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الجهة الصادرة  اسم المجلة ت
 منها

 العدد محل وسنة الطبع

مجلة علمية فصلية محكمة  1
ى بالدراسات االقتصادية نتع

واإلدارية والمحاسبة 
 اإلحصائية

كلية اإلدارة 
جامعة  –واالقتصاد 

 بغداد

 2011أيلول  -بغداد

 

63 

مجلة علمية فصلية محكمة  2
ى بالدراسات االقتصادية نتع

والمحاسبة  واإلدارية
 اإلحصائية

كلية اإلدارة 
جامعة  –واالقتصاد 

 بغداد

 62 2011حزيران -بغداد

مجلة علمية فصلية محكمة  3
ى بالدراسات االقتصادية نتع

واإلدارية والمحاسبة 
 اإلحصائية

كلية اإلدارة 
جامعة  –واالقتصاد 

 بغداد

 61 2011آذار  –بغداد 

مجلة علمية فصلية محكمة  4
بالدراسات االقتصادية ى نتع

واإلدارية والمحاسبة 
 اإلحصائية

كلية اإلدارة 
جامعة  –واالقتصاد 

 بغداد

كانون األول –بغداد 
2010 

60 

مجلة علمية فصلية محكمة  5
ى بالدراسات االقتصادية نتع

واإلدارية والمحاسبة 
 اإلحصائية

كلية اإلدارة 
جامعة  –واالقتصاد 

 بغداد

 59 2010أيلول    -بغداد 

مجلة علمية فصلية محكمة  6
ى بالدراسات االقتصادية نتع

واإلدارية والمحاسبة 
 اإلحصائية

كلية اإلدارة 
جامعة  –واالقتصاد 

 بغداد

 58 2010حزيران -بغداد 

مجلة علمية فصلية محكمة  7
ى بالدراسات االقتصادية نتع

واإلدارية والمحاسبة 
 اإلحصائية

كلية اإلدارة 
جامعة  –واالقتصاد 

 بغداد

 57 2010آذار  -بغداد 

وزارة التعليم العالي  العلوم االقتصادية 8
-والبحث العلمي
كلية -جامعة البصرة

 اإلدارة واالقتصاد
 

 26 2010نيسان  -بغداد 

مجلة العلوم االقتصادية  9
 واإلدارية

وزارة التعليم العالي 
-والبحث العلمي

كلية -جامعة بغداد
 اإلدارة واالقتصاد

 38 2005-بغداد 

مجلة العلوم االقتصادية  10
 واإلدارية

وزارة التعليم العالي 
-والبحث العلمي

 جامعة بغداد

 39 2005-بغداد 
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اتحاد االقتصاديين  االقتصاد العربي 11
العرب)ثامر 

 رزوقي(

 2 1988أب  -بغداد

االقتصاد العراقي بين  12
 الواقع والطموح

كلية اإلدارة 
 جامعة–واالقتصاد 

 بغداد

2005 1 

قسم الدراسات  دراسات اقتصادية 13
االقتصادية في بيت 

 الحكمة

 23 2010-بغداد

قسم الدراسات  دراسات اقتصادية 14
االقتصادية في بيت 

 الحكمة

 24 2010-بغداد

قسم الدراسات  دراسات اقتصادية 15
االقتصادية في بيت 

 الحكمة

 25 2010-بغداد

الدراسات قسم  دراسات اقتصادية 16
االقتصادية في بيت 

 الحكمة

 10 2011 -بغداد

قسم الدراسات  دراسات اقتصادية 17
االقتصادية في بيت 

 الحكمة

 21 2009-بغداد

قسم الدراسات  دراسات اقتصادية 18
االقتصادية في بيت 

 الحكمة

 20 2008-بغداد

قسم الدراسات  دراسات اقتصادية 19
االقتصادية في بيت 

 الحكمة

 22 2009-بغداد

قسم الدراسات  دراسات اقتصادية 20
االقتصادية في بيت 

 الحكمة

 15 2002-بغداد

 2011أيلول  -بغداد  وزارة التخطيط مسار التخطيط 21

 
 

1 

جمعية االقتصاديين  االقتصادي 22
 العراقيين

 1 1988 -بغداد

جمعية االقتصاديين  االقتصادي 23
 العراقيين

 43 1971أيلول  -بغداد 

جمعية االقتصاديين  االقتصادي 24
 العراقيين

كانون األول  -بغداد 
1981 

4 

 االقتصادي 25
 
 

جمعية االقتصاديين 
 العراقيين

كانون األول  -بغداد 
1987 

2 
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جمعية االقتصاديين  االقتصادي 27
 العراقيين

كانون األول –بغداد 
1963 

2 

جمعية االقتصاديين  االقتصادي 28
 العراقيين

تشرين الثاني –بغداد 
1988 

1 

جمعية االقتصاديين  االقتصادي 29
 العراقيين

 عدد خاص 1999 -بغداد 

جمعية االقتصاديين  االقتصادي 30
 العراقيين

 2 1976-بغداد 

جمعية االقتصاديين  االقتصادي 31
 العراقيين

 4 1983 -بغداد 

األمانة العامة  أوراق اقتصادية 32
لالتحاد العام لغرف 
التجارة والصناعة 

والزراعة للبالد 
 العربية

 12 1996كانون األول 

التنمية والسياسات  33
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط  بالكويت

2010 1 

التنمية والسياسات  34
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط  بالكويت

2000 2 

التنمية والسياسات  35
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط  بالكويت

2009 2 

التنمية والسياسات  36
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط  بالكويت

2008 2 

التنمية والسياسات  37
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط  بالكويت

2007 1 

التنمية والسياسات  38
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط  بالكويت

2009 2 

والسياسات التنمية  39
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط  بالكويت

2005 2 

التنمية والسياسات  40
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط  بالكويت

2004 2 

التنمية والسياسات  41
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط  بالكويت

2003 1 

التنمية والسياسات  42
 االقتصادية

المعهد العربي 
 بالكويت للتخطيط 

2002 1 

التنمية والسياسات  43
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط  بالكويت

2001 2 

التنمية والسياسات  44
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط  بالكويت

1998 1 

التنمية والسياسات  45
 االقتصادية

 

المعهد العربي 
 للتخطيط  بالكويت

1999 2 
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البنك األهلي  النشرة االقتصادية 46
 المصري

 2 1997 -القاهرة

بحوث  –االقتصادي  47
لجمعية  14المؤتمر العلمي 

 االقتصاديين العراقيين

جمعية االقتصاديين 
 المركز العام

 عدد خاص 2002آذار  -بغداد

دور البحوث اإلحصائية في  48
 تعزيز التطور والبناء

الجمعية العراقية 
 للعلوم اإلحصائية

 1 1990 -شباط 

دور البحوث اإلحصائية في  49
 تعزيز التطور والبناء

الجمعية العراقية 
 للعلوم اإلحصائية

1990-1992 2 

قسم اإلعالم  صدى جامعة بغداد 50
 والعالقات العامة

 -تشرين الثاني 
2010 

21 

وزارة األعمار  األعمار واإلسكان 51
 واإلسكان

 14 2010 -تموز 

االتصاالت وزارة  االتصاالت العراقية 52
 العراقية

 8 2011 -كانون األول 

وزارة االتصاالت  االتصاالت العراقية 53
 العراقية

 1 2008 -مايس 

وزارة األعمار  األعمار واإلسكان 54
 واإلسكان

 13 2010 -حزيران 

وزارة األعمار  األعمار واإلسكان 55
 واإلسكان

 11 2010 -آذار 

 وزارة األعمار األعمار واإلسكان 56
 واإلسكان

2011 24 

أمانة بغداد دائرة  الق بغداد 57
 المشاريع

 12 2008 -أيار 

جهاز المركزي  أفاق التقييس 58
 للتقييس

2011 6 

المكتب اإلعالمي  بغداد 59
 لمحافظة بغداد

 31 2011 -أيار 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 60
 لإلعالم االقتصادي

2010 36 

المؤسسة العراقية  العراقيةاألوقات  61
 لإلعالم االقتصادي

2009 30 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 62
 لإلعالم االقتصادي

2009 22 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 63
 لإلعالم االقتصادي

2010 41 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 64
 لإلعالم االقتصادي

2009 25 

 العراقيةاألوقات  65
 
 

المؤسسة العراقية 
 لإلعالم االقتصادي

2010 49 
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المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 66
 لإلعالم االقتصادي

2010 39 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 67
 لإلعالم االقتصادي

2010 42 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 68
 لإلعالم االقتصادي

2010 47 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 69
 لإلعالم االقتصادي

2011 58 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 70
 لإلعالم االقتصادي

2010 44 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 71
 لإلعالم االقتصادي

2010 50 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 72
 لإلعالم االقتصادي

2009 18 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 73
 لإلعالم االقتصادي

2009 11 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 74
 لإلعالم االقتصادي

2009 24 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 75
 لإلعالم االقتصادي

2009 28 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 76
 لإلعالم االقتصادي

2010 51 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 77
 لإلعالم االقتصادي

 
 

2010 45 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 78
 لإلعالم االقتصادي

2010 48 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 79
 لإلعالم االقتصادي

2010 52 

المؤسسة العراقية  األوقات العراقية 80
 لإلعالم االقتصادي

2011 57 

الهيئة العامة  الزراعة العراقية 81
للبحوث الزراعية 

 وزارة الزراعة

2002 3 

الهيئة العامة  الزراعة العراقية 82
للبحوث الزراعية 

 وزارة الزراعة

2002 2 

جامعة الدول  الزراعة والتنمية 83
العربية المنظمة 
العربية للتنمية 

 الزراعية

 1 2000 -آذار 
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وزارة التعليم العالي  الزراعيةالعراقية للعلوم  84
 والبحث العلمي

1985 1 

األمانة لمجلس  الوحدة االقتصادية  العربية 85
الوحدة االقتصادية  

 العربية

 36 2008 -كانون الثاني 

مسح التجارة الداخلية  86
1999 

المملكة األردنية 
دائرة -الهاشمية

 اإلحصاءات العامة

1999 22 

 1 1979 بغدادغرفة تجارة  التجارة 87

 2 1977 غرفة تجارة بغداد التجارة 88

 4 1977 بغداد-وزارة المالية المالية 89

قسم الدراسات  دراسات اجتماعية 90
االجتماعية في بيت 

 الحكمة

1999 2 

قسم الدراسات  دراسات اجتماعية 91
االجتماعية في بيت 

 الحكمة

2002 13 

معهد التقدم  الحوار 92
 اإلنمائيةللسياسات 

 28 2011 -تشرين األول 

معهد التقدم  الحوار 93
 للسياسات اإلنمائية

 15 2008 -حزيران 

معهد التقدم  الحوار 94
 للسياسات اإلنمائية

 17 2008 -كانون األول 

معهد التقدم  الحوار 95
 للسياسات اإلنمائية

 

 5 2006 -آذار 

معهد التقدم  الحوار 96
 للسياسات اإلنمائية

 13 2008 -كانون الثاني 

معهد التقدم  الحوار 97
 للسياسات اإلنمائية

 9 2007 -شباط 

معهد التقدم  الحوار 98
 للسياسات اإلنمائية

 2 2005 -أب 

معهد التقدم  الحوار 99
 للسياسات اإلنمائية

 16 2008 -تشرين األول 

وزارة التعليم العالي  دراسات إقليمية 100
-العلميوالبحث 

-جامعة الموصل
مركز الدراسات 

 اإلقليمية

 16 2009 -تشرين األول 

 دراسات قانونية 101
 
 

قسم الدراسات 
 القانونية

2001 3 
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وزارة التعليم العالي  تنمية الرافدين 102
 والبحث  العلمي

2005 79 

وزارة التعليم العالي  تنمية الرافدين 103
 والبحث  العلمي

 -كانون الثاني  
1988 

24 

وزارة التعليم العالي  تنمية الرافدين 104
 والبحث  العلمي

 

1987 19 

وزارة العمل  العمل والمجتمع 105
والشؤون 
 االجتماعية

2005 7 

وزارة العمل  العمل والمجتمع 106
والشؤون 
 االجتماعية

2006 10 

وزارة العمل  العمل والمجتمع 107
والشؤون 
 االجتماعية

 4 2008 -شباط  

المركز العراقي  لإلصالح  االقتصادي 108
لإلصالح 
 االقتصادي

 -كانون األول  
2005 

 عدد خاص

 61 1976 وزارة االقتصاد االقتصاد 109

 

وزارة الصناعة  صناعة المستقبل 110
 والمعادن

 7 2008 -تموز 

وزارة الصناعة  صناعة المستقبل 111
 والمعادن

2010 20 

وزارة حقوق  حقوقنا 112
 اإلنسان

 10 2011 –آذار 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 113
 المائية

 

 43 2010 -أب  

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 114
 المائية

 31 2009 -آذار 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 115
 المائية

 38 2010 -كانون الثاني 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 116
 المائية

 27 2008 -حزيران 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 117
 المائية

 32 2009 -أيار 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 118
 المائية

 42 2010 -تموز 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 119
 المائية

 7 



8 
 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 120
 المائية

 33 2009 -حزيران 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 121
 المائية

 28 2008 -ايلول 

 25 2009 الجامعة للعلوم كلية الرافدين 122

دار المأمون للنشر  المأمون 123
وزارة -والترجمة

 الثقافة

2009 3 

دار المأمون للنشر  المأمون 124
وزارة -والترجمة

 الثقافة

2009 1 

دار المأمون للنشر  المأمون 125
وزارة -والترجمة

 الثقافة

2009 2 

دار المأمون للنشر  المأمون 126
وزارة -والترجمة

 الثقافة

2011 4 

دار المأمون للنشر  المأمون 127
وزارة -والترجمة

 الثقافة

2010 4 

دار المأمون للنشر  المأمون 128
وزارة -والترجمة

 الثقافة

2010 3 

دار المأمون للنشر  المأمون 129
وزارة -والترجمة

 الثقافة
 

2010 2 

للنشر  دار المأمون المأمون 130
وزارة -والترجمة

 الثقافة

2010 2 

دار المأمون للنشر  المأمون 131
وزارة -والترجمة

 الثقافة

2011 2 

مجموعة أي سي  عين على العراق 132
 سي بي

 6 2011 -شباط 

 455 2010 -حزيران  البنك العربي اتحاد المصارف العربية 133

وزارة األوقاف  الرسالة اإلسالمية 134
-الدينيةوالشؤون 

 الوقف السني

1980 141 

جامعة صدام للعلوم  135
 اإلسالمية

 

 13 2002 جامعة صدام للعلوم
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قسم الدراسات  دراسة إسالمية 136
 اإلسالمية

2002 9 

 دراسة إسالمية 137
 

قسم الدراسات 
 اإلسالمية

2001 7 

وزارة األوقاف  دعوة الحق 138
والشؤون اإلسالمية 

 بالمملكة المغربية

1986 259 

ديوان الوقف  الرسالة اإلسالمية 139
اإلعالم -السني

 والعالقات العامة

2011 312 

ديوان الوقف  الرسالة اإلسالمية 140
اإلعالم -السني

 والعالقات العامة

2011 313 

ديوان الوقف  الرسالة اإلسالمية 141
اإلعالم -السني

 والعالقات العامة

2011 316 

مجلس محافظة  الوقائع النجفية 142
 النجف

 8 2010 -أيار 

رئاسة ديوان الوقف  من مسيرة الديوان 143
 الشيعي

 -كانون الثاني  
2009 

4 

قسم الدراسات  دراسة اجتماعية 144
 االجتماعية

2001 9 

 1 تشرين الثاني نقابة الصحفيين االقتصاد العربي 145

 
 
 
 

صندوق النقد العربي معهد  146
 –السياسات االقتصادية 

دور الحكومات اإلنمائي في 
 ظل االنفتاح االقتصادي

 

صندوق النقد 
 العربي

 6 2000 -مايو 

وزارة التعليم العالي  دراسات إستراتيجية 147
-والبحث العلمي

 جامعة بغداد

 8 2000 -بغداد 

هيئة اإلعالم  تواصل 148
 واالتصاالت

 40 2010 -نيسان 

هيئة اإلعالم  تواصل 149
 واالتصاالت

2006 4 

 تواصل 150
 
 

هيئة اإلعالم 
 واالتصاالت

2010 42 
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هيئة اإلعالم  تواصل 151
 واالتصاالت

 26 2008 -أيلول 

نقابة المحامين في  القضاء 152
 جمهورية العراق

 
 1990 -بغداد 

1 

 1 1977 -آذار  وزارة العدل العدالة 153

-وزارة الداخلية المحقق 154
المديرية العامة 

 للتحقيقات الجنائية

 7 2010 -أيار 

 4 1985 -كانون األول  وزارة التربية المعلم الجديد 155

دور الثقافة  الطليعة األدبية 156
 والجماهيرية

 1 1976 -كانون الثاني 

وزارة التعليم العالي  قبس التعليم 157
 والبحث العلمي

2010 3 

-وزارة الكهرباء السراج 158
المديرية العامة 

للتوزيع 
 الكهرباء/الكرخ

 6 2008 -أيلول 

غرفة التجارة  الغرفة 159
 والصناعة/عمان

 146 2004 -مارس 

غرفة التجارة  الغرفة 160
 والصناعة/عمان

2006 258 

غرفة التجارة  الغرفة 161
 والصناعة/عمان

2010 181 

غرفة التجارة  الغرفة 162
 والصناعة/عمان

 184 2010 -سبتمبر

غرفة التجارة  الغرفة 163
 والصناعة/عمان

 182 2010 -ابريل 

غرفة التجارة  الغرفة 164
 والصناعة/عمان

 183 2010 -مايو 

غرفة التجارة  الغرفة 165
 والصناعة/عمان

 

2009 179 

غرفة التجارة  الغرفة 166
 والصناعة/عمان

 157 2006 -شباط 

شركات المهندس  الجنائن 167
عبد هللا عويز 

 الجبوري

2009 43 

 الجنائن 168
 
 
 
 

شركات المهندس 
عبد هللا عويز 

 الجبوري

2011 44 
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 الجنائن 169
 
 
 

شركات المهندس 
عبدهللا عويز 

 الجبوري

2009 11 

رئاسة ديوان الوقف  القلم وما يسطرون 170
 الشيعي

 14 2009 -شباط 

الهجرة انجازات وزارة  171
 والمهجرين محليا ودوليا

 2009  

مركز دراسات  إعادة األعمار 172
كلية -إعادة األعمار

جامعة  -الهندسة
 بغداد

 14 كانون الثاني-2004

–دليل وحدة األعمار  173
 محافظة البصرة

 2006-2007 24 

اتحاد المقاولين  المقاول العراقي 174
 العراقية

 2 2004 -شباط 

 8 2009 -كانون الثاني  وزارة النقل العراقية والمواطنالنقل  175

 3 2005 -كانون االول  وزارة النقل العراقية الناقل الوطني 176

مديرية العامة  األمن والحياة 177
لشرطة محافظة 

العالقات -بغداد
 العامة

 

 1 2 011-كانون الثاني 

ديوان وزارة  الصحة 178
 الصحة

 

 1 1969 -آذار

الهالل األحمر  الهالل األحمر 179
 العراقي

2007 13 

معهد باسل فليحات  السادسة 180
 المالي واالقتصادي

2011 1 

الشرق -النشرة التقنية 181
 األوسط

 2010 4 

اتحاد الصناعات  أفاق الصناعة 182
 العراقية

2005 7 

وزارة الشؤون  النشرة االجتماعية 183
 االجتماعية

2004 5 

قل نعم للحكومة  –أي  184
 االلكترونية

 18 2010 -سبتمبر معهد االدارة العامة 

 الخيمة 185
 
 
 

نقابة الصحفيين  
 العراقيين

2010 2 
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قسم اإلعالم  أوراق 186
والعالقات العامة في 

 جامعة واسط

 2 2010 -تشرين األول 

 –قسم اإلعالم  قرطاس 187
الجامعة 

 المستنصرية

 1 2010 -آذار

بيت الخبرة العربي  إدارة 188
المعتمد في التنمية 

اإلدارية على 
مستوى الوطن 

 العربي

 32 2011 -نيسان 

تعنى بتاريخ العرب  -العرب 189
 وآدابهم وتراثهم الفكري

دار اليمامة للبحث 
-والترجمة والنشر

 الرياض

 55 1986 -أيلول 

دراسات فلسفية اإلنسان  190
العربي في القرن الحادي 

 والعشرين

قسم الدراسات 
الفلسفية في بيت 

 الحكمة

2001 2 

الفلسفة  -دراسات فلسفية 191
 العربية والغرب

قسم الدراسات 
الفلسفية في بيت 

 الحكمة

2001 4 

دار الشؤون الثقافية  األقالم 192
وزارة –العامة 
 الثقافة

 

2002 2 

مجلة فكرية -مسارات 193
 وثقافية

 3 2008 سعد سلوم

الرعاية دار  المرآة 194
 االجتماعية للمرأة

 1 2010 -شباط 

دار الشؤون الثقافية  الموقف الثقافي 195
 العامة

 38 2002 -آذار 

مركز نداء الحرية  نداء الحرية 196
للتطوير والتنمية 

 البشرية

 8 2009 -آذار

فن االتيكيت والبروتوكول  197
 الرسمي

وزارة الموارد 
 المائية

 

 2 

وزارة التخطيط  الدوليجريدة التعاون  198
 والتعاون اإلنمائي

 8 2009 -أب 

 الحكمة 199
 
 
 

 بيت الحكمة بغداد
 

 7 1999 -مايس 
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مركز الوثائق  الوثيقة 200
التاريخية لدولة 

 البحرين

 7 1985 -يوليو 

وزارة الثقافة  التراث الشعبي 201
دار –والفنون 
 الجاحظ

1979 5 

البحوث للدراسات  202
 التلفزيونيةواألبحاث 

اتحاد إذاعات الدول 
المركز –العربية 

العربي للبحوث 
 بغداد

 12 1984 -أب 

البحوث للدراسات  203
 واألبحاث التلفزيونية

اتحاد إذاعات الدول 
المركز –العربية 

العربي للبحوث 
 بغداد

 16 1985-كانون األول 

مركز دراسات  المستقبل العربي 204
 الوحدة العربية

2011 383 

مركز دراسات  المستقبل العربي 205
 الوحدة العربية

2011 390 

مركز دراسات  المستقبل العربي 206
 الوحدة العربية

2010 376 

مركز دراسات  المستقبل العربي 207
 الوحدة العربية

2010 379 

مركز دراسات  المستقبل العربي 208
 الوحدة العربية

2010 380 

دراسات مركز  المستقبل العربي 209
 الوحدة العربية

2010 377 

مركز دراسات  المستقبل العربي 210
 الوحدة العربية

2005 320 

مركز دراسات  المستقبل العربي 211
 الوحدة العربية

2005 321 

مركز دراسات  المستقبل العربي 212
 الوحدة العربية

2010 375 

النزاهة والشفافية للبحوث  213
 والدراسات

 3 2011-كانون الثاني  هيئة النزاهة

دار الثورة للصحافة  النفط والتنمية 214
 والنشر

1977 8 

 25 2010 -بغداد  بيت الحكمة العراقي السيادة والنفط 215

مديرية تدريب  الحرس الجمهوري 216
 الحرس الجمهوري

 4 1999 -أيلول 

دائرة التدريب  مختارات عسكرية 217
مديرية التطوير 

 القتالي

 عدد خاص 1996-حزيران
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دائرة التدريب  المجلة العسكرية 218
مديرية التطوير 

 القتالي

 2 1993 -نيسان 

دائرة التدريب  المجلة العسكرية 219
مديرية التطوير 

 القتالي

 1 1992 -كانون الثاني 

دائرة التدريب  المجلة العسكرية 220
مديرية التطوير 

 القتالي

 2 1999 -تموز 

اآلداب جامعة بغداد كلية  221
البحوث المترجمة عن 

 اللغات األجنبية

 1 1977 جامعة بغداد

 1 1990 -شباط  نقابة المعلمين دراسات لألجيال 222

 2  االسكوا نشرة التنمية االجتماعية 223

224 

 

منتدى السياسة  أفاق جديدة للبحث واإلبداع
 والثقافة واالقتصاد

2008 1 

 

مكتب مساعد مدير  الباحث 225
–الجامعة لألبحاث 

 جامعة الكويت
 

 2 1989 -مايس 

عمليات الخفجي  الخفجي 226
 المشتركة

 7 2008 -يوليو 

 16 2003 -سبتمبر  بهارات بهوشن أفاق الهند 227

  2008 وزارة التخطيط دليل الدورات التدريبية 228

مركز بحوث علوم  بحوث علوم الحياة 229
مجلس البحث -الحياة

 بغداد–العلمي 
 

 17 1986 -كانون الثاني 

دائرة –دائرة البيئة  إخبار شؤون األلغام 230
 شؤون األلغام

2010 2 

منتدى السياسة  دويتشالند جيل الوحدة 231
 والثقافة واالقتصاد

2010 3 

منتدى السياسة  دويتشالند جيل الوحدة 232
 واالقتصادوالثقافة 

 3 2009 -حزيران 

–الدائرة اإلعالمية  التأهيل 233
الهيئة الوطنية العليا 

 للمساءلة والعدالة

2011 44 

 3 2009 -حزيران  وزارة التخطيط جريدة التعاون الدولي 234

 الرسالة اإلسالمية 235
 
 
 

 314 2011 ديوان الوقف السني
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جمعية رجال  النشرة اإلخبارية 236
اإلعمال 

والصناعيين 
 المستقلين

2008 4 

الفرع اإلقليمي  الوثائق العربية 237
العربي للمجلس 

 الدولي للوثائق

1976 2 

قسم الدراسات  دراسات فلسفية 238
الفلسفية في بيت 

 الحكمة

2002 2 

وزارة التخطيط قسم  مسار التخطيط 239
 العالقات

2011 2 

وزارة الخارجية  صدى الخارجية 240
 العراقية

 2011 -تشرين األول 

 

6 

إحدى مطبوعات  عالم اإلدارة 241
 ماجرو

1987 12 

رئاسة جامعة  نشرة إخبار الجامعة 242
 النهرين

2003 65 

صندوق النقد العربي قاعدة  243
 بيانات أسواق مالية عربية

 2008 32 

 66 1990 -مايو  معهد اإلدارة اإلدارة العامة 244

 65 1990 -يناير  اإلدارةمعهد  اإلدارة العامة 245

قسم الدراسات  دراسات سياسية 246
 السياسية

2001 7 

 15 2011 مؤسسة الشهداء الخالدون 247

مؤسسة السجناء  أحرار 248
 السياسيين

 1 2011 -كانون الثاني 

دار الكتب والوثائق  القانون والقضاء 249
 بغداد

2010 3 

والوثائق دار الكتب  القانون والقضاء 250
 بغداد

2010 4 

نقابة المحامين في  القضاء 251
 بغداد

 1 1952 -كانون الثاني 

 1 1975 -كانون الثاني  وزارة العدل العدالة 252

الشركة العربية  االقتصاد واإلعمال 253
للصحافة والنشر 

 واإلعالم

 381 2011 -أيلول 

 االقتصاد واإلعمال 254
 
 
 

الشركة العربية 
والنشر للصحافة 
 واإلعالم

2011 382 

 2 2011 -آذار مركز البحوث  المفتش العام 255
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والدراسات في 
 مكتب المفتش

 10 2011 ديوان الوقف السني الفكر واإلبداع 256

المعهد العربي  مجلة العلوم اإلحصائية 257
للتدريب والبحوث 

 اإلحصائية

حزيران -كانون الثاني
-2010 

2 

المعهد العربي  اإلحصائيةمجلة العلوم  258
للتدريب والبحوث 

 اإلحصائية

2009 1 

المعهد العربي  مجلة العلوم اإلحصائية 259
للتدريب والبحوث 

 اإلحصائية

2010 3 

قسم العالقات  مسار التخطيط 260
 واإلعالم

 

2011 3 

قسم العالقات  مسار التخطيط 261
 واإلعالم

2012 4 

شركة -النفطوزارة  عين على العراق 262
الشرق االدنى 

 لالعالم

2011 105 

شركة -وزارة النفط كليك 263
الشرق االدنى 

 لالعالم

2011 17 

264 Iraq oil شركة -وزارة النفط
الشرق االدنى 

 لالعالم

2011 5 

صباح صادق جعفر  المجلة البرلمانية 265
 االنباري

2010 1 

دار الكتب والوثائق  القانون والقضاء 266
 بغداد –

2010 2 

دار الكتب والوثائق  القانون والقضاء 267
 بغداد –

2010 1 

دار الكتب والوثائق  القانون والقضاء 268
 بغداد –

2010 5 
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دار الكتب والوثائق  القانون والقضاء 269
 بغداد –

2010 6 

الشركة العربية  االقتصاد واالعمال 270
للصحافة والنشر 

 ايكو –واالعالم 

2011 382 

مركز البحوث  المفتش العام 271
 والدراسات

2011 2 

الشركة العربية  االقتصاد واالعمال  272
 -للصحافة والنشر

 ايكو

2011 381 

 36 2004 بيت الحكمة  الحكمة 273

 23 2002 بيت الحكمة الحكمة 274

منتدى الفكر العربي  المنتدى  275
 عمان -

1997 141 

العربي منتدى الفكر  المنتدى  276
 عمان -

1999 164 

قسم الدراسات  دراسات قانوينة  277
القانونية في بيت 

 الحكمة

2000 3 

المعهد العربي  دراسات عمالية  278
 للثقافة العمالية

1986 24 

قسم الدراسات  دراسات تاريخية 279
التاريخية في بيت 

 الحكمة

2001 1 

قسم الدراسات  دراسات سياسية 280
بيت السياسية في 

 الحكمة

2000 4 

 6 2000 قسم االجتماعية  دراسات اجتماعية 281
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قسم الدراسات  دراسات ترجمة 282
الترجمة في بيت 

 الحكمة

1999 403 

قسم الدراسات  دراسات فلسفية 283
الفلسفية في بيت 

 الحكمة

2000 3 

قسم الدراسات  دراسات فلسفية 284
الفلسفية في بيت 

 الحكمة

2000 2 

االمانة العامة  الصناعات الغذائية العربية 285
لالتحاد العربي 

 للصناعات الغذائية

1990 1 

المنظمة العربية  التنمية الصناعية العربية 286
 للتنمية الصناعية 

1987 5 

المجلة العراقية للعلوم اال  287
 قتصادية 

كلية االدارة 
 –واالقتصاد 

الجامعة 
 المستنصرية

2005 8 

جمعية االقتصاديين  االقتصادي  288
 العراقيين 

1973 1 

جمعية االقتصاديين  االقتصادي  289
 العراقيين 

1985 2 

كلية االدارة  االدارة واالقتصاد 290
 واالقتصاد 

1981 5-6 

مركز الدراسات  دراسات دولية 291
جامعة  –الدولية 

 بغداد

2005 29 

المركز القومي  التنمية االدارية  292
لالستشارات 

 والتطوير االداري 

1980 13 

مركز دراسات  الخليج العربي 293
 الخليج العربي

        1985 2 

 francيوغسالفية  االشتراكية فكرا وتطبيقا 294
single 

1979 4-3 
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كلية الزراعة  زراعة الرافدين 295
 والغابات

1989 1 

 3 1979 عبد الوهاب الكيالي قضايا عربية 296

وزارة الصناعات  الصناعة  297
 الخفيفة

1985 3 

وزارة الصناعات  الصناعة  298
 الخفيفة

1985 2 

وزارة الصناعات  الصناعة  299
 الخفيفة

1985 1 

االتحاد العربي  الصناعات الغذائية 300
 للصناعات الغذائية

1981 5 

االتحاد العربي  الصناعات الغذائية 301
 الغذائيةللصناعات 

1981 1 

المركز الدولي  المزرعة والحديقة 302
 للتنمية الزراعية 

1992 5-6 

المؤسسة العراقية  االوقات العراقية 303
 لالعالم االقتصادي

2009 21 

المؤسسة العراقية  االوقات العراقية 304
 لالعالم االقتصادي

2009 20 

الزراعة والتنمية في الوطن  305
 العربي

العربية المنظمة 
 للتنمية الزراعية

1993 2 

الزراعة والتنمية في الوطن  306
 العربي

المنظمة العربية 
 للتنمية الزراعية

1992 3 

التنمية والسياسات  307
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط

2011 2 
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محمد ازهر سعيد  تنمية الرافدين 308
 السماك

1984 3 

مركز البحوث  تنمية الرافدين 309
االدارية 

 واالقتصادية

1984 11 

ملف كامل عن اخر  310
 تطورات معركتنا النفطية

 17 1972 وزارة االقتصاد

نقابة المحاسبين  المحاسب 311
والمدققين في 

 العراق

1978 58 

مكتبة الجامعة  المكتبة )نشرة شهرية( 312
 االردنية

1988 105 

مجموعة أي سي  عين على العراق 313
 سي بي 

2011 9 

شركة االتصاالت  كليك 314
 العراق

2011 16 

315 IRAQ OIL 4 2011 وزارة النفط 

المنظمة العربية  الزراعة والتنمية  316
 للتنمية الزراعية

1997 1 

المنظمة العربية  الزراعة والتنمية  317
 للتنمية الزراعية

1996 2 

المنظمة العربية  الزراعة والتنمية  318
 للتنمية الزراعية

1995 1 

المنظمة العربية  الزراعة والتنمية  319
 للتنمية الزراعية

1996 4 

المنظمة العربية  الزراعة والتنمية  320
 للتنمية الزراعية

1994 4 
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المنظمة العربية  الزراعة والتنمية  321
 للتنمية الزراعية

2000 4 

المنظمة العربية  الزراعة والتنمية  322
 للتنمية الزراعية

2001 1 

المجلة العربية الدارة المياه   323
 والري

المنظمة العربية 
 للتنمية الزراعية

2000 2 

المجلة العربية الدارة المياه   324
 والري

المنظمة العربية 
 للتنمية الزراعية

2000 3 

المنظمة العربية  الزراعة والتنمية 325
 للتنمية الزراعية

1996 3 

 4 2011 هيئة النزاهة النزاهة والشفافية 326

التنمية والسياسات  327
 االقتصادية

المعهد العربي 
 لتخطيط بالكويت

2008 2 

التنمية والسياسات  328
 االقتصادية

المعهد العربي 
 لتخطيط بالكويت

2000 1 

البحوث االقتصادية  329
 واالدارية 

مركز البحوث 
االقتصادية 

 بغداد-واالدارية

1980 3 

وزارة االوقاف  االسالميةالرسالة  330
 والشؤون الدينية

1980 141 

 –ادارة البحوث  النشرة االقتصادية 331
البنك االهلي 

 المصري

1995 2 

 –ادارة البحوث  النشرة االقتصادية 332
البنك االهلي 

 المصري

1995 1 

الجهاز المركزي  افاق التقييس  333
للتقييس والسيطرة 

 النوعية 

 5 2011كانون الثاني 
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قسم الدراسات  دراسات اسالمية 334
 االسالمية

2001 8 

 5 2012 وزارة التخطيط مسار التخطيط 335

مركز دراسات  اعادة االعمار 336
اعادة االعمار كلية 
 الهندسة جامعه بغداد

2002 13 

مركز دراسات  المستقبل العربي 337
 الوحدة العربي

2012 397 

ديوان محافظة  البصرة  338
 البصرة

2012 5 

وزارة الموارد  الرافدين 339
 المائية

2012 57 

دليل المراكز البحثية  340
 والخدمية في جامعة بغداد

 2 2012 وزارة التعليم العالي

وزارة الصناعة  صناعة المستقبل 341
 والمعادن

2012 6 

غرفة تجارة  الغرفة  342
 وصناعة عمان

2011 191 

غرفة تجارة  الغرفة  343
 وصناعة عمان

2011 187 

غرفة تجارة  الغرفة  344
 وصناعة عمان

2011 188 

غرفة تجارة  الغرفة  345
 وصناعة عمان

2011 190 

غرفة تجارة  الغرفة  346
 وصناعة عمان

2011 185 



23 
 

غرفة تجارة  الغرفة  347
 وصناعة عمان

2011 189 

غرفة تجارة  الغرفة  348
 وصناعة عمان

2011 192 

غرفة تجارة  الغرفة  349
 وصناعة عمان

2011 186 

مركز دراسات  المستقبل العربي 350
 الوحدة العربي

2012 399 

 18 2011 وزارة النفط كليك 351

 11 2011 وزارة النفط عين على العراق 352

وزارة  عطاء الرافدين 353
 المواردالمائية

2012 59 

وزارة االعمار  اعمار واسكان 354
 واالسكان

2012 24 

 8 2012 ديوان الرقابة المالي المراقب العام 355

 4 2012 دائرة رعاية المراة المراة 356

مركز بحوث  دراسة تربوية 357
 والدراسات التربوية

2011 13 

كيف نريد ان نعيش في  358
 المستقبل

منتدى السياسة 
 والثقافة واالقتصاد

2012 9 

مركز دراسات  المستقبل العربي 359
 الوحدة العربي

2011 389 
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مركز حمورابي  حمورابي 360
للبحوث والدراسات 

 االستراتيجية

2012 2 

قسم العالقات  مسار التخطيط 361
واالعالم وزارة 

 التخطيط

2012 8 

المنظمة العربية  اخبار االدارة العربي 362
 للتنمية االدارية

2012 72 

المنظمة العربية  ادارة , تونس الخضراء 363
 للتنمية االدارية

2012 2218 

 3 1979 غرفة تجارة بغداد التجارة  364

البحوث االقتصادية  365
 واالدارية

مركز البحوث 
 االقتصادية

1976 2 

 24 1981 غرفة تجارة بغداد التجارة 366

مركز دراسات  المستقبل العربي 367
 الوحدة العربية

1981 24 

مركز دراسات  المستقبل العربي 368
 الوحدة العربية

1982 38 

مركز دراسات  المستقبل العربي 369
 الوحدة العربية

1982 40 

مركز دراسات  المستقبل العربي 370
 الوحدة العربية

1983 58 

مركز دراسات  المستقبل العربي 371
 الوحدة العربية

1981 27 

مركز دراسات  المستقبل العربي 372
 الوحدة العربية

1981 28 
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مركز دراسات  المستقبل العربي 373
 الوحدة العربية

1981 29 

مركز دراسات  المستقبل العربي 374
 الوحدة العربية

1981 25 

مركز دراسات  المستقبل العربي 375
 الوحدة العربية

1982 39 

مركز دراسات  المستقبل العربي 376
 الوحدة العربية

1987 99 

 9 1980 للصحافةدار الثورة  النفط والتنمية 377

البحوث االجتماعية  378
 والجنائية

المركز القومي 
 للبحوث

1975 1 

مركز دراسات  المستقبل العربي 379
 الوحدة

1980 22 

 10 1980 دار الثورة للصحافة النفط والتنمية 380

 1 1979 دار الثورة للصحافة النفط والتنمية 381

 23 1981 دار الثورة للصحافة الجامعة  382

 30 1990 وزارة التعليم تنمية الرافدين 383

مركز دراسات  المستقبل العربي 384
 الوحدة العربي

1982 37 

 12 1990 وزارة التعليم العالي تنمية الرافدين  385
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 97 1979 االقتصاد والتجارة االقتصاد 386

التعاون االقتصادي بين  387
 الدول االسالمية

مركز االبحاث 
 االحصائية

1993 14 

جمعية الحقوقيين  الحقوقي 388
 العراقيين

1971 3 

جمعية الحقوقيين  االقتصادي  389
 العراقيين

1975 2 

المركز القومي  االجتماعية القومية 390
 للبحوث

1980 17 

المنظمة العريية  العربية لالدارة 391
 للعلوم االدارية

1986 1 

 6 1979 االقتصادوالتجارة االقتصاد 392

المركز القومي  الحاسبات االلكترونية  393
 للحاسبات 

1979 4 

 26 1982 مكتب اليونسكو التربية الجديدة 394

جمعية االقتصاديين  االحصائي 395
 العراقيين

1981 1 

 97 1979 االقتصاد والتجارة االقتصاد  396

االمانة العامة  اوراق اقتصادية 397
لالتحاد العام لغرف 

 تجارة

1993 9 

 29 1983 مكتب اليونسكو التربية الجديدة 398
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 10 1982 اتحاد غرف التجارة  افاق اقتصادية 399

البحوث االجتماعية  400
 والجنائية

مركز القومي 
 للبحوث االجتماعية

1979 1 

 4 1971 نقابة الصحفين القضاء 401

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 402
 المائية

2012 61 

اعالم محافظة  االقتصاديةالبصرة  403
 البصرة

2012 1 

 2 2012 معهد باسل فليحان السادسة 404

-وزارة االعالم  االقالم  405
 بغداد

1977 10 

اتحاد اقتصاديين  االقتصاد العربي 406
 العرب 

1978 2 

 11 1977 بغداد-اعالم  االقالم  407

 43 1980 بغداد -غرفة تجارة التجارة 408

 321 1970 القاهرة المعاصرةمصر  409

 1 1986 جامعة صدام العراقية للعلوم الزراعية 410

 7 1980 وزارة النفط النفط والتنمية 411
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وزارة الصناعة  صناعة المستقبل 412
 والمعادن

2012 27 

 1 1977 وزارة المالية المالية 413

مكتب الجزيرة  الخليج 414
 والخليج

1977 26 

 22 1977 الجزيرةمكتب  الخليج 415

 14 1976 مكتب الجزيرة الخليج 416

البحوث االجتماعية  417
 والجنائية

المديرية العامة 
للمركز القومي 

 للبحوث االجتماعية

1972 1 

مركز البحوث  تنمية الرافدين 418
االدارية 

 واالقتصادية

1984 12 

مركز دراسات  المستقبل العربي 419
 الوحدة العربية

1983 51 

مركز دراسات  المستقبل العربي 420
 الوحدة العربية

1983 57 

صحيفة التخطيط التربوي  421
 في البالد العربي

 10 1966 مركز االقليمي

البحوث االقتصادية  422
 واالدارية

مركز البحوث 
 االقتصادية

1978 8 

 29 1983 مكتب اليونسكو التربية الجديدة 423

منظمة العربية  التنمية الصناعية العربية  424
 للتنمية

1989 55 
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 69 2002 بيت الحكمة دراسات سياسية 425

 42 1978 جمعية االقتصاديين االقتصادي 426

اتحاد االقتصاديين  االقتصادي العربي 427
 العرب

1985 55 

جمعية االقتصاديين  االقتصادي  428
 العراقيين

1986 6 

قسم العالقات  التخطيطمسار  429
 واالعالم

2012 9 

دائرة الرعاية  المراة 430
 االجتماعية

2012 5 

االتحاد العربي  الصناعات الغذائية 431
 للصناعات الغذائية

1980 1 

مركز االبحاث  رصد اذاعة اسرائيل 432
 تحرير فلسطين

1973 9 

مديرية التطوير  المجلة العسكرية 433
 القتالي

1987 1 

 9 1978 وزارة الثقافة الطليعة االدبية 434

 3 1980 االتحاد العربي الصناعات الغذائية 435

 26 1985 منظمة اوبك عالم النفط  436

النمو االقتصادي واالنفاق  437
 االستهالكي

مركز البحوث 
االدارية 

 واالقتصادية

1983 2 
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مركز الدراسات  المستقبل العربي 438
 الوحدة العربية

1980 18 

مركز الدراسات  المستقبل العربي 439
 الوحدة العربية

1980 19 

 46 1983 اليونسكو مستقبليات 440

دار الثورة للصحافة  النفط والتنمية 441
 والنشر

1976 50 

 1 1970 نقابة المحامين القضاء  442

منظمة االقطار  النفط والتعاون العربي 443
 العربية

1984 4 

مركز التنمية  الصناعية العربيةالتنمية  444
 الصناعية

1978 36 

 17 1990 غرفة تجارة  مجلة التجارة الصناعة 445

 45 1983 اليونسكو مستقبليات 446

 54 1989 االمانة العامة النفط والتعاون العربي 447

 55 1989 االمانة العامة النفط والتعاون العربي 448

المجلة العربية للدفاع  449
 االجتماعي

المنظمة العربية 
 للدفاع االجتماعي

1978 7 

الجمعية العربية  مصر المعاصرة 450
 المصرية

1975 36 



31 
 

 16 2012 وزارة حقوق حقوقنا 451

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 452
 المائية

2012 62 

كلية االدارة  العلوم االقتصادية واالدارية 453
 واالقتصاد

2012 65 

العلوم االقتصادية مجلة  454
 واالدارية

كلية االدارة 
 واالقتصاد

2012 66 

مجلة العلوم االقتصادية  455
 واالدارية

كلية االدارة 
 واالقتصاد

2012 67 

 10 2012 وزارة التخطيط مسار التخطيط 456

 3 1981 مركز البحوث البحوث االقتصادية 457

مركز القومي  االجتماعية القومية 458
 االجتماعيةللبحوث 

1977 1 

 31 1984 مكتب اليونسكو التربية الجديدة 459

مركز البحوث  تنمية الرافدين 460
 االدارية

1982 7 

 1 1976 جامعة الكوت العلوم االجتماعية 461

المجلة العربية للدفاع  462
 االجتماعي

منظمة العربية 
 للدفاع

1978 7 

 1 1978 دار الثورة للصحافة التنمية والنفط 463
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 96 1978 االقتصاد والتجارة االقتصاد 464

 9 1976 دور الثقافة الطليعة االدبية 465

 32 1975 مركز التنمية التنمية الصناعية العربية 466

 1 1980 منظمة العربية المجلة العربية للمعلومات 467

 1 1979 وزارة الثقافة الثقافة 468

جمعية االقتصاديين  االقتصادي 469
 العراقيين

1981 22 

دراسات الخليج والجزيرة  470
 العربية

 13 1978 جامعة كويت

 5 1986 صندوق النقد الدولي التمويل التنمية 471

مركز االبحاث  رصد اذاعة اسرائيل 472
منظمة تحرير 

 فلسطين

1974 521 

جمعية االقتصاديين  االحصائي  473
 العراقيين

1981 2 

منظمة االقطار  النفط والتعاون 474
 العربية

1981 4 

 8 1986 دار ثورة للصحافة النفط والتنمية 475

مركز البحوث  تنمية الرافدين 476
 االدارية

1981 5 
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 66 1977 دار ثورة للصحافة النفط والتنمية 477

 56 1989 االمانة العامة النفط والتعاون العربي 478

 6 1977 دار الثورة للصحافة النفط والتنمية 479

 9 1977 دار الثورة للصحافة النفط والتنمية 480

 88 1978 االقتصاد والتجارة االقتصاد 481

 75 1975 وزارة المالية المالية 482

جامعة البكر  الدفاع 483
 للدراسات 

1986 2 

منظمة تحرير  رصد اذاعة اسرائيل 484
 فلسطين

1975 81 

 2 1972 وزارة االعالم المورد 485

منظمة العربية  المجلة العربية االدارية 486
 للعلوم

1988 4 

مجلس التشريعي  الحكم الذاتي 487
 لمنظمة الكردستان

1978 10 

االمانة العامة  السكك العربية 488
 لالتحاد العربي

1991 6 

 31 1978 بيروت-دار طليعة  دراسات عربية 489
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 8 1978 بيروت-دار طليعة  دراسات عربية 490

 11 1972 مركز تنمية صناعية التنمية الصناعية العربية 491

 4 1976 دار الثورة للصحافة النفط والتنمية 492

 32  نقابة المحاسبين المحاسب 493

 2 1978 نقابة المحاسبين المحاسب 494

 9 1978 نقابة المحاسبين المحاسب 495

 10 1979 نقابة المحاسبين المحاسب 496

 4 1976 وزارة العدل العدالة  497

 48 1981 وزارة تعليم فلسطين الدراسات الفلسطينية 498

مؤسسة العربية  قضايا عربية 499
 للدراسات والنشر

1978 3 

مركز البحوث  مجلة البحوث االقتصادية 500
 االقتصادي

1978 8 

 2 1976 كلية التجارة مجلة العلوم االجتماعية 501

 41 1971 شركة النفط شركة النفط العراقية 502
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 19 1980 مكتب اليونسكو التربية الجديدة 503

 79 1977 االقتصاد والتجارة االقتصاد 504

وزارة الصناعة  صناعة الميقبل 505
 والمعادن

2012 28 

وزارة الموارد  الرافدين  506
 المائية

2012 64 

وزارة الصناعة  صناعة المستقبل 507
 والمعادن

2012 28 

 11 2012 وزارة التخطيط مسار التخطيط 508

 64 2012 وزارة المائية عطاء الرافدين 509

 2 1973 نقابة المحامين القضاء 510

 3 1976 وزارة المالية المالية 511

 28 1989 جامعة الموصل تنمية الرافدين 512

 29 1952 مجلس الدولة مجلة مجلس الدولة 513

دراسات مركز  المستقبل العربي 514
 الوحدة العربية

1983 9 

مطابع شركة  مصر المعاصرة 515
 االعالنات الشرقية

1958 291 
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مطابع شركة  مصر المعاصرة 516
 االعالنات الشرقية

1960 3 

 1 1983 صندوق النقد الدولي التمويل والتنمية 517

 12 2012 وزارة التخطيط مسار التخطيط 518

قسم االعالم  جديد كربالء 519
والعالقات العامة 

 محافظة كربالء

 صفر 2012

االمانة العامة  اوراق اقتصادية 520
لالتحاد العام لغرف 

 التجارة

2002 16 

وزارة العمل  العمل والمجتمع 521
والشؤؤن 
 االجتماعية

2012 15 

ديوان محافظة  البصرة  522
 البصرة

2012 11 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 523
 المائية

2012 65 

 13 2012 وزارة التخطيط مسار التخطيط 524

شركة العامة  التجهيزات الزراعية 525
 للتجهيزات الزراعية

2011 7 

 9 2009 وزارة الزراعة مجلة الزراعة العراقية 526

 2 2009 وزارة الزراعة مجلة الزراعة العراقية 527

 4 2009 وزارة الزراعة مجلة الزراعة العراقية 528
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 6 2009 وزارة الزراعة مجلة الزراعة العراقية 529

 5 2009 وزارة الزراعة مجلة الزراعة العراقية 530

 1 2009 وزارة الزراعة مجلة الزراعة العراقية 531

مركز حمورابي  حمورابي 532
 للبحوث 

2012 3 

وزراة الهجرة  الهجرة  533
 والمهجرين

2012 2 

 8 2021 وزارة الخارجية صدى الخارجية 534

وزارة العلوم  عين 535
 والتكنلوجيا

2012 18 

كراس تعريفي بمشروع  536
المدونات والمواصفات 

العراقية وتطبيق الكودات 
 العربية

وزارة االعمار 
 واالسكان

2012 10 

نشرة اخبار الصناعة  537
 العربية والعالمية

ادارة التوثيق 
 واالعالم الصناعي

1978 27 

 3 2011 هيئة النزاهة  والشفافيةهيئة النزاهة  538

وزارة الموارد  مجلة عطاء الرافدين 539
 المائية

2012 66 

غرفة تجارة  الغرفة 540
 وصناعة عمان

2012 195 

وزارة الصناعة  صناعة المستقبل 541
 والمعادن

2012 29 
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 14 2012 وزارة التخطيط مسار التخطيط 542

مجلة العلوم االقتصادية  543
 واالدارية

كلية االدارة 
 واالقتصاد

2012 68 

 15 2013 وزارة التخطيط مسار التخطيط 544

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 545
 المائية

2012 67 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 546
 المائية

2013 68 

الشركة العامة  االلتجهيزات الزراعية 547
 للتجهيزات

2013 11 

الشركة العامة  التجهيزات الزراعية  548
 للتجهيزات

2013 10 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 549
 المائية

2013 67 

كراسة تعريف لمشروع  550
المرونات والمواصفات 

العراقية وتطبيق الكودات 
 العربية

وزارة االسكان 
 واالعمار

2012 85 

مركز دراسات  المستقبل العربي 551
 الوحدة العربية

2011 393 

شركة اتصاالت  كليك  552
 العراق

2011 12 

وزارة االسكان  اعمار اسكان 553
 واالعمار

2012 31 

وزارة الخارجية   صدى الخارجية 554
 العراقية

2012 7 
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 5 2012 وزارة التخطيط مسار التخطيط 555

 10, 9 2009 مجموعة أي س س عين على العراق 556

المحامين نقابة  مجلة المحامي 557
 العراقيين

2012 4 

الجهاز المركزي  افاق التقييس 558
للتقييس والسيطرة 

 النوعية

2012 7 

مركز الدرراسات  المستقبل العربي 559
 الوحدة العربية

2013 409 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين  560
 المائية

2013 69 

مركز الدراسة  المستقبل العربي 561
 الوحدة العربية

2013 410 

 16 2013 وزارة التخطيط المسار التخطيط 562

مركز العراقي  الحوار 563
 للتنمية والحوار

2005 2 

مركز دراسات  المستقبل العربي  564
 الوحدة العربية

2013 411 

السوق اتحاد الغرف  565
 التجارية

اتحاد الغرف 
 التجارية

2013 29 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 566
 المائية

2013 11 

 329 2013 ديوان الوقف السني الرسالة االسالمية 567
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 19 2013 وزارة التخطيط مسار التخطيط 568

مركز دراسات  المستقبل العربي  569
 الوحدة العربية

2013 412 

وثائق الخليج والجزيرة  570
 العربية

 5 1979 جامعة كويت

 24 2012 جامعة بغداد العلوم االقتصادية 571

 10 2012 جامعة المستنصرية العلوم االقتصادية 572

اتحاد الغرف  السوق 573
 التجارية العراقية

2013 31 

المؤسسة العراقية  االوقات العراقية 574
 لالعالم

2009 20 

 8 2008 وزارة التخطيط جريدة التعاون الدولي 575

 8 2005 المعهد المالي حديث المالية 576

 5 2009 وزارة التخطيط جريدة التعاون الدولي  577

هيئة االعالم  تواصل 578
 واالتصاالت 

2009 31 

الجهاز المركزي  افاق التقييس 579
للتقييس والسيطرة 

 النوعية

2011 5 

قسم العالقات  صدى جامعة بغداد 580
 واالعالم

2009 5 
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شركة التامين  نكهات عائلية 581
 االردنية

2010 38 

هيئة االعالم  تواصل 582
 واالتصاالت

2006 1 

مركز الدراسات  قراءات استراتيجية 283
 االقليمية

2009 7 

مركز الدراسات  المستقبل العربي 284
 الوحدة العربية

2013 208 

مركز الدراسات  المستقبل العربي 585
 الوحدة العربية

2013 413 

 20 2013 وزارة التخطيط مسار التخطيط 586

مركز الدراسات  المستقبل العربي 587
 الوحدة العربية

2013 414 

اتحاد الغرف  السوق 588
 العراقية

2013 32 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 589
 المائية

2013 74 

 11 2013 وزارة االتصاالت االتصاالت العراقية 590

وزارة حقوق  حقوقنا 591
 االنسان

2013 22 

 22 2013 التخطيطوزارة  مسار التخطيط 592

 21 2013 وزارة التخطيط مسار التخطيط 593
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 36 2013 جامعة المستنصرية العلوم االقتصادية 594

وزارة الشباب  شبابنا 595
 والرياضة

2013 4 

غرفة تجارة  الغرفة  596
 وصناعة 

2013 201 

غرفة تجارة  الغرفة  597
 وصناعة 

2013 200 

غرفة تجارة  الغرفة  598
 وصناعة 

2013 199 

غرفة تجارة  السوق 599
 العراقية

2013 33 

مركز الدراسات  المستقبل العربي 600
 الوحدة العربية

2013 415 

وزارة الصناعة  صناعة المستقبل 601
 والمعادن

2013 32 

مركز دراسات  المستقبل العربي 602
 الوحدة العربية

2013 416 

المديرية العامة  الق بغداد 603
 للعالقات واالعالم

2013 84 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين  604
 المائية

2013 77 

مركز دراسات  المستقبل العربي 605
 الوحدة العربية

2013 417 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين  606
 المائية

2013 76 
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اتحاد الغرف  السوق 607
 التجارية العراقية

2013 34 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين  608
 المائية

2013 78 

 5 2013 كلية طب الكندي مجلة كندة 609

مركز دراسات  المستقبل العربي 610
 الوحدة العربية

2013 418 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 611
 المائية

2013 79 

 31 2011 محافظة بغداد  بغداد  612

معهد التقدم  الحوار 613
 االنمائيةللسياسات 

2012 34 

شركة العامة  التجهيزات الزراعية 614
 للتجهيزات الزراعية

2011 8 

 324 2012 ديوان الوقف السني الرسالة االسالمية 615

 11 2011 مجموعة أي سي بي عين على العراق 616

وزارة االعالم  عين 617
 والتكنولوجيا

2012 18 

مديرية العامة  الق بغداد  618
 للعالقات

2014 51 

الهيئة العامة  مجلة الزراعة العراقية 619
 للبحوث الزراعية

2007 12 



44 
 

الهيئة العامة  مجلة الزراعية العراقية 620
 للبحوث الزراعية

2006 11 

كلية االدارة  مجلة العلوم االقتصادية   621
 واالقتصاد

2013 72 

 2 2013 ديوان الرقابة المالية المراقب العام  622

وزارة الخارجية  صدى الخارجية 623
 العراقية

2013 11 

مركز دراسات  المستقبل العربي 624
 الوحدة العربية

2014 419 

وزارة الصحة  دليل البرامج االلكترونية 625
 مكتب مفتش العام/

2013 2 

اتحاد الغرف  السوق  626
 التجارية العراقية

2011 35 

 1 2014 وزارة النفط كنوز 627

وزارة الشباب  شبابنا  628
 والرياضة

2014 5 

غرفة تجارة  الغرفة 629
 وصناعة عمان

2013 202 

 1 2005 اللجنة الوطنية لكود كود 630

وزارة الموارد  عطاء الرافدين  631
 المائية

          2014              80 

التعليم العالي والبحث  632
العلمي ارقام وحقائق انجاز 

 ثالث سنوات

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

2012 5 



45 
 

 16 2014 غرفة تجارة بغداد افاق تجارية  633

مركز دراسات  المستقبل العربي 634
 الوحدة العربية

2014 420 

 51 2014  الق بغداد 635

مجلس االعمال  االعمال واالقتصاد 636
 الوطني العراقي

2014 3 

 وزارة الموارد عطاء الرافدين 637
 المائية

2014 81 

مركز دراسات  المستقبل العربي 638
 الوحدة العربية

2014 421 

مركز دراسات  المستقبل العربي 639
 الوحدة العربية

2014 422 

وزارة العمل  العمل والمجتمع 640
ن ؤووالش

 االجتماعية

2008 605 

 22 2010 بيت الحكمة دراسات اجتماعية 641

 2 2014 وزارة النفط كنوز 642

 3 2014 وزارة النفط كنوز 643

مجلة العراقية للعلوم  644
 االقتصادية

 73 2013 جامعة بغداد

 74 2013 جامعة بغداد مجلة العراقية للعلوم 645
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مجلة العراقية للعلوم  646
 االقتصادية

 34 2012 جامعة المستنصرية

 6 2013 هيئة النزاهة مجلة النزاهة والشفافية 647

قسم االعالم  عطاء الرافدين 648
 والعالقات 

2014 82 

مركز دراسات  المستقبل العربي 649
 الوحدة العربية

2014 423 

 7 2014 وزارة الشباب شبابنا  650

وزارة الهجرة  الهجرة   651
 والمهجرين

2014 4 

 
652 

 4 2014 وزارة النفط كنوز

الهيئة العراقية  النظائر 653
للسيطرة على 

 المصادر

2013 8 

 3 2013 ديوان الرقابة المالية المراقب العام 654

مديرية العامة  الق بغداد 655
 للعالفات

2014 54 

اتحاد الغرف  السوق 656
 التجارية

2014 37 

وزارة الخارجية  صدى الخارجية 657
 العراقية

2014 12 

قسم االعالم  عطاء الرافدين 658
 واالتصال

2014 84 
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 6 2013 شركات استثمارية يشك عالم 659

 1 2014 وزارة النفط مجلة حقل مجنون 660

جمعية االقتصادين  االقتصادي 661
 العراقين

1977 48 

االمانة العامة  الوحدة االقتصادية 662
 مجلس الوحدة

1985 59 

وزارة الموارد  عطاء الرافدين 663
 البشرية 

2014 85 

المصارف رابطة  المصارف العراقية  664
 العراقية

2014 11 

مركز دراسات  المستقبل العربي 665
 الوحدة

2014 424 

مركز دراسات  المستقبل العربي 666
 الوحدة

2014 425 

مركز دراسات  المستقبل العربي 667
 الوحدة

2014 426 

 4 2012         دائرة رعاية المراة المراة العراقية 668

 النفط والتعاون العربي 669
 

منظمة االقطار 
 العربية

1981 3 

 15 2008 السياسات االنمائية الحوار  670

مجلس محافظة  الوقائع النجفية 671
 النجف

2011 10 
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مركز الدراسات  متابعات اقليمية 672
 االقليمية

2009 6 

 29 2009 جامعة الموصل الراصد االقليمي 673

 8 2009 وزارة التعليم قراءات استراتيجية  674

 7 2009 وزارة التعليم قراءات استراتيجية  675

 4 2004 جامعة الموصل ترجمات اقليمية 676

مركز دراسات  الزراعة والمياة 677
 المناطق الجافة

1989 8 

جمعية االقتصاديين  االقتصادي  678
 نيالعراقي

1976 11 

مركز الدراسات  المستقبل العربي 679
 الوحدة العربية

2014 427 

 2 2010 مركز دراسات  افاق اقليمية 680

 9 2010 وزارة تعليم العالي متابعات اقليمية  681

 36 2010 وزارة التعليم الراصد االقليمي 682

 8 2010 وزارة التعليم ترجمات اقليمي 683

 12 2010 وزارة التعليم قراءات استراتيجية 684
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 50 2010 وزارة التعليم تحليالت استراتيجية 685

مركز دراسات  المستقبل العربي 686
 الوحدة العربية

2014 428 

 15 2011 اعالم وزارة النقل المواطن والنقل 687

 205 2014 غرفة تجارة الغرفة 688

خطوط الجوية  اجواء العراق 689
 العراقية

2014 25 

مركز دراسات  المستقبل العربي  690
 الوحدة العربية

2014 429 

العلوم وزارة  العين 691
 والتكنولوجيا

2014 35 

وزارة العلوم  العين  692
 والتكنولوجيا

2014 32 

مجلة العلوم االقتصادية  693
 واالدارية

 75 2014 جامعة بغداد

مجلة العلوم االقتصادية  694
 واالدارية

 76 2014 جامعة بغداد

مجلة العلوم االقتصادية  695
 واالدارية

 77 2014 جامعة بغداد

وزارة العلوم  عين  696
 والتكنولوجيا

2014 34 

مركز دراسات  المستقبل العربي   697
 الوحدة العربية

2014 430 
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مركز دراسات  المستقبل العربي   698
 الوحدة العربية

2014 431 

وزارة العمل  العمل والمجتمع  699
 والشؤون

2014 19 

اتحاد الغرف  السوق  700
 التجارية 

2015 29 

المجلة العراقية للعلوم  701
 والتكنولوجيا 

وزارة العلوم 
 وتكنولوجيا 

2012 1 

المجلة العراقية للعلوم  702
 والتكنولوجيا 

وزارة العلوم 
 وتكنولوجيا 

2012 2 

المجلة العراقية للعلوم  703
 والتكنولوجيا 

وزارة العلوم 
 وتكنولوجيا 

2012 3 

المجلة العراقية للعلوم  704
 والتكنولوجيا 

وزارة العلوم 
 وتكنولوجيا 

2012 4/1 

المجلة العراقية للعلوم  705
 والتكنولوجيا 

وزارة العلوم 
 وتكنولوجيا 

2012 4/2 

المجلة العراقية للعلوم  706
 والتكنولوجيا 

وزارة العلوم 
 وتكنولوجيا 

2012 4/3 

المجلة العراقية للعلوم  707
 والتكنولوجيا 

وزارة العلوم 
 وتكنولوجيا 

2012 5/1 

 
708 

مركز الدراسات  المستقبل العربي
 الوحدة العربية

2015 342 

 14 2015 وزارة االتصاالت االتصاالت العراقية 709

منظمة العواصم  العواصم والمدن االسالمية 710
 والمدن االسالمية

2012 44 
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 البيئة والحياة  711
 

 22 2009 وزارة بيئة

 البيئة والحياة  712
 

 41 2011 وزارة بيئة

 البيئة والحياة  713
 

 42 2013 وزارة بيئة

 البيئة والحياة  714
 

 42 2013 وزارة بيئة

 البيئة والحياة  715
 

 34 2010 وزارة بيئة

 البيئة والحياة  716
 

 47 2014 وزارة بيئة

 18 2014 االعالم والعالقات النهرينعطاء  717

منظمة العواصم  العواصم والمدن االسالمية  718
 والمدن االسالمية

2010 43 

ديوان الوقف  صوت السفير 719
 الشيعي

2015 37 

ديوان الوقف  صوت السفير 720
 الشيعي

2015 32 

ديوان الوقف  صوت السفير 721
 الشيعي

2015 36 

الوقف ديوان  صوت السفير 722
 الشيعي

2015 33 

مركز الدراسات  المستقبل العربي 723
 الوحدة العربية

2015 433 
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مختبرات من اجل خبرة  724
 االدمغة

منتدى للسياسة 
 والثقافة واالقتصاد

2015 54 

مركز دراسات  المستقبل العربي 725
 الوحدة العربية

2015 434 

مركز دراسات  المستقبل العربي 726
 العربيةالوحدة 

2015 436 

مركز دراسات  المستقبل العربي 727
 الوحدة العربية

2015 435 

مديرية العامة  الق بغداد 728
 للعالقات واالعالم

2015 64 

مجلة العلوم االقتصادية  729
 واالدارية

 78 2015 جامعة بغداد 

مجلة العلوم االقتصادية  730
 واالدارية

 79 2015 جامعة بغداد 

العلوم االقتصادية  مجلة 731
 واالدارية

 80 2015 جامعة بغداد 

مجلة العلوم االقتصادية  732
 واالدارية

 81 2015 جامعة بغداد 

مجلة العلوم االقتصادية  733
 واالدارية

 82 2015 جامعة بغداد 

مجلة العلوم االقتصادية  734
 واالدارية

 83 2015 جامعة بغداد 

الدراسات مركز  المستقبل العربي 735
 الوحدة العربية

2015 437 

مركز الدراسات  المستقبل العربي 736
 الوحدة العربية

2015 440 
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مركز الدراسات  المستقبل العربي 737
 الوحدة العربية

2015 439 

738  
 الحوار

معهد التقدم 
 للدراسات االنمائية

2015 47 

معهد التقدم  الحوار  739
 للدراسات 

20105 48 

مركز الدراسات  المستقبل العربي  740
 الوحدة العربية

2015 441 

مركز الدراسات  المستقبل العربي  741
 الوحدة العربية

2015 442 

مركزالدراسات  المستقبل العربي  742
 الوحدة العربية

2015 443 

مركز الدراسات  المستقبل العربي 743
 الوحدة العربية

2016 444 

 2 2015 وزارة الزراعة العراقيةمجلة الزراعة  744

المجلة العراقية للبحوث  745
 الصناعية 

البحث  ةهيا
 والتطوير الصناعي

2015 25 

قسم الدراسات  دراسات اقتصادية 746
 االقتصادية

2012 28 

مركز دراسات  المستقبل العربي 747
 الوحدة

2016 447 

المعرض النوعي الثالث  748
 للكهرباء

 63 2016 وزارة الكهرباء

جامعة التقنية  الجامعة التقنية الوسطى 749
 الوسطى

2016 4 
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معهد التقدم  الحوار  750
 السياسات االنمائية

2016 51 

 7 2015 ديوان الرقابة المالية المراقب العام 751

جمعية المترجمين  الترجمة اللسانيات 752
 نيالعراقي

2016 9 

التقنية جامعة  الجامعة التقنية الوسطى 753
 الوسطى

2016 5 

كلية الرافدين  مجلة  754
 الجامعة

2016 38 

 356 2016 ديوان الوقف السني الرسالة االسالمية 755

مجلة الهندسة والتنمية  756
 المستدامة

 4 2016 جامعة المستنصرية

 17 2013 وزارة الصناعة  التصميم  757

 13 2012 وزارة الصناعة  التصميم  758

منظمة االقطار  اوابك 759
 العربية 

2013 4 

منتدى للسياسة  اكتشاف وتجربة  760
 والثقافة واالقتصاد

2013 20 

 8 2016 ديوان الرقابة المالية  المراقب العام 761

التنمية والسياسات  762
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط

2016 18 
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الجمعية العراقية  المحاسب القانوني  763
 للمحاسبين القانوني

2016 30 

جامعة تقنية  الجامعة التقنية الوسطى 764
 الوسطى

2017 76 

مجلة محاسب للعلوم  765
 المحاسبية

 45 2017 نقابة المحاسبين

وقائع المهرجان الطالبي  766
 لمشاريع تخرج

كلية الرافدين 
 الجامعة

2011 5 

نقابة المحاسبي  المحاسب                                767
 والمدققين

2017 2017 

بحوث والدراسات  المفتش العام 768
في مكتب المفتش 

 العام

2012 20-18 

 4 2012 كلية العلوم السياسية العلوم السياسية 769

مجلة العراق لالصالح  770
 لالقتصادي

مركز العراقي 
لالصالح 
 االقتصادي

2006 3 

مجلة العراق لالصالح  771
 لالقتصادي

مركز العراقي 
لالصالح 
 االقتصادي

2005 3 

معهد التقدم  الحوار  772
 للسياسات االنمائية

2011 27 

رابطة المصارف  المصارف العراقية 773
 الخاصة في العراق 

2014 1 

قسم الدراسات  دراسات اقتصادية 774
 االقتصادية

2013 30 

معهد التقدم  الحوار  775
 للسياسات

2011 24 
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 8 2014 صندوق النقد الدولي التمويل والتنمية 776

ديوان الرقابة  المراقب العام 777
 االنمائي

2017 10 

مجلة المحاسب للعلوم  778
 المحاسبية والتدقيقية

نقابة المحاسبين 
 والمدققين

2017 48 

المفوضبة العليا  دراسات انتخابية  779
 المستقلة لالنتخابات

2015 43 

مجلة المحاسب للعلوم  780
 المحاسبية وتدقيقة 

نقابة محاسبين 
 والمدققين

2018 89 

اعالم جامعة التقنية  اشراقات  781
 الجنوبية

2018 9 

 5 2018         محافظة نينوى المجلس  782

ديوان الوقف  االحرار 783
 الشيعي

2018 646 

ديوان الوقف  االحرار 784
 الشيعي

2018 649 

ديوان الوقف  االحرار 785
 الشيعي

2018 648 

ديوان الوقف  االحرار 786
 الشيعي

2018 650 

ديوان الوقف  االحرار 787
 الشيعي

2018 645 

ديوان الوقف  االحرار 788
 الشيعي

2018 651 
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ديوان الوقف  االحرار 789
 الشيعي

2018 644 

 123 2018 العتبة الحسينية الروضة الحسينية  790

مجلة كلية الرافدين الجامعة  791
 للعلوم 

 39 2016 كلية الرافدين

مجلة المستنصرية  792
 للدراسات 

 48 2014 جامعة المستنصرية

 381 2010 مركز الدراسات  المستقبل العربي 793

مجلة كلية الدراسات  794
 االنسانية الجامعة

 7 2017 كلية الدراسات

 عدد خاص 2016 االعظم كلية االمام كلية االمام االعظم 795

 27 2018 وزارة الصحة الصحة  796

 17-18 2006              حمورابي 797

المجلة العراقية للعلوم  798
 االقتصادية

 47 2015 جامعة المستنصرية

مجلة التنمية االدارية  799
 والمعلوماتية 

 2016 2 

 357 2016 الوقف السني الرسالة االسالمية 800

قسم االعالم العتبة  االحرار  801
 الحسينية

2018 636 
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 5 2017 رابطة مصارف المصارف العراقية  802

وزارة الثقافية  االقالم 803
 واالعالم

1973 9 

قسم االعالم في  الجامعة التقنية الوسطى  804
 جامعة التقنية 

2018 11 

نقابة الصحفين  االطياف  805
 العراقيين

2018 34 

اعالم جامعة التقنية  اشراقات جامعية  806
 الجنوبية 

2018 13 

الرقابة المالية  الرقابة  807
 االتحادي

2018 12 

 12 2018 ديوان الرقابة مالية  المراقب العام 808

جامعة تقنية  اطياف 809
 الوسطى

2018 42 

جامعة التقنية  اطياف 810
 الوسطى

2018 43 

مجلة التنمية االدارية  811
 والمعلوماتية

المركز الوطني 
 للتطوير

2018 5 

االمانة العامة  حصاد المزارات 812
 للمزارات الشيعية

2016 1 

االمانة العامة  المزارات  813
 للمزارات الشيعية

2018 15 

 13 2018 ديوان الرقابة المالية المراقب العام 814
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مركز دراسات  المستقبل العربي  815
 الوحدة العربية

2010 382 

 1 2019 قسم الهندسة المدنية  جريدة الهندسة المدنية 816

جامعة التقنية  اطياف 817
 الوسطى 

2019 45 

 6 2019 الجريدة الرسمية الوقائع العراقية  818

جامعة التقنية  اطياف  819
 الوسطى

2014 22 

قسم االعالم  الجامعة التقنية الوسطى 820
 والعالقات

2019 15 

قسم االعالم في  االحرار 821
العتبة الحسينية 

 مقدسة

2019 686 

قسم االعالم في  االحرار 822
العتبة الحسينية 

 مقدسة

2019 688 

قسم االعالم في  الموقف السياسي 823
العتبة الحسينية 

 مقدسة

2018 32 

قسم االعالم في  القوارير 824
العتبة الحسينية 

 مقدسة

2019 17 

المجلة العراقية للبحوث  825
 الصناعية 

وزارة الصناعة 
 والمعادن

2018 1 

مجلة التنمية االدارية  826
 والمعلوماتية

مركز الوطني 
 للتطوير االداري

2019 6 

النزاهة والشفافية للبحوث  827
 والدراسات

هياة النزاهة دائرة 
 البحوث

2018 21 
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مجلة التنمية والسياسات  828
 االقتصادية

العربي معهد 
 للتخطيط بالكويت

2019 1 

مجلة التنمية والسياسات  829
 االقتصادية

معهد العربي 
 للتخطيط بالكويت

2019 2 

االقتصاد العراقي بين  830
 الواقع والطموح

كلية ادارة 
 واالقتصاد

1947 5 

صحة االسرة العربية  831
 والسكان

مشروع العربي 
 لصحة االسرة

2008 2 

النهرين مركز  النهرين 832
للدراسات 

 االستراتيجية

2017 2 

صحة االسرة العربية  833
 والسكان

برنامج العربي 
 لصحة االسرة

2014 18 

 1 2008 بيت الحكمة فيض 834

صحة االسرة العربية  835
 والسكان

مشروع العربي 
 لصحة االسرة

2011 12 

 9 2006 كلية المنصور مجلة المنصور  836

 2 2015 هيئة النزاهة النهار الجديد 837

الجمعية العراقية  مجلة العلوم االحصائية 838
 للعلوم االحصائية

2017 2 

مركز الدراسات  المستقبل العربي 839
 الوحدة العربية

2012 404 

مركز الدراسات  المستقبل العربي 840
 الوحدة العربية

2012 403 
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مركز الدراسات  المستقبل العربي 841
 الوحدة العربية

2012 402 

معهد التقدم  الحوار 842
 للسياسات االئتمانية

2015 47 

معهد التقدم  الحوار 843
 للسياسات االئتمانية

2014 43 

معهد التقدم  الحوار 844
 للسياسات االئتمانية

2014 40 

مجلة التنمية االدارية  845
 والمعلوماتية

مركز الوطني 
 للتطوير االداري

2021 7 

التنمية والسياسات عدد  846
خاص حول تداعيات كوفيد 

19 

المعهد العربي 
 للتخطيط الكويت

2020 3 

التنمية والسياسات ابعاد  847
الدور التنموي لمؤسسات 

 التمويل االصغر

المعهد العربي 
 للتخطيط الكويت

2020 2 

التنمية والسياسات  848
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط الكويت

 22مجلد  /2 2020

التنمية والسياسات  849
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط الكويت

 21المجلد /  2 2020

التنمية والسياسات  850
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط الكويت

2019 2 

التنمية والسياسات  851
 االقتصادية

المعهد العربي 
 للتخطيط الكويت

2020 1 

 


