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رغبة في تأسيس تقاليد راسخة، تقوم  لىوم ارالوال التتوملم الاختىيوة فوي لرا  وا 
الغالي فضالً لن التتملم التي شهدها ميشهدها العال  .. كا م الدار كاا هوم التوال لود  

 أم ان دمن  صد. دل ه بقص  اعزملة  اعظ  اؤسسام البىد، إبان العهد السابق،
هوه  الودار ، ضوان تماههوا الاديود فوي سوعيها لتتقيوق  ضان الرؤية التي تتب اها م

 هضة تقيقية في اليعل الثقافي لىم صعيدها الاؤسسوي، يورمق لهوا أن تقود  ايضواتاً لون 
سياسووة ال شوور لووديها، لىووم مفووق ابووادت تراهووا إدارتهووا الاديوودل ا اسووبة لى هووم  بووالما   

العىاي في العوراق ، لوها فقود مضوعم شورمأا، تأاول اون الثقافـي في تقل ال شر الثقافي م
ماثقيين أن يرالما امادها في التعاال ا  امضوملة ال شور  مأكاديايينالاؤليين، ابدلين 

 في الدار . 

 
سياسة الستكتاب، لبر تكىيف الُكّتاب الاتخصصين، بكتابة  للتاادتسعم الدار تالياً  .1

مالدملي، باختىف التخصصام لبر  اإل ىيايا اسباً لىما   العرا ي، مالمض  اا ترا  
مال شووور مهيوووأل الاستشوووارين فوووي هوووه  الووودار فضوووالً لاوووا يصوووىها اووون  التوووأليفلا وووة 

 اخأمأام يمد أصتابها  شرها تسب آليام مضمابأ لال الدار .

في التعاال ا   تستقبل الدار كتب الاؤليين، متعتاد اماصيام الكتاب الا اسب لى شر، .2
، بعود إ ورار  اون لا وة التوأليف، مالتاواد تمصويام إليهوااخأمأام الكتب التوي تورد 

 الخبراء .

يكوومن الكتوواب  وود  شوور سووابقاً، داخوول العووراق أم خاراووه، إل  يرالووم فووي ال شوور أن ل .3
 لضرمرام اىزاة تقت   بها لا ة التأليف مال شر .

 لىأرفين. لىدار مالاؤلف .يكمن التياق تمل ال شر باماب لقد اىز   .4

يا ح الاؤلف اكافأل االية، تت اسب م مع الاهد الابهمل فوي الكتواب م ومع الامضومع  .5
 الاأرمح مأثر .

 :اماصيام الكتاب 
( اشوويملة بأىووب خأووي اوون CDتقوود   سووختان اوون الكتوواب اأبووملتين اوو   وور    .1

 الاؤلف.

 -م هلك :تقل لدد الصيتام الاقداة لاا يأتي ، مياكن أن تزيد لى ل .2

الكتب  امضملام
: 

 

 دليل  شر الكتب في دار الشؤمن الثقافية العااة
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 صيتة  121أ . الدراسة : 
 صيتة  111ب. الاااملة الشعرية : 
 صيتة 111ج. الاااملة القصصية : 

 صيتة  121د. الرماية : 
، ميرالوم فوي هلوك أبيعوة الرصوف متمزيو  Font size(14مل يقل تا  الخأ لن  

 بتسب  مع الكتاب، متصاياه . األسأر

 
ان الدار لىم ال هوم   بوالما   الثقوافي العرا وي، متماصوالً او  اليعول الثقوافي ترصاً 

يورل اون ال تواج الثقوافي العربي مالعالاي، ستصدر لددا ان السالسول، تغأوي اسواتام كب
 -ة، ملىم مفق اآلتي :ابدالاً متأليياً متراالعرا ي، إ

شووكىم ا عأيواً اهاوواً فووي مهووي  سىسوىة تع ووم ب شور كتووب را ودل  -اودد( : أكوواديايمنسىسوىة   .1
يووأبم أن يكوومن اراعوواً يقووم  بمظييووة  أكوواديايفكوور  أ تاهوواالااووالم الاعرفيووة الاختىيووة 

الشوورح مالتعىيووق فتسووب، بوول تاتوود يوودا  إلووم آفوواق التأسوويس ليكوومن اصوودراً ي هوول ا ووه 
 الماردمن(

مالأا وام الشوابة متع م باإلصدار األمل لىابدلين لسياا ان الاماهوب  -سىسىة  بصاام( : .2
مالاعرفووة فووي تقوول األدب  اإلبووداعاوون الووهين تصوودر لهوو  كتووب ألمل اوورل، فووي ااووالم 

 تصراً .

تع ووم بدصوودارام كتووب التووراة مالسويرل، ميووت  التاوواد ابوودأ التكىيووف لكّتوواب -سىسوىة  ا وواب (: .3
 لديه  إاكا ية الكتابة مالتترير في هها الااال .

 اسام في التقمل الاتاالية ماإل سا ية الاختىية .تع م ب شر الدر -سىسىة  دراسام( : .4

 اإلبوداليتتتيوي  بالابودلين الوراتىين ، مهوي هاكورل ثقافيوة با اوز الراتول  -سىسىة  مفواء(: .5
 مآثار  في ب اء الثقافة العرا ية .

 الاسرتي . اإلبداعتع م ب شر  -سىسىة  اسرح(: .6

 مابدلي ا .تع م ب شر ال تاج الشعري لشعراء ا -سىسىة  شعراء (: .7

تع وم ب شور ال تواج الثقوافي بكول صو مفه الدبيوة مالي يوة مالثقافيوة -قافيوة :سىسىة الامسملة الث .8
  مالعىاية .

العرا يووة، متعوورف اغرافيووا  ماألاك ووةتع ووم ب شوور كتووب البىوودا يام -سىسووىة  اوودن لرا يووة (: .9
 العرا ي مااتاعه  اإل سان

دُّ أثراً ثقافياً اايوزاً لعىو م اون الوال  الثقافوة سىسىة تع م ب شر كتاب ُيع   -سىسىة لى  ماثر : .11
 العرا ية

سىسوىة تع وم ب شور ال تواج التراثوي مالاتقوق -سىسىة الاعاا  ماليهارس مخزا وة التوراة: .11
 ان ااهام الكتب مالاخأمأام

 اصدارم الدار : 
: 
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د إستراتياية الدار في تتملّها الاديد ماشمارها الااد فوي  -سىسىة تماصل :  .12 سىسىة تاسِّ
ا افووه اإلبووداع العرا ووي الااتوود، بالت سوويق اوو  فوورمع التتوواد العووا  ل دبوواء ال يتوواح لىووم 

 مالكتاب مالاااعام مالا تديام الثقافية مالاثقيين أفراداً ماؤسسام.

الكتووووب األا بيووووة لىووووم اخووووتالف  سىسووووىة تع ووووم ب شوووور ترااووووام -سىسووووىة ترااووووان : .13
 اختصاصاتها، بتثية كا م أ  أبدالية. 

  شر اإلبداع الشعري .تع م ب-سىسىة  شعر( :  .14

 تع م ب شر البداع السردي  القصة ، الرماية(.-سىسىة  سرد( : .15

تعوودُّ اعووادلً لىكتابووام الاتأرفووه الرا اووة فووي سوومق الكتوواب مهووي سىسووىة -: تسووااحسىسووىة  .16

 .العرا ي
 .تع م  ب شر ال تاج اليىسيي العالاي مالعرا ي -:  ام  فىسيام( سىسىة دراسام فىسيية .17
 ( : سىسىة تع م ب شر ال تاج ال قدي التدية مالقدي .سىسىة   قد .18

سىسووىة لوومدل الوو  : سىسووىة تع ووم بال توواج الثقووافي الاأبوومع خووارج العووراق لأبعووه فووي   .19
 داخل العراق . 

 رغيف أبوالشاعر نوفل 
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