والتحديات االجتماعية–المراةء  11

واقع الجامعات االهليةبين التحديات  17
 والطموح

 7014 حدود فاضل

دور االستثمارات والمخصخصة في  13
 تحقيق التنمية

 7017 باسمة محمد صادق

تقييم نظام المرحلة الثانوية  في  14
 العراق

 7011 محمد ثجيل مزبان

 7014 قاسم عبود الدباغ والتحديات االجتماعية–المراةء  15



واقع الجامعات االهليةبين التحديات  16
 والطموح

 7014 حدود فاضل

دراسة عن التنمية البشرية واثر  12
 تطور التكنولوجي 

 7014 باسمة محمد 

   الدائرة الزراعية 

 السنة اسم الباحث اسم الدراسة  
بدائل التنمية لالستثمارات في القطاع  1

 الزراعي والقطاع الخاص
هيئة التخطيط 

 يحيى فهد/الزراعي
7017 

/ هيئة التخطيط الزراعي السياسة الزراعية والمائية  7
 هشام سعودي

7010 

متابعة وتقييم تقرير السنوي نظام  3
االداء التنموي الهداف خطة التنمية 

 7017-7011-7010الوطنية 

هيئة التخطيط 
اياد /يحيى الفهد/الزراعي

 جابر

7013 

متابعة وتقييم االداء التنموي الهداف  4
 القطاع الزراعي محافظة بابل

/ هيئة التخطيط الزراعي
 يحيى الفهد

7013 

القطاع الزراعي واقع وطموح  5
7009-7017----7013-7012 

 7013 يحيى فهد

   الدائرة التشييد 

 السنة اسم الباحث اسم الدراسة  
ورقة بحتية تقديرات الطلب على  1

الوحدات السكنية والية متابعة تنفيذها 
حسب دليل الحرمان 7010-7014
 للسكن

 7011 يحيى الفهد

   الدائرة التكنولوجيا 

 السنة اسم الباحث اسم الدراسة 

اوراق عمل الوزارات  1
المقدمة الى المؤتمر سياسات 

البحث العلمي ودورها في 
 7009التنمية الوطنية 

 7009 طارق علي جاسم

دراسات الوزارة النقل  
 والمواصالت

  

 السنة اسم الباحث اسم الدراسة  
السيارات العاملة في العراق واثرها  1

 على البيئة
 9002 امل عبد الهادي

   الدائرة التطوير االداري 7

 السنة اسم الباحث اسم الدراسة 3
دراسة تقييم السمات القيادية  4

للمالكات النسوية في 
 مناصب االدارية

 7002 محمد ال ياسين

استعراض تجربة المركز  5
الوطني للالستشارات 

بالتطوير االداري في مجال 
تصميم انظمة في الشركة 

 العامة للصناعات الكهربائية 

 7005 قصي ابراهيم

 7006 نسرين شاكرفاعلية واثر البرامج التدريبية  6



على اداء العاملين في وزارة 
 التخطيط والتعاون االنمائي

دور النظم المحاسبية في  2
 تحقيق الشفافية 

 7006 

التخطيط المكتبة اللكترونية  2
في المركز الوطني 

لالستثمارات والتطوير 
 االداري

 7002 شذى نجم

الدائرة النقل  
 والمواصالت

  

السيارات العاملة في العراق واثرها  1
 على البيئة

 9002 امل عبد الهادي

    

    

 



 

 

 

 اسم االطروحة ت
 

 السنة اسم الباحث

1  
 دور المحاور الحركية ضمن المخطط 

 االساس في ابراز المشهد الحضري

احمد سلمان 
 مجيد

2112 

2  
 دور الجيولوجيا البيئية والبنى التحتية 

 الخضراء في الوصول الى استدامة 
 المواقع الحضرية

زينب راضي 
 عباس

2112 

3  
التحليل المكاني في تقييم استخدام منهجية 

المالءمة المكانية التوسع الحضري لمدينة 
 الكوت

احمد عبد السالم 
 حنش الجابري

2112 

4  
 تطوير شبكات الصرف في مدينة بغداد 

ملتقى مخلد عبد 
 الكريم

2112 

 دور المشاركة المجتمعية في تخطيط  5
 الخدمات الصحية

 2113 عبد القادر محمد 

 المخطط االساس لمدينة الغراف بين  6
 التخطيط والتنفيذ

محمد هادي 
 حسين

2112 

 العوامل المؤثرة في نشوء مدينة  7
 الزهور 

زهير شمخي 
 دريول

 

احمد باسل  التنظيم المكاني للمناطق السكنية 8
 محمود

2112 

 تمويل االسكان الحضري مع اشارة  9
 خاصة للعراق

امال منصور 
 حسن

2112 

 المورفولوجية الحضرية لمدينة  11
 كربالء المقدسة

هيام مجيد 
 البكري

2112 



 اعادة الهيكلية التخطيطية لمدينة   11
 النجف االشرف القديمة في ضوء 

 متطلبات العصر

  موحد همام باقر

 سات واساليب في معالجة محدودية اسي 12
 يع المدنزتو

علي عبد السميع 
 حميد

 

13  
 الروية المستقبلية لصيرورة المدينة 

 ناصرية

 2113 احمد شمخي جبر

14  
 العوامل المؤثرة في تحديد المعايير 
 االسكانية الحضرية معهد التخطيط 

  واإلقليميالحضري 

فراس شهيد 
 نوري

2112 

 
15 

التشريعات التخطيطية واستدامة المحلة 
 السكنية في مدينة بغداد

جاكلين قوسن 
 زومايا

2111 

 
16 

استخدام اساليب المخططات في االدارة 
 الحضرية

 2112 هديل موفق

 
17 

الطاقة االستيعابية الستعماالت االرض 
 الحضرية بين النظرية والتطبيق 

مفيد احسان 
 شوكة

2112 

 
 

18 

كاظم عباس  تقييم كفاءة الموقع المكاني لمدينة الطب 
 حسن

2112 

 
19 

البنية التحتية رؤية مستقبلية في تطوير 
 الخضراء في مدينة بغداد

مياسة فرقد عبد 
 الرحيم

2112 

 
 

21 

االرتقاء بالموروث العمراني والسياحة 
 االحيائية 

زهراء عماد 
 حسين

 

 
21 

العالقة بين شبكات الطرق والنمو الحضري 
 منطقة الدراسة مدينة بغداد

سارة محمود 
 حبيتر

2112 

 
 

22 

تقويم اداء خدمة تجهيز ماء االسالة مناطق 
 سكنية مختارة 

 2112 كريم حسن

 
23 

اثر التكنولوجيا على المشهد الحضري  
 دراسة شارع العرصات مدينة بغداد

محمد ضياء 
 جعفر

2112 

 
24 

 

سياسات التنمية المكانية في قضاء بدرة 
 الحدودي في ظل االمكانات المتاحة

رائد رحيم 
 شمخي

2112 

 2113نزار شاكر –ادارة الجودة للتنمية الحضرية في العراق  25



 محمود دراسة مدينة الرمادي 

 
26 

بالشكل الحضري منقطة  النقل العام وعالقته
 الكوت/

 2113 احسان عباس

 
 

27 

تطور التنمية النمانية في ظل منظومة الحكم 
 الرشيد الحكم الرشيد في محافظة واسط

صبيح لفته 
 فرحان

2112 

 
28 

التاشيرات المكانية لكلف النقل بالقنوات 
 الجافة في العراق

ندى محمد عبد 
 الحياني

2113 

 
 

29 

دور الخصائص المكانية في التنظيم المكاني 
والتشكيل العمراني للمستقرات البشرية في 

 االنبار/اقليم 

 2113 تغريد حامد علي

 
31 

استراتيجية التنمية المحلية في العراق 
خيارات في تنمية الموارد البشرية وبناء 

 القدرات 

امنة حسين 
 صبري

2113 

 
 

31 

التنمية االقليمية ودورها في اختيار مواقع 
 االنبار/المستقرات البشرية منظقة 

  اياد احمد صالح

 
32 

التاثيرات البيئية الناتجة عن المصافي القائمة 
 بيئة المجاورة مصفى بيجيعلى ال

  2112 عادل خليفة نوار

 
33 

مصطفى يوسف  دور تقانة البناء في معالجة الحاجة السكنية 
 جاسم

2112 

 
 

34 

Using of fuzzy cognitive map to 
estimate the popuhation 

 2112 نزار حسين

 
 

35 

في ضوء سياسة  التنمية المستدامة لالسكان
 االسكان الوطنية في العراق

ظبية فاروق 
 ابراهيم

2113 

 
36 

تقييم االثر البيئي الستعماالت االرض 
 الصناعية في ناحية الكرمة

حسام عبد 
 المطلب هاشم

2113 

 
 

37 

Buihding of cross chassification 
modeh for estimating trps 

 

اشراق حميد 
 ناصر

 

 
 

38 

احسان صباح  الحضرية للمدن القائمة في العراق ية مالتن
 هادي

2113 

 
39 

االرتقاء بالمناطق التجارية المفتوحة بشارع 
 النهر منطقة االسواق في باب االغا

بان اسماعيل 
 خليل

2113 



 
41 

ضاء الحضري في قالكفاءة البيئية لل
مجمع حي السالم /االستدامة االجتماعية 

 السكني

 2113 غادة شاكر حميد

 
 

41 

المناطق السكنية بين القوانين التخطيطية 
 وواقع الحال

بشرى ياسين 
 علي

2112 

 
42 

تحليل االمكانيات التنموية للمناطق الحضرية 
مدينة /باستخدام تقنية المعلوماتية المكانية 

 الزهور

  عدي زكريا

 
43 

المخطط االساس وسيمياء المشهد الحضري 
 مدينة الناصرية/

 2113 جوادتقى رعد 

 
 

44 

التحضر واالستدامة في مدينة العراقية 
 قضاء كربالء/

 2113 عمار عبد العظيم

 
45 

التحليل المكاني المنظومة النقل الحضري 
 في مدينة الديوانية 

 2112 بيداء عبد الحسين 

 

 



 ت
 

 التاريخ اسم تقرير 

1 
 

 5002 استعراض انشطة التنمية المستدامة واالنتاجية

  
 

االستدامة البيئية الحضرية مع تركيز خاص على المسكن واالرض 
 وضمان 

5001 
 
 

عرض وتقييم التقدم الذي احرزته الجمهورية اليمنية في تنفيذ برنامج  3
 5002-5001العمل لصالح اقل البلدان نمو خالل سنوات 

5002 
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 7010   النقل 

تقرير انتاج اشجار الفواكة الصيفية  754
7003 

 7010   الزراعي

االرقام القياسية السعار المدخالت   755
والمخرجات الصناعات التحويلية 

 7003للفصل الثالث 

 7010   االرقام 

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  756
الصناعات التحويلية للفصل الثاني 

7003 

 7010   االرقام

 تقرير المؤشرات المالية التحليلة 752
لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام 

7006 

 7003   حسابات

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  752
الصناعات التحويلية للفصل الثالث 

7003 

 7010   االرقام

تقرير احصاءات االتصاالت والبريد  753
7002 

 7010   النقل

االرقام القياسية لقطاع البناء والتشييد  760
7002 

 7010   االرقام

احصاءات وحدات الرعاية  761
 7002االجتماعية في العراق 

    االجتماعي

تقرير دور الحضانة في القطاعين  767
 7002العام والخاص 

    االجتماعي

تقرير اسعار الحقل للمنتجات  761
 7003الزراعية 

 7010   الزراعي

تقرير احصاء السيارات المسجلة  764
 7002فحص مؤقت 

 7003   النقل

    االجتماعي 7002تقرير التعليم الجامعي والتقني  765

خريجو التعليم العالي في العراق  766
7006-7002 

    االجتماعي

 7010   النقل 7002تقرير احصاء النقل الجوي  762

خريجو التعليم العالي في العراق  762
7002-7002 

    االجتماعي

السعار المدخالت االرقام القياسية  763
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 7003للفصل الثاني 

 7010   االرقام

      

 
720 

تقرير اسعار الحقل للمنتجات 
 7002الزراعية 

 7003   الزراعي

تقرير معاهد المعلمين والمعلمات في  721
 7003-7002العراق 

    االجتماعي

    االجتماعي تقرير رياض االطفال والتعليم  727

تقرير دور الحضانة في القطاعين  721
 7002العام والخاص 

    االجتماعي

    االجتماعي 7002التعليم الثانوي في العراق  724

 7003   الزراعيتقرير انتاج المحاصيل والخضراوات  725



7002 

تقرير التوقعات االولية النتاج الشلب  726
7003 

 7003   الزراعي

تقرير التوقعات االولية النتاج تمور  722
 الزهدي 

 7003   الزراعي

تقرير االحصاءات البيئية للعراق  722
7002 

 7002   االحصاء البيئة

المؤشرات المالية التحليلية لنشاط  723
 النقل واالتصاالت للقطاع العام

حسابات 
 القزمية

  7002 

المؤشرات االحصائية للقطاع  720
 الكهرباء

    الصناعي

اجمالي تكوين راس المال الثابت في  721
 7002العراق 

 7002   حسابات قومية

تقرير انتاج الشلب وزهرة الشمس  727
7002 

 7003   الزراعي

تقرير انتاج المحاصيل الثانوية  721
والخضراوات حسب المحافظات 

7002 

 7003   الزراعي

التعليم الموازي والتدريب المهني  724
 7002-7002والتطوير في العراق 

    االجتماعي

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  725
لنشاظ الكهرباء والماء للقطاع العام 

7002 

 7010   حسابات 

 7003   الزراعي 7002تقرير الموارد المائية  726

تقرير انتاج محاصيل القطن والذرة  722
 الصفراء والبطاطا

 7010   الزراعي

تقرير انتاج محاصيل القطن والذرة  722
 7002الصفراء والبطاطا 

 7003   الزراعي

تقرير انتاج اشجا ر الحمضيات  723
7003 

 7003   الزراعي

 7003   الزراعي 7002تقريرانتاج الحنظة والشعير  730

 7003   الزراعي 7003تقرير انتاج الحنطة والشعير  731

 7003   الزراعي 7002تقرير مسح مزارع االسماك  737

 7003   الزراعي 7002تقرير الدواجن  731

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  734
 7006نشاط التجاري 

 7003   حسابات

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  735
 7002لنشاط الصناعة التحويلية 

 7003   الزراعي

    بناء والتشييد  7002تقرير ابنية القطاع الخاص  736

تقرير احصاءات اجازات البناء  732
 والترميم الممنوحة للقطاع الخاص

    

تقرير المؤشرات المالبة التحليلية  732
 7002للقطاع المختلط 

حسابات 
 القومية

  7010 

تقرير المؤشرات التحليلية لنشاط  733
 7002الكهرباء والماء للقطاع العام 

حسابات 
 القومية

  7010 

تقرير المؤشرات المالية التحليلة  100
للمصارف والتامين للقطاع العام 

 7002والمختلط 

حسابات 
 القومية

  7003 

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  101
لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام 

7006 

حسابات 
 القومية 

  7003 

احصاءات ومعدات الرعاية  107
 7006العراق االجتماعية في 

    االجتماعي



تقرير التعليم الجامعي والتقني في  101
 7003-7002العراق 

    االجتماعي

رياض االطفال والتعليم االبتدائي في  104
 7002العراق 

    االجتماعي

    االجتماعي 7007002التعليم المهني العراق  105

-7002الدراسات العليا في العراق  106
7002 

    االجتماعي

التعليم الجامعي والتقني في العراق  102
7002-7002 

    االجتماعي

المؤشرات المالية التحليلية للقطاع  102
 7005المختلط 

حسابات 
 القومية

  1332 

تقرير التعليم المهني في العراق  103
7002-7003 

    االجتماعي

تقرير احصاء القطاع العام التجاري  110
7002 

    التجارة

احصاء الفنادق ومجمعات االيواء  111
 7002السياحي محافظة السليمانية 

    التجارة

احصاء المقاوالت واالبنية  117
 7004واالنشاءات في القطاع العام 

    البناء والتشييد

مسح منشات خدمات التصليح  111
 7005التجارية 

    التجارة

مسح منشات خدمات التعليم التجارية  114
7002 

 7002   التجارة

تقرير اجازات البناء والترميم  115
 7002الممنوحة لقطاع العام 

    البناء 

احصاء المقاوالت واالبنية  116
 7002واالتصاالت في القطاع العام 

    البناء

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  112
 7002للقطاع المختلط 

حسابات 
 القومية

  7010 

راس المال الثابت اجمالي تكوين  112
1332-7007 

حسابات 
 القومية

  7005 

 7002   الزراعي 7002تقرير الدواجن  113

االرقام القياسية السعار المدخالت  170
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

7003 

 7010   االرقام

االسعار االرقام القياسية السعار  171
 7003المستهلك 

 7010   االرقام

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  177
لنشاط الكهرباء والمالء للقطاع العام 

7002 

حسابات 
 القومية

  7010 

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات  171
 الصناعية الكبيرة 

 7003   الصناعي

تقرير انتاج اشجار الحمضيات  174
7010 

 7010   الزراعي

 7010   الزراعي 7010تقرير انتاج الحنطة والشعير  175

    الصناعي 7003تقرير نتائج احصاء الكهرباء  176

االرقام القياسية السعار المدخالت  172
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 للفصل الالول

 7010   االرقام القياسية

اجمالي تكوين لراس المال الثابت في  172
 7002العراق 

 7010   االرقام

المالية التحليلية تقرير المؤشرات  173
 7002التجاري للقطاع العام 

حسابات 
 القومية

  7010 

 7010   االرقام القياسيةاالرقام القياسية لكمية االنتاج في  110



الصناعات التحويلية الفصل االول 
7010 

 7010   الزراعي 7003تقرير الدواجن  111

المدخالت  االرقام القياسية لالسعار 117
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

7002 

 7003   االرقام القياسية

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  111
الصناعات التحويلية الفصل الرابع 

7002 

 7003   االرقام القياسية

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  114
 7002الصناعات التحويلية 

 7002   االرقام القياسية

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  115
 7003الصناعات التحويلية 

 7003   االرقام القياسية

االرقام القياسية الفصلية السعار  116
المدخالت والمخرجات في 

 7002الصناعات التحويلية 

 7003   االرقام القياسية

المدخالت  االرقام القياسية السعار 112
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 7003فصل االول 

 7003   االرقام القياسية

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  112
 7002الصناعات التحويلية 

 7003   االرقام القياسية

نتائج االحصاء الصناعي الكبيرة  113
7002 

    الصناعي

 7003   التجارة 7002التقرير السنوي للصادرات  140

االسعار واالرقام القياسية السعار  141
 7002المستهلك 

 7003   االرقام القياسية

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  147
الصناعات التحويلية للفصل الثالث 

7003 

 7010   االرقام القياسية

االرقام القياسية السعار المدخالت  141
التحوياية والمخرجات في الصناعات 

 الفصل الرابع 

 
 االرقام القياسية

  7010 

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  144
لنشاط المصارف والتامين للقطاع 

 7002العام والمختلط 

حسابات 
 القومية

  7003 

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  145
 7006لنشاط التجاري للقطاع العام 

حسابات 
 القومية

  7003 

االرقام القياسية لقطاع الماء  146
 7002والكهرباء 

 7010   االرقام القياسية

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  142
لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام 

7002 

 
حسابات 

 القومية

  7010 

 7010   التجارة 7003تقرير السنوي للصادرات  142

 7010   االرقام القياسية 7002االرقام القياسية للصادرات  143

تقرير دور الحضانة في القطاعيين  150
 7003العام والخاص في العراق 

    االجتماعي

احصاءات وحدات الرعاية  151
 7003االجتماعية في العراق 

    االجتماعي

    الصناعي 7003تقرير احصاء مشاريع الماء  157

تقرير السنوي للالستيرادات لعام  151
7002 

    التجارة

االرقام القياسية السعار المدخالت  154
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 7003للفصل الثالث 

 7010   االرقام القياسية



االرقام القياسية لكمية االنتاج في  155
الصناعات التحويلية الفصل الثاني 

7003 

 7010   االرقام القياسية

تقرير احصاء نشاط سكك الحديد  156
7003 

النقل 
 واالتصاالت

  7010 

تقرير انتاج اشجار الحمضيات  152
7010 

 7010   زراعي

تقرير احصاء السيارات المسجلة  152
7002 

النقل 
 واالتصاالت 

  7002 

 7010   الزراعي 7003تقرير الموارد المائية  153

مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات  160
 7002واالتصاالت 

النقل 
 واالتصاالت 

   

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  161
 7003الصناعات التحويلية 

 7010   االرقام القياسية

االرقام القياسية السعار المدخالت  167
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

7003 

 7010   االرقام القياسية

تقرير االرقام القياسية الفصلية لكمية  161
 االنتاج في الصناعات التحويلية 

 7002   االرقام القياسية

االرقام القياسية السعار المدخالت  164
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 7003للفصل اارابع 

 7003   االرقام القياسية

الصناعية الصغيرة  تقرير المنشات 165
 7002للقطاع الخاص 

 7002   الصناعي

 7003   التجاري 7002تقرير احصاء القطاع العام  166

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  162
 7002للقطاع المختلط 

حسابات 
 القومية

  7010 

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  162
نشاط الكهرباء والماء قطاع العام 

7006 

حسابات 
 القزمية

  7003 

المالية التحليلية لنشاط اةتقرير المئش 163
 7002الصناعة 

حسابات 
 القومية

  7003 

احصاء النشاط النقل في القطاع العام  120
7002 

 7010   النقل

االرقام القياسية السعار المدخالت  121
والمخرجات الصناعات التحويلية 

 7003الفصل الثاني 

 7010   القياسيةاالرقام 

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  127
الصناعات التحويلية للفصل الرابع 

7003 

 7010   االرقام القياسية 

خريجو التعليم العالي في العراق  121
7006-7002 

    االجتماعي

خريجو التعليم العالي في العراق  124
7002-7002 

    االجتماعي

-7002في العراق التعليم الثانوي  125
7003 

    االجتماعي

احصاءات وحدات الرعاية  126
 7002االجتماعية في العراق 

    االجتماعي

تقرير احصاء السيارات المسجلة  122
 قطاع الخاص

 7003   النقل

تقرير احصاء نشاط شكك الحديد  122
7002 

 7010   النقل

الصناعية الصغيرة  تقرير المنشات 123
 7002القطاع الخاص 

 7002   الصناعي 



 7010   النقل تقرير احصاء النقل الجوي 120

 7010   الزراعي 7010تقرير انتاج الحنطة والشعير  121

مسح الطاقة االلخزينة الجهزة الدولة  127
7002 

 7010   النقل

االرقام القياسية لقطاع البناء والتشييد  121
7002 

 7010   االرقام القياسية

تقرير احصاء القطاع العام التجاري  124
7002 

 7003   التجارة

احصاءات  1324مسح السيارات الحكومية  125
 النقل

  1323 

احصاءات  1324مسح السيارات الحكومية  126
 النقل

  1323 

 1321   النقل احصاءات النقل والمواصالت 122

النقل  1321الجوي نشرة احصاء النقل  122
 والمواصالت

  1321 

نشرة احصاء السيارات والمعدات  123
االقتصاصية التي تمتلكها الدولة 

1322 

 1322   النقل

نشرة احصاء نقل البضائع بواسطة  130
 1321اللوريات التي تمتلكها الدولة 

 
 النقل

  1321 

 1327   النقل   1327احصاءات النقل الجوي  131

 1321   النقل على حجم نشاط العربات اضواء 137

 1330   النقل 1323احصاء النقل الجوي  131

 1330   التجارة 1330االسعار واالرقام القياسية  134

نشرة احصاء نشاط مصالح نقل  135
 1325الركاب 

 1321   نقل  الركاب

نشرة احصاء السيارات والمعدات  136
االختصاصية التي تمتلكها اجهزة 

 1322الدولة 

 1322   نقل

نشرة احصاء نشاط مصالح نقل  132
 1322الركاب 

 1322   النقل

المنشاة العامة للموانىء العراقية من  132
 منشات وزارة النقل 

 1323   النقل

االسس والمعايير قي اعداد تصاميم  133
 المطارات 

 1324   النقل

 1323   النقل 1323نشرة احصاءات النقل الجوي  400

 1324   النقل نشرة احصاءات النقل الجوي  401

نشرة احصاء النقل الجوي في القطر  407
1327 

 1327   النقل

 1327   النقل 1327نشرة احصاء النقل الجوي  401

 1330   النقل 1323نشرة احصاء النقل الجوي  404

نشرة مسح نقل البضائع بين سيارات  405
1323 

 1323   النقل

نشرة احصاء السيارات والمعدات  406
 االختصاصية التي تمتلكها الدولة

 1322   النقل

كراس الخالصة والتوصيات االسس  402
والمعايير في اعداد تصاميم 

 المطارات 

 1324   النقل

تخطيط النقل الشامل في المدن  402
 باستخدام نماذج مبسطة 

    النقل

التركيب العمري والنوعي السكان  402
 1330العراق واالقطار 

    

 7000   التربوي-7000التعليم الثانوي في العراق  403



7001 

-7000التعليم المهني في العراق  410
7001 

 7000   التربوي

 7000   التربوي التعليم الجامعي في العراق 411

 7000   التربوي 7000التعليم الجامعي  417

-1331المعاهد المركزية والمعلمات  411
1337 

 1337   االجتماعي

-1330رياض االطفال في العراق  414
1331 

 1331   التربوي

الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي  415
 العمال المباني والهندسة المدنية

   1322 

تقديرات سكان العراق حسب  416
-1322المحافظات والبيئة والجنس 

7000 

 1322   التربوي

السكان العراقيين حسب اسقاطات  412
-1330المحافظات والجنس وفئات 

7000 

 1330   االسكان

اسقاطات السكان العراقيين فئات  412
-1322العمر الخمسبة والجنس 

7005 

 1330   االسكان

 1332    تغيرات خصوبة المراة في العراق 413

     الهجرة الداخلية والتحضر في العراق  470

 1331   حسابات الحسابات القوميةمؤشرات  471

الناتج المحلي االجمالي والدخل  477
 1332القومي في العراق 

 1333   حسابات

الناتج المحلي والقومي الدخل القومي  471
1331 

حسابات 
 القومية

  1331 

الناتج المحلي االجمالي والدخل  474
 1323القومي في العراق 

حسابات 
 القومية

  1330 

اجمالي تكزين راس الثابت في  475
 1323العراق 

حسابات 
 القومية

  1331 

المعالجة السكانية في احتساب الكثافة  476
 السكانية

 7010   التنمية البشرية

دليل النشاط االقتصادي للتعداد العام  472
 1332للسكان

   1332 

قياس كفاءة اسلوب االستفسار  472
للمحاصيل المباشر لتقدير المساحة 

 الزراعية

   1322 

اسقاطات السكان العراقين حسب  473
فئات العمر الخمسية والجنس 

1322-7007 

   1337 

االحصاء غير العسنية ومسوحات  410
 التجارة الداخلية 

   1323 

اسلوب جمع البيانات االحصائية في  411
 البنية وانشاءت القطاع االشتراكي

   1321 

دليل وصف الوظائف في الجهاز  417
 المركزي الحصاء

   1325 

 1322    1322احصاء ابنية القطاع الخاص  411

احصاء مقاوالت االبنية واالنشاءات  414
 1322في القطاع االشتؤلكي 

 1322   االنشائي

احصاء ابنية وانشاءات القطاع  415
 1324الخاص تقرير السنوي 

 1325   االنشائي

االبنية الحكومية واالنشائية احصاء  416
1363 

    االنشائية



الشركات العربية والجنبية العاملة في  412
 1331القطاع البناء والتشييد 

 1337   االنشائي

احصاء اجازات البناء والترميم  412
 1331الممنوحة للقطاع الخاص 

 1337   االنشائي

احصاء ابنية القطاع الخاص السنوي  413
1331 

    االنشائي

احصاء االبنية الحكومية واالنشاءات  440
1324 

 1323   االنشائي

احصاء اجازات البناء والترميم  441
 1323الممنوحة للقطاع الخاص 

    االنشائي

احصاء اجازات البناء والترميم  447
 1323السنوي القطاع الخاص 

    االنشائي

    االنشائي احصاءات اجازات البناء والترميم  441

احصاء المقاوالت واالبنية  444
واالنشاءات في القطاع االشتراكي 

1330 

 1330   االنشائي

احصاء البنية والمشات اقطاع  445
 1323االاشتراكي 

 1326   االنشائي

احصاء اجازات البناء ةالترميم  446
الممنوحة للقطاع الخاص السنوي 

1333 

    االنشائي

العربية واالجنبية العاملة الشركات  442
 1330في القطاع البناء والتشييد 

    االنشائي

احصاء اجازات البناء والترميم  442
 1323الممنوحة للقطاع الخاص 

 1323   االنشائي

احصاء المقاوالت واالبنية  443
 والنشاءات في القطاع االاشتراكي

 1335   االنشائي

 اسقاطات السكان العراقيين حسب 450
 فئات العمر الجنس

 1330   السكان

الناتج المحلي االجمالي والدخل  451
 1320القومي 

حسابات 
 القومية

  1330 

االرقام القياسية للصناعات التحويلية  457
1323 

حسابات 
 القومية

  1330 

نتائج احصاء الصناعات الصغيرة  451
1321 

   1324 

 1331   التجارة 1331االسعار واالرقام القياسية  454

 1320   التجارة 1320االسعار واالرقام القياسية  455

ورقة عمل الجهاز المركزي  456
 الحصاء

   1324 

دليل تفاصيل البيانات المنشورة  452
 ضمن التقارير القطاعية

 1323   العالقات

دليل تفاصيل البيانات المنشورة  452
 ضمن تقارير القطاعية 

 1323   العالقات

االخطاء غير العينية ومسوحات  453
 التجارة الداخلية 

   1323 

 1335   االجتماعي التعليم االبتدائي  460

 1330   االجتماعي التعليم االبتدائي  461

االرقام القياسية للقطاع الزراعي  467
1326 

 1322   االرقام القياسية

االرقام القياسية للقطاع الزراعي في  461
 1326العراق 

 1322   االرقام القياسية

 1322    1326تقرير الموازين الغذائية  464

 1326   تقرير المرونات االنفاقية على السلع  465



 1325-1324والخدمات الرئيسية 

 1331    محافظة ميسان نشرة احصائية 466

 1331    محافظة الربيل نشرة احصائية 462

 1334    1331المعيشة في العراق  مستةى 462

تحديث بحث ميوانية االسرة دليل  463
 رموز السلع والخدمات

   1324 

 1331    1323تقرير الموازين الغذائية  420

االسعار والسياسة السعرية في قطاع  421
 التجاري االشتراكي

 1326   قيس علي 

بعض المؤشرات االقتصادية  427
مجلس التعاون واالجتماعية لدول 

 العربي

   1323 

نشرة احصاء النقل الجوي في القطر  421
1324 

 1330   النقل

تقييم مسيرة التدريب في جهاز  424
 المركزي لالحصاء وسبل تطويرها

 1332   محمود شاكر

المسح االقتصادي واالجتماعي  425
سجل االنفاق  7001-7007لالسر 
 العائلي

   7001 

االدارية في العراق  دليل الوحدات 426
1322 

 1322   السكاني

 7006    7005تقرير االحصاءات البيئة  422

 7002    المؤتمر االحصائي العربي االول 422

 1324    1324احصاءات التجارة الخارجية  423

 1327    1327احصاءات التجارة الخارجية  420

تقرير احصاءات االتصاالت والبريد  421
7003 

   7010 

تقرير معاهد المعلمين والمعلمات في  427
 7010العراق 

 7010   االجتماعي

تقرير رياض االطفال والتعليم  421
 7003االبتدائي في العراق 

 7010   االجتماعي

تقرير التعليم الموازي والتدريب  424
 المهني والتطوير 

 7010   االجتماعي

 7010   االجتماعي تقرير التعليم المهني في العراق 425

تقرير التعليم الثانوي في العراق  426
7003-7010 

 7010   االجتماعي

نتائج مسح التعدين والمقالع للقطاع  422
 7010-7003الخاص 

 7010   الصناعي

تقرير المنشات الصناعية الصغيرة  422
7003-7010 

 7010   الصناعي

 نتائج االحصاء الصناعي للمنشات 423
 7003الصناعية الكبيرة 

 7003   الصناعي

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  430
الصناعات التمويلية الفصل الرابع 

7010 

 7011   االرقام القياسية

االرقام القياسية السعار المدخالت  431
والمخرجات في الصناعات التحوياية 

 7010الفصل الرابع 

 7011   االرقام القياسية

االرقام القياسية لقطاع الماء  437
 7003والكهرباء 

 7011   االرقام القياسية

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  431
الصناعات التحويلية الفصل الثاني 

7010 

 
 االرقام القياسية

  7010 



االرقام القياسية السعار المدخالت  434
والمخرجات الصناعات التحويلية 

 7010للفصل الثاني 

 7010   االرقام القياسية 

 7010   االرقام القياسية 7003االرقام القياسية للصادرات  435

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  436
الصناعات التحويلية الفصل الثالث 

7010 

 7010   االرقام القياسية

االرقام القياسية للقطاع الزراعي  432
7003 

 7010   االرقام القياسية

تقرير اجازات البناء والترميم  432
 7003الممنوحة للقطاع الخاص 

 7003   البناء والتشييد

تقرير احصاء مقاوالت ابنية  433
 7003وانشاءات القطاع العام 

 7003   البناء والتشييد

تقرير احصاء السيارات التي تمتلكها  500
اجهزة الدولة والقطاعين العام 

 7003والمختلط 

 7011   النقل

مسح نشاط شركات السفر والسياحة  501
 7003للقطاع الخاص 

 7010   النقل

 7010   النقل 7002تقرير احصاء النقل المائي  507

تقرير احصاء خدمات الشبكة  501
 7002للمعلومات 

 7010   النقل

تقرير احصاء السيرات المسجلة  504
 قطاع خاص 7003

 7010   النقل

الشبكة الدولية تقرير احصاء خدمات  505
 7003للمعلومات 

 7010   النقل

تقرير احصاء السيارات التي تمتلكها  506
 7002اجهزو الدولة والقطاعين 

 7010   النقل

 7003   النقل 7003تقرير احصاء النقل الجوي  502

احصاء نشاط النقل في القطاع العام  502
7003 

 7003   النقل

التحليلية تقرير المؤشرات المالية  503
 7002للنشاط التجاري 

 7001   النقل

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  510
 7002لنشاظ النقل للقطاع العام

 7011   حسابات قومية

التقديرات الفعلية الجمابي تكوين  511
راس المال الثابت في العراق 

7002-7002 

حسابات 
 القومية

  7011 

البيانات الشهرية لالنشطة  517
 7010االقتصاجية 

الحسابات 
 القومية

  7011 

التقديرات االولية الفصلية لنتائج  511
 7010المحلي االجمالي 

حسابات 
 القومية

  7011 

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  514
7002للقطاع المختلط   

حسابات 
 القومية

  7011 

المالية التحليلية  تقرير المؤشلرات 515
لنشاط المصارف والتامين للقطاع 

 7002العام 

حسابات 
 القومية

  7011 

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  516
 7002لنشاط الصناعات التحويلية 

حسابات 
 القومية

  7001 

التقديرات الفعلية للناتج المحلي  512
 7002االجمالي والدخل القومي 

حسابات 
 القومية

  7011 

اجمالي تكوين راس المال الثابت في  512
 7003العراق 

حسابات 
 القومية

  7010 

المؤشرات المالية لنشاط تقدير  513
 7002استخراج النفط والتعدين 

حسابات 
 القومية

  7010 



تقرير انتاج المحاصيل والخضراوات  570
7010 

 7011   الزراعي

الصيفية  تقرير انتاج اشجار الفواكة 571
7010 

 7011   الزراعي

تقرير التقديرات المكتسبة النتاج  577
 7010الحيواني 

    الزراعي

تقرير انتاج محاصيل القطن والذرة  571
 الصفراء والبطاطا 

 الزراعي
  

  7010 

تقرير اسعار الحقل للمنتجات  574
 7010الزراعية 

 الزراعي
 

   

 الزراعي 7010تقرير انتاج التمور  575
 

  7010 

تقرير التقديرات المكتسبة النتاج  576
 7010الحيواني 

 الزراعي
 

  7010 

تقرير انتاج الشلب وزهرة الشمس  572
7010 

 

 الزراعي
 

  7011 

تقرير التوقعات االولية النتاج التمور  572
 7010الزهدي 

 الزراعي
 

  7010 

تقرير انتاج المحاصيل الثانوية  573
حسب المحافظات والخضراوات 

7010 

 الزراعي
 

  7011 

تقرير التوقعات االولية لمحصولي  510
 7010الحنطة والشعير 

 الزراعي
 

  7011 

تقرير احصاء القطاع العام التجاري  511
7003 

 7003   التجارة

تقرير مسح الفنادق ومجمعات االيواء  517
 7003السياحي 

 7003   التجارة

الحرمان ومستويات المعيشة  خاطة 511
 7006في العراق 

   7006 

مهدي محسن  7000المسح متعدد المؤشرات  514
 اسماعيل

  7001 

تقرير االرقام القياسية للقطاع  515
 7007الزراعي 

 7004   الزراعي

تقرير المسح الوطني للثروة الحيوانية  516
 7002في العراق 

 7002   الزراعي

مسح معارف  خالصة مؤشرات 512
 7004ومواقف وممارسات الشباب 

   7004 

 7002    7002التقرير السنوي  512

 1333    1333تقرير سنوي  513

المؤشرات المالية التحليلية لنشاط  540
 7006استخراج النفط والتعدين 

حسابات 
 القومية

  7002 

المؤشرات المالية التحليلية لنشاط  541
 7006والتعدين استخراج النفط 

حسابات 
 القومية

  7003 

اجمالي تكوين راس المال الثابت  547
1332-7007 

   7005 

نشرة احصاءات النقل والموصالت  541
1360-1363 

 1320   النقل

المسح الوطني للفتوة والشباب  544
7003  

   7003 

مسح االحوال المعيشية في العراق  545
 جزء الثاني 7004

   7004 

المؤشرات الوطنية لرصد االحداث  546
 االنمائية 

   7003 



تقرير مؤشرات رصد االهداف  542
 االنمائية لالفية

   7005 

االسترتيجية الزطنية للتخفيف من  542
 الفقر

   7010 

السلة السلعية وااللوزان للرقم  543
 7002القياسي السعار المستهلك 

 7002   ارقام القياسية

 1335    7000الزطنية للطفولة لغاية الخطة  550

المسح االجتماعي واالقتصادي  551
 7002السرة في العراق 

   7002 

االثار االجتماعية واالقتصادية  557
 لعزوبية النساء في العراق 

   7002 

تطور استثمار الغاز الطبيعي في  551
 1362العراق 

 1322   ابراهيم جواد

تحليل اقتصادي لمساهمة االيجادات  554
 -1322في الناتج المحلي االجمالي 

عبد الرزاق 
 جاسم

   

تحليل اقتصادي لمساهمة النفط الخام  555
 1320في الناتج المحلي االجمالي 

عبد الرزاق 
 جاسم

   

التجربة العراقية في اعداد الرقم  556
 القياسي سعر الجملة 

عبد الرزاق 
 جاسم

  1331 

اسعار المستهلك ومستوى المعيشة  552
 في العراق

عبد الرزاق 
 جاسم

  1334 

تحليل نتائج مسح الصناعات البيئية  552
1323 

 1330   ابراهيم جواد

مشاكل تحديد الربح في القطاع  553
 التجاري االشتراكي 

عبد الرزاق 
 جاسم

  1322 

اثر الحصار االقتصادي على هيكلية  560
 االقتصاد العراقيالناتج في 

    

 1334    اتجاهات الميزان التجاري في العراق 561

مشاطل تقدير الناتج المحلي االجمالي  567
 في نشاط الغابات في العراق

عبد الرزاق 
 جاسم

  1336 

اتجاهات اجمالي تكوين راس المال  561
 الثابت في ظل الحصار االقتصادي

عبد الرزاق 
 جاسم

  1333 

فائضي الطلب في االقتصاد فجوة  564
 العراقي

عبد الرزاق 
 جاسم

  1332 

ورقة عمل نحو سياسة كفوءة اتنظيم  565
حويالت العاملين العراقيين توقعات ت

 في الخارج 

عبد الرزاق 
 جاسم

   

تطوير مساهمة قطاع الخدمات  566
االجتماعية والشخصية في الناتج 

 1320المحلي االجمالي 

 1322   ابراهيم جواد

دور السياسات االنفاقية في تحغيز  562
النشاط االقتصادي خالل فترة 

 الحصار 

عبد الرزاق 
 جاسم 

  7007 

اثار تعدد اسعار الصرف على  562
تقديرات الحسابات القومية في ظل 

 الحصار االقتصادي 

عبد الرزاق 
 جاسم

  7000 

لتفعيل  نحو سياسة مالية ونقدية كفوءة 563
 الدينار العراقي

عبد الرزاق 
 جاسم

  7000 

مؤشرات واتجاهات االستثمار خالل  520
 فترة الحصار االقتصادي

عبد الرزاق 
 جاسم

  7007 

الرزاق عبد  المديونية الدول النامية 521
 جاسم

   

تطور مؤشرات قطاع الصناعة  527
 1322-1325التحويلية في العراق 

عبد الرزاق 
 جاسم

  1330 



المكننة الزراعية وعالقتها بالتطور  521
 الزراعي في القطر 

عبد الرزاق 
 جاسم

  1323 

تقييم كفاءة االداء للمصرف العقاري  524
1326-1330 

   1337 

دراسة اتجاهات حوادث المرور في  525
 العراق 

امل عبد 
 الهادي 

  7001 

تقرير مسح الموافق السياسة في  526
 7001القطاع الخاص 

   7004 

 7004   الصناعي  7007نتائج احصاء مشاريع الماء  522

دراسة تحليلية لجوادث الطرق  522
 1335المسجلة في العراق 

امل عبد 
 الهادي

  7001 

المعلرفة واالتجاهات والممارسات  523
 12-15لفئة االطفال 

هدى هداوي 
 محمد

  7004 

خالصة مؤشرات وتوصيات مسح  520
 معارف ومواقف وممارسات الشباب 

 7005   ندى هادي

تقرير نسبة السيارات الخصوصي  521
 العاملة االجرة

 7004   النقل

 7004   النقل 7007احصاء نشاط السكك  527

احصاء اجازات البناء والترميم  521
 7007الممنوحة للقطاع الخاص 

 7004   البناء والتشييد

دور الثقافة واالعالم في تحديد  524
-15المعرفة والتجاهات  فئة الشباب 

74 

 7005   هدى هداوي

التفاوت في مستوى الخدمات البلدية  525
 واثرها في الجوانب البيئة 

مهدي محسن 
 العالق

  7002 

نشاط الشركة العامة لنقل  526
 7007الركاب

 7004   النقل

للمنتجات تقرير اسعار الحقل  522
 7001الزراعية 

 7004   الزراعي

استيرادات القطاع الخاص حسب  522
 7004-7007الفئات االقتصادية 

 7004   التجارة

نشاط شركات السفر والسياحة  523
7007-7001 

 7004   النقل

احصاء نشاط االتصاالت والبريد  530
7007 

 7004   النقل

 1321    1365نتائج التعداد العام للسكان  531

 1322    محافظة االنبار 1322نتائج التعداد  537

 1322    محافظة دياللى1322نتائج التعداد  531

     1332نتائج التعداد العام للسكان  534

     نتائج التعداد العام محافظة التاميم  535

     نتائج التعداد محافظة بغداد  536

     نتائج التعداد محافظة ذي قار 532

     7004نتائج تعداد  532

 7010    التضخم في االقتصاد العراقي 533

مؤشرات كلف االبنية وتحديد هامش  600
الربح في تنفيذ مشاريع القطاع 

 1324االشتراكي

 102   
1326 

تطور الخدمات التعليمية في العراق  601
1363-1325 

   1325 

النظام الداخلي وقواعد العمل في  607
 الجبهة الوطنية والقومية 

    

مقاييس التنمية البشرية ومتطلباتها  601
 من البيانات االحصائية

   7000 



احصاء نشاط الشركة العامة  604
 7007االتصاالت والبريد 

   7007 

 1326    1326كتاب الجيب االحصائي  605

 1323    1326كتاب الجيب االحصائي  606

تقرير عن مسح القوى العاملة في  602
 1330القطاع الخاص 

 1330   القوى العاملة

اقاطات سكان العراق حسب  602
 المحافظة والجنس وفئات العمر 

   7005 

 7001   الصناعي نتائج المسح الصناعي الشامل  603

نتائج احصاء المنشات الصناعية  610
 7003المتوسطة 

 7010   الصناعي

نتائج احصاء الصناعات الصغيرة  611
 1321والحرفية في قطاع الخاص 

 1324   الصناعي

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات  617
 1325الصغيرة 

 1326   الصناعي

نتائج احصاء الصناعات الصغيرة  611
 1321والحرفية 

 1324   الصناعي

الصناعية  نتائج احصاء المنشات 614
 1321المتوسطة 

 1324   الصناعي

 7001   الصناعي االرقام القياسية لنشاط الماء 615

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات  616
 1324المتوسطة 

 1324   الصناعي

تحديد وتحليل العوامل المؤثرة على  612
 االنتاج الصناعي في العراق

 1331   الصناعي

الراسمالي في فروع احتساب التراكم  612
 1322-1320الصناعية التحويلية 

 1322   الصناعي

نتائج احصاء مشاريع الماء  613
 1323والكهرباء 

    الصناعي

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات  670
 1322المتوسطة 

 1322   الصناعي

نتائج االحصاء الصناعي السنوي  671
 للمنشات الصغيرة

 1323   الصناعي

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات  677
 1325الصغيرة 

 1325   الصناعي

نتائج احصاء المنشات الصناعية  671
 1321المتوسطة 

 1324   الصناعي

نتائج االحصاء الصناعي السنوي  674
 1326للمنشات الصغيرة 

 1326   الصناعي

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات  675
 1325الصغيرة 

 1325   الصناعي

نتائج احصاء المنشات الصناعية  676
 1321المتوسطة في قطاع الخاص 

 1324   الصناعي

 1321تحليل نتائج المسح الصناعي  672
 الصناعات الغذائية

 1325   الصناعي

االرقام القياسية للتعدين والمقالع  672
1332 

 1332   الصناعي

 نتائج االحصاء الصناعي للمنشات 673
 1322الصناعية المتوسطة 

 1322   الصناعي

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات  610
 1331الصناعية المتوسطة 

 1334 77  الصناعي

ملحق نتائج االحصاء الصناعي  611
 1325للمنشات الصغيرة 

    الصناعي

 1320   الصناعيبرنامج مسح التطوير الصناعي  617



 بالعراق

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات  611
 1333الصناعية الكبيرة 

 1333   الصناعي

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات  614
 1334الصغيرو 

 1333   الصناعي

االرقام القياسية السعار المدخالت  615
والمخرجات في صناعة التحويلية 

1332 

    الصناعي

اثر الحصار االقتصادي على القطاع  616
 الصناعي االشتراكي 

 1331 12  الصناعي

طرق تحديد قسط االندثار واحتساب  612
االندثار على مستوى القطر وحسب 

 1322-1325االنشطة االقتصادية 

 1330 12  الصناعي

التجربة العراقية في اعداد احصاءات  612
 الكهرباء والماء 

  16  الصناعي

التجربة العراقية في اعداد    613
 7000احصاءات الكهرباء والماء 

  16  الصناعي

    الصناعي 7000نتائج احصاء مشاريع الماء  640

نتائج احصاء المنشات الصناعية  641
 1321المتوسطة في قطاع خاص 

 1324 1  الصناعي

  1  الصناعي نتائج احصاء المنشات الصناعية  647

القياسية للمدخالت االرقام  641
والمخرجات في الصناعة التحويلية 

1323 

 1323   الصناعي

مؤشرات احصائية عن الوضع  644
 االقتصادي واالجتماعي في العراق 

حسابات 
 القومية 

  7011 

 7011   االرقام القياسية 7011مستويات االسعار في العراق  645

 -مياة7010المسح البيئي في العراق  646
 مجاري 

   7011 

 1321    1321نتائج التعداد الزراعي العام  642

مسوحات  1322تقرير الموازين الغذائية  642
 االسر 

 112 1323 

االرقام القياسية للمحاصيل الزراعية  643
 1324-1361في العراق 

 1326   الزراعي

-1320االرقام القياسية للقطاع  650
 الزراعي 1321

 1321   الزراعي

نتائج مسح الثروة الحيونية في القطر  651
1326 

 1322 6  الزراعي

-1343كراس التطور النوعي  657
 لالحصاء الزراعي1322

 1330 16  الزراعي

احصاء وحدات الرعاية االجتماعية  651
 7010في العراق 

 7011   االجتماعي

تقرير احصاء االبنية واالنشاءت في  654
 7003قطاع 

 7003   البناء والتشييد

احصاء المنشات الصناعية المتوسطة  655
7010 

 7010   الصناعي

 7011   الزراعي 7010تقرير الدواجن  656

تقرير احصاء حوادث المرور  652
 7003المسجلة 

 النقل
 والمواصالت

  7011 

والبريد احصاءات االتصاالت  652
7010 

النقل  
 والمواصالت

  7011 

تقرير احصاء نشاط النقل في القطاع  653
 7010العام 

النقل 
 والمواصالت

  7011 



احصاء حوادث المرور المسجلة  660
7010 

النقل 
 والمواصالت

  7011 

النقل  7010احصاء النقل المائي  661
 والمواصالت

  7010 

العراق خريجو التعليم العالي في  667
7003-7010 

    االجتماعي

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات  661
 7010الصناعية الكبيرة 

    الصناعي

 7011   الصناعي 7010تقرير نتائج احصاء الماء  664

تقرير نتائج االحصاء الكهرباء  665
7010 

 7011   الصناعي

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  666
 7002للقطاع المختلط 

حسابات 
 القومية

  7011 

الحسابات االقتصادية الموحدة  662
7002-7002 

حسابات 
 القومية

  7011 

تقرير انتاج اشجار الحمضيات  662
7011 

 7011   الزراعي

احصاء خدمات الشبكة الدولية  663
 7010للمعلومات 

النقل 
 والمواصالت

  7011 

النقل  7010احصاء نشاط السكك الحديد  620
 والمواصالت

  7011 

حسابات  7003الموازين السلعية  621
 القومية

  7011 

تقرير المؤشرات المالية التحليلية  627
 7002لنشاط  الكهرباء والماء 

حسابات 
 القومية

  7011 

االرقام القياسية السعار المدخالت  621
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

7010 

 7011   االرقام القياسية

االرقام القياسية السعار المدخالت  624
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 7011للفصل االول 

 7011   االرقام القياسية

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  625
الصناعات التحويلية للفصل الثاني 

7011 

 7011   االرقام القياسية

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  626
الصناعات التحويلية الفصل االول 

7011 

 7011   االرقام القياسية

القياسية للفطاع الزراعي رقام اال 622
7010 

 7011   االرقام القياسية

احصاء مقاوالت ابنية وانشاءات  622
 7010القطاع العام 

    البناء والتشييد

االرقام القياسية االسعار المستهلك  623
7010 

 7011   القياسيةاالرقام 

االرقام القياسية لكمية انتاج في  620
 7010الصناعات التحويلية 

 7011   االرقام القياسية

التعليم الموازي والتدريب  621
 7010المهني

    االجتماعي

تقرير التعليم الثانوي في العراق  627
7010-7011 

    االجتماعي

تقرير دور الحضانة في القطاعين  621
 7010والخاص العام 

    االجتماعي

تقرير مسح الفنادق ومجمعات االيواء  624
 7010السياحي 

    التجارة

 7011   البناء والتشييداحصاء اجازات البناء والترميم  625



 7010الممنوحة للقطاع الخاص 

تقرير التوقعات االولية النتاج الشلب  126
7011 

 7011   الزراعي

 7011   الزراعي 7010المائية  تقرير الموارد  622

تقرير التوقعات االلية النتاج تمور  622
 7011الزهدي 

 7011   الزراعي

احصاء حوادث المرور المسجلة  623
7010 

النقل 
 والمواصالت

  7011 

النقل  7010احصاء النقل المائي  630
 والمواصالت

  7010 

تقرير احصاء حوادث المرور  631
 7003المسجلة 

النقل 
 والنواصالت

  7011 

النقل  7010احصاء نشاط السكك الحديد  637
 والمواصالت

  7011 

احصاء خدمات الشبكة الدولية  631
 7010للمعلومات 

النقل 
 والمواصالت 

  7011 

احصاءات االتصاالت والبريد  634
7010 

النقل 
 والمواصالت 

  7011 

تقرير احصاء نشاط النقل في القطاع  635
 7010العام 

النقل 
 والمواصالت 

  7011 

تقرير انتاج اشجار الحمضيات  636
7011 

 7011   الزراعي

تقرير التوقعات االولية النتاج الشلب  632
7011 

 7011   الزراعي

 7011   الزراعي 7011تقرير الموارد المائية  632

تقرير التوقعات االولية النتاج تمور  633
 7011الزهدي 

 7011   الزراعي

 7011   الزراعي 7010تقرير الدواجن  200

االرقام القياسية السعار المدخالت  201
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

7010 

 7011   االرقام القياسية 

 7010   االرقام القياسية االرقام القياسية السعار المستهلك  207

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  201
 7010التحويلية  الصناعات

 7011   االرقام القياسية

 7011   االرقام القياسية االرقام القياسية للقطاع الزراعي  204

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  205
الصناعات التحويلية الفصل االول 

7011 

 7011   االرقام القياسية 

احصاء مقاوالت ابنية وانشاءات  206
 7010القطاع العام 

 7010   البناء والتشييد

تقرير احصاء االبنية واالنشاءات في  202
 7003القطاع 

 7011   البناء والتشييد

احصاء النشاءات الصناعية  202
 7010المتوسطة 

 7011   الصناعي

مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة  203
 ذات الالولوية في العراق

 7011   االحصاءات 

االمركزية في تقرير تقرير مسح  210
 7010الخدمات 

 7011   التنمية البشرية

مقاييس التنمية البشرية ومتطلباتها  211
 من بيانات االحصائية

   7000 

 7010   االجتماعي تقرير التعليم المهني في العراق 217

مؤشرات تطور االقتصاد العراقي  211
1362-7001 

حسابات 
 القومية

  7001 



نتائج المسح المتكامل لالوضاع  214
االجتماعية والصحة للمراة العراقية 

7011 

 7011   التنمية البشرية

تقرير االحصاءات البيئة العراق  215
7003 

   7010 

 7011    خارطة الحرمان مستويات معيشة  216

التعداد العام للمباني والمساكن  212
 والمنشاءات 

   7011 

الجامعي والتقني في تقرير التعليم  212
 7010-7003العراق

 7010   االجتماعي

تقرير االحصاءات البيئية للعراق  213
7002 

 7002   البيئة

دراسة احصائية عن حفظ الوثائق  270
 والملفات في المديرية العامة للوثائق

   1326 

تطور سكان العراق خالل عشرين  271
 1322-1352عاما 

   1323 

حركة المسافرين  نشرة احصاء 277
بواسطة السيارات االهلية على 

 1322الطرق البرية الفصل االول 

    

النشرة االحصائية السنوية لمحافظة  271
 1321القادسية 

   1324 

الطباعة دراسة واقع حال دائرة  274
 واعادة تنظيمها 

   1325 

وضع نظام لتوفير بيانات الهجرة  275
 الداخلية

   1325 

نشرة احصاء حركة المسافرين  276
بواسطة السيارات االهلية على 

 الطرق البرية بين المدن

   1327 

االرقام القياسية في التطبيق مع اشارة  272
 اللى اتجاهات االسعار في العراق

   1323 

الهجرة الداخلية في واقع بيانات  272
 1322التعداد 

   1323 

 نشرة احصاء السيارات والمعدات 273
االختصاصية التي تمتلكها اجهزة 

 1322الدولة 

    

نشرة احصاء السيارات والمعدات  210
االختصاصية التي تمتلكها اجهزة 

 1321الدولة 

   1321 

 1330    1330-1324دليل توصيات للفترة  211

     1322انتاج الحنطة والشعير  217

 1325    اقتصاديات السكر في العراق  211

 1322    دليل القوى العاملة  214

االرقام الفياسية في التطبيق مع اشارة  215
 الى اتجاهات االسعار في العراق

   1323 

216      

نشرة احصاء النقل الجوي في القطر  212
1322 

    

نشرة احصاءات النقل والمواصالت  212
1321 

   1324 

نشرة احصاء مصالح نقل الركاب  213
1322 

    

دور الحضانة في القطاعين  240
 1322االشتراكي والخاص 

   1323 

 1320    مؤشرات احصائية عربية ودولية 241



النشرة الشهرية االرقام القياسية  247
 1363السعار المستهلكين 

   1363 

االرقام القياسية للتجارة الخارجية  241
1362 

   1362 

الخارجية االرقام القياسية للتجارة  244
1367 

   1365 

 1321    1321مجموعة االحصائية السنوية  245

 1337    1337المجموعة االحصائية السنوية  246

البدائل المقترحة الدارة العوائد  242
 البترولية في العراق 

   7011 

نتائج احصاء اجازات بناء والترميم  242
1367 

   1367 

خالصة نتائج احصاء اجازات بناء  243
 وترميم 

   1321 

المؤشرات المالية التحليلية لقطاع  250
 1322الصناعة التحويلية 

   1322 

تصميم تجربة مسح االستهالك  251
 الغذائي وتحليل 

   1322 

مؤشرات 1322الخدمات الصحية  257
 رئيسية

  103 1322 

ايجاد استخدام البيانات غبر متكاملة  251
 تقديرات مجتمع متعدد

  176 1325 

تصميم عينة لالبنية غير سكنية  254
 والعمارات السكنية قطاع الخاص

  413 1326 

معجم المختصرات الواردة في  255
 ادبيات االختراع

    

االطلس االحصائي الزراعي خارطة  256
الطريق للتنمية الزراعية االقتصاد 

 االخضر

 7011   يحيى فهد

     الزراعة  252

انتاج محاصيل القطن الذرة الصفراء  252
 عباد الشمس والبطاطا

    
 

1327 

كراس تطور النوعي الحصاء  253
 1322الزراعي 

   1330 

المكائن الزراعية والثقيلة في القطاع  260
 الزراعي 

   1324 

     نتائج مسح الثروة الحيوانية في القكر  261

 1327    1327 انتاج التمور 267

 7000    7000انتاج الشلب وزهرة الشمس  261

 7000    7000انتاج التمور  264

وضع اسلوب احصائي الستخراج  265
 اسعار الجملة للخضراوات 

    

وضع نظام احصائي للنشاط السياحي  266
 في العراق

   1323 

االرقام القياسية للمحاصيل الزراعية  262
 1324في العراق 

   1326 

مشاكل تقدير مستلزمات النتاج  262
 1321322الزراعية 

   1323 

مسح حقول الدواجن في القطر  263
1322 

   1322 

االرقام القياسية محاصيل الزراعية  220
1361 

   1322 



محاصيل القطن والذرة الصفراء  221
 7000والبطاط 

   7000 

 7000    7000انتاج الحنطة والشعير  227

انتاج المحاصيل والخضراوات  221
7000 

   7000 

انتاج محاصيل الشلب والسمسم  224
 1321والماش 

   1321 

المساحة المزروعة ومتوسطة الغلة  225
وانتاج الحنطة والشعير والحمص 

 1326العدس والكتان 

   1326 

 1327    1327كلفة انتاج النخلة الواحدة  226

تصميم 1320مسح الثروة الحيوانية  222
 المسح 

    

نتائج المسح الشامل لحقول الدواجن  222
 1325المنتجة 

   1321 

كراس تطور المؤشرات االحصائية  223
 الزراعية 

   7011 

 1322   محمود جواد اساليب تحليل السالسل الزمنية  220

تطبيق الرقم القياسي بطريقة باش  221
المساحات المزروعة  النتاج

 محاصيل الحبوي

  415 1326 

احصاء الفنادق وااليواء الساحي  227
1337 

  67 1331 

االرقام ومؤشرات عن منطقة  221
 كردستان 

   1323 

الدليل التفصيلي للبيانات االحصائية  224
 في الجهاز

   1324 

 1326 117   تعداد المكتبات في العراق  225

النشاط االقتصادي  دليل تصنيف 226
1320 

    الصناعي

دليل النشاط االقتصادي المعدل  222
1362 

حسابات 
 القومية

  1321 

اجازات البناء والترميم الممنوحة  222
 للقطاع الخاص

 1330   االنشائي

اجازات البناء والترميم الممنوحة  223
 1330للقطاع الخاص 

    االنشاءي

والترميم احصاء اجازات البناء  230
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 لالسرة في العراق 

   7017 

مسح بيئي نشاط الخدمات طبية في  323
 7002العراق 

   7003 

نتائج االحصاء الصناعي للمنشأت  320
 الصناعية كبيرة

   7010 

الحسابات االقتصادية الموحدة  321
1322-7004 

   7005 

نتائج مسح التشغيل والبطالة النصف  327
 7005الثاني 

   7005 

نتائج االحصاء الصناعي السنوي  321
 لمنشأت كبيرة 

   1327 

السح المتكامل لالقطاع االجتماعية  324
 7001والصحية للمرأة العراقية 

    

نتائج االحصاء الصناعي للمنشأت  325
 1325الصناعية متوسطة 

   1326 

 7006    7005تقرير االحصاءات البيئية   326

 1322    نشرة االحصائية الصناعية  322

     7017احصاء القطاع العام التجاري  322

احصاء النشاط التجاري للقطاع العام  323
 7011لسنة 

   7017 

    مديرية التجارة 7017االستيرادات لسنة  330

 7011   مديرية التجارة 7011التقرير السنوي للصادرات  331

المسجلة احصاء حوادث المرور  337
7017 

احصاء النقل 
 والمواصالت

  7011 

خريجو التعليم العالي في العراق لعام  331
7011-7017 

احصاء 
 االجتماعي 

   

التعليم الموازي والتدريب المهني  334
-7011والتطويري في العراق لعام 

7017 

احصاء 
 االجتماعي

   

احصاءات وحدات الرعاية  335
 7017االجتماعية في العراق 

احصاء 
 االجتماعي

   

تقرير رياض االطفال والتعليم  336
 7011-7010االبتدائي في العراق 

احصاء 
 االجتماعي

   

مسح منشات الغذاء والمشروبات في  332
 7011العراق 

احصاء 
 التجارة

   

احصاءات التعليم الجامعي والتقني  332
 7017-7011في العراق 

احصاء 
 االجتماعي

   

-7011احصاء النقل المائي لسنتي  333
7017 

 7014   احصاء النقل 

احصاء السيارات اجهزة الدولة  1000
 7010والقطاعين العام ومختلط 

 7010   احصاء النقل



 7011   احصاء النقل  7010احصاء النقل الجوي  1001

احصاء سيارات القطاع الخاص  1007
مسجلة في مديرية مرور 

11/17/7011 

 7011   احصاء النقل 

احصاء سيارات قطاع خاص   1001
 مديرية مرور

    احصاء النقل

احصاء سيارات القطاع الخاص  7004
مسجلة في مديرية مرور 

11/17/7011 

 7014   احصاء النقل

 7014   احصاء نقل 7011حوادث مرور مسجلة  احصاء 1005

 7010   احصاء النقل 7011احصاء نشاط سكك الحديد  1006

احصاء نشاط نقل في قطاع العام  1002
7011 

 7010   احصاء نقل

 7011   احصاء النقل 7017احصاء االتصاالت والبريد  1002

مسح كلفة تشغيل سيارات اجرة  1003
 7017قطاع الخاص 

 7011   احصاء النقل

تقرير احصاء تعليم الثانوي في  1010
 7014-7011العراق 

احصاء 
 اجتماعي

   

احصاءات وحدات الررعاية  1011
 7011االجتماعية في العراق 

احصاء 
 اجتماعي

   

خريجو التعليم العالي في العراق  1017
7017-7011 

احصاء 
 اجتماعي

   

مسح منشات الخزن للغير في قطاع  1011
 7017الخاص 

 7011   احصاء النقل

خريجو التعليم العالي في العراق  1014
7010-7011 

احصاء 
 االجتماعي

   

تقرير احصاء معاهد المعلمين  1015
 والمعلمات في العراق 

احصاء 
 اجتماعي

   

-7017الدراسات العليا في العراق  1016
7011 

احصاء 
 اجتماعي

   

تقرير احصاء رياض االطفال  1012
 7014-7011والتعليم االبتدائي 

احصاء 
 اجتماعي

   

والتقني احصاءات التعليم الجامعي  1012
 7011-7017في العراق 

احصاء 
 االجتماعي 

   

احصاءات التعليم الموازي والتدريب  1013
المهني وتطويري في العراق 

7017-7011 

احصاء 
 االجتماعي

   

احصاءات دور الحضانة في قطاعين  1070
 7017العام والخاص في العراق 

احصاء 
 اجتماعي

   

تقرير رياض االطفال وتعليم  1071
 7017-7011االبتدائي في العراق 

احصاء 
 اجتماعي

  7011 

احصاءات رياض االطفال والتعليم  1077
 7011-7017االبتدائي في العراق 

احصاء 
 اجتماعي

   

احصاء معاهد المعلمين والمعلمات  1071
 7011-7017في العراق 

احصاء 
 االجتماعي

   

احصاءات التعليم الموازي والتدريب  1074
والتطويري في العراق المهني 
7011-7014 

احصاء 
 اجتماعي

   

تقرير احصاء معاهد المعلمين  1075
 7014-7011والمعلمات في العراق 

احصاء 
 اجتماعي

   

تقرير احصاء تعليم المهني في  1076
 7014-7011العراق 

احصاء 
 اجتماعي

   

احصاء  7011تقرير انتاج الحنطة والشعير  1072
 زراعي 

  7011 



احصاءات وحدات الرعاية  1072
 7011االجتماعية في العراق 

احصاء 
 اجتماعي 

   

تقرير احصاء قطاع العام تجاري  1073
7010 

    احصاء تجارة

تقرير السنوي للصادرات سنة  1010
7011 

 7017   احصاء تجارة

 7011   احصاء تجارة 7017تقرير الصادرات لسنة  1011

ومجمعات االيواء تقرير مسح فنادق  1017
 7017السياحي 

    احصاء تجارة

تقرير السنوي للصادرات السنة  1011
7010 

 7011   احصاء تجارة

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  1014
الصناعات التحويلية للفصل االول 

7014 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7014 

االرقام القياسية لقطاع الماء  1015
 7017والكهرباء 

احصاء ارقام 
 قياسية

   

االرقام القياسية السعار المدخالت  1016
والمخرجات في صناعات التحويلية 

 7017فصل الثالث 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7017 

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  1012
 صناعات التحويلية للفصل الرابع 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7014 

للصادرات لسنة االرقام القياسية  1012
7010 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7017 

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  1013
صناعات تحويلية للفصل الرابع 

7011 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7011 

االرقام القياسية لقطاع البناء والتشييد  1040
7003 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7017 

في  االرقام القياسية لكمية االنتاج 1041
صناعات تحويلية للفصل الثاني 

7014 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7014 

احصاء ارقام  7011االرقام القياسية للصادرات  1047
 قياسية

  7014 

االرقام القياسية للقطاع الزراعي  1041
7011 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7017 

االرقام القياسية السعار المستهلك  1044
7017 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7011 

االرقام القياسية السعار المدخالت  1045
والمخرجات في صناعات التحويلية 

 7011للفصل الرابع 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7014 

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  1046
الصناعات تحويلية فصل الثالث 

7011 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7011 

االنتاج في االرقام القياسية كمية  1042
 7011الصناعات التحويلية 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7011 

االرقام القياسية السعار المدخالت  1042
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 7011فصل الثاني 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7011 

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  1043
الصناعات التحويلية فصل االول 

7017 

ارقام احصاء 
 قياسية

  7017 

القياسية للقطاع الزراعي االرقام  1050
7017 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7011 

 7011  احصاء ارقام االرقام القياسية السعار المدخالت  1051



والمخرجات في الصناعة التحويلية 
 7011فصل الثالث 

 قياسية

احصاء ارقام  7017مستويات االسعار في العراق  1057
 قياسية

  7011 

احصاء ارقام  االرقام القياسية السعار  1051
 قياسية

   

احصاء ارقام  7011مستويات االسعار في العراق  1054
 قياسية

  7014 

االرقام القياسية السعار المدخالت  1055
والمخرجات في قطاعات التحويلية 

 7011فصل االول 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7011 

لقطاع البناء  االرقام القياسية 1056
 7010والتشييد

احصاء ارقام 
 قياسية

  7017 

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  1052
 7010القطاعات تحويلية 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7017 

االرقام القياسية السعار المدخالت  1052
والمخرجات في القطاعات التحويلية 

7011 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7017 

القياسية للقطاع الزراعي  االرقام 1053
7011 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7014 

االرقام القياسية السعار المدخالت  1060
والمخرجات في قطاعات التحويلية 

 7014للفصل الثاني 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7014 

االرقام القياسية السعار المدخالت  1061
والمخرجات في قطاعات التحويلية 

 7011للفصل الثاني 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7014 

احصاء ارقام  7017االرقام القياسية للصادرات  1067
 قياسية

  7014 

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  1061
قطاعات التحويلية فصل الثالث 

7011 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7011 

االرقام القياسية للصادرات  الفصل  1064
 -7017الثاني 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7017 

االرقام القياسية لقطاع ماء والكهرباء  1065
7010 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7011 

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  1066
قطاعات التحويلية فصل الثالث 

7017 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7017 

االرقام القياسية السعار المستهلك  1062
7011 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7017 

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  1062
الصناعات التحويلية فصل الثالث 

7017 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7017 

االرقام القياسية لقطاع بناء والتشييد  1063
7017 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7011 

االرقام القياسية كمية االنتاج في  1020
ي قطاعات التحويلية لفصل الثان

7011 

ارقام احصاء 
 قياسية

  7011 

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  1021
قطاعات التحويلية لفصل االول 

7011 

احصاء ارقام 
 قياسية

  7011 

االرقام القياسية السعار المستهلك  1027
7011 

ااحصاء 
 االرقام القياسية

  7014 

 7011   حساباتالتقديرات الفعلية الجمالي تكوين  1021



 7010العراق راس المال الثابت في 

المؤشرات المالية التحليلية لنشاط  1024
 7010الكرباء والماء لقطاع العام 

 7017   حسابات 

المؤشرات المالية التحليلية لنشاط  1025
الصناعة التحويلية قطاع العام 

7010 

 7017   حسابات

تقرير احصاء البنية واالنشاأت في  1026
 7010قطاع العام 

 7010   بناء والتشييد

    بناء والتشييد 7010احصاء ابنية القطاع الخاص  1022

 7014    7011تقرير الدواجن لسنة  1022

احصاء  7011 انتاج المحاصيل والخضراوات سنة 1023
 الزراعي

  7014 

احصاء مقاوالت ابنية وانشأءات  1020
 7011القطاع العام 

 7014   بناء والتشييد

احصاء  7011احصاء الكهرباء لسنة  1021
 الصناعي

  7014 

احصاء  7011نتائج احصاء الماء سنة  1027
 صناعي

   

االرقام القياسية قطاع الماء  1021
 7011والكهرباء 

احصاء االرقام 
 القياسية 

  7014 

المدخالت  االرقام القياسية السعار 1024
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 7014فصل االول 

 
احصاء االرقام 

 القياسية

  7014 

احصاء  7017مسح الصناعات البيتية لسنة  1025
 صناعي

   

مسح الصناعات البيتية محافظات  1026
 7011اقليم كردستان 

احصاء 
 صناعي

   

الصناعية الصغيرة  احصاء المنشأت 1022
للقطاع الخاص القليم كردستان 

7017 

احصاء 
 صناعي

  7014 

احصاء المنشأت الصناعية الصغيرة  1022
 7017لقطاع الخاص 

احصاء 
 صناعي

   

االرقام القياسية السعار المدخالت  1023
والمخرجات صناعات تحويلية فصل 

 7017االول 

   7017 

االنتاج في االرقام القياسية لكمية  1030
الصناعات تحويلية فصل الثاني 

7017 

احصاء االرقام 
 القياسية

  7017 

القياسية السعار المدخالت االرقام  1031
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

7017 

احصاء االرقام 
 القياسية

  7011 

احصاء  7017احصاء الكهرباء لسنة  1037
 الصناعي

   

الصناعية المتوسطة  تقرير المنشأت 1031
 7017القليم كردستان 

احصاء 
 صناعي

  7014 

نتائج االحصاء الصناعي للمنشأت  1034
 7017الصناعية الكبيرة 

احصاء 
 صناعي

   

احصاء المنشات الصناعية الكبيرة  1035
 7017القليم كردستان 

احصاء 
 صناعي 

   

مسح خدمات لتصليح المكائن  1036
 والمعدات واالجهزة 

   7017 

 7011   بناء والتشييد 7017احصاء ابنية القطاع الخاص  1032

احصاء اجازات البناء وترميم  1032
 7017الممنوحة للقطاع الخاص 

 7011   بناء وتشييد



االرقام القياسية السعار المدخالت  1033
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 7017للفصل الرابع 

احصاء االرقام 
 القياسية

  7017 

التقديرات االولية لناتج المحلي  1100
 7011االجمالي والدخل القومي 

 7011   حسابات

المؤشرات المالية التحليلية لنشاط  1101
 7011الكهرباء لقطاع العام 

 7011   حسابات 

احصاء المنشأت الصناعية الصغيرة  1107
لقطاع الخاص االقليم الكردستان 

7011 

    الصناعي

احصاء المنشأت الصناعية الصغيرة  1101
 7011للقطاع الخاص  

    الصناعي

احصاء المنشأت الصناعية المتوسطة  1104
 7011اقليم كردستان 

    صناعي

احصاء المنشأت الصناعية الكبيرة  1105
 اقليم كردستان 

 7011   صناعي

احصاء االبنية واالنشأت في قطاع  1106
 7017الماء 

 7011   بناء والتشييد

مسح االالت والمكائن والمعدات  1102
7011 

 7011   بناء والتشييد

    بناء والتشييد  7011احصاء ابنية قطاع الخاص  1102

احصاء مقاوالت ابنية والمنشأت  1103
 7011القطاع العام 

    بناء والتشييد 

 7017   بناء والتشييد  7011احصاء ابنية قطاع الخاص  1110

ابنية واالنشاءات قطاع العام  احصاء 1111
7011 

    

االرقام القياسية السعار المدخالت  1117
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 7017فصل الرابع 

احصاء االرقام 
 القياسية

  7011 

احصاء االرقام  7011االرقام القياسية الصادرات  1111
 القياسية

  7011 

احصاء االرقام  االرقام القياسية لقاع البناء والتشييد  1114
 القياسية

  7011 

االرقام القياسية لقطاع الماء  1115
 7011والكهرباء 

احصاء االرقام 
 القياسية

  7011 

احصاء اجازات البناء والترميم  1116
 7011الممنوحة لقطاع الخاص 

   7014 

تقرير مؤشرات المالية التحليلية  1112
لنشاط استخراج النفط والتعدين قطاع 

 7010العام 

 7011   حسابات

المؤشرات المالية التحليلية لقطاع  1112
 7017المختلط 

 7014   حسابات

المؤشرات المالية التحليلية لنشاط  1113
 7017المالي قطاع العام ومختلط 

 7014   حسابات

الناتج المحلي االجمالي للسنوات  1170
-1322)اساس ( 7000-7011)

7002 ) 

 7014   حسابات

المنشأت الصناعية المتوسطة لسنة  1171
7017 

 7011   صناعي

نتائج االحصاء الصناعي للمنشأت  1177
 7017الصناعية السنوي التراكمي 

    صناعي

تقرير انتاج محاصيل القطن والذرة  1171
 7017والبطاط الصفراء 

 7011   الزراعي

 7011   الزراعي 7011تقرير انتاج التمور لسنة  1174



    الزراعي 7011انتاج الشلب وزهرة الشمس  1175

انتاج المحاصيل الثانوية  1176
والخضراوات حسب المحافظات 

7011 

 7014   الزراعي

تقرير انتاج اشجار الفواكة الصيفية  1172
7011 

 7014   الزراعي

انتاج محاصيل القطن والذرة  1172
 7011الصفراء والبطاط 

 7014   الزراعي

 7014   الزراعي التقديرات المكنية لالنتاج الحيواني  1173

تقدير اسعار الحقل للمنتجات  1110
 7011الزراعية 

 7011   الزراعي

تقرير انتاج المحاصيل الثانوية  1111
والخضراوات حسب المحافظات 
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 دراسات الوزارة دائرة الصناعية                             

 

 

 

 التاريخ التصنيف رقم الدراسة الدائرة المؤلف  اسم دراسة ت

العوامل المؤثرة في  1
انخفاض نسب التصنيع 
المحلية في الصناعات 

 التحويلية في العراق

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1996 660.113 1111 وزارة التخطيط

خطة التنمية الصناعية لعام  2
1999 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1999   وزارة التخطيط

تطور المؤشرات  6
التشخيصية االنتاجية 

االجمالية للقطاع الصناعي 
1991-1901 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1999  6 وزارة التخطيط

درجة اعتمادية الصناعة  3
 التحويلية على االستيرادات

التخطيط  هيئة
 الصناعي

 1991  011 وزارة التخطيط

تقييم الدراسات الفنية  5
واالقتصادية لمشروع 
 المجمع البتروكيمياوي

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1992   وزارة التخطيط

درجة اعتمادية الصناعة  1
 التحويلية على االستيرادات 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1991   وزارة التخطيط

المثلى الستغالل السياسات  9
الغاز الطبيعي واثرها على 
 التنمية الصناعية في العراق

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1992  961 وزارة التخطيط

اثر الصناعات النفطية  0
التحويلية في التنمية 

 الصناعية للعراق

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1996  1112 وزارة التخطيط

سياسات التصنيع في  9
 العراق

محمد غسان 
 سعيد

 1900   وزارة التخطيط

دليل المشاريع الرئيسية في  11
خطة التنمية الصناعية 

1991 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1991   وزارة التخطيط

حفظ الطاقة باعتماد العزل  11
 الحراري واثارة االقتصادية 

زهير محمود 
 السراج

 1909  311 وزارة التخطيط

واقع الصناعات النسيجية  12
 والجلدية وافاق تطورها 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

   110 وزارة التخطيط

االنتاج واالنتاجية ومردود  16
راس المال في الصناعات 

 الهندسية

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1991  011 وزارة التخطيط

احالل الواردات وكفاءة  13
االستثمار في الصناعات 

والتعليب  الزيوت النباتية
 والسكر

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1903   وزارة التخطيط

التقييم الالحق للمشاريع  15
الصناعية واثرة على عملية 

 التنمية

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1900  501 وزارة التخطيط

واقع الصناعات المطاطية  11
وافاق تطورها مع التركيز 

 على اطارات السيارات

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1909  359 وزارة التخطيط

احالل الواردات وكفاءة  19
االستثمار في صناعات 

الزيوت النباتية والتعليب 
 والسكر

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1903   وزارة التخطيط

واقع وافاق تطور قطاع  10
 الكهرباء 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1905  122 وزارة التخطيط
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التقييم الالحق للمشاريع  19
 الصناعية واثرة على التنمية

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1900  501 وزارة التخطيط

تطور المؤشرات  21
التشخيصية االنتاجية 

للمؤسسة العامة للمعادن 
1991-1999 

 1999   وزارة التخطيط رفاه طه 

خطة التنمية الصناعية  21
1999 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1999   وزارة التخطيط

االستثمارية السنوية  الخطة 22
1991 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

    وزارة التخطيط

خطة التنمية الصناعية  26
1999 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1999   وزارة التخطيط

الصناعات النسيجية القطنية  23
في العراق الواقع واالفاق 

 جزء الثاني 2111

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1909   وزارة التخطيط

دراسة تقييم جدوى الفنية  25
واالقتصادية لمشروع الغزل 

 والنسيج 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1995   وزارة التخطيط

صناعة المالبس في العراق  21
 القطاع الصناعي

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1900  332 وزارة التخطيط

السياسات المثلى الستغالل  29
الغاز الطبيعي واثرها على 

 الصناعية في العراقالتنمية 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1992  961 وزارة التخطيط

دراسة الولية في التخطيط  20
الستثمار الغاز الطبيعي في 
 للمشاريع التنمية في العراق

 1993   وزارة التخطيط غضنفر علي

كفاءة االستثمار في  29
الصناعات الكهربائية 

 للقطاع االشتراكي 

التخطيط  هيئة
 الصناعي

 1909  910 وزارة التخطيط

توقعات الطلب على  61
 2111منتجات الصلب عام 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1900  311 وزارة التخطيط

كفاءة االستثمارات في  61
الصناعات النسيجية القطاع 

 االشتراكي

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1900  223 وزارة التخطيط

مشاكل ومعوقات التصنيع  62
الحديث في الصناعات 

 االنشائية 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1900  315 وزارة التخطيط

االستعمال االمثل للمواد  66
 االنشائية

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1909  652 وزارة التخطيط

الزيادات في كلف المشاريع  63
 الصناعية القطاع االشتراكي

 1905  111 التخطيط وزارة عدنان موسى

انظمة الخزن في الشركات  65
التجارية واثرها في انسيابية 

 السلع في االسواق

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1909  512 وزارة التخطيط

العراق وتحديات التسعينات  61
 التنموية القطاع الصناعي 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1991   وزارة التخطيط

في تقييم كفاءة االداء  69
المنشات االنتاجية التابعة 

للمؤسسة العامة للصناعات 
 الغذائية

 1909  631 وزارة التخطيط سامي محسن

صناعة االسمدة الكيماوية  60
 2111الواقع واالفاق 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1901  225 وزارة التخطيط

 1991   وزارة التخطيطالتخطيط  هيئةالباب الثاني القطاع  69
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الصناعي الخطة 
 1991االستثمارية 

 الصناعي

منهاج التوقيت الزمني  31
لالستثمار في القطاع 

الصناعي تمويل المركزي 
1990 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1990   وزارة التخطيط

اثر الصناعات النفطية  31
التحويلية في التنمية 

 الصناعة 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1996  1112 وزارة التخطيط

 1992   وزارة التخطيط هيلف كوت التخطيط الصناعي  32
تقييم كفاءة اداء منشات  36

الصناعات االنشائية في 
 قطاع الصناعي االشتراكي 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1991  016 وزارة التخطيط

كفاءة االستثمار في صناعة  33
 السمنت

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1991  993 وزارة التخطيط

االستثمار في صناعة  كفاءة 35
 السمنت

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1991  993 وزارة التخطيط

القطاع الصناعي خاص  31
1901-1900 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1991   وزارة التخطيط

دراسة اولية حول افاق  39
تطوير انتاج وتصنيع 

وتسويق اللحوم الحمراء في 
 العراق

 1991   وزارة التخطيط مظفر رفيق

واقع صناعة الزيوت  30
 النباتية وافاق تطورها 

هيئة التخطيط 
 الصناعي

 1900  311 وزارة التخطيط

كفاءة االستثمار في  39
الصناعات الميكانيكية حالة 

 ودراسة منشاة اور العامة

  969  1992 

الصناعات االلكترونية  51
 وافاق التصنيع المحلية 

    1992 

 1905     ا 1901االستثمارية  الخطة 51
ادارة المشاريع الصناعية  52

 واسس تنظيم االنتاج 
محمد نجيب 

 عبد الجبار
 630  1909 

 1992  960   تنمية الصادرات الصناعية  56
 1996     صناعة التعبئة والتغليف  53
الصناعات النسيجية  55

 2111الصوفية في العراق 
  312   

المستوردة التكنولوجيا اثر  51
 على المنتج الصناعي

  599  1909 

صناعة التعبئة والتغليف في  59
 العراق

  1113  1996 

درجة اعتمادية الصناعة  50
 التحويلية على االستيرادات 

  011  1991 

كفاءة االستثمار في صناعة  59
 السمنت

  993  1991 

تسويق وتصريف منتجات  11
االنشائية في الصناعات 

 قطاع االشتراكي

  222  1901 

واقع انتاج واستهالك  11
 الكهرباء في العراق 

  965  1992 

التغيرات الهيكلية في  12
القطاع الصناعي االشتراكي 

  511  1900 
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واثارها على انتاج 
 واالنتاجية

الصناعات الجلدية في  16
 العراق

  919  1909 

الكيماوية واقع الصناعات  13
 وافاق تطورها

  119  1903 

دراسة واقع نشاط قطاع  15
تصفية النفط وصناعة الغاز 

 وتطورة

سوسن عبد 
 الجبار

 62  1906 

تقييم كفاءة اداء منشات  11
الصناعات االنشائية في 

 قطاع الصناعي 

  016  1991 

تقرير حول كلف الكلية  19
والتخصيصات السنوية 

 1992-1901للقطاع 

    1996 

الصناعات النسيجية  10
 الحريرية في العراق

  501  1909 

موازنة الطاقة الكهربائية  19
 في القطر

     

استثمار خامات الكبريت في  91
 العراق

  599  1900 

الصناعات كلف االنتاج في  91
 الهندسية 

  911  1909 

تخطيط القوى العاملة في  92
 القطاع الصناعي االشتراكي 

  992  1992 

توقعات الطلب على  96
 2111منتجات الصلب عام 

سامي عبد 
 المهدي

 311  1909 

درجة اعتمادية الصناعة  93
 التحويلية على االستيرادات 

  011  1991 

واقع الترابطات في القطاع  95
 الصناعي وافاق تطورها 

  116  1903 

 1991     مدخل في التخطيط المعملي 91
الصناعات النفطية اثر  99

التحويلية في التنمية 
 الصناعية للعراق

  1112  1996 

اثر الصناعات النفطية  90
التحويلية في التنمية 

 الصناعية للعراق

  1112  1996 

ورقة نقاشية الصادرات  99
 غير النفطية في العراق 

     كريم عبد النبي

تصنيع المواد الخام المعدنية  01
واثرها على المنتجة محليا 

 التنمية الصناعية

  911   

التغيرات في الهياكل  01
االدارية في القطاع 

الصناعي االشتراكي واثرها 
 على االنتاج واالنتاجية 

  912  1909 

واقع النشاط الصناعي  02
 الخاص وافاق تطورة 

  111  1905 

واقع الصناعات المطاطية  06
وافاق تطورها مع التركيز 

 على اطارات السيارات 

عطية علي 
 حيدر

 359  1909 
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واقع انتاج واستهالك  03
 الكهرباء في العراق 

  965  1992 

تعليمات وصالحيات تنفيذ  05
 الخطة االستثمارية 

    1903 

الخطة االستثمارية السنوية  01
 1900لعام 

    1900 

طرق وحسابات تخطيط  09
الصناعة التنمية االقتصادية 

 للمدى البعيد 

    1999 

كلف االنتاج في الصناعات  00
 الهندسية للقطاع االشتراكي 

  911  1909 

الصناعات الهندسية لقطاع  09
 البناء

  059  1991 

الصناعات الهندسية لقطاع  91
 البناء

  059  1991 

 1901  1   قطاع الصناعة  91
خطة التنمية الصناعية  92

1901 
    1901 

الهياكل االدارية في القطاع  96
 الصناعي االشتراكي 

  912  1909 

تقرير عن دورة تنمية  93
المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في الشرق 
 االوسط

 2111    زينب رزوقي

تقدير الحاجة للمواد  95
االنشائية الرئيسة للسمنت 

 والطابوق

 2111    حسن  نيران

جدوى اعادة اعمار شركات  91
 وزارة الصناعة والمعادن 

    2113 

القرير السنوي لزيارات  99
الميدانية الخاصة بالقطاع 

 2115الصناعي 

    2115 

صناعة االسمدة الكيمياوية  90
 االنتاج االستهالك 

    1995 

اثر التكنولوجيا المستوردة  99
 على المنتج الصناعي 

  599  1909 

تكاليف الخزن في القطاع  111
 الصناعي 

  050  1991 

كلف االنتاج في الصناعات  111
 الهندسية للقطاع االشتراكي

    1906 

 1903  29   واقع الصناعات االنشائية  112
الصناعات الجلدية في  116

 العراق
    1909 

تسويق وتصريف منتجات  113
الصناعات االنشائية في 

 االشتراكي قطاع

  222  1901 

واقع الصناعات النسيجية  115
 والجلدية

  110  1905 

واقع الصناعات الهندسية  111
 في العراق

  121  1905 

مشاكل ومعوقات تشغيل  119
 المشاريع الصناعية الجديدة 

  221  1901 
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التغييرات الهيكلية في  110
 القطاع الصناعي االشتراكي

  511  1900 

االستثمار الصناعي حسب  119
 عالقات االنتاج

  639  1909 

التغيرات الهيكلية في  111
 القطاع الصناعي 

  511  1900 

اساليب تخطيط االنتاج في  111
المنشات الصناعة للقطاع 

 االشتراكي

  651  1909 

واقع الصناعات النسيجية  112
 والجلدية وافاق تطورها

  110  1905 

كلف المشاريع الزيادات في  116
 الصناعية القطاع االشتراكي

  111  1905 

االستعمال االمثل للمواد  113
 االنشائية

  652  1901 

واقع الصناعات النسيجية  115
 طورها\والجلدية وافاق ت

  110  1905 

الصناعات الغذائية في  111
 2111العراق عام 

  221  1901 

فهرست التشريعات  119
 االقتصادية في العراق 

    1991 

نتائج االحصاء الصناعي  110
 الفصل الرابع

    1915 

تكاليف الخزن في القطاع  119
 الصناعي

  050  1991 

تقييم كفاءة االداء في  121
المنشات االنتاجية التابعة 

للمؤسسة العامة للصناعات 
 سامي محسن

  631  1909 

تصنيع المواد الخام المعدنية  121
المنتجة محليا واثرها على 

 الصناعة 

  911  1991 

كلف االستثمار الصناعي  122
 في ظل الحصار االقتصادي 

    1996 

كفاءة االستثمار في  126
الصناعات المطاطية للقطاع 

 االشتراكي

  1115  1996 

الصناعات النسيجية القطنية  123
 في العراق 

    1909 

واقع وافاق تطور قطاع  125
 الكهرباء 

  122  1905 

المتطلبات النفطية لتوليد  121
 2111الطاقة الكهربائية 

  639  1909 

استعماالت السمنت واثارة  129
 االقتصادية والفنية

 1906    زهير السراج

مؤشرات تطور الصناعة  120
 1995العراقية 

    1999 

 نتائج االحصاء الصناعي 129
للمنشات الكبيرة فصل 

 1999الرابع 

    1999 

الشركة العامة للصناعات  161
الفوسفاتية بين الواقع 

 2119    مصطفى خالد
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 والطموح
مرحلة الثالثة برنامج مسح  161

 التطوير صناعي في العراق
    1996 

الصناعات نسيجية قطنية  162
 2111جزء الثالث من عام 

    1906 

وحسابات تخطيط طرق  166
 صناعة وتنمية االقتصادية 

    1999 

الطاقة الجديدة والمتجددة  163
واستخدامها لدعم مشاريع 

 التنموية

عامر عبيد 
 كريم

   2119 

 1901     (1)قطاع الصناعة تقرير  165
دراسة استخدام وتوظيف  161

الطاقة الشمسية في العراق 
 2161التحديات  –الواقع 

/  عامرعبيد
 علي مطشر

   2119 

169  
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 دراسات الوزارة دائرة االقليمي                             

رقم  الدائرة المؤلف اسم الدراسة ت
 الدراسة 

 تاريخ تصنيف

توزيع مشاريع  1
والمنشاءت التنمية

االقتصادية 
 الستراتيجية

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 333 1991 

الواقع التنموي  2
لمحافظة االنبار 

1991 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

979 31711323 1992 

تقييم مسيرة التخطيط  3
 المحلي في العراق

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

121 317112 1933 

القدرات التنفيذية  3
الجهزة الدولة المنفذة 
لمشاريع خطة التنمية 

 القومية

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

   

اساليب تنمية  5
الحدودية في االشرطة

ضوء المحددادت 
 المقرة مرحليا

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

   

اتجاهات حركة  1
الهجرة لمحافظات 

المنطقة الصحراوية 
 كربالء

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

325 31712 1991 

الواقع التنموي  7
 1991لمحافظة بابل 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

931 3171312 1992 

للتنمية االطار العام  3
المكانية الشاملة 

 2111للقطر 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 31711 
 

1933 

السياسة السكنية في  9
العراق الواقع 

 والتصور المستقبلي

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

113 317112 1931 

التوزيع المكاني  11
للخدمات االجتماعية 

في القطر خدمات 
 الصحية والتعليمية 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

399 31713 1991 

اثر انشاء المعاهد  11
الفنية في تطوير 

المدن الصغيرة في 
 العراق

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

913 31717 1992 

الواقع التنموي  12
 لمحافظة البصرة 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

259 3171331 1935 

الواقع التنموي  13
لمحافظة ميسان 

1991 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

939 3171333 1992 



 

 

دور قانون االستثمار  13
الصناعي للقطاعين 

الخاص والمختلط 
لسنة  115رقم 

1932 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 332117 1991 

التقرير االولي للجنة  15
دراسة معايير 

 التخطيط العمراني

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 71112 1935 

االهداف االقتصادية  11
للخطة بعيدة المدى 

1995 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 33319 1973 

اساليب تنفيذ االحزمة  17
الخضراء لحماية 

المدن وتنفيذ مشاريع 
تشجير المدن 

 واالقاليم

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

333 317171 1931 

الواقع التنموي  13
لمحافظة النجف 

1991 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

935 3171317 1992 

اسس ومعايير مباني  19
 الخدمات العامة

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 72511 1977 

الواقع التنموي  21
لمحافظات القطر 

التقرير االجمالي لعام 
1991 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 317112 1992 

تحديث دراسة مبدا  21
االقامة في 
 المحافظات 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 31717 1991 

استنباط نموذج لتنمية  22
المستوطنات 

الحضرية في العراق 
1991 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 317171 1991 

تقرير توزيع منشات  23
دوائر الدولة على 

عموم مسافة مدينة 
 بغداد

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 7111331 1991 

تقرير لجنة اختيار  23
موقع لمحطة كهرباء 

 القادسية الحرارية 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 7111551 1937 

اساليب تقدير الطلب  25
على السكن في 

 محافظات 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

115 31712 1933 

خالصة اعمال  21
 وتوصيات الندوة 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

  1992 

اختيار موقع النشاء  27
 5معمل االسمدة رقم 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

5 7111552 1931 



 

 

تقرير لجنة اختيار  23
موقع لمحطة كهرباء 

صالح الدين 
 الحرارية 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 7111551 1937 

تقرير لجنة اختيار  29
موقع لمحطة كهرباء 

 البصرة الحرارية 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 7111551 1939 

اختيار موقع لمحطة  31
كهرباء اعالي الفرات 

 الحرارية

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 7111551 1935 

المناطق تنمية  31
الحدودية بين اهداف 

التنمية المكانية 
ومتطلبات االمن 

 القومي

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

 317133 1933 

تنمية المناطق  32
 الصحراوية

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

113  1933 

الهجرة والتحضر في  33
اقاليم الفرات االوسط 

1973 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

  1971 

ملحق دراسة العوامل  33
االقليمية لستراتيجية 

النقل بين المراكز 
 الحضرية 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

311  1939 

الضوابط الالزمة  35
لوضع خطة هيكلية 

 ناجحة

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

279  1935 

واقع فترة اقامة  31
المهاجرين الى بغداد 

 1977تعداد 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

753  1939 

التوطن الزراعي  37
وتحديد اتجاهاته في 

 العراق

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

111  1933 

تقرير االولي  33
لتخطيط اقليم اعالي 

 الفرات

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

  1975 

االطار االقليمي  39
لستراتيجية التطوير 

 الريفي في العراق

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

277  1935 

الواقع التنموي  31
 لمحافظة قادسية 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

213  1935 

تخطيط نقل  31
المسافرين بالسكك 

 بين المحافظات 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

751  1939 

تطور خدمات الماء  32
والكهرباء مناطق 
 الريفية في القطر 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

391  1991 



 

 

الواقع التنموي  33
لمحافظة صالح 

 2111الدين 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

  2111 

التنمية اثر سياسات  33
االقليمية من بداية 

السبعينات في تقليل 
التفاوت المكاني 
 للتنمية في القطر

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي

وزارة 
 التخطيط 

752  1939 

استعمال النماذج  35
المبسطة في تخطيط 

 النقل

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

113  1933 

خطة االستيطان  31
الريفي في العراق 

 التخطيط والتنفيذبين 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

323  1991 

الواقع التنموي  37
لمحافظة المثنى 

1991 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

937  1992 

الواقع التنموي  33
لمحافظة البصرة 

1991 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

991  1992 

التنموي الواقع  39
 لمحافظة دهوك

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

251  1935 

خطة االستيطان  51
والتطوير الربفي في 

 العراق

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

13  1933 

التوزيع االقليمي  51
للصناعة في العراق 

دراسة تحليلية 
 للمواقع الصناعية

نادرة عبد 
 العزيز

وزارة 
 التخطيط 

  1931 

التصميم االساسي  52
 لمدينة سامراء 

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

  1931 

المواقع الصناعية في  53
 العراق

هيئة 
التخطيط 
 االقليمي 

وزارة 
 التخطيط 

   

خطط تنمية  53
 –المحافظات الواقع 

 المشاكل 

     

تقييم نمط التوزيع  55
والقطاعي المكاني 

الستثمارات الخطة 
1995 

    1995 

تحليل واقع القطاع  51
في محافظة الزراعي 

 صالح الدين

احمد محمد 
 حسن

وزارة 
 التخطيط

  2112 

التنمية المكانية  في  57
العراق واهم 

 المؤشرات           

    2119 



 

 

معايير تحديد  53
 المناطق الحضرية 

  212  1935 

واالستدامة اتحضر  59
في المدينة العراقية 

منطقة الدراسة 
 كربالء/

عمار عبد 
 العظيم

   2113 

االبعاد االجتماعية  11
واالقتصادية لمشكلة 

 السكن في العراق 

بروج عبد 
 الحليم

   2112 

التنمية الريفية  11
مكافحة الفقر في 

 محافظة صالح الدين

احمد محمد 
 حسن

   2115 

واثرة التلوث المائي  12
 في محافظة بغداد

عبد القادر 
 محمد

   2115 

جية التنمية استراتي 13
 الحضرية في العراق 

    2115 

التوزيع المكاني  13
للسكان واثرة على 
التنمية المحلية في 

محافظة نجف 
 االشرف

عمار عبد 
 العظيم

   2115 
cd= 

واقع القطاع الخاص  15
في العراق  اشارة 

نماذج في ادارة 
 قطاع الخاص

 2115    هناء صالح

التوسع العمراني  11
واثرة على االراضي 

الزراعية في مدينة 
 كربالء

عمار عبد 
 العظيم

   2111 

+cd 

التباين المكاني  17
العشوائي في العراق 

 2113عام 

قيصر 
 اسماعيل

   2111 +

cd  

السياحة الدينية  13
واثرها على التنمية 
المكانية في محافظة 

 كربالء

عمار عبد 
 العظيم

   2111 

cd= 

اهم المشاكل  19
العمرانية المؤثرة 

على العملية التنمية 
 في بغداد

 2111    داليا رعد

مواد وتقنيات البناء  71
 المستدامة في العراق 

–بان علي 
عمار عبد 

 العظيم

   2111  

التباين المكاني في  71
توزيع تخصيصات 

الموازنة 
وتخصيصات برنامج 

تنمية االقاليم في 
 محافظة نجف 

عمار عبد 
/ العظيم

 مروة ليث

   2111cd= 
 
 
 
 



 

 

دور الالمركزية في  72
توزيع تخصصات 

الموازنة العامة 
وتخصيصات برنامج 

تنمية االقاليم في 
 محافظة النجف 

عمار عبد 
 العظيم

   2117  

رؤية تخطيطية  73
استراتيجية لمؤانىء 

 2135العراق لغاية 

عمار عبد 
 العظيم

   2117  

تقويم كفاءة تنفيذ  73
الحكومات المحلية 

لبرنامج تنمية االقاليم 
وتحديد االدوار 

التنموية للحكومة 
 االتحادية

عمار عبد 
 العظيم

   2117 

+cd 

التوزيع المكاني  75
للخدمات الصحية في 

 محافظة المثنى 

ابراهيم 
 راجح

   2111 

البنية المكانية  71
لصناعات محددة في 

 محافظات مختارة

عمار عبد 
 العظيم

   2113 

+cd 

مراجعة وتحليل  77
مؤشرات التنمية 

المكانية والرفاهية 
االقتصادية بين 

 المحافظات العراقية

باسم ساجت 
قيصر / 

 اسماعيل

   2113 

مختصر تقارير لجان  73
معايير التخطيط 

العمراني واالسكان 
الحضري ومباني 

 الخدمات العامة

     

السالمة المهنية في  79
 المواقع االنشائية 

 2111    غادة مزاحم

الفاو دراسة  31
 ديمغرافية اقتصادية

    1977 

توأمة المدن ودورها  31
 في التنمية

ابتسام محسن 
 حميد

   2113 

النظام الحضري في  32
 محافظة بصرة 

عمار عبد 
 العظيم

   2113- 

cd 
تصنيف وتقييم  33

المحافظات العراقية 
باستخدام منهجية 
التحليل العاملي 

والعنقودي حسب 
مؤشرات التنمية 

 امكانية

/ باسم ساجت
ضحى 
 سعدي

   2113 

 1977     التحضر في العراق 33
استراتيجية تنمية  35

المحافظات 
    2113 



 

 

 الخالصات التنفيذية
سامراء برنامج  31

 التنمية 
محافظة 

 صالح الدين
   2119 

الهندية دراسة ميدانية  37
 وتحليل لواقع الحال

 1973    صالح جاسم 

مدينة النجف  33
 االشرف 

عبد 
الصاحب 

 ناجي

   2111 

قياس مستوى التنمية  39
المكانية بين 

المحافظات العراقية 
 2117لعام 

 

عمار عبد 
/ العظيم 

 باسم ساجت

   2119 

الطاقة المتجددة  91
واثرها في تحقيق 

اهداف التنمية 
المستدامة العراق 

 نموذجا 
 

/ منى عادل 
 اسماء فؤاد

   2119 

+cd 

متابعة تطور مفهوم  91
التنمية المستدامة 

دوليا مع االستفادة 
من ابرز الممارسات 

في هذا المجال 
وعكسها على 

 التجربة الوطنية 
 

    2119 

اساليب تطبيقية في  92
تحليل مؤشرات 
التنمية االقليمية 
محافظة نجف 

 االشرف 
 

عمار عبد 
/ العظيم 

رغد صالح 
 رسل شوقي/

   2119 

دراسة واقع السكاني  93
ومتطلبات التنمية 

االقتصادية في محافظة 
 االنبار 

 

محمد هاشم 
 نمر

   2119 

دور الالمركزية في  93
توزيع تخصيصات 

برنامج تنمية االقاليم 
وقياس عدالة التوزيع 
المكاني للتخصيصات 

لمحافظة البصرة 
دراسة بين عاميي 

2113-2111 
 

    2119 

التربوي تحليل الواقع  95
في ناحيتي ابي غرق 

-2117والكفل لعام 
2113 

ناصر خلف 
بان ظاهر /
 اسراء صالح/

   2121 



 

 

 

واقع االستثمار  91
الصناعي في محافظة 

 البصرة
 

/ زينب عدنان 
 دعاء سلمان

   2121 

التنمية المكانية  97
للمحافظات العراق 
ضمن خطة التنمية 

 -2113الوطنية 
محافظة   2122
 المثنى

 

    2119 

93  
 المكانية التنمية

 العراق للمحافظات
 التنمية خطة ضمن

 -2113 الوطنية
 محافظة  2122
 ميسان

    2119 

99  
 المكانية التنمية

 العراق للمحافظات
 التنمية خطة ضمن

 -2113 الوطنية
 نينوى محافظة  2122

    2119 

 المكانية التنمية 111
 العراق للمحافظات

 التنمية خطة ضمن
 -2113 الوطنية
 نجف محافظة  2122

 

    2119 

111  
 المكانية التنمية

 العراق للمحافظات
 التنمية خطة ضمن

 -2113 الوطنية
 بغداد محافظة  2122

    2119 

 المكانية التنمية 112
 العراق للمحافظات

 التنمية خطة ضمن
 -2113 الوطنية
 بابل محافظة  2122

 

    2119 

 المكانية التنمية 113
 العراق للمحافظات

 التنمية خطة ضمن
 -2113 الوطنية
 ديالى محافظة  2122

 

    2119 

113  
 المكانية التنمية

 العراق للمحافظات
 التنمية خطة ضمن

 -2113 الوطنية

    2119 



 

 

ذي  محافظة  2122
 قار

115  
خطة الحفاظ التنمية 

لالحياء  التاريخية  في 
 البصرة

     

المكانية  التنمية 111
لمحافظات العراق 
ضمن خطة التنمية 

الوطنية محافظة 
 صالح الدين

 

    2119 

 المكانية التنمية 117
 العراق لمحافظات

 التنمية خطة ضمن
 محافظة الوطنية
 الديوانية

 

    2119 

  
 المكانية التنمية

 العراق لمحافظات
 التنمية خطة ضمن

 واسط محافظة الوطنية

    2119 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       



 

 

 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       



 

 

 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       



 

 

 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 



 دراسات الوزارة الدائرة التشييد                                   

 التاريخ التصنيف رقم الدراسة الدائرة  المؤلف  اسم الدراسة ت

دراسة تغيير  1
االعمال واالعمال 
االضافية واثرها 

على سير تنفيذ 
 المشاريع

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

131  1191 

السياحي القطاع  2
 الواقع واالفاق

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

المذكرة االيضاحية  3
االستثمارية للخطة 

 1191السنوية 
لقطاعي المباني 

والخدمات والتربية 
والتعليم العالي 
 والبحث العلمي

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

الدليل القياسي  4
الموحد لمسح الكمي 

العمال المباني 
 والهندسة المدنية

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

نقل ال 1194  
 وزارة التخطيط

واقع الصيانة  1
والتشغيل للمشاريع 

المنجزة لقطاعي 
المباني والخدمات 

 والتربية والتعليم

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

133  1191 

دليل المشاريع  6
لقطاعي الرئيسية 

المباني والخدمات 
والتربية والتعليم 
العالي في خطة 

2112 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

  1112 

تاثير مساهمة الجهة  1
المنتفعة في اعداد 

 وتنفيذ المشاريع

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

911  1111 

تقييم مشاريع الماء  9
 الصافي 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

121  1191 

تقرير حول الكلف  1
الكلية والتخصيصات 

السنوية لقطاع 
التربية والتعليم 

1192-1112 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

الخطة االستثمارية  12
 1113السنوية لعام 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

الخطة االستثمارية  11
 1112السنوية لعام 

لقطاعي المباني 
والخدمات والتربية 

والتعليم العالي 
 والبحث العلمي 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

 نسخة/ 3  

دراسة توفير مياه  12
الشرب الواقع 

 واالهداف 

هيئة التخطيط 
 ادوار جميلالتشييد 

وزارة 
 التخطيط

144  1194 

 1112/3  921وزارة هيئة التخطيط  النشاط السياحي  13



 نسخة/ التخطيط التشييد  الواقع واالفاق 

حاجة القطر  14
 لمشاريع الماء

2221 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

  1191 

دليل المشاريع  11
الرئيسية لقطاعي 
المباني والخدمات 
والتربية والتعليم 

 1191العالي 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

وثائق المقاولة  16
واثرها في كفاءة 

 تنفيذ المشاريع 

هيئة التخطيط 
ساطع /التشييد 

 لويس

وزارة 
 التخطيط

491  1191 

تكنولوجيا البناء  11
 السكني

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

111  1199 

ورقة عمل ارتفاع  19
 كلف تنفيذ المشاريع 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

  1112 

تقرير حول الكلف  11
الكلية والتخصصات 

السنوية لقطاع 
المباني والخدمات 

1192-1112 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

  1113 

دليل دراسات  22
المشاريع السياحية 

 في القطر 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

الخدمات البلدية  21
 وسبل تطويرها

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

1222  1113 /3 /
 نسخة

المذكرة االيضاحية  22
للخطة االستثمارية 

لقطاعي  1191
المباني والخدمات 
والتربية والتعليم 
العالي والبحث 

 العلمي

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

دليل مشاريع قطاع  23
التشييد واالسكان 
والخدمات خطة 

 1191االستثمارية 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

دليل المشاريع  24
الرئسية لقطاعي 

المباني والخدمات 
والتربية والتعليم 

 1112العالي 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

دليل مشاريع قطاع  21
التشييد واالسكان 
والخدمات خطة 

 1191االستثمارية 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

المذكرة االيضاحية  26
للخطة االستثمارية 

 1191السنوية 
لقطاعي المباني 

والخدمات والتربية 
 والتعليم العالي 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

دليل المشاريع  21
الرئيسية لقطاعي 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   



المباني والخدمات 
والتربية والتعليم 

 1111العالي 

تطوير المشاريع  29
الخدمية في العراق 

 الواقع واالفاق

هيئة التخطيط 
عدنان /التشييد 
 حمودي

وزارة 
 التخطيط

41  1193 

دراسة ترشيد  21
استهالك الماء وقييم 

 نظام كلفة االنتاج

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

11  1193 

تقرير حول الكلف  32
الكلية والتخصيصات 

السنوية قطاع 
المباني والخدمات 

1192-1112 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

 نسخة/1112/2  

دراسة موضوع  31
جمع ومعالجة 

 النفايات في القطر 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

 نسخة/2  

ورقة عمل ارتفاع  32
 كلف تنفيذ المشاريع

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

  1112 

مذكرة االيضاحية  33
للخطة االستثمارية 

لقطاع مباني  1194
وخدمات وتربية 
والتعليم والبحث 

 العلمي

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

السيطرة النوعية في  34
 اعمال البناء 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

622  1199 

المشاكل التنفيذية  31
 لمشاريع مياه الشرب 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

919  1111 

الخطة االستثمارية  36
 1112السنوية 

لقطاعي المباني 
والخدمات والتربية 

والتعليم والبحث 
 العلمي

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

ورقة عمل ارتفاع  31
 كلف تنفيذ المشاريع 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

  1112 

المذكرة االيضاحية  39
للخطة االستثمارية 

 1192السنوية 

لقطاعي المباني 
هيئة التخطيط 

 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

المذكرة االيضاحية  31
للخطة االستثمارية 

قطاعي  1112
 المباني والخدمات 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

دراسة اولية في  42
التخطيط الستثمار 
الغاز الطبيعي في 
مشاريع التنمية في 

 العراق 

هيئة التخطيط 
غضنفر / التشييد 

 علي

وزارة 
 التخطيط

  1114 

دور التخطيط  41
الصناعي في عملية 
التنمية الصناعية في 

 العراق

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

222  1196 

تطوير كلف احاالت مشاريع  42
قطاع المباني والخدمات 

     



والتعليم  والتربية
1192-1196 

الخطة االستثمارية  43
 1114السنوية 
مباني لقطاعي 

 والخدمات والتربية

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

وثائق المقاولة  44
واثرها في كفاءة 

 تنفيذ المشاريع

هيئة التخطيط 
لويس / التشييد 

 حليبة

وزارة 
 التخطيط

491  1191 

الخطة السنوية لعام  41
لقطاع  1111

المباني والخدمات 
 31الفصل 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

المذكرة االيضاحية  46
للخطة االستثمارية 

لقطاع  1199
المباني والخدمات 

 والتربية والتعليم

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

المذكرة االيضاحية  41
للخطة االستثمارية 

 1191السنوية 
لقطاعي المباني 

 والخدمات والتربية

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

 نسخة/2  

اثر المدخالت    49
المستوردة في كلف 

مشاريع قطاع 
التشييد خالل 

1111-1196 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

621  1191 

الدفع االجل لمشاريع  41
قطاع المباني 

والخدمات والتربية 
 والتعليم

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

134  1191 

االيضاحية المذكرة  12
للخطة االستثمارية 

 1194السنوية 
 قطاع مباني

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

   

دراسة كلفة ونظم  11
 المرافق والخدمات 

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

49  1193 

المشاكل التنفيذية  12
 لمشاريع مياه الشرب

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

919  1111 

مقترحات التطوير  13
 التخطيط والتنمية

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

  1199 

دور الجمعيات  14
التعاونية االسكانية 

في تنفيذ وادارة 
 المجمعات السكنية 

هيئة التخطيط 
اياد /التشييد 
 ابراهيم

وزارة 
 التخطيط

 نسخة/1199/2  493

تقييم التنفيذ في قطاع  11
نماذج التشييد 

مختارة في 
محافظات النجف 

 وكربالء

هيئة التخطيط 
محمد /التشييد 

 وجية

وزارة 
 التخطيط

   

دراسة تقييم تجربة  16
تنفيذ المشاريع من 

قبل المؤسسات 

نجم الدين عبد 
 اللطيف

   1191 



المتخصصة 
والمؤسسات النوعية 

 االنتاجية

وثائق المقاولة واثرها  11
 في كفاءة تنفيذ

 المشاريع

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

491  1199 

تقييم تجربة البناء  19
الجاهز في قطاع 

االسكان دراسة حالة 
 القطاع االشتراكي

هيئة التخطيط 
 التشييد 

وزارة 
 التخطيط

12  1193 

ا  دراسة تبليط 11
لشوارع في مدن 

 القطر  

  912  1112 

      االطار العام للسياحة  62

دراسة استهالك  61
 الماء الصافي 

  361  1196 

كفاءة تنفيذ المشاريع  62
 التنموية

 نسخة/1199/2  161  

الخطة االستثمارية  63
 1113السنوية لعام 

لقطاعي المباني 
 والخدمات والتربية

     

دراسة ترشيد  64
استهالك الماء وقييم 

 نظام كلفة االنتاج

  11  1193 

مقترحات التطوير  61
 التخطيط والتنمية 

    1199 

المذكرة االيضاحية  66
للخطة االستثمارية 

 1191السنوية 
لقطاعي مباني 

 والخدمات وتربية 

     

واقع الخدمات  61
الصحية وافاق 

 تطوها

  142  1194 

الدليل القياسي  69
الموحد للمسح الكمي 

العمال المباني 
 والهندسة المدنية

    1199 

دراسة استهالك  61
 الماء الصافي 

  361  1196 

واقع المشاريع  12
الخدمية نماذج 

 مختارة

  241  1191 

االستغالل االمثل  11
لالمكانات الفنية 

والمادية في تنفيذ 
المشاريع في 

 المحافظات

  131  1191 

ورقة عمل ارتفاع  12
 كلف تنفيذ المشاريع 

    1112 

تقرير حول الكلف  13
الكلية والتخصيصات 

السنوية قطاع 

 نسخة/2    



 1192/1112التربية

الواقع الحالي  14
والتصورات 

المستقبلية لالبنية 
 المدرسية

  46  1194 

ورقة بحتية تقديرات  11
الطلب على الوحدات 
السكنية والية متابعة 

-2212تنفيذها 
حسب دليل 2214

 الحرمان للسكن

 2211    يحيى الفهد

واقع االبنية السكنية  16
 للقطاع الخاص

  41  1193 

تقييم التنفيذ في قطاع  11
التشييد نماذج مختار 
 في محافظات النجف

  494  1199 

19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                             + 

الريفي الواقع 
  واالفاق

   369  اياد ابراهيم

المشاكل الفنية  11
واالدارية مشاريع 

 قطاع 

  911  1112 

مشروع بناء  92
المؤسسي دعم 
 القطاع الخاص 

    2221 

دليل تصنيف  91
معلومات ادراج 

ومتابعة تنفيذ 
 مشاريع

    1191 

مصادر بيانات  92
ومعلومات قطاع 

 بناء وتشييد

    1113 

خطة االستيطان  93
وتطوير الريفي في 

 العراق 

  64  1193 

احصاء اجازات  94
البناء وترميم 

الممنوحة قطاع 
 2223خاص 

    2224 

دور المهندس في  91
 تنفيذ المقاولة

    1113 

تنفيذ المشاريع  96
مشاكلها ومعوقاتها 
 مع طرق معالجتها 

 2216    عادل عبد زيد

91           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       



 

  
 
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     



  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     



  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     



  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     



  
 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 دراسات الوزارة الدائرة الزراعية                                         

 التاريخ التصنيف رقم الدراسة الدائرة  المؤلف اسم الدراسة  ت

1 
 

السياسات التسويقية 
واثرها على تطوير 

 االنتاج الزراعي

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

088 480806 1991 /2 /
 نسخة

خالصة تطور ظاهرة  2
الهجرة من الريف 

الى الحضر واثارها 
االقتصادية على 

التنمية الزراعية في 
 العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

0681.88 .8680.. 1906 

انتاج البذور الزيتية  .
في العراق الواقع 

 2888واالفاق عام 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.8. 808 1901 

سبل وافاق تنمية  6
والماعز في االغنام 
 العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

012 4.48.04 1991 

ملخصات ابحاث  8
المحاصيل الحقلية 

 1908-1984للفترة 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.. 190. 

االستغالل انماط  4
الزراعي واثرها في 

 التنمية الزراعية 

التخطيط هيئة 
مهدي / الزراعي

 صالح

وزارة 
 التخطيط

2.1 4.882 1904 

تخطيط التدريب  1
واالرشاد الزراعي 

عام  في العراق
2888 

هيئة التخطيط 
مهدي / الزراعي

 صالح

وزارة 
 التخطيط

.84 4.882. 1900 

واقع االنتاج الحيواني  0
 وافاق تطوره

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

12. 4.48102 1908 

محطات ضخ الري  9
 والبزل في العراق 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

808 4.1880 1900 

التجهيزات الزراعية  18
 بين الواقع واالهداف

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

048 4.18. 1991 

مقارنة اقتصادية  11
ومائية لطرق الري 

 في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

04 4.18808 1906 

دليل مشاريع القطاع  12
الزراعي جزء الثاني 

مشاريع االنتاج 
النباتي والحيواني 

والخدمات الزراعية 
1904 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.4881 1904 

دليل مشاريع قطاع  .1
الزراعي جزء االول 

الري واستصالح 
 1900الزراعي 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1900 

افاق وسبل تطوير  16
القطاع الزراعي 

1901-1908 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.8 1908 

واقع الخدمات  18
الزراعية وافاق 

 تطورها 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

128 4.8 1908 

 1908 ..8680. وزارة هيئة التخطيط تطور ظاهرة الهجرة  14



 

 

من الريف الى 
الحضر واثارها 
االقتصادية على 

التنمية الزراعية في 
 العراق

موفق  الزراعي
 الحديثي

 التخطيط

دليل مشاريع  11
الزراعي جزء الثاني 

مشاريع النباتي 
والحيواني والخدمات 

 1909الزراعية 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.481 1909 

 تطور مساهمة القطاع 10
الزراعي في الدخل 

-1918القومي 
1902 

هيئة التخطيط 
ماهر نور  الزراعي

 الدين

وزارة 
 التخطيط

61 ..9821 1904 

النهج المتكامل للتنمية  19
 الريفية في العراق

هيئة التخطيط 
 زراعي

وزارة 
 التخطيط

086 .81812 1998  /2 /
 نسخة

والطلب  واقع االنتج 28
على السلع الزراعية 

لغاية 1918-1900
2888 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.1882. 1909/2 /
 نسخة

االنتاج واالنتاجية  21
ومردود راس مال 

في الصناعات 
الهندسية قطاع 

-1904االشتراكي 
1908 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 ..08684 1908 

تطور انتاج  22
واستهالك لحوم 

 االسماك في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

081 4.982. 1998 

تطوير وتحسين  .2
مشاريع الري 

الصغيرة في المنطقة 
 الشمالية 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

190 4.18808 1998 

تقييم تشغيل وصسانة  26
شبكات الري والبزل 

 مشاريع مختارة

التخطيط هيئة 
جمال / الزراعي

 الدين 

وزارة 
 التخطيط

2.8 4.18808 1904 

دليل مشاريع  28
الزراعي جزء الثاني 

مشاريع االنتاج 
النباتي والحيواني 

1998 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.481 1998 

تطور ظاهرة الهجرة  24
من الريف الى 

الحضر واثارها 
االقتصادية على 

الزراعية في التنمية 
 العراق

هيئة التخطيط 
موفق /الزراعي

 حديثي

وزارة 
 التخطيط

 .8680.. 1908/2 /
 نسخة

دراسة اولية حول  21
افاق تطوير انتاج 
وتصنيع وتسويق 
 اللحوم في العراق

هيئة التخطيط 
مظفر / الزراعي

 رفيق العاني

وزارة 
 التخطيط

 461869 1918 

واقع ومستقبل الحركة  20
الزراعية في التعاونية 

 العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

68 4.889 190. 



 

 

تطور انتاج  29
واستهالك لحوم 

 االسماك في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

081 4.982. 1998 

العوامل المشجعة  8.
للهجرة من الريف 

 الى الحضر وتاثيرها
على هيكل العمالة في 

القطاع الزراعي 
والقطاعات 

االقتصادية االخرى 
 في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.4 .86 1906 

دراسة تقييم طريقة  1.
االرواء بالرش 

 والتنقيط 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.0 4.18801 190.  /2 /
 نسخة

نسب التبادل التجاري  2.
للمنتجات الزراعية 

الرئيسة اتجاهات 
 ومقترحات

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

802 ..0. 1909 

الخطة السنوية لعام  ..
للقطاع  1919

 الزراعي 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.881 1919 

معوقات التعاون  6.
االقتصادي العربي 

المشترك وسبل 
 معالجتها

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

4.1 ..1 1900 

السياسات التسويقية  8.
والسعرية لمحاصيل 
الحبوب في العراق 

وتاثيراتها على 
 االنتاج واالنتاجية

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

1811 480882. 199. 

العوامل المشجعة  4.
للهجرة من الريف 

 الى الحضر وتاثيرها
على هيكل العمالة في 

القطاع الزراعي 
 والقطاعات 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.4 .8680. 1906 

تخطيط تنمية الثروة  1.
 الحيوانية في العراق 

هيئة التخطيط 
 بهنام بشير/ الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.480 1914 

مذكرة الدائرة  0.
الزراعية الخطة 

السنوية لعام 
 قطاع الزراعي 1902

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.881 1902 

تقييم واقع انتاج  9.
فروج اللحم في 

 العراق 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.1 461869. 1906 

انتاج لحم الدجاج في  68
القطاعين االشتراكي 

الواقع والخاص 
1998 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

802 4.2884 1909 

خالصة دراسة نسب  61
التبادل التجاري 

للمنتجات الزراعية 
 الرئيسة 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

802 4.2884 1909 

 1904 4.48802 ..2وزارة هيئة التخطيط المنتجات الحيوانية  62



 

 

الواقع واالحتياجات 
 2888من عام 

 عبد/ الزراعي
 الرزاق مجيد

 التخطيط

تخطيط التركيب  .6
المحصولي الواقع 

 2888واالفاق 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.81 4.18880 1901 

الخطة السنوية لعام  66
القطاع  1908

 الزراعي 

   4.881 1908 

التسليف الزراعي في  68
 العراق 

وزارة  خليل رضا ياسين
 التخطيط

 ..28118 1912 

واقع الخدمات  64
الزراعية وافاق 

 تطورها 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

182 4.8 1908 

تطور ظاهرة الهجرة  61
من الريف الى 

الحضر واثارها 
االقتصادية على 

التنمية الزراعية في 
 1908العراق 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 .8680. 1908 

النشاط الزراعي  60
الخاص ودوره في 

 التنية الزراعية 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

112 4.. 1904 /2 /
 نسخة

خطة انتاج الحبوب  69
  1991-1998شتوية 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4..81  

واقع خدمات الثروة  88
الحيوانية واثرها في 

 التنمية المجترات

التخطيط هيئة 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

806 4.482 1900/2 /
 نسخة

النشاط الزراعي  81
الخاص ودوره في 

 التنمية الزراعية

هيئة التخطيط 
محمود /الزراعي

 جاسم 

وزارة 
 التخطيط

112 4.8 1904 

الطاقة االنتاجية  82
الحالية واهداف 

االنتاج خالل سنوات 
الخطة الخمسية 

1901-1908 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

1 4.1882 1919 

خدمات وقاية  .8
المزروعات الواقع 
 واالفاق المستقبلية 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

110 4.1868 1998 

مستلزمات االنتاج  86
الزراعي الواقع 

 1998واالفاق 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

220 4.1882 1904 

المحاصيل الصناعية  88
 في العراق 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

968 4..809. 1992 

المؤشرات االحصائية  84
لالقطار العربية 

1940-1914 

هيئة التخطيط 
طالب عبد /الزراعي

 الكريم

وزارة 
 التخطيط

 .18 1919 

تخطيط التدريب  81
الزراعي واالرشاد 

 2888في العراق 

هيئة التخطيط 
مهدي /الزراعي

 صالح

وزارة 
 التخطيط

 4.480. 1900 

المحاصيل السكرية  80
في العراق الواقع 

 1998واالفاق 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

800 4.8811 1909 

تخطيط التركيب  89
 المحصولي 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.81 4.8 1901 



 

 

ضابط استخدام  48
في الموارد المائية 

 العراق

وزارة  
 التخطيط

198 ...8911 1998 /2 /
 نسخة

المحاصيل البقولية  41
 في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

804 4..8.. 1909 

هيئة التخطيط  االطلس الزراعي  42
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.  

تقديرات الطلب على  .4
االعالف المركزة 

والخشنة الخطة 
 الخمسية

هيئة التخطيط 
عبد / الزراعي

 الحسن فرج

وزارة 
 التخطيط

 4..8280 1919 

خدمات وقاية  46
المزروعات الواقع 
 واالفاق المستقبلية 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

110 4.180 1998 

المحاصيل الصناعية  48
 في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

96. 4..801. 1992 

مقترحات تطوير  44
الزراعة النخيل 

وانتاج التمور في 
 العراق

هيئة التخطيط 
مظفر /  الزراعي

 رفيق

وزارة 
 التخطيط

 4.6842 1911 

دليل مشاريع الثروة  41
الحيوانية والدواجن 
في القطاعين العام 

 والتعاوني

هيئة التخطيط 
سعدي / الزراعي

 القدسي

وزارة 
 التخطيط

 4.488 1918 

تنمية سبل افاق  40
االغنام والماعز في 

 العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

012 4.48.1 1991 

واقع الخدمات  49
الزراعية وافاق 

 تطورها

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

128 4.882 1908/2 /
 نسخة

واقع انتاج بيض  18
 المائدة في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

121 4.188 1909 

اثر التغيير في  11
االسعار على التطور 
االنتاج الزراعي في 

 العراق 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.1882 1991 

تقدير حجم االنتاج  12
المحلي من الحليب 

 الخام

هيئة التخطيط 
 بهنام بشير/ الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.181 1919 

تقييم اسلوب  .1
االستفسار للمساحة 

المزروعة بمحصولي 
 الحنطة والشلب

هيئة التخطيط 
عبد / الزراعي

 الهادي حسين

وزارة 
 التخطيط

 4..812 1906 

انتاج واستهالك  16
محاصيل الخضر في 

 العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.8886 1900 

التقييم االقتصادي  18
والفني لمزارع 

االفراد المتعاقدين 
 8.بموجب قانون 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

114 4.1 1909 

االنتاج واالنتاجية  14
ومردود راس المال 

في الصناعات 
 الهندسية

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

118 ..2861 1909 



 

 

انتاج واستهالك  11
محصول الذرة 

 1998الصفراء 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

80. 4..818 1900 

اهمية الثروة  10
الحيوانية في العراق 

وتوقعات االنتاج 
والطلب والتجارة 

 الخارجية

هيئة التخطيط 
محمد /الزراعي

 حسين

وزارة 
 التخطيط

 4.4880 1911 

المذكرة االيضاحية  19
للخطة االستثمارية 

قطاع  1904
 الزراعي

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 ..2841  

االكتفاء الذاتي  نحو 08
من الحبوب الرئيسية 

 1998في العراق 
االهداف والوسائل 

 والمستلزمات 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4..81 1991 

الضائعات في تسويق  01
الخضر الصيفية في 

 1910العراق 

هيئة التخطيط 
محمد / الزراعي
 شرتوح

وزارة 
 التخطيط

 4.886. 1919 

شبكة البزل الرئيسية  02
 في العراق 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

194 4.18881 1998 

القطاع الزراعي في  .0
الخطة االقتصادية 

-1948الخمسية 
1949 

هيئة التخطيط 
 بهنام بشير/الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 ..081 1911 

تخطيط الموازنة بين  06
الثروة الحيوانية 

 وحاجتها من االعالف 

هيئة التخطيط 
عبد / الزراعي

 الرزاق مجيد

وزارة 
 التخطيط

.80 4.4880. 1901/2 
 نسخة/

تقييم واقع انتاج  08
فروج اللحم في 

 العراق

هيئة التخطيط 
ماهر نور / الزراعي

 الدين

وزارة 
 التخطيط

.1 46184.4 1906 

التدريب  تخطيط 04
واالرشاد الزراعي 

 في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.84 4.1861 1900 

المكننة الزراعية في  01
العراق تقييم الواقع 

وتحديد الحاجة 
1998 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.88. 1901 

واقع ومستقبل الحركة  00
التعاونية الزراعية في 

 العراق

وزارة  الرزاق مجيدعبد 
 التخطيط

68 4.889 190. 

قطعان االبقار  09
والجاموس في العراق 

 الواقع واالفاق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

962 4.4822 1992 

خالصة دراسة تقييم  98
واقع انتاج فروج 
 اللحم في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.1 4618.4. 1906 

تخطيط تنمية الثروة  91
 الحيوانية في العراق 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.882. 1914 

المذكرة االيضاحية  92
للخطة االستثمارية 

 1901السنوية 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 ..980 1901 

 .199 41.82 1828وزارة هيئة التخطيط واقع زراعة وانتاج  .9



 

 

محاصيل االعالف 
في العراق وسبل 

 تطويرها

 التخطيط الزراعي

الطاقات الخزنية  96
للمنتجات الزراعية 

1998 

هيئة التخطيط 
 بديع جميل/ الزراعي

وزارة 
 التخطيط

229 ..081 1904 

تخطيط التدريب  98
واالرشاد الزراعي 

 في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.84 4.889. 1900 

تقدير حجم االنتاج  94
المحلي من الحليب 

 الخام

هيئة التخطيط 
 بهنام بشير/ الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.1816 1919 

واقع توزيع الكوادر  91
الزراعية في دوائر 

 القطاع الزراعي

هيئة التخطيط 
سعدي / الزراعي

 علي 

وزارة 
 التخطيط

 ..080 1916 

تطوير وتحسين  90
مشاريع الصغيرة في 

 المنطقة الشمالية

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

190 4.1801 1998 

ؤشرات االحصائية مال 99
-40القطار العربية 

1919 

هيئة التخطيط 
طالب عبد / الزراعي

 الكريم

وزارة 
 التخطيط

 ..0889  

خالصة مركزة تقييم  188
استغالل االراضي 

 المستصلحة 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

2.2 4.1861 1904 

هيئة التخطيط  خطة انتاج الحبوب  181
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4..81 1998 

النشاط الزراعي  182
الخاص ودوره في 

 التنمية الزراعية

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.8 1904 

المؤشرات االحصائية  .18
دراسة تخطيط االنتاج 
الزراعي في العراق 

متطلبات التكامل 
 االقتصادي العربي

هيئة التخطيط 
طالب عبد /الزراعي

 الكريم

وزارة 
 التخطيط

 ..081  

توقعات االنتاج  186
والطلب على القطن 

 1918/1908الزهر 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4..881 191. 

المنتجات الحيوانية  188
الواقع واالحتياجات 

 2888من عام 

التخطيط هيئة 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

2.. 4.4 1904 

محطات ضخ الري  184
 والبزل في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

808 4.18801 1900 

انتاج وتسويق بيض  181
المائدة في القطاع 

 1998االشتراكي 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

616 4.48800 1900 /2 /
 نسخة

اهداف  9رقم مهمة  180
تطوير كفاءة اداء 

عناصر العملية 
االنتاجية وتحسين 
االنتفاع من القدرة 

 الزراعية

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.8 1919 

السياسات الزراعية  189
الواقع واالفاق عام 

2888 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.89 4.8 1904 



 

 

تخطيط التعليم  111
 الزراعي 

هيئة التخطيط 
بديع /  الزراعي

 القدو

وزارة 
 التخطيط

 4.881 1912 

االهمية االقتصادية  112
لصناعة الجلود 

واالصواف واثرها 
 على دعم االقتصادي

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

964 4.48800 1992 

الطاقات االنتاجية  .11
الحالية واهداف 

خالل سنوات االنتاج 
خطة الخمسية 

1901-1908 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

1 ..0816 1919 

واقع االنتاج والطلب  116
 على السلع الزراعية

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.881 1998 

الطاقات الخزينة  118
لمنتجات الزراعية 

1998 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

229 4..809 1904 

مع مصادر البروتين  114
 الحيواني

هيئة التخطيط 
بهنام /  الزراعي

 بشير

وزارة 
 التخطيط

 4.48808 1919 

واقع القطاع الزراعي  111
في العراق وتطوره 

 1910-1918خالل 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 4.882 1919/ 

ورقة عمل االستخدام  110
االمثل للحياة في 

 الزراعة

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1992 

االنتاج الزراعي بين  119
 التخطيط والواقع 

هيئة التخطيط 
اسماعيل / الزراعي

 عبيد حمادي

وزارة 
 التخطيط

  1900 

شبكة البزل الرئيسية  128
 في العراق 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

194  1991 /. /
 نسخة

واقع صناعة الدواجن  121
في العراق واالفاق 

 مستقبلية 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

119  1909 

واقع ومستقبل الحركة  122
 التعاونية الزراعية

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

688  190. 

واقع انتاج بيض  .12
 المائدة في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

121  1909 /
 نسخة/.

مقارنة طريقة الري  126
 بالسيح والري بالضخ

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

94  1909 

االمن الغذائي ودور  128
مشروع اعادة تاهيل 

 مشاريع الدواجن 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  2881 

دليل ابحاث وتقارير  124
 عن الثروة الحيوانية

التخطيط هيئة 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1911 

مقارنة طريقة الري  121
 السيح والري بالضخ 

هيئة التخطيط 
 الزراعي 

وزارة 
 التخطيط

  1909 

الحصول على اقصى  120
فائدة من المياه 

 المتوفرة لدينا

هيئة التخطيط 
 هشام قاسم/ الزراعي

وزارة 
 التخطيط

   

االستخدام االمثل  129
الكيمياوية في  لالسمدة
 2888العراق 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.88  1904 

 1901  61وزارة هيئة التخطيط تطور مساهمة القطاع  1.8



 

 

الزراعي في الدخل 
 1902القومي 

 التخطيط الزراعي

استصالح االراضي  1.1
واثاره االقتصادية في 

 العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

6.  190. /2 /
 نسخة

تقديم تشغيل الخزانات  1.2
 المائية في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

1824  199. 

الهدر في استخدام  ..1
الموارد المائية في 
مشاريع االروائية 

 وسبل معالجتها

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  199. /2 /
 نسخة

استصالح االراضي  1.6
االقتصادية في واثاره 
 العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  190. /2 /
 نسخة

الكفاءة الفنية  1.8
واالقتصادية االدارة 

النشاط الخاص 
 لمشاريع االبقار 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

1822  199. 

قطعان االبقار  1.4
 والجاموس في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

962  1992 

مستلزمات االنتاج  1.1
 1998الزراعي 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

220  1904 

القطاع الزراعي في  1.0
الخطة االقتصادية 

-1948الخمسية 
1949 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 ..081 1911 

خالصة دراسة  1.9
المكننة الزراعية في 

الواقع العراق تقييم 
وتحديد الحاجة 

1998 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1901 

تقييم اقتصادي  168
للمجزرة المركزية 

 العصرية

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1918 

االنتاج الزراعي بين  161
 التخطيط والتنفيذ

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

129  1998 

القطاع تقرير عن  162
الزراعي في العراق 

 الري والبزل

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

110  1918 

التخطيط الزراعي  .16
والهيكل التنظيمي 
لوزراة الزراعية 

 واالصالح الزراعي

هيئة التخطيط 
عبد /  الزراعي
 الزهرة 

وزارة 
 التخطيط

  1918 

 دراسة حول التنية 166
الزراعية واتجاهات 
التطور االقتصادي 
واالجتماعي للخطة 

 بعيدة المدى

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1914 

افاق تنمية الثروة  168
الحيوانية في العراق 

معدل الحد االدنى 
الحتياجات المواطن 
 من بروتين الحيواني

هيئة التخطيط 
سعدي /  الزراعي

 حميد

وزارة 
 التخطيط

  1918 

 1912  وزارة هيئة التخطيط اقتصاديات الصوف  164



 

 

قاسم / الزراعي في العراق
 الدجيلي 

 التخطيط

البطاط انتاجها  161
واستهالكها في 

 العراق

هيئة التخطيط 
مهدي / الزراعي

 صالح

وزارة 
 التخطيط

   

السياسات الزراعية  160
 واقع وافاق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

.89  1901 

تحليل بعض  169
المئشرات االساسية 
للقطاعات االنتاجية 

 في الزراعة

هيئة التخطيط 
عبد / الزراعي

 الزهرة العيفاوي

وزارة 
 التخطيط

  1910 

التشغيل والتكنلوجيا  188
في القطاع الزراعي 

 في العراق

هيئة التخطيط 
مزاحم / الزراعي

 النور هجي

وزارة 
 التخطيط

  1918 

على بعض اضواء  181
الجوانب المهمة في 

 زراعة العراقية

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  191. 

االطر العامة  182
للدراسات االقتصادية 

للمشاريع الزراعية 
المقترحة للخطة 

1918-1919 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

   

مع مصادر البروتين  .18
-1940الحيواني 

1911 

 هيئة التخطيط
بهنام /  الزراعي

 بشير

وزارة 
 التخطيط

  1919 

دليل ابحاث وتقارير  186
 عن الثروة الحيوانية 

هيئة التخطيط 
سعدي / الزراعي

 علي 

وزارة 
 التخطيط

  1911 

االنتاج الحيواني في  188
 العراق 

هيئة التخطيط 
قاسم /  الزراعي

 الدجلي

وزارة 
 التخطيط

  1911 

خالل منجزات الثورة  184
عشر سنوات مجال 

 تخطيط والتنمية

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1910 

حول االسمدة  181
 الكيمياوية في العراق

هيئة التخطيط 
 ماهر نور/ الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1912 

واقع المزارع  180
 الحكومية في العراق

هيئة التخطيط 
طعمة / الزراعي

 البندر

وزارة 
 التخطيط

  1911 

تقييم مشاريع حماية  189
وتنمية الثروة 

الحيوانية على ضوء 
واقع ومتطلبات 
تطوير االنتاج 

 الحيواني

محمد /هيئة التخطيط 
 حسين

وزارة 
 التخطيط

  1911 

تطور االستثمار  148
الزراعي في 

 1900-1980العراق

هيئة التخطيط 
 يحيى فهد/الزراعي

وزارة 
 التخطيط

809  1900 

تقييم وتشغيل وصيانة  141
 شبكات الري والبزل 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

2.8  1901 

محاضرات في  142
 تخطيط جزء الثاني 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1908 

الخطة االستثمارية  .14
 1998السنوية 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1998 



 

 

الصغيرة تقييم السدود  146
 في العراق

هيئة التخطيط 
مجيد /الزراعي 

 حميد

وزارة 
 التخطيط

  1901 

بدائل التنمية  148
لالستثمارات في 
القطاع الزراعي 
 والقطاع الخاص

هيئة التخطيط 
 يحيى فهد/الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  2812 

ضوابط استخدام  144
 الموارد المائية 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

 نسخة/1998/2  

استثمار االراضي  141
 القاحلة في العراق

هيئة التخطيط 
مجيد / الزراعي

 حميد

وزارة 
 التخطيط

  1918 

المياه الجوفية عام  140
2888 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1901 

خالصة مركزة تقييم  149
استغالل االراضي 

 المستصلحة 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1904 /2 /
 نسخة

تقدير الطلب  اساليب 118
على منتجات 

 1908-14الزراعية 

هيئة التخطيط 
كاظم عبد  الزراعي

 النور

وزارة 
 التخطيط

  1918 

نوعية مياه الري  111
المستخدمة في 

 مشاريع االروائية

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

199  1998 

نحو االكتفاء الذاتي  112
منتجات الحيوانية  من

1998 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1998 

دراسة تقويم القناة  .11
الرئيسية لمشروع 

 االسحاقي 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

968  199. 

تقرير السنوي عن  116
متابعة تنفيذ مشاريع 

خطة تنمية قومية 
1901 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1901 

تقرير عن الموارد  118
 المائية في العراق

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1900 

ورقة عمل لجنة  114
 االنتاج النباتي

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1908 

هيئة التخطيط  التربة وتصنيفها 111
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1914 

دراسة وضع نظام  110
على الحاسب االلي 

الحتساب االحتياجات 
المائية والتحكم بها 

خالل تغيير التركيب 
المحصولي والمساحة 

 المزروعة 

هيئة التخطيط 
وجدان /الزراعي

 ارحيم

وزارة 
 التخطيط

  1900 

السياسة الزراعية  119
 والمائية 

هيئة التخطيط 
هشام / الزراعي
 سعودي

وزارة 
 التخطيط

  2818 

تقرير السنوي نظام  108
متابعة وتقييم االداء 

التنموي الهداف خطة 
التنمية الوطنية 

2818-2811-

هيئة التخطيط 
يحيى /الزراعي

 اياد جابر/الفهد

وزارة 
 التخطيط

  281. 



 

 

2812 
متابعة وتقييم االداء  101

التنموي الهداف 
القطاع الزراعي 

 محافظة بابل

هيئة التخطيط 
 يحيى/ الزراعي

 الفهد

وزارة 
 التخطيط

  281. 

واقع حقول انتاج  102
فروج اللحم االهلية 

 في العراق

هيئة التخطيط 
محمد / الزراعي

 حسين

وزارة 
 التخطيط

  191. 

دليل مشاريع القطاع  .10
 الزراعي جزء الثاني 

هيئة التخطيط 
 الزراعي

وزارة 
 التخطيط

  1901 

دليل مشاريع القطاع  106
الثاني الزراعي جزء 

1909 

 
هيئة التخطيط 

 الزراعي 

وزارة 
 التخطيط

  1909 

دليل مشاريع القطاع  108
الزراعي جزء االول 

 1900مشاريع الري 

 
هيئة التخطيط 

 الزراعي 

وزارة 
 التخطيط

  1900 

السياسات التحويلية  104
للمصرف الزراعي 

التعاوني واثرها على 
تشجيع االستثمار 

 الزراعي

 
هيئة التخطيط 

 الزراعي 

وزارة 
 التخطيط

  1900 

واقع االنتاج والطلب  101
على السلع الزراعية 

1918 

 
هيئة التخطيط 

 الزراعي 

وزارة 
 التخطيط

  1998 

المبازل المغطاة  100
الواقع واالفاق عام 

2888 

 
هيئة التخطيط 

جمال / الزراعي 
 الدين نجيب

وزارة 
 التخطيط

  1904 

تبطين قنوات الري  109
 واثارة االقتصادية 

 
هيئة التخطيط 

 الزراعي 

وزارة 
 التخطيط

  1908 

دليل مشاريع القطاع  198
الزراعي جزء االول 

 1909مشاريع الري 

 
هيئة التخطيط 

 الزراعي 

وزارة 
 التخطيط

  1909 

واقع انتاج واستهالك  191
المصادر االساليب 
للبروتين الحيواني  

1910-1901 

 
هيئة التخطيط 

 الزراعي 

وزارة 
 التخطيط

  1909 

واقع انتاج والطلب  192
على السلع الزراعية 

1918-1900 
 2888وتطورها 

 
هيئة التخطيط 

 الزراعي 

وزارة 
 التخطيط

  1909 

انتاج واستهالك  .19
محاصيل الخضر في 

 1998العراق 

 
هيئة التخطيط 

 الزراعي 

وزارة 
 التخطيط

  1901 

نشر  2-4دراسة رقم  196
استعمال االسمدة 

 الكيمياوية والعضوية 

 
هيئة التخطيط 

نوري / الزراعي 
 عبد القادر

وزارة 
 التخطيط

  1916 

انتاج واستهالك  198
الفواكة في العراق 

1998 

 
هيئة التخطيط 

 الزراعي 

وزارة 
 التخطيط

801  1900 

 
194 

تقييم استغالل 
 االراضي المستصلحة 

 
هيئة التخطيط 

وزارة 
 التخطيط

2.2   



 

 

 الزراعي 

السياسة الزراعية  191
 واالنمائية 

     هشام قاسم سعدون

متوسطة استهالك  190
الفرد من مصادر 
 البروتين الحيواني 

     يحيى فهد

القطاع الزراعي واقع  199
-2889وطموح 

2812----281.-
2811 

 .281    يحيى فهد

واقع المزارع  288
 الحكومية في العراق 

    1911 

المنهاج االستثماري  281
1948-1944 

     

مقترحات تطوير  282
تخطيط والتنمية 
 القطاع الزراعي 

    1900 

االثار االقتصادية  .28
واالجتماعية لقوانين 
االصالح الزراعي 

 في العراق 

احمد زكي عبد 
 الهادي

   1914 

الحصول على اقصى  286
فائدة من الحياة 
 المتوفرة لدينا 

     هشام قاسم 

تحليل بعض  288
المؤشرات االساسية 
للقطاعات االنتاجية 

 في الزراعة العراقية 

 1910    عبد الزهرة العيفاوي

تقرير التعداد  284
الزراعي الشامل 

2881 

 2888    محافظة نينوى 

تقرير التعداد  281
الشامل الزراعي 

2881 

 2888    محافظة كركوك

تقرير التعداد  280
الزراعي الشامل 

2881 

 2888    محافظة صالح الدين

تقرير التعداد  289
الزراعي الشامل 

2881 

 2888    محافظة قادسية

تقرير التعداد  218
الزراعي الشامل 

2881 

 2888    محافظة ديالى

تقرير التعداد  211
الزراعي الشامل 

2881 

 2888    محافظة مثنى

تقرير التعداد  212
الزراعي الشامل 

2881 

 2888    محافظة ميسان

تقرير التعداد  .21
الزراعي الشامل 

2881 

 2888    محافظة بغداد

تقرير التعداد  216
 الزراعي 2881

 2888    محافظة واسط



 

 

تقرير التعداد  218
الزراعي الشامل 

2881 

 2888    محافظة نجف

تقرير التعداد  214
الزراعي الشامل 

2881 

 2888    محافظة بصرة

 1916    محمد سعيد الموازنة المائية  211

استخدام الموارد  210
الزراعية في منطقة 

 الوسطى 

    1992 

تطوير االنتاج  219
واالستهالك 

للمحاصيل الزراعية 
1940-1900 

    1909 

واقع تسمين االغنام  228
 والماشية في العراق 

    191. 

الطلب تقديرات  221
على الوحدات 

السكنية والية متابعة 
-2818تنفيذها 
2816 

 2811    يحيى الفهد

تقدير االنتاج  222
الزراعي للمياة 

واالراضي االنتاج 
 2814النباتي لسنة 

    2814 

دراسة تخطيط  .22
برنامج لزراعة 

محافظة الحنطة في 
 واسط

    2814 

دليل ري بعض  226
محاصيل المنطقة 

 الوسطى في العراق 

 1911    غازي مجيد

تقرير انتاج قسم  228
تخطيط القطاع 
الزراعي المياة 

والسدود واالنتاج 
 2810النباتي 

 

قسم التخطيط 
 الزراعي

   2810 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     



 

 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       



 

 

 
  

 
     

  
 
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       



 

 

 
  

 
     

  
 
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       



 

 

 
  

 
     

  
 
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       



 

 

 
  

 
     

  
 
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 

 



 التاريخ التصنيف رقم الدراسة  اسم المؤلف  اسم الدراسة  ت 

المعوقات االقتصادية  1
واالجتماعية واثرها في انتاجية 

 المرء العاملة في العراق

 1611 330063 906 القوى العاملة 

دور المجتمع في تخطيط  2
 البرامج التعليم

 1616 34001 477 القوى العاملة

العاملة في تخطيط القوى  3
 القطاع الزراعي

 1619 3310116 342 القوى العاملة

القوى العاملة في العراق الواقع  7
 واالفاق المستقبلية

 163 3310113 1017 القوى العاملة

 1614 3310124 341 القوى العاملة السكان وعرض القوى العاملة 5

تطور مساهمة المراة االنشطة  9
-1645الصناعية خالل 

1619 

 1611 33107 760 القوى العاملة

تخطيط القوى العاملة في  4
 العراق

 1696 331013  صالح الدين الشيخلي

دور التخطيط الحضري  1
واالقليمي في التنمية 

 االجتماعية

 1661 30404 162 القوى العاملة

اثر نظام الحوافز في زيادة  6
االنتاج واالنتاجية حاله دراسية 

 لثالث منشات في قطاع
 الصناعي

 1660 331097 115 القوى العاملة

تخطيط القوى العاملة والفنية  10
 2000-1645في العراق 

 1619 3310116  القوى العاملة

دراسات في اقتصاديات التعليم  11
تطور كلف التعليم في العراق 

لمرحلة االبتدائية ورياض 
 االطفال

 1646 342001  القوى العاملة

في الجهاز التخلف والفساد  12
 المركزي االداري

 1661 303032  القوى العاملة

التدريب المهني في العراق  13
 الواقع واالفاق المستقبلية

 1661 3400112 113 القوى العاملة

دراسة حول الشباب في  17
منظور التنمية البشرية مشاكل 

 وتوصيات

 2007 155095  خولة علي محمد

حول الوضاع التنمية دراسة  15
البشرية للمراءة في العراق 

ودعم مساهمتها في قوة العمل 
 ومحددات ذلك

 2009 155012  خولة علي محمد

سياسات التشغيل بين سوق  19
العمل والبطالة االستراتيجية 

 المقترحة لحفز التشغيل

  15203  باسمة محمد

واقع وحركة التشغيل في  14
 2010وزارة التخطيط 

 2011 152031  باسمة محمد

السياحة الدينية السياسات  11
واالليات المقترحة لتطوير 

 النشاط السياحي الديني 

 2005 150016  باسمة محمد

تقييم الواقع االطفال ذوي  16
االحتياجات الخاصة في 

 العراق والخدمات المقدمة لهم

 2005 1550713  سلوى ابراهيم

دراسة حول واقع دور ايواء  20
ومقترحات المسنين في العراق 

 تطويرها

 2005 155094  خولة علي



االستثمار االجنبي في قطاع  21
 السياحة

 2005 3320943  سلوى ابراهبم 

التعليم من خالل العمل الطريقة  22
 الحديثة الدارة الموارد البشرية 

 cd+ 2010 951037  ليث سبحان 

االمن  الفقر ةتحديات 23
االجتماعي في العراق وسبل 

 االرتقاء 

 2012   خولة علي

الواقع التنموي لمحافظة صالح  27
 2010الدين 

 2010   القوى العاملة

يم وعالقتة بالتنمية في التعل 25
 العراق 

    القوى العاملة

سياسات التعليم المهني  29
الصناعي واثرها على مستوى 

 اداء الخريجين

 1661  160 العاملةالقوى 

واقع العالقة بين المهنة  24
والتخصص للعاملين في قطاع 

 1649-1642االشتراكي 

 1611  903 القوى العاملة

دليل وحدات وبرامج التدريب  21
 التطوري في القطر

 1663  903 القوى العاملة

دراسة في مشكالت االسكان  26
 في العراق وتخطيط 

 1641   القوى العاملة

هجرة ذوي الكفاءات بين  30
االقطار النامية واالقطار 

 المتقدمة 

 1645   القوى العاملة

 1611   القوى العاملة دليل القوى العاملة 31

مصادر بيانات السكان والقوى  32
 العاملة

    القوى العاملة

المعاهد والمراكز التدريبية  33
بمستوى الدبلوم الفني المرتبطة 

 بوزارت

 1619  349 الكريم عدنان عبد

القوى العاملة العربية واالجنبية  37
واثارها على االستخدام 

 وتخطيط 

 1611  902 القوى العاملة

التوزيع الجغرافي للطاقة  35
 البشرية عالية المستوى 

 1616  431 القوى العاملة

اتجاهات مشاركة االناث في  39
المراحل التعليمية والتشغيل في 

 قطاع االشتراكي

 1614  344 القوى العاملة

االهدار في المعاهد الفنية  34
 والرسوب والتسرب

 1616  479 القوى العاملة

واقع مراكز التدريب في  31
القطاع الخدمي االشتراكي 

 وسبل تطويرها

 1614  765 جواد خليل

دليل التدريب المهني في  36
 العراق

 1663   القوى العاملة

في ضوء  اتجاهات نحو التعليم 70
 النمو السكاني في العراق

 1662  654 القوى العاملة

المعوقات االقتصادية  71
واالجتماعية واثرها في انتاجية 

 المراءة العاملة

 1611  906 القوى العاملة

اثر الحرب على القوى العاملة  72
في القطاع االشتراكي في 

 1610العراق 

 1611  271 القوى العاملة

 1616  901 القوى العاملةمؤشرات ومقياس تخطيط  73



 التنمية االجتماعية 

التعليم والتدريب المهني الناث  77
 واثرها على االنتاجية المراةء

 1663  1035 القوى العاملة

كفاءة نظام التعليم في العراق  75
1610 

 1663  2033 القوى العاملة

دور العنصر البشري في  79
االنتاجية في استغالل الطاقة 

بعض مشاريع الصناعات 
 الغذائية

 1645   القوى العاملة

دليل المراكز التدريبية في  74
 وزارة التخطيط 

 1611   القوى العاملة

دور المجتمع في التخطيط  71
 برامج التعليم 

 1616  477 القوى العاملة

تطوير االبعاد االجتماعية في  76
 خطط التنمية القومية

 1619  162 العاملةالقوى 

اسس واساليب تقدير  50
 االحتياجات من القوى العاملة 

 1643   القوى العاملة

تخطيط القوى العاملة العلمية  51
 2000والفنية في العراق 

 1619   القوى العاملة 

 1610   القوى العاملة تقييم ومتابعة المدارس الشعبية  52

التعليم المهني في العراق  53
 واالتجاهات الحديثة لتطويرة

 1641   عبد المجيد الصوفي

تقييم ومتابعة الحملة الوطنية  57
 الشاملة لمحو االمية االلزامي

 1610   القوى العاملة

دراسة تحليلية تطور االستخدام  55
خالل خطة التنمية القومية 

1647 

 1640   محمد حسن العالق

محو االمية في خطط  59
 1641المحافظات 

 1643   القوى العاملة

فهرس دليل التصنيف القومي  54
 للمهن في العراق

 1610   القوى العاملة

 1640    محو االمية الوظيفي  51

دراسة تحليلية لخطة الخمسية  56
 المقترحة من وزارة العمل 

 1642   القوى العاملة

دراسة عن اتجاهات نمو  90
وحجم السكان الفعال  السكان

 في العراق

 1649   احمد عبد هللا

اساليب التخطيط التربوي  91
 لالقطار النامية

 

   1643 

اساليب التخطيط التربوي  92
 لالقطار النامية

 1643   جون جزواز

تجربة المدارس الشاملة في  93
 العراق 

 1612   بديع محمود قاسم

 1645   حسن علي الدليل في كتابة البحث 97

 1645 0010727  حسن علي الدليل في كتابة البحث 95

 1690   عبد الغني سعيد تخطيط القوى العاملة 99

 1641 350123  الخدمات مشاكل التلوث البيئة  94

 1641 3310111  طارق العكيلي االنتاجية واالجور 91

دور االستثمارات  96
والمخصخصة في تحقيق 

 التنمية

 2012   صادقباسمة محمد 

عوامل كفاءة استخدام بعض  40
وامتصاص الطاقة البشرية 

 1644 331011  االجتماعية



 العالية

تقييم نظام المرحلة الثانوية  في  41
 العراق

 2011   محمد ثجيل مزبان

تقرير واقع وطرق التشغيل في  42
الوزارات والجهات غير 

 2012المرتبطة بوزراة 

 2017   التنمية البشرية

والتحديات –المراةء  43
 االجتماعية

 2017   قاسم عبود الدباغ

حرية انتقال قوة العمل العربية  47
 الى العراق

 1646   قيس المؤمن

ين ب واقع الجامعات االهلية 45
 التحديات والطموح

 2017   حدود فاضل

ليل التشريعات د 49
 والبروتوكوالت المعمول بها

   2017 

    عيسى الشماس موسوعة التربية االسرية  44

دراسة عن التنمية البشرية  41
 واثر تطور التكنولوجي 

 2017    باسمة محمد 

االحتياجات من االختصاصات  46
الطبية ومقارنتها باعداد 

 المتوقع تخرجها في كليات

   1647 

العرض والطلب على كوادر  10
 1660تدريبية تعليم عالي 

   1611 

تقرير واقع وحركة تشغيل في  11
وزارت وجهات غير مرتبطة 

 2013بوزارة 

   2017 

التخطيط والمنفذ من االجازات  12
الدراسية داخل وخارج العراق 

 للعاملين الدراسين

   2017 

السياسات واالهداف االنمائية  13
 االلفية في العراق

 2017   علياء اسماعيل

دراسة عن اثر التغيرات  17
االقتصادية على سياسات 

 تشغيل في العراق

 2017   باسمة محمد صادق

قياس الفقر في العراق  15
 واساليب الحد منة

    

) االيدي العاملة الفالحية  19
 ( المزارعون والفالحون

 2006   علي جسم

ادارة الجودة الشاملة في  14
 الحكومة االهلية –الجامعات 

 2015   طيف مكي العزاوي

تطوير المؤسسات التربوية من  11
خالل تحقيق معايير الجودة 
الشاملة للمعلمين والمشرفين 

 لجانب التربية الكرخ

 2015   حنين شالل

دراسة تعزيز مكانة المراة  16
اقتصاديا من خالل المشاريع 

 الصناعية الصغيرة

 2002   باسمة محمد صادق

دور التعليم والتدريب في  60
البشرية التطوير الموارد 

 تجربة كوريا الجنوبية

 2006   باسمة محمد صادق

مظاهر سوق العمل في العراق  61
اقتراح السياسات والتوصيات 

 لتحسين اداء 

 2009   باسمة محمد صادق

البطالة الواقع واالسباب  62
السياسات المقترحة للحد من 

 2004   باسمة محمد صادق



 البطالة 

قرار /  2015 خطة طوارىء 63
المراة  1325مجلس االمن 

 واالمن والسالم

وزارة الدولة والشوؤن 
 المراة

   

تقييم اثر المعونات التنموية  67
الرسمية المقدمة للعراق بعد 

  2003عام 

   2019 حامد علي عبد هللا

تطوير الموارد البشرية في  65
مقر وزارة التخطيط من خالل 

 تحديد االحتياجات التدريبية 

   2014 اسراء عبد جواد

محددات الخصوبة في العراق  69
والتوقعات المستقبلية لها في 

ضوء بعض الخصائص 
 االجتماعية

 1661   خولة علي البير

التشريعات ذات العالقة  64
 بالقطاعات االجتماعية في

 2004-1691العراق لفترة 

   2001 

المضامين االجتماعية  61
واالقتصادية لراتب رعاية 
االسرة وانعكاساتها على 

 االسرة العراقية

 2001   مديحة صبيح

تكمين المراة الريفية في  66
 العراق الواقع والتحديات 

 2019   وائل قتيبة/ ضي سامي 

تجربة التأهيل المجتمعي في  100
العراق دراسة ميدانية  حول 
 المشاريع الذاتية للدرة للدخل 

مديحة / خولة علي  
 صبيح

  2002 

الواقع االجتماعي والصحي  101
للمسنين في العراق وسبل 

 تطويرة 

 2006   خوله علي 

االبعاد االجتماعية لمشكلة  102
 السكن في العراق

   1660 

ادارة الجودة الشاملة في  103
الجامعات العراقية ومؤسساتها 

 لسوق العمل 

 2011   طيف مكي

التطرف الفكري في العراق  107
 االسباب والمعالجات

 

    عمر حمدان

تحديات التمكين االقتصادي  105
واالجتماعي والسياسي للمراة 

 العراقية
 

سحر /عقود حسين 
 فيض هللا

   

من االجازات التخطيط والمنفذ  109
الدراسية 

2012/2013/2017 

    سياسات تربية والتعليم

104  
خطة العمل الفورية لتنفيذ 

سياسة االسكان الوطنية في 
 العراق

2012    

سياسة االسكان الوطنية في  101
 2010العراق 

 

    

  
 

    

      



 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

      



 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

      



 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

      



 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

      



 

  
 

    

 

 



 التاريخ الدائرة اسم الدراسة ت

االفاق المستقبلية لسياسات االصالح  1
 االقتصادي في العراق

سالم /ليث سبحان 
 هامل

3112 

تقرير وتحليل دالة االنفاق  3
االستثماري الحكومي في العراق 

1991-3111 

 3113 سالم هامل

واقع تنمية االقاليم فى ظل الموازنة  2
 3111-3112االستثمارية 

 نسخ 3113/2 نجاح محسن

اتجاهات توزيع االستثمارات  4
 3119-1991الحكومية 

 cd+3119 ليث سبحان 

تحليل وتقييم اثر االنفاق العام في  5
 3111-1995المدخالت الخاصة 

 3112 صباح مهدي 

اتجاهات حركة االسعار في السوق  2
 3115المحلية 

 3115 قسم االسعار

االقتصاد مؤشرات التضخم في  7
 3115العراقي 

 3115 قسم االسعار

اتجاهات حركة االسعار ومؤشرات  8
التضخم في االقتصاد العراقي 

3115 

 3115 قسم االسعار

خالصة التقرير السنوي حركة  9
 3114االسعار في السوق العراقية 

 3114 قسم االسعار

الموازنة االستثمارية وبدائل النمو  11
 3115-3112في الناتج االجمالي 

 3117 

   مشروع قانون االستثمار االجنبيى 11

دراسة عن قانون االستثمار  13
 االسكاني

  

حملة التوعية االستثمارية  12
 راتيجية االست

 3112 

   االستثمار االجنبي والدعم الحكومي 14

الموازنة االستثمارية وبدائل النمو  15
 3115-3112في الناتج المحلي 

 3117 الدين جعفر عالء

مؤتمر مناقشة مشروع تعليمات تنفيذ  12
 3111العقود الحكومية 

 3111 

المراحل التنفيذية لمشروع تنمية  17
 3112القطاع الخاص 

 3112 

  عبد الستار ناصر مدخل الى اشكال االستثمار  18

االتجاهات الحديثة تحليل المالي  19
 وكيفية استخدامها مشروعات

 3113 مشتاق بشرى

 3113 علي شكري تعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية  31

معايير تحديد اولويات االستثمارات  31
 العامة واختيار المشاريع

 3111 عالء الدين جعفر

 3115 حسين حسب هللا اسعار النفط ونظرية تسعير الموارد الناضبة 33



سياسة التسهيل الكمي وفاعليتها في  32
 العراقياالقتصاد 

 3112 حسين حسب هللا

 3115 وزارة التخطيط دليل صندوق التنمية 34

واقع تنمية االقاليم في ظل الموازنة  35
 3111-3112االستثمارية للفترة 

 3113 نجاح محسن 

المشاريع االستثمارية للطاقة  32
المتجددة ودورها في تحقيق التنمية 

 المستدامة

 3117 احمد شهاب

االستثمارية والمصروف  الموازنة 37
 21/13/3112الفعلي منها لغاية 

 3114 

مشاكل ومعوقات تنفيذ المشاريع  38
 3117االستثمارية 

 3118 

تقديرات االستثمارات المطلوبة  39
 3117-3112للخطة الخمسية 

 3113 يحيى الفهد

التقرير السنوي الموحد لمتابعة  21
الموازنة االستثمارية حسب  مشاريع
 مشاريع 

 3117 

التقرير السنوي الموحد لمتابعة  21
مشاريع الموازنة االستثمارية حسب 

 الجهات المنفذة

 3117 

التقرير السنوي الموحد للمتابعة  23
المكتبية لتنفيذ مشاريع برنامج تنمية 

 االقاليم حسب مشاريع

 3117 

للمتابعة التقرير السنوي الموحد  22
المكتبية لتنفيذ مشاريع برنامج تنمية 

 االقاليم

 3117 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  



  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  



  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  



  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  



  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  



 



 دائرة التطوير االداري  

 

 التاريخ رقم الدراسة المؤلف اسم الدراسة  ت
رزمة تدريبية لدورات  1

الكوادر القيادية العليا جزء 
 الثاني االقتصاد والتخطيط

 82 1991 

 1921  اسيل جواد السلوك الوظيفي وقيم العمل 8
دليل انظمة الخدمة والتعليمات  3

 لوزراة التخطيط
  1921 

رزمة تدريبية لدورات  4
الكوادر القيادية العليا الجزء 
 الثالث االدارة والرقابة المالية

  1994 

رزمة تدريبية لبرامج دورة  1
الكوادر القيادية العليا الجزء 

 الثاني االقتصاد والتخطيط

  1922 

واقع اداء نظم الرقابة االدارية  6
 لمنشات قطاعات 

حمد بشير عبد 
 علي

81 1923 

ادارة تقرير نهائي لبرنامج  7
المشروعات االنشائية لفترة 

1926 

  1926 

المهمات االقتصادية للقطاع  2
 الخاص

  1929 

دليل حصر الخيرات  9
 االقتصادية العاقية

  1993 

 1993   ادارة المخازن  11
تنمية الثروة السمكية في  11

 العراق 
 118 1929 

رزمة تدريبية لبرامج خفض  18
 الكلفة 

 81 1991 

ورقة عمل تسرب الكفاأت  13
والخيرات العلمية في اجهزة 
 الدولة االسباب والمعالجات 

  1998 

 1991   دليل التشكيالت االدارية  14
االطار العام لخطة التنمية  11

-1991االدارية لسنوات 
1991 

  1929 

تقويم نظم الحفظ االرشيف في  16
مراكز ثالث وزارات 

 االعالم-الري –الزراعة )

   

واقع الوظيفة العامة ودور  17
 االجهزة المركزية في تنظيمها 

 113 1991 

الوحدات البلدية الواقع  12
 والطموح

  1993 

 1993  مقوالت السيد الرئيس القائد  19



 دائرة التطوير االداري  

 

صدام حسين في مجاالت 
 االدارية 

نظم المعلومات في اربع  81
 منشات تجارية

  1921 

 1921 323  تطوير المكاتب البريدية  81
واقع صيانة االجهزة المكتبية  88

 وسبل تطويرها
 63 1922 

ادارة المخازن زمن الحرب  83
 مؤشرات عامة

 78 1922 

دراسة تخطيط الموارد وتقليل  84
الوقت والكلفة في ادارة 

 المشروعات االنشائية

 111 1929 

دراسة تخطيط الموارد وتقليل  81
 الوقت والكلفة 

 111 1929 

واقع الرقابة الداخلية في  86
المنشات االقتصادية في 

 القطلر

 116 1929 

 واقع العمل  87
 
في الشركات القطاع المختلط  

 وسبل تطويره

 141 1991 

واقع التعبئة والتغليف  82
ية لصادرات المنتجات الزراع
الفواكة والخضر واساليب 

 تطويرها

 119 1991 

مختارة في  مصطلحات 89
 تطوير التنظيمي

  1991 

القوانين والقرارات والتعاميم  31
المتعلقة بالتطوير والتنمية 

 االدارية

 321 1991 

التكاليف واالسعار في  31
 المنشات الصناعية 

 112 1991 

مستوى كفاءة االداء في  38
شركات وزارة االسكان 

والتعمير في ضوء تحويليها 
الى من الشركات متخصصة 
 شركات المقاوالت عامة

 162 1991 

القيادات االدارية الواقع  33
 والطموح

 813 1998 

تقويم تجربة ممرسة مسؤولية  34
من موقع وظيفي ادنى في 
عينة مختارة من وزارات 

 811  



 دائرة التطوير االداري  

 

 الدولة
 1993 833  قانون انظباط موظفي الدولة  31
الحكومية  دور المنظمات غير 36

في المجتمع العراقي نسرين 
 شاكر

  8117 

دراسة تقييم السمات القيادية  37
للمالكات النسوية في مناصب 

 االدارية

 8117  محمد ال ياسين

بحث واقع استخدامات  32
الوصف الوظيفي في اجهزة 

 الدولة في ضوء عينة 

  8114 

استعراض تجربة المركز  39
 الوطني للالستشارات

بالتطوير االداري في مجال 
تصميم انظمة في الشركة 

 العامة للصناعات الكهربائية 

 8111  قصي ابراهيم

فاعلية واثر البرامج التدريبية  41
على اداء العاملين في وزارة 

 التخطيط والتعاون االنمائي

 8116  نسرين شاكر

دور النظم المحاسبية في  41
 تحقيق الشفافية 

  8116 

التخطيط المكتبة اللكترونية  48
في المركز الوطني 

لالستثمارات والتطوير 
 االداري

 8117  شذى نجم

دراسة تصميم برنامج لقياس  43
قابلية التفكير المنطقي 

للمتقدمين للعمل في مجال 
 الحاسبات

–نسرين شاكر 
ياسمين عبد 

 الكريم

  

سبل تطوير قابليات العاملين  44
 في مجال التطوير االداري 

  1999 

دراسة عن ادارة الوقت  41
وعالقته برفع كفاءة اداء 

 المدير في االدارة الوسطى 

 183 1922 

استخدام الوسائل الحديثة في  46
 التخاطي في اجهزة الدولة 

 71 1922 

محاظرات في احصاءات  47
 االنشطة االقتصادية 

  1922 

المهمات االقتصادية للقطاع  42
 الخاص

  1922 

التنمية االقتصادية في الوطن  49
 العربي

 1922  علي احسان



 دائرة التطوير االداري  

 

رزمة تدريبية لبرامج تخطيط  11
القوى العاملة واعداد 

المالكات على مستوى 
 المنظمة 

  1998 

اثر الحصار االقتصادي على  11
سلوك المدراء العاملين في 

 االداري منظمات الجهاز

 846 1993 

السياسات االقتصادية الجديدة  18
ودورها في تنمية القطاع 

 الصناعي الخاص

 113 1929 

المكاتب االستثمارية في  13
معات القطر ودورها في جا

 عملية التنمية االدارية 

 881 1993 

نظام الحفظ واالرشيف لشركة  14
 للمقاوالت حمورابي 

  1922 

تطور قطاع التشييد  مؤشرات 11
والبناء والخدمات خالل 

 1924-1967السنوات 

  1926 

رزمة تدريبية لبرامج تدريب  16
 المدربين 

  1991 

رزمة تدريبية خاصة  17
موضوع تحديد االحتياجات 

 التدريبية

  1923 

رزمة تدريبية لبرامج التوثيق  12
 والمكننة االدارية جزء الثاني

 14 1922 

الرقابة على تلف المواد في  19
 المنشات الصناعية 

 111 1991 

اساليب التسويق المعتمدة من  61
 قبل منشات القطاع الصناعي

 91 1929 

تنمية الثروة السمكية في  61
 العراق 

 118 1929 

نطاق االشراف في ادارة  68
العراقية في ضوء عينة من 
وزارتين الصناعة والمعادن 

 والتجارة

 62 1922 

دليل حصر الخيرات  63
 االقتصادية العراقية

  1993 

 1979  محمد علي تطبيقات التنظيم واالساليب  64
مقوالت السيد صدام حسين  61

 في مجارات االدارية
  1927 

دليل توجهات رئاسة ديوان  66
رئاسة الجمهورية ووزير 

  1923 



 دائرة التطوير االداري  

 

 التخطيط 
تطوير نظم المعلومات  67

 الخاصة بالتشييد والبناء 
  1926 

تخطيط القذوى عمة في  62
 مستوى منظمة 

  1922 

برنامج دراسات الجدوى  69
 1929الثالث 

   مالك حافظ

برنامج تدريبي في المناقصات  71
 وعقود المشاريع

   اياد الكرخي

محمد علي  تحليل القيمة  71
 حالوي

 1971 

االستثمار في نشاط قرض  78
 الصناعي الخاص

 689 1922 

المهمات االقتصادية للقطاع  73
 الخاص

 684 1922 

تقويم العملية التدريبية في  74
 المعهد القومي للتخطيط 

 191 1924 

واقع االنظمة الحفظ  71
 واالرشيف في العراق

  1976 

دليل تفسيري للمصطلحات  76
الخاصة بتحليل المشروع 

 الزراعي

  1922 

واقع توزيع المنتجات الغذائية  77
 وسبل تطويرة

 1922  معتصم باتي

دليل وصف الوظائف في  72
 وزارة التخطيط

  1923 

االستثمارات العربية في  79
 العراق 

 688 1922 

دراسة واقع قسم االرشيف  21
 والمراسالت واسلوب تطويره

  1921 

 1977   االنتاجية  21
 1922   اساليب بحوث العمليات  82
دليل عمل وحدات التطوير  23

 االداري
 1921  نضال محمد

دليل ترشيد استخدامات  24
 القرطاسية 

  1972 

واقع استخدام القوى العاملة  21
 الوافدة من اجهزة الدولة

 1972  صباح نوري

تقييم المشاركة والشراكة  26
واالدراك العام في تقويم 

 العراق الخدمات في

  8111 

 8118   –دليل خطة التدريب بغداد  27



 دائرة التطوير االداري  

 

 8118الموصل –البصرة 
واقع المؤتمر العلمي الثاني  22

للمركز الوطني للتطوير 
 االداري

  8118 

 1979  محمد علي كيف تقرأ الميزانية العمومية 29
مجلة التنمية االدارية  91

 والمعلوماتية
  8117 

عمل المركز العام  خطة 91
8112 

  8112 

دليل التشكيالت االدارية  98
 لجمهورية العراق 

  8118 

93     
94     
91     
96     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 دائرة التطوير االداري  

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 



 

  التعاون الدولي                               
 التاريخ المؤلف اسم الدراسة  ت

 
1 
 

الدور االقتصادي التركي في منطقة 
 الشرق االوسط

 3112 علي عادل حسيب

3 
 

تحليل وتقييم اثر االنفاق العام في 
 3111-1991المدخرات الخاصة 

 3112 االء حسن

  علي عادل رؤية مستقبلية في دور العراق االقليمي  2
العراقي مع الخصخصة في االقتصاد  4

 االشارة الى التجربة الكورية
 3114 شهباء غسان

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  



 

  التعاون الدولي                               
 ؛



 دائرة التكنولوجيا

 التاريخ المؤلف اسم الدراسة ت

المرونة الدولية لقواعد السلوك في نقل  1
 التكنولوجيا 

 1891 مثنى اكرم

برنامج اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا  2
2001-2010 

 2010 

اوراق عمل الوزارات المقدمة الى  1
المؤتمر سياسات البحث العلمي 

 2008ودورها في التنمية الوطنية 

 2008 علي جاسمطارق 

التقدم العلمي والتكنولوجي لنبني  4
 العراق العظيم

 1881 

تقرير السنوي النجازات وزارة العلوم  1
 2011والتكنولوجيا 

  

 



 دائرة المعهد القومي                                  

 التاريخ رقم الدراسة المؤلف اسم الدراسة ت
 5891  باسمة بشير  الحسابات القومية 1

نموذج االقتصاد العراقي  2
تحديد االنفاق والناتج 

والمستوى العام لالسعار 
نموذج اليكونو متري غير 

 خطي 

 222 5899 

المسارات التكنولوجية في  3
الزراعة العراقية 

 واتجاهاتها المستقبلية 

 1891 215 اسماعيل عبيد

مؤشرات االنتاجية وكفاءة  4
 االداء

   

 1891   اهمية التخطيط  2

االحصاء للمخططين  5
 والباحثين

  1899 

دليل المصطلحات  1
 االقتصادية والتخطيطية 

  1899 

   وليد حنا الموازنات التخطيطية  9

مذكرة تدريبية عمليتا  8
 عداد االطار العام

 1892  عصام رشيد

اتجاهات االصالحات  11
االقتصادية في عدد من 

 البلدان 

 532 1899 

تقييم مسيرة التخطيط في  11
 القطر العراقي 

 99  

دراسات تمهيدية لوضع  12
معايير تصميمية في 

 المدارس االبتدائية

  1898 

مقوالت الرئيس صدام  13
 حسين في تخطيط وتنمية

  1895 

نموذج للتوزيع المكاني  14
لصناعة الخشب ومنتجات 

 الخشب 

  1891 

االتجاهات بعيدة المدى  12
للصناعات التحويلية في 

 العراق

 223 1891 

نموذج للتوزيع المكاني  15
لصناعة منتجات الخامات 

التعدينية غير المعدنية 
 عدا النفط

  1891 

نموذج للتوزيع المكاني  11
للصناعات الكيمياوية 

  1891 



 دائرة المعهد القومي                                  

 والمنتجات النفط والفحم

البطالة الموسمية في  19
الزراعة وكيفية التخطيط 

 لالمتصاصها

 1895 412 اسماعيل عبيد

ظواهر التوطن في  18
الزراعة العراقية 

 واتجاهاتة المستقبلية

 389 1895 

اقتصاديات المنشاة  21
 الزراعية

 1892  مارسال كردونية

المتوازنة تخطيط التنمية  21
 النشطة القطاع الزراعي

  1893 

 1893   مبادئ االقتصاد الجزئي  22

السياسات االقتصادية في  23
توجيه النشاط الصناعي 

 الخاص 

 284 1892 

االقتصاد العراقي السمات  24
 والتطور 

  1894 

هيكل العدالة خالل الفترة  22
وبدائل  1891-1894

 توزيعها مابعد الحرب

 1891 311 حسينخالد 

االقتصاد مفاهيم التخطيط  25
 القومي 

  1892 

تخطيط التنمية المتوازنة  21
 لالنشطة القطاع الزراعي

 1893  حدود فاضل

ابعاد الهجرة الداخلية في  29
 1811-1852العراق 

 4 1891 

التقييم االقتصادي النتاج  28
دجاج اللحم جمعية 

 التعاونية في االسحاقي

  1894 

استخدام التحليل الكمي في  31
 التخطيط الموارد البشرية

 225 1899 

منهجيات التخطيط في  31
المحافظات وسبل 

 تطويرها

 419 1891 

سلسلة محاظرات في  32
 اساليب التخطيط 

  1892 

نموذج للتوزيع المكاني  33
الستخراج االحجار 

 والرمل 

 1891  عدنان عباس

نموذج للتوزيع مكاني  34
 لصناعة مواد البناء

 1891  سناء مرمن

   وداد سلمانتوقعات التوزيع الجغرافي  32



 دائرة المعهد القومي                                  

لصناعة الورق وفروعها 
 والطباعة والبشر

االحصاء للنخططين  35
 والباحثين 

  1899 

برنامج التدريبي المعهد  31
 القومي للتخطيط 

  1891 

مبادئ في االحصاء  39
 االقتصادي

 1892  صباح جرجيس

االحصاء للمخططين  38
 والباحثين 

 1892  محمد حسين باقر

االحصاء للمخططين  41
 والباحثين

  1899 

 1893  احمد بريهي مبادئ االقتصاد الجزئي  41

سياسة التدريب واثرها  42
 في التنمية االقتصادية

 1892  علي احسان

تخطيط القوى العاملة  43
وبحث تطبيقي لتقدير 
في  الطلب على المهندسين

 1881-1893العراق 

 1894  سلمان محسن 

دليل المصطلحات  44
 االقتصادية والتخطيطية 

  1899 

42     

45     

41     

49     

48     

21     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 دائرة المعهد القومي                                  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



 

 دراسات دائرة النقل والمواصالت

 اسم الدراسة ت
 

 رقم الدراسة السنة

الخطة االستثمارية السنوية لعام  -1
1991 

  

البرمجة االقتصادية والفنية لمسار  -1
 الحافالت 

1991 142 

المشاكل والمعوقات في تنفيذ طرق  -3
معالجتها في المرور السريع وسبل 

 العراق

1994 131 

دراسات النقل الشامل والنقل  اولويات -4
 1222السريع في المدن العراقية 

1999 193 

كراس الخالصة والتوصيات الجدوى  -1
االقتصادية والفنية الستيفاء االجور 

 على طرق السريعة

 134 

الجدوى االقتصادية والفنية الستيفاء  -6
 االجور على الطرق السريعة

 نسخة( 1) 134 1991

الهاتفية المستقبلية  الخدماتتخطيط  -7
 لمدينة بغداد

1999 717 

واقع اساليب نقل البضائع في القطاع  -9
 االشتراكي

نصرت / 1997
 يوسف

 نسخة( 3) 492

رفع كفاءة االنتاج واالنتاجية في  -9
 ارصفة المؤانىء 

 نسخة( 1) 711 1999

 نسخة( 3) 1999 تطوير طاقات النقل -12

التقييم المالي لتشغيل خطوط السكك  -11
 الحديد الحالية في القطر

 نسخة( 3) 139 1996

تخطيط النقل الشامل في المدن  -11
 باستخدام نماذج مبسطة

 نسخة( 3) 137 1991

التوازن بين النقل البضائع على السكك   -13
 الحديد والطرق البرية

 نسخة( 3) 131 1994

كراس الخالصة والتوصيات تخطيط  -14
 النقل السريع في المدن

 نسخة( 1) 131 1994

الخطة االستثمارية السنوية لعام  -11
المذكرة االيضاحية قطاع نقل  1991

 والمواصالت

1991  

قطاع  1997الخطة االستثمارية لعام  -16
 نقل والمواصالت

1997  

التقييم المالي واالقتصادي لمشروع  -17
 حديثة-بيجي–سكة حديد كركوك 

1994 137 

 139 1991 -بين بغدادتقييم تجربة النقل النهري  -19



 بصرة

واقع نقل البضائع بالطرق البرية  -19
 واالفاق المستقبلية

1999 194 

االسس والمعايير في اعداد تصاميم  -12
 مطارات 

 نسخة( 4) 134 1994

 نسخة( 1) 131 1994 تخطيط النقل السريع في المدن -11

الطلب على الخدمات الهاتفية  -11
 المستقبلية

1991 949 

كراس الخالصة والتوصيات المشاكل  -13
في تنفيذ طرق المرور والمعوقات 

 السريع وسبل معالجتها 

1994 131 

وعالقتها  اهمية الخزن في المؤانىء -14
باستغالل الطاقات االستيعابية 

 للمؤانىء

 نسخة( 1) 977 1991

كراس الخالصة والتوصيات االسس  -11
 ومعايير في اعداد تصاميم المطارات

1994 134 

واقع النقل بالسكك الحديد وافاق  -16
 تطورة

 نسخة( 3) 479 1997

تاثير استخدام شط البصرة للنقل  -17
 مؤانىء العراقيةالنهري على طاقات ال

1999 713 

 16 1971 صاحب ذياب/ صيانة الطرق   -19

تحليل التباين في اسعار الموارد  -19
 االنشائية واالعمال الخاصة 

1216  

دراسة الشراكة بين القطاعين العام  32
 والخاص 

 1216 احمد راتب 

دراسة لتطوير وتاهيل مطار النجف  31
 االشرف الدولي

  

 



 دراسات وخطط التنمية وزارة التخطيط

 التاريخ الدائرة  اسم الدراسة ت

 1891 الجزء السابع مقترحات التطوير التخطيط والتنمية  -1

 1881 وزارة التخطيط 1881-1891خطة التنمية  -2

جزء )مقترحات التطوير التخطيط والتنمية  -3
 (الخامس

 1899 

 1891  والتنمية جزء الثانيمقترحات التطوير التخطيط  -4

 1899  مقترحات التطوير التخطيط والتنمية كتاب الثاني -1

 1899  االولمقترحات التطوير التخطيط والتنمية كتاب  -1

 1894  التخطيط والتنمية مؤشرات واالرقام -1

 1891  مقترحات التطوير التخطيط والتنمية جزء الرابع -9

 1899 قطاع الزراعي التخطيط والتنمية كتاب الثانيمقترحات التطوير  -8

-1891االلتزامات المالية في خطة التنمية القومية  -11
1891 

 1893 

 1882  1882خطة الدراسات في وزارة التخطيط  -11

 1891  1891خالصة الخطة االستثمارية  -12

 1881  1881خالصة الخطة االستثمارية  -13

وصالحيات تنفيذ الخطة االستثمارية تعليمات  -14
 1892السنوية 

 1892 ديوان مجلس الوزارة

 1899  1899الخطة االستثمارية لعام  -11

 1881 مجلس الوزارة 1881خالصة الخطة االستثمارية  -11

 1898  لتطوير منطقة الحكم الذاتي مقترحات  -11

 1881  االهداف والسياسات االقتصادية والتنموية -19

 1883  1884خطة عمل الدائرة االدارية والمالية  -18

تقييم تجربة التنفيذ المباشر لمشاريع خطة التنمية  -21
 القومية في العراق 

  

 1891  1891خطة عمل وزارة التخطيط  -21

 1899  1899خطة عمل وزارة التخطيط  -22

 1899  مقترحات التطوير التخطيط والتنمية  -23

 1899  1899-1819التخطيط والتنمسة  -24

 1898  التنمية ارقام ومؤشرات -21

 1811  1891-1811خطة التنمية القومية  -21

 1891  1891-1891خطة التنمية القومية  -21

تجسيد لمضامين رسالة السيد الرئيس صدام حسين  -29
 اسبقيات وسبل التدبير  1882

 1882 

 1899  والحاالت الطارئة الخاصةخطة الدفاع المدني  -28

 1891  1881-1891خالصة خطة التنمية القومية  -31

 1881  1881-1899االطار العام خطة التنمية القومية  -31

 1891  1891خطة عمل وزارة التخطيط  -32

 1891  1891مسيرة تطوير وزارة التخطيط  -33

خالصة مكثفة بابرز توجيهات السيد وزير  -34
 1891التخطيط 

 1891 

 1898  1898خطة الدراسات في وزارة التخطيط  -31

 1882  1882ندوة البيئة والتنمية  -31

 1883  1883-1893قضايا التخطيط والتنمية  -31

-1881خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية  -39
1881 

 1881 

مالمح من مسيرة تطوير وزارة التخطيط جزء  -38
 الثاني

 1891 

 1892  1891-18892مسيرة تطوير وزارة التخطيط  -41

 1891  مسيرة تطوير وزارة التخطيط -41

 1891  1882-1892مسيرة تطوير وزارة التخطيط  -42



 1881  سياسات االعمار والتنمية بعد الحرب  -43

الخطة العشرية للنهوض االقتصادي واالجتماعي  -44
2113-2112 

 2112 

-1812االهداف االجتماعية للخطة بعيدة المدى  -41
1881 

 1813 

-دراسة مشروع خط انبوب الغاز الطبيعي كركوك -41
 بغداد

 1881 

واقع وافاق المنتجات النفطية في العراق استهالكها  -41
 1881-1811وخزنها وتوزيعها 

 1811 

   1898-1819مؤشرات تطور االقتصاد العراقي  -49

 1811  1891-1811القومية  التنميةخطة  -48

 1882  1882خالصة الخطة االستثمارية  -11

 1881 مجلس الوزراء 1881خطة دفاع المدني وحاالت الطارئة  -11

 2112 مجلس الوزارء االطار الفلسفي والقانوني للتخطيط والتنمية -12

 2112  الخطة العشرية للنهوض االقتصادي واالجتماعي -13

 1899  دليل اعدا الدراسات والبحوث  -14

 1813  التقدم في ظل التخطيط -11

 1899 قطاع الصناعي مقترحات التطوير التخطيط والتمية الكتاب الثالث -11

 2111  الكتاب السنوي االول وزارة التخطيط  -11

 2111  تقرير االدارة السنوي -19

   1891خطة عمل وزارة التخطيط العام  -18

خطة العشرية للنهوض االقتصادي واالجتماعي  -11
 جزء الثالث 2113-2112

  

االطار التفصيلي المبدئي لخطة التنمية القومية  -11
1811-1814 

 1811 

تعلقة مدليل توجيهات رئاسة السيد وزير التخطيط ال -12
 باعمال الوزارة 

 1891 

بحث حول تخطيط المستوطنات البشرية وتنمية  -13
 السكن

 1818 

 1882  وزارة الداخلية 1892ندوة البيئة والتنمية  -14

 1882  وزارة الصحة 1882ندوة بيئة والتنمية  -11

 1891  خطط تنمية محافظات -11

تعليمات وصالحيات تنفيذ الخطة االستثمارية  -11
1893 

 1892 

 1882  1882خالصة الخطة االستثمارية  -19

-2111االقتصادية العامة للدولة مؤشرات الخطة  -18
2111 

 2111 

 1891  1891خطة دراسات في وزارة التخطيط  -11

خالصة مكثفة بابرز توجيهات السيد وزير  -11
 التخطيط

 1894 

 1891  1891مالمح مسيرة التطوير وزارة التخطيط  -12

مقترحات لتطوير التخطيط والتنمية الموارد  -13
 البشرية

 1899 

القطاع الزراعي قطاع  1819الخطة السنوية  -14
 الصناعي قطاع النقل والمواصالت 

 1881 

 1881  1891-1811قانون خطة التنمية القومية  -11

 1891  1891-1892مسيرة التطوير وزارة التخطيط  -11

   مسيرة تطوير وزارة التخطيط  -11

 1882  ورقة عمل وزارة الزراعة والري -19

 1888  عمل وزارة الداخليةورقة  -18

 1882  ورقة عمل وزارة الصحة  -91

 1891  ورقة عمل ربط االجر باالنتاجية -91

 1899 مترحات لتطوير تخطيط والتنمية قطاع التشييد  -92



 والنقل والمواصالت

الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال المباني  -93
 دنية \والهندسة الم

 1891 

تقييم نتائج الدراسة للطلبة العراقين المبعوثين الى  -94
 خارج العراق 

 1813 دائرة التربوية

 1891  1891قانون خطة التنمية القومية للسنوات  -91

قرار مجلس قيادة الثورة  1818الخطة السنوية  -91
 مصادفة على الخطة السنوية

  

 1891  توزيع مهام على المنتسبي مركز وزارة التخطيط -91

 1811 تخطيط الهندسي قضية سوق الشيوخ دراسة ميدانية  -99

دليل تصنيف معلومات ادراج ومتابعة التنفيذ  -98
 المشاريع 

 1818 مركز التوثيق

  غرفة البيانات مصادر البيانات والمعلومات لقطاع البناء -81

تقرير عن اسلوب العمل للتنسيق بين الخطة  -81
 التربوية والخطة االقتصادية 

 1818 وزارة التخطيط

 1814 وزارة التخطيط 1814قانون خطة التنمية القومية  -82

   تقرير عن تخطيط التنمية الزراعية -83

تطور التجارة العراق الخارجية مع الدول  -84
 1811االشتراكية 

 1812 تخطيط التجارة

 1818  التخطيط في العراق -81

االطار التفصيلي المبدئي لخطة التنمية القومية  -81
1814 

 1811 

 1891  الموازنة البشرية  -81

 1811 مجلس التخطيط الدليل العراقي للمواصفات القياسية  -89

الصناعات الغذائية ودور الدولة في تنميتها  -88
 وتنظيمها في العراق

  طعمة بدر

 1812 عبد الرحمن قاسو قضايا التنمية والتخطيط بعيد المدى في االقتصاد  -111

 1811  1891خطة التنمية القومية  -111

 1891  قطاع الصناعي 112

 1819  قصبة المحمودية دراسة ميدانية تحليلية  -113

دليل المؤسسات االقتصادية والمالية والدولية  -114
 وعالقة العراق بها

 1814 

 1884  دليل اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية القومية -111

تقييم السياسات والمشاريع المقترنة الشركة العامة  -111
 للمطافي

 1811 محمد حسين

تقرير العمل والتنسيق بين الخطة التربوية والخطة  -111
 االقتصادية

 1818 

   مسيرة تطوير وزارة التخطيط  -119

المؤسسات االقتصادية والمالية الدولية وعالقة دليل  -118
 العراق

 1814 

 1818  لمحات عن التخطيط في العراق -111

 1894  1881-1891ستراتيجية التنمية القومية  -111

112    

 1899  التخطيط والتنمية مؤشرات وارقام  -113

 1818 كمال عبد القادر  المالحة النهرية في العراق  -114

 1811  ة يتقييم التجربة التخطيط -111

 2113  2113الكتاب السنوي الثاني  -111

 1898  ومؤشراتتنمية ارقام  -111

 1881  1881خطة عمل هيئة التخطيط  -119

 1814  الطرق الريفية في العراق -118

   2112قانون االستثمار العربي  -121

 2112  تقرير الوطن للتنمية المستدامة  -121

 1818  1818تعليمات مسح شامل للملكية  -122



 1894  دراسات في تخطيط والتنمية  -123

 1891  قانون خطة التنمية القومية -124

 1818  تخطيط في العراق -121

 1811  االطار التفصيلي المبدئي خطة  -121

 1894  الدليل القياسي الموحد كلي لالعمال مباني هندسة -121

 1891  مقترحات لتطوير تخطيط والتنمية جزء االول -129

 1882  ندوة البيئة تنمية -128

 1882  1882ندوة بيئة والتنمية  -131

   1884خطة انتاج الحبوب شتوي  -131

 1814  طرق الريفية في العراق -132

 2113  الشباب 2111-2113خطة تنمية الوطنية  -133

 2113  الخدمات 2111-2113خطة تنمية الوطنية  -134

النوع  2111-2113خطة تنمية الوطنية  -131
 االجتماعي

 2113 

الخدمات  2111-2113خطة تنمية الوطنية  -131
 الصحية

 2113 

تنمية  2111-2113خطة التنمية الوطنية  -131
 اجتماعية

 2113 

 2113  السكان 2111-2113خطة تنمية الوطنية  -139

االطار العام  2111-2113الوطنية خطة تنمية  -138
 لخطة تنمية

 2113 

 2113  الثقافة والسياحة 2111-2113خطة تنمية الوطنية  -141

 2113  الماء 2111-2113خطة تنمية الوطنية  -141

 2113  المكانية 2111-2113خطة التنمية الوطنية  -142

 2113  قطاع النقل 2111-2113خطة تنمية الوطنية  -143

 2113  خطة تنمية الوطنية القوى العاملة -144

 2113  الحوكمة 2111-2113خطة التنمية الوطنية  -141

قطاع نقدي  2111-2113خطة تنمية الوطنية  -141
 استقرار

 2113 

 2113  قطاع الزراعي 2111-2113خطة تنمية وطنية  -141

 2113  االستدامة  2111-2113خطة تنمية الوطنية  -149

مؤشر مناقشة مشروع تعليمات تنفيذ العقود  -148
 2112حكومية 

 2112 دائرة العقود

 2113  2111-2113خطة التنمية الوطنية  111

 2118  جزء االول  2114-2111خطة تنمية الوطنية  -111

 2118  االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر  -112

 1813  االهداف االقتصادية للخطة بعيدة المدى -113

 1881  مقترح دليل اعداد وتقييم المشاريع  -114

مؤشرات لتوزيع الخدمات الصحية على مستوى  -111
 1811القضاء 

 1813 

دراسة تحليلية للعالقة بين الدخل والعمل وراس  111
 1813-1811المال في االقتصاد العراقي 

 1811 

 1891  تقرير حول المشروعات االقليمية المشتركة  -111

 1819  1819قرارات مجلس التخطيط  -119

 1891  1881-1811االطار العام لخطة التنمية القومية  -118

التقرير النهائي والشامل باحصائيات االضرار التي  -111
تحققت بالبنية التحتية لكافة الوزارات والجهات 

 غير المرتبطة 

 2111 

قبل االجهزة منجزة من لكراس االعمال التطوعية ا -111
 2111والمراكز ودوائر الوزارة للنصف االول 

  

كراس االنجازات النوعية لالجهزة والمراكز  -112
 2111ودوائر وزارة تخطيط للنصف االول 

  

 2118 التقييم الذاتي والتحول المؤسسي مقياس تقييم  -113



 المعايير 

   رسم السياسات العامة في العراق -114

تنفيذ انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر متابعة  -111
2114 

 2111 

كراس االعمال التطوعية كافة تشكيالت وزارة  -111
 -2111التخطيط 

 2111 

القرارات العامة والمؤشرات التنظيمية لمجلس  -111
 التخطيط والهيئة التوجيهية

 1893 

تقرير متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفيف من  -119
 2112 الفقر

 2113 

 2113  الكتاب السنوي الثالث لوزارة التخطيط -118

 2111  2111-2113خطة التنمية الوطنية  -111

111-  
وافاق المكتبات المتخصصة في واقع 

 العراق

 1882 

المعدلة  1894تعليمات رقم السنة  -112
 وزارة التخطيط 

 

 1881 

دوائر كراس االعمال التطوعية لكافة تشكيالت  -113
 2119-2111وزالرة التخطيط 

 

 2118 عادل بدر الرياحي

 الخطة السنوية لوزارة التخطيط  -114
 

 2113 

جزء  2114-2111خطة التنمية الوطنية  -111
 الثاني

 

 2118 

-2114استراتيجية تطوير القطاع الخاص  -111
2131 

 

 2114 هيئة المستشارين

والمراكز كراس االنجازات النوعية لالجهزة  -111
 2111دوائر وزارة التخطيط للنصف االول 

 

 2111 

التقرير النهائي الشامل النجازات اللجنة  -119
المركزية لشطب الموجودات واضرار الحرب 

 31/12/2112لغاية  11/12/2111
 

                            2112 وزارة التخطيط

118-  
االضرار التقرير النهائي والشامل باحصائيات 

التي لحقت بالبنية التحتية لكافة الوزارات 
والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات 

 31/8/2111لغاية  2114

 2111 وزارة التخطيط

كراس االنجازات النوعية لكافة تشكيالت  -191
لغلية 1/1/2111وزارة التخطيط للفترة 

31/12/2111 
 

 2111 وزارة التخطيط

ئي الشامل لالضرار التي لحقت التقدير النها -191
بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة 

والمحافظات والناجمة من جراء االعمال 
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 اوين دراسات الوزارة االقتصاديعن                                            

رقم  المؤلف الدراساتاسم  ت
 الدراسة

 السنة تصنيف

متابعة خطط  1
االنتاج للقطاعات 

االقتصادية 
1991 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 000.119 1991 

التقسيم االقتصادي  2
المصافي مجمع 

التصفية في 
 صالح الدين

عبد الرسول 
 عبد الرزاق

415 000.130  

االقتصاد العراقي  0
1901-1900 

التخطيط هيئة 
 االقتصادي

 007.0  

5 
 

تقرير السنوي 
لحركة االسعار 

في االقتصاد 
 1991العراقي 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 002.515 1992 

4 
 

متابعة تنفيذ 
مشاريع خطة 
التنمية القومية 

 1909لغاية 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 000.9 1991 

3 
 

تقييم المردود 
االقتصادي لراس 

 المال المستثمر
في القطاع 

 الصناعي مختلط

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

397 002.51 1909 

اساليب التخطيط  7
 في العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

009 000.90  

سياسة االفتراض  0
الداخلي للحكومة 
واثارها السلبية 

على معدالت 
التضخم واعباءها 

على الخزينة 
 العامة

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

912 002.2512 1992 

متابعة تنفيذ  9
مشاريع خطة 
التنمية القومية 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 000.9 1909 
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1900 

استخدام االرقام  11
القياسية السعار 
االستيرادات في 

تخطيط استيرادات 
 العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

211 000.7930 1909 

الخطة العشرية  11
للنهوض 

االقتصادي 
 واالجتماعي 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 000.9 2112 

متابعة خطط  12
االنتاج للقطاعات 

االقتصادية 
1900 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 000.19 1909 

دراسة الفترة  10
الزمنية بين 

تاريخي ادراج 
المشروع في 

خطة والمباشرة 
 التعاضدية 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

411 001.091 1907 

احتساب معامالت  15
 –راس مال 

 الناتج االقطاعية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

390 002.151 1909 

متابعة خطط  14
االنتاج للقطاعات 

االقتصادية 
1991 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 000.19 1992 

خدمات وقاية  13
المزروعات 

الواقع واالفاق 
 المستقبلية

التخطيط هيئة 
 االقتصادي

710 000.17 1991 

تطور مستوى  17
المعيشة في 

العراق خالل فترة 
1971-1900 

 1904 002.12511 117 صباح جرجيس

تكاليف اسعار  10
انتاج وتوزيع 

الماء في مدينة 
 بغداد

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

911 000.10 1992 

ستراتيجية التنمية  19
 1994القومية 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 000.9 1900 

   043هيئة التخطيط واقع االنتاج  21
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واالنتاجية في 
صناعة التصفية 

 في العراق

 االقتصادي

تقييم انتاج صناعة  21
السيكاير في 

 العراق 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

041  1991 

تقييم المردود   22
االقتصادي لراس 

المال المستثمر 
في صناعة المواد 

الغذائية 
والمشروبات 

 والتبغ

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

1112 002.30 1990 

اقتصاديات  20
تصدير التمور 

 ومنتجاتها 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

377  1900 

متابعة تنفيذ  25
مشاريع خطة 
التنمية القومية 

 1909لغاية 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 000.9 1991 

الصناعات  24
البالستيكية في 

 العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

701  1991 /
 نسخة 0

تخفيض قيمة  23
العملة وعالقتة 

بالتغيرات 
 االقتصادية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

1131  1995 

ارتفاع االسعار  27
والدخل الحقيقي 
لموظفي الدولة 

1995 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

1115 002.12511 1995 

دور االنفاق العام  20
في االقتصاد 

 العراقي

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

054 002.125 1992 

الناتج المحلي  29
االجمالي عام 

نموذج  2111
تطبيقي لتحليل 

االتجاهات بعيدة 
المدى للنمو 
واتجاهات 

القروض خارجية 
 في العراق 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

215 002.1740 1903 
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تقييم انتاج صناعة  01
السيكاير في 

 العراق

التخطيط هيئة 
 االقتصادي

041 000.7934 1991 

تكاليف اعادة  01
اعمار المشاريع 

 واقع وتقييم 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

999 002.37 1990 

االقتصاد العراقي  02
1901-1907 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 001.910 1909 

االستثمار والنمو  00
في القطاع 

 الخاص

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1990 

االسعار  05
والعالقات 

التشابكية في 
 االقتصاد العراقي

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

195 002.37 1900 

ضريبة الدخل في  04
العراق ودورها 

في تحويل ميزانية 
 الدولة

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

431 003.252 1900 

التكاليف  03
الراسمالية ومعدل 

الخصم في 
الدراسات الجدوى 

 االقتصادية 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 002.151 1903 

دور السياسة  07
السعرية الزراعية 
في تحفيز االنتاج 

 الزراعي

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

994 000.10 1990 

السياسة الضريبية  00
 في العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

540 009.4240 1909 

الحصار  09
االقتصادي االثار 

 والمعالجات 

التخطيط هيئة 
 االقتصادي

  1992 

الموارد المالية  51
غير النفطية 

ودورها في عملية 
 التنمية القومية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

212  1904 

دالة االستهالك  51
 في العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

11  1900 

العالقات التشابكية  52
الصناعة التحويلية 

 في العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

430  1909 
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صناعة وسائل  50
االنتاج في العراق 

 2111الواقع 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

210  1903 

واقع التصدير  55
 واالفاق المستقبلية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

739  1991 

الضرائب غير  54
المباشرة في 

 العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

395  1909 

دراسات وابحاث  53
والتنمية التخطيط 

 في الوطن العربي

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1974 

دور ارباح  57
المنشات 

االقتصادية في 
تحويل الميزانية 

 العامة 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

391  1909 

الدخل القومي في  50
-1971العراق 
1902 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

15  1971 

تحديد مالمح  59
التكامل الصناعي 

 واالفاقالعربي 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

005  1900 

تصوير توزيع  41
الدخول في ظل 

السياسات 
االقتصادية 

واالجتماعية في 
 العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

199  1900 

تكاليف واسعار  41
انتاج وتوزيع 

الماء في مدينة 
 بغداد

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

911  1992 

تطور االسعار  42
السوق وحالة 

 العراقية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

14  1905 

خالصة للتطور  40
االقتصادي 

واالجتماعي في 
 العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1901 

تقييم اقتصادي  45
عام لقطاع 

 الزراعي

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1971 
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المؤشرات المالية  44
الرئيسية لخطة 
التنمية القومية 

1901-1904 

التخطيط  هيئة
 االقتصادي

  1901 

الكلفة ضياع دقيقة  43
من الوقت العمل 

في االقتصاد 
-1974العراقي 
1903 

 1977   سنان محمد

فهرست  47
التشريعات 

االقتصادية في 
 العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1975 

مشكلة البطالة في  40
العراق الواقع 

والطموح ورقة 
 نقاشية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 001.007 2119 

المعونات الدولية  49
وهيئات التحويل 

 الدولي

  002.740  قبس علي

تقرير االقتصاد  31
العراقي عام 

2119 

قيس علي عبد 
 الحسين

 001.90 2111 

تاثير المنح  31
والمعونات 

الخاجية على 
 التنمية في العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 002.17400 2111 

االساتذة نقص  32
الجامعيين في 

الكليات االدارة 
واالقتصاد في 

 العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 001.115 2110 

تقرير االقتصاد  30
العراقي لعام 

2117 

قيس علي عبد 
 الحسين

 001.90 2119 

تقرير االقتصاد  35
 2110العراقي 

/ سعد شريف 
 قيس علي

 001.90 2119 

تقرير االقتصاد  34
 2111العراقي 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 001.90 2111 

التعليم من خالل  33
العمل الطريقة 
الحديثة االدارة 

 2111 340.05  ليث سبهان
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 الموارد البشرية

المنهج العلمي في  37
 اعداد البحوث

 2111 001.119  احالم رجب

التضخم في  30
االقتصاد العراقي 

للنصف االول عام 
2111 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

 002 2111 

القياس الكمي  39
للتضخم في 

العراق والعوامل 
المؤثرة فية 

1991-2119 

 2111   اياد عباس

التقدم الفني في  71
 العملية االنتاجية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1900 

حصة االجور في  71
الدخل وخصائص 
 التنمية االقتصادية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1970 

االقتصاد العراقي  72
1971-1977 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1970 

اقتصاديات  70
صناعات االمتياز 

في العراق 
 صناعة السيكاير

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1900 

تطور االقتصاد  75
العراقي خالل 

2114 

 2114   قيس علي 

تقرير االقتصاد  74
 2113العراقي 

قيس علي عبد 
 الحسين

  2113 

تقرير عن وضع  73
 االقتصاد الدولي 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1900 

توزيع الدخل في  77
 العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1909 

التصنيف الدولي  70
الموحد للتجارة 

 الخارجية المعدل 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

   

خالصة للتطور  79
االقتصادي 

واالجتماعي في 
 العراق 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1902 

برنامج الشامل  01
العداد خطة 

التنمية القومية 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1979 
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1901-1904 

واقع استثمارات  01
النشاط الخاص 

 1900صناعة 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1909 

الطاقة الضريبية  02
ومدى امكان 

 زيادتها

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1975 

تحليلية دراسة  00
لتخطيط االستثمار 

في القطاع 
 الحكومي مركزي

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1972 

االقتصاد العراقي  05
1901-1900 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1991 

المؤشرات المالية  04
-1971للسنوات 

1970 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1901 

ميزانية النقد  03
االجنبي في 

-1973العراق 
1991 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1903 

دور االنفاق العام  07
في االقتصاد 

 العراقي 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

054  1992 

استخدام نموذج  00
المستخدم منتج في 
التحليل والتخطيط 

 االقتصادي

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

057  1991 

سبل ووسائل  09
ترشيد االستهالك 

 في العراق

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

053  1992 

تطور االقتصاد  91
-1973العراقي 
1901 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1904 

البرنامج الشامل  91
العداد خطة 

التنمية القومي 
1901-1904 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1901 

اساليب التخطيط  92
المالي التجربة 

 العراقية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1979 

تقدير معامالت  90
نموذج االقتصاد 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1905 
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 العراقي

دور الرقابة في  95
الحياة االقتصادية 

 المعاصرة

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

990  1990 

االستثمار والنمو  94
في القطاع 

 الخاص

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

1110  1990 

االنفاق الحكومي  93
 والتضخم 

التخطيط هيئة 
 االقتصادي

995  1990 

دور المصارف  97
االقتصادية في 
تمويل التنمية 

 االقتصادية

 1901   اثير ايوب 

استخدام االساليب  90
االحصائية في 
تقديرات تجارة 

 العراق الخارجية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1970 

اثر الحصار  99
االقتصادي على 
ارتفاع االسعار 

المحلية وانعكاس 
ذلك على 
االوضاع 
 االقتصادية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

1119  1990 

سوق بغداد  111
لالوراق المالية 

مشاكل الواقع 
 وافاق مستقبلية 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

1114  1990 

التمور العراقية  111
انتاجها وتطور 

تجارتها وارقامها  
 القياسية 

 1972   جعفر التميمي

تقييم اقتصادي  112
عام للقطاع 

 الزراعي 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1971 

اقتصاديات اقطاع  110
الخليج العربي 

 ودور العراق فيها

 1977   باتع خليفة

تقديرات الكلف  115
النهائية البنية 

واالنشاءات في 
قطاع االشتراكي 

 1979   وجدي شوكت
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ومؤشرات تطور 
 قطاع تشييد

واقع الطلب  114
المحلي على السلع 

 1973االشتراكية 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1973 

مقترح دليل اعداد  113
وتقييم 

المشروعات 
 الجزء االول

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1970 

المنطلقات  117
النظرية 

والمستلزمات 
العملية لتخطيط 

 االقتصاد العراقي 

 1974   ميسر قاسم

الدخل القومي في  110
-1971 العراق
1902 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1905 

تقرير التضخم  119
للفصل الثالث 

2112 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  2112 

تقدير دالة الطلب  111
على المياه في 

العراق لمدة 
1991-2111 

عبد الرحمن 
 كريم

  2112 

االفاق المستقبلية  111
لدور النشاط 

الخاص في تنمية 
 االقتصادية

التخطيط هيئة 
 االقتصادي

   

تقرير السنوي  112
الموحد لمتابعة 
تنفيذ مشاريع 

 خطة تنمية 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1991 

المشاريع المنجزة  110
لخطة تنمية قومية 

1991 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1991 

االندثار وتكاليف  115
 االنتاج

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1909 

واهمية واقع  114
القطاع الزراعي 

 في العراق

محمد شهاب 
 احمد

  2112 /
 نسخة 2

التقرير  113
االقتصادي 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  2111 /
 نسخة/0
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العراقي لعام 
2111 

اسلوب الشراكة  117
بين القطاعين 

العام والخاص 
صياغة االسلوب 

االمثل في ظل 
التوجة نحو 

 اقتصاد

/2112   فالح حسن 
 نسخة 0

تجربة المصارف  110
التجارية في 

 العراق 

يوسف فوزي 
 علي 

  2112/
 نسخة/0

تحليل واقع السكن  119
 في العراق 

 2112   وفاء رشيد سعيد

صناعة السياحة  121
والتنمية في ظل 

تراجع المواد 
 النفطية

 2112   وفاء رشيد سعيد

المضاربة في  121
اسواق الغذاء 

العالمية وضرورة 
 تحقيق االمن
الغذائي في 

 العراق

/2112   احالم رجب
 نسخة/5

التضخم في  122
االقتصاد العراقي 

للفصل االول 
2110 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  2110 

برمجة التخطيط  120
مشروع نظام 

متابعة تنفيذ 
المشاريع 

 االستشارية 

 2110    يحيى فهد

دعم القطاع  125
الخاص لالستثمار 

في القطاع 
الزراعي في 

 العراق

/2110   اقبال جميل
 نسخة/0

برمجة التخطيط  120
مشروع نظام 

متابعة تنفيذ 
المشاريع 

 االستشارية 

 2110    يحيى فهد



13 
 

دعم القطاع  125
الخاص لالستثمار 

في القطاع 
الزراعي في 

 العراق

/2110   اقبال جميل
 نسخة/0

االنجازات  124
واالنشطة 

المتحققة خالل 
الفصل الثاني 

2117 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  2117 

التقرير السنوي  123
لحركة االسعار 

في االقتصاد 
 2112العراقي 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  2112 

هجرة العقول  127
الكفاءات واثارها 

االقتصادية 
واالجتماعية في 

 العراق 

عامر محمد 
 علي

  2110 

تقرير حركة  120
االسعار في 

العراقية  السةق
خالل شهري 
كانون الثاني 

 وشباط

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  2115 

نشرة االسعار  129
 الشهرية 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

العدد 
 السادس

 2112 

نشرة االسعار  101
 الشهرية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

العدد 
 الخامس

 2112 

التضخم وتطور  101
االسعار في 

االقتصاد العراقي 
 2113عام 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  2117 

اتجاهات حركة  102
االسعار 

ومؤشرات 
التضخم في 

االقتصاد العراقي 
 2114اب 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  2114 

خالصة التقرير  100
الفصلي لحركة 

االسعار في 
االقتصاد العراقي 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  2111 
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2111 

تقرير حركة  105
 االسعارفي

االقتصاد العراقي 
1995 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

   

تقرير التضخم  104
للنصف االول من 

 2112عام 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  2112 

تطوير االسعار  103
في عموم 

المحافظات 
 العراقية 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

   

وثائق المشتريات  107
للسلع يتضمن 
طلب عرض 
اسعار دعوة 

 مباشرة 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

   

االختيار على  100
اساس النوعية 

 خدمات استشارية

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

   

خالصة تقرير  109
الفصل الثاني 

لحركة االسعار 
في االقتصاد 

 2112العراقي 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  2112 

الكلفة واالعباء  151
االقتصادية 

للحرب العراقية 
-1974االيرانية 

1903 

هيئة التخطيط 
 االقتصادي

  1900 

خالصة تقرير  151
الفصل االول 

 لحركة االسعار 

 2111   هيئة التخطيط 

تقرير التضخم في  152
االقتصاد العراقي 

الفصل االول 
2110 

    هيئة التخطيط 

التحليل  150
االقتصادي لقطاع 

تجارة الجملة 
والمفرد في 

 العراق 

 1900  444 هيئة التخطيط 
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سعر الظل للنقد  155
االجنبي في 

دراسات الجدوى 
 االقتصادية 

 1904  114 هيئة التخطيط 

الصندوق  154
االقتصادي 

 واالجتماعي 

 2115   هيئة التخطيط 

ظاهرة االغراق  153
وتاثيرها على 

 االقتصاد العراقي 

بثينة محمد 
 كريم

  2110 

اسس تقديرات  157
الطلب على السلع 

 االستهالكية 

صبري زاير 
 السعدي 

  1979 

فاعلية السياسة  150
الضريبية في 
تمويل عملية 

التنمية االقتصادية 
 في العراق

محمد شهاب 
 احمد

  2110 

تقييم مناخ  159
االستثمار في 

 االقتصاد العراقي

 هناء صالح
 احمد الجنابي

  2110
+cd 

الناتج تحليل واقع  141
المحلي االجمالي 

1971-2111 

   2110 

العوامل المؤثرة  141
بالخصوبة في 

 2111العراقعام 

 2115   قيصر اسماعيل

معاناة االقتصاد  142
 العربي 

    

دراسة تحليلية  140
للعالقة بين الدخل 

والعمل وراس 
المال في االقتصاد 

-1947العراقي 
1970 

    عطية مهدي

العراقي االقتصاد  145
1971-1977 

   1970 

اقتصاد المعرفة  144
ودورة في التنمية 
 بشرية في العراق 

 -4102   منتهى زهير
cd 

ورقة بحثية اثر  143
الصادرات النفطية 

محمد شهاب 
 احمد

  2115- 
 cd   
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نفطية على  روغي
النمو االقتصادي 

 في العراق 

ورقة عمل سياسة  147
 ضاالقرا

الصغيرة لمشاريع 
القطاع الخاص 

الصندوق 
االجتماعي 

 واالقتصادي 

   2115 

الحسابات الختامية  140
لسنة المالية 
منتهية في 

01/12/2110 

    

تقييم السياسة  149
االستثمارية في 

العراق خالل عقد 
 الثمانينات 

   1992 

ظاهرة غسيل  131
االموال ودور 

الجهاز المصرفي 
 في مكافحتها

شيماء هاشم 
 علي

  2115 
- cd 

دراسة الفترة  131
الزمنية بين 

تاريخي ادراج 
المشروع في 

الخطة والمباشرة 
 التعاقدية له

 1907   عربية موفق

الواقع واالفاق  132
الثار تبويب 

الخطة  
االستثمارية على 

كفاءة التحليل 
 االقتصادي 

    سعد عبد الكريم 

حول منهجية  130
اعداد الخطة 

 الخمسية 

    علي خضر

اساليب التخطيط  135
 في العراق

    

اتجاهات التنمية  134
بعيدة المدى 

 االنتاج والعمالة

 292  1900 
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نمط العالقة بين  133
المتغيرات 
االقتصادية 

الرئيسة الغراض 
تخطيط التنمية في 

 العراق

 7  1900 

اتجاهات االسعار  137
 العراقفي 

   1972 

المتغيرات  130
االقتصادية واثرها 

على معدالت 
 البطالة في العراق

اياد جابر 
سم ق /ظلومم

النماذج 
 االقتصادية

  2115 

دور قطاع  139
المصارف في 
مؤشرات اداء 
سوق العراق 

لالوراق المالية 
-2115)للمدة

2110) 

هديل فاضل 
شاكر 

قسم /الهاشمي
 دراسات السوق

  2115 

النفقات العامة في  171
العراق اسباب 

زيادتها واثارها 
االقتصادية 

-2110)للمدة
دراسة ( 2111
 قياسية

ماجد زيدان 
حسين وتحسين 

محمود 
خطة /مثنى

 بحوث الوزارة

  2115 

دور القطاع  171
السياحي في 

التنمية االقتصاد 
 العراق

هناء صالح 
 الجنابي احمد

  2114
+cd 

اقتصاد الظل   172
وانعكاساتة على 
البيئة االقتصاد 

 العراقي

مكتب  بثينة محمد 
الوكيل 

 الفني

 2114 

انخفاض اسعار  170
االسباب –النفط 

واثر على اعداد 
الموازنة العامة 

 في العراق

 +Cd   صباح جندي

المالحق  175
االحصائية مقارنة 
مؤشرات التنمية 
االقتصادية في 

   1909 
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 العراق

الطلب تقديرات  174
على طاقة 
الكهربائية 

2111-2115 

   2112 
/2 

 نسخة

النفط والطاقة  173
والدعم التطورات 

 وتوقعات 

هدى علي 
 ابراهيم

  2114 

تقدير دالة  177
االستهالك الكلي 

 في العراق

 2114   اياد جابر

اليات التوجة نحو  170
القطاع الخاص  
 في الوقت الراهن

2113   منتهى زهير
cd= 

ادارة القطاع  179
النفطي في العراق 
في ظل انخفاض 

 اسعار النفط 

عامر عبد 
 االمير

  2114 

واقع القطاع  101
الخاص في 

العراق مع اشارة 
الى نماذج في 

ادارة قطاع 
 الخاص

 2114   هناء صالح

متطلبات توجة  101
االقتصاد العراقية 

نحو اقتصاد 
 والسوق 

–احالم رجب 
 احمد زكي

  2114-
cd= 

مشكلة القروض  102
المصرفية 

المتعثرة في 
 العراق

-2113   ايسر محمد
cd= 

الصناعات  100
التحويلية في 

العراق الشركة 
العامة للصناعات 

جية لمدة النسي
2117-2115 

سهيلة عبد 
 العظيم

  Cd= 

دليل اجراءات  105
االقراض القواعد 
االساسية لرصد 
وتقييم الموظفين 

   2119 
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واداء النشاطات 
 المؤسسةفي 

مشروع البناء  104
المؤسسي ودعم 
القطاع الخاص 

is-pss 

   2119 

     دليل العاملين  103

اقتصاديات الطاقة  107
وانعكاساتها على 

 البيئة 

عادل بدر 
 الرياحي

  2111 

المشاريع  100
الصغيرة ودورها 
الريادي في بناء 
قدرات االقتصاد 

 الوطني

عادل بدر 
 الرياحي

  2111 

انموذج لدالة  109
التضخم وتبؤاتة 
في العراق لغاية 

 2121عام 

   2113 

تحديات االصالح  191
االقتصادي في 
العراق الواقع 

 والمتطلبات 

هناء صالح 
 احمد

  2113

cd- 

دراسة جدوى  191
اعادة تدوير المياه 

 الصناعية

   2113 

اسعار النفط في  192
–اسواق العالمية 

المضاربات  مابين
والقرار 

 االقتصادي 

2113   ميسون حبيب 
+cd 

االيرادات  190
الضربية والعوائد 

االخرى في 
 العراق

    

تطبيق اليات  195
التحسين المستمر 

واثرها في رفع 
مستوى االداء 

 المؤسسي 

انعام ارحيم 
 محمد داود/

  2117 

تقرير انموذج  194
الميزان التجاري 

   2117 
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لدالتي الصادرات 
واالستيرادات 

وتنبؤاته في 
العراق لغاية 

2121 

دور القطاع  193
الزراعي واالمن 

الغذائي في تقليص 
الفجوة الغذائية 

-2112للمدة من 
2114 

سهيلة عبد 
 العظيم 

  2117 

دور السياسة  197
الضريبية في 

تحقيق االهداف 
 االقتصادية 

ايسر محمد عبد 
 الكريم

  2117
+cd 

العالقة بين  190
االنفاق العام 

ومعدالت النمو 
الجمالية 

والقطاعية في 
-2115العراق 
2114 

 2117   اكتفاء عذاب

دور المزاد في  199
استقرار سعر 

الصرف 
والخيارات 

المطروحة في 
ظل انخفاض 

االحتياطي 
 االجنبي

2117   منى جابر حايط
+cd 

تحليل قيم  211
الصادرات النفطية 

باستخدام  وتنبؤاتة
اساليب التنبؤ 

 االحصائية

2117   فرح فيصل
+cd 

قياس وتحليل  211
العالقة البيئية بين 
االنفاق الحكومي 
االستثمار والناتج 
المحلي االجمالي 
في العراق لمدة 

1991-2114 

نضال قادر 
 حسان

  2117

+cd 

      



21 
 

التنوع االقتصادي  212
واثره في تحقيق 

االستقرار 
 االقتصادي في

-2110العراق 
2113 

2117   هناء صالح
+cd 

تقرير االقتصاد  210
 2110العراقي 
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البطالة المقنعة  215
واثرها على 

االقتصاد العراقي 
-1901للمدة 

2114 

   2117 
+cd 

االمن المائي  214
العراقي واثره في 
 التنمية المستدامة 

/ غدير محمد 
 خالد عواد

  2117 
 +cd 

دور قروض  213
المصرف 

الزراعي في تنمية 
القطاع الزراعي 

في العراق 
2111-2113 

 2110   اكتفاء عذاب
+cd 

التقرير السنوي  217
للمتابعة الميدانية 

المشاريع الميزانية 
االستثمارية 

وبرنامج تنمية 
 2114االقاليم 

   2113 

التقرير السنوي  210
االسواق السلع 

االساسية في 
 العالم

   2110 

مدى استجابة  219
السياسة 

االقتصادية 
للصدمات 

الخارجية في 
 العراق 

–احالم رجب 
 احمد زكي

  2110 

العراق مابعد داعش  211
التحديات  –

االقتصادية 
واالجتماعية وسبل 

 معالجة 

 2110   عمار جعفر
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تقرير التضخم  211
السنوي لعام 

2117 
 

   2110 

تحليل االستدامة  212
المالية في العراق 

-2110للمدة 
2114 

 

 2110   نضال قادر

الكراس الشهري  210
 لوراق النقاشية 

 

   2110 

سياسة استهداف  215
التضخم كاسلوب 

جديد للسياسة 
النقدية دراسة 

حالة العراق للمدة 
2113-2112 

 

احالم رجب 
 شاوي

  2110 

االصالح  214
الضريبي دعامة 
اساسية في بناء 

 االقتصاد العراقي 
 

بثينة محمد 
 كريم 

  2119 

 استراتيجية 213
 االمن الوطني

مجلس االمن 
 الوطني

  2119 

التنبؤ باالنشطة  217
االقتصادية 

المكونة للناتج 
المحلي االجمالي 

 2122لغاية عام 
 

 2110   فرح فيصل

تقرير سوق  210
العراق لالوراق 

 2117المالية 
 

دائرية 
السياسات 

شعبةالسوق 
 االسعار

  2110 

استراتيجية تطوير  219
القطاع الخاص 

2115-2101 
 

هيئة 
المستشارين 

 مجلس الوزراء/

   

تحديات التمكين  221
االقتصادي 

واالجتماعي 

عقود حسين 
 سحر فيض هللا/

  2119 
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والسياسي للمراة 
 العراقية

 

تحليل التضخم في  221
العراق 

وانعكاساته على 
بعض المتغيرات 
االقتصادية للمدة 

1991-2117 
 

شعبة النماذج 
 االقتصادية 

  2119 

دور السياسة  222
النقدية في تحقيق 

اهداف خطة 
التنمية الوطنية 

2110-2117 
 

 2119   منى جابر حايط

ادارة السيولة في  220
المصارف 
 االسالمية 

 

منتهى زهير 
 محسن

  2119 

التضخم المستورد  225
في االقتصاد 

العراقي االثار 
 والمعالجات

 

شيماء هاشم 
 تحسين محمود/

  2119 

مخاطر تمويل  224
المشروعات 

الصغيرة 
والمتوسطة 

 واليات معالجة
 

2119   هناء صالح
+cd 

واقع الصادرات  223
غير النفطية في 

العراق وافاق 
 تطويرها

 

 2119   محمد شهاب 

تقرير متابعة خطة  227
التنمية الوطنية 

2110-2117  
 

   2114 

القوانين  220
والتشريعات 
االقتصادية 

   2117 
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والقرارات 
والبيانات 

 والتعليمات النافذة
 

229  
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 دراسات وزارة الدائرة القانونية 

رقم  الدائرة المؤلف اسم الدراسة ت
 الدراسة 

 التاريخ التصنيف

شروط المقاولة  1
العمال الكهربائية 

والميكانيكية 
والكيمياوية االول 

 والثاني

/ 2   وزارة التخطيط دائرة القانونية 
 نسخة

تعليمات  2
وصالحيات تنفيذ 

الخطة االستثمارية 
 1992السنوية 

 دائرة القانونية 
 

 

/ 1992   وزارة التخطيط
2 /

 نسخة

التحميالت االدارية  3
 في عقود المقاوالت 

 دائرة القانونية  
 كامل خير هللا

/ 1991  909 وزارة التخطيط
2 /

 نسخة
تعليمات تنفيذ متابعة  4

مشاريع واعمال 
خطط التنمية 

 القومية

    وزارة التخطيط دائرة القانونية 

اهم االراء  9
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لمشاريع االعمار واالستثمار 

2111-2111 

الدائرة االعالمية 
 لديوان محافظة االنبار

 2112 

المجموعة االحصائية السنوية  91
-1999جامعة صالح الدين 

1999 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

 1999 

بيلوغرافيا المؤلفات االقتصادية  99
 1995في العراق 

مركز البحوث 
 االقتصادية واالدارية

 1991 جامعة بغداد

 1999  مركز التسويق العلمي االبحاث الجارية في العراق 99

الجيوكهربائية  نتائج المسوحات 99
 قرب سفوان

معهد بحوث الموارد 
 الطبيعية

 1995 

دراسات مجموعة بحوث  91
 1994االستهالك تقدير طلب 

  1995 

بحث حول تخطيط المستوطنات  91
 البشرية وتنمية السكن

المهندسين نقابة  حيدر كمونه
 العراقية

1999 

92     

93     

94     

95     

91     

99     

99     

99     

وقائع البحوث المؤتمر العلمي  111
 الخامس لمجلس البحث العلمي

 1999  مجلس البحث العلمي

محاضر جلسات المجلس  111
 الوطني 

جمهورية  مجلس الوطنس
 العراقية

1999 

وتقييم برنامج اعداد  112
 المشروعات الصناعية

معهد العربي للتخطيط 
 بالكويت

معهد العربي 
 بالكويت

1999 

برنامج متابعة تنفيذ الخطط  113
 االنمائية في االقطار العربية

 1999  معهد العربي بالكويت

   عبد الرزاق  هيئة االوراق المالية 114
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التعليمات الخاصة بتداول  115
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 2111  هيئة االوراق المالية

تعاريف ومصطلحات قطاع  111
 االوراق المالية

 2111  عبد الرزاق المالية

 1953  وزارة العدلية مجموعة القوانين واالنظمة 119

 1991  وزارة العدل الوقائع العراقية  119

 1919  وزارة العدل الوقائع العراقية  119

 1999  وزارة العدل الوقائع العراقية  111

 1999  وزارة العدل الوقائع العراقية  111

 1999  وزارة العدل الوقائع العراقية  112

 1999  وزارة العدل الوقائع العراقية  113

 1995  وزارة العدل الوقائع العراقية  114

 1999  وزارة العدل الوقائع العراقية  115

 1999  وزارة العدل الوقائع العراقية  111

 1959  وزارة العدل الوقائع العراقية  119

 1993  وزارة العدل الوقائع العراقية  119

 1994  وزارة العدل الوقائع العراقية  119

 1994  وزارة العدل الوقائع العراقية  121

 1994  وزارة العدل الوقائع العراقية  121

 1992  وزارة العدل القضائيةالنشرة  122

شروط المقاولة االعمال  123
 الهندسية المدنية

   وزارة الزراعة

 113قانون ضريبة الدخل  124
 1992لسنة 

 1992  وزارة المالية

وزارة العدل المسيرة  125
 واالنجازات 

 1994 منذر الشاوي وزارة العدل

    النفط والمعادن  121

النسخة  المصطلحات الشاملة 129
 العربية

 1999  مركز التنمية الصناعية

 1919  البنك المركزي العراقي نشرة البنك لمركزي  129

 1995  مجلس الوطني 1994الكتاب السنوي  129

مخطط االسكان العام محافظة  131
 ميسان

 1994  وزارة االسكان

وقائع المؤتمر العلمي االول  131
 للمفرضية العليا المستقلة

مفرضية العليا 
 المستقلة لالنتخابات

 2111 

تقسيمات وواجبات الهيكل  132
التنظيمي الحالي لدولة والقطاع 

 العام 

 1992  مجلس قيادة الثورة

دراسة جدوى انشاء المصرف  133
 العربي لالسكان 

 1991  االمانة العامة

برنامج تخطيط السياسات  134
 1994النقدية 

معهد العربي للتخطيط 
 الكويت

 1999 

برنامج تخطيط السياسات  135
 1999النقدية 

 1999  معهد التخطيط بالكويت
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 1999  مؤتمر غرف التجارة دراسات اقتصادية  131

دراسات قضايا المستقبل  139
 العربي

   مؤتمر غرف التجارة

معهد العربي للتخطيط  التوزيع السكاني والتنمية  139
 بالكويت

 1991 

 1995  خديجة حديثي والنحواللغة  139

تقييم النمو االقتصادي في  141
 1991-1951العراق 

 1991  جواد هاشم

 1991  فؤاد الراوي المعجم المفهرس 141

البرنامج التدريبي في تخطيط  142
 االستثمار 

معهد العربي لتخطيط 
 الكويت

 1999 

الموسوعة المقارنة للقوانين  143
 والتشريعات االنظمة

   سعيد احمد

تقسيمات وواجبات الهيكل  144
 التنظيمي

 1992  مجلس قيادة الثورة

المنهاج االستثماري لعام  145
1999 

 1999  ديوان مجلس التخطيط

دراسة ميدانية اجتماعية في  141
 بابل العنف ضد المراة

 2112  منظمة بنت الرافدين

 2111  وزارة الصحة 2111التقرير السنوي لعام  149

تقرير الدراسات االقتصادية  149
والفنية لمشروع انبوب نقل 

النتاجات النفطية ببيضاء بين 
 الناصرية والكوت

   

امانة دراسات  المراة العراقية بيلوغرافية 149
 والبحوث

  

 
151 

 1994  جامعة بغداد ببلوغرافيا مؤلفات االقتصادية

 1995  هيفاء علي 1993ببلوغرافيا مؤلفات  151

مجموعة االحصائية تسجيل  152
 لواء اربيل 1995

 1995  وزارة الداخلية

 1959مجموعة االحصائية  153
 لواء الكوت

 1959  وزارة الداخلية

مجموعة االحصائية لواء  154
 الديوانية 

 1959  وزارة الداخلية

مجموعة االحصائية سكان  155
 القرى 

 1959  وزارة الداخلية

 1959  وزارة الداخلية االحصائية لواء بغدادمجموعة  151

تقسيمات وواجبات نصف  159
 1-23السنوي مجلد

 1992  مجلس الثورة

تقسيمات وواجبات نصف  159
  1-25السنوي كجلد 

 1992  مجلس الثورة

محاضرات جلسات مجلس  159
 الوطني

 1991  مجلس الوطني

الدليل االداري جمهورية  111
 العراقية

 1991  الحكم المحليوزارة 

موسوعة المقارنة للقوانين  111
والتشريعات واالنظمة الدول 

   احمد سعيد 
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 قطر–بحرين –الكويت 

اثار التقدم العلمي والتكنولوجي  112
على احوال المراة واالسر في 

 العراق

 1919  باقر الحسني

دراسات شهرية شؤؤن  113
االقتصادية والمالية 

 واالجتماعية 

دراسات مكتب 
 السورية

 1913 

مستقبل الخليج العربي  114
وستراتيجية العمل العربي 

 المشترك

 1991  جامعة البصرة

الكلفة في صناعة السمنت  115
 العراقية 

   اخالص زكي

قوانين وانظمة وتعليات  111
 مخصصات 

   وزارة المالية

 1919  جامعة الدول العربية مؤتمر البترول العربي السادس 119

القدرة العراقية واثرها في  119
 الدفاع الوطني

   اللواء حازم عبد القهار

مشروع جدول االعمال  119
 االجتماع

 2112  االمانة العامة

عرض احصائي التعليم في  191
 البلدان 

 1992  انفغار مزدلين

المؤتمر الثاني لالمن الغذائي  191
 والمعرض النوعي 

 1999  محمد عيد السعدي

 1995  مجلس الوزراء برنامج العمل الحكومي 192

النفط والخليج العربي في  193
 الدوريات العربية

 1999  جامعة البصرة

بحث حول تخطيط المستوطنات  194
 البشرية وتنميط السكن

  نقابة المعلمين حيدر كمونة

الخطة االنتاجية للمؤسسة  195
العامة للسكك الحديد العراقية 

1995 

وزارة النقل 
 والمواصالت

 1995 

الخطة االنتاجية للمؤسسة  191
 1999العامة للسكك الحديد 

 1999  وزارة النقل

 1994  وزارة النقل الدليل التنظيمي  199

الخطوط العريضة في تقرير  199
 كلفة راس المال مشريع التنمية 

 1991  وزارة النقل

الوزراء فائق مجلس  تعليمات تنفيذ المقاوالت  199
 حضرتي

 2119 

المواصفات الفنية لالعمال  191
 االنشائية والتكميلية 

   وزارة االسكان

تصنيع بالطات التسطيح  191
 السيراميكية

 1999  مركز بحوث البناء

مستقبل الوطن العربي في  192
 القرن الحادي والعشرين

 2112  عدي صدام 

اطار الخطة العامة للتنمية  193
 1915االقتصادية واالجتماعية 

الجمهورية العربية 
 المتحدة

 1915 

التقرير السنوي لحركة التداول  194
في السوق العراق لالوراق 

   هيئة االوراق المالية
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 2111المالية 

تقرير الفصل الثاني حركة  195
التداول في السوق العراق 

 2119لالوراق المالية 

   هيئة االوراق المالية

الحسابات الختامية للقطاع  191
 االشتراكي

 1991  وزارة المالية

 1999  هيئة التمور العراقية ترويج صادرات التمور  199

التقرير السنوي لشركة العامة  199
الستيراد وتوزيع المواد 

 الكيمياوية

 1991  وزارة التجارة

الموازين السلعية الهم السلع  199
 1995االساسية 

 1995  وزارة التجارة

ندوة ادرة الموارد النفطية في  191
 الدول العربية

المعهد العربي للتخطيط 
 الكزيت

 1994 

الطرقبرنامج تطوير كفاية  191
 االداء 

 2111  وزارة االسكان 

الخرسانة برنامج تطوير كفاية  192
 االداء 

 2111  وزارة االسكان

    1999المراسيم الجمهورية  193

واالحداث اهم تطورات  194
 اقتصادية في العالم

وزارة التجارة 
 الخارجية

 1991 

المؤتمر التربوي السابع المنعقد  195
 في بغداد

 1992  وزارة التربية

   سامي عبد المهدي  البحوث المنشورة  191

التقرير االحصائي السنوي  199
 1999الخامس 

 1999  منظمة االقطار العربية

مبدا االقامة تقرير لجنة دراسة  199
 في المحافظات

لجنة دراسة مبدا 
 االقامة

 1991 

مؤشرات لتوزيع الخدمات  199
الصحية على مستوى القضاء 

1991 

دائرة تربوية 
 واالجتماعية

 1991 وزارة التخطيط

تقرير حول مشروعات االقليمية  211
 المشتركة 

االدارة العامة شوؤن 
 التعاون

 1991 وزارة التخطيط

دراسة تحليلية للعالقة بين  211
 الدخل 

االدارة العامة شوون 
 التعاون

 1991 وزارة التخطيط

    قرارات مجلس التخطيط 212

دراسة تحليلية للعالقة بين  213
الدخل والعمل وراس المال في 

 1993االقتصاد العراقي 

 1995  وزارة التخطيط

وقائع ندوة تجربة البحوث  214
 دوائية ال

المجمع منشورات 
 العلمي

 1999 

 1999  منظمة العمل المشترك التصنيف المهني العربي 215

شي من التعداد العام للسكان  211
1999 

 1999  بداي بدر 

 1999  جامعة بغداد التعليم العالي في العراق 219

دراسة تحليلية للصعوبات التي  219
تواجه الدراسات العليا في 

 جامعة الموصل 

   التعليموزارة 
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وزارة العمل والشوون  قضاء محكمة العمل العليا 219
 االجتماعية

 1993 

معالم الحركة التعاونية في  211
 العراق

   فالح عبد الكريم

الشمال الجنوب برنامج من اجل  211
 البقاء 

   ولي برنت

قرارت مجلس تنظيم التجارة  212
1999 

 1999  مجلس تنظيم التجارة

دراسة وظائف مراكز ومعاهد  213
 الخدمة االجتماعية 

 1999  وزارة العمل

مجموعة االحصائية تسجيل  214
 رمادي-لواء بغداد 1959

 1959  وزارة الداخلية 

تعميم التعليم االبتدائي في  215
 العراق

 1991  عبد المجيد رشيد

التقرير النهائي لتخطيط النقل  211
 والمواصالت 

 1991  جان بودوسكي

مجموعة االحصائية السنوية  219
1949 

 1949  وزارة االقتصاد

 1991  جامعة المستنصرية دراسات عن ايران  219

تائير اضافة مستويات مختلفة  219
من االسمدة التنروجينية 

 والفوسفاتية على نمو البطاط

 1999  عبد الكريم خالد

للمدن الهيئة المركزية  مدينة الثرثار الجديدة 221
 الجديدة

 1999 

ذاكرة المائي في  النقل المائي في العراق 221
 العراق

 1991 

ملف عن المؤتمر التربوي  222
 السادس  مديرية التربية

 1999  وزارة التربية

 1991  وزارة المالية قانون اصول المحاسبات العامة  223

ابحاث ومناقشات ندوة منهج  224
العام االستيراد ودور القطاعين 

 والخاص

شعبة االقتصادين 
 العراقين

 1992 

 1995  فؤاد الرواي المعجم المفهرس 225

مؤسسة النقد العربي  1992التقرير السنوي  221
 السعودي

1992  

التعليم الصناعي الزراعي في  229
 العراق

 1999  نزهت روؤف الشاطي

وقائع مؤتمر الطاقة العربي  229
 1992الثاني 

 1992  االقطار العربيمنظمة 

مخطط االسكان العام احتياجات  229
 الهيكلية مثنى

 1999  وزارة االسكان

دراسة معوقات االقبال على  231
 التعليم االبتدائي 

 1992  وزارة التربية

 1919  عايدة محمد مؤتمر البترول العربي السادس  231

ندوة استراتيجية تنمية القوى  232
 العاملة العربية

 1992  منظمة العمل العربية

دراسات مديرية ابحاث السوق  233
 في المؤسسة العامة لتجارة

   عادل العطار
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دراسة تحليلية في تطور  234
 استيرادات العراق من السلع 

 1991  عبد الرحمن 

نتائج االحصاء الصناعي  235
السنوي لمنشاة الصغيرة 

1992 

   

دراسة حركة التشغيل في  231
 1999العراق 

 1999  وزارة العمل

ندوة المصالح االمبريالية في  239
 الوطن العربي

جمعية االقتصاديين 
 العراقين

  

وقائع مؤتمر الطاقة العربي  239
 1995الثالث 

 1995  منظمة االقطار العربي

لجنة الخبراء االقتصاديين  239
 1911العرب 

 1911  جامعة الدول العربية

دراسات احصائية عن الكيان  241
 االجتماعي لطلبة كلية الزراعة 

 1915 كلية الزراعية عبد هللا العزاوي

التخطيط للمهارات  241
 والتكنولوجيا المتقدمة

 1919  مركز التنمية الصناعية

المديات المتاحة في نجانية  242
 التعليم 

 1999  وزارة التعليم

دراسة المسح االستطالعي  243
 لمراعي وتنميتها

 1992  جلمعة الدول العربية

معهد العربي للتخطيط  انماط التنمية في الوطن العربي 244
 بالكويت

 1995 

وزارة المالية قانون اصول  245
 29المحاسبات العامة رقم 

1941 

 1991  وزارة المالية

خطة التنمية العربية واتجاهاتها  241
 التكاملية

 1991  محمود الحمصي

الحلقة النقاشية السادسة معهد  249
 العربي للتخطيط بالكزيت

  1994 

 1994  معهد التخطيط القومي تخطيط القوى العاملة 249

 11دراسة مشروع تنمية  249
 وحدات تعاضدية انتاجية 

 1992  جامعة الدول العربية

موسوعة الحكم المحلي  251
االساسيات النظرية للحكم 

 المحلي

   العربية للعلوممنظمة 

انتاج وتسويق الكاشي البالط  251
 في العراق

 1999  ناطق السكوتي

قوانين التخطيط االقتصادي  252
 واالجتماعي في الدول العربية

 1994  منظمة العربية للعلوم

القتصاديات  دراسة تحليلية 253
 التمور واسعارها

   سعد طه

التقرير االحصائي السنوي  254
 1995الثالث

منظمة االقطار العربية 
 للبترول

 1991 

دور التعبئة والتغليف في تنمية  255
 الصادرات 

 1995  وزارة االقتصاد

 1911  وزارة الخارجية  1915التعداد العام لسنة  251

البترول والتغير االجتماعي في  259
 الوطن العربي

معهد العربي للتخطيط 
 الكويت

 1991 
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الحديد  خط السككمشروع  259
 بيجي

 1994  وزارة النقل

التطور العالمي في مجال التعليم  259
 الفني

 1991  نزار عبد الغفار

الهيكل التنظيمي الحالي للدولة  211
 والقطاع العام

 1992  مجلس قيادة الثورة

مرونات الطلب للسلع الغذائية  211
 في الريف العراقي

 1999  سيطام عبود

التكنولوجيا عبى التركيب اثر  212
 المهني 1991

 1991  مزاحم التورجي

الموازين السلعية الهم السلع  213
 1991االساية 

 1995  وزارة التجارة

دراسة تحليلية القتصاديات  214
 التمور

   سعد طه

التقرير السنوي عن اعمال  215
 قطاع التامين

 1992 وزارة االقتصاد دائة الفنية االحصاء

منظمة االقطار العربية  1995تقرير السنوي الثاني  211
 للبترول

 1995 

 1913   قوانين االدارة المحلية 219

االتجاهات الجديدة في االقتصاد  219
 والتجارة الخارجية

 1999  ماهر سعيد

مرونات الطلب السعرية للسلع  219
 الغذائية في العراق

 1992  لجنة تنظيم التجارة

االقتصادية بين العالقات  291
 اسرائيل والدول االفريقية

مركز الدراسات 
 الفلسطينية

 1994 

بحث مسحي تقويمي للمراكز  291
 االجتماعية في بغداد

 1991 وزارة العمل اكر منشات

الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع  292
 سنوات خمسة االصناعة 

جمهورية العربية 
 المتحدة

 1959 

مملكة العربية  خطة التنمية الرابعة  293
 السعودية

  

محاضر جلسات المجلس  294
 الوطني 

 1991  مجلس الوطني

 1993  وزارة المالية الكتاب السنوي الثاني 295

 1995  مجلس الوطني 1995-1994الكتاب السنوي  291

الكتاب السنوي لبحوث وقاية  299
 المزروعات

 1999  وزارة الزراعي

   مجلس الوطني 1991-1995الكتاب السنوي  299

وزارة االعالم دولة  1993الكتاب السنوي  299
 الكويت

 1993 

الكتب السنوي للحصاءات  291
 الزراعية 

 1994  جامعة الدول العربية

معهد العربي للتخطيط  انماط التنمية في الوطن العربي 291
 بالكويت

 1991 

مجموعة القوانين واالنظمة  292
1949 

 1951  وزارة العدلية

 1991  وزارة التربية مقررات الحلقة الدراسية الثانية  293

 1991  وزارة التجارة عمان االقتصاد العماني 294
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دور النظام في المصرف في  295
 بئة مدخرات القطاع الخاصتع

 1959  رئاسة الجمهورية

 مؤسسة مدينة الطب مدينة الطب في سننها الخامسة  291
1994 

 1994 

 1959  وزارة المالية مجموعة قوانين الضرائب  299

الهياكل االقتصادية واالجتماعية  299
 في دولة القطر

   

 1919  وزارة العدل قضاء محكمة التمييز العراق 299

دورة المشرفين على مراكز  291
وبرامج الثقافة العملية في 

 الوطن العربي

 1999  مكتب العمل العربي

 1991  جامعة البصرة التقرير السنوي جامع البصرة 291

دراسات مختارة في الصناعة  292
 النفطية

منظمة االقطار 
 المصدرة للبترول

 1995 

 1919  مركز التنمية الصناعية الجهاز االداري  293

اقامة الصناعات الصيدلية في  294
 الدول النامية

 1919  مركز التنمية الصناعية

محاضرة جلسات المجلس  295
 التشريعي لمنطقة كردستان

 1999  الحكم الذاتي

التخطيط الحتياجات الطفولة في  291
 الوطن العربي

االتحاد العام نساء 
 العراق

 1991 

التكوين السياسي واالجتماعي  299
 في العراق

  1999 

مركز دراسات الوحدة  نمو عام اجتماع عربي 299
 العربية

  

االستثمار ومعوقات في ندوة  299
 بورصات االوراق المالية

 1991  االتحاد العربي

صندوق االمم المتحدة  311
 للنشاطات السكاني

 1991  االمم المتحدة

 1991  معد العربي للتخطيط التوزيع السكاني والتنمية  311

 1999فليكن العام الجديد  312
انطالقة قوية في ارضية 

 1999منجزات االقتصادية 

 1999  وزارة التجارة

 1949  وزارة العدلية مجموعة قوانين واالنظمة  313

مجموعة قوانين واالنظمة  314
1919 

 1991  وزارة العدل

مجموعة المعاهدات واالتفاقيات  315
 الثنائية  

 1955  وزارة الخارجية

محاضرات االساتذة الزائرين  311
 1915لعام 

   وزارة التربية

 1991  مملكة االردنية السنوات السبعبرنامج  319

منظمة العربية للعلوم  ادارة المرافق العامة المحلية  319
 االدارية

 1995 

المركز العربي للدراسات  319
المناطق الجافة واراضي 

 القاحلة

   جامعة الدول العرية

تقرير االقتصادي العربي  311
 1993الموحد 

 1993  الصندوق العربي
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التقرير السنوي السادس عشر  311
1999 

 1999  الصندوق الكويتي

النشاط المعياري لمنظمة العمل  312
 الدولية في زمن العولمة

 1999  مكتب العمل الدولي

مجموعة االحصائية السنوية  313
 جامعة السليمانية 

 1999  وزارة التعليم العالي

دور العوامل االجتماعية في  314
 التصنيع اليابان 

 1995  جامعة المستنصرية

مجموعة القوانين واالنظمة  315
1994 

 1995  وزارة العدل

دور المجمعات الصناعية  311
والزراعية في حل مشاكل توافر 

الغذاء وتحقيق سياسة االمن 
 الغذائي

   االتحاد العربي

مشروع النظام المالي الموحد  319
 للدول العربية 

 1992  جامعة الدول العربية

وقائع مؤتمر الطاقة العربي  319
 الثالث 

 1995  منظمة االقطار العربية

االمانة العامة لجامعة  مؤتمر البترول العربي السادس  319
 الجامع العربية

 1919 

سنة ( 1)نظام لمنح اللزمة رقم  321
1949 

   

المعهد العربي للتخطيط  321
بالكويت والنظمة العربية 

 للتربية

  1991 

 1951  لورد سولتر اعمار العراق خطة العمل  322

االتحاد العام لغرفة  تقرير االقتصادي العربي 323
 التجارة والصناعة

 1919 

االتحاد العام لغرفة  تقرير االقتصادي العربي 324
 التجارة والصناعة

 1915 

لسنة ( 41)القانون المدني رقم  325
1951 

 1951  وزارة العدلية

هيئة العليا للالصالح  االصالح الزراعيقوانين  321
 الزراعي

 1959 

االتحاد العام لغرف  التقرير االقتصادي العربي 329
 التجارة

 1919 

قوانين وانظمة وتعليمات  329
 المخصصات 

 1919  وزارة المالية

 1991  وزارة العمل مشروع الثقافة السكانية 329

مجموعة القوانين واالنظمة  331
1951 

 1952  وزارة العدلية

الكتاب السنوي الثاني مناشير  331
وتعليمات صادرة من مديرية 

 1993جنسية 

 1993  وزارة المالية

السكان والتنمية في جمهورية  332
 مصر 

جهاز المركزي في 
 مصر

 1995 

المناخ الزراعي في الوطن  333
 العربي

 1999  االمارات العربية

 2112  جامعة االمارات العربية المؤتمر السنوي الثالث لبحوث  334
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الدليل السنوي الثاني للدوائر  335
الحكومية في جمهورية 

 العراقية

 1991 وزارة االعالم ماجد نجار

البنك الدولي تقرير السنوي  331
1999 

   

مجموعة القوانين واالنظمة  339
1919 

 1991  وزارة العدل

التقرير االقتصادي العربي  339
 الموحد 

 2111  االمانة العامة للجامعة

مجموعة القوانين واالنظمة  339
 المصرفية

   وزارة المالية

خالصة الدراسات المنجزة في  341
 وزارة التخطيط

  1995 

 1991  علي نوري حسن مبادءى ونظريات نخطيط المدن 341

االصالح الزراعي واعمار  342
 االراضي

 1951  وزارة االعمار

الندوة العربية التحضيري  343
لموتمر االمم المتحدة للعلم 

 وتكنولوجيا

 1999  اتحاد المجالس

دليل المصطلحات العربية  344
 الموحدة في العلوم االدارية

منظمة العربية للعلوم 
 االدارية

 1994 

تعريب وتوحيد المصطلحات  345
 العلمية 

للتعليم االتحاد العربي 
 التقني

 1994 

 1911  وزارة التجارة بحث عن اقتصاديات اليمن 341

تقرير تنمية الموارد البشرية  349
 في خليج العربي 

   امين عز الدين

تقرير عن الحلقة الدراسية  349
 االقليمية المشتركة

 1919  مركز التنمية الصناعية

دليل البرامج التدريبية لهيئة  349
 التقنيالتعليم 

 2115  مركز التطوير المالكات

القانون المدني مجموعة  351
 االعمال التحضيرية 

وزارة العدل حكومة 
 المصرية

  

القوانين واالنظمة مجموعة  351
1945 

 1941  وزارة العدلية

ندوة ادارة الموارد النفطية في  352
 الدول العربية

معهد العربي للتخطيط 
 الكويت

 1994 

المؤتمر االول للزراعين  353
 العراقين

 1919  نقابة الزراعين

دليل المونات الفنية لالمم  354
 المتحدة

 1991  مركز التنمية للصناعية

مجموعة قوانين واالنظمة خالل  355
1931 

 1931  وزارة المالية

مجموعة مجلس الدولة االحكام  351
 القضاء االداري 

   المكتب الفني

 1999  منظمة االقطار العربي الطاقة في الوطن العربي  359

تقارير عن تدريب القوى  359
العاملة للصناعة في الدول 

 النامية

 1991  مركز التنمية الصناعية
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ندوة المسؤلين عن البحث  359
العلمي والتمنولوجي في الدول 

 العربية

 1991  منظمة العربية للتربية

الشركات مساهمة الحكومة في  311
 االردنية

دائرة االبحاث 
 االقتصادية

 1995 

 1991  جامعة الدول العربية برامج االمن الغذائي العربي 311

الدورة التدريبية حول تحسين  312
 االنتاج الحيواني في موريتانيا

 1995  وزارة التنمية الريفية

متقدمة –االتصاالت والقيادة  313
 دورة تدريبة

مركز الوطن 
 لالستشارات 

 2119 

النشرة االحصائي السنوية  314
 1991للمغرب 

 1991  مملكة المغربية

لتقنيات وتطبيقات الحاسبات  315
 االلكترونية

 1991  مؤتمر بغداد العالي

مجموعة مجلس الدول الحكام  311
 القضاء االداري

   المكتب الفني

تقارير عن تدريب القوى  319
للصناعة في الدول العاملة 
 النامية

 1919  مركز التنمية الصناعية

برنامج تحديد وتحليل  319
 مشروعات االستثمار الزراعي

منظمة العربية للتنمية 
 الزراعية

 1999 

 153  المجمع العلمي العراقي مصطلحات علمية  319

 1992  وزارة البترول البترول والصناعة في ابو ظبي 391

عربستات والوضع تاريخ  391
 الراهن في ايران

 1991  وزارة االعالم

ادارة مشروعات الضمان  392
 االجتماعي ومشاكلها الفنية

 1951  جامعة الدول العربية

التطور الصناعي في الدول  393
 النامية 

 1919  مركز التنمية الصناعية

دور الوحدات االدارية في  394
 عمليات التخطيط 

 1995  العامةمعهد االدارة 

 1991  منظمة االقطار العريية اساسيات صناعة النفط والغاز 395

 1999  وزارة العدل المجموعة التشريعية  391

التجمع السنوي لمقاوالت  399
الدورات العربية التي تصل 

لمركز الوثائق في مجال 
 التخطيط االقتصادي

 1919  محمد السيد 

برامج جوانب االدارة العامة في  399
 تنمية

 1914  االمم المتحدة

 1999  وزارة التربية تعليمات لجنة دراسة  399

 1991  وزارة العدل الموسوعة القانونية العراقية 391

الدائرة االقتصادية تطور  391
 1991االقتصاد في االردن 

  1999 

خطة التنمية االقتصادية  392
 1991واالجتماعية 

المملكة االردنية 
 الهاشمية

 1991 

االتجاهات السياسية في خطة  393
 الخمسية الثانية

 1991  وزارة تخطيط السورية

 1959  االمانه العامة اتفاقيات العمل الدولي 394
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برنامج السنوات السبع للتنمية  395
 االقتصادية 

 1991  مملكة العربية االردنية

 1991  برهان الدجاني تقرير االقتصادي العربي 391

-1919المراسيم الجمهورية  399
1999 

  1919 

الموقف العراقي الرسمي من  399
 الخالف مع ايران

االتحاد العام نساء 
 العراق

  

مجموعة قوانين واالنظمة  399
1911 

 1919  وزارة العدل

تقرير الحلقة الدراسية االقليمية  391
 المشتركة للتوطن الصناعي

 1919  مركز التنمية الصناعية

الهجرة في االراضي  391
 الفلسطسنية 

السلطة الوطنية 
 الفلسطينية

 2111 

ملخص خطة التنمية االقتصادية  392
 واالجتماعية 

مملكة االردنية 
 الهاشمية

 1999 

مملكة العربية  خطة التنمية الثالث 393
 السعودية

 1995 

 1912  مركز تنمية تنمية المجتمع في العلم العربي 394

 1992  وزارة العدل قضاء محكمة تميز العراق 395

حول افاق التنمية العربية في  391
 الثمانيات

   المعهد العربي الكويت

مجموعة القوانين واالنظمة  399
1995 

   وزارة العدلية

مؤتمر اتحاد االقتصادين العرب  399
 1991الثالث 

اتحاد االقتصادين 
 العرب

 1991 

المعلومات دليل مصادر  399
 الصناعية في الوطن العربي

 1991  مركز التنمية الصناعية

ثقافة المؤسسات ندوة سيما  411
 االقتصادية الثالث

قسم الدراسات االدارية 
 سوريا

 2111 

التقرير االقتصادي العربي  411
 الموحد

 1994  االمانة العامة 

مجلس التعاون الدول  دليل الصناعات التحويلية 412
 الخليج العربي

 1993 

ندوة تنمية الموارد البشرية في  413
 الخليج العربي

 

المعهد العربي للتخطيط 
 الكويت

 1995 

المناخ الزراعي في الوطن  414
 العربي 

 1999  جامعة الدول العربية

 1914  االتحاد لغرف التجارة تقرير االقتصادي الموحد 415

مستقبل الوطن العربي في  411
 الحادي والعشرين القرن

 911  عدي صدام 

سنوات في حياة االنسان  11 419
 المصري

 1991  جهاز المركزي للتعبئة

مجموعة القوانين واالنظمة  419
 المصرفية

 1919  وزارة المالية

اعمال المؤتمر السابع التحاد  419
 االقتصادين العرب 

 1999  االتحاد االقتصادين

 1999  مملكة االردنية دراسات االقتصادية 411
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االتحاد العام للغرف  التنمية االقتصادية العربي 411
 التجارة

 1999 

اساسيات برمجة الحاسبات  412
 االشخصية 

 1999  مجلس البحث العلمي

موسوعة التشريعات العمالية  413
 1992-1919في القطر 

قسم البحوث 
 والدراسات

 1999 

االتحاد العام لغرف  التقرير االقتصادي العربي 414
 التجارة

 1992 

المنشاة الصناعية والعوامل  415
 المؤثرة فيها

مركز التنمية الصناعية 
 الدول العربية

 1991 

 1991  الغرفة الصناعة دمشق ابحاث ومقاالت ودراسات 411

منظمة العمل العربية ونشاطها  419
 في المجال االولى

  1999 

للتشريعات  مجموعة كانلة 419
 التربوية قسم الثاني

 1991  جاسم المظفر

برنامج السنوات السبع لتنمية  419
 االقتصادية 

   مملكة العربية االردنية

 1951  وزارة االعمار االصالح الزراعي  421

 1954  وزارة االقتصاد بحث ميزانية العائلة 421

 1991  وزارة االعالم اصداء الحل السلمي عربيا 422

برنامج تحديد وتحليل  423
 مشروعات االستثمار الزراعي

 1991  منظمة العربية للزراعة

برنامج االنماء االقتصادي  424
1959-1919 

جمهورية العربية 
 المتحدة

 1919 

مؤسسة الصناعة  الندوة العربية للتامين الهندسي 425
 والمعادن

 1994 

وزارة الصناعة  تقرير الفصلي الثالث 421
 والمعادن

 1994 

اصاله وتقدمية الثورة في  429
 مكاتب ثورة تموز 

 1991  وزارة االعالم

االتحاد العام لغرف  التقرير االقتصادي العربي 429
 التجارة

 1919 

الصناعات الخفيفة الواقع  439
 الحالي 

شركة العراقية التجارة 
 هدى باقر/

 1999 

المصارف االتحاد  برنامج ادارة المصارف 431
 العربية

 1995 

برمجة ورقابة تنفيذ  431
المشروعات الصناعية في 

 الدول النامية

 1991  مركز التنمية الصناعية

وزارة العمل والشؤؤن  الوطن العربي 432
 االجتماعية

 1991 

 1919  مركز التنمية الصناعية التخطيط الصناعي 433

االمن الغذائي والخزين  434
الحبوب في االستراتيجي من 

 الوطن العربي

   فالح سعيد جبر

 1995  وزارة المالية دليل التقاعد 435

االحوال االجتماعية للغجر في  431
 منطقة الرضوانية

وزارة العمل والشؤؤن 
 االجتماعية

 1992 



/ 

تخطيط القوى العاملة جمهورية  439
 العربية المتحدة

معهد القومي 
الجمهورية العربية 

 المتحدة

 1991 

دراسة افرادية في التعاون  439
 التقني

  1999 

مخطط التنمية االقتصاجية  449
 واالجتماعية 

 1999  مملكة المغربية

المخطط الرابع للتنمية  441
 االقتصادية واالجتماعية

 1991  جمهورية تونسية

اهمية الحوافز االقتصادية  441
لالستثمار في قطاعات الصناعة 

 االردنوتعدين وسياحة في 

 1991  يحيى علي شقراوة

ازمة السكن في العراق مفاهيم  442
 واراء

 2112  مجلس الوزراء

تخطيط التنمية االقتصادية  443
بجانب تخطيطة في الوطن 

 العربي

 1992  المعهد العربي الكويت

 1999  وزارة العدل تشريعات الرعاية االجتماعية 444

 1953  العدلية وزارة مجموعة قوانين واالنظمة 445

 1932  وزارة العدلية مجموعة القوانين واالنظمة 441

مجموعة المعاهدات واالتفاقيات  449
المعقودة بين العراق والدول 

 االمنية

 1914  ووزارة الخارجية

لسنة  5قانون العمل رقم  449
 المعدل 1991

 1991  وزارة العمل

النشرة االحصائية السنوية  449
 1999للمغرب 

 1999  المملكة المغربية

االقتصاد العماني في عشر  451
 سنوات

 1991  سلطنة عمان

اقوال صدام حسين في العلم  451
 والتكنلوجيا

  1991 

المجموعة الكاملة للتشريعات  452
 التربوية

المديرة العامة للشؤون 
 االدارية

 1999 

مجموعة القوانين واالنظمة  453
1919 

 1919  وزارة العدل

 -1951القطر اللبناني  نضال البعث 454
1959 

 1911 

 1959  1959- 1953 نضال البعث 455

اعمال المؤتمر االقتصادين  451
 العرب الثاني

اتحاد االقتصاديين 
 العرب

 1919 
 نسخة2

بدايات الصراع االستعماري  459
 على نفط المنطقة

 1992  وزارة االعالم

الدورة التدريبية في مجال  459
 مكافحة الحرائق الكراجية

معهد العربي للغابات 
 والمراعي

 1999 

تاثير اعماق الحرائق ومستوى  459
 اضافات مختلفة في مياه الري

 2111  حسين فياض

 2111  داود عبدهللا تحديد اشجار الحمضيات 411

 2112  جبر سعود وحدة انتاج الغاز الحيوي 411
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دليل استخدامات االسمدة  412
 الكيماوية والعضوية في العراق

 2111  جليل اسباهي

 2119  هشام سرحان فول الصويا في العراق 413

النيما تودا المتطفلة على النبات  414
 في العراق

 2111  باسمة جورج

 2119  وزارة الزراعة طائر السلوى 415

 2111  سعيد فليح الرز 411

 2111  هشام سرحان العلفيةالمخاليط  419

 2111  محمد جبار تربية وتحسين االغنام العراقية 419

شجرة الزيتون ومواصفات  419
 االصناف المزروعة

 2111  فؤاد طه

اهمية انتاج شتالت الخضر  491
وزراعتها داخل بيوت 

 بالستيكية

 2111  قسم ارشاد المحاصيل

نشرة ارشادية حول ايواء  491
 الحيوانات 

 2111  مصدق سالم

هيئة العامة لالرشاد  االعناب  492
 الزراعي 

 2111 جبار عباس

الشعير من الزراعة وحتى  493
 الحصاد

 2111  عمار جاسم

الهيئة العامة لالرشاد  تكنولوجيا زراعة الحنطة 494
 الزراعي

 2111 

الهيئة العامة لالرشاد  الحمضيات  495
 الزراعي

 2111 

 2111 وزارة الزراعي سهى كاظم الطماطةصفار اوراق  491

 2111  كاظم سعد طرق حفظ وتصنيع االعالف 499

 2111  ليلى اسماعيل القطن من الزراعة الى جني 499

 2111  مثنى عكنيدي البطاط  499

تصحيح االلتباس الشائع في  491
 التنمية العلمية

 2111  حكمت عباس

 2111  عباسخضر  نظام التكثيف لمحصول الرز 491

 2111  هشام سرحان فول الصوديا في العراق 492

 2111  سهى كاظم نبات عشبة الباذنجان البري 493

 2111 وزارة الزراعة ثريا صادق النهوض بتسويق وتصنيع 494

الهيئة العامة لالرشاد  انشاء بساتين النخيل الحديثة 495
 الزراعي

 2111 

الهيئة العامة لالرشاد  الطيور المهاجرة الى العراق  491
 الزراعي

 2111 

ارشادات في زراعة وانتاج  499
 الذرة البيضاء

 2111  مجاهد اسماعيل

 2111  محمد ياسين تعفير بذور الحنطة والشعير 499

 2111  هشام سرحان زراعة فستق وانتاجة 499

المهمة  الدليل الحقلي لالمراض 491
 على محاصيل البقول

 2111  مثنى عكيدي

 2111  علي سليم الشعير  491

 2111  وليد محمد التصحر والغابات 492
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الدورة التدريبية حول تصميم  493
 وتقسيم الري

 1999  جامعة الدول العربية

مديرية معالجة زهرة النيل  494
 واالعشاب المائية

هيئة العامة لصيانة 
 مشاريع الري

 2119 

لجنة تخطيط في الزراعة في  495
 العراق

 1995  وزارة الزراعة

الدورة التدريبية في مجال  491
 الغابات 

 1993  جامعة الدول العربية

الدورة التدريبية في ادارة  499
 مكائن االالت زراعية

 1999  جامعة الدول العربية

اللجنة التخصصية العليا  499
 البصرةلمعالجة مشكلة المياه 

 2111  جامعة البصرة

تقرير استشاري من ارقام  499
 القياية لالسعار 

 1995  سالم خميس

تقرير دراسات القطاف االلي  511
 والكيمياوي للزيوت في سوريا

 1994  مركز العربي للدراسات

ورقة عمل الهيئة العامة  511
 للمراعي الطبيعية

 1991  وزارة الزراعة

السعرية ودورها في الموازنات  512
ربط الحكم بين حلقات التطور 

 الصناعي بين االزدهار

 1999  جامعة البكر

جامعة بغداد هشام  التجارة الخارجية لتنمية  513
 البعاج

 1999 

الدورة التدريبية في االمراض  514
الفيروسية على الحمضيات 

 والخضر

 199  جامعة الدول العربية

 1959  جمهورية السورية العالقات الزراعيةقانون تنظيم  515

( 51)قانون رسم الطابع رقم  511
 1951لسنة 

 1951  وزارة المالية

المرشد الى معرفة قواعد  519
 االستثمار في الدول العربية

مؤسسة العربية 
 لضمان االستثمار

 1991 

وزارة البترول  البترول والصناعة في ابو ظبي 519
 والصناعة

 1992 

المخطط الرابع للتنمية  519
 االقتصادية واالجتماعية

 1991  جمهورية تونسية

تقرير المناخ االستثمار في  511
 1995الدول العربية 

المءسسة العربية 
 لضمان االستثمار

 1991 

مخطط االسكان العام محافظة  511
 1999-1994البصرة 

وزارة االشغال 
 واالسكان

 1994 

 1992  وزارة االعالم لتاميم البترول االبعاد القومية  512

رئاسة المجلس التنفيذي  513
 لمنطقة كردستان

 1999  جمهورية العراقية

مركز التنمية الصناعية  معاهد البحث الصناعي 514
 لدول العربية

 1994 

االتحاد العام لغرف  التقرير االقتصادي العربي 515
 التجارة

 1919 

العمل اتفاقيات وتوصيات  511
 الدولي

 1919  وزارة العمل

 1919  مركز التنمية الصناعيةالنواحي التكنولوجية  519
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واالقتصادية القامة صناعات 
 نسيجية في الدول النامية

وزارة الشوؤن  1949احصاء السكان لسنة  519
 االجتماعية

 1954 

كراس تعريفي بمشروع  519
المدونات والمواصفات العراقية 

 الكودات العربيةوتطبيق 

 2112  وزارة االعمار

االمانة العامة لجامعة  مؤتمر البترول العربي السادس  521
 الدول العربية

 1919 

النقل والمواصالت في احاديث  521
 القائد

وزارة النقل 
 والمواصالت

 2112 

 1991  وزارة المالية قانون اصول المحاسبات العامة 522

واالنظمة مجموعة القوانين  523
1991 

 1991  وزارة العدل

منظمة المؤتمر  1999-1999مركز انقرة  524
 االسالمي

 1999 

 1995  مجلس الوطني 1995-1994الكتاب السنوي  525

مؤتمر الوزارء المسؤؤلين في  521
الشؤؤن الثقافية في الوطن 

 العربي

المنظمة العربية لتربية 
 والثقافة

 1995 

الوظيفي في خدمة محو االمية  529
 التنمية واالنتاج

مركز الدولي لتعليم 
 الوظيفي

 1991 

رقم قانون رسم الطابع  529
 1951سنة (51)

 1951  وزارة المالية

سلسلة رسائل الخطط تطور  529
االتجاهات في تربية وتعليم 

 لخدمة التنمية

 1911  لجنة تخطيط القومي

مخطط االسكان العام مقترح  531
 1999-94بغداد محافظة 

وزارة االشغال 
 واالسكان

 1994 

حلقة االقليمية الدراسية التي  131
 نظمها منظمة العمل الدولية

 1994  دولة الكويت

مجموعة قوانين واالنظمة  132
 1929الصدارة خالل السنة

 1931  وزارة العدلية

بحث ميزانية العائلة في بغداد  533
 وضواحيها

 1911  وزارة االشغال

االتحاد العام لغرف  التقرير االقتصادي العربي 534
 التجارة

 1991 

مؤتمر الوزراء المسؤؤلين عن  535
الشؤون الثقافة في الوطن 

 العربي

منظمة العربية للتربية 
 وثقافة

 1991 

دراسة االوضاع االقتصادية  531
واالستثمارية في جمهورية 

 اليمن 

مؤسسة العربية 
 لضمان االستثمار

 1991 

 1999  مركز التنمية الصناعية النماذج الصناعية 539

ابحاث ووقائع مؤتمر  539
 االقتصاديين العرب

جمعية االقتصاديين 
 العراقين

 1915 

التخطيط للمهارات  539
 والتكنولوجيا المتقدمة

 1992  مركز التنمية الصناعية
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 1919  جمهورية الجزائر جهود السنوات العشر 541

ندوه كتب االطفال في وقائع  541
 الدول الخليج العربي

 1995  مكتب التربية العربي

المثقف العمالي ودوره في  542
العملية التثقيفية للعمال 

 المورتانيين

 1999  مكتب العمل العربي

وسائل االيضاح المتوفرة في  543
 مركز دراسات الخليج العربي

منشورات مركز 
الدراسات جامعة 

 البصرة

 1992 

مخطط التنمية االقتصادية  544
  1999-1993واالجتمعاية 

 1999  مملكة المغربية

دليل العمل في تنظيم وتمويل  545
 برامج محو االمية وتعليم الكبار

منظمة االمم المتحدة 
 العلوم

 1915 

مخطط التنمية االقتصادية  541
 جزء االولواالجتماعية 

 1999  مملكة المغربية

 1991  مركز التنمية الصناعية خلق السوق 549

موجز الرقابة على المؤسسات  549
 العامة في البلدان النامية

 1992  منظمة العربية للعلوم

وزارة العمل والشؤؤن  الوطن العربي 549
 االجتماعية

 1991 

 1993  جواد هاشم نحو سياسة اقتصادية جديدة 551

االدارة االقتصادية المجلس  551
 االقتصادي

 1911  جامعة الدول العربية

دستور منظمة العمل الدولية  552
والنظام االساسي لمؤتمر العمل 

 الدولي

 1991  مكتب العمل الدولي

مجموعة القوانين واالنظمة  553
 1951لسنة 

 1959  وزارة العدلية

موسوعة التشريعات العمالية  554
 في القطر العراقي

 1992  وزارة العمل 

االقتصادي دور المجلس  555
 1959االنعقاد العادي الخامس 

 1959  جامعة الدول العربية

مبادءى وتوصيات لتعدادات  551
 1991السكان 

 1919  المركز الديموجرافي

من اوثق مصدر االقتصاد  559
الوطني في ظل شروط 

 االشتراكية

 1994  جموهورية المانيا 

جمهورية العربية  مركز الوثائق  559
 المتحدة

 1912 

وقائع بحوث المؤتمر العلمي  559
 الخامس مجلس البحث العلمي 

 1999  مجلس البحث العلمي

كشاف التحليلي الموضوعي ال 511
 للقرارات العامة 

مركز ايروناك 
 االستشارين

 1999 

المؤتمر الثالث لوزراء التربية  511
 العرب

 1919  االمانة العامة

 المنشاة العامة للموانىء 512
 العراقية

 1999  وزارة النقل

 2119  برنامج االمم المتحدة سنة من حضارة 911العراق  513
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 2112  جمهورية اللبنانية 2111تقرير السنوي للعام  514

تحسين عمل التمويل البالغ  515
 الصغر

 1999  معهد البنك الدولي

511     

الدار العربية  الموسوعة القانونية العراقية 519
 للموسوعات

 1991 

التعليمات الخاصة بتداول  519
 211-2119االوراق مالية 

 2111  هيئة االوراق المالية

تعاريف ومصطلحات قطاع  519
 االوراق مالية

   عبد الرزاق

التفاوت السكاني بين العراق  591
 2111وايران وتركيا 

 1995 وزارة العمل نجم عبود نجم

واالنظمة مجموعة القوانين  591
 1953لسنة 

 

 1954  وزارة العدلية

تقرير مناخ االستثمار في الدول  592
 1991العربية 

 

مؤسسة العربية 
 لضمان االستثمار 

 1999 

موجز تاريخ التصنيع في  593
 االتحاد السوفيتي

 1915  موسكو–دار التقدم 

 1959  دار الطليعة للطباعة نضال البعث 594

ملخص ورقة عمل افاق وسبل  595
 1995تطوير القكاع الزراعي 

 1991  وزارة الزراعة

 1999  مجلس االعلى الزراعي تنمية الدواجن في العراق 591

اللقاء القومي لمؤؤسسي  599
االستثمار المثمر مناقشة وثيقة 

 مشروع قومي

 1991  جامعة الدول العربية

نظم البحوث الزراعية في  599
 العراق

 1992  منظمة العربية للتنمية 

النشرة االرشادية في الزراعة  599
 الكجرات

 1991  وزارة الزراعة

مؤتمر بغداد العالمي الثاني   591
لتقنيات وتطبيقات الحاسبات 

 االلكترونية

مركز القومي 
 للحاسبات 

 1991 

تقرير السنوي للمنظمة العربية  591
 1995للتمية الزراعية 

 1995  العربيةجامعة الجول 

المنظمة العربية للتنمية  592
 1991-1992الزراعية 

 1991  جامعة الدول العربية

 1991  وزار الزراعة دليل مكافحة االفات الزراعية 593

دورة تدريبية القومية حول  594
ادارة وتنظيم البحوث الزراعية 

 وطن العربي

 1995  جامعة الدول العربية

لالحصاءات المتاب السنوي  595
 الزراعية العربية

 1991  جامعة الدول العربية

دراسات المنظمة خالل سنوات  591
1992-1992 

 1993  جامعة الدول العرية

مؤتمر الدولي المعني  التغذية تحدي الذي يواجة العالم 599
 بالتغذية

 1992 
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دليل مشاكل تصميم وتحليل  599
 التجارب في بحوث الزراعية

 1993  العربيةجامعة الدول 

اللقاء القومي لمسوؤلين قطاع  599
 الزراعة والري وطن العربي

 1995  جامعة الدول العربية

تكنولوجيا االشعاع في االغذية  591
 والزراعة

 1991  جامعة الدول العربية

اللقاء الدوري لمسؤؤلي  591
السياسات الزراعية وطن 

 العربي

 1994  جامعة الدول العربية

الندوة القومية حول تعزيز  592
التنسيق والتعاون بين المراكز 

 التوثيق الزراعية

 1999  جامع الدول العربية

التمويل االسكاني في الوطن  593
 العربي

 1991  اتحاد مصارف العربية

 1925  وزارة المالية الحكومة العراقية  594

 1991  نخبة من الباحثين االقتصاد العراقي  595

مجموعة قوانين المالية  591
 المتعلقة باالموالواالنظمة 

 1925  وزارة المالية

 1991  سلطنة عمان االقتصتد العماني 599

مجموعة القوانين واالنظمة  599
 المصرفية 

مديرية االمور 
 الحقوقية

 1919 

رئاسة محكمة العمل  قضاء محكمة العمل العليا 599
 العليا

 1993 

القوانين واالنظمة مجموعة  111
 1951لسنة 

 1952  وزارة العدل

مجموعة القوانين واالنظمة  111
1919 

  1919 

مجموعة القوانين واالنظمة  112
1949 

 1949  وزارة العدل

مجموعة القوانين واالنظمة  113
1954 

 1955  وزارة العدل

مجموعة القوانين واالنظمة  114
1991 

 1991  وزارة العدل

مجموعة القوانين واالنظمة  115
1993 

 1994  وزارة العدل

المجموعة التشريعية لسنة  111
1999 

 1999  وزارة العدل

قانون اصول المحاسبات العامة  119
 29/1941رقم 

 1941  وزارة المالية

مجموعة القوانين واالنظمة  119
1945 

 1941  وزارة العدلية

لسنة  41القانون المدني رقم  119
1951 

 1951  وزارة العدلية

 1911  مصر العربية التامينات االجتماعية 111

الجهاز المركزي  النظام المحامي الموحد 111
 للحاسبات

 1919 

 قسم التدريب دليل المشتريات الصناعية 112
 

 1992 
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التدريب على الخدمة  113
 االجتماعية

دائرة الشؤون 
 االجتماعية

  

 1919  التنمية الصناعيةمركز  خلق السوق 114

   الجامعة االردنية 1993دليل الجامعة االردنية  115

 1991  رئاسة محكمة العمل قضاء محكمة العمل العليا 111

االتحاد العام لغرف  التقرير االقتصادي العربي 119
 التجارة

 1991 

دراسة الجدوى الفنية  119
لمشروع مزرعة  واالقتصادية

 االنتصار

 1999  التعليم العاليوزارة 

التطور الصناعي في الدول  119
 النامية

  1994 

اصالح االراضي بالقطر  121
 المصري

 1959  رئاسة الجمهورية

ندوة مشاكل وكفاية القوى  121
العاملة في صناعة النفط 

 العربية

قسم الدراسات 
 والبحوث

 1991 

التطور الصناعي في الدول  122
 النامية

 1919  الصناعية مركز التنمية

 1994  وزارة المواصالت الدليل التنظيمي 123

لسنة  151قانون العمل رقم  124
1991 

 4 1991  العمل والتدريب المهني
 نسخ

قرارات  1999الخطة السنوية  125
مجلس قيادة الثورة بالمصادقة 

 على الخطة السنوية

   

اوجه التحويل واالنفاق  121
الثالثية لمشاريع خطة التنمية 

1995 

 1999  صادق توفيق مهبار

مشروع بساتين النخيل في  129
 البصرة

 2111  قسم اعواد المشاريع

فهرس موضوعي بالكتب عن  129
العراق الموجودة في المكتبة 

 المركزية لجامعة بغداد

   

دليل انجازات محافظة واسط  129
 2112لعام 

 2112  محافظة واسط

 2111  شركة التامين الوطنية 2111لعام  االحصائية السنوية 131

اشتراطات الصحة والسالمة  131
 المهنية لمهن مختارة

وزارة العمل والشؤون 
 االجتماعية

 2113 

تقرير النهائي لمشروع النزاهة  132
 والحكم الرشيد في المحافظات

 2113  المعهد العراقي

ايجاز النشطة وانجازات وزارة  133
 2112العدل لسنة 

 2112  وزارة العدل

التقرير النهائي الشامل  134
النجازات اللجنة المركزية 

لشطب الموجودات واضرار 
 الحرب

االمانة العامة لمجلس 
 الوزراء

 2112 

 2111  محافظة البصرة من انجازات محافظة الصرة 135

   محافظة المثنى استراتيجية تنمية محافظة المثنى 131
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 العربية 

 1994  منظمة العربية

 2114  البنك المركزي العراقي  2114النشرة السنوية  933

التقرير السنوي لدار الكتب  934
 2111والوثائق الوطنية 

 2111  وزارة الثقافة

البنك االردن مجموعة  اخر مستجدات في االردن  935
 الدولي

 2111 

اخر تطورات واالفاق المستقبلية  931
 االقتصادية طفرة نفطية

 2115  البنك الدولي

التعليم العالي والبحث العلمي ارقام  939
 وحقائق ثالث سنوات 

 2115  وزارة التعليم العالي

الموحد تقرير االقتصادي العربي  939
2115 

   

اوجه الرقابة على السلطات المحلية  939
 سوريا

  1999 

دليل االفتراض ضوابط وتعليمات  941
 2111صندوق االسكان 

   وزارة االسكان

تقرير الوطني عن تنوع الهيولوجي  941
 في العراق

نسخة -2111  وزارة البيئة
 انكليزي

ندوة السكان والعمالة والهجرة في  942
 الخليج العربيدول 

  1999 

التقرير السنوي لدار الكتب والوثائق  943
 2111الوطنية 

 2111  وزارة الثقافة

مفوضية حقوق  2113تقرير السنوي الشامل  944
 االنسان

 2114 

التجارة في بريطانيا العظمى شركات  945
 بريطانية في العراق

  2114 

 2113  وزارة االسكان مدونة العزل المائي  941

مدونة التاريض والوقاية من  949
 الصواعق

 2113  وزارة االسكان

 2113  وزارة االسكان  مدونة الوتيات  949

  2113 وزارة االسكان مدونة التهوية الميكانيكية  949

 2113  وزارة االسكان  مدونة التدفئة المركزية 951

 2113  االسكانوزارة  مدونة التاسيسات المالية في المباني  951

مدونة متطلبات الحيز الفضائي في  952
 المباني

 2113  وزارة االسكان



/ 

مدونة التهوية الطبيعية واالصول  953
 الصحية

 2113  وزارة االسكان

 2113  وزارة االسكان مدونة السقاالت  954

 2113  وزارة االسكان مدونة العزل الحراري 955

 2113  االسكانوزارة  مدونة المصاعد 951

 2113  وزارة االسكان مدونة االنارة الطبيعية 959

 2113  وزارة االسكان مدونة منظمات الكشف واالنذار 959

 2113  وزارة االسكان مدونة حماية االبنية من الحريق  959

 2113  وزارة الصحة 2113التقرير االحصائي السنوي  911

 2113  االعمار وزارة مدونة االنارة الداخلية 911

912     

913     

النظام السعري بعالقة بمهام جهاز  914
 االسعار واعادة التنظيمة

 1995  عبد اللطيف حافظ

 1995  وزارة التجارة 1995خطة التجارة الخارجية لعام  915

اقصاء الشباب في منطقة االسكوا  911
 العوامل الديمقرافية

  2111 

العدد الثاني  2113النشرة االحصائية  919
 والعشرين

االتحاد العربي 
 للكهرباء

  

مديرية علوم وتكنولوجيا كربالء  919
 مقدسة

   وزارة العلوم

الملتقى الفكري االول للنخب العراقية  919
 2119جزء االول 

وزارة الدولة شوؤن 
 الحوار

 2119 

الملتقى الفكري االول للنخب العراقية  991
 2119جزء الثاني 

وزارة الدولة شؤون 
 الحوار

 2119 

 1991  منظمة الصحة العالمية البيلوغرافيا االقليمية لصحة 991

 1993  مفيد عبد الوهاب الخرسانة في االجواء الحارة  992

 1993  يوسف كلو  المواد المضافة الخرسانية  993

تاثير االهتزاز الميكانيكي على  994
 خرسانة الطرية

 1993 وزارة االسكان رياض يوسف

قسم الكونكريت  اشتايكر/كاشي /كراس يتضمن  995
 مركزالقومي

  

 1993  وزارة االسكان الفحوص غير االتالفية للخرسانة  991

تذبذب الموجات الفوق الصوتية من  999
 االوساط المسامية 

 1993  وزارة االسكان

 1993  وزارة االسكان خواص حديد التسليح وفحوصاتة  999

فليح /هيئة دعاوي  عبارات واخطاء لغوية شائعة  999
 سوادي

 2114 

   االمم المتحدة 2115تقرير الهجرة الدولية لعام  991

المؤتمر السنوي السادس عشر  991
الفرص والتحديات امام –التنافسية 

 الدول العربية في سنوات العشر

 2111  منظمة العربية للتنمية

الوطنية االحصائية شركة التامين  992
 2115السنوية 

 2115  وزارة المالية

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ  993
 المشاريع

وزارة الصناعة 
 والمعادن

 2111 

المنظمة العربية  االجتماع السابع عشر للجنة التنسيق 994
 للصناعة

 2119 
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الملتقى العربي حول سبل  995
 تحسين الشراكة مع الصناعة 

 2119  العربيةالمنظمة 

وثيقة ستراتيجية تنمية محافظة  991
      2114-2111بابل 

 2114  مجلس محافظة

 2119التقرير السنوي  999
 جمهورية الصين الشعبية

  2119 

البلديات للفترة بين منجزات  999
19-1991 

  1991 
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