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المقدمة
تهنئ االمانة العامة للمكتبة المركزية االسرة التعليمية لمناسبة بدء العام الدراسي
الجديد ،وبهذه المناسبة يسرها ان تقدم لمستفيديها العدد السادس عشر من نشرة
االحاطة الجارية والتي تشمل اخر ما وصل الى المكتبة من اوعية المعلومات المختلفة
لالشهر (تموز/اب/ايلول) ،وبالرغم من تواضع ما ورد فيها من مواد سواء من حيث الكم
او النوع اال ان ادارة المكتبة وجميع العاملين فيها عاقدين العزم على بذل اقصى درجات
الحرص في السعي لتنمية مجموعة المكتبة باالعتماد على قنوات (االهداء والتبادل) مع
المؤسسات المماثلة ،الى جانب اطالق مبادرة (ادعم المكتبة بكتاب يحمل اهداءك) والتي
توجهت الى طلبة واساتذة الجامعة  ،فضال عن استعدادات المكتبة لالنظمام الى مشروع
الفهرس العراقي الموحد الذي تتبناه دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي والذي سيساعد المستفيدين في البحث ضمن قواعد بيانات لمصادر
المعلومات في مختلف مكتبات الجامعات العراقية ،الى جانب مكتبات العتبات وبعض
التشكيالت التي انضمت الى المشروع الذي سيرى النور باذنه تعالى في الفترة القادمة،
املين ان يكون في هذا السعي خدمة لمستفيدينا االكارم وبما يحقق الهدف المنشود
لتطوير العملية البحثية في الجامعات العراقية.
وهللا ولي التوفيق..

أ.م.د .اميمة حميد العادلي
امين عام المكتبة المركزية
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مشاريع المكتبة المركزية لجامعة كربالء للعام 6102-6102
 -0اصدار جدول الدورات السنوية التي تقيمها المكتبة المركزية للعام الدراسي (.)6102-6102

 -6اصدار الدليل السنوي الخاص بالمكتبة (قيد االنجاز  :مرحلة تجميع المعلومات الخاصة بالدليل)

 -3اصدار دليل الرسائل الجامعية المتوافرة في وحدة الرسائل الجامعية في المكتبة (انجز وتم اطالق
النسخة االلكترونية منه ،وحاليا في مرحلة االستعداد الصداره بشكله الورقي).

 -4اصدار دليل الكتب االلكترونية المتوافرة في وحدة الكتاب االلكتروني في المكتبة (قيد االنجاز%27 :
ادخال).

 -7تاسيس القسم المعني بتراث مدينة كربالء .

(تم تاسيسه وحاليا في مرحلة تزويد المجموعة الخاصة

به بمختلف اوعية المعلومات من داخل وخارج المكتبة بالتعاون مع الجهات المعنية بتراث كربالء)

 -2اصدار دليل مقاالت الدوريات المتوافرة في قسم الدوريات في المكتبة.
االدخال)

(تم انجاز  %21من مرحلة

 -2تفعيل اعمال االهداء والتبادل مع الجامعات ومختلف المؤسسات التعليمية والبحثية االخرى لغرض
تنمية مجموعة المكتبة قدر االمكان.

 -8االعداد لمشروع حوسبة اعمال شعبة خدمات المستفيدين( .قيد االنجاز  : %01 :متوقف حاليا
السباب فنية ).

 -9حوسبة موجودات وحدة الرسائل الجامعية وفقا لنظام ( : ) KOHAلم يتم البدء به حتى االن السباب
فنية.
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اوال /الكتب
المعارف العامة
عنوان لكتاب  :معجم األكالت و الحلويات الكربالئية
رقم التصنيف  110 :ــ آل 865
اسم لمؤلف :سلمان هادي آل طعمه
الناشر  :دمشق
عدد الصفحات 58:
المستخلص  :يوضح هذا الكتاب األكالت العراقية وخاصة في كربالء المتشابه منها والمختلف وشرح
طرق عمل الحلويات وأنواعها وهذه تعد من الثقافات للمجتمعات السائرة بالتطور وان أكثر األكالت
المستجدة والمستحدثة والحلويات ظهرت من خالل النمو الزراعي الواسع .،

(الديانات)
عنوان الكتاب  :اليهودية والمسيحية في السيرة النبوية
رقم التصنيف 690 :ــ ت 888
اسم المؤلف  :د .عباس جبير سلطان  ،د  .انتصار حسن سلمان
الناشر  :دمشق  ،تموز للطباعة والنشر والتوزيع  / 6100 /ط/ 0
عدد الصفحات  622 :ص
المستخلص :تهدف الدراسة لرفع الحواجز عن األديان والمسميات التي ال تمد لهذه األديان من اسم
سوى الصفة الملتصقة بها وعليه جاءت هذه الدراسة لتغطي كل ما ورد في السيرة النبوية من
أحداث تاريخية وليس عقائدية الن الدارسين هما من اختصا في هذا المجال لتظهر جانب مهم من
الحقائق التاريخية عن ذلك الكم من أسفار التاريخ لتضعه أمام الباحث بنصوصها القصيرة
والطويلة لتبين انعدام الفوارق بين تلك األديان الثالث .

عنوان الكتاب  :ماراثون طويريج في كربالء
رقم التصنيف  60836:ــ 698ك
اإلعداد  :السيد عبد الرسول الموسوي ألكاظمي
الناشر  :كربالء  /مؤسسة عبد هللا الرضيع الثقافية الخيرية  / 6108/ط0
عدد الصفحات  021 :ص
المستخلص :تحدث الكتاب عن الشعائر الحسينية في يوم عاشوراء وخاصة هذه الشعيرة الحسينية
( ركضة طويريج ) والتي تعتبر عالمة بارزة في ذلك اليوم وجاء الكتاب في ستة فصول متفرقة
العناوين ما بين الشعائر الحسينية وأهميتها نحن وشيعتنا يوم القيامة  ،مشروعية السعي في عزاء
الحسين ( عليه السالم) ......الخ  ،كما تضمن ملحق كامل لصور الشعائر والمواكب الحسينية في
كربالء و طهران .
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عنوان الكتاب  :التكفير ضوابط اإلسالم وتطبيقات المسلمين
رقم التصنيف  90130 :ــ أ 968
اسم المؤلف  :د .أكرم بركات
الناشر  :لبنان  /دار األمير للثقافة و العلوم  / 6108 /ط0
عدد الصفحات 809 :
المستخلص :يتناول الكتاب خطورة الفكر التكفيري و ممارساته التي لم تنحصر في المجتمعات
اإلسالمية التي عانت منها وما تزال أيما معاناة بل أن الخطورة طالت نظرة غير المسلمين إلى
الدين اإلسالمي لتشكل دافعا عنه بدل ما يؤمل من اندفاعهم نحوه  ،لم تتوقف حمالت التكفير على
تاريخ مضى في المجتمع اإلسالمي  ،بل استمر إلى عصرنا الحاضر متأججة أعواد بنار اقتبست
من حجر قديم كاد رماد التاريخ يطفئه  ،فكانت حمالت التكفير المعاصر الحاكم غير العامل
بالقوانين الدينية والمجتمع المتماشي مع تلك الحالة  ،واحتوى الكتاب على عدة مواضيع مختلفة
ومنها تفسير لغوي وديني لمفردات الكفر ومتعلقاته في القران الكريم والسنة النبوية الكريمة .

عنوان الكتاب  :السلم والحرب في القران الكريم
رقم التصنيف  699 :ــ م 672
اسم المؤلف  :عالء المالكي
الناشر  :كربالء  /مركز كربالء للدراسات والبحوث  / 6102 /ط 0
عدد الصفحات  697 :ص
المستخلص :جاء الكتاب في خمس فصول تناول مواضيع مختلفة منها  :التراث اإلسالمي
بإسهاب مع الوقوف عند القران الكريم في الكثير من اآليات  ،ولكن األهداف الحقيقية للسلم
والحرب وربما لم يطلع عليها اغلب المستشرقين والمفكرين األوربيين بل حتى المفكرين
اإلسالميين وليبقى الكتاب األثر الفاعل في بيان حقيقة السلم والحرب الذي دعا أليه القران
الكريم .

عنوان الكتاب  :دروس في علم األصول ( المعالم الجديدة لألصول )
رقم التصنيف  620 :ص56
اسم المؤلف  :محمد باقر الصدر
الناشر  :دار التعارف للمطبوعات  / 6108 /ط8
عدد الصفحات  257 :ص
المستخلص :يضم هذا الكتاب بين دفاته معلومات قيمه وأفكار مباركة ثمينة حول أصول الفقه الذي
من خالله يتمكن الفقيه استنباط األحكام الشرعية وتتم دراسته على ثالثة مراحل أو حلقات األولى
لطالب الحوزة في مرحلة المقدمات أما الحلقتين الثانية والثالثة فيتم دراستها في مرحلة السطوح
وحسب منهج الدراسة الحوزية المتبعة في كل مكان .

عنوان الكتاب  :التوحيد ( أجوبة الشبهات الكالمية )
رقم التصنيف  668 :ــ ق 680
اسم المؤلف :محمد حسن قدردان قراملكي  ،غالم حسن محرمي  ،ترجمة السيد حسن علي مطر
الهاشمي
الناشر  :كربالء ،العتبة العباسية المقدسة  ،المركز اإلسالمي للدراسات اإلستراتيجية  ،قسم الكالم
والعقيدة 6102 ،
عدد الصفحات  886 :ص
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المستخلص :يتضمن الكتاب بين دفتيه عدد من السالسل والبحوث التي تتمحور مواضيعها حول
تحليل الشبهات الكالمية ونقدها  ،إذ تم تسليط الضوء فيه على عدد من الشبهات العقائدية
المطروحة حول علم الالهوت منذ باكورة ظهور األديان ورواج عقيدة اإليمان باهلل تعالى إلى
عصرنا الراهن تناولها المؤلف بالبحث والتحليل في نمطيها التقليدي والحديث .

عنوان الكتاب  :نظريات الجيوبوليتيك وظهور اإلمام المنتظر ( عج)
رقم التصنيف  68246 :ــ ب 566
اسم المؤلف  :عماد مكلف البدران
الناشر :البصرة  :مؤسسة البصرة للطباعة والنشر  ، 6102 ،ط0
عدد الصفحات  058 :ص
المستخلص  :تبدأ الدراسة في هذا الكتاب بتعريف الجغرافية السياسية و الجيوبوليتيك ثم
استعراض ألهم النظريات الجيوبوليتيكية التي اهتمت بالشرق األوسط منطقة الظهور الميمون
لصاحب العصر والزمان  ،فإدراك مغزاها وتوظيفها لألحداث التاريخية يبين لنا موقع حركة اإلمام
بالنسبة لواضعيها ،ثم سلطت الدراسة الضوء على النصوص التاريخية والدينية التي تخص نسب
اإلمام الشريف ووالدته والغيبة والسفارات ومشاهدته  ،ثم تناول الفصل األخير ظهور اإلمام
المهدي ( عج ) وقيام دولته ( رؤية جيوبوليتيكية ) وذلك من زاوية المكان وجغرافيته فضال عن
البعد الجيوبوليتيكي في عالمات الظهور وكذلك دور العراق في حركة اإلمام المهدي  ،وختمت
الدراسة بالنتائج التي حملت عنوان الهاجس .

عنوان الكتاب  :دروس في علم األصول مع مالحق

توضيحية .

رقم التصنيف  620 :ــ ص56
اسم المؤلف  :السيد محمد باق الصدر
الناشر  :دار التعارف للمطبوعات  / 6108 /ط / 8ج0
عدد الصفحات 211:
المستخلص  :جاء هذا الكتاب في الكثير من المواضيع أعدت للمبتدئين في دراسة علم أصول الفقه
وعلى هذا األساس تم تعريف علم األصول  :العلم بالقواعد الممهدة لالستنباط والحكم الشرعي
ويقصد به القواعد الفقهية و ال يشمل األصول العملية  ،لذا فهو يجعل الحكم الشرعي على موضوعه
الكلي  ،فالقاعدة االصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل  ،والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل
من هذا القبيل  ،وال يستنتج منها اال تطبيقات ذلك الجعل وتفصيالته .

عنوان الكتاب  :امثل البيان لمعارف القران
رقم التصنيف  66042 :ــ أ666
اسم المؤلف  :علي اإلبراهيمي
الناشر  :دار المحجة البيضاء  ،لبنان  ، 6115 ،ط0
عدد الصفحات  822 :ص
المستخلص :تناول الكتاب مواضيع مستوحاة من كتاب هللا العزيز  ،مادة غنية ومفيدة للخطباء
والمبلغين  ،حيث أنها مواضيع جديدة وجميلة تتناول تفسير آيات الجزء الثالثون من القران الكريم
ويحتوي على  0681سؤال وجواب ،لتسهيل تناول هذا الشرح وفهمه  ،حيث أن آليات القران
الكريم أبعادا مختلفة  ،فله تخوما وبطونا تصل إلى السبعين  ،كما قال رسول هللا ( صلى هللا عليه
واله وسلم ) (( ظاهرة أنيق وباطنه عميق ....ال تحصى عجائبه وال تبلى غرائبه  ،فيه مصابيح
الهدى ومنار الحكمة .
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عنوان الكتاب  :الفقه السياسي عند اإلمام علي ( عليه السالم)
رقم التصنيف  60846 :ــ ح 70
اسم المؤلف :ناصر الحلو
الناشر  :كربالء  ،األمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة  ،مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات ،
6102
عدد الصفحات 011 :
المستخلص  :الكتاب عبارة عن أطروحة مقدمة إلى مجلس كلية الفقه  ،جامعة الكوفة لنيل شهادة
الدكتوراه فلسفة في الفقه اإلسالمي وأصوله  ،واختصت بدراسة األحكام الخاصة وما اصطلح
على تسميته من لدن العلماء بالفقه السياسي  ،ومن اجل ذلك كانت البذرة األولى لالتجاه بمحاولة
الخوض في موضوعة الفقه السياسي الذي ال يختلف اثنان على أهميته كونه يتناول القضايا
الحساسة التي تمس حياة الفرد والمجتمع  ،ومع محاولة بناء معطى تصوري ينفع في مجال
المقارنة بين حكومة اإلمام علي ( عليه السالم) والتي طبعت بلمسته فاكتسب نوع الحكم فرواته
وتمييزه السياسي والحقوقي وبين نماذج الحكم القديمة والحديثة وحتى تلك الحكومات التي تتخذ
اإلسالم شعارا بينما هي في الجوهر على أقصى البعد الثنائي .

عنوان الكتاب  :مظلومة التاريخ فاطمة ( عليها السالم)
رقم التصنيف  60846 :ــ ك 698
اسم المؤلف  :السيد عبد الرسول الموسوي ألكاظمي
الناشر  :المركز الثقافي الحسيني  ،كربالء 6102 ،
عدد الصفحات  825 :ص
المستخلص  :يتحدث الكاتب عن الهوية الشخصية لفاطمة الزهراء ( عليها السالم) مبتدأ من رزية
الخميس وتناول الزهراء( عليها السالم )المغصوبة والمشتركون في الهجوم على بيتها وكشفه ،كما
كشف الحقد واألنانية الكامنة في صدور البعض ممن عاش مع أبيها نفاقا ومصلحة و لم يدعاها
تقدم ما لديها من العطاء اإللهي  ،إلى جانب عرض مسيرة عمرها خمسة عشر قرنا من الزمان ظل
دعاة النفاق وعلماء البالط ووعاض السالطين ينشرون األكاذيب الملفقة عن سيرة اإلسالم ونبيه
وعترته الطاهرة .

عنوان الكتاب  :األسرار الطبية لصالة الليل
رقم التصنيف  62646 :ــ خ 78
اسم المؤلف  :مصطفى سلمان محمد الخالف
الناشر  :دار الصفوة  ،بيروت 6119 ،
عدد الصفحات 009 :
المستخلص  :يتناول الكتاب الدعاء والقران والصالة  ،ودور صالة الليل في معالجة التوتر النفسي
والروحاني وكذلك الفوائد الصحية للصالة،الن الروح والنفس والعقل شملتهم العناية اإللهية فوجهتها
عن طريق التشريعات اإلسالمية،فنرى أن المؤلف قد ربط بين النظرية والتطبيق ،حيث الراحة
النفسية بعد حاالت الدعاء وكذلك سلسلة الحركات التي يؤديها المصلي ودورها الصحي .

عنوان الكتاب  :اإلمامة
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رقم التصنيف  680 :ــ ق 668
اسم المؤلف  :محمد حسن قردان قراملكي
الناشر  :دار الكفيل للطباعة والنشر  ،كربالء  6102 ،م
عدد الصفحات 207 :
المستخلص :تناول الكتاب ماهية اإلمامة وفلسفة اإلمامة ووجوب معرفة اإلمام،واثبات نظرية الشيعة
في تنصيب اإلمام  ،وتحدث عن شبهات اإلمامة ونقدها وشبهة التنافي بين اإلمامة واصل الخاتمية
من خالل تحليل الشبهات المطروحة وفق االتجاه الكالمي ( الفلسفي )  ،لغرض البيان العقالني
لمسألة اإلمامة .

العلوم االجتماعية
عنوان الكتاب  :اللسان المهدود عدو اإلنسان اللدود
رقم التصنيف  09546 :ــ ع060
اسم المؤلف :تركي علي محمود العزاوي
الناشر :مطبعة السماء  ،بغداد 6108 ،
عدد الصفحات 605 :
المستخلص  :يتحدث الكاتب عن مجموعة من األمثال التي تتناول اللسان نظرا لما يتميز به هذا
العضو من خطورة و أذى إذا ما أطلق له العنان  ،فهو العدو اللدود الذي علينا أن نحذره و إال فانه
سيوقعنا الشر من حيث ال ندري ،وهذه األمثلة هي نماذج مستلة من كتب المؤلف السابقة ،فما علينا
إال أن نتحسب من هذا العضو الواقع بين فكينا المتربص لنا الدوائر في كل لحظة  ،فهو عدونا
اللدود .

عنوان الكتاب  :العالقات اإلسرائيلية ــ الرومانية
رقم التصنيف  0674158 :ــ ب.
اسم المؤلف  :د  .عماد مكلف البدران
الناشر  :البصرة  ،مؤسسة البصرة للطباعة والنشر 6102 ،
عدد الصفحات 685 :
المستخلص:يبين هذا الكتاب الروابط المتعددة لمتانة العالقات اإلسرائيلية والرومانية واثر كثرة
اليهود فيها وخاصة الشخصيات ذات النفوذ في رومانيا إضافة تعدد أهداف كثيرة بينهما  ،حيث أشار
الكاتب في فصوله األربعة إلى  ،الظهور التوئمي في الساحة الدولية  ،وارتباط كل بلد بمعسكر
مناقض لألخر  ،تأثير العالقات العربية الرومانية في خضم الصراع العربي اإلسرائيلي  ،ودور الحركة
الصهيونية ويهود رومانيا بالقرار السياسي ورؤيتها الدبلوماسية تجاه هذا الصراع بناءا على
مصالحها .

عنوان لكتاب  :حدود السلطة التقديرية لالدارة في المزايدات العامة
رقم لتصنيف  080476 :ــ م 808
اسم لمؤلف  :هاتف كاظم جاسم الموسوي
الناشر  :بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية
عدد الصفحات 006:
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المستخلص  :يوضح الكتاب المزايدات العامة العلنية والعقود الخاصة بها وتبين إبرام العقود من
خالل الحدود التي جعلتها السلطات اإلدارية التقديرية لها  ،وأيضا يبن الشروط بصورة عامة
المتوفرة باألطراف وإجراءات البيع واإليجار والتسجيل ،حيث تناول في فصلي الكتاب  ،األول حدود
سلطة اإلدارة التقديرية في المرحلة التمهيدية للتعاقد  ،وخص الثاني بحدود سلطة اإلدارة التقديرية
في مرحلة ابرام العقد .

عنوان الكتاب  :مرور الزمن ومهل السقوط في القوانين اللبنانية ( ج ) 0
رقم التصنيف  0824826:ــ م 285
اسم المؤلف  :محمد علي فينو
الناشر  :مكتبة زين الحقوقية و األدبية للطباعة والنشر 6110 /
عدد الصفحات 260 :
المستخلص  :يتضمن هذا الكتاب لمحه تاريخية عن مرور الزمن في القانون الروماني  ،الشريعة
اإلسالمية  ،القوانين الوضعية الحديثة  ،إضافة إلى ( )079سؤاال عن التقادم ( مرور الزمن ) كذلك
بين في أبوابه السبع أن مهل السقوط والتقادم يعتبرها من المتغيرات ذات الدقة لغاية القواعد
والقوانين المذكورة أعاله و الوضعية عبر مرور الزمن  ،وان في األزمان هل تم اإلمساك بقانون ما
أو إيقافه أو إلغاءه وما الفعل باألخطاء للمتغيرات المستحدثة .

عنوان الكتاب  :مرور الزمن ومهل السقوط في القوانين اللبنانية ( ج ) 6
رقم التصنيف  0824826 :ــ م 285
اسم المؤلف  :محمد علي فينو
الناشر  :مكتبة زين الحقوقية و األدبية للطباعة والنشر 6110 /
عدد الصفحات 706 :
المستخلص :يبين هذا الكتاب النصوص القانونية التي تعالج التقادم فقط ،وأيضا شرح مختصرات عن
اإلجراءات في الدعاوى ،وكذلك توضيح عن التنبيه واإلنذار ،فقد ضمت أبوابه الثمانية مواضيع
انقطاع ووقف مرور الزمن وأسبابه  ،وكذلك بدء سريان والتمسك أو التنازل عن مرور الزمن
،وكذلك  070سؤاال مدعمة باالجتهادات القضائية  0160 ،اجتهادا قضائيا صادرا عن قضاء (لبنان
 ،سوريا ،مصر  ،فرنسا ).

عنوان الكتاب  :مرور الزمن ومهل السقوط في القوانين اللبنانية ( ج ) 0
رقم التصنيف  0824826 :ــ م 285
اسم المؤلف  :محمد علي فينو
الناشر  :مكتبة زين الحقوقية واألدبية للطباعة والنشر 6110 /
عدد الصفحات 251 :
المستخلص  :يضم هذا الجزء من الكتاب أعاله بعض التفصيالت عن العقوبات الجزائية والجنائيات
عبر مرور األزمان والتفاوت في القواعد والمواد المنصوص لها  ،فقد جعل كتابه بثالثة أقسام
موزعة على أبواب عدة تناول القسم األول (النصوص القانونية من قوانين جزائية ومدنية وتجارية
وعقارية التي تعالج مرور الزمن ومهل السقوط ) والقسم لثاني (  006سؤال عن مرور الزمن
ومهل السقوط للعقوبة الجزائية والحق العام ومرور الزمن المكسب للملكية وقضايا الحقوق التي
ال تسقط بمرور الزمن ) ،آما القسم الثالث (  505اجتهادا قضائيا صادرا من المحاكم ( لبنان ،مصر،
سوريا  ،فرنسا ) .
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عنوان الكتاب  :الوسيط في القانون العقاري ( ج ) 0
رقم التصنيف  0824180 :ــ ع 888
اسم المؤلف  :عفيف شمس الدين
الناشر  :مكتبة زين الحقوقية واألدبية للطباعة والنشر 6100 /
عدد الصفحات 850:
المستخلص :يضم الكتاب بين دفتيه ما وضع من قوانين ومواد في ظل الحكم العثماني،وبعد ذلك
الدولة الفرنسية وما استحدثته من قواعد وما وضعت من قوانين لشتى المجاالت ومنها السجل
العقاري،حيث بين في مؤلفه الذي قسمه إلى كتابين األول عن الجانب العملي وهو عمليات التحديد
والتحرير وما يرافقها من أمور فنية وقانونية إلثبات حقوق اآلخرين،أما الكتاب الثاني فيتحدث عن
السجل العقاري وماهيته ومضمون القيود فيه واإلجراءات القانونية وأنواع القيود ومهام ومسؤولية
أمين السجل العقاري .

عنوان الكتاب  :الوسيط في القانون العقاري ( ج ) 6
رقم التصنيف  0824180 :ــ ع 888
اسم المؤلف  :عفيف شمس الدين
الناشر  :مكتبة زين الحقوقية واألدبية للطباعة والنشر 6100 /
عدد الصفحات 209:
المستخلص  :تناول هذا الجزء من الكتاب أعاله ما يقرر من المواد والقوانين المتعلقة بالملكية وما
ترتب عليها من توزيعها وتحويلها وضمانها  ،وكذلك التركات وخصائصها تالفيا لعدة مشاكل حسب
قواعد درست ووضعت لهذا الغرض  ،حيث قسم الكاتب موضوعات الكتاب إلى ثالثة أبواب  ،األول
عن خصائص وعناصر حق الملكية والقيود عليه ،الثاني لصاحب حق الملكية  ،والثالث بحث فيه
أسباب اكتساب الملكية العقارية مسندة بالتشريعات القانونية .

عنوان الكتاب  :الوسيط في القانون العقاري ( ج ) 0
رقم التصنيف  0824180 :ــ ع 888
اسم المؤلف  :عفيف شمس الدين
الناشر  :مكتبة زين الحقوقية واألدبية للطباعة والنشر 6100 /
عدد الصفحات 861:
المستخلص  :تناول هذا الجزء ما يتعلق بالتامين وطرقه وأقسامه هذا مما يؤدي إلى فائدة الفرد ،
كذلك يتناول دراسة العقارات بخصوص تأمين الفرد عليها وإيضاح القواعد التي تناط له والسبل
التي تساعده على استرداد حقوقه من خالل الحصول على تأمينات تدفع عنه حاالت اإلعسار الذي قد
يمر بها المدين أو الغش أو اإلهمال على أن تكون وافيه ،حيث أشار في أقسام الكتاب التسع إلى
أنواع التامين والحقوق القانونية المترتبة عليها .

عنوان لكتاب  :السياحة في العراق ودورها في التنمية واألعمار
رقم التصنيف 0054879 :
اسم المؤلف  :د رؤوف محمد علي األنصاري
الناشر  :بيروت  ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات 6102 ،
عدد الصفحات 811 :
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المستخلص  :يتضمن هذا لكتاب تفصيل واسع نوعا ما عن السياحة عامة وفي العراق خاصة
وماهيتها وفائدة هذا القطاع في التنمية  ،حيث تطوير هذا القطاع ليس بالثوابت السياحية الموجودة
وإنما تعتمد بتطوير الصناعة السياحية  ،وتوفير األمن واالستقرار وهو واحد من أهم عوامل الجذب
السياحي  ،مشيرا في فصوله السبعة إلى أن العراق يمكن أن يصبح مركز سياحيا رائدا في المنطقة
لما يتمتع به من مكانة حضارية ودينية وطبيعة جميلة ووجود النهرين واالهوار وما انعم هللا علينا
مساحات خضراء واسعة ومترامية األطراف  ،إلى جانب المواقع ااالثارية ....وغيرها .

اللغات
ج0

عنوان الكتاب  :المعجم الشامل (للمصطلحات العلمية والدينية )
رقم التصنيف  80040 :ــ ا 666
اسم المؤلف  :إبراهيم سرور
الناشر  :دار الكاتب العربي  ،بيروت  6100 ،م
المستخلص:تحدث الكتاب عن مصطلحات الفقه ومصطلحات األصولية وتناول أيضا مصطلحات
الرجال والدراية ومصطلحات العرفان  ،حيث قدم شروح متعددة لكل مفردة معتمدا تسلسل الحروف
الهجائية العربية في تسلسلها وأسلوب العرض على عمودين في الصفحة الواحدة .

العلوم التطبيقية (زراعة)
عنوان لكتاب  :حديقة المنزل النموذجية
رقم التصنيف  200 :ــ س 088
اسم المؤلف  :د .ستيفان باك ( تعريب اريج الحسيني )
الناشر  :بيروت  ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات 6116 ،
عدد الصفحات 006:
المستخلص  :يتناول الكتاب جانب من األساسيات في ما يتعلق بالمنزل أو المؤسسات أو المدن وهو
المنظر الخارجي والجانبي له  ،أال وهو الحديقة ومتطلباته التي تؤدي النطباع ولجمالية المنزل
والفوائد العائدة على ساكنيه  ،وكيف يمكن أن تكون ذات جمال مبهر من خالل حسن التصميم
والترتيب الصحيح للنباتات والزهور واالعتناء الجيد بها .

الفنون
عنوان الكتاب  :الشعور بالعمارة
رقم التصنيف  766 :ــ ط 688
اسم المؤلف  :موفق جواد الطائي
الناشر  :دار الرواد المزدهرة 6102 ،
عدد الصفحات 088 :
المستخلص  :اعتمد المؤلف في تفسيره للعمارة على نظرية كيدين في العناصر الرئيسية للعمارة
والتي تتلخص باإلنسان الفضاء والزمن  ،وتناول أيضا تفسير الشعور بالفضاء المعماري وتناول
تفسيره للعمارة بداية من الفضاء التاريخي مرورا بالفضاء العربي اإلسالمي ضمن النزعات
المعمارية المعاصرة ،كالحداثة وما بعدها من تيارات كالعضوية والوظيفية والتشريحية والمحلية .
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االداب
عنوان الكتاب  :ديوان ابن حزم األندلسي ( ت 888هـ  0120 /م )
رقم التصنيف  500 :ــ أ 557
اسم المؤلف  :د  .عدنان محمد آل طعمه
الناشر  :دار الفرات للثقافة واألعالم في الحلة 6102 ،
عدد الصفحات 686 :
المستخلص :يتناول الكتاب دراسة شخصية ابن حزم األندلسي من شعره،واإللمام برأي النقاد القدامى
والمحدثين في كتاباته الشعرية ثم بيان رأي الكاتب فيه  ،وعرض موجز لموقف ابن حزم من الشعر ،
بع د دراسة البيئة االجتماعية و العائلية وأثرها في تكوين شخصيته األدبية  ،حيث اعتمد المؤلف
منهج الجمع والتحقيق في تتبع شعره وترتيب قصائده .

عنوان الكتاب  :معجم شاعرات األندلس
رقم التصنيف  501492 :ــ ع 060
اسم المؤلف  :تركي علي محمود العزاوي
الناشر  :مؤسسة دار النوادر  ،سورية  ،ط 6106 ، 0
عدد الصفحات 680 :
المستخلص  :يتحدث الكاتب عن األسباب التي دفعت إلى إهمال متأدبوا األندلس ومؤلفوهم عن
استقصاء شعر نسائهم والعناية به بتقييده وحفظه وبالتالي قلة ما وصلنا من أسماء لشاعرات
األندلس،حيث استطاع الكاتب من حصر فقط ثالثة وأربعين شاعرة أندلسية وكذلك نماذج بسيطة
ألخريات لم يبقى منهن إال نعوتهن مثل العجفاء  ،وألقابهن  /كالشابية  ،العروضية وغيرها .

عنوان الكتاب  :كلنا الحشد
رقم التصنيف  500 :ــ ك 756
اسم المؤلف  :مجموعة من الكتاب
الناشر  :األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة  ،قسم األعالم 6102 ،
عدد الصفحات 660 :
المستخلص  :يضم الكتاب مجموعة مختارة من القصص التي قدمت في مسابقة قصصية بإشراف
األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ( )022قصة  ،تتحدث عن استجابة الراهن العراقي
والظاهرة الدفاعية التضحوية التي ولدت ونمت حتى تعملقت بفضل قانون الفتيا المتساوق
لقانون الحياة بعزة وكرامة .
عنوان الكتاب  :الشعر النسوي في العراق (0921م ــ 6111م)
رقم التصنيف  50049 :ــ ب 868
اسم المؤلف  :د .فرح غانم صالح البيرماني
الناشر  :بغداد  ،دار المرتضى 6108 ،
عدد الصفحات 850:
المستخلص  :تناولت المؤلفة في كتابها مفهوم األدب النسوي بشكل عام ومفهوم الشعر النسوي
بشكل خاص ومصطلح النسوية  ،ومراحل الحركة النسوية العالمية للفترة  0921ــ  6111م ،

السنة الثالثة /العدد السادس عشر6102/
(تموز/اب/ايلول)
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حيث جعلته على بابين األول  ،دراسة موضوعية للقضايا التي تناوله الشعر النسوي في العراق
والتأثير الوطني والقومي واالجتماعي عليه إلى جانب القضايا التأملية والفلسفية والغزل والطبيعة
في الشعر النسوي العراقي  ،أما الباب الثاني فكان دراسة فنية تناولت موضوعات الظاهرة اللغوية
والموسيقى والبنية السردية والقصيدة القصيرة واألسطورة والرمز.

عنوان الكتاب  :تعليقه على أدب

الكاتب( لإلمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء

ت0070هـ )
رقم التصنيف  50148 :ــ آل 268
اسم المحقق  :أ.د .منذر إبراهيم حسين الحلي
الناشر  :مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية  ،كربالء 6102 ،
عدد الصفحات 600 :
المستخلص  :تناول الكتاب حياة المؤلف وسيرته الذاتية  ،اسمه  ،نسبه  ،والدته  ،نشأته العلمية ،
وتحدث عن منزلته األدبية واللغوية وتعليقاته وإتقانه اللغة الفارسية وتناول آثاره ،في العلوم
التطبيقية من طب  ،كيمياء ،فيزياء،رياضيات وغيرها ،وأشار المحقق إلى أن هذه ألتعليقه جاءت
على اثر كتاب ( أدب الكاتب ) البن قتيبة  ،وهو من الكتب القيمة في أصول األدب وأركانه .

عنوان الكتاب  :أبو عمرو الشيباني وجهوده في الرواية األدبية
رقم التصنيف  96 :ــ ح 78
اسم المؤلف  :د .عبود جودي الحلي
الناشر  :مكتبة العالمة ابن الفهد الحلي  ،الفكر اإلسالمي  ،بيروت 6106 ،
عدد الصفحات 088 :
المستخلص  :تحدث الكاتب عن شخصية أبو عمرو الشيباني وأثاره  ،والشخصية العلمية البو
عمرو الشيباني وأثاره ،وتحدث عن جهوده في الرواية األدبية ومرويات الشيباني في كتب األدب
العربي من خالل كتاب(الجيم) وهو األثر الوحيد من مؤلفاته في بابين خص األول الذي ضم ثالثة
فصول حياته الشخصية  ،بين الكوفة وبغداد وشيوخه وتالمذته  ،إضافة إلى ابرز كتبه  ،أما الباب
الثاني بفصليه  ،فقد تناول الكاتب دور الشيباني في الرواية األدبية  ،و مروياته في كتب األدب
العربي .

التاريخ /الجغرافية /التراجم
عنوان لكتاب :اندونيسيا في عهد احمد سوكارنو  0988ــ 0927
رقم التصنيف  98545 :ــ س 665
اسم المؤلف  :د .كفاح جمعة وجر ألساعدي
الناشر  :أشور بانيبال للكتاب  ،بغداد  ،ط 6102 ، 0
عدد الصفحات 681 :
المستخلص  :يتحدث الكتاب عن اندونيسيا بعد اعالن االستقالل عام  0988م وتطورات سياسية
مهمة  ،أبرزها النزاع مع هولندة بشان انتزاع االعتراف الرسمي باالستقالل،وتجربتها الغنية في بناء
الدولة الحديثة بالرغم من التعدد الكبير من الناحية الدينية و االثنية لتكون دولة موحدة قوية
ومزدهرة  ،إلى جانب الدور البارز الذي قامت به بين الدول األسيوية واإلفريقية النبثاق منظمة دول
عدم االنحياز التي أبعدت بعض دول العالم الثالث عن كثير من الصراعات الدولية .
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عنوان الكتاب  :أعالم الطب العربي
رقم التصنيف  96240 :ــ ع060
اسم المؤلف  :تركي علي محمود العزاوي
الناشر  :مؤسسة دار النوادر  ،سورية  ،ط 6106 ، 0
عدد الصفحات 807 :
المستخلص  :يتحدث الكتاب عن علم الطب وتاريخه مثلما لكل الناس تاريخهم ومن البديهي انه
ال يمكن أن يفهم حاضر الناس أال بعد الوقوف على معرفة ماضيهم  ،وقد اختار الكاتب أسرة بني
زهر الطبية بالتفاصيل مشيرا إلى حال الطب في األندلس  ،أشهر أطباء االندلس  ،دراسة أفراد آسرة
بني زهر الرجل منهم والمرأة .

عنوان الكتاب  :الوفود القادمة إلى دار الخالفة حتى نهاية العصر األموي
رقم التصنيف  982418 :ــ ب 965
اسم المؤلف  :رحيم حلو محمد البهادلي
الناشر  :التميمي للنشر والتوزيع  ،النجف االشرف  ، 6102 ،ط 0
عدد الصفحات 088 :
المستخلص  :ضم الكتاب بين صفحاته دراسات تهتم بتراث امتنا اإلسالمية وتاريخها التي ما زالت
بكر  ،على الرغم من الكم الهائل من الدراسات حول هذا التراث وترامي أطرافه وتشعب أصوله ،
مشيرا إلى ظاهرة الوفادة التي اتبعها أهل المدن في تسيير جملة أحداث شكلت اللبنة األساسية في
بناء التاريخ اإلسالمي  ،وما أحيط بهذه الوفادة من ممارسات الخلفاء ودار الخالفة إزاء العامة
والوافدون .

عنوان الكتاب  :كربالء وحكامها
رقم التصنيف  98240 :ــ ك 667
اسم المؤلف  :مرتضى علي األوسي
النشر  :دار الفرات  ،الحلة 6108 ،
عدد الصفحات 057 :
المستخلص :تناول الكتاب متصرفوا كربالء خالل ثورة العشرين  ،والمتصرفون أيام الحكم الملكي
والمتصرفون أيام الحكم الجمهوري  ،ويتحدث عن المحافظين أيام حكم حزب البعث البائد ،
والمحافظين منذ عام  6110ــ 6108م  ،كما أشار المؤلف إلى أهم األحداث التاريخية واالجتماعية
والتطورات اإلدارية والفنية التي شهدتها كربالء أبان تلك الفترات الزمنية ودور هذه الشخصيات .
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اسم الباحث

عنوان البحث

عادل عباس عبد
حسين

تأثير الريادة
االستراتيجية في تحقيق
المكانة االستراتيجية
للمنظمة من خالل
االرتجال التنظيمي
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قاسم علي محمد
اليساري
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علي مهدي عباس
البيرماني

دور تكنولوجيا النانو في
بناء القدرات التنافسية
مع إشارة خاصة للعراق
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ايات حسين علي
الخفاجي

أثر بعض المتغيرات
النقدية على أداء
االسواق المالية –
الواليات المتحدة
االمريكية و الصين للمدة
8012-8003

صراع الجناح السياسي
والجناح العسكري في
الدولة العباسية حتى عام
812هــ

السنة الثالثة /العدد السادس عشر6102/
(تموز/اب/ايلول)

ثانيا /الرسائل الجامعية
المستخلص

الدرجة العلمية الجامعة

تشهد منظمات األعمال تطورات وتحديات متالحقة وكبيرة دكتوراه فلسفة في
 .ناتجة عن التحوالت األقتصادية واالجتماعية واالدارية علوم إدارة األعمال
التي يشهدها العالم  ،مما برز الحاجة الى التنبؤ بمستقبل
هذه المنظمات والعمل على بناء نظام عالمي مستدام تقع
المسؤولية األكبر فيه على هذه المنظمات كونها جزء من
نظام محلي ضمن نظام عالمي أشمل يؤشر في نشاطات
وخطط وأستراتيجيات تلك المنظمات  ،التي تشكل الجزء
األكبر من هيكل األقتصاد العالمي

جامعة
كربالء

هذا البحث  ،صراع الجناح السياسي والجناح العسكري الماجستير في
في الدولة العباسية حتى عام 812هــ يغطي مدة زمنية التاريخ اإلسالمي
تزيد على ثمانيين عاما ،وعلى مساحة واسعة من اراضي
الدولة العربية االسالمية آنذاك  ،ويتصدى الحداث مهمه
من تاريخ دولة بني العباس منذ بداية الدعوة العباسية في
بدايات القرن الثاني الهجري والتي تمثلت بالصراع
المحموم بين القوى السياسية والعسكرية مدفوعة بعوامل
سياسية  ،وعقائدية  ،وقبلية  ،ومصالح شخصية  ،واحقاد
تاريخية  ،وغيرها من العوامل والمسببات والدوافع التي
ادت الى تصدعات مخيفة وخطرة في بنية الدولة العباسية
في هذه الحقبة الزمنية وهي حقبة الدعوة للثورة ضد
الحكم االموي وقيام الثورة العباسية ومن ثم اعالن الدولة
عام 138هــ بعد القضاء على الدولة االموية في معركة
الزاب الشهيرة .

جامعة
كربالء

منذ اندالع الثورة الصناعية األولى في منتصف القرن دكتوراه فلسفة في
الثامن عشر التي اعتمدت على العلم والتكن ول وجيا العلوم االقتصادية
والعالم يعيش وقع تغي ا رت جذريه ومتسارعة وفي كافة
جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية في
موازين القوى ما بين دول العالم وقد أحدثت هذه الثورة
وما تالها من صناعية تغي ا رت في اإلنتاج المادي
واخرجت عمليات وأدوات جديده ،على كافة المستويات
المتعلقة باإلنتاج واحدثت في الوقت نفسه تغي ا رت
جذريه في مجال التنظير الفكري بوجه عام
والتنظير االقتصادي بوجه خاص ،وقد استطاع االنسان
من تقليص الفجوة الزمنية ما بين االختراع التكنولوجي
واالبتكار االنتاجي وتشير هذه االرقام إلى تقلص الفترة
الزمنية ما بين االكتشاف العلمي وتطبيقاته في العملية
االنتاجية من خالل تحويل االفكار العلمية إلى معدات
تكنولوجية عبر م ا ركز البحث العلمي والتطوير و الذي
احدث تغيرات عميقة في حياة و مفاهيم المجتمع
الرأسمالي الحديث .

جامعة
كربالء

تناولنا في البحث األسواق المالية في الواليات المتحدة الماجستير في
األمريكية و الصين  ،وهدف البحث إلى تشخيص أهم العلوم المالية
المؤشرات المعبرة عن أداء األسواق المالية  ،وتحديد والمصرفية
المتغيرات ذات العالقة بإداء األسواق المالية  ،فضال عن
الكشف عن اآلثار التي تتركها المتغيرات المتمثلة ب
(سعر الصرف  ،سعر الفائدة  ،عرض النقد) بوصفها
متغيرات مستقلة في أهم مؤشرات أداء األسواق المالية
(القيمة السوقية لألسهم المتداولة  ،معدل دوران األسهم
المتداولة ) بالنسبة لكل

جامعة
كربالء
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مرتضى باسم
محمد رضا
المظفر

دراسة أداء مدخنة
شمسية في مدينة كربالء
المقدسة

يتناول البحث تحويل الطاقة الشمسية الى رياح لتدوير الماجستير في علوم جامعة
توربين هوائي ويتم ذلك عن طريق استخدام تكنلوجيا الهندسة الميكانيكية كربالء
المدخنة الشمسية .يتكون النظام بشكل اساسي من حراريات وموائع
المجمع الشمسي (سقف المجمع) واالرضية حيث تعمل
على جمع ونقل الطاقة الشمسية الى الهواء
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فائز طعمه جوده
العوادي

دراسة عمليه وعدديه
النتقال الحرارة بالحمل
القصري
المضطرب لموائع نانوية
داخل انبوب

تم في هذا البحث اجراء دراسة عملية وعددية النتقال
الحرارة داخل انبوب دائري افقيباستخدام ثالثة انواع من
معدنية
الكاسيد
الدقة
متناهية
الموائع
هي- AL2O3(20nm) cuo(40nm)Fe3ماء
مقطروبتركيز حجمية Q=O،2K،1،O.O5،O.O1
لجريان اضطرابي كامل التشكل وبتأثير فيض حراري
منتظم تضمن الجانب العملي من الدراسة بناء منظومة
اختبار تحتوي على اجهزة القياس واالالت الضرورية
لحساب مقدار التحسين في انتقال الحرارة باستخدام
االنواع الثالثة لموائع متناهية الدقة

جامعة
كربالء
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حيدر محمد مجيد
الحسيني

النفايات الطبية وآثارها
البيئية في مدينة كربالء

تعد النفايات الطبية مشكلة تواجه العاملين في المجاالت ماجستير في
المؤسسات الجغرافية
وكذلك
الطبية
المختصة بجمع تلك النفايات ونقلها وذلك لخطو رتها
الكبيرة  ،اذ يتطلب التعامل معها سبل خاصة لغرض تفادي
اثارها البيئية والصحية ،سواء أكان ذلك على مستوى
المؤسسات الصحية نفسها أم على العاملين فيها أو على
السكان والبيئة بشكل عام .و فضل عن مسألة تطوير
قطاع الصحة وجلب ما هو جديد في مجال الطب ،اضيفت
مسألة اخرى هي البحث عن حلول علمية و طرق امنة
وما يتطلب ذلك من تكاليف

جامعة
كربالء
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حسين عبد الكريم
جعاز الشمري

توظيف عوائد النفط في
بلدان ريعية مختارة مع
اشارة الى العراق للمدة
()8013-1990

يعد النفط الخام من اهم الثروات الطبيعية الناضبة غير الماجستير في
القابلة للتجدد التي تتميز بتوافرها المحدودة في القشرة العلوم
األرضية  ،إذ إن عمليات التحلل الطبيعية التي انتجت االقتصادية
مصادر الطاقة الحالية احتاجت إلى مدة طويلة جدا ،كي
تنتج لنا هذه الكميات المحددة من هذه المصادر  ،ومازالت
تعمل وسوف تستمر بنفس السرعة  .غير ان االستهالك
العالمي يجري بسرعة فائقة بالمقارنة مع تلك الحقب التي
تكونت بها وعلى هذا االساس فإن ما انتجته الطبيعة
بماليين السنين سوف يستهلكه االنسان خالل بضع مئات
منها .

جامعة
كربالء
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علي عباس حمزة
القصير

توظيف ادوات المحاسبة
في ظل التصنيع الرشيق
لقياس األداء الستراتيجي
دراسة تطبيقية في معمل
سمنت الكوفة
( Employing
Accounting
Tools Under
Lean
Manufacturing
For Measuring
Strategic
)Performance

ان التطور في بيئة األعمال والتقدم التكنولوجي وزيادة الماجستير في علوم جامعة
كربالء
حدة المنافسة جعل الشركات امام ضرورة استعمال المحاسبة
األساليب االدارية والمحاسبية الحديثة لتطوير امكاناتها
في الفصل بين األنشطة المضيفة وغير المضيفة للقيمة
لحذف االخيرة والعمل على تحقيق التوازن بين الجوانب
المالية وغير المالية وكسب رضا الزبائن لتتمكن من
المنافسة وبشكل مستدام .وتبنى البحث موضوعا مهما
ينصب على توظيف تقنيات المحاسبة الرشيقة لتحقيق
أداء ستراتيجي متوازن في الشركات الصناعية

11

زينة حمزة غالي

استعمال منهج الحيود
السداسي في تخفيض
تكاليف الجودة بحث
تطبيقي في معمل اسمنت

جامعة
كربالء

ماجستير علوم
في الهندسة
الميكانيكية -
ميكانيك موائع
وحراريات

تنبع أهمية هذا البحث من أهمية تقديم اطار نظري ماجستير في
مفاهيمي وتطبيق عملي إلستخدام منهج الحيود السداسي محاسبة التكاليف
من أجل مساعدة المعمل عينة البحث على تحسين جودة
منتجاته وتخفيض تكاليف الفشل من خالل قياس مستوى
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بشائر عبود عبيد
ساهي ألحسناوي

السنة الثالثة /العدد السادس عشر6102/
(تموز/اب/ايلول)

الكوفة)

العيوب وتخفيضها للوصول الى ما يسمى بالعيوب
الصفرية أو اإلقتراب منها أي أنه يقوم على مبدأ تصميم
المنتجات وفق رغبات الزبائن وقد تبلورت مشكلة البحث
في أن المعمل عينة البحث يواجه منافسة حادة من قبل
الشركات العالمية التي قد اخترقت السوق الوطنية

تاريخ التعليم في كربالء
( ) 1992 - 1938م

جاءت هذه الدراسة لتسلط األضواء على (تاريخ التعليم الماجستير في
في مدينة كربالء  )1992-1981لمعرفة مدى التطور التاريخ الحديث
الحاصل في سير عملية التعليم الذي قام على أنقاض والمعاصر
عهدين لم يحظ خاللهما بالقدر الكافي من
االهتمام،ولمعرفة أهم التطورات التي حصلت على سير
التعليم وابرز المعوقات التي أسهمت في عرقلة تطور
التعليم في المدينة،ومدى اهتمام السلطات المعنية
بالنهوض بالواقع التعليمي منذ تشكيل الحكومة العراقية
عام . 1981

ثالثا/الدوريات
0ــ مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
تصدر عن مركز المستنصرية للدراسات العربية  /جامعة المستنصرية
مجلة فصلية ع / 88مج  13لسنة . 6102
احتوى موضوعات المجلة دراسة قيمه عن التغير المناخي وأثره على تغيير درجات الحرارة في
العراق وهو من األمور التي أخذت طابعا هاما لدى األوساط الرسمية وحتى لدى الرأي العام
المحلي  ،فضال عن عدة مقاالت منها  ،النظام االنتخابي وانعكاساته على االستقرار السياسي في
العراق لألستاذ عدي عبد مزهر  ،أوجه التنافس والتعاون في العالقات العربية ــ المصرية لألستاذ
سمير جسام باإلضافة إلى عدة مقاالت ذات أهمية علمية .

6ــ مجلة أسرتنا
تصدر عن األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة  /مركز اإلرشاد األسري
مجلة فصلية ع 7السنة 6102
وهي مجلة تعنى بشؤون األسرة والمجتمع  ،تضمن العدد عدة مقاالت لألساتذة ذوي االختصاص
منها  .....التنظيم األسري في اإلسالم للكاتب أياد عبد الحسين  ،اإلساءة االنفعالية ضد طلبة
المدارس بين التشريع والواقع للكاتب نمير حسن  ....فضال عن أهم نشاطات المركز خالل الشهر
.

0ــ مجلة المنصور
تصدر عن كلية المنصور الجامعة
مجلة فصلية  /ع  68سنة 6102
تضم عدة مقاالت وبحوث باللغتين العربية واالنكليزية منها ....

جامعة
كربالء

السنة الثالثة /العدد السادس عشر6102/
(تموز/اب/ايلول)
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اللغة العربية
القدرة التنافسية للصادرات العربية للكاتب انتصار ارزقي ،جريمة االحتيال بالسحر والشعوذة (د.
راسم مسير)  ،السياسة الجنائية للمشروع العراقي في مواجهة الفساد ( نوار دهام )

اللغة االنكليزية
استخدام طريقة تمثيل الشكل لبناء فديو بانورامي ( د .عبير سالم جميل)  ،تصميم وتنفيذ وإخفاء
معلوماتي اآلمنة باعتماد تقنية شفرة إبدال الموضع البطاقة للهوية الوطنية ( صباح عبد الحسن) .

8ــ مجلة العقيدة
تصدر عن المركز اإلسالمي للدراسات اإلستراتيجية في األمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة
مجلة فصلية  /ع 9سنة السنة الثالثة 6102
وهي مجلة تهتم بمسائل العقيدة وعلم الكالم القديم والجديد  ،وضم عددها الخاص باإلمام الحسين
(عليه السالم) هذا  ...الشواهد القرآنية في النهضة الحسينية ( رسول كاظم )  ،علم اإلمام وثورة
سيد الشهداء (العالمة محمد حسين الطباطبائي )  ،القيادة اإلستراتيجية في فكر اإلمام الحسين (
حيدر الجد ).

8ــ مجلة العميد
تصدر عن مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات التابع لألمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة.
مجلة فصلية  /ع  /07مج  /8السنة الخامسة 6102 /
وهي مجلة تعنى باألبحاث والدراسات اإلنسانية ضمت في عددها هذا  ...ملف خاص بسيدتنا أم البنين
( عليها السالم) وقربة العباس( عليه السالم) قراءة في شعرية التقابل (د .سرحان جفات ) ( ،آل)
فـــي التراث الغوي (د،أسامة رشيد الصفار )  ،األناشيد الوطنية العربية ــ دراسة أسلوبية ( د .عبد
المنعم جبار ) .

2ــ مجلة العلوم النفسية
تصدر عن مركز البحوث النفسية
مجلة فصلية  /ع66حزيران 6102 /
اهتمت هذه المجلة بالبحوث والدراسات في مجاالت العلوم التربوية والنفسية بفروعها المختلفة
والطب النفــسي والباراسايكولوجي ،وضم العدد المقاالت ،االعتقاد بتفسير األحالم والتنبؤات لدى
طلبة الجامعة ( أركان سعيد )  ،التحفيز وعالقته بجودة اإلرشادي لدى المرشدين التربويين ( تهاني
طالب )  ،العالقات االجتماعيــــــــة النفسية وعالقتها باالتجاه نحو العمل لدى موظفي جامعة بغداد (
بشرى عبد الحسين ) .

7ــ مجلة جامعة كربالء ( العربي

العلمي )

تصدر عن جامعة كربالء
مجلة فصلية  /ع / 06مج 6102 / 08
ضمت العديد من المقاالت والبحوث في مختلف المجاالت  ،العلمية  ،اإلنسانية  ،وباللغتين العربية
واالنكليزية حيث تنوعت منها  ،الهندسية  ،الصحة والبيئة  ،الزراعة  .....الخ ومن هذه البحوث ،
تأثير اإلحالل الجزئي والكلي للذرة البيضاء الخام والمنبتة محل الذرة الصفراء في عالئق فروج
اللحم في بعض الصفات اإلنتاجية الفسلجية ( هشام احمد صالح المشهداني )  ،تأثير نوعية ماء
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السنة الثالثة /العدد السادس عشر6102/
(تموز/اب/ايلول)

الري والمعالجة المغناطيسية في مؤشرات نمو الجذور ووزن السنبلة لثالث أصناف من حنطة
Triticumaes Tirum

5ــ مجلة جامعة كربالء (االنكليزي)
مجلة فصلية  /ع / 06مج 6102 / 08
وضمت العديد من المقاالت منها :ــ
Signi Ficance of Tympanome Try in Children With ACu to Otitis media
(AOM): aprospectives Study / (Dr4Firas M4Hassam ) …443Histological Study of
Bisphenol—Aeffect on The adrenal in The female rats / ( Ghassan A lliga
) Dawood

9ــ مجلة جامعة كربالء ( العربي اإلنساني )
مجلة فصلية  /ع / 06مج 6102 / 08
ضم هذا العدد مقاالت تتحدث عن  ....الفكرة التصميمية لحدث اإلرهاب في تصميم الملصقات في
العراق ( احمد عبير كاظم )  ،دور التواطن الصناعي في توفير فرص العمل في إقليم كردستان /
العـــراق ( ســالم فاضــــل ).

01ــ مجلة كلية التربية للبنات
مجلة فصلية تصدر عن كلية التربية للبنات في جامعة بغداد  /ع  / 0مج  67سنة 6102
ضم العدد  ....تحديد مؤشرات التغير المناخي من خالل تحليل كمية األمطار في العراق ( بدر جدوع )
 ،األسس العامة لمناهج تحقيق المخطوطات عند بعض العلماء العرب المسلمين( فاطمة زبار
عنيزان ).

السنة الثالثة /العدد السادس عشر6102/
(تموز/اب/ايلول)
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جدول الدورات المقامة في المكتبة المركزية  /شعبة التعليم المستمر/
جامعة كربالء /للعام الدراسي ()6107/6102
(مالحظة /في حال تزامن عطلة رسمية الي سبب كان مع احد مواعيد الدورات المقامة يصار الى
المباشرة بها بعد انتهاء العطلة مباشرة).
ت
0

التاريخ

موضوع الدورة

اهمية العالقات العامة في المكتبات يومان ()00/5-7
الجامعية
6102

6

دور المكتبات الجامعية في حفظ التراث
الوطني

0

الفهرس
والخدمات)

(االهمية

8

تسويق خدمات المعلومات المكتبية

8

دورة برنامج الطباعة ( )wordمبتدئ –
متوسط)

2

صياغة ارقام الطلب وارقام التخصيص
لمجموعة المكتبة

7

تطبيق معايير الجودة الشاملة في
المكتبات الجامعية.

5

تصنيف ديوي العشري الطبعة ()66

9

السلوك غير السوي للمستفيدين من يومان ()6/67-62
المكتبات الجامعية وسبل مواجهته
6107

العربي

الموحد

المحاضر

تفاصيل

عماد عبد الرسول (مدير
االدارة /المكتبة المركزية/
جامعة كربالء)

التعريف بدور العالقات العامة في
دعم انشطة وخدمات المكتبات
الجامعية  ،وسبل التواصل الفعال
مع المستفيدين.
التعريف باهمية المكتبة الجامعية
ودورها في جمع وتقديم التراث
الوطني للمستفيدين منها .

يومان( )00/69-65اسعد جميل وطن(مسؤول
شعبة التعليم المستمر في
6102
المكتبة المركزية جامعة
كربالء)
اسعد جميل وطن(مسؤول
يومان ()06/2-8
شعبة التعليم المستمر في
6102
المكتبة المركزية جامعة
كربالء)
( -09أ.د .فيصل علوان الطائي
يومان
(رئيس قسم ادارة االعمال/
)06/61
كلية االدارة واالقتصاد/
6102
جامعة كربالء)
رؤى كاظم خلف (مسؤولة
 8ايام()0/8-6
وحدة تطبيقات وموارد
6107
شبكة االنترنت  :شعبة
النظم ،المكتبة المركزية/
جامعة كربالء).
ايمان علي حسين (مسؤولة
 0ايام()0/07-08
شعبة االجراءات الفنية/
6107
المكتبة المركزية /جامعة
كربالء
يومان ( )0/01-69أ.م.د .اميمه حميد العادلي
المكتبة
عام
(امين
6107
المركزية /جامعة كربالء).
 8ايام()6/02-06
6107

ايمان علي حسين (مسؤولة
شعبة االجراءات الفنية/
المكتبة المركزية /جامعة
كربالء
زينب كاظم جواد ( شعبة
خدمات المستفيدين /المكتبة
المركزية  :جامعة كربالء).

التعريف بمشروع الفهرس
العربي الموحد  ،واهميته فضال
عن بيان الخدمات التي يوفرها
مع متطلبات االشتراك به.
دراسة لمفاهيم وتطبيقات تطوير
اساليب تقديم خدمات المعلومات
عبر تبني استراتيجيات التسويق
المعرفي.
رفع مستوى العاملين في مجال
استخدام برنامج Microsoft
. )word
التدريب العملي للعاملين على
مبادئ واسس صياغة ارقام
الطلب والتخصيص للمجموعة
المكتبية.
التعريف بمعايير الجودة الشاملة
الخاصة بالمكتبات الجامعية
عالميا  ،ومتطلبات وسبل
تحقيقها محليا.
تطوير المهارات العملية للعاملين
في مجال التصنيف الموضوعي
وفقا الخر التحديثات الصادرة
لنظام ديوي العشري والمعتمدة
عالميا.
توسيع قدرة االستيعاب النفسي
لدى العاملين في المكتبات
بعض
لمواجهة
الجامعية
السلوكيات غير السوية لدى عدد
من المستفيدين.
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 01ادارة التغيير التكنولوجي في المكتبات يومان ()0/00-06
الجامعية
6107

 00الفهرسة
الموضوعات)

الموضوعية

(رؤوس  8ايام()0/00-62
6107

 06دورة ( )Microsoft excelمبتدئ –  8ايام()8/00-9
متوسط)
6107

المعلومات
 00خدمات
(متوسط/متقدم)

 08نظام حوسبة المكتبات KOHA

للمستوى  0ايام ()8/68-60
6107

 01ايام ()8/05-7
6107

 08اساليب ومعايير اعداد المستخلصات  8ايام ()8/00-65
للكتب ومقاالت الدوريات
6107
 02استخدام برنامج (  0 Microsoft powerايام ()2/00-00
6107
)point

 07استثمار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات  0ايام ()2/67-68
في المكتبات الجامعية.
6107

 05الفهرسة المتقدمة (( )RDAاساليب  01ايام ()7/61-9
التحول /تطبيقات عملية.
6107

 09ادارة الوقت وتحليل العمليات

يومان ()7/00-01
6107

السنة الثالثة /العدد السادس عشر6102/
(تموز/اب/ايلول)

أ.د .فيصل علوان الطائي
(رئيس قسم ادارة االعمال/
كلية االدارة واالقتصاد/
جامعة كربالء)
منال جاسم سعيد (مسؤولة
شعبة النظم االلية /المكتبة
المركزية ،جامعة كربالء).
(مسؤولة
وموارد
 :شعبة
المركزية/

رؤى كاظم خلف
وحدة تطبيقات
شبكة االنترنت
النظم ،المكتبة
جامعة كربالء).
محمد مهيد (مسؤول وحدة
الرسائل الجامعية  :شعبة
خدمات المستفيدين /المكتبة
المركزية  /جامعة كربالء).

التعريف بمفهوم ادارة التغيير
التكنولوجي وسبل قيادة مشاريع
التغيير التكنولوجي في المكتبات
الجامعية العراقية مع نماذج
محلية.
تطوير المهارات الفنية لدى
المكتبيين العاملين في مجال
رؤوس
وضبط
صياغة
الموضوعات العربية واالجنبية.
رفع مستوى العاملين في مجال
استخدام برنامج Microsoft
. )excl
التعريف بخدمات المعلومات
التقليدية والمحوسبة للمستويين
المتوسط والمتقدم في المكتبات
الجامعية وسبل تقديمها.

()KOHA
بنظام
بيداء صالح علي (مسؤولة التعريف
شعبة خدمات المستفيدين /المستخدم في حوسبة موجودات
االدخال
واساليب
المكتبة المركزية  :جامعة المكتبة
كربالء).
والمعالجة والخدمات التي يقدمها
النظام.
اعداد
بمعايير
بيداء صالح علي (مسؤولة التعريف
شعبة خدمات المستفيدين /المستخلصات العلمية واالعالمية
المكتبة المركزية  :جامعة للمجموعة المكتبية مع تدريبات
عملية .
كربالء).
رؤى كاظم خلف (مسؤولة تدريب العاملين على استعمال
وحدة تطبيقات وموارد برنامج اعداد العروض ( power
شبكة االنترنت  :شعبة النظم  )pointوكيفية استثماره في
الشارحة
العروض
االلية ،المكتبة المركزية /اعداد
جامعة كربالء).
للمستفيدين لغرض التعريف
بخدمات المكتبة.
تطبيقات
بابرز
أ.م.د .اميمه حميد العادلي التعريف
المكتبة تكنولوجيا المعلومات الحالية
عام
(امين
واساليب استثمارها في تقديم
المركزية /جامعة كربالء).
وتحسين خدمات المعلومات في
المكتبات الجامعية.
الفهرسة
مهارات
منال جاسم سعيد (مسؤولة تطوير
شعبة النظم االلية /المكتبة الوصفية وفقا الحدث المعايير
المتبعة عالميا مع تطبيقات
المركزية ،جامعة كربالء).
عملية في االستخدام والية
التحول.
الهام عبد االله كاظم تتناول التعريف بالمفاهيم العامة
(مسؤولة وحدة الكتاب بادارة الوقت وتحليل العمليات
االلكتروني :شعبة النظم لغرض اختصار الوقت الالزم
االلية /المكتبة المركزية /لتقديم الخدمة المكتبية.
جامعة كربالء)
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السنة الثالثة /العدد السادس عشر6102/
(تموز/اب/ايلول)

كوثر اسعد(مسؤولة وحدة
 61تنمية واغناء المجموعة المكتبية
يومان ()5/7-2
المراجع  :شعبة خدمات
6107
المستفيدين/المكتبة
المركزية جامعة كربالء
 60قواعد (الميتاداتا ) واستثمارها في دعم ثالثة ايام ( -61أ.م.د .اميمه حميد العادلي
المكتبة
عام
(امين
خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية )5/66
المركزية /جامعة كربالء).
6107
 66المعايير العالمية للتنقية واالستبعاد في يومان ()5/01-69
المجموعة المكتبية.
6107

بيداء صالح علي (مسؤولة
شعبة خدمات المستفيدين/
المكتبة المركزية  :جامعة
كربالء).

تتناول اسس ومبادئ اختيار
المجموعة المكتبية وسبل تحقيق
بين
الموضوعي
التوازن
االختصاصات المختلفة.
تتناول التعريف بقواعد (دبلن
كور) العالمية الخاصة بقواعد
الوصف الببليوغرافي لمواقع
االنترنت.
تتناول التعريف بالمعايير العالمية
التنقية
الغراض
المعتمدة
واالستبعاد في المجمووعة
المكتبية واساليب تطبيقها عمليا
في المكتبات الجامعية

