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 2000من النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين وإعادة التأمين لغاية العام جمال عبد الرسول الدباغ: 
 

 43 من 1صفحة 
 

 2000 لغاية العام  وإعادة التأمينمن النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين
األستاذ األول المتمرس الدكتور جمال عبد الرسول الدباغ  إعداد/

 
، ؤأ�اد موقع ش�بكة �قتصاديني العراقينيكرث املهمتني �لشأٔن التأٔميين العرايق يف مقالته املنشورة يف أٔ بدعوة �رمية من أ�س�تاذ مصباح كامل – ٔأ�د 

 –ٕاىل توثيق النتاج الفكري التأٔميين العرايق ٔأقّدم 2020/ ش�باط/ 26 (مدونته �راسة صنا�ة التأٔمني يف العراق) يوم جم� التأٔمني العرايق�رشها يف 
. 2000هذه احلصي� املتجمعة �ّي حول مؤلفات تأٔمينية عراقية ومرتمجة لغاية العام 

ؤأود ابتداًء بيان بعض املالحظات: 
 يف ٕادارة أ�عامل من �امعة بغداد  فلسفة ضعفت متابعيت للشأٔن التأٔميين ٔ�س�باب مهنا حصويل �ىل شهادة ا�كتوراه2000بعد العام  .١

قسم التأٔمني ٕاىل اللكية التقنية  ) مما جعلين ٔأمام ختصصات �ديدة واسعة، ونقل �دمايت الوظيفية من معهد إالدارة – الرصافة/1998(
 إالدارية، فضًال عن �راجع قطاع التأٔمني �شلك ملحوظ. 

) �امًا 40ال ٔأّدعي مشول هذه احلصي� مجليع ما صدر لصعوبة إال�اطة الاكم�، ولكين مقتنع ٔأنه مل يفوتين ٕاال القليل، وقد س�بق منذ ٔأكرث من ( .٢
 الثالث، واملكتبات اجلامعية من املوصل وحىت �ومية هذه املؤلّفات يف مكتبات العراق العامة (ومهنا مكتبات رشاكت التأٔمني احلبدٔأت بتتبعٔأن 

 البرصة).
 س�نة الطبع و�دد الصف�ات.ماكن النرش وتعّذر يف بعض احلاالت القلي� توافر بعض املعلومات مثل  .٣



 2000من النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين وإعادة التأمين لغاية العام جمال عبد الرسول الدباغ: 
 

 43 من 2صفحة 
 

 ٔ�ن ذ� يتطلب معًال  يف ا�الت وا�ور�ت العلميةال �شمل هذه احلصي� البحوث وا�راسات واملقاالت املنشورة دا�ل العراق و�ار�ه .٤
 مس�تقالً . كام ال �شمل التأٔمني/الضامن �ج�عي ٔ�نه ليس مضن التأٔمني الت�اري.

 فهارس حبوث ا�بلوم العايل يف ٕادارة التأٔمني يف �امعة بغداديُعد هذا العمل (الرابع) يل ممكًّال ملا ٔأجنزته سابقًا يف هذا ا�ال بعد ٔأن �رشت  .٥
 ).1991 (وفهارس جم� رسا� التأٔمني)، 1990 (وفهارس �رشة �فذة �ىل التأٔمني)، 1983(

�ّي حصي� من مؤلفات التأٔمني العربية لعلها تفوق حصي� املؤلفات العراقية قد تتاح الفرصة لنرش فهارسها مس�تقبًال، فضًال عن مجمو�ة من  .٦
 ) س�نة، ومهنا:100الكتب �للغة �نلكزيية يعود بعضها ٕاىل حوايل (

  Sneath, 1920, Insurance 

  Davidson, 1923, Fire Insurance 

  Poole, 1930, The Marine Insurance of Goods, 2 ed. 

  Welson, 1931, The Law Relating to Insurance Agents and Brokers 

 Templeman & Greenacre, 1934, Marine Insurance 

 Hardy, 1937, Risk & Risk-Bearing, 3 ed. 
 jamalghanim57@gmail.com.  ، مع الشكر سلفًا ملن يتفّضل بذ�أ�رّحب بأٔي تصويب ٔأو ٕاضافة .٧



 2000من النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين وإعادة التأمين لغاية العام جمال عبد الرسول الدباغ: 
 

 43 من 3صفحة 
 

 2000 لغاية العام  وإعادة التأمين النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمينمن
 

مكان عنوان الكتاب المؤلف  ت
النشر 

الناشر (أو) 
المطبعة 

عدد السنة 
الصفحات 

السيد أبو القاسم الموسوي  1
الخوئي 

النجف  ) التأٔمنيمس�ت�د�ت املسائل (مهنا عقد 
أ�رشف 

 32 - 30 1976مطبعة ا�ٓداب 

مؤسسة املعاهد بغداد التأٔمني من املسؤولية والتأٔمني الهنديس حمارضات يف أحمد محمد علي أحمد  2
الفنية/  

معهد إالدارة 
الرصافة 

1982 138 
(�لرونيو) 

مطبعة دار بغداد حبري الدليل التأٔمني اسحق صدقة  3
املعرفة 

1954 64 

اسماعيل عبد الرزاق  4
 محمود الهيتي

�امعة بغداد/  بغداد / ٔأطرو�ة دكتوراه يف الفقهالتامني يف ضوء الفقه �ساليم نظرية وتطبيق
لكية العلوم 
 �سالمية

1997 635 
(�لرونيو) 

مركز التدريب بغداد أ�سس الفنية للتأٔمني �ىل احلياة  آمال محمود شكري  5
املايل واحملاس�يب 

 (�لرونيو) 90 1982
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 43 من 4صفحة 
 

آمال محمود شكري  6
(ترجمة) 

املؤسسة العامة بغداد التسويق املبارش/ ٕاصدار رشكة مركنتايل و�رنال ٕال�ادة التأٔمني الربيطانية 
للتأٔمني 

1986 22  
(�لرونيو) 

دراسة معدل الوفيات للمؤمن �ىل حياهتم يف العراق "التأٔمني الفردي" للفرتة آمال محمود شكري  7
)1980 - 1984 (

املؤسسة العامة بغداد 
للتأٔمني 

1986 28  
(�لرونيو) 

آمانج محمد فرج محمد  8
علي 

التقيمي املايل الست�رات رشكة التأٔمني الوطنية – دراسة تطبيقية للفرتة 
/ حبث ا�بلوم العايل يف إالدارة املالية 1980 – 1976

/  �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1982 72  
(�لرونيو) 

 

 -التأٔمني إال�شايئ – دراسة مقارنة/ رسا� ماجس�تري يف هندسة إال�شاءات السالم ممدوحأمين  9
ٕادارة املشاريع الهندس�ية 

اجلامعة بغداد 
/ التكنولوجية

قسم هندسة 
إال�شاءات 

1997 166 
 (�لرونيو)

إيمان محمود حسن  10
المعموري 

/ �امعة بغدادبغداد مس�تلزمات ٕا�ادة تنظمي سوق التأٔمني العراقية/ رسا� ماجس�تري ٕادارة أ�عامل 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1994 139 
(�لرونيو) 

 (�لرونيو) 5 بال س�نة بال �رشبغداد �كتتاب يف تأٔمني اكفة ٔأخطار املقاولني باسل النوري  11

أ�ساس القانوين للجمع بني مبلغ التأٔمني وتعويض املسؤولية يف تأٔمني د. باسم محمد صالح  12
) لس�نة 21أ�ش�اص/ مس�تل من جم� القانون املقارن العراقية – العدد (

1989 

جم� القانون بغداد 
املقارن العراقية 

1989 77 - 102 

 256-233 1979جم� العلوم بغداد العوامل املؤ�رة يف �اكمل النظام القانوين والفين للتأٔمني اجلوي/ مس�تل من د. باسم محمد صالح  13
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 43 من 5صفحة 
 

الس�ياس�ية  1979 لس�نة 2، العدد 2جم� العلوم الس�ياس�ية والقانونية – ا�� 
والقانونية 

/ �امعة بغدادبغداد القانون الت�اري – القسم أ�ول/ (عقد التأٔمني مضن العقود الت�ارية) د. باسم محمد صالح  14
لكية القانون 
والس�ياسة 

1987 243 – 285 

مركز التدريب بغداد تأٔمني الس�يارات إاللزايم بديع أحمد السيفي  15
املايل واحملاس�يب 

1982 303 
(�لرونيو) 

 563 1972مطبعة الزهراء بغداد التأٔمني �لامً ومعًال  بديع أحمد السيفي  16

تأٔمني املسؤولية والتأٔمني إاللزايم/ حمارضات أ�لقيت �ىل طلبة ا�بلوم العايل بديع أحمد السيفي  17
يف ٕادارة التأٔمني 

/ �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

 

1980  

التأٔمني من املسؤولية والتأٔمني إاللزايم من املسؤولية عن حوادث الس�يارات بديع أحمد السيفي  18
وتعويضاته: دراسة مقارنة / حمارضات ا�بلوم العايل يف ٕادارة التأٔمني يف 

 1976، 1975، 1974أ�عوام 

/ �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1974 ،
1975 ،
1976 

330 
(�لرونيو) 

رشكة التأٔمني بغداد تعويضات خيانة أ�مانة بديع أحمد السيفي  19
الوطنية 

1962  

  1985 بال �رشبغداد اجلوانب القانونية يف التأٔمني �ىل احلياة بديع أحمد السيفي  20

  1978/ �امعة بغدادبغداد /    حمارضات أ�لقيت �ىل 1906قانون التأٔمني البحري �نلكزيي لس�نة بديع أحمد السيفي  21
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 43 من 6صفحة 
 

لكية إالدارة طلبة ا�بلوم العايل يف ٕادارة التأٔمني (ترجمة) 
و�قتصاد 

مركز التدريب بغداد  1النظرية العامة للتأٔمني/ اجلزء بديع أحمد السيفي  22
املايل واحملاس�يب 

1982 200 
(�لرونيو) 

مركز التدريب بغداد  2  / اجلزء  
املايل واحملاس�يب 

1982 201 -422  
(�لرونيو) 

23 P. Sequeira 
 )(برسي سكويرا

The Marketing of Insurance in Developing Countries Baghdad IRAQ 
Reinsurance 
Company 

1975 13 

24 P. Sequeira 
 )(برسي سكويرا

The Marketing of Insurance in Developing Countries Baghdad National 
Library 

1978 14 

دراسة مقارنة الست�رات رشكة ٕا�ادة التأٔمني العراقية مع بعض من مثيالهتا برهان الدين سلمان أحمد  25
أ�جنبية/ حبث ا�بلوم العايل يف إالدارة املالية 

 /    �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1982 81 
(�لرونيو) 

رشكة التأٔمني بغداد مبادئ التأٔمني الهنديس بسام يوسف البنا  26
الوطنية 

 (�لرونيو) 10 1979

تعويضات رشكة التأٔمني الوطنية لٔ�موال املس�توردة املترضرة / حبث ا�بلوم  عطرة  خضيربشير غني 27
العايل يف مراقبة احلسا�ت 

/     �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1983  
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 43 من 7صفحة 
 

التأٔمني من احلريق وخسارة أ�ر�ح/ حمارضات أ�لقيت �ىل طلبة ا�بلوم بصري محمد صالح  28
العايل يف ٕادارة التأٔمني 

/     �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1977  

بصري محمد صالح   29
وعالء رضا مهدي  
وشكر محمد أحمد 

مؤسسة املعاهد بغداد التأٔمني يف إالدارة ا�زنية 
الفنية 

1987 399 

الس�ياسات التسويقية خلدمات التأٔمني البحري/ رسا� ماجس�تري يف ٕادارة بلسم صادق الجشعمي  30
أ�عامل 

اجلامعة بغداد 
/ املستنرصية

لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1991 185 
(�لرونيو) 

 489 1960مطبعة املعارف بغداد النظرية العامة للتأٔمني بهاء بهيج شكري  31

ٕادارة ٔأخطار الزتو�ر يف املصارف: دراسة تطبيقية يف مرصف الرش�يد/ حبث بيداء تركي كاظم  32
ا�بلوم العايل يف ٕادارة املصارف 

/     �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1999  

 كاظم تسنيم حسن 33
 البلداوي

منوذج اح�يل لتعويضات تأٔمني الس�يارات إاللزايم/ رسا� ماجس�تري يف 
إالحصاء 

اجلامعة بغداد 
/ املستنرصية

لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1988 168 
(�لرونيو) 



 2000من النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين وإعادة التأمين لغاية العام جمال عبد الرسول الدباغ: 
 

 43 من 8صفحة 
 

جامعة الدول العربية/  34
المنظمة العربية للتنمية 

الزراعية 

املنظمة العربية اخلرطوم التأٔمني الزراعي يف العراق 
للتمنية الزراعية 

1978 264 

جبار عبد الخالق إبراهيم  35
الخزرجي 

 1980) لس�نة 52قانون التأٔمني إاللزايم من حوادث الس�يارات رمق (
وتعديالته 

 30 1985مطبعة شفيق بغداد 

جبار عبد الخالق إبراهيم  36
الخزرجي 

  22بال �رخي بال �رش بغداد قوانني التأٔمني يف العراق �ىل ضوء قانون ٕاصالح النظام القانوين 
(�لرونيو) 

جبار عبد الخالق إبراهيم  37
الخزرجي 

رشكة التأٔمني بغداد النظرية العامة للتأٔمني 
الوطنية 

  10بال �رخي 
(�لرونيو) 

 228 1967دار الصادق بريوت التأٔمني نظرية وتطبيقًا جليل قسطو  38

 جمال عبد الرسول غانم  39
الدباغ (ترجمة) 

رشكة ٕا�ادة بغداد التأٔمني البحري/ ٕاصدار رشكة ٕا�ادة التأٔمني السو�رسية 
التأٔمني العراقية 

1996 44  
(�لرونيو) 

 يف دراسة لتطو�ر رشكة التأٔمني الوطنية – فازت جبا�زة ٔأفضل دراسة جمال عبد الرسول غانم 40
 بعد جحب اجلا�زتني أ�وىل والثانية املسابقة

جم� ٔألف �ء بغداد 
) 1009العدد (

) 20الس�نة (
/ اكنون 27

 / 1988الثاين/ 

1987 4 
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 43 من 9صفحة 
 

 55 حفةص

مؤسسة املعاهد بغداد تقر�ر عن املشاركة يف املؤمتر ا�ويل لتأٔمني ٔأخطار احلرب  جمال عبد الرسول غانم 41
الفنية/ 

املعهد الفين - 
�رصية 

1986 36  
(�لرونيو) 

مؤسسة املعاهد  بغدادتقر�ر عن املشاركة يف املؤمتر العام اخلامس عرش لالحتاد العام العريب للتأٔمني  جمال عبد الرسول غانم 42
الفنية/ 

معهد إالدارة - 
الرصافة 

1984 5  
(�لرونيو) 

مؤسسة املعاهد  بغدادتقر�ر عن املشاركة يف ندوة ماكحفة �حتيال البحري  جمال عبد الرسول غانم 43
الفنية/ 

معهد إالدارة - 
الرصافة 

1987 6  
(�لرونيو) 

جمال عبد الرسول غانم  44
الدباغ 

سامت املد�ر�ن واجتاهاهتم حنو اخلطر ؤأ�رها يف اخليار إالسرتاتيجي للمنظمة: 
دراسة ميدانية مقارنة بني رشاكت التأٔمني العراقية/ ٔأطرو�ة دكتوراه فلسفة 

حصلت �ىل �ا�زة تقد�رية من �حتاد أ�فرو أٓس�يوي (يف ٕادارة أ�عامل -  
 )1999للتأٔمني وٕا�ادة التأٔمني 

/ �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
 و�قتصاد

1998 231 + 
مالحق 

فهارس حبوث ا�بلوم العايل يف ٕادارة التأٔمني – لكية إالدارة و�قتصاد/  جمال عبد الرسول غانم 45
�امعة بغداد 

مؤسسة املعاهد بغداد 
 الفنية/

1983 17 
 (�لرونيو)
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 43 من 10صفحة 
 

معهد إالدارة/ 
الرصافة 

رشكة التأٔمني بغداد ) 44 - 1فهارس جم� رسا� التأٔمني – أ��داد الاكم� (جمال عبد الرسول غانم  46
الوطنية 

1991 42 
(�لرونيو) 

 21) (مث صدر العدد 20 - 1فهارس �رشة �فذة �ىل التأٔمني – أ��داد ( جمال عبد الرسول غانم 47
فقط وتوقفت) 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1990 41 
 (�لرونيو)

جمال عبد الرسول غانم  48
الدباغ 

 حمارضات يف �سويق التأٔمني/ 
الطبعة أ�وىل 

مؤسسة املعاهد بغداد 
/ الفنية

معهد إالدارة/ 
 الرصافة

1988 177 
(�لرونيو) 

 208 1990  الطبعة الثانية   49
(�لرونيو) 

 120 1992  الطبعة الثالثة   50
(�لرونيو) 

منع وتقليل اخلسا�ر يف تأٔمني الس�يارات/ دراسة مقدمة ٕاىل احللقة ا�راس�ية جمال عبد الرسول غانم  51
املتخصصة حبوادث الطرق وطرق الوقاية 

امجلعية العراقية بغداد 
للص�ة والسالمة 
املهنية ورشكة 
التأٔمني الوطنية 

1993 10 

 29 1993امجلعية العراقية بغداد حنو اس�ت�داث ٕادارة اخلطر مضن الهيلك التنظميي للمنشأٔة – دراسة مقدمة جمال عبد الرسول غانم  52
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للص�ة والسالمة ٕاىل احللقة ا�راس�ية املتخصصة بأٔخطار احلريق وطرق الوقاية 
املهنية ورشكة 
التأٔمني الوطنية 

جمال عبد الرسول غانم  53
وتغريد جليل أيوب 

امحلاية التأٔمينية �ور السكن من خطر احلريق – دراسة ميدانية يف مدينة 
بغداد/ حبث مقّدم ٕاىل املؤمتر الثالث لبحوث التعلمي التقين 

هيئة املعاهد بغداد 

الفنية 
1992 725 - 756 

جمال عبد الرسول غانم  54
وسميرة أنور عبداهللا 

مؤسسة املعاهد بغداد حمارضات يف التأٔمني ا�زين 
الفنية 

1986 184 
 (�لرونيو)

جمال عبد الرسول غانم  55
وعزت محمد عبداهللا 

مؤسسة املعاهد بغداد حمارضات يف ٕا�ادة التأٔمني 
الفنية 

1987 201 
(�لرونيو) 

جمال عبد الرسول غانم  56
وعالء الدين محمود كريم 

الفرق بني احللول والرجوع يف تأٔمني الس�يارات إاللزايم وفق القانون رمق 
 – حبث تطبيقي يف رشكة التأٔمني الوطنية/ حبث مقّدم 1980) لس�نة 52(

ٕاىل املؤمتر الثاين لبحوث التعلمي التقين  

هيئة املعاهد بغداد 

الفنية 
1990 175 - 199 

جمعية االقتصاديين  57
العراقيين 

مجعية بغداد ندوة التأٔمني: واقعه وٕاسهامه يف معلية التمنية �قتصادية وأٓفاق تطوره 
�قتصاديني 
العراقيني 

1971 50 

د. جواد محمد علي  58
الحكيم (ترجمة وإعداد) 

رشكة التأٔمني بغداد ) 4النقل املزنلق ٔأو النقل بطريقة (رو/رو)/ سلس� دراسات تأٔمينية (
الوطنية 

1984 23 
(�لرونيو) 

 56 - 1 1959مطبعة شفيق بغداد  – اجلزء الثاين  (ومهنا التأٔمني)طرق الت�ارةحازم حبيب   59
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ونديم عبد الرحمن 
الصالحي 

ود. فؤاد عبد القادر 
عبداهللا 

مركز التدريب بغداد ٕا�ادة التأٔمني �ختيارية حبيب محمد علي  60
املايل واحملاس�يب 

1984  

 (�لرونيو) 8بال �رخي بال �رش بال ماكن مبادئ التسويق  حسن جواد كبة  61

 290 1973مطبعة الشعب بغداد : البيوع البحرية – و�ئق الشحن – قوا�د �نكوتريم 1البيوع البحرية/ اجلزء حسن النجفي  62

 التأٔمني �رشكة �ل �لتطبيق القرارات �رش�يد يف التاكليف حماس�بة دور حسين أمين حسين البامرني 63
 / رسا� ماجس�تري يف احملاس�بةالعراق يف الوطنية

�امعة املوصل/  املوصل
لكية إالدارة 
 و�قتصاد

1999  

الس�ياسات التسويقية للتأٔمينات العامة يف امجلهورية العراقية "دراسة �ا�"/ حسين علي هادي القزويني  64
 ٕادارة أ�عامل  يفرسا� ماجس�تري

الزقازيق  
(مرص) 

/ �امعة الزقازيق
لكية الت�ارة 

1982 222 
(�لرونيو) 

التأٔمني �لزايم يف العراق و�القته ���ل القويم/ حبث قُّدم ٕاىل دا�رة حميد تيل جاسم  65
 لٕالحصاءالتدريب والتطو�ر للجهاز املركزي 

 24 1980وزارة التخطيط بغداد 
(�لرونيو) 

مركز التدريب بغداد �سويق التأٔمني �ىل احلياة خالد جواد موسى  66
املايل واحملاس�يب 

 (�لرونيو) 12 1982

 (�لرونيو) 3 بال �رخيرشكة التأٔمني  بغدادتأٔمينات الطريان خالد خضر البناء  67
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الوطنية 
رشكة التأٔمني بغداد تعويضات التأٔمني البحري خالد سعيد يوسف  68

الوطنية 
  بال �رخي

 83 بال �رخي بال �رش بال ماكنالتأٔمني إالجباري من حوادث املر�بات ا�ٓلية يف امجلهورية العربية الليبية خالد الشاوي  69

خالد محمد طالل بني  70
حمدان 

واقع ٕادارة اخلطر يف الرشاكت الصناعية أ�ردنية والعوامل املؤ�رة فيه/ رسا� 
ٕادارة أ�عامل يف ماجس�تري 

/ �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1997 159 
(�لرونيو) 

/ �امعة بغدادبغداد التأٔمني �ىل البضائع املنقو� حبراً / رسا� ماجس�تري يف القانون خالص نافع أمين  71
 لكية القانون
 والس�ياسة

1983 228 
(�لرونيو) 

املؤسسة العامة بغداد التأٔمني من احلوادث خليل إبراهيم محمد علي  72
للتأٔمني 

 (�لرونيو) 18 1978

/ �امعة بغدادبغداد مرشوع ٕال�شاء دراسة دبلوم �اٍل يف ٕادارة التأٔمني د. خليل الشماع  73
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1973 23 
(�لرونيو) 

الرقابة يف املنظمة – دراسة سلو�ية يف رشكة التأٔمني الوطنية/ رسا� داود حودي داود  74
ماجس�تري يف ٕادارة أ�عامل 

/ �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1985  

 29 1982وزارة التخطيط بغداد التسويق يف التأٔمني �ىل احلياة ؤأمهية حبوث التسويق يف التخطيط و�نتاج/ ذكرى يوسف عبد  75
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(�لرونيو)  لٕالحصاءحبث قُّدم ٕاىل دا�رة التدريب والتطو�ر للجهاز املركزي 

 عبداهللا إبراهيم رافعة 76
 الحمداني

/ رسا� واملعاجلات أ�س�باب -العراق يف التأٔمني �ىل الطلب اخنفاض ظاهرة
 ماجس�تري يف ٕادارة أ�عامل

�امعة املوصل/  املوصل
لكية إالدارة 
 و�قتصاد

1999  

 �امعة بغداد/ بغداد الوثيقة العراقية للتأٔمني �ىل احلياة حلا� الوفاة/ رسا� ماجس�تري يف القانون رعد هاشم أمين التميمي 77
  لكية القانون

2000 216 
(�لرونيو) 

مركز التدريب بغداد التأٔمني البحري رفعت عزت  78
املايل واحملاس�يب 

1982 140 
(�لرونيو) 

رشكة التأٔمني بغداد التأٔمني البحري (بضائع) رفعت عزت الفارسي  79
الوطنية 

1981 108 
(�لرونيو) 

 (�لرونيو) 53بال �رخي بال �رش بغداد عقد التأٔمني ومبادئ التأٔمني رفعت عزت الفارسي  80

/ �قتصاديةالرتامك املايل يف قطاع التأٔمني يف العراق ودوره يف معلية التمنية رياض رؤوف العمر  81
رسا� ماجس�تري يف �قتصاد 

/ �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1981 252 
(�لرونيو) 

الرشكة العراقية بغداد  التأٔمني �ىل احلياة والتمنية القومية سالم يوحنا يوسف  82
للتأٔمني �ىل احلياة  

 (�لرونيو) 55 1979

مركز التدريب بغداد تقد�ر اخلطر يف التأٔمني �ىل احلياة سالم يوحنا يوسف  83
املايل واحملاس�يب 

 (�لرونيو) 55 1982

 (�لرونيو) 11بال �رخي الرشكة العراقية بغداد  اخلطة �نتاجية للرشكة العراقية للتأٔمني �ىل احلياة سالم يوحنا يوسف  84
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للتأٔمني �ىل احلياة  

املؤسسة العامة بغداد تأٔمني السفن سامي حسني آرتين  85
للتأٔمني 

  بال �رخي

/ �امعة املوصلاملوصل ) 8تأٔمينات النقل ا�ويل/ سلس� ا�راسات �قتصادية وإالدارية (د. سامي عفيفي حاتم  86
 لكية إالدارة 
 و�قتصاد/

مركز البحوث 
إالدارية 

و�قتصادية  

1986 96 

87 Saad Zanad 
Darwish 

Risk Management Development in IRAQ – with Special 
Reference to the Industrial Public Sector/ Ph.D Theses in 
Risk Management  

London Westminster 
University, 
Faculty of 

Management 

1987 267+197 

د. سعد زناد دروش  88
فؤاد عبداهللا عزيز 

د. سليم علي الوردي 
سمير صادق قطّان 

د. جمال عبد الرسول غانم 

�امعة بغداد/ بغداد مناجه التأٔمني يف املعهد العايل ل�راسات احملاسبية واملالية 
املعهد العايل 
ل�راسات 

احملاسبية واملالية 

2000  
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الرضا الوظيفي وأ�داء – دراسة ميدانية يف رشكة التأٔمني الوطنية/ رسا� سعد علي حمود العنزي  89
ماجس�تري يف ٕادارة أ�عامل 

/ �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1985  

مركز البحوث بغداد تعويض الرضر يف املسؤولية التقصريية د. سعدون العامري  90
القانونية 

1981 227 

/ �امعة بغداد بغداد عقد التأٔمني/ حمارضات أ�لقيت �ىل طلبة ا�بلوم العايل يف ٕادارة التأٔمني د. سعدون القشطيني 91
لكية إالدارة 
 و�قتصاد

1977 139 
 (�لرونيو)

92 Dr. Sadoun Naji 
Al-Kishtaini 

Essential Principles of Insurance Contract Baghdad Al-Maaref 
Press 

1974 168 

93 Dr. Sadoun Naji 
Al-Kishtaini 

Essential Principles of Insurance Contract Baghdad Al-Maaref 
Press 

1977 164 

/ �امعة القاهرةالقاهرة أ�خطار إالضافية يف تأٔمني احلريق: معاجلهتا، احتياطياهتا/ حبث دبلوم �اٍل سعيد عباس مرزة  94
لكية الت�ارة 

1978 176 
(�لرونيو) 

تطو�ر نظام املعلومات �دارية يف قطاع التامني - دراسة ميدانية يف رشكة سلمان عبود العلواني  95
التامني العراقية/ رسا� ماجس�تري يف ٕادارة أ�عامل 

/ �امعة الكوفةالكوفة 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

2000  

رشكة التأٔمني بغداد إالحصاء التأٔميين د. سليم علي الوردي  96
الوطنية 

1975  
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لكية الرتاث بغداد  ٔأجزاء 3ٕادارة اخلطر والتأٔمني/ د. سليم علي الوردي  97
اجلامعة 

1989 
 –

1990 

242 
(�لرونيو) 

 227 1999مكتبة الرمي بغداد ٕادارة اخلطر والتأٔمني د. سليم علي الوردي  98

اس�ت�داث �از للتخطيط يف رشكة التأٔمني الوطنية – دراسة مقّدمة ٕاىل د. سليم علي الوردي  99
ٕادارة الرشكة 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1975  

/ �امعة بغدادبغداد اقتصاد�ت التأٔمني/ حمارضات ا�بلوم العايل يف ٕادارة التأٔمني د. سليم علي الوردي  100
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1980 53 + 51 + 
 (�لرونيو) 54

د. سليم علي الوردي  101
(ترجمة) 

تأٔمني الس�يارات وتعويض حضا� حوادث الطرق يف الب�ان النامية/ ٕاصدار 
منظمة �ونكتاد 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1988 139 
(�لرونيو) 

 – كتيب �ُرمج عن البلغارية (خمطوط)التأٔمني �ىل احليوا�ت يف بلغار� د. سليم علي الوردي  102
ٔ�غراض فرع التأٔمني الزراعي يف رشكة التأٔمني الوطنية 

  1982  

د. سليم علي الوردي  103
(ترجمة) 

حتفزي ٕادارة اخلطر يف الب�ان النامية/ ٕاصدار منظمة �ونكتاد/ سلس� 
) 9دراسات تأٔمينية (

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

 (�لرونيو) 35 1987

/  �امعة بغدادبغداد ختطيط التأٔمني/ حمارضات ا�بلوم العايل يف ٕادارة التأٔمني د. سليم علي الوردي  104
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1975  
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رشكة التأٔمني بغداد التخطيط �ىل نطاق رشكة التأٔمني الوطنية د. سليم علي الوردي  105
الوطنية 

1981  

وزارة التخطيط/ بغداد التخطيط املايل يف قطاع التأٔمني د. سليم علي الوردي  106
املعهد القويم 
للتخطيط 

1985  

مركز التدريب بغداد �سويق التأٔمني د. سليم علي الوردي  107
املايل واحملاس�يب 

 (�لرونيو) 37 1987

�سويق التأٔمني – مبادئ وتطبيقات/ ٕاصدار رشكة ٕا�ادة التأٔمني السو�رسية. د. سليم علي الوردي  108
صدرت ٔ�جزاء مخسة مضن سلس� دراسات تأٔمينية لٔ��داد أ�ول والثاين 

 من السلس�، مث 1985 والسادس لس�نة 1984والثالث واخلامس لس�نة 
ُمجعت يف جم� وا�د 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1985 224 
(�لرونيو) 

تطو�ر ضوابط وحوافز �از �نتاج امليداين يف رشكة التأٔمني الوطنية دراسة د. سليم علي الوردي  109
قُّدمت ٕاىل ٕادارة رشكة التأٔمني الوطنية 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1987  

 1986تطو�ر الهيلكية التنظميية لرشكة التأٔمني الوطنية �الل اخلطة امخلس�ية د. سليم علي الوردي  110
 -1990 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1985  

رشكة التأٔمني بغداد تنظمي معلية بيع اخلدمة التأٔمينية د. سليم علي الوردي  111
الوطنية 

 (�لرونيو) 31 1979

رشكة التأٔمني بغداد تنظمي النشاط البيعي د. سليم علي الوردي  112
الوطنية 

1981  
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دور قطاع التأٔمني يف معلية التمنية يف العراق/ حبث قُّدم اىل املؤمتر العلمي د. سليم علي الوردي  113
اخلامس مجلعية �قتصاديني العراقيني 

مجعية بغداد 
�قتصاديني 
العراقيني 

1986  

ضوابط وحوافز العمل جلهاز �نتاج امليداين يف رشكة التأٔمني الوطنية/ د. سليم علي الوردي  114
دراسة قُّدمت ٕاىل ٕادارة رشكة التأٔمني الوطنية 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1984  

 الطلب �ىل التأٔمني: دراسة نظرية مع حبث حتلييل يف سوق املؤ�ّرة يفالعوامل د. سليم علي الوردي  115
 فازت �ملرتبة أ�وىل يف / دراسة1979 -1961التأٔمني العراقية للفرتة 

مسابقة أ�حباث 

املؤسسة العامة بغداد 
للتأٔمني 

1980  

 – كتيب نُرمج عن الروس�ية ٔ�غراض (خمطوط)فصول يف التأٔمني الزراعي د. سليم علي الوردي  116
فرع التأٔمني الزراعي يف رشكة التأٔمني الوطنية 

  1982  

مركز التدريب بغداد مبادئ التأٔمني د. سليم علي الوردي  117
املايل واحملاس�يب 

1987 138 
(�لرونيو) 

د. سليم علي الوردي   118
(ترجمة وتلخيص وتعقيب) 

رشكة التأٔمني بغداد  Crockford, 1980مد�ل ٕاىل ٕادارة اخلطر/ فصل من كتاب 
الوطنية 

1992 28  
(�لرونيو) 

مد�ل ٕاىل ٕادارة اخلطر/ دراسة مقدمة ٕاىل احللقة ا�راس�ية املتخصصة د. سليم علي الوردي  119
بأٔخطار احلريق وطرق الوقاية 

امجلعية العراقية بغداد 
للص�ة والسالمة 
املهنية ورشكة 
التأٔمني الوطنية 

1993 28  
(�لرونيو) 

  1984رشكة التأٔمني بغداد النتاجئ التسويقية لز�دة ٔأسعار التأٔمني التمكييل �ىل الس�يارات – القطاع د. سليم علي الوردي  120



 2000من النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين وإعادة التأمين لغاية العام جمال عبد الرسول الدباغ: 
 

 43 من 20صفحة 
 

الوطنية اخلاص/ دراسة قُّدمت ٕاىل ٕادارة رشكة التأٔمني الوطنية 
نظام الثواب والعقاب يف التأٔمني التمكييل �ىل الس�يارات/ دراسة قُّدمت ٕاىل د. سليم علي الوردي  121

ٕادارة رشكة التأٔمني الوطنية  
رشكة التأٔمني بغداد 

الوطنية 
1985  

الهيلك التنظميي لرشكة التأٔمني الوطنية/ دراسة قُّدمت ٕاىل ٕادارة رشكة د. سليم علي الوردي  122
التأٔمني الوطنية 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1980  

د. سليم علي الوردي  123
(ترجمة) 

رشكة التأٔمني بغداد الو�زي يف ٕا�ادة التأٔمني العام/ ٕاصدار رشكة ٕا�ادة التأٔمني السو�رسية 
الوطنية 

1987 248 

وضع ٔأسس نظام لتخطيط القوى العام� يف رشكة التأٔمني الوطنية/ دراسة د. سليم علي الوردي  124
قُّدمت ٕاىل ٕادارة رشكة التأٔمني الوطنية 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1979  

د. سليم علي الوردي   125
وعالء عبد الكريم البلداوي  

وجبار صبري محمد 
العنبكي 

هيئة املعاهد بغداد �سويق �دمات التأٔمني 

الفنية 
1993 140 

مركز التدريب بغداد التأٔمني الهنديس سمير شمعان  126
املايل واحملاس�يب 

 (�لرونيو)41 1982

رشكة ٕا�ادة  بغداد اخلسا�ر يف التأٔمني الهنديس سمير شمعان 127
 التأٔمني العراقية

  (�لرونيو)14 1979

128 S. Shaman Contractors all Risks Insurance in Developing Countries Baghdad IRAQ 1975 13 



 2000من النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين وإعادة التأمين لغاية العام جمال عبد الرسول الدباغ: 
 

 43 من 21صفحة 
 

Reinsurance 
Company 

مركز التدريب بغداد ٔأغطية ز�دة اخلسارة سمير قطان  129
املايل واحملاس�يب 

1982  

�لزتام ٕ��الن اخلطر يف التأٔمني يف القانون العرايق والقانون �نلكزيي/ سهير حسين جميل  130
رسا� ماجس�تري يف القانون 

/ �امعة بغدادبغداد 
 لكية القانون
 والس�ياسة

1974 493 
(�لرونيو) 

شذى فالح محمد حسن  131
الشماع 

الهيلك التنظميي و�القته �لهيلك الوظيفي: دراسة تطبيقية يف رشكة التأٔمني 
الوطنية/ رسا� ماجس�تري يف ٕادارة أ�عامل 

اجلامعة بغداد 
/ املستنرصية

لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1992 183 
(�لرونيو) 

رشكة ٕا�ادة بغداد دراسات يف سوق التأٔمني العراقية شركة إعادة التأمين العراقية  132
التأٔمني العراقية 

1966 101 

رشكة ٕا�ادة بغداد ) �امًا 20رشكة ٕا�ادة التأٔمني العراقية يف (شركة إعادة التأمين العراقية  133
التأٔمني العراقية 

1980 22 

رشكة ٕا�ادة بغداد تقر�ر سوق التأٔمني العراقية شركة إعادة التأمين العراقية  134
التأٔمني العراقية 

2000  

135 IRAQ 
Reinsurance 

A Directory of Insurance in IRAQ Baghdad IRAQ 
Reinsurance 

1963 43 



 2000من النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين وإعادة التأمين لغاية العام جمال عبد الرسول الدباغ: 
 

 43 من 22صفحة 
 

Company Company 

136 IRAQ 
Reinsurance 
Company 

A Survey of Insurance in IRAQ  1961 - 1965 Baghdad IRAQ 
Reinsurance 
Company  

1966 91 

137 IRAQ 
Reinsurance 
Company 

IRAQ Reinsurance Company in 20 Years 1960 - 1980 Baghdad IRAQ 
Reinsurance 
Company  

1980 25 

شركة تأمين الحياة الهندية  138
المحدودة 

 �رشة رشكة تأٔمني احلياة الهندية احملدودة
 (لع� ٔأقدم مطبوع عن التأٔمني يف العراق)

 34 1934مطبعة الن�اح بغداد 

رشكة التأٔمني بغداد حبوث ندوة نظام النقل �حلاو�ت شركة التأمين الوطنية  139
الوطنية 

مجمو�ة ٔأحباث  1988

رشكة التأٔمني بغداد تغليف البضائع ؤأ�ره يف منع وتقليل اخلسا�ر شركة التأمين الوطنية  140
الوطنية 

 30 بال �رخي

رشكة التأٔمني بغداد رشكة التأٔمني الوطنية: صديق الطريق شركة التأمين الوطنية  141
الوطنية 

1979 16 

�راس وثيقة ورشوط التأٔمني البحري (بضائع) امللحقة �شهادة التأٔمني الصادرة شركة التأمين الوطنية  142
من احلاس�بة �لكرتونية 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

  + مالحق55 1984
(�لرونيو) 

رشكة التأٔمني بغداد حمارضات يف التأٔمني البحري/ الطبعة أ�وىل شركة التأمين الوطنية  143
الوطنية 

1968 86 



 2000من النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين وإعادة التأمين لغاية العام جمال عبد الرسول الدباغ: 
 

 43 من 23صفحة 
 

رشكة التأٔمني بغداد                              / الطبعة الثانية شركة التأمين الوطنية  144
الوطنية 

1971 226 

 حمارضات يف التأٔمني من احلريق وخسارة أ�ر�ح/ شركة التأمين الوطنية  145
الطبعة أ�وىل 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1971 141 

رشكة التأٔمني بغداد الطبعة الثانية شركة التأمين الوطنية  146
الوطنية 

1974 171 

مزا� وثيقة التأٔمني البحري/ بضائع اجلديدة وأ�غطية امللحقة هبا والصادرة يف شركة التأمين الوطنية  147
1 /1 /1982 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1983 16  
(�لرونيو) 

قسم التأٔمني �ىل بغداد مناجه التأٔمني و�داول أ�سعار  شركة التأمين الوطنية  148
احلياة 

1964 69 

رشكة التأٔمني بغداد ) �ددًا 21�رشة �فذة �ىل التأٔمني/ صدر مهنا (شركة التأمين الوطنية  149
الوطنية 

1983 
ولغاية 
1989 

(�لرونيو) 

القسم الفين يف  بغدادالنقل �حلاو�ت شركة التأمين الوطنية  150
الرشكة 

 28 بال �رخي

الشركة العراقية للتأمين على  151
الحياة 

قسم التأٔمني بغداد التأٔمني امجلاعي 
امجلاعي 

1979 11  
(�لرونيو) 

الشركة العراقية للتأمين على  152
الحياة 

الرشكة العراقية بغداد التأٔمني �ىل احلياة (التعرفة) 
للتأٔمني �ىل احلياة 

 14 + 51 بال �رخي
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 43 من 24صفحة 
 

الشركة العراقية للتأمين على  153
الحياة 

الرشكة العراقية بغداد التأٔمني �ىل احلياة (التعرفة) 
للتأٔمني �ىل احلياة 

1972 97 

الشركة العراقية للتأمين على  154
الحياة 

الرشكة العراقية بغداد التأٔمني �ىل احلياة مبادئ وتطبيق 
للتأٔمني �ىل احلياة 

1974 144 

الشركة العراقية للتأمين على  155
الحياة 

الرشكة العراقية بغداد دليل معامالت التأٔمني �ىل احلياة 
للتأٔمني �ىل احلياة 

1981 19 

الشركة العراقية للتأمين على  156
الحياة 

الرشكة العراقية بغداد املرشد يف ٔأسلوب العمل و�نتاج 
للتأٔمني �ىل احلياة 

1968 114 

الشركة العراقية للتأمين على  157
الحياة 

الرشكة العراقية بغداد  1984 - 1959اليوبيل الفيض (للرشكة) 
للتأٔمني �ىل احلياة 

1984 18 

مؤسسة املعاهد بغداد التأٔمني البحري حمارضات يف شكر محمد أحمد  158
الفنية/  

معهد إالدارة 
الرصافة 

1982 172 
(�لرونيو) 

شكر محمد أحمد   159
وتغريد جليل أيوب 

هيئة املعاهد بغداد التأٔمني �ىل أ�ش�اص 

الفنية 
1991 367 

 (�لرونيو) 7بال �رخي رشكة التأٔمني بغداد التأٔمني إاللزايم للتأٔمني �ىل الس�يارات شهاب أحمد الجراح  160



 2000من النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين وإعادة التأمين لغاية العام جمال عبد الرسول الدباغ: 
 

 43 من 25صفحة 
 

الوطنية 
رشكة التأٔمني بغداد ٕاجراءات طلب التأٔمني البحري شهاب أحمد العنبكي  161

الوطنية 
1984 13 

(�لرونيو) 

مركز التدريب بغداد التأٔمني البحري "بضائع" شهاب أحمد العنبكي  162
املايل واحملاس�يب 

 (�لرونيو) 8 1984

يف التأٔمني البحري: دليل الرشوط املعهدية بضائع اجلديدة/ سلس� دراسات شهاب أحمد العنبكي  163
) 7تأٔمينية (

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1985 34  
(�لرونيو) 

مركز التدريب بغداد مصطل�ات التأٔمني البحري �للغتني �نلكزيية والعربية شهاب أحمد العنبكي  164
املايل واحملاس�يب 

 26بال �رخي 
(�لرونيو) 

رشكة التأٔمني بغداد �سويق التأٔمينات العامة شوقي سلبي  165
الوطنية 

1969  

دراسة حتليلية حلوادث الس�يارات املؤمنة تأٔمينًا ٕالزاميًا ؤأ�رها �ىل مس�تقبل صالح حسن جاسم  166
التأٔمني يف القطر/ حبث قُّدم ٕاىل دا�رة التدريب والتطو�ر للجهاز املركزي 

 لٕالحصاء

 43 1980وزارة التخطيط بغداد 
(�لرونيو) 

الرشكة العراقية بغداد   (يف التأٔمني �ىل احلياة)�كتتاب وتقد�ر اخلطرصادق عبد الرحمن حسين  167
للتأٔمني �ىل احلياة 

1984  

مطبعة أ�سواق بغداد التأٔمني من الناحيتني املالية واحملاسبية صالح حمود علوش  168
الت�ارية 

1958 138 

 (�لرونيو) 11بال �رخي رشكة التأٔمني بغداد ٕاجراءات التأٔمني (الس�يارات التمكييل) صالح شحاذة المحمود  169
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 43 من 26صفحة 
 

الوطنية 
املؤسسة العامة بغداد التأٔمني التمكييل صالح شحاذة المحمود  170

للتأٔمني 
 (�لرونيو) 34 1982

مركز التدريب بغداد التأٔمني التمكييل وإاللزايم صالح شحاذة  171
املايل واحملاس�يب 

1986  

صالح شحاذة  172
وعزت محمد عبداهللا 

هيئة املعاهد بغداد التأٔمني �ىل الس�يارات 

الفنية 
1988 215 

الرشكة العراقية بغداد اجراءات التأٔمني من احلريق واحلوادث صباح سطام  173
للتأٔمني �ىل احلياة 

  بال �رخي

رشكة التأٔمني بغداد تأٔمني حامية أ�رسة ومسكهنا صباح سطام  174
الوطنية 

  بال �رخي

صباح يوسف الدباغ  175
وغازي حسن السعيدي 

رشكة ٕا�ادة بغداد إالدارة والتنظمي يف رشكة ٕا�ادة التأٔمني العراقية 
التأٔمني العراقية 

(�لرونيو) 286 1979

رشكة التأٔمني بغداد ) 8مراكز الكشف واملراقبة يف املوا�/ سلس� دراسات تأٔمينية (صبحي فتحي ظاهر  176
الوطنية 

 (�لرونيو) 51 1986

 دراسة ميدانية يف مد�رية املرور العامة مضن �دود –الس�يطرة �ىل أ�خطار  صفاء الدين خيري سعيد 177
 ٔأمانة بغداد/ رسا� ماجس�تري يف ٕادارة أ�عامل

�امعة بغداد/  بغداد
لكية إالدارة 
 و�قتصاد

1989  
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 43 من 27صفحة 
 

الص� بني عقد التأٔمني وبني عقد الكفا� يف الفقه إالساليم (مس�تل من العدد د. صالح الدين الناهي  178
أ�ول من جم� القانون املقارن) 

رشكة دار بغداد 
العروبة 

1967 24 

مركز التدريب بغداد ٕا�ادة التأٔمني ضياء هاشم  179
املايل واحملاس�يب 

1984  

 (�لرونيو) 13 بال �رخي بال �رش بغدادٕا�ادة التأٔمني الهنديس ضياء هاشم  180

مركز التدريب بغداد التأٔمني الهنديس ضياء هاشم  181
املايل واحملاس�يب 

1985  

مركز التدريب بغداد العطب املياكنييك ضياء هاشم  182
املايل واحملاس�يب 

1983  

رشكة الطبع بغداد مصطل�ات الشحن البحري والتأٔمني البحري طالب جميل  183
والنرش أ�هلية 

1963 46 

 112 1961مطبعة املعارف بغداد التأٔمني البحري طالب المصرف  184

 221 1970مطبعة احلكومة بغداد قوانني التأٔمني وأ�نظمة والتعل�ت الصادرة مبوجهبا/ اجلزء أ�ول طالب المصرف  185

املؤسسة العامة بغداد اجلزء الثاين   186
للتأٔمني 

1975 195 

رشكة التأٔمني بغداد التأٔمني إاللزايم من املسؤولية من حوادث الس�يارات طارق الخاصكي  187
الوطنية 

  19بال �رخي 
(�لرونيو) 

 (�لرونيو) 5 بال �رخي بال �رش بغدادتعويضات التأٔمني إاللزايم طاهر عباس خضير  188



 2000من النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين وإعادة التأمين لغاية العام جمال عبد الرسول الدباغ: 
 

 43 من 28صفحة 
 

رشكة التأٔمني بغداد قانون ضامن املوظفني وضامن أ�مانة طاهر عباس العامري  189
الوطنية 

1980 4  
(�لرونيو) 

طالل ناظم علوان   190
ونبيل محمد الخناق  
وعالء الدين محمود 

الخفاجي 

هيئة املعاهد بغداد النظرية العامة للتأٔمني 

الفنية 
1993 240 

 /�امعة املوصلاملوصل التأٔمني: مقدمة يف التأٔمني والتأٔمني البحري/ اجلزء أ�ول عاصم سليمان  191
مطابع مؤسسة 
دار الكتب 

للطبا�ة والنرش  

1972 350 

/ رسا� ماجس�تري الوطنية التأٔمني رشكة يف دراسة �ست�رات: رحبية تقيمي الصباح عبد سالم عاقل 192
 يف احملاس�بة

/ �امعة بغداد بغداد
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1989  

رشكة التأٔمني  بغدادتأٔمني املرا�ل عامر الغائب  193
 الوطنية

 (�لرونيو) 6 بال �رخي

قياس اجتاهات اخلطر للمد�ر�ن: دراسة ميدانية يف القطاع الصناعي العرايق/ عباس علي ظاهر العامري  194
 ٕادارة أ�عامل  يفرسا� ماجس�تري

/ �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1992 172 
(�لرونيو) 
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 43 من 29صفحة 
 

دراسة اجلدوى �قتصادية والفنية لتأٔسيس رشكة أ�مني للتأٔمني املسامهة عبد الباقي رضا  195
 اخلاصة

مرصف بغداد بغداد 
(رشكة مسامهة 

�اصة) 

1998 9 
 (�لرونيو)

عبد الباقي عنبر فالح   196
وفاروق حبيب المّالك  

وعبد الرحمن مصطفى طه 

/ �امعة البرصةالبرصة ٕادارة التأٔمني 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1990 306 

عبد الجبار ناجي المال  197
صالح 

مبدٔأ حسن النية يف تنفيذ العقود (ومهنا التأٔمني)/ (أ�صل رسا� ماجس�تري 
) 1973يف القانون من �امعة بغداد س�نة 

دار الرسا� بغداد 
للطبا�ة 

1975 367 

دار الطبا�ة البرصة حماس�بة رشاكت التأٔمني عبد الحميد قنديل  198
احلديثة 

1967 188 

 (�لرونيو) 33بال �رخي بال �رش  بغدادتأٔمني احلياة عبد الرحمن بهجت  199

 وما 2000تأٔمني ٔأخطار الصنا�ة النفطية والبرتو�ميياوية يف العامل العريب س�نة عبد الزهرة عبداهللا علي  200
بعدها/ حبث مقدم ٕاىل املؤمتر العام احلادي والعرش�ن لالحتاد العام العريب 

للتأٔمني 

�حتاد العام أ�ردن 
العريب للتأٔمني 

 (�لرونيو) 27 1996

201 Abdul  Zahra 
Abdullah Ali 

Insurance Development in The Arab World: Available 
Domestic Retention Capacity and Demand for 
International Reinsurance.     
(أ�صل ٔأطرو�ة دكتوراه يف التأٔمني وٕا�ادة التأٔمني من �امعة 

London Graham & 
Trotman 

1985 369 
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 43 من 30صفحة 
 

Nottingham حصل الكتاب �ىل �ا�زة تقد�رية 1984 الربيطانية س�نة) (
 ) 1985 من �حتاد أ�فروأٓس�يوي للتأٔمني وٕا�ادة التأٔمني ٔ�فضل كتاب س�نة

تقيمي كفاءة �داء لرشكة التأٔمني العراقية/ حبث ا�بلوم العايل يف مراقبة  عبد علي حنظل السلمان 202
 احلسا�ت

�امعة بغداد/  بغداد
لكية إالدارة 
 و�قتصاد

1990 79 
(�لرونيو) 

رجوع املؤّمن �ىل الغري املسؤول عن الرضر/ (أ�صل رسا� ماجس�تري يف عبد علي رضا جعفر  203
) 1978القانون من �امعة بغداد س�نة 

مطبعة مؤسسة بغداد 
الثقافة العاملية 

1983 456 

عبد الكريم سعدي  204
اسماعيل البرزنجي 

�شرتاط ملصل�ة الغري يف الفقه الغريب والفقه �ساليم (دراسة مقارنة)/ 
) 1971 �امعة بغداد س�نة  من القانونيف(أ�صل رسا� ماجس�تري 

 400 1975مطبعة رابه ر�ن السل�نية 

عبد الكريم عبد اللطيف  205
صبيح الالمي 

التأٔمني إاللزايم للس�يارات يف امجلهورية العراقية – دراسة مقارنة للنظام مع 
مجهورية مرص العربية/ رسا� ماجس�تري يف التأٔمني 

لكية الت�ارة/  القاهرة 
�امعة القاهرة 

1979 307 
(�لرونيو) 

مؤسسة املعاهد بغداد التأٔمني �ىل احلوادث حمارضات يف عبد المطلب توفيق  206
الفنية/  

معهد إالدارة 
الرصافة 

1982 135 
(�لرونيو) 

عقد ٕا�ادة التأٔمني – دراسة قانونية مقارنة/ (أ�صل ٔأطرو�ة دكتوراه يف د. عدنان أحمد ولي  207
) 1980القانون من �امعة بغداد س�نة 

 304 1982مطبعة املعارف بغداد 

 ٕا�ادة التأٔمنيد. عدنان أحمد ولي   208
حصل الكتاب �ىل املرتبة أ�وىل يف مسابقتني ٔ�فضل كتاب: مسابقة (

هيئة املعاهد بغداد 

الفنية 
1991 436 
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 43 من 31صفحة 
 

وسمير صادق قطّان  
وجمال عبد الرسول غانم 

مسابقة �حتاد ، و1992 س�نة �حتاد أ�فروأٓس�يوي للتأٔمني وٕا�ادة التأٔمني
 ).1993 س�نة العام العريب للتأٔمني

دار الزهراء بريوت حبوث فقهية (ومهنا التأٔمني): حمارضات الش�يخ حسني احليل السيد عز الدين بحر العلوم  209
للطبا�ة والنرش 

والتوزيع 

1973 13 – 47 

مس�تقبل التأٔمني يف العراق/ حمارضة أ�لقيت �ىل موظفي البنك املركزي العرايق عطا عبد الوهاب  210

 1965/ ش�باط/ 21بتارخي 
 32 1965 بال �رشبغداد 

عالء رضا مهدي   211
وطالل ناظم علوان 

هيئة املعاهد بغداد التأٔمني من احلريق 

الفنية 
بعد 

1991 
159 

عالء رضا مهدي   212
وطالل ناظم علوان 

هيئة املعاهد بغداد التأٔمني من احلوادث 

الفنية 
1991 308 

علي محمد إبراهيم  213
الكرباسي 

) لس�نة 52مرشوع قانون التأٔمني إاللزايم من حوادث الس�يارات رمق (
 املعّدل 1980

مطبعة العامل بغداد 
املركزية 

1986 151 

 رشكة يف العامة للخسا�ر حتليلية دراسة البحري: التأٔمني يف العامة اخلسا�ر عماد خليل اسماعيل 214
 / رسا� ماجس�تري يف ٕادارة أ�عامل1989-1980 للمدة الوطنية التأٔمني

�امعة بغداد/  بغداد
لكية إالدارة 
 و�قتصاد

1992  

 التأٔمني – تقر�ر مقّدم من سكر�رية ٕالحصائياتٕاقامة نظام دويل موّ�د غازي حسن أحمد (ترجمة)  215
أ�نكتاد 

رشكة ٕا�ادة بغداد 
التأٔمني العراقية 

1977 90  
(�لرونيو) 
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 43 من 32صفحة 
 

مركز التدريب بغداد التأٔمني الزراعي فؤاد عبداهللا عزيز   216
املايل واحملاس�يب 

 (�لرونيو) 32 1982

رشكة ٕا�ادة بغداد التأٔمني الزراعي فؤاد عبداهللا عزيز   217
التأٔمني العراقية 

 (�لرونيو) 23بال �رخي 

رشكة التأٔمني بغداد تعويضات احلوادث ا�تلفة فؤاد عبداهللا عزيز  218
الوطنية 

  بال �رخي

�القة النقل البحري �لت�ارة اخلارجية واتفاقية أ�مم املت�دة للنقل ا�ويل فؤاد العلواني  219
) 10/ سلس� دراسات تأٔمينية (1980املتعدد الوسائط لس�نة 

رشكة التأٔمني بغداد 
الوطنية 

1988 19  
(�لرونيو) 

قحطان عبد الرحمن  220
الدوري 

/    �امعة بغدادبغداد التأٔمني يف الفقه إالساليم/ رسا� ماجس�تري يف ا�راسات إالسالمية 
معهد ا�راسات 
إالسالمية العليا 

1968 228 
(�لرونيو) 

رشكة التأٔمني بغداد تعويضات الس�يارات التمكييل قيس عبود خلف   221
الوطنية 

 (�لرونيو) 11بال �رخي 

 (�لرونيو) 33بال �رخي بال �رش بغداد تعويضات الس�يارات التمكييل قيس عبود خلف   222

قيس خلف الجبوري   223
وصالح شحاذة 

مركز التدريب بغداد تأٔمني الس�يارات التمكييل 
املايل واحملاس�يب 

 (�لرونيو) 32 1982

رشكة التأٔمني بغداد ) 11املالءة املالية يف صنا�ة التأٔمني/ سلس� دراسات تأٔمينية (قيس مجيد غالي  224
الوطنية 

1988 54  
(�لرونيو) 

 334 1976مطبعة احلوادث بغداد تأٔثري التأٔمني إاللزايم يف املسؤولية املدنية الناش�ئة عن حوادث الس�يارات/ كاظم حسن الربيعي  225
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 43 من 33صفحة 
 

) 1974(أ�صل رسا� ماجس�تري يف القانون من �امعة بغداد س�نة 
مركز التدريب بغداد دراسة يف عقد ٕا�ادة التأٔمني كاظم حسن الربيعي  226

املايل واحملاس�يب 
1986  

مركز التدريب بغداد الرجوع يف التأٔمني إاللزايم من حوادث الس�يارات كاظم حسن الربيعي  227
املايل واحملاس�يب 

1981  

كاظم حسن الربيعي   228
وابتهال عزيز أحمد  
وسميرة أنور عبداهللا 

هيئة املعاهد بغداد التأٔمني من املسؤولية والتأٔمني الهنديس 

الفنية 
1993 171 

  1964مطبعة العاين بغداد التأٔمني نظرية وتطبيق/ الطبعة أ�وىل كاظم الشربتي  229

رشكة الطبع بغداد                         الطبعة الثانية   230
والنرش أ�هلية 

1968 221 

 304 1971مطبعة إالرشاد بغداد                         الطبعة الثالثة   231

 328 1973مطبعة شفيق  بغداد                        الطبعة الرابعة   232

 328 1974مطبعة إالرشاد  بغداد                        الطبعة اخلامسة   233

 320 1976مطبعة شفيق  بغداد                        الطبعة السادسة   234

مطبعة ٔأوفسيت  بغداد                        الطبعة السابعة   235
الندمي 

1978 320 

 279 1986مطبعة شفيق  بغداد                        الطبعة الثامنة   236
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 43 من 34صفحة 
 

 108 و 88 1968مطبعة العاين بغداد مقدمة يف ر�ضيات �ست�ر/ الطبعة الثانية كاظم الشربتي  237

ٔأس�باب ٕالغاء و�ئق تأٔمني الس�يارات ومعاجلهتا/ حبث قُّدم ٕاىل دا�رة التدريب كاظم عبود رسن  238
 لٕالحصاءوالتطو�ر للجهاز املركزي 

 23 1978وزارة التخطيط بغداد 
(�لرونيو) 

بني النجف وأ�زهر (التأٔمني مضن املؤمتر الثاين �مع البحوث إالسالمية كاظم الكفائي  239
�لقاهرة) 

النجف 
أ�رشف 

�امعة إالمام 
الش�يخ �يل 

اكشف الغطاء 
يف النجف 
أ�رشف 

1968 70 – 86 

كاظم محمد جواد أسعد   240
ويوسف سعيد يوسف 

مؤسسة التعلمي بغداد التأٔمني – الصف الرابع واخلامس الت�اري 
املهين 

1978 159 

منشورات بغداد القوانني اخلاصة �لت�ارة الربية والبحرية كامل السامرائي  241
ا�مو�ة ا�امئة 

1957 269 – 346 

الو�زي يف رشح ٔأحاكم عقد التأٔمني – دراسة مقارنة معززة بقرارات حممكة د. كمال قاسم ثروت  242
 متيزي العراق/
اجلزء أ�ول 

 160 – 1 1978مطبعة الزهراء بغداد 

 367 – 161 1978مطبعة الزهراء بغداد اجلزء الثاين   243

244  
 

اجلزء الثالث– مع حبث �اص بقانون التأٔمني إاللزايم من املسؤولية املدنية 
 املعّدل 1964) لس�نة 205الناش�ئة من حوادث الس�يارات رمق (

 564 – 368 1979مطبعة إالرشاد بغداد 
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 43 من 35صفحة 
 

مسؤولية البائع يف البيوع البحرية – دراسة يف البيع س�يف والبيع د. لطيف جبر كوماني  245
) 1981فوب/(أ�صل ٔأطرو�ة دكتوراه يف القانون من �امعة بغداد س�نة 

مطبعة مؤسسة بغداد 
الثقافة العاملية 

1982 51 – 102 

 183 1975مطبعة أ�مة بغداد التأٔمني: املبادئ النظرية وأ�سس التطبيقية مجيد الياسين  246

رشكة التأٔمني بغداد ٕا�ادة التأٔمني شئ نمحمد باقر الم 247
الوطنية 

  بال �رخي

 – 1968ٔأ�ر التضخم النقدي �ىل التأٔمني �ىل احلياة: السوق العراقية محمد راهي مجيد  248
 / حبث قُّدم ٕاىل دا�رة التدريب والتطو�ر �جلهاز املركزي لٕالحصاء1978

  39 1979وزارة التخطيط بغداد 
(�لرونيو) 

/ �امعة بغدادبغداد ٕا�ادة التأٔمني/ حمارضات ا�بلوم العايل يف ٕادارة التأٔمني محمد زكي عبد الرحمن  249
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

 

�دة فصول  1980
(�لرونيو) 

مركز التدريب بغداد ٕا�ادة التأٔمني محمد زكي عبد الرحمن  250
املايل واحملاس�يب 

1982 102 
(�لرونيو) 

تأٔمني أ�مقار الصناعية: حبث مقّدم ٕاىل �حتاد العام العريب للتأٔمني مبناس�بة محمد زكي عبد الرحمن  251
مقدم القمر الصناعي العريب 

رشكة ٕا�ادة بغداد 
التأٔمني العراقية 

  86بال �رخي 
(�لرونيو) 

/ �امعة بغدادبغداد تأٔمني الطريان/ حمارضات ا�بلوم العايل يف ٕادارة التأٔمني محمد زكي عبد الرحمن  252
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

�دة فصول  1980
(�لرونيو) 

 104 1982مركز التدريب بغداد تأٔمني الطريان محمد زكي عبد الرحمن  253
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 43 من 36صفحة 
 

(�لرونيو) املايل واحملاس�يب 

/ �امعة بغدادبغداد تأٔمني هيالك السفن/ حمارضات ا�بلوم العايل يف ٕادارة التأٔمني محمد زكي عبد الرحمن  254
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1980 27 + 19 + 
 (�لرونيو) 10

مركز التدريب بغداد تأٔمني هيالك السفن محمد زكي عبد الرحمن  255
املايل واحملاس�يب 

1982 104 
(�لرونيو) 

محمد زكي عبد الرحمن  256
وشهاب أحمد العنبكي 

 اكسيت �للغة �نلكزيية اخلاص �لتأٔمني والفيدي(ملحق حمارضات) �ر�مج 
البحري 

مركز التدريب بغداد 
املايل واحملاس�يب 

 + 4 + 3 + 8 بال �رخي
6 + 3 + 27 

 +19 + 10 
 +20 + 14 

 – 1972دراسة معدالت الوفيات يف الرشكة العراقية للتأٔمني �ىل احلياة (محمد فوزي عامر  257
1977 (

الرشكة العراقية بغداد 
للتأٔمني �ىل احلياة 

1978  

تقد�ر اخلطر يف رشكة التأٔمني �ىل احلياة/ (�رمجة لفصل من كتاب ٔأصدره محمد الكبيسي (مترجم)  258
معهد التأٔمني القانوين يف لندن) 

الرشكة العراقية بغداد 
للتأٔمني �ىل احلياة 

1985 30 

 ٔأسس التأٔمني/ حمارضات أ�لقيت �لكية الت�ارة/ �امعة بغداد/ محمود عزمي  259
القسم أ�ول 

/ �امعة بغدادبغداد 
لكية الت�ارة 

1963 111  
 )�ري اكمل(

  146   القسم الثاين   260
 )�ري اكمل(

 (�لرونيو) 12بال �رخي املؤسسة العامة بغداد تأٔمني الس�يارات التمكييل مدحت فاضل الجراح  261
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 43 من 37صفحة 
 

للتأٔمني 

رشكة التأٔمني بغداد ضامن أ�مانة مدحت فاضل الجراح  262
الوطنية 

(�لرونيو)  1973

 (�لرونيو) 18 1979بال �رش بغداد مبادئ احملاس�بة (يف التأٔمني) مرعان ككوان منصور  263

املؤسسة العامة بغداد التأٔمني يف العراق – تطوره ومس�تقب� د. مصطفى رجب  264
للتأٔمني 

1967 24 

رشكة ٕا�ادة بغداد التأٔمني وٕا�ادة التأٔمني د. مصطفى رجب  265
التأٔمني العراقية 

1976  

رشكة ٕا�ادة بغداد تطور ٔأعامل التأٔمني يف املنطقة العربية د. مصطفى رجب  266
التأٔمني العراقية 

1976 16 

267 Dr. M. Rajab Insurance Developments in The Middle East Baghdad IRAQ 
Reinsurance 
Company 

1976 22 

 150 1988مطبعة عصام بغداد  1980) لس�نة 52رشح قانون التأٔمني إاللزايم من حوادث الس�يارات رمق (مصطفى المختار  268

تقومي س�ياسات �سويق التأٔمني – دراسة تطبيقية يف رشكة التأٔمني الوطنية/ مظفر ياسين سعدون  269
رسا� ماجس�تري يف ٕادارة أ�عامل 

اجلامعة بغداد 
/ املستنرصية

لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1989 169 

 1009 1977/ �امعة بغدادبغداد دراسة معليات وتنظمي التأٔمني الت�اري يف العراق هبدف توجهيها خلدمة مظهر باقر آل عيسى  270
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 43 من 38صفحة 
 

لكية إالدارة التمنية/ رسا� ماجس�تري يف ٕادارة أ�عامل 
و�قتصاد 

مركز التدريب بغداد تأٔمني احلريق منعم الخفاجي  271
املايل واحملاس�يب 

 (�لرونيو) 42 1982

مركز التدريب بغداد تأٔمني احلريق منعم عبد الحسن الخفاجي  272
املايل واحملاس�يب 

 (�لرونيو) 56 1985

 158 1988مطبعة اجلاحظ بغداد ٕالزامية التأٔمني �ىل ضوء النظر�ت الفقهية د. منير محمود الوتري  273

ضعف الس�يطرة �ىل تعويض التامني يف دوا�ر القطاع �شرتايك و�رامكها  منير مصطفى حسين 274
/ حبث ا�بلوم  حبث تطبيقي يف دوا�ر القطاع �شرتايكاخرى:س�نة بعد 

 العايل يف مراقبة احلسا�ت

/ �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1986  

 222 1967مطبعة أ�زهر بغداد التأٔمني إاللزايم من املسؤولية عن حوادث الس�يارات – نظرية وتطبيق موريس منصور  275

 498 1979مطبعة املعارف بغداد دراسات يف التأٔمني موريس منصور  276

قياس أ�رضار الشخصية كامً ونو�اً / (دراسات جم� "رسا� التأٔمني" العدد موريس منصور  277
) 1974 لس�نة 26 – 25

املؤسسة العامة بغداد 
للتأٔمني/ 

 جم� رسا� 
التأٔمني 

1974 23 

املؤسسة بغداد قانون التأٔمني إاللزايم عن املسؤولية املدنية الناش�ئة من حوادث الس�يارات المؤسسة االقتصادية  278
�قتصادية 

1965 32 

 16 1966املؤسسة العامة بغداد ٔأنواع التأٔمني يف العراق المؤسسة العامة للتأمين  279
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 43 من 39صفحة 
 

للتأٔمني 

املؤسسة العامة بغداد حبوث ندوة ماكحفة �حتيال الت�اري والبحري ا�وليني المؤسسة العامة للتأمين  280
للتأٔمني 

1987  

 1980) لس�نة 52قانون التأٔمني �لزايم من حوادث الس�يارات رمق (المؤسسة العامة للتأمين  281
وتعديالته (مع التعريفة و�داول أ�قساط) 

املؤسسة العامة بغداد 
للتأٔمني 

1987 51 

املؤسسة العامة بغداد ) �ددًا 44جم� رسا� التأٔمني/ صدر مهنا (المؤسسة العامة للتأمين  282
للتأٔمني 

1967 
ولغاية 
1981 

 

املؤسسة العامة بغداد ) 1978 - 1968مسرية عرش س�نوات (المؤسسة العامة للتأمين  283
للتأٔمني 

1978 34 

املؤسسة العامة بغداد املؤسسة العامة للتأٔمني يف العراق المؤسسة العامة للتأمين  284
للتأٔمني 

1972 22 

املؤسسة العامة بغداد الندوة العربية للتأٔمني الهنديس المؤسسة العامة للتأمين  285
للتأٔمني 

1972 112 

286 General 
Foundation for 
Insurance 

Papers of the International War Risks Insurance 
Conference 

Baghdad General 
Foundation 

for 
Insurance 

1986  

  1978مركز التدريب بغداد التأٔمني الهنديس مؤيد الصفار  287
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 43 من 40صفحة 
 

املايل واحملاس�يب 

/ �امعة بغدادبغداد التأٔمني الهنديس/ حمارضات أ�لقيت �ىل طلبة ا�بلوم العايل يف ٕادارة التأٔمني مؤيد الصفار  288
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1980  

املؤسسة العامة بغداد التأٔمني الهنديس مؤيد الصفار  289
للتأٔمني 

 (�لرونيو) 30 1978

رشكة التأٔمني بغداد التأٔمني الهنديس: نظرة �امة مؤيد الصفار  290
الوطنية 

 (�لرونيو) 11بال �رخي 

ناظم جواد عبد سلمان  291
الزيدي 

ثقافة املنظمة و�القهتا �لتغيري املنظمي: دراسة اس�تطالعية �ٓراء املد�ر�ن يف 
رشاكت التأٔمني العراقية العامة/ رسا� ماجس�تري يف ٕادارة أ�عامل 

/ �امعة بغدادبغداد 
 لكية إالدارة 
و�قتصاد 

2000 199 
(�لرونيو) 

تقيمي ٔأداء املنت�ني يف قطاع التأٔمني – دراسة تطبيقية يف رشكة التأٔمني نايف علي عاصم الشمري  292
الوطنية/ رسا� ماجس�تري يف ٕادارة أ�عامل 

/ �امعة بغدادبغداد 
 لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1990 226 
(�لرونيو) 

نبيل محمد الخناق  293
وخضر الياس البناء 

مؤسسة املعاهد بغداد التأٔمني البحري 
الفنية 

1986 340 

الرشكة العراقية بغداد رشوط التأٔمني �ىل احلياة وعقود املنافع إالضافية نجاة عبد األحد  294
للتأٔمني �ىل احلياة 

1979 8 + 3 
(�لرونيو) 

295 Najdat Y. Marine War Risks: The New Institute War Clauses, Cardiff University of 1991 331 
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 43 من 41صفحة 
 

Mahmoud Cargo War 82, Cargo Strikes 82, War & Strikes Hulls-
Time 83. PhD Thesis  

Wales of 
Cardiff 

/ �امعة بغدادبغداد اخلسارة البحرية العمومية – دراسة قانونية مقارنة/ رسا� ماجس�تري يف القانون نزهان مصطفى مصلح  296
لكية القانون 
والس�ياسة 

1984 315 
(�لرونيو) 

نعمة عباس خضير  297
الخفاجي 

املد�ل املعريف يف حتليل �ختيار إالسرتاتيجي – دراسة اختبارية يف صنا�ة 
التأٔمني العراقية/ ٔأطرو�ة دكتوراه فلسفة يف ٕادارة أ�عامل 

/ �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1996 208 + 
 مالحق

(�لرونيو) 

السيد هادي محمد  298
الحسيني 

مؤسسة أ��لمي بريوت ٔأمايل الهادي: مباحث فقهية يف �لزتام واملعامالت (مبحث يف التأٔمني) 
للمطبو�ات 

1975 166 - 175 

 (�لرونيو) 9 بال �رخي بال �رش بغدادتأٔمينات الطريان هدى الصفواني  299

دراسة تعويضات البضائع املس�توردة يف رشكة التأٔمني الوطنية فنيًا وحماسبياً / هيثم فخري إسماعيل  300
حبث ا�بلوم العايل يف مراقبة احلسا�ت 

/ �امعة بغدادبغداد 
لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1981 119 
(�لرونيو) 

وزارة التجارة/ مديرية  301
التسجيل ومراقبة الشركات 

العامة 

مد�رية التسجيل بغداد  1959معليات التأٔمني يف العراق لس�نة 
ومراقبة الرشاكت 

العامة 

1960 19 

 452 1992دار احلرية بغداد النظام احملاس�يب املو�د للمصارف ورشاكت التأٔمني/ اجلزء أ�ول وزارة المالية  302
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 43 من 42صفحة 
 

للطبا�ة 

دار احلرية بغداد اجلزء الثاين   303
للطبا�ة 

1992 452 

التأٔمني الزراعي يف العراق – دراسة تطبيقية/ رسا� ماجس�تري يف ٕادارة وفاء علي سلطان الكعبي  304
أ�عامل 

البرصة/ �امعة البرصة 
 لكية إالدارة 
و�قتصاد 

1992 195 
(�لرونيو) 

وكالة ُمنى والطفيلي للتأمين  305
في النجف األشرف 

النجف التأٔمني يف �دمة العائ� (تلخيص) 
أ�رشف 

 16 بال �رخيمطبعة ا�ٓداب 

ياسين عبد الرزاق   306
ود. محمد صادق شمسة 

مؤسسة التعلمي بغداد /الطبعة الثالثة التأٔمني)احملاس�بة املتخصصة (ومهنا حماس�بة رشاكت 
املهين 

1983 375 - 501 

مركز التدريب بغداد تأٔمني احلوادث ا�تلفة يوسف باريتو  307
املايل واحملاس�يب 

 (�لرونيو) 67 1982

املؤسسة العامة بغداد تأٔمني احلوادث الشخصية يوسف باريتو  308
للتأٔمني 

 (�لرونيو) 14 1978

املؤسسة العامة بغداد التأٔمني �ىل النقود يوسف باريتو  309
للتأٔمني 

 (�لرونيو) 5 1978

رشكة التأٔمني بغداد التأٔمني البحري يوسف رضا لطيف  310
الوطنية 

 (�لرونيو) 13 بال �رخي
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 43 من 43صفحة 
 

مؤسسة املعاهد بغداد التأٔمني واحلوادث الشخصية حمارضات يف ؟؟؟؟؟  311
الفنية/ 

معهد إالدارة 
الرصافة 

1982 265 
(�لرونيو) 

الرشكة العراقية بغداد �سويق التأٔمني �ىل احلياة ؟؟؟؟؟  312
للتأٔمني �ىل احلياة 

 (�لرونيو) 11 1979

الرشكة العراقية بغداد تقد�ر اخلطر (يف التأٔمني �ىل احلياة) ؟؟؟؟؟  313
للتأٔمني �ىل احلياة 

 (�لرونيو) 5 1979

) من كتاب 26مشالك التسعري يف التأٔمني: مالحظات مبنية �ىل الفصل (؟؟؟؟؟  314
 Greenاخلطر والتأٔمني لـ 

 (�لرونيو) 12 بال �رخي بال �رش بغداد
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