
ت
 اىل المكتبة

ً
اسماء الذين اهدوا كتبا

ي2  الدكتور أحمد عبد الهادي الجلب 
 العتبة العلوية المقدسة3
 الوجيه السيد حمدي نجيب رحمة4
 جعفر علوان كاظم5
 جمعية األمل العراقية6
 جمعية الرابطة االدبية7
ن الشاكري8  حسي 
ي9  حمدي التكمج 

 دار الزهراء للنشر10
 صادق العطية11
 عبد المنعم حسن12
 لفتة هامل العجيلي13
 محمد هادي عبد  الخضن14
ي االمام المهدي15

ن
 مركز الدراسات التخصصية ف

 مكتبة كاشف الغطاء العامة16
(عليه السالم) مؤسسة األمام علي 17
 مؤسسة الغري للمعارف االسالمية18
ابراهيم الحيدري19
20

ن
ابراهيم الموسوى الزنجان

ابراهيم بيضون21
ابراهيم عباس ابراهيم22



ابراهيم عباس الجبوري23
ابراهيم هالل24
ابو محمد العسكري25
ابو محمد العسكري اىل مكتبة  أهل البيت االسالمي26
ابو يارس27
ن العرب28 اتحاد المؤرخي 
اتحاد كتاب وأدباء االمارات29
احسان محمد الحسن30
احمد ابري  هي علي31
ن األزيرجاوي32 احمد الشيخ حسي 
ازي33 احمد الشي 
احمد الصفار34
احمد بن محمد اليحب 35
احمد حمد هللا الموسوي36
احمد دعيبل37
ي محمد علي38

احمد راضن
احمد رضا المؤمن39
احمد عبد االمي  االنباري40
احمد عبد االمي  الساعدي41
احمد عبد الجبار عبد هللا42
احمد عبد الرحيم الساعدي43
احمد عبد الزهرة الفتالوي44
ي45 احمد عبد الهادي الجلب 



احمد عبيس نعمة الفتالوي46
احمد فاضل الصفار47
احمد كاظم حيدر48
احمد محمود عبد49
ادارة الشؤون الدينية بدولة قطر50
ي51

ي نجفن
از كتابخانه عمومي آية هللا العظىم مرعشر

52
ي قم 

ي نجفن
از كتابخانه عمومي آية هللا العظىم مرعشر

بكتابخانه
ازهر عبد االمي  راهي الفتالوي53
ي54

اسامة ال الشيخ بالل النجفن
اكرم فاضل سعيد قيض55
االستاذ محمد حسن خي  الدين56
ن العام لالمانة العامة لالوقاف دولة الكويت57 االمي 
األمانة العامة لرابطة العالم اإلسالمي58
ي59

ن
البيت الثقاف

الثقافة الجديدة60
الجامعة المستنضية61
ي62 الدكتور أحمد عبد الهادي الجلب 

63
ي ديوان 

ن
الدكتور جعفر صادق حمودي المفتش العام ف

الوقف الشيعي
الدكتور خليل ابراهيم االعسم64
ن65 الدكتور نبيل ياسي 
ن بحر العلوم66 السفي  محمد حسي 



السيد حازم بحر العلوم67
السيد علي عبود بحر العلوم68
ابو احمد الواسطي/ الشاعر 69
العتبة الحسينية المقدسة70
العتبة العباسية المقدسة71
العتبة العلوية المقدسة72
العتبة الكاظمية المقدسة73
ي صالح علوان نارص74

القاضن
ي وائل عبد اللطيف75

القاضن
ي وائل عبد اللطيف76

القاضن
الكنيسة الرسولية77
اللجنة الدولية للصليب االحمر78
ي للثقافة والفنون واالداب79

المجلس الوطبن
(ع)المجمع العالىمي ألهل البيت 80
(عليهم السالم)المجمع العالىمي ألهل البيت 81
المجمع العلىمي االسالمي82
المحقق شاكر شبع83
المحقق شمران العجلي84
المرحوم حسن علي الخواجة85
ي بالقاهرة86

ن
ي االيران

ن
المركز الثقاف

ي للجمهورية االسالمية االيرانية بدمشق87
ن
المركز الثقاف

اتيجية88 ي للدراسات االسير
ي االفريفر

ر
المركز العراف

ي للبحوث والدراسات89
ر
المركز العراف



المستشارية الثقافية للجمهورية االسالمية االيرانية90
ي91

ر
ي العراف

 
المعهد القضان

المفوضية العليا لالنتخابات92
المكتبة االدبية المختصة93
المؤسسة االسالمية للبحوث والمعلومات94
المؤلف اىل الشيخ احمد الوائلي95
الوجيه السيد حمدي نجيب رحمة96
امانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به97
ي98

ن
ن الكنان امي  طاهر حسي 

ي99
امي  محمد الكاظىمي القزويبن

ن جمال بخيت100 انو الياسي 
ايناس عبد الهادي مهدي101
ي102 أحمد عبد الهادي الجلب 
أحمد كاظم حيدر103
ي104

باسل سليمان فيضن
بتول سلمان الخياط105
حسن مكي/ بقلم 106
بكر عبد الخالق رشيد الراوي107
بلقيس محمد جواد108
ي الدنيا109 بن بكر بن ان 
ي110 بهاء السعي 
ن111 بيت العلم للنابهي 
 علي الصغي : تاليف 112

ن محمد حسي 



ي113
ي الشيخ راضن

تفر
توفيق التميىمي114
جابر حبيب جابر115
جاسم خريبط خلف116
جامعة االمام جعفر الصادق ع117
جامعة الكوفة118
اهة- جامعة الكوفة 119 ن هيئة الين
جامعة الكويت120
جامعة النجف الدينية121
جعفر الخليلي122
جعفر صادق حمودي123
جعفر صادق حمودي التميىمي124
ن125 جمعة ياسي 
ي (ع)جمعية االمام الصادق 126

ن
اث العلمان الحياء الير

جمعية منتدى النشر127
جميل جعفر البدر128
ي كمونة129

جميل راضن
جميل عائد علي الجبوري130
جميل مصعب محمود131
جواد احمد البهادىلي132
جواد شحاثة133
جواد كاظم البكري134
ي135

ن
ف جواد كاظم طراد الصي 



ي136
ن
ي الشهرستان

جواد هبة الدين الحسيبن
حسن الزين137
حسن الهداوي138
حسن حمزة رئيس مجلس االدارة139
حسن حنتوش رشيد140
حسن ضياء الخلخاىلي141
حسن طاهر ملحم142
حسن عبد الرحيم الساعدي143
حسن عيش الحكيم144
حسن كاظم علوش الحلي145
ن ابوسعيدة الموسوي146 حسي 
 الشامي147

ن حسي 
ن الصدر148 حسي 
ن أبو الطابوق149 حسي 
 الشويلي150

ن ن جي  حسي  حسي 
ن جلوب151 حسي 
ن جويد الكندي152 حسي 
ن عباس مهنة153 حسي 
 مرعي154

ن حسي 
ي155

ن هادي القريشر حسي 
حكمت شي 156
حليم رحيم االعسم157
ي158 حمدي التكمج 



حنان محمد القيشي159
ن عماد160 حني 
ي161

 
حيدر ادهم الطان

حيدر الجبوري162
حيدر الخزاعي163
ن كاظم الشمري164 حيدر حسي 
حيدر غازي فيصل الربيعي165
حيدر كاظم مجدي شي 166
حيدر كريم كاظم الجماىلي167
خالد التميىمي168
ي169

خالد القشطيبن
ي170 خالد محسن جابر اليعقون 
خضن العباسي171
ي172

ن
خليل حسن الزركان

د احمد كاظم حيدر173
ابراهيم محمد بحر العلوم. د174
ارسار العكراوي. د175
عباس العبودي. د176
عباس عبود عباس. د177
عبد المنعم حسن. د178
عبدالرحيم حسن. د179
علي الشكري. د180
ي. د181

علي شمجن



كامل القيم. د182
ن. د183 نبيل ياسي 
ي.د184 احمد عبد العادي الجلب 
عباس عبود.د185
دار االضواء186
ن المذاهب187 دار التقريب بي 
دار التوحيد للنشر والتوزي    ع كويت188
وت/للطباعة والنشر والتوزي    ع  (ع)دار الزهراء 189 بي 
جمة والنشر190 دار المأمون للير
دارالقران الكريم191
ن الداودي192 داود مراد حسي 
رابطه اهل البيت االسالمية العالمية193
علي هادي حميدي, رافع خضن صالح شي  194
ربيع حيدر طاهر الموسوي195
رجاء كمونة196
ي197

ن
رزكار جرجيس الشوان

ي محمد علي هادي198
رضن

ي199 رعد العتان 
رياض عزيز هادي200
رئيس ديوان الوقف الشيعي201
زين العابدين عواد كاظم الكردي202
زينب اليارسي203
كاهم204 سابا ورسر



ي205
ن
ي محمد حسن الكوف سالم صي 

سامي شي 206
ن الكفالوي207 سامي عبد الحسي 
ي208 ستار االعرج 
ستار عبد هللا الغزاىلي209
سعد العلوش210
سعد صالح جي 211
سعد طالب الصالجي212
ن213 سعد عبيد حسي 
ي214

 
سعيد السامران

سعيد عباس مرزه215
سعيد عدنان216
وت-سفارة الجمهورية االسالمية االيرانية217 بي 
سالفة طارق عبد الكريم218
ي219

ن
سلمان الخاقان

سليم الجبوري220
سليم عبد الكريم السالمي221
سليمان الفهد222
شامل حافظ شنان الموسوي223
وق عباس فاضل224 رسر

225
ي العتبة العلوية المقدسة

ن
اث والتحقيق ف شعبة احياء الير

شعبة المخطوطات للعتبة العلوية المقدسة226



ن نصار227 صاحب محمد حسي 
صادق ال طعمة والحاج جاسم ال كلكاوي228
صادق العطية229
صادق جعفر الروازق230
ي231 صادق محمد علي اليعقون 
صالح المالكي232
صالح علوان نارص عبد النائلي233
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي234
صباح كريم رياح الفتالوي235
صبجي أبو غنيمة236
صبيح عبد الرحمن االنصاري237
ي238 صفية عباس موس الشهان 
صالح حسن الشمري239
صالح عنوز240
صالح مهدي الفرطوسي241
غام جابر عطوش ال مواش242 رصن
ضياء حيدر المشعشع243
ي244

ضياء هاشم الغريفن
ي العقيلي245

طارق مجيد تفر
ن حافظ246 طالب حسي 
طاهر السيد عبد هللا ابو رغيف247
طه حميد العنبكي248
طه حميد حسن العنبكي249



عادل المخزومي250
عادل روؤف251
اوي252 عادل محمد النصي 
عادل يوسف الشكري253
عاصم جهاد254
عامر حسن فياض255
عامر نعمه هاشم256
عائلة المرحوم صادق العطية257
عباس جعفر االمامي258
عباس عنيد259
عبد االله الصائغ260
عبد االله حسن261
عبد االمي  رحيمة العبود262
عبد االمي  كاظم زاهد263
عبد الجبار الرفاعي264
عبد الحسن حمودي شنون265
ن الخزاعي266 عبد الحسي 
ن اليارسي267 عبد الحسي 
ن شعبان268 عبد الحسي 
عبد الرحمن الخضن269
ي270

عبد الرزاق كمونه الحسيبن
عبد الرسول عبد الرضا271
عبد الرسول كريم ابو اصيبع272



عبد الرؤوف فضل هللا273
عبد الزهرة تركي فري    ح الفتالوي274
عبد الستار الشمري275
عبد السالم ابراهيم بغدادي276
عبد الصمد تركي277
عبد الكريم العقيلي278
عبد الكريم عبد الجبار عبد الكريم الثابت279
عبد الكريم كاظم عجيل280
عبد الكريم هادي شعبان281
عبد المجيد فرج هللا282
عبد المطلب عبد المهدي موس283
عبد المنعم حسن284
ي285 عبد الهادي الجلب 
عبد الهادي عبد الحميد الصالح286
عبد الوهاب حميد رشيد287
عبد علي المعموري288
عبود الصائغ289
عبود الطفيلي290
عثمان سلمان غيالن العبودي291
عدنان عاجل عبيد292
عدي اسعد خماس293
ي294 عزيز الخفاج 
عزيز السماوي295



عزيز صادق سنبة296
ي297 عزيز كاظم جي  الخفاج 
عقيل النارصي298
عالء الجوادي299
ي300

عالء الحسبن
عالء الرهيىمي301
عالء الالمي302
ن الرهيىمي303 عالء حسي 
ن عبد االمي  الرهيىمي304 عالء حسي 
ي305 عالء فاضل علي االعرج 
عل السيد عبد الحكيم306
علي الحيدري307
علي الخطيب308
علي الساعدي309
علي الشاله310
علي المؤمن311
علي اليارسي312
علي سعد عمران313
علي عادل اسماعيل314
علي عباس مراد315
علي عباس مراد ، عامر حسن فياض316
ن عبد العظيم اليارسي317 علي عبد الحسي 
علي عبد الرحيم الساعدي318



علي كحط جاىلي319
علي كريم سعيد320
علي كيال321
علي مجيد العكيلي322
علي محسن اسماعيل العالق323
علي مراد العبادي324
علي نجيب حمزة325
علي هادي حميدي326
علي هادي حميدي الشكراوي327
عماد عبيد جاسم328
عمار احمد المكوطر329
ي330

عمار عباس الحسيبن
ن العذاري ؛ رسالة ماجستي 331 عمار عبد الجواد حسي 
عمار عبودي محمد حسن الصفار332
ي333

عيش يحب  عبد الرسول دشبر
غالب النارص334
غرفة تجارة النجف335
فاروق عباس336
فاضل عباس المال337
فاضل عبد الزهرة الغراوي338
فالح مكطوف كاصد339
ي340

فخري جعفر احمد علي الحسيبن
فراس الواحات341



فرقان شي 342
ي343

فرقد الحسيبن
فالح اسماعيل حاجم344
فالح مهدي عبد السادة345
فياض حسن نعمة الموسوي346
فيصل الكاظىمي347
ي348 قاسم الجنان 
قاسم محمد الدليىمي349
ي350 قاسم مطشر الدراج 
قاسم هيال رسن351
ي352  الجنان 

ن قتيبة جلوالء شني 
كاظم فنجان الحمامي353
كاظم قاسم354
كامل الجواد ي355
كامل حسون القيم356
ي دانشكده الهيات ومعارف اسالمي357

ر
كروه تحقيقان

كريم أسماعيل آل كاشف الغطاء358
كريم محسن خصباك359
كلية الدراسات االنسانية الجامعة360
كلية الرافدين الجامعة للعلوم361
كلية الشيخ الطوسي الجامعة362
الجامعة المستنضية- كلية العلوم السياسية363
كلية الكفيل الجامعة364



كلية أصول الدين365
ن قران كريم366 كنجي 
لفته هامل علوان العجيلي367
لؤي السديري368
ليث الشاهر369
ماجد مجي ال غزاي370
ي371

مازن ليلو راضن
مازن محمد جواد الغبان372
مامون عبد هللا القصي 373
ماهر جبار الخليلي374
ي375 مجلة الفاران 
مجلة الموسم376
مجلة مني  االسالم377
مجلس النواب378
مجيد حميد العنبكي379
ي380 محسن دزهب 
محسن عبد العزيز الحكيم381
محمد الطفيلي382
محمد الموسوي383
ن شي 384 محمد امي 
محمد باقر النارصي385
ي386

محمد بدري القرسر
محمد جواد الجزائري387



ي388
ن
محمد جواد السهالن

محمد جواد عباس شبع389
ي390 محمد حسن الكشمي 
محمد حسن خي  الدين391
محمد حسن عبد هللا392
 الشامي393

ن محمد حسي 
ي394 ن الكشمي  محمد حسي 
ن فضل هللا395 محمد حسي 
محمد حور396
ي397 محمد رضا الشبيب 
ي398

ن
محمد رضا الكلبايكان

ي399
ن
ن معرف محمد رفيع حسي 

محمد سعد جي  الحسناوي400
محمد سالمة جي 401
ي402

ن
محمد صالح القشعىمي البحران

محمد صالح المهنا403
ي404

ن الحسيبن محمد طه حسي 
محمد عبد الجبار405
محمد عبد الحمزة خوان الحسناوي406
محمد عبد الرحيم حاتم407
ي408

ن
محمد عبد الكريم المدن

محمد علي الحلو409
ي410

محمد علي زيبن



محمد علي عابدين411
محمد كاظم البكاء412
ي413

ن
محمد كريم الكنان

محمد مهدي شمس الدين414
محمد ناهض عبد الرزاق العوادي415
ي416

محمد هادي االميبن
ن حموده417 محمد ياسي 
محمود البدوي418
محمود المظفر419
محمود مجي الدين420
مدين الموسوي421
مرتضن الشحتور422
ي423

ي النجفن
مرعشر

ي النجف424
ن
مركز االبحاث العقائدية ف

اث (ع)مركز االمي  425 ألحياء الير
ن426 مركز االمي 
مركز األبحاث العقائدية427
اث األسالمي428

مركز األمي  ألحياء الير
بوية والنفسية429 مركز البحوث الير
مركز البحوث والدراسات الفلكية430
ي االمام المهدي 431

ن
(عج)مركز الدراسات التخصصية ف

مركز الغدير للدراسات اإلسالمية432
االسالمي (ع)مركز اهل البيت 433



ق اوسطي لالبحاث434 مركز جامعة كولومبيا الشر
اث االسالمي435

مركزاالمي  الحياء الير
مسلم صالح مهنا436
مصدق عادل437
مصطفن جمال الدين438
مصطفن سعيد الموسوي439
مصطفن كاظم المدامغة440
معمر منعم العمار441
معهد الدراسات العربية واالسالمية442
معهد الزهراء443
ن للدراسات العليا444 معهد العلمي 
ي البغدادي445

مكتب السيد احمد الحسبن
مكتب السيد محمود الهاشىمي446
ي ديوان الوقف الشيعي   بغداد447

ن
مكتب المفتش العام ف

ازي448 مكتب آية هللا السيد محمد علي الشي 

449
مكتب سماحة اية هللا العظىم السيد محمد سعيد 

ي الحكيم
 
الطباطبان

مكتب سماحة أية هللا العظىم للسيد المدرسي450
ي451

 
مكتب صالح الطان

ي دائرة البحوث452
ر
مكتب مجلس النواب العراف

ي الحكيم453
 
مكتب محمد سعيد الطباطبان

ازي454 مكتب محمد علي الشي 
مكتبة االمام الحكيم العامة455



ن العامة456 مكتبة اإلمام أمي  المؤمني 
ي الكويت457  المركزية للشعر العرن 

ن مكتبة البابطي 
مكتبة الجواد458
مكتبة الحكيم459
مكتبة الروضة الحيدرية460
ن الطوسي وبحر العلوم461 مكتبة العلمي 
مكتبة المرحوم السيد ناظم بحر العلوم462
الصفاة الكويت/ مكتبة المنهل 463
ي464

ي نجفن
مكتبة اية هللا العظىم مرعشر

مكتبة حاكم قطر465
مكتبة دار التوجيه االسالمي العامة466
مكتبة شيخ الطائفة صاحب الجواهر467
لية468 ن مكتبة عبد العزيز محمد أبو عباس المين
مكتبة علي الموسوي الوائلي469
ف470 مكتبة كاشف الغطاء العامة ؛ النجف األرسر
ي-مكتبة مدينة العلم 471

 
آية هللا العظىم الخون

ف/ مكتبة منتدى النشر العامة 472 النجف األرسر
ية473 ي الخي 

 
مكتبة مؤسسة االمام الخون

هل ستون العامة ومدرستهاچمكتبته 474

475
ممثلية سماحة آية هللا العظىم السيد محمد سعيد 

ي الحكيم
 
الطباطبان

منذر جواد مرزة476
منصور حاتم محسن477



مني  جي  خضي  المعموري478
مهدي الحافظ479
ي480

موس الحسيبن
مؤتمر عمان481
ي482

 
مؤسسة احياء آثار االمام الخون

483
مؤسسة افاق للدراسات واالبحاث العراقية مركز النجف 

ف االرسر
اث484 مؤسسة ال البيت عليهم السالم الحياء الير
مؤسسة االبحاث العربية485
مؤسسة االسالمية للبحوث والمعلومات486
(ع)مؤسسة االمام علي 487
ن 488 (ع)مؤسسة اإلمام الحسي 
ية489 ي الخي 

 
مؤسسة اإلمام الخون

مؤسسة البالغ490
ن491 مؤسسة الحسي 
مؤسسة الحكمة للثقافة االسالمية492
مؤسسة الصادق493
مؤسسة الغري للمعارف االسالمية494

495
ي الثقافية 

ن
ن معرف مؤسسة المرحوم محمد رفيع حسي 

ية الخي 
مؤسسة المنار للطباعة والنشر496
مؤسسة تراث الشهيد الحكيم497
مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ اإلسالمي498



مؤسسة كاشف الغطاء499
مؤسسة محمد باقر الصدر الثقافية المستقلة500
ية501 ي الثقافية الخي 

ن
ن معرف مؤسسة محمد رفيع حسي 

نارص الدين االسد502
نبيل الموسوي503
نبيل زوين504
نبيل سعدون فيصل505
ن506 نبيل ياسي 
نجوى صالح جواد507
نض محمد علي508
نصي  أركان عبادي509
نصيف محسن الهاشىمي510
نضال عبد الرضا نصار511
ي512 نعمة عباس الخفاج 
ازي513 هادي الشي 
ن نارص المحنك514 هاشم حسي 
ي515 هاشم محمد الباجج 
وائل الفضل516
وزارة العدل517
وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية518
وليد الحلي519
وليد كاصد الزيدي520
يارس ابراهيم المزروعي521



ي522
ن
يحب  كاظم السلطان

يحب  محمد523
يوسف محمد عمرو524
يونس صالح525


