
 

٣ـ٤مع المورد ...شفيق الكمالي
٥ـ٦ھذه المجلة  و عتادھاعبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات

٩ـ١٢إ يموبوليس  الكاتب العربي الطوبائيمنذر البكر
١٣- ٢٦مقدمة في الشعر الصوفيطراد الكبيسي

٢٧- ٤٦الدرھم الحمداني / المحفوظ في المتحف العراقيمھاب درويش البكري
٤٧ - ٥٠ھل يعزف النغم الدفين في كتاب االغاني ثانيةداود سلوم

٥١ - ٥٤توثيق نسبة كتاب (فعلت و أفعلت) / ألبي حاتم الشجستانيخليل ابراھيم العطية
٥٥ - ٦٢المكتبات العربية العامة و الخاصة في العراقفؤاد يوسف قزانجي
النصوص التراثية
٦٥- ٧٠كتاب النخل البن وحشية النبطيابراھيم السامرائي
٧١- ٩٦شعر العطويمحمد جبار المعيبد
٩٧- ١٢٦المھذب فيما وقع في القرآن من المّعرب /  تأليف الشيخ جالل الدين السيوطيعبدهللا الجبوري

١٢٧- ١٤٢نسيم السحر .. للثعالبيابتسام مرھون الصفار
١٤٣- ١٥٠رسالة في الاّلمات ألبي جعفر النحاسطه محسن

فھارس المخطوطات
١٥٣- ١٧٢ذخائر التراث العربي في مكتبة جستر بيتي - دبلنكوركيس عواد

١٧٣- ١٨٠المخطوطات االدبية في مكتبة الحرم المكي الشريفمحسن جمال الدين
١٨١ - ١٩٠المستدرك على مؤلفات ابن الجوزيمحمد باقر علوان

العرض و النقد و التعريف 
١٩٣- ١٩٧نحو األغاني - ١٧علي جواد الطاھر
١٩٨- ٢٠٦عين أخرى على "العين"مصطفى جواد

تحقيق الدكتور مصطفى جواد و يوسف يعقوبرمضان عبد التواب / رسائل في النحو و اللغة 
٢٠٧-٢١٢مسكوني

٢١٣- ٢١٨أشعار أبي الشيص الخزاعيھالل ناجي
٢١٩- ٢٣٨تاريخ ابن الفرات "المجلد الرابع"بّشار عّواد معروف
٢٣٩- ٢٤٣مضمار الحقائق و سر الخالئقبدري محمد فھد

٢٤٤-٢٥٠روضة القضاة و طريق النجاةمحيي ھالل سرحان
النتاج الجديد
٢٥٣- ٢٥٨المخطوطات المطبوعة في سنة ١٩٧١كوركيس عواد

٧ـ٨المورد .... أيضاعبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات

١١ـ٢٣صاحب الزنج الثائر الشاعر / مع تحقيق نص الصفدي في ثورة الزنجعبد الجبار ناجي
٢٤-٣٤كتب الحيوان عند العربمحمد باقر علوان
٣٥-٤٩فصول من حضارة بغدادناجي معروف

٥٠- ٥٤في أصول البحث العلمي و تحقيق النصوصرمضان عبد التواب
٥٥-٦٩حياة الحالج بعد موته - لماسينيونأكرم فاضل

٧٠-٨٠الفلسفة الخلقية عند ابن سيناناجي التكريتي
٨١-٩٧عمود الشعر عند ابي تماممجيد محمود مطلب

٩٨-١٠٣فرفوريوس الفيلسوف العربيمنذر البكر
١٠٤-١١٤بناء الرباعي و معانيه في العربيةإبراھيم السامرائي

١١٥-١٢٦اآلالت الموسيقية الجلدية فى العراق القديموليد الجادر
١٢٧-١٣٥الوزن و القافية بين العربية و الفارسيةاحمد نصيف الجنابي
١٣٦-١٤٠شعر الھجاء : قبول أم رفضعبد االله عبد الرازق
١٤١-١٤٤رائعة عربية : الحاوي للرازيفرات فائق خطاب
النصوص التراثية
١٤٧-١٤٨كراسة المشق ألسماعيل الزھديناجي المصرف

١٤٩-١٧٩أشعار أبي علي البصيريونس احمد السامرائي
١٨٠- ١٨٦نصوص في اجازات الخطاطينعباس العزاوي

فھارس المخطوطات

المجلد األول 
العددان الثالث و الرابع

١٩٧٢ م

المورد, مجلة تراثية فصلية تصدرھا وزارة األعالم - الجمھورية العراقية .

المجلد االول 
العددان األول و الثاني

١٩٧١ م 



١٨٩-١٩٧مخطوطات مدرسة الرضواني في الموصلسعيد الديوه جي
١٩٨-٢٠٤نفائس خطية من اليمنحميد مجيد ھّدو

٢٠٥-٢١٠مخطوطات الخزانة العزية في بغدادعزيز العلي العزي
٢١١-٢١٦بعض المخطوطات العربية في خزانة آل السنوي ببغدادعبدهللا السنوي

العرض و النقد و التعريف
٢١٩-٢٢١تاريخ الخزرجي و تاريخ القضاعيمصطفى جواد

٢٢٢-٢٣٦المحمدون من الشعراءعلي جواد الطاھر
٢٣٧-٢٧٦البرھان على ما في "شعر الراعي" من وھم و نقصانھالل ناجي

٢٧٧-٢٩١نظرة في معجم "المساعد"الشيخ جالل الحنفي
٢٩٢-٢٩٦تحفة العبيد فيما ورد في الخيل و الرماية و الصيدمحسن جمال الدين

٢٩٧-٣٠٤ثالثة مخطوطات في الحسبةمحيي ھالل السرحان
٣٠٥-٣١٩مجموع خطي نفيس في الكيمياءرّزوق فرج رّزوق

٣٢٠-٣٢١رسالة الطيف لإلربلّيمحمد عبد المنعم خفاجي
٣٢٢-٣٢٥عودة الى "المضمار"مزھر السوداني

٣٢٦-٣٢٨رسالة الالمات - ألبي جعفر النحاساحمد خطاب التكريتي
٣٢٩-٣٣١المساعد / للكرملي, تحقيق كوركيس عواد و عبد الحميد العلوجيطراد الكبيسي

٧ـ٨دعوة ... و برنامجعبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات
١١ـ١٣أغربة العربمحمد باقر علوان

دراسة تحليلية للعناصر  المعمارية و الزخرفية و الكتابية لمحراب المصلى الجامع النورينجاة الحاج يونس التوتونجي
١٤-١٧بمدينة الموصل

١٨-٣٢الوجدان العربي في شعر الفتوح األمويةعبد الجبار داود البصري
٣٣-٣٩في تاريخ تطور اللغة العربية الفصحىف.م.بيلكين / ترجمة جليل كمال الدين

أثرھا عند الجاھليين و االسالميينمنذر الجبوري - قيمتھا التاريخية / أيام العرب في الجاھلية
٤٠-٥٣نماذج منھا -

٥٤-٦٢البريديون / ٣١٠ - ٣٤٩ھـ/٩٢٧ - ٩٦١ مجليلة ناجي الھاشمي
بحث موضوعي مقارن للمصدر الثالث  من مصادررشدي محمد عرسان عليان / اإلجماع في الشريعة اإلسالمية

٦٣-٨٦االحكام الشرعية
٨٧-٩٤البيروني : حياته و فكرهصالح مھدي العزاوي

٩٥-١٠٤التأثير األكدي للّغة العربّيةسلمان التكريتي
النصوص المحققة

شرح مشكالت ديوان ابي الطيب المتنبي أو الفتح على فتح ابي الفتح رداً محسن غياض
تأليف ابي علي فوّرجة البروجردي / ١٠٧-١٢٠على ابن جنى

١٢١-١٣٦المخبّل السعدّي : حياته و ما تبقى من شعرهحاتم الضامن
مقدمة في كلمات اتفقت فيھا الدال و الذال خطاً و اختلفت معنى / تأليف ابنطه محسن

١٣٧-١٤٦ام قاسم المرادي
فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات

١٤٩-١٥٣فھرست وصفي لمخطوطات مكتبة كلية البنات / جامعة بغدادرّزوق فرج رّزوق
١٥٤-١٦٨فھرست مخطوطات دير اآلباء الكرمليين ببغدادحكمت رحماني

العرض و النقد و التعريف

تحقيق االستاذين كوركيس عواد وابراھيم السامرائي , لألب انستاس ماري الكرملي / المساعد
  ١٧١-١٨٣عبد الحميد العلوجي

١٨٤-١٩١مالحظات و أستدراكات على كتاب "تاريخ التراث العربي"  لفؤاد سزكيناكرم العمري
١٩٢-١٩٤الكرملي و قاموسه المساعدمير بصري

١٩٥-١٩٧ديوان مالك بن الريب و كتاب الخيل لألصمعيطراد الكبيسي
١٩٨-٢٠٥ديوان ابن وكيع التنّيسيھالل ناجي

٢٠٦-٢٠٨قراءة ثانية لمقال صاحب الزنج الثائر الشاعر ...نوري حمودي القيسي

٧ـ٨تراثنا في ميثاق العمل الوطنيرئيس التحرير
األبحاث و الدراسات

١١ـ٢٢بغداد في القرن الرابع الھجري (القرن العاشر الميالدي)ماريوس كنار / ترجمة اكرم فاضل
٢٣-٣٢مدخل لدراسة الربط اإلسالميةعادل األلوسي

٣٣-٣٦أصالة نظرية األحالم عند الكندي و موقعھا في اَراء المحدثينضياء الدين ابو الحب
٣٧-٤٠الرجز و صلته بوصف الصيد و الطردعباس مصطفى الصالحي

النصوص المحققة

المجلد الثاني
العدد الثاني
١٩٧٣ م

المجلد الثاني

١٩٧٣ م
العدد األول



تصنيف أبي القاسم عبدهللا بن عبد العزيزھالل ناجي  / كتاب  الكتاب وصفة الدواة و القلم و تصريفھا
٤٣-٧٨البغدادي

شرح مشكالت ديوان ابي الطيب المتنبي أو الفتح على فتح ابي الفتح رداً علىمحسن غياض
تأليف ابي علي بن فوّرجة البروجردي / ٧٩-١٠٠ابن جنى

١٠١-١٥٤كمال أدب الغناء / تأليف : الحسن بن احمد بن علي الكاتب (سنة ٦٢٥ ھـ)زكريا يوسف
١٥٥-١٨٤المرار بن سعيد الفقعسي / حياته و ما تبقى من شعرهنوري حمودي القيسي

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
١٨٧-٢٠٣ذخائر التراث العربي في مكتبة جستر بيتي - دبلنكوركيس عواد
٢٠٤-٢١١أدب القضاءبدري محمد فھد

٢١٢-٢٢٢المخطوطات العربية في مكتبة لينين بموسكوعبد الحميد العلوجي
العرض و النقد و التعريف 

٢٢٥-٢٣٢ديوان سعد الدين بن عربي األندلسي / شاعر الحرف و الصناعاتمحسن جمال الدين
٢٣٣-٢٤٥تاريخ مھم / للمؤرخ العراقي المنسي (ثابت بن سنان)عبد الجبار ناجي

٢٤٦-٢٤٨حول كتابي ابن قتيبة : الشعر و الشعراء و عيون األخبارإي . يا . حميدوف / ترجمة جليل كمال الدين
٢٤٩-٢٥٣المستدرك على أشعار أبي علي البصيرمحمد حسين االعرجي

٧ـ٨"المورد" و التراثعبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات

١١ـ١٩الھيئات الحرفية و المدينة االسالميةلويس ماسينيون / ترجمة أكرم فاضل
٢٠-٣٣المالحظات االكلينيكية او الحاالت السريرية في كتاب الحاوي للرازيفرات فائق خطاب

٣٤-٤١الحالة االقتصادية في عھد الخالفة العباسيةي .أ . بيليايف / ترجمة جليل كمال الدين
٤٢-٤٨االضداد و موقف ابن درستويه منھاعبدهللا الجبوري

٤٩-٥٣ماذا أضاف العرب لعلم  الصيدلةمحمود الحاج قاسم محمد
عالم بغداد و مؤرخھا و اديبھاعماد عبد السالم رؤوف / ابو الفوز محمد امين السويدي

(١٢٤٦-١٢٠٠ ٥٤-٦٠(ھـ
٦١-٦٣أثر افالطون في فلسفة مسكويه االخالقيةناجي التكريتي

٦٤-٧٢الخزف االسالمي القديمآرثر لين / ترجمة نافع محمد الراوي
النصوص المحققة

٧٥-٩٠ديوان الحمدوياحمد النجدي
تصنيف عبد الرحمن بن عليھالل ناجي / بكاء الناس على الشباب و جزعھم من الشيب

٩١-١٠٤ابن الجوزي

شرح مشكالت ديوان ابي الطيب المتنبي او الفتح على فتح ابي الفتح  رداً علىمحسن غياض
تأليف ابي علي بن فوّرجة البروجردي / ١٠٥-١٤٠ابن جنى

١٤١-١٥٢مسابقة البرق و الغمام في سعاة الحمامميخائيل صباغ / تحقيق حكمت توماشي
فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات

١٥٥-٢١٨المكتبة الشعبية العراقيةعامر رشيد  السامرائي
٢١٩-٢٢٦مجاميع مخطوطة من اليمنحميد مجيد ھّدو

العرض و النقد و التعريف

"بتحقيقه و شرحه و التعليق عليه" حسنابراھيم السامرائي عني / ديوان شعر المتلّمس الضبّي
٢٢٩-٢٣٢كامل الصيرفي

٢٣٣-٢٣٤مختصر التاريخ البن الكازرونيعبد السالم ابراھيم ناجي
ً طه ھاشم محمد ٢٣٥- ٢٣٨حول "المساعد" ايضا
٢٣٩بالشير في ذمة الخلودأ.السامرائي

٧ـ٨عقدة "رامبو" !!عبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات
١١-٣٢الحماسة في شعر الشريف الّرضيمحمد جميل شلش

٣٣-٥٠صيغة "افعأل" في العربية و أثر الوزن الشعري في نشوء صيغ جديدةرمضان عبد التواب
٥١-٥٦مناظرة الخوارزمي و الھمذانيمنذر الجبوري
٥٧-٦٦ثورة االدب او االدب الثوري في عصوره االولى / االدب العراقي القديمطراد الكبيسي

٦٧-٧٢االخفش و عروض الخليلمحمد حسين آَل ياسين
٧٣-٨٤دراسة في التراث العربي المسرحيجميل الجبوري

٨٥- ١٠٢العالقات الخارجية للخالفة العباسية في عھد الخليفة الناصرصادق حسن السوداني
١٠٣-١٠٤ثمالة المستعربين في اسبانيالويس فلسطين

النصوص المحققة
/ تأليف مؤرخ االسالم شمس الدين الذھبي (٦٧٣-٧٤٨ ھـ)بشار عواد معروف البغدادي ١٠٧-١٤٢اھل المئة فصاعداً

١٤٣-١٥٤أوجز السيَر لخير البشر تصنيف احمد بن فارسھالل ناجي

١٩٧٣ م

المجلد الثاني 

العدد الثالث

العدد الرابع
١٩٧٣ م

المجلد الثاني 



شرح مشكالت ديوان ابي الطيب المتنبي او الفتح على فتح ابي الفتح  رداً محسن غياض
تأليف ابي علي بن فوّرجة البروجردي / ١٥٥-١٨٤على ابن جنى

١٨٥-٢٠٨نصوص باقية من صناعة الكتّاب تأليف أبي جعفر النحاساحمد نصيف الجنابي
فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات

٢١١-٢٢٢المستدرك على "ابي تّمام الطائي"ابتسام مرھون
٢٢٣-٢٢٨المخطوطات التاريخية في مكتبة الحرم المكيمحسن جمال الدين

٢٢٩-٢٣٢ما كتب عن الفارابي في المصادر العربية و المعربةصالح مھدي العزاوي
العرض و النقد و التعريف
٢٣٥-٢٤٤الصاحب بن عباد و كتابه "المحيط" في اللغةالشيخ محمد حسن آَل ياسين

٢٤٥-٢٥٢بل ھو كتاب التحبير للسمعانيمنيرة ناجي سالم
٢٥٣-٢٦١المستدرك على المعاجم العربيةرينھارت دوزي / ترجمة اكرم فاضل

٢٦٢-٢٦٦نظرات سريعة في المعجم المساعدعبد الحميد الرشودي
٢٦٧-٢٦٩نظرات في معجم ألقاب الشعراءمزھر السوداني

٢٧٠-٢٧١حول المستدرك على اشعار أبي علي البصيريونس احمد السامرائي
٢٧٢-٢٧٥الزھاوي و األغالط اللغوية و النحوية في شعر الرصافيعبد الرزاق الھاللي

٧ـ٨سنة ثالثة و بقاء مضمونعبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات

١١ـ٢٤االنتاج الفكري العربي / محاوالت حصره و التعريف بهعبد الجبار عبد الرحمن
٢٥-٣٠حول "المقام العراقي"الشيخ جالل الحنفي

٣١-٤٦بغداد في سنة ١٨٥٣جيمس فيلكس جونز / ترجمة عبد الوھاب االمين
٤٧-٥٨عبدهللا بن المقفع في تخليط المؤرخينفاروق عمر فوزي

٥٩-٦٤حول طابع الكلمات المترادفة في اللغة العربية الفصحىف. م. بيلكين / ترجمة جليل كمال الدين
٦٥-٧٦دينار عباسي نادر يمثل دور استقالل الخالفة العباسية السياسي و النقديمحمد باقر الحسيني 
٧٧-١٠٢ابراھيم صالح شكر / حياته - مختارات من آثارهحارث طه الراوي
أساليبه و صوره الفنية من القرنعلي محسن مال هللا / أدب الرحالت عند العرب في المشرق

١٠٣-١١٠الثالث حتى القرن الثامن الھجري
النصوص المحققة

كتاب العسل و النحل و النباتات التي تجرس منه ألبي حنيفة الدينوري و المنسوب ألبي عمرمحمد جبار المعيبد
١١٣-١٤٢الزاھد غالم ثعلب

١٤٣-١٧٦مجموعة في االغاني العامية العراقية / لألب انستاس ماري الكرمليعامر رشيد السامرائي
١٧٧-١٨٢وسيلة الملھوف عند اھل المعروف / نظم اآلثاريھالل ناجي

١٨٣-٢٠٦ما لم ينشر من األمالي الشجرية البن الشجريحاتم صالح الضامن
فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات

التابع الكاديمية  العلوم في جمھوريةقوام الدين منيروف / ترجمة مجيد بكتاش / خزانة المخطوطات القديمة في معھد االستشراق
٢٠٩-٢١٦اوزبكستان السوفيتية

٢١٧-٢٤٢مخطوطات عربية من صنعاءحميد مجيد ھّدو
٢٤٣-٢٦٦المبرد /  دراسة ببليوغرافيةرّزوق فرج رّزوق
٢٦٧-٢٧٦مخطوطات خزانة الشاعر ابراھيم أحمد الخياط في بغدادحكمت رحماني

العرض و النقد و التعريف

لجمال الدين أبي الحسنابراھيم السامرائي - الجزء الرابع "إنباه الرواة على أنباه النحاة" / كتاب
٢٧٩-٢٨٤علي بن يوسف القفطي

٢٨٥-٢٩١الزجاجي و كتابه "اشتقاق أسماء هللا"عبد الحسين المبارك

٧ـ٨دفاع عن الموردعبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات
١١-٣٢مصادر الميداني في كتابه "مجمع األمثال"عبد الرحمن التكريتي

٣٣-٣٨التراث العربي بين انصاره و رافضيهبتسام مرھون
٣٩-٥٢بعض القضايا االقتصادية في انبراطورية آشوريانوكوسكا / ترجمة سليم طه التكريتي

٥٣-٦٦العالقات االسالمية - اليھودية في عھد الرسول (ص)عماد الدين خليل
٦٧-٨٠بغداد في سنة ١٨٥٣جيمس فيلكس جونز / ترجمة عبد الوھاب االمين
٨١-٨٦العلوم اإلسالمية عند العربمحمد فؤاد كوبرلي / ترجمة فاضل مھدي بيات

٨٧-٩٢المرادي النحوي , حياته و آثارهطه محسن
٩٣-١٠٦الوظائف االدارية في دولة الناصر لدين هللا العباسيصادق حسن السوداني

١٠٧-١١٨توفيق الصباغ: رائد الثقافة الموسيقية العربيةعبد الوھاب بالل
النصوص المحققة

١٢١-١٣٦عبيد بن ايوب العنبري / حياته و ما تبقى من شعرهنوري حمودي القيسي

١٩٧٤ م
العدد األول
المجلد الثالث

المجلد الثالث
العدد الثاني
١٩٧٤ م



١٣٧-١٤٤مخطوط فريد نفيس عن مراتب النحويينھاشم الطعان
١٤٥-١٧٠شعر الوزير المھلبيجابر عبد الحميد الخاقاني

١٧١-١٩٨ما لم ينشر من األمالي الشجرية البن الشجريحاتم صالح الضامن
١٩٩-٢٢٠ديوان علي بن محمد الحماني العلوي الكوفيمحمد حسين األعرجي

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٢٣-٢٣٤نشر الشعر و تحقيقه في العراق / فھرس (١)علي جواد الطاھر
٢٣٥-٢٤٢كتب عجائب المخلوقات في األدب العربيمحمد باقر علوان
٢٤٣-٢٥٦ذخائر التراث العربي في مكتبية جستر بيتي - دبلنكوركيس عواد
٢٥٧-٢٦٨تراثنا العربي في جامعة مارتن لوثرحسين أمين

٢٦٩-٢٧٨فھارس مخطوطات مكتبة االوقاف العامة في الموصل / القسم األولسالم عبد الرزاق احمد
٢٧٩-٣٠٦مخطوطات عربية من صنعاءحميد مجيد ھدو

٣٠٧-٣١٠مستدرك على (المكتبة الشعبية العراقية)صباح نوري مرزوك
العرض و النقد و التعريف

٣١٣-٣٢٢حول كتابين تراثيينمحمد جبار المعيبد
٣٢٣-٣٢٦مع (بدائع الخط العربي) في مادته و شروحهعطا الحديثي و اسامة النقشبندي

٣٢٧-٣٢٨نصوص اخرى من كتاب صناعة الكتاب للنحاساحمد خطاب
٣٢٩-٣٣٠تصويب

٧ـ١٠أخالق الموردعبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات

١٣-٣٦حنين بن اسحق / اعظم شخصية علمية انجبتھا المئة الثالثة للھجرةميخائيل عواد
٣٧-٤٤اإلصالح المالي و االقتصادي في سياسة الخليفة عمر بن عبد العزيزجليلة ناجي الھاشمي
٤٥-٥٠حسن باشا,  مؤسس نظام المماليك في العراقعبد الواحد ذنون طه

٥١-٩٨جدول لتحويل السنوات الھجرية الى السنوات الميالديةيوسف أبكاروفيج أوربلي / ترجمة حسين قاسم العزيز
٩٩-١٢٢مصادر الميداني في كتابه "مجمع االمثال"عبد الرحمن التكريتي
١٢٣-١٢٧دور الطراز في مدينة السالمفريال داود المختار

١٢٨-١٣٢الصراع السياسي و االقتصادي حول السلطة في بداية العصر االمويمنذر البكر
١٣٣-١٤٠آراء الفراء في النحوعبد المنعم محمد جاسم

النصوص المحققة
١٤٣-١٦٦مسائل في إعراب القرآن البن ھشام االنصاريصاحب ابو جناح
١٦٧-١٧٤اشعار صاحب الزنجاحمد جاسم النجدي

كتاب تحفة الواعظ و نزھة المالحظ للشيخ االمام العالمة جمال الدين أبيھالل ناجي
١٧٥-١٩٤الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي

لمؤيد الدين أبي إسماعيل الحسين بن عليرّزوق فرج رّزوق - رسالة في الكيمياء - ذات الفوائد
١٩٥-٢٠٦الطفرائي

٢٠٧-٢٢٠شعر الجاحظ / أبي عثمان عمرو بن بحرمحمد جبار المعيبد
٢٢١-٢٤٦في النحو ألبي علي الحسن بن عبدهللا المعروف بلغدة االصبھانيعبد الحسن الفتلي

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٤٩-٢٦٤فھرس المخطوطات اإلسالمية بمكتبة كمبرجيحيى الجبوري

٢٦٥-٢٨٠فھرست مؤلفات محمد بن محمد بن النعمان ( الشيخ المفيد)الشيخ محمد حسن آل ياسين
٢٨١-٢٩٦فھارس مخطوطات مكتبة االوقاف العامة في الموصل / القسم الثانيسالم عبد الرزاق احمد

العرض و النقد و التعريف
٢٩٩-٣٠٦أخبار الزھاد / العثور على أثر مفقود لمؤرخ العراق ابن الساعيبشار عواد معروف
٣٠٧-٣١٦حول كتاب التحبير للسمعانيمنيرة ناجي سالم
٣١٧-٣٢٨ابن الدبيثي و كتابه " تاريخ بغداد "بدري محمد فھد
٣٢٩تعقيب على " حول طابع الكلمات المترادفة "ھاشم طه شالش

٣٣٠رأي حول ابراھيم صالح شكر ...عزيز العلي العزي
٣٣١-٣٣٢ابراھيم صالح شكر و قصة تقي الدينسليم طه التكريتي
٣٣٣-٣٣٤تعقيب على رأي االستاذ العّزي حول ابراھيم صالح شكرحارث طه الراوي

٧ـ٨دعوة متجددةمنذر الجبوري
األبحاث و الدراسات

١١ـ١٣لغة الشدياقشفيق جبري
١٤-٢٥مجتمع بغداد من خالل حكاية أبو القاسم البغداديعبد الواحد ذنون طه

٢٦-٣٣العودة الى أصل الشجرةفتحي خليل
٣٤-٤٦دراسة العلوم الرياضية و مكانتھا في الحضارة االسالميةصالح احمد العلي
٤٧-٥٤األحالم عند العراقيين القدماءسامي سعيد األحمد

١٩٧٤ م

المجلد الثالث 
العدد الثالث
١٩٧٤ م

المجلد الثالث 
العدد الرابع



٥٥-٦٦الحالة السياسية في االندلس في عھد دويالت الطوائفعبد الجليل عبد الرضا الراشد
٦٧-٧٢في المدارس النحويةمحمد حسين آل ياسين

٧٣-٩٢أولى مغامرات الكولونيل (لجمن) في الجزيرة العربية سنة ١٩٠٩-١٩١٠سليم طه التكريتي
٩٣-١٤٢جداول لتحويل السنوات الھجرية الى السنوات الميالديةيوسف أبكاروفيج أوبرلي / ترجمة حسين قاسم العزيز

النصوص المحققة

تصنيف ابي الحكم مالك بن عبدھالل ناجي / رسالتان فريدتان في عروض الدوبيت
١٤٥-١٧٤الرحمن ابن المرّحل المالقي السبتي

١٧٥-١٨٦الخطيم المحرزي / حياته و ما تبقى من شعرهنوري حمودي القيسي
١٨٧-١٩٦مخطوطتان من اليمنمحمد حسين الزبيدي

١٩٧-٢١٩كتاب الحروف البي الفضائل الرازيرشيد عبد الرحمن العبيدي
٢٢٠-٢٣٢رسالة في أسماء الريح البن خالويهحاتم صالح الضامن

تأليف ابي محمد عبدهللا بن مسلم بن قتيبةشاكر العاشور  " المسائل و األجوبة " كتاب
٢٣٣-٢٥٢الدينوري

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٥٥-٢٦٠مؤلفات ابي عبيدةناصر حالوي
٢٦١-٢٧٤فھرس المخطوطات االسالمية بمكتبة جامعة كمبردجيحيى الجبوري

٢٧٥-٢٨٠ببليوجرافيا في تاريخ عمانفاروق عمر فوزي
٢٨١-٢٨٤مصادر الدراسة عن الحكيم حنين بن اسحق العباديفؤاد قزانجي

٢٨٥-٢٨٩المخطوطات العربية في خزانة آل المرعشلي في كربالءسلمان ھادي الطعمة
٢٩٠-٢٩٥فھرست القصة العراقيةباسم عبد الحميد حمودي

٢٩٦-٣٠٢مالحظات حول الخزائن المخطوطة في تونس و الجزائر و المغربعبد الكريم الدجيلي
العرض و النقد و التعريف

٣٠٥-٣٠٦حول كتاب العسل و النحلوھيب دياب
نظرات في الدراسةھاشم الطعان / أوراق من ديوان ابي بكر محمد بن داود االصفھاني

٣٠٧-٣١٠و التحقيق
٣١١-٣١٣حول كتاب " التعازي و المراثي" للمبردمحمد بن تاويت الطنجي

٣١٤-٣١٧رد على (حول كتابين تراثيين)عبدهللا الجبوري

٧ـ٨في أكناف الحول الرابععبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات
١١ـ١٦الكافية بين كتب النحومحمد علي الحسيني
١٧-٢٨ثورات بالد الشام ٢١٨-٢٥٦ / ٨٣٣-٨٧٥ / دوافعھا و نتائجھابھجت كامل التكريتي
٢٩-٣٢النزعة الدينية في كتاب الحيوان للجاحظاحمد خطاب التكريتي

٣٣-٥١التنظيم العسكري عند البويھيين في العراق و ايرانسي.اي.بوزورث / ترجمة عبد الجبار ناجي
٥٢-٥٤الصلة بين العربية و االلمانيةعبد الرزاق الحميري
المماليك البحرية و البرجية في مصر و الشاممحمد باقر الحسيني  / الكنى و االلقاب على النقود

 ٩٢٢-٦٤٨ ٥٥-١٠٤ھـ/١٢٥٠-١٥١٦م
النصوص المحققة

مدينة الحلة في أخبار بغداد و ما جاورھا من البالد للسيد محمود شكريصباح محمود الحلي
١٠٧-١٢٤اآللوسي

١٢٥-١٣٠( عقل سرخ) : لشھاب الدين السھرورديعلي عبد الحسين
١٣١-١٥٢شعر ابي حيّة النميريرحيم صخي التويلي
١٥٣-١٧٢ذيل ديوان الدوبيتكامل مصطفى الشيبي

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
١٧٥-٢٠٦مخطوطات الخزانة اآللوسية في مكتبة المتحف العراقيأسامة ناصر النقشبندي

٢٠٧-٢٢٦ذخائر التراث العربي في مكتبة جستر بيتي - دبلنكوركيس عواد
٢٢٧-٢٤٨المطبوع من أثار الحليينصباح نوري مرزوك

العرض و النقد و التعريف

االستدراك على سيبويهنعمة رحيم العزاوي " تصويب ما وقع من تصحيف و تحريف في كتاب "
٢٥١-٢٥٣ألبي بكر الزبيدي

٢٥٤-٢٥٦المستدرك على الدكتور غرنباوم من شعر سلم الخاسرصبيح صادق
٢٥٧تعليق على كتب العجائبك. عواد

٢٥٨-٢٦٠على ھامش " كتاب اآلداب " البن شمس الخالفةمحمد حسين األعرجي
٢٦١-٢٨٣حول  " بغداد في سنة  ١٨٥٣ "حميد مجيد ھّدو

٢٨٤استدراك على ديوان الحمدوياحمد جاسم النجدي

٧ـ٨التراثيون و النقدحارث طه الراوي

المجلد الرابع 
العدد األول
١٩٧٥ م

المجلد الرابع 
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األبحاث و الدراسات
١١ـ٢٤من قضايا النقد األدبي في العصر العباسيجالل الخياط
مدارس ھذا الفن و الفترات الكبرىشريف يوسف / تاريخ فن العمارة العربية االسالمية

٢٥-٣٣لتطوره
٣٤-٤٩فن السخرية في شعر الكتّاب في العراق في القرن الثالث الھجريحسين العالّق

٥٠-٥٣طب العيون عند العربمحمود الحاج قاسم محمد
٥٤-٦١مقدمات جديدة لقراءة الشعر الجاھليخالد محي الدين البرادعي

٦٢-٦٦الھيثم بن عديھادي حسين حمود
٦٧-٧٠عالقة المندائية بالعربيةاديبة الخميسي

٧١-١٠٠ما يتعلق بالعراق من (كتاب الصعود) لزينوفونيعقوب افرام منصور
النصوص المحققة

١٠٣-١٢٤كتاب الموفقي في النحو البن كيسانعبد الحسين الفتلي و ھاشم طه شالش
١٢٥-١٦٦ديوان الشيخ كاظم االزري  ١١٤٣ - ١٢١٣شاكر ھادي شكر

أول سائح عربي يصلإبتھاج عمر طاھر الراضي " إلياس الموصلي " رحلة المواطن العراقي 
١٦٧-١٩٤األميركتين

تأليف العالمة بدر الدين محمود بنعبد الستار جواد / مالح األلواح في شرح مراح االرواح
١٩٥-٢٢٨أحمد العيني

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٣١-٢٥٤المخطوطات العربية في مكتبة طوب قابي سرايي باستنبولفاضل مھدي بيات
٢٥٥-٢٦٢مكتبة كوبنھاكن الملكية و مخطوطاتھا العربيةرّزوق فرج رّزوق
٢٦٣-٢٦٤مخطوطة أخري في الموصل لرسالة الحنين الى االوطانغربي الحاج احمد

العرض و النقد و التعريف
٢٦٧-٢٦٩ترجمة مصادر " الجاحظ " علي جواد الطاھر

٢٧٠-٢٧٥تعقيباننوري حمودي القيسي
٢٧٦-٢٨٢تعقيب و عرضابتسام الصفار

مالحظات جديدة عن الحالة االجتماعية في العراق في القرنين الثالث و الرابععبد اللطيف الراوي
٢٨٣-٢٨٦بعد الھجرة

٢٨٧-٢٨٨األدب العراقي القديم و مصادر رسالة الغفرانطراد الكبيسي
٢٨٩تعقيب على " أشعار صاحب الزنج "علي حسن

٢٩٠تصحيح و شكر ...ھاشم الطعان

ُ عبد الحميد العلوجي ٧ـ٨الفارابي .. انساناً شريفا
األبحاث و الدراسات

١١ـ٢٧" الفارابي : من أسس الميتافيزياء الى الحتمية السببية "مدني صالح
٢٨-٣٤من قراءة في كتب المنطق للفارابيابراھيم السامرائي

٣٥-٤٢ما وراء الطبيعة و السياسة في تفكير الفارابيروجيه أرنالديز / ترجمة اكرم فاضل
٤٤-٥٨النظرات الفلسفية و االجتماعية - السياسية للفارابيس.ن.غريغوريان / ترجمة جليل كمال الدين
٥٩-٦٥الفارابي ... بين مناطقة عصرهآ.أو.ماكوفيلسكي / ترجمة جليل كمال الدين

٦٦-٧٨الفارابي / مالمح من شخصيته العلمية في االندلسمحسن جمال الدين
٧٩-٨٨المعلم الثاني / تمثيلية تستقريء حياة الفارابي و فكره و فلسفتهجميل الجبوري

٨٩-٩٥الفارابي و اآلالت الموسيقية المشھورة في بغدادعبد االمير الصراف
٩٦-١٠٢الحكم الصالح في نظر الفارابيسليم طه التكريتي

١٠٣-١٠٨الفارابي في دائرة المعارف االسالميةيوسف حبي
١٠٩-١٣٨الفارابي و أثره في الفكر األوروبيصبيح صادق

النصوص المحققة
١٤١-١٤٦الفارابي : حياته و شعرهصالح مھدي العزاوي

١٤٧-١٦٢كتاب قاطيغورياس أي المقوالت ألبي نصر محمد بن محمد الفارابينھاد ككليك
فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات

المراجع العربية عن الفارابي - المراجع األجنبية عنكوركيس عواد , ميخائيل عواد / رائد الدراسة عن أبي نصر الفارابي
مؤلفات الفارابي - ١٦٥-٢٦٨الفارابي

العرض و النقد و التعريف
٢٧١-٢٨٠الفارابي و المدينة الفاضلةسھيل قاشا

٧ـ٨مھمة الموردمنذر الجبوري
األبحاث و الدراسات

١١ـ٢٢ألفاظ المحبة و التعاطفعبد الحق فاضل
٢٣-٢٩الخليل الموسيقارعلي الزبيدي

١٩٧٥ م
العدد الرابع

المجلد الرابع 
العدد الثالث
١٩٧٥ م

المجلد الرابع 



٣٠-٣٤النثر الفني عربي النشأةأحمد الحوفي
٣٥-٤٢الشيخ ابراھيم اليازجي, عروبةً و عربيةحارث طه الراوي
٤٣-٥٥عرض للدعوة االسالمية في عصرھا المكيعماد الدين خليل
٥٦-٦١آثار الرصافيمحمود العبطة
٦٢-٦٧الغربة في شعر أبي تمامسلمان التكريتي

٦٨-٧١عالقة الرسم بالدينسميرة عبدهللا الشبل
٧٢-٧٦انتقال الفلسفة اليونانية الى العربيةناجي التكريتي
٧٧-٨٠بين المتنبيء و ابن ھانيءعارف تامر

النصوص المحققة
٨٣-٩٢مستدرك " شعر االحوص االنصاري "ابراھيم السامرائي

٩٣-١٠٤شعر نھار بن توسعةخليل ابراھيم العطية
تصنيف ابي القاسم علي بن المنجب بنھالل ناجي / المختار من شعر شعراء االندلس

١٠٥-١٣٨سليمان المعروف بابن الصيرفي

خمسون نصاً من كتابمحسن غياض / المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي
١٣٩-١٥٦مفقود البي الفضل العروضي

١٥٧-١٧٦شعر الكميت بن معروف األسديحاتم صالح الضامن
١٧٧-٢٢٦ديوان الشيخ كاظم االزري ١١٤٣-١٢١٣شاكر ھادي شكر
- / تأليف العالمة بدرعبد الستار جواد في الصرف - مالح األلواح في شرح مراح االرواح

٢٢٧-٢٥٤الدين محمود بن أحمد العيني
٢٥٥-٢٦٨بعض ما لم ينشر من شعر الصنوبريضياء الدين حيدري

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٧١-٢٩٦المخطوطات العربية في مكتبة طوب كابي سرايي باستنبولفاضل مھدي بيات

٢٩٧-٣٠١مصادر الدراسة عن الحكيم حنين بن اسحق العباديفؤاد قزانجي
٣٠٢-٣١٦فھرس مخطوطات االستاذ محرم جلبي المرعشيطه محسن

العرض و النقد و التعريف
صادق محمود الجميلي / ايوب عبد / جميل المالئكة

٣١٩-٣٢٢حول " جداول تحويل السنوات الھجرية الى الميالدية"الھادي
٣٢٣-٣٢٤مالحظات و تصويباتظافر القاسمي
٣٢٥-٣٣٢مالحظات حول (ديوان أبي بكر الشبلي)عزيز عارف

٣٣٣-٣٣٥نظرات في فھارس المخطوطات و الببليوغرافياتعبد الحسين محمد علي بقال
٣٣٦تصويباتعلي عبد الحسين

٧تحية الى الرئيس القائد
٩ـ١٠ھذه الحلقة ... و بغدادمنذر الجبوري
القسم األول

التقرير النھائي و التوصيات
دليل مناقشة موضوعات جدول االعمال

١٣-٣٠التقرير النھائي و التوصيات
القسم الثاني

الوضع الراھن للمخطوطات في الوطن العربي
٣٣-٣٥تقرير عن المخطوطات في المملكة االردنية الھاشميةمحمد عدنان البخيت

٣٦-٣٨المخطوطات في دولة البحرينعلي عبد الرحمن ابو حسين
٣٩تقرير عن الوضع الراھن للمخطوطات في الجمھورية التونسية

٤٠-٤٥تقرير عن المخطوطات في الجزائر و اماكن تواجدھانوار جدواني
٤٦-٤٨تقرير عن المخطوطات بمكتبات المملكة العربية السعوديةادارة المكتبات العامة بوزارة المعارف

الجھود الرامية الى تجميع و حماية و نشر المخطوطات بالمملكة العربيةوفد المملكة لدى الحلقة
٤٩-٥١السعودية

٥٢-٥٤الوضع الراھن للمخطوطات في جمھورية السودان الديمقراطيةدائرة الوثائق المركزية
٥٥-٦٠تقرير عن المخطوطات العربية في الجمھورية العربية السوريةادارة احياء و نشر التراث العربي

٦١-٦٣تقرير عن المخطوطات العربية في مكتبات األوقاف - العراقعبد هللا الجبوري
٦٤-٦٥جھود مديرية اآلثار العراقية في تجميع و حماية المخطوطاتاسامة ناصر النقشبندي (٥٩) لسنة قانون التعديل األول لقانون اآلثار القديمة رقم / ١٩٧٤ لسنة (١٢٠) قانون رقم

٦٦-١٩٣٦٦٨
٦٩-٧٢المخطوطات العربية في فلسطينخيرية قاسمية

٧٣-٧٤تقرير عن المخطوطات العربية في دولة الكويتادارة العالقات الثقافية بوزارة التربية
٧٥تقرير عن المخطوطات في الجمھورية العربية الليبية

دار الكتب و الوثائق القومية و الھيئة المصرية العامة
  ٧٦-٨١تقرير عن المخطوطات في جمھورية مصر العربيةللكتاب بوزارة الثقافة

٨٢-٨٥مركز دراسات تحقيق التراث القومي و نشره بجمھورية مصر العربيةفھيم محمد علوي شلتوت
١٩٥١ لحماية اآلثار المتضمن المخطوطات في لسنة (٢١٥) قانون رقم

٨٦-٩٥جمھورية مصر العربية
رئيس قسم المخطوطات بالخزانة العامة للكتب و الوثائق

٩٦-٩٩تقرير عن المخطوطات العربية في المملكةبالرباط

المجلد الخامس 
العدد األول
١٩٧٦ م



١٠٠-١٠٥تقرير عن المخطوطات العربية في الجمھورية العربية اليمنيةالھيئة العامة لآلثار و دور الكتب
١٠٦-١٠٧تقرير عن المخطوطات في جمھورية اليمن الديمقراطية الشعبيةالمركز اليمني لألبحاث الثقافية

معھد المخطوطات العربية و دوره في حماية المخطوطات و تيسير االنتفاع
١٠٨-١١٤بھا

القسم الثالث
البحوث و الدراسات

تقرير عن تنسيق الجھود بين البالد العربية من جانب و بينھا و بين المعھدمعھد المخطوطات العربية
١١٧-١٢٠في ميدان العناية بالمخطوطات

١٢١-١٢٣تقرير عن الببليوغرافيا الموضوعية العربية  "علوم الدين االسالمي "ادارة التوثيق و االعالم بالمنظمة
مقترحات بعض الدول العربية حول حماية المخطوطات العربية و تيسير

١٢٤-١٢٦االنتفاع بھا و قانون حماية المخطوطات
١٢٧-١٢٨من قضايا التراث / تنسيق الجھود بين الجھات المعنية بالتحقيقفھيم محمد علوي شلتوت
١٢٩-١٣٠حول حماية المخطوطات العربية و تيسير االنتفاع بھاعبد الستّار احمد فّراج

١٣١-١٣٢وجھة نظر في حماية المخطوطات العربيةبشير الھاشمي 
١٣٣-١٣٩نحو خطة عربية لتجميع تراثنا المخطوطعبد الستار الحلوجي

١٤٠-١٤٣حماية المخطوطاتأوام باراكاش اغروال / ترجمة عبد الكريم االمين
١٤٤-١٤٥علم المخطوطاتحسين علي محفوظ
١٤٦-١٥٧مالحظات في قواعد فھرسة المخطوطات العربيةعبد الكريم األمين

١٥٨-١٦٣صيانة و خزن و تعفير المخطوطاتاسامة ناصر النقشبندي
١٦٤-١٦٨ فھرسة المخطوطاتزاھدة ابراھيم
القسم الرابع

١٧١-٢٤٦المخطوطات العربية خارج الوطن العربيكوركيس عواد
٢٤٧-٢٥١من اخبار التراثحارث طه الراوي

٧ـ٨المورد في سنتھا الخامسةمنذر الجبوري
األبحاث و الدراسات

١١ـ٢٢الحضارة العربية االسالمية في اقليم خوارزمھند حسين طه
٢٣-٣٥تصنيف حديث لصور البيانعدنان بن ذريل
٣٦-٤٢أبو العالء المعري : المرأة في اللزومياتناجية مراني

٤٣-٥٩مقدمة " مد القاموس "ادوار وليم لين / ترجمة عبد الوھاب األمين
٦٠-٧٣أصحاب الروحانيات أو الصائبة المندائيونرشدي عليان

٧٤-٨٢بغداد في سنة ١٥٧٣ كما يصفھا الرحالة الھولندي الدكتور ليونھارت راوولفسليم طه التكريتي
النصوص المحققة

٨٥-١٠٤كعب بن معدان االشقري / حياته  و ما تبقى من شعرهنوري حمودي القيسي
١٠٥-١١٨ديوان المعتضد بن عبادمحمد مجيد السعيد
١١٩-١٧٠ديوان الشيخ كاظم االزري / القسم الثالثشاكر ھادي شكر
تأليف العالمة بدر الدينعبد الستار جواد / مالح األلواح في شرح مراح األرواح في الصرف

١٧١-١٩٦محمود بن احمد العيني
١٩٧-٢٠٠السفن الشراعية في الخليج العربيراجحة عباس العزاوي

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٠٣-٢٢٤مخطوطات خزانة رشيد عالي الكيالنيأسامة ناصر النقشبندي

٢٢٥-٢٤٠فھرس المخطوطات االسالمية بمكتبة جامعة كمبرجادوارد ج.براون / ترجمة يحي الجبوري
٢٤١-٢٧٨المخطوطات العربية في مكتبة طوب قابي سراي باستانبولفاضل مھدي بيات

العرض و النقد و التعريف
٢٨١-٢٩٠ديوان كشاجم / تقييم و اضافةاحسان عباس

٢٩١-٣٠١الرسائل المتبادلة بين الكرملي و تيمورابراھيم السامرائي
٣٠٢-٣٠٤حول اشعار صاحب الزنج : رد و تعقيباحمد جاسم النجدي

٣٠٥-٣٢٢المقامات الزينية البي الندى معّد بن نصرهللا بن رجب البغداديعباس مصطفى الصالحي
٣٢٣-٣٢٥تعقيب على مقاالت في الموردكوركيس عواد

٣٢٦حول اسم نباتعزيز العلي العزي
٣٢٧-٣٢٩من أخبار التراثحارث طه الراوي

مدارس ھذا الفن و الفترات الكبرىشريف يوسف / تاريخ فن العمارة العربية االسالمية
٧ـ١٢لتطوره

١٣-٢٤بغداد في رحالت األجانب في العھد العثمانيعالء موسى كاظم نورس
٢٥-٣٤صور من سياسة الحّجاج الثقفي المالية في في العراقعبد الواحد ذنون طه

٣٥-٤٠األدب عند بني أيوبناظم رشيد

العدد الثالث
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٤١-٥٠رايات العرب و المسلمين و بنودھم و أعالمھم و بيارقھمزھير أحمد
٥١-٥٣ھاشم الخطاطثابت منير

٥٤-٥٨نظرة في التطور األدبي و الثقافي في اليمن الجنوبيةعبد الّرضا علي
٥٩-٦٢ابن القريةحبيب علي

٦٣-٧٠واســطك.آ.سي.كريزويل / ترجمة نافع محمد يحي
٧١-٨٩رحلة فنشنسو الى العراق في القرن السابع عشربطرس حداد

٩٠-١٠٠الباعونية, الشاعرة الصوفيةمحمد علي حسن
النصوص المحققة
١٠٣-١٣٤كتاب الخط ألبي بكر السراج النحويعبد الحسين محمد
١٣٥-١٦٠ديوان الشيخ كاظم االزري / القسم الرابعشاكر ھادي شكر
: حياته و شعرهغازي النقّاش ١٦١-١٨٨بكر بن النّطاح

تأليف العالمة بدر الدينعبد الستار جواد / مالح األلواح في شرح مراح األرواح في الصرف
١٨٩-٢٠٤محمود بن أحمد العيني

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٠٧-٢٣٠مخطوطات الجزائرھالل ناجي

٢٣١-٢٦١المخطوطات العربية في مكتبة طوب قابي سرايي باستانبولفاضل مھدي بيات
٢٦٢-٢٨٤احياء التراث الشعري في العراق / القسم األولصباح نوري المرزوك

العرض و النقد و التعريف
٢٨٧-٢٩٢الرسائل المتبادلة بين الكرملي و تيمورعارف النكدي

٢٩٣-٢٩٥مصطفى عبد الرزاق و كتاب التمھيدسعيد زايد
 

٧ـ١٦صحافة ثورة العشرينسليم طه
١٧-٢١تسمية مكة و نشوء اللغةعبد الحق فاضل

٢٢-٢٨حول زندقة بشار بن بردفاروق عمر فوزي
٢٩-٥٨البيت السمعاني من البيوتات العربية بخرسانمنيرة ناجي سالم

٥٩-٦٩أصول الفلسفة الخلقية و السياسية في كتاب سلوك المالك البن ابي الربيعناجي عباس صالح
٧٠-٧٥أستاذان كبيران : البيروني و ألبير الكبير / مقال في النموذجية المقارنةلوي كارديه / ترجمة اكرم فاضل

٧٦-٨٠عروة بن الزبيرخليل ابراھيم
٨١-٩٠حول التصوف السلفيعبد األمير األعسر
٩١-٩٦البصرة في عھد الوالي زياد بن أبيهھادي حسين حمود
النصوص المحققة
٩٩-١٢٢شعر الحكم بن عبدل االسديمحمد نايف الدليمي

١٢٣-١٦٨التذكرة الحمدونية / تأليف الشيخ أبي المعالي محمد بن الحسن حمدون البغداديھالل ناجي
١٦٩-١٩٤ديوان الشيخ كاظم االزري / القسم الخامسشاكر ھادي شكر
مالح األلواح في شرح مراح األرواح في الصرف تأليف العالمة بدر الدينعبد الستار جواد

١٩٥-٢١٤محمود بن احمد العيني
فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات

٢١٧-٢٢٢المخطوطات العربية في مكتبة محمد باشا كوبريلي في استنبولحكمت رحماتي
٢٢٣-٢٣٦المخطوطات العربية في ديرمار بھنامسھيل قاشا

٢٣٧-٢٤٨فھارس مخطوطات دار الكتب المصريةابو نھلة احمد بن عبد المجيد
٢٤٩-٢٧٤المخطوطات العربية في مكتبة طوب قابي سرايي باستانبولفاضل مھدي بيات

٢٧٥-٢٩٨احياء التراث الشعري في العراق / القسم الثانيصباح نوري المرزوك
العرض و النقد و التعريف

٣٠١-٣٠٥التقفية في اللغة للبندنيجي : منھجه - مصادرهخليل ابراھيم العطية
٣٠٦-٣١١ديوان حيص بيص " الجزء األول "نعمة رحيم و حاتم الضامن , محمد ياسين آل ياسين

٣١٢-٣١٤حول مخطوطة رسائل الجاحظمحمود الجليلي
٣١٥-٣٢٢المساعد ... مرة ثانيةطه ھاشم

تصويبات القسم األول المنشور في العدد الثانيشاكر ھادي شكر / ديوان الشيخ كاظم االزري
٣٢٣-٣٢٤من المجلد الرابع

٧ـ١٢مصادر معرفة التراث العربيأيمن فؤاد سيد
١٣-٢٠مناھج التصويب اللغوينعمة رحيم

٢١-٣١معجم الشعراء في " لسان العرب"ياسين صالح األيوبي
٣٢-٦٢حول ( الصلة بين العربية و األلمانية ) / أوھام لغويةنوري سودان
بيئته الفكرية و موارده و منھجه في كتابه " ذمّ اكرم ضياء / العالّمة األنصاري الھروي

٦٣-٦٩"الكالم
٧٠-٧٦عسكر المسترشد با في العھد السلجوقيعادل محيي الدين

المجلد الخامس 
العدد الرابع
١٩٧٦ م

المجلد السادس 
العدد األول
١٩٧٧ م



النصوص المحققة
٧٩-١١٦ابن السيد البطليوسي / حياته - منھجه في النحو و اللغة - شعرهصاحب ابو جناح

١١٧-١٣٨أمالي مصطفى جواد في:  فن تحقيق النصوصعبد الوھاب محمد علي
١٣٩-١٩٤شعر الثعالبي / أبي منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل النيسابوريعبد الفتاح محمد الحلو
" لالمام "حاتم صالح الضامن المصفى بأكف اھل الرسوخ من علم الناسخ و المنسوخ

١٩٥-٢١٦جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي
٢١٧-٢٣٠شعر بشامة بن الغدير المريعبد القادر عبد الجليل

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٣٣-٢٧٠اآلثار الخطية في دار التربية االسالمية ببغداد / القسم األولعماد عبد السالم رؤوف

٢٧١-٢٧٨فھارس مخطوطات دار الكتب المصرية / القسم الثانيابو نھلة احمد بن عبد المجيد
العرض و النقد و التعريف

٢٨١-٢٨٣دراسة في فن األدب العربي / تأليف أندراش حامورياحسان عباس
٢٨٤-٢٩٨تعقيب على مقاالت في الموردھالل ناجي

٢٩٩-٣٢١تعليقات الكرملي على " معجم المطبوعات " لسركيسعبدهللا امين اغا

٧ـ١٠العربية قبل سيبويه و بعدهابراھيم العريض
١١ـ١٤الشكل الھاللي في الفن العربيداود سلمان فرج

١٥-٣٨إعراب القرآن للنحاس.. منھج و حركةاحمد نصيف الجنابي
٣٩-٤٤.الشاعر األندلسي ابن عبد ربه القرطبيعبد القادر زمامة

٤٥-٤٨الفعل ينبغي .. ليس معناه : يجبيوسف حسين
٤٩-١٠٨ذيل ديوان الدوبيت / القسم الثانيكامل مصطفى الشيبي
النصوص المحققة
١١١-١٤٢نصوص من كتاب " طبقات الشعراء" لدعبل الخزاعيمحمد جبّار المعيبد
الرسائل المتبادلة بين شيخ العروبة أحمد زكي باشا و األب انستاس ماريحكمت رحماني

١٤٣-١٩٢الكرملي
١٩٣-٢٢٦ديوان محمد بن حازم الباھليشاكر العاشور

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٢٩-٢٣٢مخطوطات خزانة الشيخ بدر الدين الحسنيمحمد رياض المالح
٢٣٣-٢٤٠التاريخ االقتصادي للدول العربيةفاروق صالح العمر
فھرس المخطوطات المصّورة المحفوظة في مكتبة األوقاف العاّمة ببغدادعبدهللا الجبوري

٢٤١-٢٦٤القسم األول /
٢٦٥-٢٩٨اآلثار الخطية في دار التربية االسالمية ببغداد / القسم الثانيعماد عبد السالم رؤوف

العرض و النقد و التعريف
٣٠١-٣٠٤استدراكات على ديوان األعمى التطيلي / تحقيق الدكتور احسان عباسمحمد مجيد السعيد
٣٠٥-٣٠٦تعقيب على " تاريخ فن العمارة االسالمية "سعيد الديوه جي
٣٠٧-٣٠٨تصويبات القسمين الرابع و الخامس من ديوان االزريشاكر ھادي شكر

٣٠٩-٣١٠المستدرك على شعر كعب بن كعدان األشقريمھدي عبد الحسين النجم
 ٣١٢-٣١١مستدرك شعر أبي حية النميريسعيد الغانمي

 

٧ـ١٢من قراءة في شعر أبي الطيب المتنبيابراھيم السامرائي
١٣-٢٢الجبال و االمكنة و المياه في شعر المتنبيمحمد علي الياس العدواني

٢٣-٤٢المتنبي و المشكلة اللغويةصاحب أبو جناح
المتنبي في دراسات المستشرقين : ترجمة اكرم فاضل 

٤٤-٦٠حياة ابي الطيب المتنبي و شعرهريجي بالشير
٦١-٦٦المتنبي أمام العصر االسماعيلي لإلسالملوي ماسينيون

٦٧-٧٣المتنبي و أسباب مجده / األھمية التاريخية ألشعارهكودفروا دمومبين
٧٤-٨٢المتنبي و الحرب البيزنطية العربية  / األھمية التاريخية ألشعارهماريوس كنار
٨٣-٨٦المغزي التاريخي للعروبة في شعر المتنبيجان لسيرف

٨٧-٩٦معالم شخصية المتنبي في األندلسمحسن جمال الدين
٩٧-١٠٨اإلتجاه الباطني في شعر المتنبيعزيز عارف

١٠٩-١١٢ھل كان المتنبي متشائماً ؟عفيف عبد الرحمن
١١٣-١٢٠أثر االخفاق في شعر المتنبيصبيح صادق
١٢١-١٣٢شھيد العاقولجميل الجبوري

١٣٣-١٤٠أثر شعر العكّوك في شعر المتنبياحمد نصيف الجنابي
١٤١-١٥٠ھل التقى المتنبي بإبن جني؟عبد الغني المالّح

١٥١-١٥٤حول نسب المتنبيعبد المنعم محمد جاسم
١٥٥-١٦٢سيرة المتنبيسلمان ھادي الطعمة

١٩٧٧ م

العدد الثالث
١٩٧٧ م

المجلد السادس 

المجلد السادس 
العدد الثاني



النصوص المحققة
١٦٥-٢١٢مآخذ األزدي على الكنديھالل ناجي

٢١٣-٢٣٦التجني على ابن جني البن فورجة البروجرديمحسن غياض
٢٣٧-٢٦٠شرح المشكل من شعر المتنبي البن القطاع الصقليمحسن غياض

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٣٩٠-٢٦٣رائد الدراسة عن أبي الطيب المتنبيكوركيس عواد و ميخائيل عواد

العرض و النقد و التعريف
حاتم صالح الضامن , نعمة , محمد حسين آل ياسين

رحيم العّزاوي
الفتح الوھبي على مشكالت  المتنبي" / تحقيق الدكتور " مالحظات على كتاب

٣٩٣-٤٠٠محسن غياض

٧ـ٨لمورد : مسيرة أمل ...عبد الحميد العلوجي
٩ـ٣٠ألواصر المكينة بين االدب و الطب / األطباء االدباء اساة العقول و الجسوممصطفى شريف العاني

٣١-٩١عجائب المخلوقات للقزويني / دراسة في تراثنا العلميعزيز العلي العّزي
٩٢-٩٨عباس بن فرناسمحسن جمال الدين

٩٩-١١٦كتاب المذكرات في علم النجوم المنسوب ألبي معشر البلخيد.م.دنلوب/ ترجمة عبد الجبار ناجي
١١٧-١٢٨يوليوس روسكا و العلوم عند العربعدنان جواد الطعمة

١٢٩-١٣٤ابن البيطارابراھيم بن مراد
١٣٥-١٥٧قصة الرموز و المصطلحات و المعادالت في الكيمياء القديمةفرات فائق خطّاب

١٥٨-١٧٣البيروني أعظم عالم موسوعيابراھين مأمونوف/ترجمة سليم طه التكريتي
١٧٤-١٨٣مساھمة العرب و المسلمين في تطوير علم الجبراحمد نصيف الجنابي

١٨٤-١٩١العرب و الفكر العلميفنسان مونتاي/ترجمة اكرم فاضل
مالمح من تراثنا العلميمحمد كمال الدين عز الدين علي

١٩٢-١٩٨الصيدلة في التراث العربي
١٩٩-٢٠٢الطبيعيات في التراث العربي

٢٠٣-٢٠٧علم الزراعة و النبات من خالل كتاب الفالحة إلبن بّصالعادل محمد علي
٢٠٨-٢١٦مقدمة في التراث الحضاري لتصنيف العلوممحمد حسن كاظم الخفاجي

٢١٧-٢٢١الحارث بن كلدة الثقفي و قيمته في تاريخ الطب العربيصالح مھدي العّزاوي
٢٢٢-٢٢٦الھندسة الزراعية عند العربسند السيد باقر الفّحام

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٢٩-٣٤٠الفكر العلمي في العراق / عرض ببليوغرافيفؤاد قزانجي

١٢ قرناً : القرن الثالثحسين علي محفوظ دوائر المعارف و الموسوعات العربية و الشرقية في
القرن الرابع عشر الھجري - ٣٤١-٣٦٨الھجري

٣٦٩-٤٠٦فھرس المخطوطات العلمية في مكتبة االوقاف العامة ببغدادعبدهللا الجبوري
٤٠٧-٤٨٠المخطوطات العربية في مكتبة طوب قابي سرايي باستانبولفاضل مھدي بيات

العرض و النقد و التعريف
٤٨٣-٤٨٥كتاب المقفع في الحساب لعلي بن احمد النسويحسين علي محفوظ

٤٨٦-٤٨٧أقدم مخطوطة باللغة العربية في طب األطفالمحمود الحاج قاسم محمد

٧ـ١٠رحلة المغرورينعلي محسن مال هللا
١١-٥٢ياقوت الحموي البغدادي / حياته و مؤلفاتهر.م.ئ.الھى / ترجمة يوسف داود عبد القادر

مخابرات و مراجعات علمية في التصوف االسالمي بين المستشرقين ماسيونفاضل عباس العزاوي
و المؤرخ العراقي عباس العزاوي , ٥٣-٦٢و ريتر

/ دراسة و تحليلھدى شوكة بھنام ٦٣-٨٨كتاب نفخ الطّيب للمقري
٨٩-١١١كيف تأسست مكتبة األوقاف العامة ببغداد ؟خالد محسن اسماعيل
١١٢-١٢٢الّربط البغدادية في التاريخ و الخططعادل كامل اآللوسي
النصوص المحققة
١٢٥-١٥٢ابن بقي القرطبي : حياته و شعرهمحمد مجيد السعيد

١٥٣-١٧٠من أخبار أبي بكر بن دريدعبد الحسين المبارك
١٧١-١٨٨شعر أرطاة بن سھّية المريصالح محمد خلف

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
١٩١-٢٠٨ذخائر التراث العربي في مكتبة جستر بيتي - دبلنكوركيس عواد

٢٠٩-٢٦٠الفكر العلمي في العراق / عرض ببليوغرافيفؤاد يوسف قزانجي
٢٦١-٢٧٨اللغة العربية و آدابھا في الرسائل الجامعية للطلبة العراقيين حتى تموز ١٩٧٧صباح نوري المرزوك
/ القسم الثانيسلمان ھادي الطعمة ٢٧٩-٢٩٤مخطوطات مكتبة المرعّشي في كربالء

العرض و النقد و التعريف
٢٩٧-٣٠٢غاية المقصود في العلم و العمل بالبنودزھير أحمد القيسي

المجلد السادس 
العدد الرابع
١٩٧٧ م

المجلد السابع 
العدد األول
١٩٧٨ م



المنشورة في العدد الرابع المجلدمحمود الجليلي / تصويبات حول مخطوطة رسائل الجاحظ
١٩٧٦ ٣٠٣الخامس سنة

٣٠٤-٣٠٥استدراكنوري سودان
٣٠٦تعقيب و استدراكشريف يوسف , سعيد الديوه جي
٣٠٧الفارابي و آلة القانونعبد الجبار محمود السامرائي

٣٠٨تصويباتفاضل مھدي بيات
ملف خاص : أعالم في العراق

٣١١-٣٢٥السيد جمال الدين األفغانيعبد الحميد العلوجي

٧ـ٨الثورة و التراثمنذر الجبوري
األبحاث و الدراسات
١١ـ٢٩رؤية جديدة في معاني القرآن للنحاسأحمد نصيف الجنابي
٣٠-٣٦حاجة الجديد الى القديمابراھيم السامرائي
٣٧-٩٢تاريخ الطبري / مصدراً عن ثورة الزنج في القرن الثالث للھجرةعبد الجبار ناجي

٩٣-٩٤التراث زمن متجّددجالل الخياط
٩٥-١٢٢الطب العربي بين التراث و المعاصرةمصطفى شريف العاني

١٢٣-١٢٥تقييم التراث باعتباره أساساً و وسيلةحسين علي محفوظ
١٢٦-١٢٨انتفاضة عام ١٨٣٢ في العراق ضد العثمانيينعلي عجيل منھل

١٢٩-١٤٨أثر علماء الحديث في منھج البحث األدبيأحمد جاسم النجدي
١٤٩-١٥٦إبن الرومي الفنان مرمياً على القرن العشرينعلي شلق

١٥٧-١٧٦دراسة نقدية لنظرية الفيض الفارابية و ناقديھا / من وجھة نظر معاصرةحسام اآللوسي
١٧٧-١٨٨األدب العربي بين التراث و المعاصرةسلمان علي التكريتي
١٨٩-٢٠٨تقويم جديد لدور األدب العربي في العصور المتأخرةنوري حمودي القيسي

٢٠٩-٢١٦األدب العراقي القديم في األدب العراقي الحديثطراد الكبيسي
٢١٧-٢٣٢أثر القرآن في شعر الجواھريأحمد خطاب عمر

٢٣٣-٢٣٨أضواء جديدة على نصوص قديمة للحالج و النفريشريف الراس
٢٣٩-٢٥٨اإلسالم و أصول الحكمفاروق منصور

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٦١-٢٧٦ثبت المؤلفات المتعلقة بثورة السابع عشر من تموزفؤاد قزانجي
٢٧٧-٢٨٦ما كتب عن إبن رشد في المراجع العربية الحديثةصبيح صادق

٢٨٧-٣٠٦المخطوطات التاريخية في مكتبة الدراسات العليا بكلية اآلداب - جامعة بغدادصادق حسن السوداني
٣٠٧-٣١٠فھرست القصة الجزائرية القصيرة من سنة ١٩٣٥ - سنة ١٩٦٧فؤاد عبد الرزاق الدجيلي

٣١١-٣٦٤المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية بإستانبول / خزانة فيض هللا أفندي -١-حميد مجيد ھّدو
العرض و النقد و التعريف

٣٦٧-٣٧٠تعقيب على مقال الفكر العلمي في العراقمحمود شيت خطّاب
ملف خاص : أعالم في العراق

٣٧٣-٣٨٦طاغور في بغدادحارث طه الراوي

األبحاث و الدراسات
٩ـ٢٢نظريات نشأة اللغة عند العربمحمد حسين آل ياسين

٢٣-٤٤مالمح من عالم الحيوان في القرآن الكريمجليل ابو الحب
٤٥-١٠٢بين العربية و األلمانيةعبد الحق فاضل
رسائل الحرب في العصر الراشدي ١٠٣-١٠٨غانم جواد رضا
١٠٩-١١٦معجم البلدان لياقوت الحموي / تحليل و تقييمناجية مراني

محمد حسين صغير المعصومي / ترجمة سليم طه
١١٧-١٣٦ابن باجة : كبير فالسفة األندلسالتكريتي

١٣٧-١٤٦القياس و السماع في مصادر األفعال الثالثية عند القدامىصبيح محمود الشاتي
١٤٧-١٥٠السلسلة فن معربرضا محسن القريشي
١٥١-١٨٤معجم لھجة تميمغالب فاضل المطلبي
النصوص المحققة

١٨٧-٢٠٠األقرع بن معاذ القشيري / حياته و ما تبقى من شعرهھالل ناجي
٢٠١-٢٢٠أقسام األخبار / ألبي علي الفارسيعلي جابر المنصوري

ما لم ينشر من شعر الشاب الظريف شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمانشاكر ھادي شكر
٢٢١-٢٣٨بن علي التلمساني

٢٣٩-٢٤٨مقدمة في الكالم على البسملة و الحمدلة و الحمد و الشكرصالح مھدي العزاوي
٢٤٩-٢٦٦شعر " أبو نخيلة "عباس توفيق

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات

المجلد السابع 

١٩٧٨ م

المجلد السابع 
العدد الثالث
١٩٧٨ م

العدد الثاني



٢٦٩-٢٨١النشاط السياسي في العراق حتى نھاية الثالثينات / تشخيص ببليوغرافيحارث طه الراوي
٢٨٢-٢٨٤مؤلفات عبد الكريم الجيليفاخر عبد الرزاق منّاع

المخطوطات العربية في مكتبة طوب قابي سرايي باستانبول / صلة القسمفاضل مھدي بيات
٢٨٥-٣٢٦الخامس

العرض و النقد و التعريف
٣٢٩-٣٣٣في القوافي و كتاب " التقفية "ابراھيم السامرائي

٣٣٤-٣٣٦تعقيبابتسام مرھون الصفار
٣٣٧-٣٣٨ديوان ذي األصبع العدوانيصباح نوري المرزوك

ملف خاص : أعالم في العراق
٣٤١-٣٥٦احمد حسن الزياتجمال الدين اآللوسي

٧ـ٨الجاحظ بعد الفارابي و المتنبيعبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات
١١ـ١٦الجاحظ و علم اللغةابراھيم السامرائي

١٧-٢٤الجاحظ مفكراً معاصراًداود سلوم
٢٥-٤١الجاحظ و ريادة البحث العلميعادل محمد علي

٢٥-٣٣المنزع العلمي في كتاب الحيوان
٣٤-٤١وصف الحيوان بين ارسطو و الجاحظ

٤٢-٥٠نظرية الجاحظ في الترجمةمصطفى عبد الحميد
٥١-٥٧الجاحظ و النقد األدبيعلي جواد الطاھر
٥٨-٧١الحيوان عند الجاحظأحمد عبد زيدان

٧٢-١٣٢روضة الياسمين فيمن ترجم للجاحظ من األقدمينعدنان محمد الطعمة
النصوص المحققة

فصول مختارة من كتب (اختيار).  عبدهللا بن حسان
الجاحظ :

١٣٧-١٣٨(حاتم صالح الضامن (تحقيق
١٣٩-١٤٨فصل من صدر كتابه في الحاسد و المحسود

١٤٩-١٥٨فصل من صدر كتابه في المعلمين
١٥٩-١٦١فصل من صدر كتابه في طبقات المغنين

١٦٢-١٧٠فصل من كتابه في النبل و التنبل و ذم الكبر
١٧١-١٧٥فصل من صدر رسالته في تفضيل النطق على الصمت

١٧٦-١٧٨فصل من صدر رسالته في مدح التّجار و ذّم عمل السلطان
١٧٩-١٨٥فصل من صدر رسالته الى الحسن بن وھب في مدح النبيذ و صفة أصحابه

١٨٦-١٩٢فصل من رسالته الى أبي الفرج الكاتب في المودة و الخلطة
١٩٣-١٩٦فصل من صدر رسالته في استنجاز الوعد

١٩٧-٢٠٨فصل من صدر كتابه في الشارب و المشروب
٢٠٩-٢١٠مختارات من رسائل الجاحظ(يحيى الجبوري (تحقيق

٢١١-٢١٥فصل من صدر كتابه في الوكالء
٢١٦-٢٢٠فصل من صدر كتابه في فضيلة صناعة الكالم
٢٢١-٢٣١فصل من صدر كتابه في الجوابات في اإلمامة

٢٣٢-٢٤٢في الزيدية و الرافضة
٢٤٣-٢٥٦كتاب النساء و فصل من صدر كتابه في النساء(نوري حمودي القيسي (تحقيق

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٥٩-٢٧٦المرجع في الجاحظمحمد جبار المعيبد
ً ھدى شوكة بھنام ٢٧٧-٣٠٤الموروث الجاحظي مخطوطاً و مطبوعا
٣٠٥-٣٢٢األطروحات التاريخية المودعة بالمكتبة الوطنيةابراھيم قادر محمد

٣٢٣-٣٥٢ببلوغرافيا القصة العراقية /  المطبوعات من الكتبعمر الطالب
ملف خاص : أعالم في العراق

٣٥٥-٣٦٩الدكتور زكي المباركعبد الرزاق الھاللي
٣٧٠إيضاحعماد عبد السالم رؤوف

٧ـ٧٨ نيسان : طريقنا الى الينابيععبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات

١١-٥٤تراث المسلمين القضائيبدري محمد فھد
٥٥-٨٠العباس بن  الوليد فاتح شطر األناضولمحمود شيت خطاب
٨١-١٠٣قراءة عصرية في أدب الذئب عند العربعناد غزوان اسماعيل

العدد األول
١٩٧٩ م

المجلد السابع 
العدد الرابع
١٩٧٨ م

المجلد الثامن 



١٠٤-١١٠طيفون و اوزيريسعبد الحق فاضل
١١١-١٢٨المخطوطات العربية في المغربمحمد عبد القادر أحمد

١٢٩-١٣٨تباين اآلراء في مفھوم األدب عند العربشارل بال / ترجمة اكرم فاضل
١٣٩-١٤٦تفسير التاريخ في مقدمة ابن خلدونمجيد محمود مطلب
النصوص المحققة
١٤٩-١٦٢شعر سويد بن كراع العكليحاتم صالح الضامن

١٦٣-٢٠٦ثالث رسائل في الكواكب و استحضار األرواح تأليف يعقوب بن اسحق الكندييوسف حبي و حكمت نجيب
٢٠٧-٢٤٢شعر العجير السلوليمحمد نايف الدليمي

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢٤٥-٣٠٤فھرس المواد اللغوية لكتاب تھذيب اللغة لألزھريصالح الفرطوسي
٣٠٥-٣٤٨المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية بإستانبول / خزانة فيض هللا أفندي -٢-حميد مجيد ھّدو

٣٤٩-٣٧٦مخطوطات الخزانة العمرية في مكتبة المتحف العراقي ببغدادأسامة ناصر النقشبندي
العرض و النقد و التعريف

٣٧٩-٣٨٨معجم السفر ألبي طاھر السلفيبشار عواد معروف
٣٨٩-٤٠٠تعقيباتسعيد الديوه جي

ملف خاص : أعالم في العراق
٤٠٣-٤١٧المازني في العراقخيري العمري

٤١٨ايضاحالمورد
 

٩ـ١٨حول كتابة التاريخصدام حسين
١٩-٢٥أصول و مقومات الحضارة العربية  حاجتھا الى اعادة التقييمصالح احمد العلي
٢٦-٣٢آراء خاطئة في تفسير التاريخ العربيفاروق عمر فوزي

٣٣-٤٦مالحظات حول كتابة التاريخ / الشعر و التاريخنوري حمودي القيسي
٤٧-٥٩أھمية كتاب " القطع و االئتناف " و أثرهاحمد نصيف الجنابي
٦٠-٦٥لوقيانوس المفكر السوري الكبيرسامي سعيد االحمد
٦٦-٧٣شاعر األندلس يحيى بن حكم البكري الغزالعبد القادر زمامة

٧٤-٨٤قصر األخيضرك.آسى.كريزويل / ترجمة نافع محمد يحيي الراوي
٨٥-٩٠مساھمة العرب في التراث اليوناني قبل االسالممنذر البكر

٩١-١٠٠وسائل االنارة في المساجد و األضرحةفريال داود المختار
١٠١-١٠٨فلسفة الكندي الخلقيةناجي التكريتي

١٠٩-١١٨داغستان و اليمنإي.يو.كراجكوفسكي / ترجمة جليل كمال الدين
النصوص المحققة

١٢١-١٣٦من كتاب المجرد للغة الحديث لعبداللطيف البغداديفاطمة حمزة الراضي
١٣٧-٢٠٢رحلة ابن معصوم المدني او سلوة الغريب و أسوة األديبشاكر ھادي شكر

٢٠٣-٢٢٠شعر قيس بن الحداديةحاتم صالح الضامن
٢٢١-٢٨٤العناية الربانية في الطريقة الشعبانيةھالل ناجي

٢٨٥-٣٢٢كتاب الضاد و الظاء ألبي الفرج محمد بن عبيد هللا بن سھيل النحويعبد الحسين الفتلي
فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات

فھرس المخطوطات العربية المحفوظة في المكتبة المركزية لجامعة البصرةعبد الجبار عبد الرحمن , مجبل الزم المسرة
٣٢٥-٣٥٦القسم االول /

٣٥٧-٣٦٦مخطوطات عربية في مكتبة جامعة ماربورج /الن المانيا االتحاديةعدنان جواد الطعمة
٣٦٧-٣٩٠المخطوطات العربية في مكتبة متحف (موالنا) في قونياحميد مجيد ھدو و عدنان سليمان اسماعيل

٣٩١-٣٩٤فھرست المجاميع القصصية المغربية ١٩٤٧-١٩٧٨مصطفى يعلى
٣٩٥-٤١٨فھرس المخطوطات االسالمية بمكتبة جامعة كامبرج / القسم الرابعادوارد ج. براون / يحيى الجبوري

العرض و النقد و التعريف
٤٢١-٤٢٢تعليق على مقال " أقدم مخطوطة عربية في طب األطفال "كمال السامرائي

٤٢٣-٤٢٤حول " السيد جمال الدين األفغاني "محمد علي الكاتب
٤٢٥-٤٢٨مالحظات على تحقيق شرح الصولي لديوان أبي تمامزكي ذاكر العاني
٤٢٩استدراك : بين العربية و األلمانيةعبد الحق فاضل

ملف خاص : أعالم في العراق
٤٣٣-٤٥٩أمين الريحانيحارث طه الراوي

٧ـ٢٤العراق في تاريخ ھيرودوتسليم طه التكريتي
ً علي جواد الطاھر ٢٥-٤٦طبقات الشعراء .. مخطوطاً و مطبوعا

٤٧-٦٠مع " ابن طفيل " الشاعرمدني صالح
٦١-٦٤الفصيحة بين الواقع و الطموححميد مجيد الحمادي

المجلد الثامن 
العدد الثاني
١٩٧٩ م

المجلد الثامن 
العدد الثالث
١٩٧٩ م



٦٥-٧٣مؤلفات المسعوديھادي حسين حمود
٧٤-٩٥محمد مھدي البصيرمنير بكر التكريتي

عبد الصمد بن منصور بنضياء خضير / صورة الخمر لدى شاعر عباسي
(ابن بابك ٩٦-١١٦(الحسن المعروف ب

١١٧-١٢٦أروى إمرأة تتولى الحكم في اليمنفضيلة الشامي
١٢٧-١٣٣في شعر البحتري / دراسة في كتاب أبي العالء المعري : عبث الوليدعبد الوھاب محمد علي العدواني

١٣٤-١٤٣الصاحب بھاء الدين األربليعباس العزاوي / اخراج فاضل عباس
١٤٤-١٥٢التطور و أصل الحياة عند العربعادل محمد علي

النصوص المحققة
١٥٥-١٦٠عروض أبي الجيشعبدهللا كنون

١٦١-١٩٠كتاب األضداد ألبي محمد عبدهللا بن محمد التوزيمحمد حسين آل ياسين
: حياته و شعره و بقايا كتابه " األربعة في حياة الشعراء "/ القسم األولھالل ناجي ١٩١-٢٥٠ابو ھفّان

منتھى الطلب من أشعار العربحاتم صالح الضامن , يحيى الجبوري " قصائد نادرة من كتاب " 
٢٥١-٣١٠القسم األول /

رحلة ابن معصوم المدني  او سلوة الغريب و اسوة األديبشاكر ھادي شكر
٣١١-٣٥٨القسم الثاني /

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات

فھرس المخطوطات العربية المحفوظة في المكتبة المركزيةعبد الجبار عبد الرحمن , مجبل الزم مسلم
القسم الثاني / ٣٦١-٣٩٢لجامعة البصرة

في قونياحميد مجيد ھّدو , عدنان سليمان اسماعيل (موالنا) المخطوطات العربية في مكتبة متحف
٣٩٣-٤٢٠القسم الثاني /

العرض و النقد و التعريف
٤٢٣-٤٣١.تحفة الوزراء المنسوب للثعالبييوسف حسن بكار
و قيمته في تأريخ الطبكمال السامرائي " الحارث بن كلدة " تعليق على مقال

٤٣٢-٤٣٣العربي
٤٣٤-٤٤٣شعر (الثعالبي) دراسة و استدراكمحمود عبدهللا الجادر
مالحظات على النصوص المحققة من رسائل الجاحظ في العددمصطفى عبداللطيف

المورد ) الخاص من )٤٤٤-٤٥٦
٤٥٧-٤٥٨تعقيب و تصويبعبد الغني المالح

٤٥٩-٤٦٠رسالة الصاھل و الشاحج ألبي العالء المعريصالح مھدي العزاوي
ملف خاص : أعالم في العراق

٤٦٣-٤٧٨الشيخ عبد العزيز الثعالبيعبد الرزاق الھاللي

٧ـ٨ھدية المنصور الى صدامعبد الحميد العلوجي
دراسة في التخطيطصبري فارس الھيتي " تخطيط مدينة بغداد عبر العصور التاريخية 

الحضري ٩ـ٢٠"
٢١-٢٦عمارات بغداد في العصر العباسيخالد خليل األعظمي

٢٧-٣٨.خانات بغداد من القرن التاسع و حتى مطلع القرن العشرينبرھان نزر محمد علي المياح
٣٩-٥٩أسوار بغدادعبدهللا عبد الرحيم السوداني

٦٠-٦٤حملة ھوالكو على بغداد ٦٥٦ ھـ رشيد عبدهللا الجميلي
٦٥-٧٢حمالت تيمور على بغداد ٧٩٥-٨٠٧ ھـ / ١٣٩٣-١٤٠٥ منوري عبد الحميد خليل
٧٣-٧٨حملة السلطان سليمان القانوني على بغداد عام ١٥٣٤حسين محمد القھواتي
٧٩-٩٥حملة السلطان مراد الرابع إلستعادة بغداد ١٦٣٨ مصالح محمد العابد

٩٦-١٠١حملة نادر شاه على بغدادعالء موسى كاظم نورس
١٠٢-١٠٦بغداد سنة ١٩١٧محمد مظفر األدھمي
مالمح من الحضارة العربية في بغداد :صالح احمد العلي

١٠٧-١٣٦المواصالت و الجسور في بغداد / دراسة في توزيع مراكز الحيوية
١٣٧-١٤٨الدواوين و الوزارة / مراكزھا في العھود العباسية

١٤٩-١٦٤بغداد في عھد الثورةجواد كاظم البياتي
١٦٥-١٩٦تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بغدادعماد عبد السالم رؤوف

حول بغداد :سليم طه التكريتي
١٩٧-٢٢١بيت الحكمة في بغداد و ازدھار حركة الترجمة في العصر العباسي

٢٢٢-٢٣٣بغداد في دوائر المعارف العالمية
دراسة في تطور المؤسسة العسكرية فيفاروق عمر فوزي / الجند األموي و الجيش العباسي

٢٣٤-٢٤٤العصرين األموي و العباسي
٢٤٥-٣٠٢بغداد مركز العلم و الثقافة العالمية في القرون الوسطىجليل كمال الدين
٣٠٣-٣١٨التماثيل و االنصاب في بغدادعادل العرداوي

٣١٩-٣٢١بغداد و دورھا الرائد في تفوق العرب على اليونان في منجزات الطبخليل باز
٣٢٢-٣٤٥الظرف البغداديفاطمة حمزة الراضي

٣٤٦-٣٥٥سفارة من بغداد الى األمبراطور البيزنطي باسيل الثانيأميدروز / ترجمة يعقوب أفرام منصور
٣٥٦-٣٦٤حدائق الحيوانات في بغدادعادل محمد علي

٣٦٥-٣٨١حبة بغدادجليل كريم ابو الحب
٣٨٢-٣٨٥قبتان مخروطيتان من بغدادعطا محمد صالح الحديثي

١٩٧٩ م

المجلد الثامن 
العدد الرابع



٣٨٦-٣٩٠الخطيب البغدادي و تاريخهعباس العزاوي / اخراج فاضل عباس
٣٩١-٤٠٣اعالم من االندلس في بغدادمحسن جمال الدين

٤٠٤-٤١٣مقدمة حكاية أبي القاسم البغداديآدم ميتز / ترجمة طارق حيدر العاني
٤١٤-٤٢٠بغداد وضعت للخط العربي مقاييسهمحمود شكر الجبوري

٤٢١-٤٤٠مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية تأليف ظھير الدين الكازرونيكوركيس عواد , ميخائيل عواد
٤٤١-٤٧٦بغداد في الكتب البلدانية العربيةعدنان محمد الطعمة
بغداد في آثار  المستشرقين الفرنسيين:اكرم فاضل (ترجمة)

٤٧٧-٤٨٤بغداد في العھد العثمانيروبير مانتران
٤٨٥-٤٩٠النثر العربي في بغدادشارل بيلال
٤٩١-٤٩٤تيمورلنك في بغدادجان أوبان

٤٩٥-٥٠٤العلوم و الفلسفة في حضارة بغداد أيام العباسيين األولىروجيه ارنالديز
٥٠٥-٥١٨تراث بغدادي في أثر عراقيحميد مجيد ھّدو
٥١٩-٥٢٤اقدم وثيقة عثمانية عن بغدادعطا ترزي باشي
نيل المراد في احوال العراق و بغداد " تأليف عباس بنعبد الحسين مجيد " فصول من كتاب

٥٢٥-٥٣٨جواد بن رجب البغدادي
من الموروث البغدادي : صادق محمود الجميلي

٥٣٩-٥٥٢قصة الساعات في بغداد
من مذكرات المرحوم محمد رؤوف السعودي / مذكرات بغدادي

(١٩٦٩ كتبھا عام ٥٥٣-٥٧٠أبو عطوف)
٥٧١-٥٨٨بغداد من خالل المقاماتصبيح صادق

الحياة العربية في العصورادوارد وليم لين / ترجمة يحيي الجبوري / الف ليلة و ليلة عند مترجميھا
٥٨٩-٦١٢الوسطى دراسات من ألف ليلة و ليلة

٦١٣-٦١٩تأمالت في عالم الف ليلة و ليلة : البناء الفني للحكاية في اللياليياسين النصير
٦٢٠-٦٢٦العجوز في الف ليلة و ليلةعبد الغني المالح

٦٢٧-٦٣٦الف ليلة و ليلةعلي شلق
٦٣٧-٦٤٤بغداد في مطبوعات وزارة الثقافة و اإلعالمھدى شوكة بھنام

بغداد في أشھر المراجع :
٦٤٥-٦٤٩بغداد في ببليوغرافيا العمارة و الفنون اإلسالميةك.آ.سى.كريزويل / ترجمة سلمان وفيق الراوي

٦٥٠-٦٥٨بغداد في رحالت األجانبسلمان وفيق الراوي
٦٥٩-٦٨٠استدراكات على كتاب " بغداد مدينة السالم " البن الفقيه الھمدانيعبود الشالجي

٦٨١-٦٨٨تصويبات و استدراكات على  ( بغداد في سنة ١٨٥٣) لفيلكس جونسنجلة اسماعيل العزي
٦٨٩-٦٩٢تعقيب على مقال  " الربط البغدادية  "ھاشم محمد الرجب

٧ـ١٨المناقشة و استخدام األدلة عند المؤلفين القدامى في األدباحمد جاسم النجدي
١٩-٢٦بين منطق ارسطو و النحو العربي في تقسيم الكالممحمد خير الحلواني

٢٧-٤١النقد عند الرافعي / مفھومه و فلسفتهمصطفى نعمان البدري
٤٢-٤٦صور من الحضارة العربية في صقلية في (عھد الكلبيين)جليلة ناجي الھاشمي

٤٧-٦٠أحمد بن ابراھيم بن الجزار القيرواني / سيرته و مؤلفاتهسلمان قطاية
٦١-٨٥الشعوبية في شعر أبي النواسحسن محمود حسين

نظريةنجيب اسكندر / اللغات االوروبية و السامية تعود الى اصل مشترك
٨٦-٨٩االستاذ عبد الحق فاضل في حقيقتھا و ابعادھا

٩٠-١٠٢األدب العربي في القفقاس الشمالياي.يو. كراجكوفسكي / ترجمة جليل كمال الدين
١٠٣-١١٠ابن رشد و كتابه " تھافت التھافت"سعيد زايد

١١١-١٣١الصافي كما عرفتهسلمان ھادي الطعمة
١٣٢-١٣٦أثر التراث العربي في بعث الفكر الجيولوجي قبيل عصر النھضةمحمد يوسف حسن , عدنان باقر النقاش

النصوص المحققة

منتھى الطلب من اشعار العربيحيى الجبوري " قصائد نادرة من كتاب " 
١٣٩-١٨٦القسم الثاني /

األربعة في اخبار الشعراء " / القسمھالل ناجي " حياته و شعره و بقايا كتابه / ابو ھفّان
١٨٧-٢٠٦الثاني

٢٠٧-٢٧٨رحلة ابن معصوم المدني او سلوة الغريب و أسوة األديب / القسم الثالثشاكر ھادي شكر
٢٧٩-٣١٦رسائل نادرة من الرصافي و اليهعبد الحميد الرشودي
٣١٧-٣٢٦كتاب شرح األبيات المشكلة اإلعراب من الشعر ألبي علي النحويعلي جابر المنصوري

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٣٢٩-٣٤٢المستدرك على فھرست المطبوعات العراقية  ١٨٥٦-١٩٧٢فؤاد قزانجي
١٩٢٠-١٩٥٨/ القسمعباس توفيق ببلوغرافيا النقد األدبي الحديث في العراق

٣٤٣-٣٦٦االول النقد و األدب و فنونه و مذاھبه

فھرس المخطوطات العربية المحفوظة في المكتبة المركزيةعبد الجبار عبد الرحمن , مجبل الزم مسلم
القسم الثالث / ٣٦٧-٣٩٦لجامعة البصرة

٣٩٧-٣٩٨المستدرك على ببليوغرافيا القصة العراقيةباسم عبد الحميد حمودي
٣٩٩-٤١٠المستدرك على كّشاف الصحف و المجالت العراقيةرفعت عبد الرزاق محمد

العرض و النقد و التعريف

العدد األول
١٩٨٠ م

المجلد التاسع 



الجزء األول تحقيقابراھيم السامرائي / ديوان األدب السحاق بن ابراھيم الفارابي
٤١٣-٤١٩أحمد مختار عمر

٤٢٠-٤٤٥دفع الظنون عن صيدنة البيرونيعبد األمير محمد أمين الورد
٤٤٦-٤٤٧الشعراء الشاميّونعيسى فتوح

٧ـ١٠سعادة " المورد " بتكريم رئيس تحريرھاصادق ھامل ديكان
١١ـ٢٦ابن زھر الحفيد االندلسي : حياته, شعره, موشحاتهمحمد مجيد السعيد
٢٧-٣٨مدارس المدن العراقية خارج بغداد في العصر العباسينافع توفيق العبود
٣٩-٤٣ذكريات عن أحمد الصافي النجفيعبد الحق فاضل

٤٤-٥٣صور من سياسة الحجاج الثقفي المالية في العراق / القسم الثانيعبد الواحد ذنون طه
٥٤-٦٦جماليات الخط و الزخرفة العربيةمحمود شكر محمود الجبوري

النصوص المحققة

رحلة ابن معصوم المدني او سلوة الغريب و أسوة األديب / القسمشاكر ھادي شكر
٦٩-١٣٦الرابع

١٣٧-١٧٢المعجم المفھرس في مفردات " يعفول "عبد الحسين محمد علي بقّال
١٧٣-٢٧٤المستدرك على ديوان الترياق لعبد الباقي العمريسالم احمد الحمداني
٢٧٥-٢٩٢أبو عطاء السندي / حياته و شعرهقاسم راضي مھدي

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات

الدراسة و السيرة فھرست حتى تموزصباح نوري مرزوك / األدب العربي في العراق
٢٩٥-١٩٧٧٣٢٤

المخطوطات الموسيقية العربية في مكتبة دائرة الفنون الموسيقيةعادل كامل اآللوسي
٣٢٥-٣٣٤ببغداد

في قونيا / القسمحميد مجيد ھّدو ,عدنان سليمان اسماعيل موالنا) ) المخطوطات العربية في مكتبة متحف
٣٣٥-٣٥٦الثالث

فھرس المخطوطات العربية المحفوظة في المكتبة المركزيةعبد الجبار عبد الرحمن , مجبل الزم مسلم
القسم الرابع / ٣٥٧-٣٧٨لجامعة البصرة

٣٧٩-٤٤٢المخطوطات العربية في مكتبة طوب قابي سرايي باستانبولفاضل مھدي بيات
٤٤٣-٤٥٦األطروحات العربية المودعة في المكتبة الوطنية ببغدادجياد عباس البكري

العرض و النقد و التعريف
٤٥٩-٤٦٩المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم - تأليف الدكتور جواد العليخالد صالح العسلي

٤٧٠-٤٧٢المكونات األولى للثقافة العربيةجليل كمال الدين / تأليف عز الدين اسماعيل
٤٧٣-٤٧٦الطراز األول فيما عليه من لغة العرب المّعول- للسيد ابن معصوم المدنيطه ھاشم الدليمي

٤٧٧-٤٨١تصويب

٧ـ٨قادسية صدام تستلھم قادسية سعدعبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات
١١-٣٤الصورة الشعرية و مجاالت الحياة عند زھير بن أبي سلمىعبد القادر الرباعي
٣٥-٤٣ابو زياد الكالبي و كتابه " النوادر "خليل ابراھيم العطية

٤٤-٥٠أصالة و عمق التحليل اإلجتماعي عند الجاحظمعن خليل عمر
٥١-٦٢القياس في منھج المبردصاحب أبو جناح

٦٣-٧٢الفتح بن خاقان و كتاب القالئدحسين يوسف خيروش
٧٣-٩٦صورة المرأة في غزل المتنبي و عالقته بھاحسن محمد الشماع
٩٧-١١٢النشاط العلمي في دولة نور الدين محمود زنكيعماد الدين خليل

النصوص المحققة

المسائل السفرية في النحو البن ھشام االنصاري المتوفى سنةحاتم صالح الضامن
٧٦١ ١١٥-١٤٦ھـ

١٤٧-١٥٨أسما الغادة في أسماء العادةاحمد خان
١٥٩-١٦٦كالم علي بن رضوان في القوى الطبيعيةعادل البكري
١٦٧-٢١٢رحالت سبستياني الى العراق في القرن السابع عشربطرس حداد

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٢١٥-٢٦٠ببليوغرافيا العصر الجاھلي " تاريخه و أدبه "عفيف عبد الرحمن

في قونيا / القسمحميد مجيد ھّدو , عدنان سليمان اسماعيل ( موالنا ) المخطوطات العربية في مكتبة متحف
٢٦١-٢٨٤االخير

قائمة بالمخطوطاتأبو نھلة أحمد بن عبد المجيد (٢) فھارس مخطوطات دار الكتب المصرية
٢٨٥-٣٢٤الطبية

فھرس موحد لقوائم المخطوطات العربية المفرقة في مكتبة المتحف العراقي و المكتبةنجيبة عبد الفتاح
٣٢٥-٣٤٠المركزية بجامعة بغداد و مكتبة الجامعة المستنصرية

العرض و النقد و التعريف

المجلد التاسع 
العدد الثاني
١٩٨٠ م

المجلد التاسع 
العدد الثالث
١٩٨٠ م



٣٤٣-٣٥٦مالحظات على الطبعة البيروتية من عجائب المخلوقات للقزوينيعزيز العلي العزي
٣٥٧-٣٦٢تعقيباتعبد كنون

٣٦٣-٣٦٩معجم شواھد العربية و األبيات الخمسونحنا جميل حداد
٣٧٠-٣٨٦نظرات في فھرست ابن النديميوسف حسين بكار

٣٨٧-٣٩١تعقيب على مقال " الفكر العلمي في العراق "جليل ابو الحب
٣٩٢-٣٩٥حول كتاب " حلية المحاضرة " للحاتميزكي ذاكر العاني
٣٩٦-٤٠٠النشاط التراثي في الوطن العربي: رسالة المغرببدري محمد فھد

 

٧ـ٨فارس القرن األول سعد يبارك فارس القرن الخامس عشر صداما"عبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات

١١ـ١٦جمع القرآن الكريمعبد الرزاق علي االنباري
١٧-٢٦القرآن الكريم  و األحرف السبعةرشدي عليان

٢٧-٤٢القرآن الكريم في بالد الروسياطه الولي
٤٣-٦٣اثر المدائح النبوية في البالغة العربيةاحمد مطلوب

٦٤-٧٤حركة التأليف في لغة غريب الحديثفاطمة حمزة الراضي
الخصائص االساسيةصالح الدين الناھي / دراسات في القضاء و اإلفتاء في االسالم

٧٥-٩١للقضاء في العصور و البالد االسالمية
٩٢-٩٤الحسبة في االسالممحمد عمر حمادة

٩٥-١٠٣العقل في االسالمشوكت عليان
١٠٤-١٠٩النظام التربوي االسالمي و صلته بالعلم والتقنيةالبشير السالمي

١١٠-١٢٨الظواھر الصحية و الطبية في احاديث الرسول محمد "ص"مصطفى شريف العاني
١٢٩-١٣٥األمراض المعدية عند العرب و المسلمينمحمود الحاج قاسم محمد

١٣٦-١٧٠المدينة العربية االسالمية في الدراسات االجنبيةعبد الجبار ناجي
١٧١-١٧٨كسوة الكعبةفريال داود عبد الخالق

١٧٩-٢١٠تاريخ أمراء الحجبدري محمد فھد
٢١١-٢١٤أثر اللغة العربية في اللغات األجنبيةداود سلوم

و اللھجات - في ايران وحسين علي محفوظ - األعالم " أثر اللغة العربية في الشعوب الشرقية
تركية و الھند "٢١٥-٢٣١

٢٣٢-٢٤٨مصطلحات البحث و التأليف األدبي عند العرباحمد جاسم النجدي
٢٤٩-٢٦٦ما وضع في اللغة عند العرب الى نھاية القرن الثالثمحمد حسين آل ياسين
٢٦٧-٢٨٣حالة الشعر العربي في صدر االسالممعين جعفر الطائي

٢٨٤-٢٩١المكتبات في العالمين العربي و االسالمي في العصر الوسيطمحمد رستم ديوان / ترجمة يوسف داود عبد القادر
٢٩٢-٣٠٢خزائن الكتب االسالمية القديمة في الكوفةمحمد سعيد الطريحي
٣٠٣-٣٢٨حسان بن ثابت في معايير النقدعبد الجبار المطلبي
٣٢٩-٣٥٤من المؤمنين رجالمحمود شيت خطاب

٣٥٥-٤٠٤دراسة في عالم الغزالي و فكرهن.ف. رمضانوف / ترجمة جليل كمال الدين
٤٠٥-٤١٦أثر الفكر العربي - االسالمي في الفلسفة الغربيةضياء اولكن / ترجمة عبد الصاحب عبود السعدي

٤١٧-٤٣٢اإلسالم و الفنونعلي احمد الزبيدي
٤٣٣-٤٤٧ما أسھم به المستشرقون اإلسبان في الدراسات األندلسية اإلسالميةمحسن جمال الدين

٤٤٨-٤٥٤تاريخ فن العمارة العربية اإلسالمية / الحلقة الثالثةشريف يوسف
٤٥٥-٤٧٦حول الثقافة اإلسالميةسليم طه التكريتي
النصوص المحققة

كتاب الناسخ و المنسوخ في كتاب هللا تعالى عن قتادة بن دعامةحاتم صالح الضامن
٤٧٩-٥٠٦السدوسي

٥٠٧-٥٣٠المعشرات اللزومية / نظم مالك بن المرحلھالل ناجي
٥٣١-٥٥٠الغزوات النبوية / سنواتھا الھجرية و شھورھا القمريةعبد الوھاب محمد علي العدواني

٥٥١-٥٩٨كتاب التنبيه على غلط الجاھل و النبيه البن كمال باشارشيد عبد الرحمن العبيدي
٥٩٩-٦٠٨المنھج المشھور في تلقيب األيام و الشھور للشيخ شعبان اآلثاريمحمد علي الياس العدواني
تأليف جمال الدين أبي الفرجصادق محمود الجميلي / مناقب معروف الكرخى و أخباره

٦٠٩-٦٨٠عبد الرحمن بن علي الشھير بابن الجوزي
٦٨١-٧٠٦كتاب النفائس و محاسن المجالسنھاد خياطة

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٧٠٩-٧٥٢معجم الدراسات القرآنية المطبوعة و المخطوطة / القسم األولابتسام مرھون الصفار
١٨٥٦ م الىعوض محمد الدوري مساھمة العراق في طبع الكتاب اإلسالمي من سنة

١٩٧٩ م ٧٥٣-٧٩٢نھاية سنة
العرض و النقد و التعريف

٧٩٥-٨٠١ذيل مشتبه النسبة للذھبيعبد الجبار زكار
٨٠٢-٨٠٣نقد تحقيق " البرھان في أصول الفقه " إلمام الحرمين أبي المعالي الجوينيفؤاد عبد المنعم احمد
٨٠٤-٨١٢دراسة تحقيقية في ديوان كعب بن زھيرمحمود عبدهللا الجادر
٨١٣-٨١٧كتاب " إعراب القرآن " ألبي جعفر النحاسأحمد خطاب عمر

٨١٨-٨١٩تعقيب على " رسائل الرصافي "سعدون ناجي القشطيني
٨٢٠-٨٢١تعقيب على بحث " رايات العرب و المسلمين "عبد الجبار محمود السامرائي

المجلد التاسع 

١٩٨١ م
العدد الرابع



٨٢٢-٨٢٤كتاب " تراث اإلسالم "طالل سالم الحديثي

القادسية في آثار األقدمين
٩ـ١٢حصيل القادسيةعبد الحميد العلوجي

١٣-١٤شعر عمرو بن شأس االسدييحيى الجبوري
١٤-١٦ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيديھاشم الطعان

١٧-٢٦فتوح الشاممحمد بن عمر الواقدي
٢٧كتاب االموال تأليف ابي عبيد القاسم بن سالم الھرويمحمد خليل ھراس

٢٧-٢٩الطبقات الكبرىمحمد بن سعد بن منيع الزھري
٣٠طبقات فحول الشعر تأليف محمد بن سالم الجمحيمحمود محمد شاكر

٣١كتاب نسب قريش تأليف المصعب بن عبدهللا الزبيريليفي بروفنسال
٣١كتاب الطبقات تأليف ابي عمرو خليفة بن خياطسھيل زكار

٣٢كتاب المنمق في أخبار قريش تأليف محمد بن حبيب البغداديخورشيد احمد فارق
٣٢-٣٣الشعر و الشعراء تأليف ابن قتيبة , عبدهللا بن مسلماحمد محمد شاكر
٣٣المعارف تأليف ابن قتيبة , عبدهللا بن مسلمثروت عكاشة

٣٤كتاب المعرفة و التاريخ تأليف يعقوب بن سفيان البسوياكرم ضياء العمري
٣٤-٣٩كتاب فتوح البلدان تأليف احمد بن يحيي بن جابر البالذريصالح الدين المنجد

٤٠أنساب االشراف تأليف احمد بن يحيي البالذريمحمد حميد هللا
٤٠أنساب االشراف تأليف البالذرياحسان عباس
٤٠المسالك و الممالك تأليف ابن خرداذبة, عبيدهللا بن عبدهللام.ج. دي غوية

جمال الدين الشيال (تحقيق) / عبد المنعم عامر
٤١-٤٧االخبار الطوال تأليف ابي حنيفة احمد بن داود الدينوري(مراجعة)

٤٨-٤٩تاريخ اليعقوبياحمد بن اسحاق بن جعفر بن وھب اليعقوبي
٥٠األعالق النفيسة تأليف احمد بن عمر بن رستهم.ج. دي غوية

ألبي جعفرمحمد بن جريرمحمد ابو الفضل ابراھيم (تاريخ الرسل و الملوك) تاريخ الطبري
الجزء الثالث / ٥٠-١٣٣الطبري

١٣٤-١٤٣كتاب الفتوح تأليف احمد بن أعثم الكوفيمحمد عبدالمعيد خان
١٤٤-١٤٥االشتقاق تأليف محمد بن الحسن بن دريدعبد السالم محمد ھارون

١٤٥-١٤٧كتاب العقد الفريد تأليف ابن عبد ربه : احمد بن محمدأحمد امين, أحمد الزين , ابراھيم االبياري
١٤٨نبذة من كتاب الخراج و صنعة الكتابة تأليف قدامة بن جعفر  البغداديم.ج. دي غوية
احمد بن محمد بنم.ج. دي غوية مختصر كتاب البلدان تأليف ابن فقيه الھمذاني,

١٤٨اسحاق بن ابراھيم
١٤٩-١٥١البدء و التاريخ تأليف مطھر بن طاھر المقدسيكلمان ھوار

١٥٢-١٥٨مروج الذھب و معادن الجوھر تأليف المسعودي: ابو الحسن علي  بن حسينيوسف اسعد داغر
١٥٨كتاب االماليابي علي اسماعيل القالي

١٥٩-١٦٠كتاب ذيل االمالي و النوادرابي علي اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي
١٦١-١٦٥كتاب االغاني تأليف ابي الفرج االصفھاني : علي بن الحسينعبد الستار احمد فراج

١٦٦كتاب صورة االرضابن حوقل: ابي القاسم النصيبي
١٦٦-١٦٧المؤتلف و المختلف تأليف اآلمدي: ابو القاسم الحسن بن بشرعبد الستار احمد فراج

١٦٧احسن التقاسيم في معرفة االقاليم تأليف محمد بن احمد المقدسي البشاريم.ج. دي غوية
١٦٧معجم الشعراء تأليف المرزباني : ابو عبيدهللا محمد بن عمرانعبد الستار احمد فراج

١٦٨كتاب االمتاع و المؤانسة تأليف ابي حيان التوحيدي: علي بن محمداحمد امين و احمد الزين
١٦٨-١٦٩تاريخ غرر السير تأليف ابي منصور الثعالبيھـ. زوتنبرج
١٧٠معجم ما استعجم تأليف ابي عبيد البكريمصطفى السقا

سمط الآللي و يحتوي على النصف االول من الآللي في شرح  أمالي القالي تأليف أبي عبيدعبد العزيز الميمني
عبدهللا بن عبد العزيز ١٧٠-١٧١البكري:

١٧١-١٧٢كتاب الذخائر و التحف تأليف القاضي الرشيد بن الزبيرمحمد حميد هللا
١٧٢سيرة السلف و مناقبھم من الصحابة و التابعين و من بعدھم الصالحينابي القاسم اسماعيل بن محمد االصفھاني

١٧٣الذخيرة في محاسن اھل الجزيرة تأليف ابي الحسن علي بن بسام  الشنترينياحسان عباس
١٧٣-١٧٥حماسة الشجري تأليف ابن الشجريعبد المعين الملوحي و اسماء الحمصي

١٧٥-١٧٨معجم البلدانياقوت بن عبدهللا الحموي البغدادي
١٧٨المشترك وضعا و المفترق صقعا تأليف ياقوت بن عبدهللا الحمويفرديناند فستنفلد

١٧٩-٢٠١الكامل في التاريخعز الدين علي بن محمد ابن االثير
٢٠١اللباب في تھذيب األنسابعز الدين بن االثير الجوزي
٢٠٢-٢٠٣شرح نھج البالغة تأليف عبد الحميد بن ابي الحديد المدائنيمحمد ابو الفضل ابراھيم

٢٠٣وفيات االعيان تأليف احمد بن محمد بن خلكاناحسان عباس
٢٠٤آثار البالد و اخبار العبادزكرياء بن محمد بن محمود القزويني
٢٠٤-٢٠٨الفخري في اآلداب السلطانية و الدول اإلسالميةابن الطقطقا, محمد بن علي بن طبطبا

٢٠٨حلية الفرسان و شعار الشجعان تأليف علي بن عبد الرحمن بن ھذيل االندلسيمحمد عبد الغني حسن
٢٠٨نخبة الدھر في عجائب البر و البحر تأليف شيخ الربوة محمد بن ابي طالب االنصاريأ. مھرن

٢٠٩المختصر في اخبار البشرعماد الدين اسماعيل ابي الفدا
٢٠٩تقويم البلدان تأليف ابي الفداء اسماعيل بن محمدم. رينو و دي سالن

المجلد العاشر 
العدد األول
١٩٨١ م



٢١٠-٢٢٧نھاية االرب في فنون االدب تأليف احمد بن عبد الوھاب النويريمحمد ابو الفضل ابراھيم
٢٢٨مراصد االطالع على اسماء االمكنة و البقاع تأليف عبد المؤمن  بن عبد الحق البغداديعلي محمد البجاوي
٢٢٨كتاب دول اإلسالمشمس الدين الذھبي

٢٢٩تتمة المختصر في اخبار البشر تأليف عمر بن الوردياحمد رفعت البدراوي
٢٢٩-٢٣٠تاريخ االسالم و طبقات المشاھير و االعالمشمس الدين الذھبي
٢٣٠العبر في خبر من غبر تأليف شمس الدين الذھبيصالح الدين المنجد
٢٣١سير اعالم النبالء تأليف محمد بن أحمد, شمس الدين الذھبيصالح الدين المنجد
٢٣١-٢٣٢سير اعالم النبالءمحمد اسعد طلس

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون تأليف جمال الدين بن نباتةمحمد ابو الفضل ابراھيم
٢٣٢المصري

٢٣٣مرآة الجنان و عبرة اليقظانعبدهللا بن اسعد اليافعي
٢٣٣-٢٤٨البداية و النھايةابن كثير

٢٤٨-٢٥٩كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبرعبد الرحمن بن خلدون
٢٥٩القاموس المحيطالفيروز آبادي, محمد بن يعقوب

٢٦٠صبح االعشى في صناعة اإلنشااحمد بن علي القلقشندي
٢٦٠-٢٦١كتاب ذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاءابن الجزري, شمس الدين محمد بن محمد

٢٦١-٢٧٦االصابة في تمييز الصحابة تأليف ابن حجر العسقالنيعلي محمد البجاوي
شرح قصيدة نظم الجمان في ذكر من سلفابن ابي عذيبة, احمد بن محمد الدمشقي / تاريخ دول االعيان

٢٧٦من اھل الزمان
٢٧٧تلخيص اآلثار و عجائب الملك القھارعبد الرشيد بن صالح الباكوي

كتاب الروض المعطار في خبر االقطار تأليف محمد بن عبداحسان عباس
٢٧٧-٢٧٨المنعم الحميري

٢٧٨اخبار الدول و آثار االول في التاريخاحمد بن يوسف الدمشقي القرماني
٢٧٨-٢٧٩شذرات الذھب في اخبار من ذھبابن عماد الحنبلي, ابي الفالح عبد الحي

٢٧٩-٢٨١خزانة االدب و لب لباب لسان العرب على شواھد شرح الكافيةعبد القادر البغدادي
٢٨٢نزھة القلوب

األبحاث و الدراسات
الجزيرة الفراتية  خالل  العصور العباسيةسوادي عبد محمد النشاط التجاري و النظام النقدي في بالد

٢٨٥-٢٩٩المتأخرة
٣٠٠-٣١٠األھمية التاريخية و التراثية لألختام االسطوانيةسامي سعيد االحمد
النصوص المحققة
٣١٣-٣٨٤منثور الفوائد تأليف كمال الدين أبي البركات األنباريحاتم صالح الضامن

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٣٨٧-٤٠٠القادسية في المصادر العربية القديمة و الحديثةكوركيس عواد

٤٠١-٤٧٦"الظئريات / " أدلة كتاب معاني القرآن البي زكرياء" " يحيي بن زياد الفراءعبد األمير محمد أمين الورد

العرض و النقد و التعريف
٤٧٩-٤٨٠تصويب

األبحاث و الدراسات
٩ـ٢٥نظرية الشعر عند ابن سيناقاسم المؤمني
٢٦-٤٢لقد التقى المتنبي بابن جني و ھذه ادلتنا و شواھدنا ..！..نعممحسن غياض

النصوص المحققة
٤٥-١٠٦المدخل الى تقويم اللسام البن ھشام اللخميحاتم صالح الضامن
١٠٧-١٢٤ضمرة بن ضمرة النھشلي أخباره و ما بقي من شعرهھاشم طه شالش
كتاب مطمح األنفس و مسرح التأنس في ملح أھل األندلس تأليفھدى شوكة بھنام

القسم االول / ١٢٥-١٩٢الفتح بن خاقان األندلسي
فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات

١٩٥-٢٣٢معجم الدراسات القرآنية المطبوعة و المخطوطة / القسم الثانيابتسام مرھون الصفار
١٨٥٦ م الىعوض محمد الدوري مساھمة العراق في طبع الكتاب االسالمي من سنة

القسم الثاني / ١٩٧٩ م ٢٣٣-٢٧٦نھاية سنة
٢٧٧-٢٩٤فھرس اعالم معجم " الجيم " ألبي عمرو الشيبانيفائدة محمد مفيد آل ياسين

١٩٥٨عباس توفيق  - ١٩٢٠ ببليوغرافيا النقد األدبي الحديث في العراق  /
المسرحية . القصة . الشعر , ٢٩٥-٣٣٦القسم الثاني

٣٣٧-٣٧٦كشاف مجلة  " اإلعتدال "جياد عباس
العرض و النقد و التعريف

٣٧٩-٣٨٢تعقيب على مقال الفكر العلمي في العراق  - ٢ -جليل ابو الحب

العددان الثالث و الرابع
١٩٨١ م

المجلد العاشر 
العدد الثاني
١٩٨١ م

المجلد العاشر 



٧ـ٨قل جاء الحقعبد الحميد العلوجي
األبحاث و الدراسات

١١-٣٢ما خالف معناه مبناهعبد االمير محمد امين الورد
٣٣-٦٦األخفش الصغير عالم نحوي لم ينصفه أھل عصرهعبد الحسين الفتلي
٦٧-٨٤بھنام فضيل عفاص
٨٥-١٠٨نظرات في معجم مصطلحات علم الحيوانعزيز العلي العزي
١٠٩-١٢٧الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثةنعمة رحيم العزاوي
١٢٨-١٤٠مظاھر البيئة البحرية في الشعر الجاھليقاسم راضي مھدي

١٤١-١٤٨نظام الخراج من خالل كتاب الخراج ألبي يوسف القاضيالھادي درقاش
١٤٩-١٦٠طرديات الشمردل و أبي نخيلة و أبي نواسعبد االله نبھان

١٦١-١٦٨أكثم بن صيفي حكيم العرب و قاضي الصحراءصالح مھدي العزاوي
١٦٩-١٧٤من معارك العرب الفاصلة الكبرى - معركة عين جالوت -راجحة علي غالب
النصوص المحققة

١٧٧-٢٠٤شعر المغيرة بن حبناء التميمينوري حمودي القيسي
٢٠٥-٣٠٢المدخل الى تقويم اللسان البن ھشام اللخمي / القسم الثانيحاتم الضامن

٣٠٣-٣١٨اإليضاح و التباين في المكيال و الميزان ألحمد بن محمد بن الرفعةعماد عبد السالم رؤوف
كتاب مطمح األنفس و مسرح  التأنس في ملح أھل األندلس تأليفھدى شوكة بھنام

القسم الثاني /   ٣١٩-٣٧٨الفتح بن خاقان األندلسي
٣٧٩-٣٨٨األرجوزة الحائرةحنا جميل حداد

فھارس المخطوطات و الببليوغرافيات
٣٩١-٤١٦معجم الدراسات القرآنية المطبوعة و المخطوطة / القسم الثالثابتسام مرھون الصفار

القسمادوارد.ج.براون / ترجمة يحيى الجبوري / فھرس المخطوطات اإلسالمية بمكتبة جامعة كامبرج
٤١٧-٤٣٠الخامس

٤٣١-٤٣٨فھرس األعالم الواردة في ديوان أبي نواس برواية الصوليبھجة عبد الغفور
١٨٥٦ م الىعوض محمد الدوري مساھمة العراق في طبع الكتاب االسالمي من سنة

القسم الثالث / ١٩٧٩ م ٤٣٩-٤٨٠نھاية سنة
العرض و النقد و التعريف

٤٨٣-٤٩٧تصحيح خطأ كبير, كتاب طبقات الفقھاء المنسوب الى طاشكبري زادة ھو ألبن  الحنائيمحيي ھالل سرحان
٤٩٨حول نقد ذيل مشتبه النسبة البن رافعصالح الدين المنجد
٤٩٩-٥٠٢مالمح تراثية في تركيةصالح الدين الناھي

حول ديوان أشعار األمير أبي العباس عبدهللا بن المعتز با الخليفة العباسييونس أحمد السامرائي
٥٠٣-٥٣٠القسم األول /

٥٣١-٥٣٦مطبوعات تراثيةصادق ھامل

٣ـ٢٤القدس في شعر القرن السادس للھجرةناظم رشيد
٢٥-٤١رحلة تايلر الى العراق ( سنة ١٧٨٩ - ١٧٩٠)األب بطرس حداد

٤٢-٦٠الجاحظ و الفصاحةاحمد مطلوب
٦١-٧٢الوزير ابو علي محمد بن علي بن مقلةنافع توفيق العبود
٧٣-٨٨كتاب األلفات البن خالويه / القسم األولعلي حسين البواب

٨٩-١٠٤ديوان الناشئ األكبر ابي العباس عبدهللا بن محمد األنباري / القسم  األولھالل ناجي
١٠٥-١١٨من شعراء الفتوح نافع بن األسود المعروف بابن نجيدنوري حمودي القيسي
١١٩-١٣٤المدخل الى تقويم اللسان البن ھشام اللخمي / القسم الثالثحاتم صالح الضامن
كتاب مطمح األنفس و مسرح  التأنس في ملح أھل األندلس تأليفھدى شوكة بھنام

الجزء األول - القسم الثالث / ١٣٥-١٤٩الفتح بن خاقان األندلسي
١٥٠-١٦٢معجم األفعال المتعدية الالزمة / القسم األولھاشم طه شالش

١٦٣-١٧٤فھرس مجلة معھد الدراسات االسالمية بمدريد ١٩٥٣ - ١٩٧٨ / القسم األولعبد الزھرة ھامل غياض
١٧٥-١٨٢حول ديوان أشعار األمير أبي العباس عبدهللا بن المعتز با الخليفة العباسي/ القسم الثانييونس أحمد  السامرائي

١٨٣-١٩٠مطبوعات تراثيةصادق ھامل

إكتشافات الرواد و الرحالين الغربيين في شبه الجزيرة العربية وأثر العرب في علمشريف يوسف
٣ـ١٦الجغرافية

١٧-٣٨السخرية في أدب الجاحظھيفاء عكاري الرافعي
٣٩-٥٠عروة بن الورد الصعلوك / الشخصية و المثالحسني محمود حسين
٥١-٦٠ظاھرة الطباق داللة نفسية في شعر المتنبيعبد الفتاح صالح نافع

٦١-٧٨ديوان الناشئ األكبر ابي العباس عبدهللا بن محمد األنباري / القسم الثانيھالل ناجي
٧٩-٩٧المدخل الى تقويم اللسان البن ھشام اللخمي / القسم الرابعحاتم صالح الضامن

المجلد الحادي عشر 
العدد األول
١٩٨٢ م

المجلد الحادي عشر 
العدد الثاني
١٩٨٢ م



كتاب مطمح األنفس و مسرح  التأنس في ملح أھل األندلس تأليفھدى شوكة بھنام
الجزء الثاني - القسم الثالث / ٩٩-١١٩الفتح بن خاقان األندلسي

١٢٠-١٣٦كتاب األلفات البن خالويه / القسم الثانيعلي حسين البواب
١٣٧-١٤٨معجم األفعال المتعدية الالزمة / القسم الثانيھاشم طه شالش

١٤٩-١٥٨فھرس مجلة معھد الدراسات االسالمية بمدريد ١٩٥٣ - ١٩٧٨ / القسم الثانيعبد الزھرة ھامل غياض
١٨٥٦ م الىعوض محمد الدوري مساھمة العراق في طبع الكتاب االسالمي من سنة

القسم الرابع / ١٩٧٩ م ١٥٩-١٧٠نھاية سنة
١٧١-١٨٢حول ديوان أشعار األمير أبي العباس عبدهللا بن المعتز با الخليفة العباسي/ القسم الثالثيونس أحمد  السامرائي

١٨٣-١٨٤اضاءة حول لقاء المتنبي بابن جنيعبد الغني المالح
١٨٥-١٨٧مالحظات حول كتاب الناسخ و المنسوخ في كتاب هللا تعالىقحطان عبد الرحمن الدوري

١٨٨-١٩٠حول تراثنا العلميسلمان قطاية

٣ـ١٤اإلرتجاز و النشيد في الحربمصطفى نعمان البدري
١٥-٢٨البصرة في تراث الجاحظ / القسم األولاحمد مطلوب

صور من العالقات الزراعية في العراق ابّان القرن الثامن عشرعماد عبد السالم رؤوف
٢٩-٣٨دراسة في وثائق تاريخية جديدة /

وقائع احتفاالت والية بغداد بالمناسبات الرسمية و الدينية ابّان حكمجاسم محمد حسن
١٨٧٦-١٩٠٩ ٣٩-٤٢السلطان عبد الحميد الثاني

ديوان الناشئ األكبر ابي العباس عبدهللا بن محمد األنباري / القسمھالل ناجي
٤٣-٧٤الثالث

٧٥-١٠٤المدخل الى تقويم اللسان البن ھشام اللخمي / القسم الخامسحاتم صالح الضامن
كتاب مطمح األنفس و مسرح  التأنس في ملح أھل األندلس تأليفھدى شوكة بھنام

الجزء الثالث - القسم الثالث / ١٠٥-١٣٤الفتح بن خاقان األندلسي
١٣٥-١٥٠كتاب األلفات البن خالويه / القسم الثالثعلي حسين البواب
١٥١-١٦٢كشاف ببليوغرافي لمجلة الجزيرة / القسم األولحكمت توماشي
١٦٣-١٧٤معجم األفعال المتعدية الالزمة / القسم الثالثھاشم طه شالش

١٧٥-١٩٠معجم الدراسات القرآنية المطبوعة و المخطوطة / القسم الرابعابتسام مرھون الصفار

٣ـ١٦البصرة في تراث الجاحظ / القسم الثانيأحمد مطلوب
١٧-٢٦الرحالة الفرنسي اوليفييه يصف بغداد عام ١٧٩١ ميوسف حبي
٢٧-٥٤ديوان الناشئ األكبر ابي العباس عبدهللا بن محمد األنباري / القسم الرابعھالل ناجي

٥٥-٧٠المدخل الى تقويم اللسان البن ھشام اللخمي / القسم السادسحاتم صالح الضامن
٧١-٨٨تكملة المعجمات العربية / نقد ابراھيم اليازجيأحمد عبد زيدان
٨٩-١١٢فھرسة عبدهللا الشبراويمحمد الزاھي

١١٣-١٣٠مخطوطات عباس العزاوي / القسم األول الرياضيات و الفلك (١)اسامة النقشبندي , ظمياء محمد عباس
١٣١-١٣٥فھرس مخطوطات مكتبة طه محسنطه محسن

١٣٦-١٤٩معجم الدراسات القرآنية المطبوعة و المخطوطة / القسم الخامسابتسام مرھون الصفار
١٥٠-١٦٩معجم األفعال المتعدية الالزمة / القسم الرابعھاشم طه شالش

١٧٠-١٧٧حول ديوان أشعار األمير أبي العباس عبدهللا بن المعتز با الخليفة  العباسي/ القسم الرابعيونس أحمد  السامرائي
١٧٨-١٩٠حول " ضمرة بن ضمرة النھشلي "صالح كزارة

٣ـ٢٥أثر الفكر العربي االسالمي في تقدم علوم األرضمحمد يوسف حسن , عدنان باقر النقاش
٢٦-٤٠الجاحظ مؤرخ الحياة العربية الشعبيةمحمد طه الحاجري

٤١-٥٦في أصول التحقيق العلمي و طبع النصوصطه محسن
٥٧-٧٨ديوان الناشئ األكبر ابي العباس عبدهللا بن محمد األنباري / القسم الخامسھالل ناجي

٧٩-١١٤المدخل الى تقويم اللسان البن ھشام اللخمي / القسم السابعحاتم صالح الضامن
١١٥-١٣٤معجم األفعال المتعدية الالزمة / القسم الخامسھاشم طه شالش
١٣٥-١٥١فھرس مخطوطات المطران سليمان الصائغ و اخيه موسى الصائغ في بغداداالب بطرس حداد
١٥٢-١٦١كشاف ببليوغرافي لمجلة الجزيرة / القسم الثانيحكمت توماشي

١٦٢-١٦٩حول مصطلحات فنون الحضارة القديمةعزيز العلي العزي
حول ديوان أشعار األمير أبي العباس عبدهللا بن المعتز با الخليفة العباسييونس أحمد  السامرائي

١٧٠-١٨٥القسم الخامس /

١٩٨٢ م

العدد الرابع
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تعقيب على الجزء الثاني من مقال الفكر العلمي في العراق / الحلقة الثانيةجليل ابو الحب
١٨٦-١٩٠الزراعة :

٣ـ١١إنتقال الطب العربي الى الغرب / معابره و تأثيرهمحمود الحاج قاسم محمد
١٢-٤٤تاريخ الطباعة العراقية منذ نشوئھا حتى الحرب العظمى االولى / القسم الثانيبھنام فضيل عفاص

٤٥-٥٨النقد عند علي بن رضوانسلمان قطاية
٥٩-٨٠مقدمة في النحو تأليف ابي عبدهللا محمد بن أبي الفرج الصقلّيأحمد خطاب عمر

٨١-١٠٨كتاب استعارة أعضاء اإلنسان تأليف ابي الحسن احمد بن فارس بن زكرياأحمد خان
١٠٩-١٢٦معجم األفعال المتعدية الالزمة / القسم السادسھاشم طه شالش

١٢٧-١٥٠ما ذكره الكوفيون من االدغام البي سعيد الحسن بن عبدهللا السيرافيصبيح حمود الشاتي
١٨٥٦ م الى نھاية سنةعوض محمد الدوري مساھمة العراق في طبع الكتاب االسالمي من سنة

١٩٧٩ القسم الخامس / ١٥١-١٨٤م
١٨٥-٢٠٠فھرس المخطوطات المصورة في مكتبة الجامعة المستنصرية / بغدادميري عبودي فتوحي

٢٠١-٢٢٢كشاف ببليوغرافي لمجلة الجزيرة / القسم الثالثحكمت توماشي
٢٢٣-٢٥٤حول كتابين تراثيينھالل ناجي

حول ديوان أشعار األمير أبي العباس عبدهللا بن المعتز با الخليفة العباسييونس أحمد  السامرائي
٢٥٥-٢٧١القسم السادس /

٣ـ١٢ابو مفّزر األسود بن قطبةنوري حمودي القيسي
١٣-٥٦تصنيف العلوم عند العربمحمد حسن كاظم الخفاجي

٥٧-٨٤رحلة " لجان " الى العراق ١٨٦٦ ماألب بطرس حداد
٨٥-١٣٣قطوف من " لسان العرب "ابراھيم السامرائي

١٣٤-١٥١أسلوب اإللتفات بين التراث و المعاصرةمحمد بركات أبو علي
١٥٢-١٦٠الشيخ نصر الھوريني من رواد مصححي كتب التراثرّزوق فرج رّزوق
١٦١-١٧٨مجمع األمثال / دراسة في منھجه و طائفة من أمثالهسمير كاظم خليل

١٧٩-٢٥٠اإلنتخاب لكشف األبيات المشكلة اإلعراب لعلي بن عدالن الموصلي النحويحاتم صالح الضامن
٢٥١-٢٧٨صناعة األحبار و الليق و األصباغ / فصول من مخطوطة " قطف األزھار "   للمغربيبروين بدري توفيق

٢٧٩-٢٩٢القصيدة الحرباويةحنا جميل حداد
٢٩٣-٣٠٠مسألة في فتح ھمزة "انَّ " و كسرھا  اجاب عنھا بدر الدين بن الناظم النحويطه محسن

٣٠١-٣١٦أوراق من كتاب المثلث ألبي عبدهللا محمد بن جعفر القزاز القيروانيصالح الفرطوسي
٣١٧-٣٢٨مصادر و مراجع في جغرافية العراق / القسم األولماجد السيد ولي محمد

سجالت المحكمة الشرعية ببغداد و اھميتھا في دراسة تاريخ العراقعماد عبد السالم رؤوف
٣٢٩-٣٤٦اإلجتماعي و اإلقتصادي في العصر العثماني

٣٤٧-٣٥٢كتاب السفر الى المؤتمر لشيخ العروبة أحمد زكي باشامحسن جمال الدين
٣٥٣-٣٥٦تعقيب على ( الفكر العلمي في العراق ) الزراعة - التربةجليل ابو الحب
٣٥٧حول " االيضاح و التبيان " البن الرفعةقاسم السامرائي

٣٥٨تصويبمصطفى نعمان البدري
٣٥٩-٣٧٠حول " أخبارأبي القاسم الزجاجي " عبد الحسين المبارك

٣ـ٦لبّيك و سعديك .. جيشنا الباسل في عيدك الثالث و الستينعبد الحميد العلوجي
٧ـ١٥نظم التعبئة عند العربعبد المجيد محمود السامرائي

السفن الحربية العربية و نشاطاتھا في البحر األحمر و المحيط الھندي في مطلع  القرنطارق نافع الحمداني
عشر ١٦-٢٢السادس

٢٣-٤٣الفتوة و الفروسية العربية و اإلسالميةمحمد  مصطفى الھاللي
المفّضل بن المھلّب بن ابي صفرة األزدي فاتح شطر خراسان و ما وراءمحمود شيت خطاب

٤٤-٥٨النھر

البحرية العربية في األندلس منذ بداية تأسيسھا الى عھد الخليفة عبد الرحمنمحمد عبد العزيز عثمان
٥٩-٧٢الناصر

٧٣-٧٨اإلستراتيجية الحربية العربية في بالد المغرب في القرن الخامس للھجرةصباح ابراھيم الشيخلي
كتاب السماح في أخبار الرماح للشيخ جالل الدين عبد الرحمن بن كمال الديننوري حمودي القيسي

٧٩-٩٠السيوطي
نصوص من الموروث الحربي :ھالل ناجي

٩١-١١٢الخيول اليمنية في المملكة الرسولية
١١٣-١٤٨مناظرتان بين السيف و القلم

المجلد الثاني عشر 

١٩٨٣ م
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١٤٩-١٧٦رسالة الكندي فيما يطرح على الحديد و السيوف فال تتثلم و ال تكل
١٧٧-٢٢٢كتاب الخيل

٢٢٣-٢٥٢كتاب السالح ألبي عبيد القاسم بن سالّمحاتم صالح الضامن
٢٥٣-٣٠٤كتاب فضل القوس العربية تأليف مصطفى الشورنجي الفرحاتياحمد نصيف الجنابي و ميري عبودي فتوحي

٣٠٥-٣١٨فضائل الرمي في سبيل هللا تعالى تأليف اسحاق بن ابراھيم القراباسامة ناصر النقشبندي
٣١٩-٣٧٨كتاب التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربيةصادق محمود الجميلي

٣٧٩-٤٢٠السبق و الرمي ( و أسلحة المجاھدين )عيد ضيف العبادي

٣ـ١٨المنقول و المدلول في األفكار و المعارف الجيولوجية عند العربغسان محمد السبتي , ابراھيم جواد الفضلي
١٩-٣٠األراجيز الطبيةعادل البكري
٣١-٧٤ديوان القاضي التنوخي الكبير علي بن محمد بن داود االنطاكيھالل ناجي

٧٥-١٢٦كتاب الفرق لثابت بن أبي ثابت اللغويحاتم صالح الضامن
١٢٧-١٦٢تعبير الرؤيا للحسن بن البھلوليوسف حبّي

اإلفادة و اإلعتبار في األمور المشاھدة و الحوادث المعاينة بارض مصرعلي محسن عيسى مال هللا
القسم األول / ١٦٣-١٨٢تأليف عبد اللطيف البغدادي

١٨٣-٢٠٠شرح قصيدة ابن دريد في المقصور و المدود إلبن ھشام اللخميمھدي عبيد جاسم
٢٠١-٢١٨مخطوطات عباس العزاوي/ القسم األول : الرياضيات و الفلك (٢)اسامة النقشبندي , ظمياء محمد عباس

٢١٩-٢٣٨مصادر و مراجع في جغرافية العراقماجد السيد ولي محمد
 

٣ـ٢١صفاء الدين عيسى البندنيجي / حياته و آثارهعماد عبد السالم رؤوف
" درج الغرر و درج الّدررجليل العطية ٢٢-٢٨" المطّوعي و كتابه

٢٩-٦٠معجم األفعال المتعدية الالزمة / القسم السابعھاشم طه شالش
٦١-١٠٢كتاب الفرق لثابت بن أبي ثابت اللغوي / القسم الثانيحاتم صالح الضامن

١٠٣-١٣٦وّضاح اليمن / حياته و ما تبقى من شعرهحنا جميل حداد
اإلفادة و اإلعتبار في األمور المشاھدة و الحوادث المعاينة بارض مصرعلي محسن عيسى مال هللا

الفصل الثاني / ١٣٧-١٥٢تأليف عبد اللطيف البغدادي
١٥٣-١٥٨من نوادر المخطوطات في العراقميخائيل عواد

١٥٩-١٩٤فھرس المخطوطات اإلسالمية بمكتبة جامعة كامبرج / القسم السادسادوارد.ج. براون / ترجمة يحيي الجبوري
١٩٥- ٢١٦الظئرياتعبد األمير محمد امين الورد

"ھادي حسين حمود ً ٢١٧-٢٢٤دراسة نقدية حول كتاب " المسعودي مؤرخا
٢٢٥-٢٣٠الذيل على األرجوزة الحائرةطه محسن

 

٣ـ٢٨أدب الوصايا في العصر اإلسالميسھام الفريح
٢٩-٦٢مصادر ابن بسام في كتابه " الذخيرة "محمود عبدهللا الجادر
٦٣-٧٢النقد األدبي في مقامات بديع الزمان الھمذانيمحمد قاسم مصطفى
٧٣-٨٨اإلعراب على الخالف في الجملة العربية / محاولة على طريق التيسيرصاحب ابو جناح

٨٩-١٠٨أبو جلدة اليشكري / حياته و شعرهنوري حمودي القيسي
١٠٩-١٧٢كتاب األزمنة تأليف ابي علي محمد بن المستنير قطربحاتم صالح الضامن

١٧٣-١٨٦كتاب " المعاريض " البن فارساحمد خان
١٨٧-٢٠٨(مخطوطات عباس العزاوي/ القسم الثاني : التاريخ و التراجم و السير (١اسامة النقشبندي , ظمياء محمد عباس

٢٠٩-٢٢٤مصادر و مراجع في جغرافية العراقماجد السيد ولي محمد
٢٢٥-٢٣٠المستدرك على شعر العتابيزكي ذاكر العاني

 

٣ـ١٢الغناء و الموسيقى حتى نھاية العصر األمويشحادة علي الناطور
١٣-٢٤اإليقاعات العربيةعدنان بن ذريل
أرجوزة في طبوع الموسيقىاحمد العراقي / كشف القناع عن وجه تأثير الطبوع في الطباع

٢٥-٣٤األندلسية لسليمان الحوات

العدد الثاني

المجلد الثالث عشر 
العدد الثالث
١٩٨٤ م

المجلد الثالث عشر 
العدد الرابع
١٩٨٤ م

١٩٨٤ م

المجلد الثالث عشر 
العدد األول
١٩٨٤ م

المجلد الثالث عشر 



كتاب المالھي و اسمائھا من قبل الموسيقى تأليف ابي طالب المفضل بن سلمة بنصادق محمود الجميلي
٣٥-٦٤عاصم

نصوص في الموسيقى و الغناء :ھاشم محمد الرجب
٦٥-٧٨كتاب بوارق االلماع في الرد على من يحرم السماع باإلجماع للغزالي
٧٩-١١٠ايضاح الدالالت في سماع اآلالت  تأليف الشيخ عبد الغني النابلسي

١١١-١١٦كتاب ذم المالھي البن ابي الدنيا
مخطوطات الموسيقى و الغناء المصورة في قسم المخطوطات بالمؤسسةأسامة ناصر النقشبندي

بغداد / ١١٧-١٢٦العامة لآلثار و التراث

المكتبة الموسيقية :
١٢٧-١٢٩صفي الدين األرموي / مجدد الموسيقى العباسية للدكتور عادل البكريعبد الجبار محمود السامرائي

١٣٠-١٣١السلم الموسيقي العربي في الصور الوسطى للدكتور ليبرتي مافيكصبحي أنور رشيد
االالت الموسيقية في العراق و دورھا في المجتمع التقليدي للدكتورة شھرزادصبحي أنور رشيد

١٣٢-١٣٣قاسم حسن

شرح و تحقيق ھاشمصبحي أنور رشيد / كتاب األدوار لصفي الدين عبد المؤمن األرموي
١٣٣محمد الرجب

مخطوطات الموسيقى و الغناء و السماع في مكتبة المتحف العراقي ألسامةصبحي أنور رشيد
١٣٤-١٣٥النقشبندي

١٣٦-١٤٤كشف الھموم و الكرب في شرح آلة الطربظمياء محمد عباس
١٤٥-١٤٩حول الموسيقى العربيةخالد ابراھيم عبدهللا

٣ـ٤بشارات نيسانرئيس التحرير
٥ـ٢٧المواضعة و العقد في النظرية اللغوية عند العربعبد السالم المسدي
٢٨-٤٦العالقة بين الصوت و المدلولعبد الكريم مجاھد

٤٧-٥٨رحلة باسيفيك ده بروفنس الشرق عام ١٦٢٨ ميوسف حبّي
٥٩-٦٥النحو العربي و أثره في نشوء النحو العبري و تطورهمحمد حسن ابراھيم

٦٦-٧٦ابن الدھان الموصلي الشاعر الوشاحناظم رشيد
٧٧-٨٤رسالة في المتصل و المنفصل لرضي الدين محمد بن ابراھيم الحنبلينھاد حسوبي صالح
٨٥-١١٤شعر أبي بكر بن القوطية من أعيان المائة الخامسة الھجريةھدى شوكة بھنام
١١٥-١٢٨القصيدة الخاقانية في القراءة و حسن األداء نظم أبي مزاحم, موسى بن عبدهللا  الخاقانيعلي حسن البواب

١٢٩-١٧٦شرح مقصورة ابن دريد و اعرابھا للمھلبيمحمود جاسم الدرويش
١٧٧-١٩٦مخطوطات عباس العزاوي/ القسم الثاني : التاريخ و التراجم و السير (٢)اسامة النقشبندي , ظمياء محمد عباس

١٩٧-٢٠٩مختصر شرح  القالدة السمطية في توشيح الدريديةاحمد خان
٢١٠-٢١٥من أخبار التراث العربيأسامة ناصر النقشبندي

 
٣ـ٤الثورة و التراثرئيس التحرير

٥ـ١٧اإلفاقة العربية اإلسالمية بوجه الخطر الصليبيسوادي عبد محمد
ازدواجية اللغة نظرة في حاضر اللغة العربية و تطلع نحو مستقبلھا في ضوءمحمد راجي الزغول

١٨-٣٣الدراسات اللغوية

محاضر جلسات اكاديمية العلوم االلمانية في برلين قسم اللغات و االدبعلي يحيى المنصور و نوري حمودي القيسي
كوته و المعلقات كترينا مومسن: / ٣٤-٦٤والفن

٦٥-٧٥الصيد و القنص في المصادر األثرية في العصر العباسيصالح حسين العبيدي
كيف تھضم اللغة العربية الكلمات المستعارة من اللغات األوروبية بقلمحسين العزاوي

٧٦-٨٠نيكوالي دوبرسان
٨١-١٠٤عمرو بن اإلطنابة الخزرجي حياته و ما تبقى من شعرهحميد آدم ثويني

  ١٠٥-١٢٦ شرح مقصورة ابن دريد و اعرابھا للمھلبي / القسم الثانيمحمود جاسم الدرويش
١٢٧-١٤٦المخطوطات العربية في مكتبة جامعة ييل / القسم األولليون نيموي / تعريب محمد جبار المعيبد
١٤٧-١٥٦مخطوطات عباس العزاوي/ القسم الثالث : األدب و الشعر (١)اسامة النقشبندي , ظمياء محمد عباس

١٥٧-١٦١مراكز المخطوطات و أدلتھا بالمغرب العربيمحمد المنوني
١٦٢-١٦٤كتب التجارة في العصور العربية السالفةميخائيل عواد
١٦٥-١٩١كتاب المحبوب تأليف السري الرفاهھالل ناجي

كتاب تاريخ النقد األدبي عند العرب من العصر الجاھلي الى القرن الرابعمصطفى يعلي
١٩٢-١٩٩الھجري تأليف طه احمد ابراھيم

٢٠٠-٢٠٧المستدرك على مصادر جغرافية العراقعزيز العلي العزي
٢٠٨-٢١٤من أخبار التراث العربي / حوار في المخطوطات و التراثأسامة ناصر النقشبندي

١٩٨٥ م

العدد الثاني
١٩٨٥ م

المجلد الرابع عشر 
العدد الثالث

المجلد الرابع عشر 

المجلد الرابع عشر 
العدد األول



٣ـ٤البصرة .. شھيدھا كالشھيد في يوم بدررئيس التحرير

.ملف خاص  :  صمود البصرة
٧ـ٢٠من مظاھر صمود " أھل البصرة " في التاريخ العربي اإلسالميفاروق عمر فوزي

٢١-٣٦صمود البصرة أثناء حصار نادر شاه سنة ١٧٤٣عماد عبد السالم رؤوف
٣٧-٥٠البصرة في سنوات المحنة  ١٧٧٥- ١٧٧٩صالح محمد العابد

٥١-٦٦شواھد من بطولة البصرةنوري حمودي القيسي

٦٧-٨٤الربط االسالمية , تعريفھا و تاريخھا و دورھا في الدفاع عن الحدودمحيي ھالل السرحان
٨٥-١٠٦ابو علي النحوي و الدراسات الصوتيةعلي جابر المنصوري
١٠٧-١٥٨كتاب النخلة ألبي حاتم السجستانيحاتم صالح الضامن

١٥٩-٢٠٤شرح مقصورة ابن دريد و اعرابھا للمھبلي / القسم الثالثمحمود جاسم الدرويش
٢٠٥-٢٢٤(المخطوطات العربية في مكتبة جامعة ييل / القسم الثاني (العروض-البالغة-الشعرليون نيموي / ترجمة محمد جبار المعيبد

ثالث رسائل في الكواكب و استحضار األرواحادريس عبد الحميد الكالك " مالحظات حول تحقيق " 
٢٢٥-٢٣٢المنسوبة الى الكندي

٢٣٣-٢٣٦شرح الجمل البن عصفور / تحقيق الدكتور صاحب جعفر أبو جناحعياد الثبيتي
٢٣٧-٢٤١من أخبار التراث / ندوة عن صمود البصرة عبر التاريخأسامة ناصر النقشبندي

ً رئيس التحرير ٣ـ٤الشھداء.. أكرم منا جميعا
٥ـ١٦تقنية السالح عند العرب / الجزء األولعبد الجبار محمود السامرائي

١٧-٤٤الطب و تاريخه عند العربكمال السامرائي
٤٥-٦٨الطيب و العطور في التراث العلمي العربيجابر الشكري

٦٩-٩٢رياضيات وادي الرافدين و أثرھا في التراث الفكري الرياضيخالد أحمد السامرائي
٩٣-١١٢علم الحيوان عند العربجليل ابو الحب
١١٣-١٣٢لغة العلوم في المغرب العربيالبشير السالمي

١٣٣-١٣٨دراسة مقارنة في كتب التراث الزراعيةناصر حسين صفر
١٣٩-١٥٢الدميري و كتابه حياة الحيوانعزيز العلي العزيز

١٥٣-١٦٨امراض العين في ارجوزة ابن طفيلمحمود الحاج قاسم محمد
١٦٩-٢٤٢المقاطيع (ديوان شعري تعليمي في الكيمياء) للطغرائيرّزوق فرج رّزوق
٢٤٣-٢٦٦أرجوزة في أسباب الحميات البن سيناداود مزبان الثامري
٢٦٧-٢٨٦رسالتان في صناعة المخطوط العربيبروين بدري توفيق

فھرس األدوية المفردة النباتية و المعدنية الواردة في كتاب المنصوري فيحازم البكري الصديقي
٢٨٧-٣٢٨الطب ألبي بكر محمد بن زكريا الرازي

٣٢٩-٣٣٢مخطوطات طبية عربية في جامعة أوبساالفخري الدباغ
٣٣٣-٣٥٤مصادر التراث العربي في الزراعة و علوم األحياء و الطب البيطريعادل محمد علي الشيخ حسين

٣٥٥-٣٧٨من نوادر المخطوطات العلمية في العراقأسامة ناصر النقشبندي
٣٧٩-٣٨٢من أخبار التراث / الندوة القطرية االولى لتأريخ العلوم عند العربأسامة ناصر النقشبندي

رد على مالحظات السيد ادريس عبد الحميد الكالك حول تحقيق ثالث رسائليوسف حبي
٣٨٣-٣٨٤للكندي

٣ـ٤لن يمروا...رئيس التحرير
٥ـ١٨تقنية السالح عند العرب / القسم الثاني : االت الحصارعبد الجبار محمود السامرائي

١٩-٣٠علوم اللسان عند ابن خلدونعبد السالم المسدي
  ٣١-٣٨ صنّاع النسيج في اآلثار العربية اإلسالمية في العصر العباسيصالح حسين العبيدي

٣٩-٥٢الصورة الفنية في جھود النقاد العرب القدامىعبد اإلله الصائغ
أثر التطورات االقتصادية في األوضاع السياسية في الدولة العربية اإلسالميةنجمان ياسين

٥٣-٦٠نظرة نقدية جديدة /
٦١-٨٤أوزان الموشحات األندلسية و قوافيھامقداد رحيم خضر

٨٥-٩٦منافع االحجار  / دراسة في أول مخطوط عربي في علم األحجار الكريمةعماد عبد السالم رؤوف
التبيين و اإلقتصاد في الفرق بين السين و الصاد ألبي عبدهللا محمد بن أحمدعلي حسين البواب

٩٧-١٨٠بن سعود األنصاري
١٨١-١٩٢حاجب الفيل / حياته و ما تبقى من شعرهنوري حمودي القيسي

١٩٣-٢١٠مخطوطات عباس العزاوي/ القسم الثالث : األدب و الشعر (٢)اسامة النقشبندي , ظمياء محمد عباس
٢١١-٢٢٢نظرات في كتاب منثور الفوائدحاتم صالح الضامن

٢٢٣-٢٢٤أصل االوبرا : العطاءات العربية االندلسية للمؤلف رودر يفوثاياسخيري الزبيدي

المجلد الخامس عشر 

١٩٨٦ م
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٢٢٥-٢٢٨من أخبار التراث العربياسامة ناصر النقشبندي
٢٢٩-٢٣٢مھرجان المربد الشعري السادس تظاھرة ثقافية قومية رائعة

بيان ھام صادر عن اتحاد المؤرخين العرب لفضح أساليب الكيان الصھيوني
٢٣٣-٢٣٦في تشويه تاريخ األمة العربية

٣ـ٤ميالد القائد .. ميالد األمةرئيس التحرير
٥ـ٢٨الشاعر العربي قبل اإلسالم و تحديات العصرمحمود عبدهللا الجادر
٢٩-٤٨اإلبداع بين مقوماته و اإلنفعال في النقد القديمعبد الفتاح صالح نافع
٤٩-٦٢دفاع عن النحو العربينعمة رحيم العزاوي

٦٣-٧٦سلم اآلحاد العّدي لألعداد العربيةعبد األمير محمد أمين الورد
٧٧-٨٦المختار من كتاب األمثال ألبي زيد سعيد بن أوس األنصاريجليل العطية

الّدّر المرصوف في وصف مخارج الحروف تأليف ابي المعالي محمد بنغانم قدوري الحمد
  ٨٧-١٠٢ابي الفرج فخر الدين الموصلّي

١٠٣-١٤٢ابن بسام / حياته و شعرهمزھر السوداني
١٤٣-١٦٢المخطوطات المغربية مراكزھا, فھارسھا و لوائحھاحسن جالّب
١٦٣-١٦٨مقابسات في الفلسفة الصوفيةعزيز عارف

١٦٩-١٨٠كتاب اإلشتباه و النظائر المنسوب الى الثعالبيحاتم صالح الضامن
١٨١-١٩٨كتاب ليس في كالم العرب البن خالويهمحمود جاسم الدرويش

١٩٩-٢٢٨المستدرك على صنّاع الدواوينھالل ناجي
٢٢٩-٢٤٨رد على نقد احمد خانسامي مكي العاني

٣ـ٤ست سنوات من الصمود و اإلنتصاررئيس التحرير
٥ـ١٨نشوء و تطور مملكة ميسان / " دراسة تاريخية و أثرية "واثق إسماعيل الصالحي
١٩-٢٨دولة ميسان العربيةمنذر عبد الكريم البكر
٢٩-٣٤نقود مملكة ميسان العربية و دورھا التاريخي و الحضاري و اإلعالميمحمد باقر الحسيني
٣٥-٤٢دور "أھل ميسان " في الدفاع عن عروبة العراقفاروق عمر فوزي
٤٣-٥٩صمود الموصل أمام عزو نادر شاه سنة  ١١٥٦ ھـ سعيد الديوه جي

٦٠-٧٢األّوليّات التاريخية الھتمامات العرب بعلم اإلحتماعاحسان محمد الحسن
٧٣-٨٤المكاييل العربية اإلسالمية في المصادر األثريةصالح حسين العبيدي
٨٥-٩٤الشعر وثيقة تاريخية تغنى أحداثه و تحقق وقائعهنوري حمودي القيسي

٩٥-١٢٢أرجوزة في الفرق بين الضاد و الظاء / نظمھا جمال الدين بن مالك النحويطه محسن 
المذاكرة في ألقاب الشعراء " للمجدشاكر العاشور " فصل من كتاب / شعراء الكتّاب

النّّشابي االربلي "١٢٣-١٦٨
١٦٩-١٨٢موّضحة الطريق الى صوى مناھج التحقيقھالل ناجي

١٨٣-٢١٢مخطوطات عباس العزاوي/ القسم الثالث : األدب و الشعر (٣)اسامة النقشبندي , ظمياء محمد عباس
٢١٣-٢٢٠مراجعة لكتاب الدكتور عمايرة " في النحو اللغة و تراكيبھا "سمير شريف ستيتية

٢٢١-٢٢٦تعقيب حول تحقيق ( أرجوزة في أسباب الحّميات البن سينا )محمود الحاج قاسم محمد
٢٢٧-٢٣٢من أخبار التراث العربيأسامة ناصر النقشبندي

٣ـ٤لكم المجد .. في يومكم ھذا .. أيھا الشھداءرئيس التحرير
٧ـ٢٦قديم و جديد في أصل الخط العربي و تطوره في عصوره المختلفةيوسف ذنون

٢٧-٤٤موازنة بين رسم المصحف و النقوش العربية القديمةغانم قدوري حمد
٤٥-٥٠تطور الخط العربي على المسكوكات العربية حتى نھاية العصر العباسيناھض عبد الرزاق دفتر

٥١-٦٨الخط العربي جماليا و حضارياشاكر حسن آل سعيد
٦٩-٨٢مدرسة الخط العراقية من ابن مقلة الى ھاشم البغدادينوري حمودي القيسي
٨٣-١٠٢مبدأ ظھور الحروف العربية و تطورھا لغاية القرن االّول الھجريأسامة ناصر النقشبندي

١٠٣-١١٢أثر الخط العربي في الفن األوربيعبد الجبار محمود السامرائي
١١٣-١٢٢النسج و الثلث ل أدولف كروھمانغانم محمود (ترجمة) / يوسف ذنون (تقديم)

١٢٣-١٣٠االستعمال الزخرفي للحروف العربية في الغرب لفريق علي جيراز بھويكاظم سعد الدين
١٣١-١٤٠أدوات الكتابة و موادھا في العصور اإلسالميةنضال عبد العالي أمين
١٤١-١٤٨نساء خطاطاتظمياء محمد عباس

١٤٩-١٥٦الخطّاط ياقوت المستعصميمحمود شكر الجبوري
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١٥٩-١٧٢وّضاحة األصول في الخط نظمھا عبد القادر الصيداويھالل ناجي
١٢٢٤ ھـ ابو العباسھالل ناجي نظم لئالي السمط في حسن تقويم بديع الخط نظمھا سنة

١٧٣-١٨٤احمد بن محمد الرفاعي القسطالي
١٨٥-٢٤٨منھاج اإلصابة في معرفة الخطوط و اآلت الكتابة صنفه محمد بن احمد  الزفتاويھالل ناجي
٢٤٩-٢٥٨بضاعة المجّود في الخط و اصوله للشيخ االمام محمد بن الحسن السنجاريھالل ناجي
نظم األصل علي بن ھالل الشھيرھالل ناجي / شرح المنظومة المستطابة في علم الكتابة

شرحه ابن البصيص و ابن الوحيد ٢٥٩-٢٧٠بابن البواب,
٢٧١-٣١٦كتاب البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان البن معاذ الجھنيغانم قدوري حمد

٣١٧-٣٤٤باب في الھجاء البن الدھان النحويمحمود جاسم الدرويش
٣٤٥-٣٧٦أرجوزة في علم رسم الخط نظمھا و شرحھا صالح السعدي الموصليزھير زاھد , ھالل ناجي

ً كوركيس عواد ٣٧٧-٤١٢الخط العربي في آثار الدارسين قديماً و حديثا
٤١٣-٤٣٢كشف األسرار في رسم مصاحف األمصار للسمرقنديحاتم صالح الضامن
٤٤٠-٤٣٣تعريف بكتاب " خطاطون مبدعون"  تأليف باسم ذنونھدى شوكة بھنام

٣ـ٤متى يتبرأ العالم اإلسالمي من صھاينة إيران .. !؟رئيس التحرير
٥ـ٢٨الكتابة الصوتيةحسام سعيد النعيمي
٢٩-٥٠السفارات و الرسائل النبوية / ُكتّاب النبي صلى هللا عليه و سلم و موادھم الكتابيةمحمود شيت خطاب

٥١-٥٨تقنية السالح عند العرب / األسلحة الجماعية - الجزء الثالثعبد الجبار محمود السامرائي
٥٩-٧٤منھج البحث الجغرافي عند المقدسيفالح شاكر أسود

٧٥-٨٦بّشار بن برد و سياسة عصرهفاروق عمر فوزي
٨٧-١١٨النحو عند التبريزي في شرح القصائد العشرعبد الحسين الفتلي

١١٩-١٢٨عشرون درھماَ في كتاب سيبويه للمستشرق االنجليزي M.G.Carterعبد اللطيف الجميلي , حاتم الضامن (ترجمة)
كتاب الحنين الى األوطان البي منصور محمد بن سھل بن المرزبان الكرخيجليل العطية

١٢٩-١٧٤البغدادي

رسالة في ما انفرد به القراء في الروايات من التالين بالحروف ألبي الطيبمحمد عبد الكريم كاظم الراضي
١٧٥-١٩٠عبد المنعم بن عبيد هللا بن غليون المقري

١٩١-٢١٢فھرس مخطوطات جامع السيد سلطان علي في بغدادعماد عبد السالم رؤوف
٢١٣-٢٣٠مخطوطات عباس العزاوي / القسم الرابع - اللغة العربية و علومھاأسامة ناصر النقشبندي , باسمة محمد علي الجبوري

٢٣١-٢٣٦المصطلح الفلسفي عند العربعبد األمير األعسم , حسن مجيد العبيدي
٢٣٧-٢٤٠مختصر تاريخ الطب العربيكمال السامرائي , عبد علي الجسماني

٢٤١-٢٤٦يوسف ذنون مدرسة االبداع في الخط العربيسعيد الديوه جي
 

٣ـ٤بغداد من المنصور " أبو جعفر " الى المنصور " صدام حسين "رئيس التحرير
٥-٤٢دار الخالفة العباسية و جامع القصر في بغدادحسن احمد الراوي

٤٣-٥٦مفھوم " النفس " و تطوره في الفكر الملحمي المبكرثامر مھدي
معارك ما بينمازن مجيد مصطفى " القسم األول  / دراسة تعبوية لمعارك ما بعد القادسية

٥٧-٦٦"القادسية و المدائن
٦٧-١٢٢كتاب السالح البي سعيد االصمعيمحمد جبار المعيبد

١٢٣-١٥٠مساحة األكرباألكر للسجزيعلي اسحق عبد اللطيف
نقعة الصديان للشيخ االمام العالمة رضي الدين ابن الفضائل الحسن بن محمداحمد خان

١٥١-١٨٦بن الحسن الصغاني
١٨٧-١٩٦مخطوطات عباس العزاوي / القسم الرابع - اللغة العربية و علومھا (٢)اسامة ناصر النقشبندي , باسمة محمد علي الجبوري

١٩٧-٢٠٨إعادة تحقيق المخطوط و طبعهطه محسن
٢٠٩-٢٢٨اسماء خيل العبر و فرسانھا البي عبدهللا محمد بن زياد االعرابيمحمد عبد القادر احمد , مروان العطية

٢٢٩-٢٣٠كتاب نصيحة الملوك لعلي بن محمد الماورديمحمد الحديثي و أسامة النقشبندي
٢٣١-٢٣٢عود على بدء حول " أرجوزة في اسباب الحميات "محمود الحاج قاسم محمد

٣ـ٤بابل .. من حمورابي الى صّدام حسينرئيس التحرير
٥ـ١٨جوانب من األسس القانونية و الفكرية في قانون حمورابيمحمد طه األعظمي

١٩-٣١المنجزات السياسية و العسكرية في عصر فجر السٮالالت السومريةفاضل عبد الواحد علي
٣٢-٣٩حقوق اإلنسان في بالد ما بين النھرينمحمد الحاج حمود
٤٠-٤٨مردوك عظيم آلھة بابلرضا جواد الھاشمي
٤٩-٦٥القيم التشكيلية لفن الرسم في أسطورة عشتار " اينانا" الى العالم السفليشاكر حسن آل سعيد
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ً فوزي رشيد ٦٦-٧٢المسرح بابلي و ليس اغريقيا
٧٣-٨١شواھد عمارية من العصر البابلي القديمواثق اسماعيل الصالحي

٨٢-١٠٢دور العلم و المعرفة في العراق القديموليد الجادر و عبداإلله فاضل
١٠٣-١٦٢شرح مقصورة ابن دريد المنسوب الى الجواليقيحاتم صالح الضامن , عبد المنعم احمد التكريتي

١٦٣-١٧٤مخطوطات عباس العزاوي / القسم الرابع - اللغة العربية و علومھاأسامة ناصر النقشبندي , باسمة محمد علي
١٧٥-١٧٦حمورابي ملك بابل و عصرهھورست كلنغل / ترجمة غازي شريف

يوسف دنون مدرسة اإلبداع في " تعقيب على مقال األستاذ سعيد الديوه جي
الخط العربي "١٧٧-١٧٨

١٧٩-١٨٠استبيان موقف القراء من المجالت األدبية في العراق
 

٣ـ٤غزو الفرنجة و التماثالت التاريخية المعاصرةرئيس التحرير
٥ـ١٥الحروب الصليبية دوافعھا و بواعثھا الممھدةصالح العابد

١٦-٣٧معركة حطين :  دراسة تاريخية عسكريةعبد الجبار محمود السامرائي
٣٨-٦٨جيش صالح الدينمحسن محمد حسين

٦٩-٨٤الفكر العسكري للقائد صالح الدين األيوبي : دراسات في معركة حطيندريد عبد القادر نوري
مؤامرات الحشيشية الباطنية إلغتيال صالحفاروق عمر فوزي : صالح الدين األيوبي و التحدي

٨٥-٩١الدين
٩٢-١٠٨عماد الدين زنكي و سياسة الجھاد تجاه الصليبيينمرتضى حسن النقيب

١٠٩-١٣٦جھاد صالح الدين األيوبي " التاريخ و الشعر "ناظم رشيد
١٣٧-١٥١شعر الجھاد في معارك صالح الدين األيوبينوري حمودي القيسي
١٥٢-١٦٥الحرم الشريف في ظل الغزو الفرنجيعبد العزيز حميد صالح
التراث المعماري العربي و أثره في العمارة األوربية من خالل الحروبصالح حسين العبيدي

١٦٦-١٧٣الصليبية
١٧٤-١٩١أضواء على التحالف الصليبي المغولي ضد العراق و المشرق العربيسوادي عبد محمد

١٩٢-٢٠١الحملة الصليبية الثامنة على تونسأحمد الطويلي
رسالتان لصالح الدين األيوبي بعث بھما الى الخليفة العباسي الناصر لدين هللاأحمد الحسو , عبد الواحد الرمضاني

٥٨٣ ھـ و ما سبق ذلك من انتصارات ٢٠٢-٢٣١حول تحرير القدس سنة
٢٣٢-٢٦٣مصادر دراسة الحروب الصليبيةكوركيس عواد

٣ـ٤نجوى .. ال بد منھاعبد الحميد العلوجي
٥ـ٣٠تنظيمات الجيش في الدولة العربية اإلسالمية في األندلس في العصر األمويعبد الواحد طه ذنون

٣١-٥٤الصورة الفنية لعدة الحرب في القصيدة العربية قبل اإلسالمعبد اإلله الصائغ
٥٥-٦٩دواوين الشعر العباسي في أصولھا األولىاحمد جاسم النجدي

٧٠-٧٧لمحات من تاريخ طب األطفال في الموصلمحمود الحاج قاسم محمد
٧٨-٨٥أثر الغناء في ظھور الموشحات األندلسيةيونس شنوان
٨٦-٩٢الرسوم التزينية في الدور الحلبيةسلمان قطاية

٩٣-١٣١دار الخالفة و جامع القصر في بغداد / القسم الثانيحسن أحمد الراوي
" و " أو" ألبي اليمن الكندي البغداديخليل ابراھيم العطية ١٣٢-١٤٢مسألة في اإلستفھام ب " أّم
١٤٣-١٧٢مواد البيان لعلي بن خلف الكانبحاتم صالح الضامن

١٧٣-١٨٥ابو الوليد الحميري / حياته و شعرهفاخر جبر مطر , احمد حاجم الربيعي
١٨٦-١٩٣رسالة الغربال لعالم الرياضيات العربي ابن الھائم المقدسيخضير عباس المنشداوي , رشيد عبد الرزاق الصالحي

١٩٤-٢٠٥المؤمل بن أميل المحاربي / حياته و ما تبقى من شعرهحنا جميل حداد
٢٠٦-٢٢٧المخطوطات المغربية / مراكزھا, فھارسھا, و لوائحھا - القسم الثانيحسن جالب

٢٢٨-٢٣٧مخطوطات عباس العزاوي / القسم الرابع - اللغة العربية و علومھااسامة ناصر النقشبندي , باسمة محمد علي
٢٣٨-٢٤٣نسخة أخرى لكتاب " جذوة المقتبس " للحميديعبد المالك الشامي

٢٤٤-٢٥٠المستدرك على ديوان ابن شھيد األندلسيعبد العزيز الساوري
٢٥١-٢٥٥ظواھر زخرفية في المحاريب العراقيةخالد خليل حمودي

٢٥٦-٢٦٢من أخبار التراث العربيأسامة ناصر النقشبندي

٣ـ١٨الفاو أھميتھا السوقية و انعكاساتھاعلى دور العراق في أمن الخليج العربيفالح شاكر أسود
١٩-٣٠دراسة تعبوية لمعارك ما بعد القادسية  / القسم الثاني : فتح المدائنمازن مجيد مصطفى
٣١-٤٢المقدمة و بنائية معنى القصيدة في شعر زھير بن أبي سلمىفايز عارف القرعان
٤٣-٥٦السالنامات العثمانية و أھميتھا لتاريخ العراقفاضل مھدي بيات
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٥٧-٧٢رسالتان ألحمد بن برد األصغرفرناندو دو الجرانجا / ترجمة  عبد اللطيف عبد الحليم
٨٦-٧٣الجذور التاريخية لمناھج العلوم اإلجتماعية عند العرباحسان محمد الحسن

٨٧-٩٤علم النبات في األندلسعادل محمد علي الشيخ حسين
٩٥-١٢١جوانب من الفوارق اللھجية في النحو و القراءاتعبد الحسين محمد الفتلي
١٢٢-١٣٠شاعر أموي:  حريث بن محفّص المازنينوري حمودي القيسي
الباب الثاني في البالغةحاتم صالح الضامن - القسم الثاني / مواد البيان لعلي بن خلف الكاتب

١٥٧-١٣١و أقسامھا
١٥٨-١٦٧تحفة المال في مواضع كال " أرجوزة " ألبي بكر محمد بن المحليطه محسن

١٦٨-١٨١ورقة بن نوفل حياته و شعرهأيھم عباس حمودي القيسي
١٨٢-١٩٥مخطوطات عباس العزاويأسامة النقشبندي , ظمياء محمد عباس

١٩٦-٢٢٢معجم الشعر في كتاب العينعبد العزيز ابراھيم
٢٢٣-٢٤٨التنبيه على أوھام تحقيق شرح الكافية الشافية إلبن مالكحسام سعيد النعيمي
٢٤٩-٢٥٤كتاب اإلستقصا في تاريخ المغرب األقصى لمؤلفه محمد الناصريعبد الغني خماس

٣ـ١٥المجالس األدبية في عصر صالح الدين األيوبيناظم رشيد
١٦-٢٠ابن سينا عالم أبدع في فھم خوارق النفسعبد علي الجسماني

٢١-٣١توزيع العطاء على الجند في فترتي صدر اإلسالم و العھد العباسي األولعبد الوھاب خضر الحربي
٣٢-٦٦العقل و العقالنية في مدرسة بغداد الفلسفيةعلي حسين الجابري

٦٧-٨٠مقابسات في الفلسفة الصوفية / القسم الثالث : بين آربري و النفريعزيز عارف
للثعالبي في ضوء مخطوطةمحمود عبدهللا الجادر - دراسة تحقيقية في كتاب من غاب عنه المطرب

٨١-١٠٤جديدة
١٠٥-١١٩شعر الحصين بن الحمام المريمھدي عبيد جاسم

الباب الثالث في أقسامحاتم صالح الضامن - القسم الثالث / مواد البيان لعلي بن خلف الكاتب
١٢٠-١٥٢البالغة الفرعية

١٥٣-١٧٣ابو الطمحان القيني / حياته و ما تبقى من شعرهمحمد نايف الدليمي
١٧٤-١٨٨مخطوطات عباس العزاوي/ القسم الخامس - الحديث و علومه الجزء الثانياسامة النقشبندي , ظمياء محمد عباس

١٨٩-٢١٤معجم الشعراء في كتاب العين / القسم الثانيعبد العزيز ابراھيم
٢١٥-٢٢٥ديوان شعر عدي بن الرقاع العامليعبد الحميد الرشودي
٢٢٦-٢٥١دار الخالفة العباسية و جامع القصر .. مرة أخرىعبد الستار درويش
٢٥٢- ٢٥٤كتاب لباب اإلعراب لالسفرايينيھدى شوكة بھنام

٣ـ١٤الفّراء و الدراسات القرآنية  / ١ - تقويم معاني القرآن للفّراءأحمد خطاب العمر
١٥-٢٧الفّراء و الدراسات القرآنية  / ٢- موقف الفّراء من القراءات القرآنيةعلي ناصر غالب

٢٨-٥٠أثر القراء السبعة في أعمال الحروف العاملة و اھمالھاھادي عطية مطر الھاللي
٥١-٧٠الجاحظ الناقد التفسيريكاصد ياسر الزيدي
٧١-٩٢قراءة األعمش و خصائص القراءة الكوفيةصاحب أبو جناح

٩٣-١٠٠مدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيممحمد حسين علي الصغير
١٠١-١١٤المنھج الصوتي للنحو العربي في (معاني القرآن)محمد كاظم البّكاء

١١٥-١٢٤نماذج من الخلل في ترجمة القرآن الكريمعزيز عارف
١٢٥-١٣٤علم النّميات في القرآن الكريمعبد الجبار محمود السامرائي

١٣٥-١٦٥المجيد في إعراب القرآن المجيد للسفاقسيحاتم صالح الضامن
١٦٦-٢٠٣الرسالة العدوية في الياءات اإلضافية تأليف ابراھيم بن اسماعيل العدوياحمد نصيف الجنابي
الشعر و الشعراء و أنواع اقتباساتھم من ألفاظ القرآن و معانيه ألبي منصورمجاھد مصطفى بھجة

٢٠٤-٢٢٨عبدالملك ابن محمد الثعالبي

أن رحمة هللا قريب من المحسنينزيان احمد الحاج ابراھيم " تحفة الطالبين في إعراب قوله تعالى " 
٢٢٩-٢٥٠تأليف العالّمة الشمس محمد بن علي بن طولون الصالحي الدمشقي الحنفي

الجمع و التوجيه لما انفرد بقراءته يعقوب ابن اسحق الحضرمي البصريغانم قدوري حمد
٢٥١-٢٩١تأليف ابي الحسن شريح بن محمد الرعيني اإلشبيلي األندلسي

٢٩٢-٣٠٤تفسير الوسيط بين الوجيز و البسيط ألبي الحسن علي بن أحمد الواحديمھدي عبيد جاسم , نھاد حسوبي صالح
كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن ألبي القاسم الحسن بن محمد ابن الحسنمحمد عبد الكريم كاظم الراضي

٣٠٥-٣٢٢بن حبيب

منھاج التوفيق الى معرفة التجويد و التحقيق لعلم الدين أبي الحسن علي بنصالح مھدي عباس
٣٢٣-٣٦٢محمد بن عبد الصمد السخاوي

دليل لغات العرب على -١عبد األمير محمد أمين الورد -٢ دليل األلسن في كتاب معاني القرآن للفراء
٣٦٣-٣٦٨القبائل و الجماعات و القطّان في كتاب معاني القرآن للفراء

٣٦٩-٣٨٦في سبيل فھرسة متخصصة للدراسات القرآنيةطه محسن
٣٨٧-٣٩١كتاب العنوان في القراءات السبع ألبي طاھر اسماعيل ابن خلف األندلسيمحمود جاسم الدرويش

المجلد السابع عشر 

١٩٨٨ م

المجلد السابع عشر 
العدد الرابع
١٩٨٨ م

العدد الثالث



٣ـ٤أعياد نيسانرئيس التحرير
٥ـ١٩القاھرة : تأريخ و تراث, معنى التاريخ في القاھرةاوليك كرابار / ترجمة محمود حمندي

علي يحيي منصور(ترجمة)/نوري حمودي القيسي
(مراجعة)

بعض سمات الشعر العربي القديم كما تصورھا مجموعة مختارة غير
٢٠-٣١مشھورة كثيراً للسير جارلس اليل

٣٢-٦٢األنماط التحويلية في الجملة اإلستفھامية العربيةسمير شريف ستيتية
٦٣-٧٧دراسة في معلومات العھد القديم التاريخية عن فلسطينسامي سعيد األحمد

٧٨-٨٤التجديد الحضري لقلعة كركوكزين العابدين علي صفر
٨٥-٩٣نظام البريد في الحضارة العربيةحسين علي الداقوقي

٩٤-١٠٩كلمات من (وبستر) و (لسان العرب)ناجية مراني
١١٠-١٢٥الفارابي و آراؤه اللغوية في كتاب الحروفعدنان محمد سلمان
١٢٦-١٣٦رحلة تأريخية مع تصانيف الناباتات الطبية عند العربناصر حسين صفر
١٣٧-١٤١مداد الذھب صناعته في العصور اإلسالميةبروين بدري توفيق
١٤٢-١٦٢مواد البيان لعلي بن خلف الكاتب / القسم الرابعحاتم صالح الضامن
١٦٣-١٧٩ابن مرج الكحل و ما تبقى من شعرهنجم عبد علي رئيس

١٨٠-١٩٥ترجمة أسامة بن منقذ البن العديمجليل العطية
(المواقف)ذاكر زكي العثمان ١٩٦-٢٠٤النّفّري و كتاب

٢٠٥-٢٠٩مقابسات في الفلسفة الصوفية  / القسم الرابع - بين آربري و النفري (تابع)عزيز عارف
٢١٠-٢٢٦أغلوطة في سرح العيونرشيد الجميلي
٢٢٧-٢٣٥كتاب التبيان في علم المعاني و البديع و البيانمقداد رحيم

٢٣٦-٢٣٧كتاب مواد البيان كتاب مطبوع منذ ست سنواتأبو القاسم محمد كرو
٢٣٨فھرسة المخطوطات العربية اإلسالميةعبداالله عبد الرحيم

.. الى البناءرئيس التحرير ٣ـ٤الفاو- مدينة الفداء و بّوابة النصر العظيم من التحرير
٥ـ١٢القصائد القدسياتعبد الجبار محمود السامرائي

١٣-٢٠عبد الرحمن حلمي و مخطوطته في تاريخ بغداد في القرن التاسع عشرعماد عبد السالم رؤوف
٢١-٢٥خصوصية تحديد اإلتجاه في الخرائط عند العربفالح شاكر أسود
٢٦-٣٥اإلحتجاج النحوي عند ابن مالك بين الدليل العقلي و الدليل النقليصاحب أبو جناح
٣٦-٥٦مع الثعالبي و كتابه الذي وصف ب (لطائف اللطف)خليل أبو رحمة

٥٧-٦٦تذوق ابن طباطبا العلوي لفن الشعرمنير عبد القادر سلطان
ريف بغداد بين مصادر الجغرافية و مؤلفات التراجم و السير, نظرة تاريخيةناجية عبدهللا ابراھيم

٦٧-٧٨تحليلية
٧٩-١١٧مواد البيان لعلي بن خلف الكاتب / القسم الخامسحاتم صالح الضامن
١١٨-١٤١بغية المرتاد لتصحيح الضاد تأليف علي بن غانم المقدسيمحمد جبار المعيبد

١٤٢-١٥١غرائب خلق اإلنسان البن خالويهمحمود جاسم الدرويش
١٥٢-١٦٤شعر ابي عامر بن مسلمةھدى شوكة بھنام

١٦٥-٢٠٠كشاف المواد اللغوية في معجم العينعبد العزيز ابراھيم
٢٠١-٢٠٣مخطوطات طبية عربية في مكتبة الدراسات الشرقية و االفريقية بجامعة لندنآدم غاسك / ترجمة عدنان جواد الطعمة

(تحقيق) و كمال السامرائي حازم البكري الصديقي
٢٠٤-٢٠٨قراءة أولى في كتاب المنصوري ألبي بكر الرازي(مناقشة)

٢٠٩-٢١٠ملتقى ابن باديس الثالث للفكر و الثقافة الوطنية ( التراث و مناھج تحقيقه)

٣ـ٤في اسبوع قادسية صدام المجيدة (المجد للعراق - المجد للقائد)رئيس التحرير
٥ـ٢٤في جدل التراث و المعاصرة : األلسنية بين عبد القاھر و المحدثينرشيد عبد الرحمن العبيدي
٢٥-٣٥نحو منھج قومي في دراسة تاريخ األدب العربيمصعب حسون الراوي

٣٦-٤٠مفھوم التراث العلمي العربيياسين خليل
٤١-٥٩معركة أجنادينمازن مجيد مصطفى
٦٠-٦٥العالقة العددية بين ركني الجملة العربيةمحمد ضاري حمادي
٦٦-٨٣تصنيف العلوم عند الغزالياحمد عبد الحليم عطية

٨٤-١١٠مسائل في النحو و اللغة و الحديث و الفقه ألبي القاسم السھيليطه محسن
١١١-١٥١مواد البيان لعلي بن خلف الكاتب / القسم السادسحاتم صالح الضامن

١٥٢-١٦٤المستدرك على دواوين الشعراءنوري حمودي القيسي
١٦٥-١٧٣مالك بن حريم الھمداني / حياته و ما تبقى من شعرهمھدي عبيد جاسم

العدد الثاني

المجلد الثامن عشر 
العدد الثالث
١٩٨٩ م

١٩٨٩ م

المجلد الثامن عشر 
العدد األول
١٩٨٩ م

المجلد الثامن عشر 



  ١٧٤-١٧٨ فھرس مخطوطات مكتبة الشيخ التھامي صحراوي بباتنة (االوراس) الجزائرعبد الكريم عوفي
قائمة المخطوطات العربية بمجموعة عينتابي بمكتبة البحث العلمي بجامعةاحمد عبد المجيد ھريدي

١٧٩-٢٠٤كاليفورنيا
٢٠٥-٢١٦بانت سعاد في تحقيقات لشروحھاعلي جواد الطاھر

٢١٧-٢٢٧خطأ في نسبة شرح ابيات الجمل الى الشنتمريزھير عبد المحسن سلطان
٢٢٨-٢٣٣نفاضة الجراب في عاللة اإلغتراب , مالحظات و تعليقاتعزيز العلي العزي

٢٣٤-٢٣٧استدراكات على شعر ابي بكر بن زھر (الحفيد)عبد العزيز الساوري
٢٣٨-٢٤٣من أخبار التراثأسامة ناصر النقشبندي

٣ـ٤ملحمة إعمار الفاو مدينة الفداء و بوابة النصر العظيمرئيس التحرير
بعض الجوانب االقتصادية و االجتماعية لمدينة البصرة كما أوردھا الرحالةفالح حسن عبد الحسين

٥ـ٢٦األوربيون في العصر الحديث
٢٧-٤٦ادب الرحالت العراقي في القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرينمحمد حسن علي مجيد
٤٧-٥٨ريف الموصل في مشاھدات ياقوت الحموي - دراسة تحليلية في معجم البلدانيوسف جرجيس الطوني

٥٩-٧١" العراق في رحلة ابن جبير خاصة " و رحالت العرب األخرىعلي محسن عيسى مال هللا
٧٢-٨١ابن جبير في رحلته  : قراءة في الجوانب الجغرافية للرحلةفالح شاكر اسود

٨٢-٩٦رحلة ابن بطوطةعبد الجبار السامرائي
٩٧-١٠٨رحلة ليونھارت راوولف الى العراق و ما انطوت عليه من نبات و شجرعادل محمد علي الشيخ حسين

١٠٩-١١٩الحيوانات العراقية في كتب الرحالة األوربيين أيام الحكم العثمانيعماد محمد ذياب الحفيظ
١٢٠-١٢٤رحالت علمية قام بھا فالسفة و علماء الى الموصل من المشرق و المغربعادل البكري

١٢٥-١٣٤ما تبقى من رحلة احمد بن الطيب السرخسيھدى شوكة بھنام
١٣٥-١٥٤رحلة الى بغداد تأليف نواب حميد يار جونك بھادركاظم سعد الدين

١٥٥-١٦٢الرحلة الشرقية لالب فيليب الكرملي (١٦٢٩ م )االب بطرس حداد
١٦٣-١٦٨رحلة فيدريجي العراق (القرن السادس عشر)االب بطرس حداد

١٦٩-١٩٥رحلة جوستن بيركنس عبر شمال العراق األرض الكالسيكية عام ١٨٤٩ مسيّار الجميل
١٩٦-٢٠٢" الروض الخصيب في رحلة السيد النقيب " مصطفى نور الدين الواعظظمياء محمد عباس

٢٠٣-٢١٦رحلة اللحافي البغدادي من بغداد الى القسطنطينية سنة  ١٢٩٧ ھـ /  ١٨٧٩ معماد عبد السالم رؤوف
٢١٧-٢٣٥" ببليوغرافيا" عن الرحالت التي قام بھا اصحابھا الى العراقكوركيس عواد

٢٣٦-٢٤٥الرحالت الخطية في دار صدام للمخطوطاتأسامة ناصر النقشبندي
٢٤٦-٢٤٩رحلة البرتغالي تاكسيرا الى العراق في القرن السابع عشر بقلم ساراسيرايتفؤاد قزانجي (ترجمة)

٥ـ٢٠الشعر الجاھلي في ضوء نظرية باري - لورد - نظرة جديدةعادل سليمان جمال
٢١-٢٧في الشعرية العربية قراءة جديدة ل (عيار الشعر) - البن طباطباطراد الكبيسي

٢٨-٣٥األصول االكدية لعدد من المفردات و المصطلحات المندائيةصبيح مدلول السھيري
الغزالي من األكاديمية االنسايكلوبيدية الى تماسك المواقف النقدية في المواقعمدني صالح

٣٦-٤١المنھجية
٤٢-٤٧الخط و الريازة في العمارة العربية - اإلسالميةمحمود حمندي

٤٨-٥٥جھود الخالفة للتحرر من النفوذ السلجوقي خالل القرن السادس الھجرينافع توفيق العبود
دراسة تحليلية و مقارنةناجي التكريتي / كتاب الفخري في اآلداب السلطانية البن الطقطقي

٥٦-٦٩بمقدمة ابن خلدون و كتاب االمير لمكيافلي
٧٠-٧٦الجانب العلمي في كتاب الحيوان للجاحظجليل ابو الحب

٧٧-٨٤المنسوجات و السجاجيد العربية و اإلسالمية و أثرھا في الفنون األوربيةصالح حسين العبيدي
٨٥-٩٩الشعراء السفراء في عصر ما قبل اإلسالماحمد اسماعيل النعيمي
١٠٠-١٢٤اعالم نساء األندلس مستلة من كتاب التكملة البن االبارمنجد مصطفى بھجت
١٢٥-١٥٥مواد البيان لعلي بن خلف الكاتب / القسم السابع و األخيرحاتم صالح الضامن

رسالة ابن قتيبة في الخط و القلم صنفھا عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوريھالل ناجي
١٥٦-١٧٠البغدادي

١٧١-١٧٧مقالة يحيي بن ماسويه في الجنين و كونه في الرحممحمود الحاج قاسم محمد
إنشاد النابغة امام النبي صلى هللا عليه و سلم البي اليمن زيد بن الحسنمحمد مخيمر الصالح

١٧٨-١٨٣البغدادي الكندي
١٨٤-٢٠٦الكتاب (كتاب سيبويه) ابي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (مقدمة الكتاب)محمد كاظم البكاء
٢٠٧-٢٢٦الشعراء التعليميون و المنظومات التعليمية - ثبت ببليوغرافي -رّزوق فرج رّزوق

٢٢٧-٢٤٣مصادر الصغاني و موارده لمؤلفاته اللغويةاحمد خان
٢٤٤-٢٤٩عبد الحق فاضل, الباحث اللغويمحمد الطوكي
٢٥٠- ٢٥٢الالم المفخمة فونيماسعيد الغانمي

٢٥٣-٢٥٥كتاب الدالئل للحسن بن البھلول - تحقيق يوسف حبيكمال السامرائي
٢٥٦-٢٦٨قراءة في كتاب (فصول التماثيل في تباشير السرور) تأليف عبدهللا بن المعتزيونس احمد السامرائي (نقد و تعليق)

١٩٩٠ م

المجلد الثامن عشر 
العدد الرابع
١٩٨٩ م

المجلد التاسع عشر 
العدد األول



٢٦٩-٢٧١مالحظات على رسالة ما انفرد به القّراءعلي حسين البواب
٢٧٢-٢٨٠تصحيح كتاب التعريف البي عمرو الدانيحسام سعيد النعيمي
٢٨١-٢٨٦تعقيب عرضي على بحث مفھوم التراث العلمي العربي للمرحوم ياسين خليلطاھر جاسم التميمي
٢٨٧استدراك على (ببليوغرافيا عن الرحالت التي قام بھا اصحابھا الى العراق)سلمان ھادي طعمة

٢٨٨-٢٩٢أخبار التراث العربيأسامة ناصر النقشبندي
٢٩٣-٢٩٧ندوات حول التراث العربيھدى شوكة بھنام

٢٩٨رسائل جامعية
 

٥ـ٢٩الطبري : تحصيله الثقافيكلود جيلو / ترجمة  محمد خير البقاعي
٣٠-٤١النقوش الليبية في شمال افريقيا " المصطلح و الرموز الكتابية "محمد الصغير غانم

٤٢-٤٧في الشعرية العربية "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر / قراءة جديدةطراد الكبيسي
تاريخ الفن اإلسالمي و جماليته عبر ثالثة قرون بعد سقوط بغدادشاكر حسن آل سعيد

١٢٥٨ م / ٦٥٦ ھـ ٤٨-٧٣عام
٧٤-٨٧قراءة في مالمح العصر الوسيط و أساليبه األدبيةعمران الكبيسي

٨٨-٩٤اإلنجاز الحضاري في الفكر الفلسفيعامر عبود النفاخ
٩٥-٩٩أداة التعريف في العربية / دراسة تاريخيةغالب فاضل المطلبي

١٠٠-١١٠دراسة جديدة إلختيارات المفضل الضبي المسماة ب (المفّضليات)زكي ذاكر العاني
١١١-١١٨منزلة المتلقي في نظرية الجرجاني النقديةحاتم الصكر

١١٩-١٣٣المباحث النقدية في كتاب الفسرنعمة رحيم العزاوي
١٣٤-١٥٧كتاب الخط للزجاجيغانم قدوري الحمد

١٥٨-١٧٥أرجوزة الحميات المستدركة على الرئيس ابن سيناجمال الخياط
١٧٦-١٨٥المخطوطات الليبية في المكتبات التونسيةابو القاسم محمد كّرو
١٨٦-١٩٣بيبليوغرافية جامعة إلنتاج األستاذ الراحل العالّمة عبدهللا كنونعبد الصمد العشاب

١٩٤-٢٠١من فكر "الفراء" الصوتي قراءة جديدة في تراثنا الصوتيصبيح التميمي
٢٠٢-٢٠٧تحقيق النصوص و مسؤولية المراجعرمضان عبد التواب

٢٠٨-٢٠٩مطمح األنفس و مسرح التأنس في بحوث الدارسيناحمد اسماعيل النعيمي
٢١٠-٢١٣نقد تحقيق كتاب ( شرح تشريح القانون ) إلبن النفيسيوسف زيدان
٢١٤-٢١٦في بالغة الخطاب اإلقناعي تاليف محمد العمريعلية النجار

٢١٧-٢٢١أخبار التراث العربيأسامة ناصر النقشبندي
٢٢٢-٢٢٩ندوات حول التراث العربي / ندوات تراثية في الموصل

منھج ابن خلكان في وفيات األعيان  و إتجاھات نقد الشعر فيمنجد مصطفى ,ھدى شوكة بھنام : رسائل جامعية
٢٣٠-٢٣٣األندلس

٣ـ٤إعصارنا اقوى من ريحھمرئيس التحرير
٥ـ٢٠عاصم بن ابي النجود مقرئ العراق و االفاق و اصول قراءتهاحمد نصيف الجنابي

٢١-٢٥الخيل أثناء الحروب الصليبيةسلمان قطاية
٢٦-٢٨إعجاز القرآن للباقالني / قراءة جديدةطراد الكبيسي

٢٩-٤٠نحوي عربي من القرن الثامن (للميالد) / دراسة عن منھج سيبويه في النحوعبد المنعم آل ناصر
٤١-٥٦المصطلح الطبيعي: مقارنة بين ابن سينا و الغزاليعبد الجليل كاظم الوالي

٥٧-٧٣المسيب بن علس / حياته و شعرهايھم عباس حمودي
٧٤-١١٦الخادم في حل الفاظ أبي القاسم تأليف عبد الرحمن بن عبدهللا الجليحمدي عبد المجيد السلفي
١١٧-١٢٥خزانة مخطوطات ابراھيم عطار باشي المھداة الى دار صدام للمخطوطاتأسامة ناصر النقشبندي

١٢٦-١٤٤الشعراء التعليميون و المنظومات التعليمية / ثبت ببليوغرافي - القسم الثانيرّزوق فرج رّزوق
١٤٥-١٤٨معجم المعاجماحمد متفكر
١٤٩-١٥٦مسائل في اللغة / من كتب األدب و التراجمطه محسن

١٥٧-١٥٩أخبار التراث العربيأسامة النقشبندي

٣مع العرب في رؤاھم و أحالمھم..رئيس التحرير
٤ـ١١الرؤيا في القرآن الكريم عبد الجبار محمود السامرائي

١٢ـ٢٨األحالم في العراق و العالم القديمسامي سعيد األحمد
٢٩-٤٤الرؤيا و الرؤية في الفلسفة الصوفيةعزيز عارف
٤٥-٧١تعبير الرؤيا في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميريجليل ابو الحب

العدد الثاني
١٩٩٠ م

المجلد العشرون 
العدد األول
١٩٩٢ م

المجلد العشرون 
العدد الثاني
١٩٩٢ م

المجلد التاسع عشر 



٧٢-٧٦الجواھر و المعادن الثمينة و المسكوكات في األحالمناھض عبد الرزاق دفتر
٧٧-١٠١األحالم و الرؤى عند األقدمين/ منصوص مختارةعزيز جاسم الحجية
١٠٢-١١٩القادري في التعبير لنصر بن يعقوب الدينوري / القسم األولحاتم صالح الضامن

١٢٠ـ١٢٢فائدة جليلة ( في رموز األحالم)عربية الزبيدي
١٢٣-١٣٧األلفية الوردية أرجوزة في تفسير األحالم نظم عمر بن الورديعبد الحميد العلوجي
١٣٨-١٤٩مخطوطات تعبير الرؤيا و تفسير األحالم في دار صدام للمخطوطاتأسامة ناصر نقشبندي
١٥٠-١٥٢شعر األحالميونس احمد السامرائي
١٥٣-١٥٤كتاب الذخيرة و كشف التوقيع ألھل البصيرة لمحمد بن علي بن محمد السوديعبدهللا حامد محسن
١٥٥-١٥٨" المعلم على حروف المعجم " كتاب مخطوط في ماھية الرؤيا و آداب المعبرھدى شوكة بھنام

١٥٩رحيل كوركيس عواد

٣ـ٤من الترفه الى جھد المقلرئيس التحرير
٥ـ١٨استئناس بمعجم آيات اإلقتباس / القسم األولعبد القادر التحافي
١٩-٤٠رحلة مغربي الى حضرموت عام  ٨٦٥ ھـ / ١٤٦٠ معبد الھادي التازي

٤١-٤٩من قواعد التحقيق العلمي : توثيق عنوان المخطوط و تحقيق اسم مؤلفهھالل ناجي
ً علي جواد الطاھر طبقات الشعراء مخطوطا " طبقات الشعراء لمحمد بن سالّم بين مقالة المورد

برنامج طبقات فحول الشعر " و كتاب " ً ٥٠-٥٦"و مطبوعا
٥٧-٦٨علل اإلعراب و الحركات اإلعرابية في العربيةقيس اسماعيل األوسي

٦٩-٧٤العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده البن رشيقطراد الكبيسي
٧٥-٨٢العمارة اإلسالمية : عمارة التوحيدكريستيان نوربيرغ شولز / ترجمة محمود حمندي

دراسة عن الرياضة في كتاب ابن ھبل " المختار فيناجي محفوظ : الرياضة صحة و شفاء 
الطب "٨٣-٩٧

٩٨-١٠٩تحقيق التغليب البن كمال باشاصاحب أبو جناح
١١٠-١٢٠أوراق من كتاب ذيل الحيوان للسيوطيصالح الفرطوسي
١٢١-١٤٣شعر ابي جعفر بن سعيد األندلسياحمد حاجم الربيعي
١٤٤-١٥٩الشعراء التعليميون و المنظومات التعليمية / ثبت ببليوغرافي - القسم الثالثرّزوق فرج رّزوق

و عادل محمد علي الشيخ (تحقيق) عزيز العلي العزي
(عرض ١٦٠-١٦٣الطير في حياة الحيوان للدميري(حسين

٣اعشابنا الطبية بديال كريمارئيس التحرير
٤ـ٧استخدامات النباتات الطبية في مكافحة اآلفات الزراعية و المنزليةعماد محمد ذياب الحفيظ

٨ـ١٢النبات في كتاب عجائب المخلوقاتعزيز العلي العزي
١٣-١٩العالئي المغربي و كتابه المنجحمحمود الحاج قاسم محمد

٢٠-٣١النباتات الطبية عند العرب دواء و غذاءشروق محمد كاظم  سعد الدين
٣٢-٣٧األعشاب الطبية العراقية في مفردات ابن البيطارمحمد علي الشيخ حسين

٣٨-٤٥الصيدلة البغدادية في القرن التاسع عشر : األعشاب في خدمة العافيةصادق ھامل ديكان
فصلة من كتاب مسالك األبصار في ممالك األمطار البن فضل هللا العمرينوري حمودي القيسي , محمد نايف الدليمي

القسم األول / - ٤٦-٥٥الجزء الحادي و العشرون

في النباتات المستعملة في الحمية حسب الفصول تأليف اسحاق بن عمرانعادل البكري
٥٦-٥٩البغدادي

٦٠-٧١مخطوطات األعشاب الطبية في خزائن مكتبات العراقھدى شوكة بھنام
٧٢-٧٩الصيدلية و االعشاب  / مصادر و مراجع - القسم األولعبد الجبار محمود السامرائي

 

٣مزاجرة ناعمةرئيس التحرير
دراسة تحليلية لرسالة ابي بكر محمد بن زكريا الرازي الموسومة  " مقالةحسام محيي الدين اآللوسي

فيما بعد الطبيعة ٤ـ١٣"
١٤-٢١السراسينزھير احمد القيسي

مالحظات حول ترجمةعزيز عارف - القسم الخامس / مقابسات في الفلسفة الصوفية
٢٢-٢٨آربري لنصوص النفري

(دراسة تاريخية في ضوء السالناماتفاضل مھدي بيات التعليم في العراق في العھد العثماني
القسم األول ٢٩-٣٧العثمانية)  /

فصلة من كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا العمرينوري حمودي القيسي , محمد نايف الدليمي
القسم الثاني / - ٣٨-٤٨الجزء الحادي و العشرون

٤٩-٥٦شعر يحيي بن زياد الحارثييونس احمد السامرائي

المجلد الحادي و العشرون 

١٩٩٣ م

المجلد الحادي و العشرون 
العدد الثاني
١٩٩٣ م

المجلد الثاني و العشرون 
العدد األول
١٩٩٤ م

العدد األول



٥٧-٦٧المخطوطات العربية في مكتبة متحف كابل بافغانستانعبد الحميد العلوجي
٦٨-٧٥مخطوطات األعشاب الطبية في خزائن مكتبات العراق / القسم الثانيھدى شوكة بھنام
٧٦-٧٩مع كتاب قالئد الجمان في فرائد شعراء ھذا الزمان البن الشعار الموصليسامي مكي العاني

٣ـ٩ملف من وحي أم المعارك : سياسة الحرب بأقالم األقدمينعبد الحميد العلوجي , صادق ھامل
دراسة تاريخية في ضوء السالناماتفاضل مھدي بيات / التعليم في العراق في العھد العثماني

القسم الثاني - ١٠ـ١٦العثمانية
١٧-٢٧إستئناس بمعجم آيات اإلقتباس / القسم الثانيعبد القادر التحافي

٢٨-٣٢كتاب " األغاني "انس خالدوف / ترجمة جليل كمال الدين
٣٣-٣٦الجھد اللغوي في أمالي الشريف المرتضى / القسم األولنعمة رحيم العزاوي

٣٧-٤٣شعر البند من فنون الشعر العربي في العراق في القرن التاسع عشرمحمد حسن علي مجيد
٤٤-٥٠قصيدة الظاء و الضاد البن جابر الھواريعلي حسين البواب
٥١-٥٥كحل العيون النجل في حل مسألة الكحل البن الحنبلي  / القسم األولحاتم صالح الضامن

٥٦-٦٣شعر يحيي بن زياد الحارثي / القسم الثانييونس احمد السامرائي
فھرس منتقى اھم المخطوطات العربية في مكتبة جامعة بنجاب, الھوراحمد خان - 

القسم األول / ٦٤-٧١باكستان
٧٢-٧٨الصيدلة و األعشاب / مراجع و مصادر - القسم الثانيعبد الجبار محمود السامرائي

٣ـ١٠ذاكرة تموز في خدمة الباحثينعبد الحميد العلوجي , صادق ھامل
دراسة

١١ـ١٦الصورة بين الرؤية و الرؤيا في الشعر العربي قبل اإلسالممحمود عبدهللا الجادر
١٧-٢٥الجھد اللغوي في أمالي الشريف المرتضىنعمة رحيم عزاوي

تحقيق
٢٦-٣١كحل العيون النجل في حل مسألة الكحل البن حنبليحاتم صالح الضامن
٣٢-٤٧الحدود في النحو لعلي بن عيسى الرمانيبتول قاسم ناصر

ببليوغرافيا
٤٨-٥٨المطبوع من مصنفات الضاد و الظاءطه محسن
٥٩-٧٠فھرس منتقى أھم المخطوطات العربية في مكتبة جامعة بنجاباحمد خان

عرض و نقد

مالحظات حول ترجمة آربري لنصوصعزيز عارف / مقابسات في الفلسفة الصوفية
القسم السادس - ٧١-٧٧الشفري

٧٨-٧٩أدلة المخطوطات العربية (عن المجلة البريطانية لدراسات الشرق األوسط)سمير عبد الرحيم الجلبي (ترجمة)

٣أقوى من أيّة راجفةرئيس التحرير
دراسة

٤ـ٨في حصارات البصرة و صمودھاباسم عبد الحميد حمودي
٩ـ١١حصار بغداد في العصر العباسي (صمودھا و انتصارھا)حسين أمين

١٢ـ١٥صبر العراقيين و ثباتھم في حصار الكوتحميد مجيد ھّدو
١٦-٢٠حصار النجفسالم اآللوسي

٢١-٣٣انماط من الحصار على العراق (١١٥٦ ھـ / ١٧٤٣ م )عبد الجبار محمود السامرائي
٣٤-٤٤مالمح من الحصار في اإلرث العراقي و المأثور العربيعبد الحميد العلوجي و صادق ھامل

٤٥-٤٨دور الموصل و الجزيرة الثقافي في مواجھة التحدي المغوليعلي شاكر و عالء محمود خليل قداوي
٤٩-٥٣تكريت في العھد العثماني بين الحصار و المقاومة (١٥١٨ - ١٧٣٣ م )علي شاكر علي

٥٤-٥٨حصار النجف / قصاص المحتلين من ثورة التحرر سنة ١٩١٨علي كاشف الغطاء
٥٩-٦٢الغذاء أيام المحن و الحصار في التراث العربيعماد محمد ذياب الحفيظ ,عادل محمد علي الشيخ حسين

صور من مقاومة العراقيين لقوات اإلحتالل البريطاني في الحرب العالميةكاظم سعد الدين
٦٣-٦٥األولى

٦٦-٧٠حصار المشركين ألھل اإليمان بين األمس و اليوممحيي ھالل سرحان
٧١-٧٧صمود البصرة و مقاومتھا للغزو األجنبي ١٢٥٨ - ١٥٠٨نوري عبد الحميد خليل

العدد األول

١٩٩٥ م
العدد الثاني

المجلد الثالث و العشرون 

المجلد الرابع و العشرون 

العدد الثاني

المجلد الثالث و العشرون 
العدد األول
١٩٩٥ م

١٩٩٤ م

المجلد الثاني و العشرون 



دراسة
٣ـ١٤دراسة تحليلية في أقدم كتاب في األمثال " أمثال العرب " للمفضل الضبيزكي ذاكر العاني
١٥-٢٠الطب و األطباء العرب في القرن السابع للھجرةكمال السامرائي

٢١-٢٥تراثنا العلمي .. رؤية في منھج التحقيقمصطفى يعقوب عبد الغني
دراسة و تحقيق

تسھيل العروض الى علم العروض تأليف الشيخ عبد الملك العصاميفاخر جبر مطر
٢٦-٣٧االسفراييني

٣٨-٤٤سلسلة أشعار النساء في صدر االسالم : فاطمة بنت محمدليلى محمد ناظم الحيالي
ببليوغرافيا
٤٥-٥٥فھرس منتقى أھم المخطوطات العربية في مكتبة جامعة بنجاب / القسم الثالثاحمد خان

تعقيب و نقد
٥٦-٥٧المستدرك على شعر إبن بسام  / جمع و تحقيق مزھر السودانيعامر سالم حساني

عرض و نقد
٥٨-٦١الطير في حياة الحيوان للدميريعزيز العلي العزي

٦٢-٦٥حياة الشعر في الكوفة الى نھاية القرن الثاني الھجرييوسف خليف / محمود أحمد قرني (عرض)
تأليف ميخائيل ھاملتون بركوين ,  نقدمحمود حمندي (ترجمة النقد) / القدس المملوكية  دراسة معمارية

٦٦-٦٩اولينغ كرابار
٧٠-٧٩ھفوات محقق ھفوات النادرةيونس احمد السامرائي

٣ھذا العدد الخاص... ھذا التوجه الخاصنجمان ياسين
٤ـ١٦سيرة العالّمة األثري بقلمه

١٧-١٩قصيدة بخط األثري
دراسة

٢٠-٣١شخصية محمد بھجة األثري من شعرهحسام محي الدين اآللوسي
٣٢-٣٩الفكر النحوي و الصرفي عند األثريصاحب جعفر أبو جناح
٤٠-٤٥محمد بھجة األثري و النقد األدبيعبد الجبار داود البصري

٤٦-٥٤بناء القصيدة و الصورة الشعرية عند األثريعناد غزوان
٥٥-٦٢العالمة محمد بھجة األثري : مالمح من سيرته و مشاركاته العلميةعدنان عبد الرحمن الدوري

٦٣-٧٥األثري في المراجع العربيةعبدهللا الجبوري
بببليوغرافيا

٧٦-٨٧ثبت بمؤلفات العالمة األثري و محاضراته و مقاالته و خطبهعبد الزھرة ھامل غياض
٨٨-٩٢الحوار األخير مع العالمة األثري اجراه عبد الجبار محمود السامرائي

عرض
٩٣محمد بھجة األثري : كتاب المجمع العلمي العراقي في تكريمهطراد الكبيسي

٣التراث و المعاصرةرئيس التحرير
دراسة

٤ـ١٩مما أخلت به معجماتناخليل بنيان الحسون
مجموعة من نقلة التراث العربي الى أوربا او المترجمون من العربية الىحسين الداقوقي

٢٠-٢٤الالتينية
٢٥-٣٣انكيدو و التصوف اإلسالمي / القسم األولشاكر حسن آل سعيد

٣٤-٥٠بنية البند و أصوله الفنيةعباس مصطفى الصالحي
٥١-٥٦سامراء في القرون المتأخرةعماد عبد السالم رؤوف

٥٧-٦٣الطب و االطباء العرب في القرن السابع الھجريكمال السامرائي
٦٤-٦٩الغربة و اإلغتراب في التراثمحمد راضي جعفر

٧٠-٧٦اشكال الطالق و الخلع و الفراق في عصر الرسالة و الراشديننجمان ياسين
٧٧-٨١دور العراق في القادسية األولىھاشم يحيى المالح

تحقيق
٨٢-٩٣غيالن بن سلمة الثقفي و ما تبقى من شعرهبدر احمد ضيف

رسالة في معرفة أحكام المد و القصر تأليف زين الدين عبد الغني بن يوسفضرغام محمود عبود
٩٤-١٠٣الھيثمي

كتاب تسھيل العروض الى علم العروض تأليف الشيخ عبد الملك العصاميفاخر جبر مطر
القسم الثاني / ١٠٤-١٢٤االسفراييني

١٢٥-١٢٧الندوة العالمية للمخطوطات و اجتماع رؤساء مراكزھا في العالم اإلسالميأسامة ناصر النقشبندي

العدد الثاني

١٩٩٦ م

المجلد الرابع و العشرون 

١٩٩٦ م

المجلد الخامس و العشرون 
العدد األول
١٩٩٧ م



٣الوالدتانرئيس التحرير
٤ـ١٣الرمزية في موضوعات القصيدة العربية قبل اإلسالمبھجت عبد الغفور الحديثي

١٤-٢٧نظرة في تراث العرب الجغرافيعباس فاضل السعدي
٢٨-٣١الشعر و ثورة العشرينعبد الرحمن حميد ثامر الكبيسي

٣٢-٤٧المكاتبات الرسمية األندلسية في عھد الموحدينمحمد مجيد السعيد
٤٨-٧٠لجھاد في خطابة صدر اإلسالمناھي ابراھيم العبيدي
٧١-٩٢لغة الشعر عند أبي تمامنعمة رحيم العزاوي

تحقيق

الزھر اليانع على قول صاحب القاموس في الديباجة و ال مانع تأليف محمد بنھاشم طه شالش
٩٣-١٠٠يوسف الدمياطي

قراءة في نص قديم
١٠١-١٠٥ثنائية الزمن الوجداني, الزمانية السلبية و الزمنية اإليجابيةعبد الكريم راضي جعفر

١٠٦-١٢١فھرس المخطوطات الطبية من خزائن المكتبات في الموصل / القسم األولھدى شوكة بھنام
١٢٢-١٢٦أخبار التراث و المحققينعماد عبد يحيي

٢من المحرر
٣قادسية صدام و عظمة اإلنتصاررئيس التحرير

ملف العدد
٤معارك حاسمة في تاريخ األمة اإلسالمية

٥ـ٢٤واقعة اليرموك الفاصلة بين العرب و الرومعبد الجبار محمود السامرائي
٢٥-٤٤القادسية ملحمة البطولة العربية الخالدةھيئة التحرير

٤٥-٤٨معركة األرك ذروة جھاد الموحدين في األندلس ٥٩١ ھـمزاحم عالوي الشاھري
٤٩-٦٥الرباعيات فن عربي النشأةعباس مصطفى الصالحي

٦٦-٧٣نبات و حيوان في آي من القرآنعزيز العلي العزي
٧٤-٨٨منھج تحقيق المخطوطات اللغوية و األدبيةمحمد سعود المعيني

٨٩-١٠٦المكتبات العربية في األندلسس.م. إمام الدين/ ترجمة كاظم سعد الدين
١٠٧-١١٩مسائل في النحو البن ھشام األنصاريطه محسن

١٢٠-١٦٣قراءة في بائية طفيل الغنوي " بالعفر دار من جميلة "محمد الزعبي

٢من المحرر
٣أم المعارك ملحمة العراق و العروبةرئيس التحرير

ملف العدد
٤بمناسبة الذكرى السابعة للمنازلة التاريخية الكبرى ام المعارك الخالدة

٥ـ٢٢معركة عين جالوت ٦٥٨ ھـ / ١٢٦٠عماد عبد السالم رؤوف
٢٣-٢٧أدب البطولة في شعر أبي العباس الجراويمحمد القاضي

دراسة
٢٨-٣٥مفھوم السرقة الشعرية و تطوره في الخطاب النقدي و البالغي عند العربناصر حالوي

٣٦-٣٨على ھامش قضية اإلنتحالمحسن غياض عجيل
٣٩-٤٩ظاھرة تفاضل األزھار في األدب األندلسيھدى شوكة بھنام
٥٠-٥٤الطّلل في القصيدة الجاھلية بين الرفض و القبولصميم كريم الياس

٥٥-٥٨الحصان العربي األصيل : اصله, سالالته, موطنه, صفاتهسيمون لوفلولایر زكري / ترجمة محمد حسين ناصر
ً حسين حمزة حمود الجبوري ٥٩-٦٤جنس النص النثري العربي " اإلمتاع و المؤانسة" نموذجا
٦٥-٧٥رحالت األطباء من األندلس و اليھامحمود الحاج قاسم محمد

نص و تحقيق
٧٦-١٢٠شعر ابن ھذيل القرطبياحمد حاجم الربيعي
قراءة في نص قديم
ً )قيس كاظم الجنابي ١٢١-١٢٣الحكاية الخرافية و رواية الخبر التاريخي ( حكاية العنقاء أنموذجا

عرض
١٢٤-١٢٦رسالة في علم الحجر المكرم لخالد بن يزيدعماد محمد الحفيظ , عادل محمد علي الشيخ حسين

١٢٨يوم الرايةمحمد راضي جعفر

المجلد السادس و العشرون 
العدد األول
١٩٩٨ م

المجلد السادس و العشرون 

١٩٩٧ م

المجلد الخامس و العشرون 
العددان الثالث و الرابع 

١٩٩٧ م

المجلد الخامس و العشرون 
العدد الثاني



٢من المحرر
٣االفتتاحية  : من نيسان الى تموزرئيس التحرير

دراسة
٤ـ١٧مالمح من تطور صورة الرسوم التقليدية في القصيدة العربية قبل اإلسالممحمود عبدهللا الجادر

١٨-٢٣الفراھيدي الخليل بن أحمدجون أ. ھيوود / ترجمة عناد غزوان
٢٤-٣١أبعاد الرمز الحيواني في أدب المعرينادية غازي جبر العزاوي

٣٢-٣٨منطق الوحدة المطلقة في فلسفة ابن سبعينحسن مجيد العبيدي
٣٩-٥٧اليابري عبد المجيد بن عبدون حياته و شعرهنزھة جعفر حسن

٥٨-٦٢حكيم بن حزام, دراسة في شخصية تاجر قرشي نبيلنجمان ياسين
٦٣-٦٧كنز للمسكوكات من اسكي الموصلمھاب درويش لطفي البكري

٦٨-٩١أبي جعفر ابن االبار دراسة و صنعة و تحقيقھدى شوكت بھنام
٩٢-١١١ذيول الدواوين - شعر ابن حزم األندلسيعبد العزيز ابراھيم
قراءة في نص قديم

١١٢-١٢٧قراءة في أسديتي البحتري و المتنبييونس احمد السامرائي

٢من المحرر
٣االفتتاحية  : ثقافة الذات و وعي اآلخررئيس التحرير

ملف العدد
٤ـ١٨المقاومة العربية للتحدي السلجوقيعبد القادر سلمان المعاضيدي
١٩-٣٥حصار المغول للعاصمة بغدادعبد الجبار محمود السامرائي

٣٦-٦٠شعر الجھاد في مواجھة حروب التتار في القرن السابع الھجريفؤاد ابو الھيجاء
بحوث و دراسات
٦١-٦٩ما قيل في كلمة أشياءھاشم طه شالش

٧٠-٧٨الغزل القبلي في ابعاده الموضوعية و الفنية في عصر ما قبل اإلسالماحمد اسماعيل النعيمي
٧٩-٨٨جھود ابي حيان التوحيدي في نقد النثرفائز طه عمر

٨٩-١٠٢تخطيط المدن في المغرب العربي  - دراسة في األصالة و التأصلخالص حسني االشعب , اياد عاشور الطائي
نصوص محققة

رسائل المبارك بن احمد بن المبارك بن موھوب الملقب شرف الدين بن المستوفي اللخميھالل ناجي
١٠٣-١٢٦االربلي الكاتب

١٢٧اخبار التراث العربيضمياء محمد عباس

الموردة
٢ـ٣ام المعارك : النھوض القومي و الموقف المبدئيمحمد البكاء

دراسات و بحوث
٤ـ١٥المخلوقات الخرافية في الشعر الجاھليعبد الرزاق خليفة محمود الدليمي

١٦-٢٥التعدية ب (الالم) في تحقيقات اللغويينمحمد ضاري حمادي
٢٦-٣٦انكيدو و التصوف االسالمي / القسم الثانيشاكر حسن آل سعيد

٣٧-٤٤التربية و طرائق التدريس عند ابن خلدونكامل محمود نجم الدليمي
٤٥-٥٠محيي الدين بن عربي و التفسيراالشاري للقرآن الكريم.محمد علي ھّدو
نصوص محققة

القصيدة ألبي بكر محمد بن الحسنھالل ناجي / غاية المقصود في المقصور و الممدود
٥١-٦٥بن دريد االزدي و الشرح ألبي بكر محمد بن القاسم بن بشار األنباري

٦٦-٨٤شعر ابن حزم األندلسي/ القسم الثانيعبد العزيز ابراھيم
من التراث القريب

٨٥-١٠٨محمد سعيد بن محمود الحبوبي : دراسة تحليلية في شعره و أغراضهعباس مصطفى الصالحي
قراءة في نص قديم

لسبط بن الجوزيقيس كاظم الجنابي (صوفية) قراءة في حكاية - تعدد الرؤى و وحدة الداللة
١٠٩-١١٢عن ابي يزيد البسطامي

الجديد في المكتبة التراثية
١١٣-١١٩طرائف الطرف تصنيف البارع الھروي البغداديعباس ھاني الجراخ
١٢٠-١٢٣أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

مناقشات

من خالل كتابات جونيوسف مناصرية آراء المؤرخين الفرنسيين في كتابة تاريخ الجزائر:
١٢٤-١٢٧كلود فاتان

العدد الرابع
١٩٩٨ م

المجلد السادس و العشرون 

العدد الثاني
١٩٩٨ م

المجلد السادس و العشرون 
العدد الثالث
١٩٩٨ م



الموردة
٣و إذ برح الخفاءمحمد البكاء

بحوث و دراسات
٤ـ٢١يوم الفتح المبين " فتح مكة "عبد القادر التحافي

٢٢-٣٢تقويم جديد لجھود حماد الرواية في رواية الشعر العربي و نقدهزكي ذاكر الفجر العاني
ملف المرأة

٣٤-٤٠المرأة المسلمة و دورھا الحضاريعبد العزيز بنعبد هللا
٤١-٥٥االسھامات الجھادية للمرأة العربية في مالحم اإلسالم التاريخيةعبد الجبار محمود السامرائي
٥٦-٦٠المرأة األندلسية و دورھا في الحياة الثقافية في عصري اإلمارة و الخالفةأحالم حسن مصطفى النقيب

٦١-٧٠لعبة الوھم و الحقيقة : دالالت الرمز اإلنثوي في شعر المعرينادية غازي العزاوي
٧١-٧٩اآللھة اإلناث في الموروث األسطوري و الشعري - قبل اإلسالماحمد إسماعيل النعيمي

٨٠-٩٤ديوان صفية / جمع و تحقيقليلى محمد الحيالي
٩٥-٩٦كلمة وداع د.سھير القلماوي  و د. عائشة عبد الرحمن

النصوص المحققة
٩٧-١١٠نصان نادران في الظاءھالل ناجي

قراءة في نص قديم
١١١-١١٩وصف الجبل البن خفاجة األندلسي / دراسة تحليليةھدى شوكت بھنام
١٢٠-١٢٣" الحلقة المنسية " في تاريخ الفلسفة اإلسالميةصالح مھدي ھاشم

١٢٤-١٢٦أخبار التراث العربيحسين عريبي الخالدي

الموردة
٣ـ٥الذكرى و تجدد الحضورمحمد البكاء

ملف العدد: في الذكرى العاشرة لرحيل الرجل التاريخي
٧ـ١٨الفكر القومي بين اإلغتراب و التاريخية النقديةبكري محمد خليل

١٩-٢٤األصالة و المعاصرة في فكر القائد المؤسسمحمد احمد السامرائي
٢٥-٣٢التراث في فكر القائد المؤسسعبد الجبار محمود السامرائي

دراسات و بحوث
٣٣-٣٩منھج كتاب إعراب القرآن المنسوب الى الزجاج خطأ و مالحظات حول نسبتهمي فاضل جاسم

٤٠-٥٤المفضليات : دراسة في مواصفات اإلختيارمحمود عبدهللا الجادر
النقل النھري و وسائله في العراق ابان القرنين السادس عشر و السابع عشرطارق نافع الحمداني

٥٥-٦١دراسة تاريخية /

المقاصد اإلقتصادية و اإلدارية لمؤرخي السير و التراجم المسلمين في القرنين الثاني ومحمد عطاء هللا
٦٢-٧١الثالث الھجريين

نصوص محققة
٧٢-٨٦أبو الحسين النوري الصوفي سيرته و شعرهكامل مصطفى الشيبي

٨٧-٩٤الفاء الفصيحة تأليف جالل الدين الدوانيطه محسن
٩٥-١٠٠شعر ابن حزم األندلسي / القسم الثالثعبد العزيز ابراھيم

الفھارس و الببليوغرافيات
١٠١-١٠٥مؤلفات النضر بن شميل المازنينبيل العطية

قراءة في نص قديم
١٠٦-١٢١مقدمة البردة للبوصري - قراءة النص و تناص القراءةعمران الكبيسي

الجديد في المكتبة التراثية
١٢٢-١٢٤في التراث اللغوي تأليف مصطفى جوادانور عبد الحميد الناصري

١٢٥-١٢٧أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

الموردة
٣ـ٥الحوار مع اآلخر!محمد البّكاء

بحوث و دراسات
٦ـ٢٠المفھوم التكويني للعامل النحوي عند سيبويهغالب فاضل المطلبي , حسن عبد الغني األسدي

٢١-٤٩الفكر التخطيطي لمدن العراق القديمحيدر عبد الرازق كمونة , نوفل ناظم ھندي
٥٠-٦٠والة البصرة المغربية و امراؤھامحمد سعيد رضا

المجلد السابع و العشرون 

١٩٩٩ م
العدد الثالث

المجلد السابع و العشرون 
العدد األول
١٩٩٩ م

المجلد السابع و العشرون 
العدد الثاني
١٩٩٩ م



٦١-٦٧لسان الدين بن الخطيب الناقد في كتاب (اإلحاطة)نزھة جعفر حسن
نصوص محققة

لشھاب الدين أبي العباس احمد بن"إنقاذ عطا محسن العاني الكافي في علمي العروض و القوافي"
٦٨-٨٣عباد بن شعيب القنائي المعروف بالخّواص

بيبلوغرافيا
٨٤-٩٧اسماء األماكن األندلسية " المدن و القرى و القصبات و غيرھا "كاظم سعد الدين

قراءة في نص قديم
ً احمد السماوي ٩٨-١٠٥حكاية األقوال في " رسالة الغفران " قصة المحشر إنموذجا
نقد و تعقيب

مخطوطة حماسة أبي تمام بتفسير أحمد بن فارس بين النص المحقق و األصلعباس ھاني الجراخ
١٠٦-١٢١المخطوط

١٢٢-١٢٧أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

الموردة
٢ـ٣أم المعارك - طاقة األمة الروحية و رسالتھا الجھاديةمحمد البّكاء

٤ـ١٥يوم حنينعبد القادر التحافي
١٦-٢٧نشوء األساليب الحربية العربية و تقاليدھا قبل اإلسالمعبد الجبار عبد الواحد العبيدي

ملف العدد  : القدس مھماز الصحوة
٢٩-٤٠من حطين الى تحرير القدسسالم محمد الحميدة

٤١-٤٥معركة حطين و تحرير القدسو.ب.ستيفنسن / ترجمة كاظم سعد الدين
٤٦-٥٠القدس في مشاريع تقسيم فلسطينطاھر خلف البكاء
بحوث و دراسات

٥١-٦١دور الكوفة في علم القراءات و مدرسة عبدهللا بن مسعوداحمد نصيف الجنابي
٦٢-٧٠األداء باللون في شعر سحيم عبد بني الحسحاسمحمود عبدهللا الجادر

٧١-٧٥مالمح المدرسة العراقية في النثر في القرن الرابع الھجريفائز طه عمر
نصوص محققة

شرح المية األفعال نظم المتن اإلمام جمال الدين محمد بن عبدهللا بن مالكھالل ناجي
٧٦-٩٦الطائي األندلسي و شرحه إبنه العالم بدر الدين محمد بن عبدهللا بم مالك

٩٧-١٠٥شعر ابن حزم األندلسي / القسم الرابععبد العزيز ابراھيم
نقد و تعقيب

١٠٦-١١٧"الشعر و الشعراء"  البن قتيبة بين قراءتينجميل نصيف التكريتي
الجديد في المكتبة اللغوية

, مي فاضل الجبوري (تأليف) حسام سعيد النعيمي
١١٨-١١٩أبحاث في أصوات العربية(عرض و تقديم)

١٢٠-١٢٥أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي
 

الموردة
٢ـ٣الثقافة ... الفعل و التاريخمحمد البكاء

بحوث و دراسات
٤ـ١١الجائز في كتاب سيبويه - مدخل لدراسة المصطلح النحوي و معانيهعلي العشي

١٢ـ٢٥عناية األدباء و العلماء بآثار المبرد و مؤلفاتھم عليھارّزوق فرج رّزوق
٢٦-٣٥حجازيات ابن خفاجةاحمد حاجم الربيعي
٣٦-٤٥الترجمة في العھدين األموي و العباسييعقوب أفرام منصور

ملف العدد : الموصل.
٤٧-٥٣الموصل في كتابات الرحالة في القرنين السادس عشر و السابع عشر للميالدعلي شاكر علي

٥٤-٦٢من تاريخ الخدمات النسوية العامة في الموصلعماد عبد السالم رؤوف
٦٣-٧٢مالحظات على تاريخ الموصل ألبي زكريا االزدييوسف جرجيس الطوني

٧٣-٨٩فھرس المخطوطات الطبية في خزائن مكتبة الموصلھدى شوكت بھنام
نصوص محققة

٩٠-١٠٧شعر ابن حزم األندلسي / القسم الخامسعبد العزيز ابراھيم
نقد و تعقيب
١٠٨-١١٩عيار الشعر في تحقيقيناحمد مطلوب

الجديد في المكتبة اللغوية
(تأليف) , مي فاضل الجبوري فاضل صالح السامرائي

١٢٠-١٢١لمسات بيانية في نصوص من التنزيل(عرض و تقديم)
١٢٢-١٢٧أخبار التراث العربيحسين عريبي

المجلد السابع و العشرون 
العدد الرابع
١٩٩٩ م

المجلد الثامن و العشرون 
العدد األول
٢٠٠٠ م



الموردة
٢ـ٤نصرنا ... حصة األمة و مھماز صحوتھا القوميةمحمد البكاء

البحوث و الدراسات
٥ـ١٦المرقبة في الشعر الجاھليعبد الرزاق خليفة محمود الدليمي

دراسة في دالالت اللغةعبد الفتاح نافع - ظاھرة اإلغتراب في شعر طرفة بن العبد
١٧-٢٩و ايحاءاتھا

٣٠-٣٦علم المعاني بين النحو و البالغة - دراسة نقدية مقارنة للنشأة و التطورأحالم موسى حيدر الزھاوي
ملف العدد
٣٨-٤١ثورة العشرين و أھميتھا في ضوء أصدائھا الخارجيةكمال مظھر

٤٢-٥٠ركاب الشعر في ثورة العشرينمحمد حسن علي مجيد
٥١-٦١ليجمن القائد العام للصحراء / دور ليجمن في حرب العراق و مصرعهھـ.ف.ف.ونستن / ترجمة كاظم سعد الدين

نصوص محققة
٦٢-٩١جزء فيه تعاليق من النحو و اللغة و أبيات معان عن السيرافي رحمه هللامحمد عبد المطلب البكاء , مي فاضل الجبوري

منال منيزل (جمع و تحقيق / عبد العزيز الساوري
٩٢-١٠٠فائت شعر أبي عبدهللا بن الحداد األندلسي(و تقديم

نقد و تعقيب

مالحظات حول ترجمة اربري ل "نصوصعزيز عارف - مقابسات في الفلسفة الصوفية
القسم السابع ١٠١-١٠٨النفري" /

مالحظات حول مقدمة محقق كتاب الثعالبي لطائف الظرفاء من طبقاتمحمود عبدهللا الجادر
-عدنان كريم الرجب ١٠٩-١١٩الفضالء

الجديد في المكتبة التراثية
و سعد الحداد (عرض (جمع و تحقيق) ھالل ناجي

١٢٠-١٢١الببغاء : حياته, ديوانه, رسائله, قصصه(و تقديم
١٢٢-١٢٧أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

الموردة
٣ـ٤المنجز الحضاري ألمة العرب ... لماذا؟!محمد البكاء

٥ـ٨بغداد المجد و اإلزدھار الحضاريرشيد عبدهللا الجميلي
ملف العدد : علوم عربية

١٠ـ٢٣علم الحيل عند العرباحمد مطلوب
٢٤-٣١إبداعات العرب في علم الفلك و رسم الخرائطصبري فارس الھيتي

  ٣٢-٣٩تخطيط المدن عند العربحيدر عبد الرزاق كمونة  
٤٠-٥٣علم الحيوان في العراق في القرن السابع الھجريعزيز العلي العزي
بحوث و دراسات

٥٤-٥٨األصوات النفسية في العربيةعلي زوين
٥٩-٦٦الحكمة في شعر علي الشرقيناجي التكريتي

٦٧-٧٤المستوى الداللي في كتاب سيبويهنوزاد حسن احمد
٧٥-٨٠المعجم المبسط ل "ملحمة جلجامش"داود سلمان الشويلي

نصوص محققة
٨١-٩٤شرح منظومة األفعال الواوية - اليائية لعبد هللا بن محمد الكردي الشافعي البيتوشيھاشم طه شالش
٩٥-١١٨شعر القاضي الجرجانيسامي علي جبار

الجديد في المكتبة اللغوية
(تحقيق و دراسة) , مي فاضل الجبوري محمد البكاء

١١٩-١٢٠فوائت كتاب سيبويه من أبنية كالم العرب ألبي يعبد السيرافي(عرض و تحليل)
١٢١-١٢٧أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

١٢٧-١٢٨مطبوعات وردت الى المجلةنجلة محمد

٢ـ٣حي على الجھادمحمد البكاء
٤ـ١٨يوم األحزاب ( معركة الخندق)عبد القادر التحافي

ملف العدد : الكوفة كنز اإليمان
٢٠-٢٦التركيب الداخلي لمدينة الكوفة - دراسة في جغرافية المدن التاريخيةصباح محمود محمد

٢٧-٣٧" الكوفة في المصادر الجغرافية العربية "بھجت كامل عبد اللطيف

العدد الثاني

المجلد الثامن و العشرون 
العدد الثالث
٢٠٠٠ م

المجلد الثامن و العشرون 
العدد الرابع
٢٠٠٠ م

المجلد الثامن و العشرون 

٢٠٠٠ م



٣٨-٤١خندق الكوفة في التاريخحسن عيسى الحكيم
٤٢-٤٤الصحابة الكرام في الكوفةحسن أمين

٤٥-٤٨اثير السكوني كبير أطباء الكوفة في صدر اإلسالمناجي محفوظ
بحوث و دراسات

٤٩-٥٨الھوية القومية في كتب األدب العربيمحمود عبدهللا الجادر
٥٩-٧٠اإلقتراض اللغوي ...حاكم مالك الزيادي و علي جاسم سلمان

٧١-٧٥شعر ابي تمام في دراسات المحدثيننبيل محمد سلمان
مالحظات حول ترجمة آربري لنصوصعزيز عارف - مقابسات في الفلسفة الصوفية

القسم الثامن / ٧٦-٨٧النفري
٨٨-٩٩القراءآت القرآنية المتواترة في " غريب القرآن " للسجستاني / القسم األولصالح مھدي عباس
نصوص محققة

١٠٠-١٢١شرح القصائد السبع ألبي الحسن بن كيسان / القسم األولمحمد حسين آل ياسين
١٢٢-١٢٧أخبار التراث العربيحسن عريبي

الموردة
٣الكتابة تميز الفعل المشھودمحمد البكاء

بحوث و دراسات
٤ـ١٣فجر التدوين المعرفييعقوب أفرام منصور

١٤-٢٢كتابة الصورةحنا بقاعين
٢٣-٣١الكتابة و التطور الحضاري في العراق القديمكاظم سعد الدين (ترجمة)

٣٢-٣٦التعليم في العراق القديماحمد مالك فتيان
٣٧-٤٨صور التعليم و الحياة العلمية في الحضارة العربية اإلسالميةمروان عبد الملك محمد
٤٩-٥٨كتب و ما صيغ عنھا في القرآن الكريممحمد عبد المطلب البكاء

٥٩-٦٥الكتابة في عصر ما قبل اإلسالم من خالل الموروث الشعريمحمود عبدهللا جادر
٦٦-٧٣المعجم الوجيز في مصطلحات الكتابةعناد غزوان

٧٤-٨١كتب القبائل و بواعث تدوينھا حتى نھاية القرن الرابع للھجرةاحمد اسماعيل النعيمي
٨٢-٩٠ما كتب على السيوفعبد القادر التحافي

٩١-٩٥تطور الخط العربي في العراق و أثره في مسيرة الخط العربي في العالمأسامة ناصر النقشبندي
٩٦-١٠٠الخط العربي في المكتبة في المكتبة الشرقيةحسين علي محفوظ

١٠١-١٠٩اإلصالح و الجمالية في الخط العربيناھض عبد الرزاق القيسي
١١٠-١١٩الخط الكوفي ذو الشرفاتنسيبة محمد الھاشمي

١٢٠-١٢٧صناعة الحبر عند العرب / دراسة إحصائية تحليليةناجي محفوظ
نصوص محققة

شرح قصيدة ابن البواب في علم صناعة الكتاب لمحمد بن موسى بن علييوسف ذنون
١٢٨-١٤٥الشافعي المعروف بابن البصيص

١٤٦-١٥٦ببليوغرافيا الخط العربي و ما يتصل بهحسين عرايبي الخالدي
في المكتبة

١٥٧-١٦٠جمھرة الخطاطين البغداديين منذ تأسيس بغداد حتى نھاية القرن الرابع عشر  ھجريھدى شوكت بھنام

الموردة
٣ـ٤األشد عداوةمحمد البكاء

بحوث و دراسات
٦ـ١٨الحجر و الحجارة في القرآن الكريممحمد عبد المطلب البكاء
١٩-٣١استراتيجية قادة العرب المسلمين في تحرير بالد المغرب العربي من اإلستعمار البيزنطيمحمد سعيد رضا العتبي

٣٢-٤١المخالفة الصوتية في اللغة العربيةعلي خليف
٤٢-٥٤قراءة في معلقة العرب األولىعمران الكبيسي

٥٥-٦٦الماء في صور أبي تمام الشعرية - دراسة و تحليلنادية غازي جبر الغزاوي
٦٧-٧٢مصادر البيروني في علم األحجار الكريمةعماد عبد السالم رؤوف

٧٣-٨٠فلسفة األخالق عند أبي بكر الرازيطه جزاع
نصوص محققة

٨١-٩٢مسائل في التجويد و القراءات, صنفھا شمس الدين النجارطه محسن (تحقيق)
ملف العدد

٩٣-٩٦الكتابة المسمارية نشأتھا و تطورھاحسين احمد سلمان
٩٦-٩٧رسم الكتابة المسمارية بين مدلولي التغير و التطورعالء الدين احمد العاني

٩٨-١٠١أھمية الكتابة في حفظ الحديث النبوي الشريف و تداوله خالل القرن األول الھجريعبد الخضر جاسم
١٠٢-١٠٧النقوش الكتابية في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالمعياض عبد الرحمن امين الدوري

١٠٨-١٢٠خط الثلث و المخطوطاتيوسف ذنون

المجلد التاسع و العشرون 

المجلد التاسع و العشرون 

٢٠٠١ م

العدد الثاني
٢٠٠١ م

العدد األول



١٢١-١٢٨كتاب احكام صنعة الكالم البن عبد الغفور الكالعي  - دراسة تحليليةھدى شوكت بھنام
ببليوغرافيا

١٢٩-١٤٤ببليوغرافيا الخط العربي و ما يتصل بهحسن عريبي الخالدي

الموردة
٣نصرنا.. انتصار أمة الجھادمحمد البكاء

بحوث و دراسات 
٤ـ٢١المدارس النحوية بين ايدي الدارسيننعمة رحيم العزاوي

٢٢-٣٢حتى في كتب النحوعلي محسن عيسى مال هللا
٣٣-٤٣سورة الدھر - قراءة تأمليةبشرى البستاني

٤٤-٥٤األصمعيات - دراسة في أسس االختيارمحمود عبدهللا الجادر
٥٥-٦٢موازنة بين ذئبيتي الفرزدق و البحترييونس احمد السامرائي
٦٣-٦٨المتنبي في معيار الحاتمي النقديرعد عبد اللطيف صالح
إمتداد التراث النقدي العربي في المعاصرة, مقوالتعبد الكريم راضي جعفر : البحث في الجذور

 ً ٦٩-٨١نازك المالئكة انموذجا
نصوص محققة

٨٢-٩٧أوراق من عيون التواريخ البن شاكرعبد العزيز ابراھيم
٩٨-١٢٥شعر ملوك األندلس و أمرائھا في القرن الخامس الھجريانقاذ عطاهللا محسن العاني

١٢٦- ١٢٧اصدارات المجمع العلمي
الجديد في المكتبة

١٢٧- ١٢٨الطريق الى القدس - المركز الثقافي - أبو ظبيمحمد رجب السامرائي
١٢٨مطبوعات وردت الى المجلة

الموردة
٣ـ٤فرض الحصار و استمراره مصلحة امريكية صھيونيةمحمد البكاء

بحوث و دراسات 
٥ـ١٤الجھاد في القرآن الكريممحمد عبد المطلب البكاء

١٥-٣٤الصف القتالي عبر االيام و اللياليعبد القادر التحافي
٣٥-٤١المبرد و القراءات القرآنيةعلي ناصر غالب

٤٢-٥٢القراءات القرآنية الشاذة في ( غريب القرآن) للسجستانيصالح مھدي عباس
٥٣-٦٢كعب بن زھير بين الغربة و اإلنتماء في نصه الشعريعبد الرزاق خليفة محمود الدليمي

٦٣-٦٦مجالس ابن الجوزي في بغداد و آثارھا اإلجتماعيةحسن عيسى الحكيم
٦٧-٧٤مشيخة الغزاة و دورھا في بالد األندلسمزاحم عالوي الشاھري
٧٥-٨٠مقام األطباء عند الخليفة المتوكل على هللابھجت كامل عبد اللطيف
٨١-٨٦الطب العراقي و أثره في الطب الالتينيمحمود الحاج قاسم محمد

٨٧-٩٤زيد بن عمرو بن نفيل - حياته و ما تبقى من شعرهايھم عباس القيسي
٩٥-١١٢مخطوطات خزانة احمد سالم الكيالنيأسامة ناصر النقشبندي

نقد و تعقيب
١١٣-١٢٢نظرات نقدية في كتاب غرر البالغة في النظم و النثر للثعالبيعباس ھاني الجراخ

١٢٣-١٢٥كتاب األنبياء في العراقرعد شمس الدين الكيالني / عرض نجلة محمد
١٢٦-١٢٨أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

٢عود على بدءالمورد
ً ناظم رشيد ٣-٢٤كيف تحقق نصاً تراثيا

٢٥-٦٢الخاتمة في شعر المتنبيقحطان رشيد صالح
الجزء الثاني – مالحظات حول ترجمةعزيز عارف القسم التاسع, / مقابسات في الفلسفة الصوفية

٦٣-٧٢أربري لنصوص النفري

ليس في كالم العرب ألبي عبدهللا بن أحمد الھمذاني النحوي الشافعي المعروف بابنمحمود جاسم الدرويش
٧٣-١٠٢خالويه

بيثيطه ھاشم ١٠٣-١٠٦حول نسبة المؤرخ العراقي ابن الدُّ
١٠٧-١٢٥أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي
١٢٦-١٢٧الجديد في المكتبة التراثيةنجلة محمد البكري

العدد الثالث
٢٠٠١ م

المجلد التاسع و العشرون 

٢٠٠٤

٢٠٠١ م

المجلد الحادي والثالثون
العدد األول

المجلد التاسع و العشرون 
العدد الرابع



بحوث ودراسات
٣ـ٣١تباين اسس تخطيط المدن عبر التاريخحيدر عبد الرزاق كمونة

٣٢-٥٢المعجمات العربية وعلم الحيوان (كتاب العين للفراھيدي) – القسم األولجليل كريم ابو الحب
٥٣-٧٠الجذر (س ك ن) بين االستعمال المعجمي ومستويات الخطاب القرآنينھاد فليح حسن العاني

٧١-٨٥نحو معجم موضوعي عربي منھجيته ووظائفه – دراسة لبناء مكنز اصيل عربيمحمد حسن كاظم الخفاجي
النصوص المحققة

٨٦-١٠٠إبن البني شاعر أندلسي من القرن الخامس الھجرياحسان ذنون عبداللطيف الثامري
الفھارس والببلوغرافيات
١٠١-١١٧فھرس مؤلفات الشيخ محمود شكري اآللوسيرفعة عبد الرزاق محمد

العرض والنقد
١١٨-١٢٦المستدرك على شعر ابن جبير(ت ٦١٤ ھـ)محمد عويد الساير
١٢٧-١٢٨في فلسفة التاريخ النقدية للدكتور جميل موسى النجارنجلة محمد مجيد

البحوث والدراسات
٣ـ١٨الحلم في الشعر الجاھليعبد الرزاق خليفة محمود الدليمي

١٩-٤٢المعجمات العربية وعلم الحيوان (كتاب العين للفراھيدي) – القسم الثانيجليل كريم ابو الحب
٤٣-٤٩مفھوم النفس عند الفالسفة المسلمينناجي التكريتي

٥٠-٥٧الضرورة الشعرية  دراسة داللية – نماذجاحمد جواد العتابي
: (لو كان فيھما آلھة إال هللا لفسدتاعلي رحيم ھادي الحلو في قوله تعالى (هللا)  (رفع لفظ الجاللة

(٢٢: ٥٨-٧٢(األنبياء
النصوص المحققة
٧٣-٩٩شعر ابن مناذر (ت ١٩٨ ھـ) / القسم الثانيعبد العزيز ابراھيم
١٠٠-١٣٢شعر ابن ليون التُّجيبي  المتوفى سنة ٧٥٠ ھـ / القسم الثانيھدى شوكت بھنام

الفھارس والببليوغرافيات
١٣٣-١٥٤الفھرس الموضوعي المتخصص ضرورة علميةطه محسن

العرض والنقد
١٥٥-١٦٠كتاب الھادي في معرفة المقاطع والمبادئ ألبي العالء الھمذاني العطار تام أو ناقصغانم قدوري الحمد
١٦١-١٧١شعر ابن الحداد األندلسي بين تحقيقيناحمد حاجم الربيعي

١٧٢-١٧٥ديوان الحسن بن علي الضبي الشھير بابن وكيع التنيسيمھند مجيد برع العبيدي
١٧٦الجديد في المكتبة التراثيةنجلة محمد مجيد

٣واردة (المورد)رئيس التحرير
بحوث ودراسات

٤ـ١٨ثقافة الشاعر العباسي الشعريةيونس احمد السامرائي
١٩-٢٧دراسة تتابع الوحدات الصوتية عند ابن جنيعبد المنعم آل ناصر
٢٨-٣٥علم المالحة البحرية عند العرب وقياساتھاصبري فارس الھيتي

٣٦-٤٦الشاعر العربي القديم بين جمھوره ورواة شعرهزكي ذاكر العاني
٤٧-٥٨مظاھر اللحن الخفي عند علماء التجويدحقي عبد الرزاق لطيف

النصوص المحققة
٥٩-٧٥شعر يوسف بن لؤلؤ الذھبي (ت ٦٨٠ ھـ) / القسم األولعباس ھاني الجراخ

الفھارس والببليوغرافيات
٧٦-٩٨قرى ريف الموصل – مستدرك على معجم البلدانيوسف جرجيس الطوني

٩٩-١٠٤الكتب المحققة من مصنفات وترجمات العالم الحكيم حنين بن اسحقفؤاد يوسف قزانجي
العرض والنقد

١٠٥-١١٦األنوري وكتاباه اإليضاح والدستورمحمود الحاج قاسم محمد
١١٧-١٣٣الفصيح وشروحهعبدالكريم عوفي
شخصية العدد

١٣٤-١٤١إذ يتحدث محب كبير: علي جواد الطاھر مقاليا ١٩٩٦ مقاسم عبد األمير عجام
أخبار التراث العربي
١٤٢-١٥٨أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

الجديد في المكتبة التراثية

٢٠٠٥

المجلد الحادي والثالثون

المجلد الثاني والثالثون
العدد األول

العدد الثاني
٢٠٠٤

المجلد الحادي والثالثون
العدد الثالث والرابع

٢٠٠٤



١٥٩-١٦٠ما لذ وطاب من طرائف الشعر واألدب في الفصحى والعامية لفاضل مھدينجلة محمد

٣حزنانرئيس التحرير
البحوث والدراسات
٤ـ١٢تأثير اللغة العربية في اللغة الرومانيةجورج غريغوري

١٣-١٨الحوار األخير مع رائد علم اإلجتماع في العصر الحديثعبد الجبار السامرائي
١٩-٢٩دور الشفاء وأثرھا العلمي في بغداد خالل العصر العباسيفريال داود المختار

٣٠-٣٧العالقات الدبلوماسية العباسية البيزنطية في العصر العباسي األولموفق سالم الجوادي, عبد المنعم رشاد
٣٨-٥٤قصة ثور الوحش عند شعراء الطبقة األولى ما بين التطور واالنفتاح الرمزيايمان محمد ابراھيم العبيدي

٥٥-٥٨ما لم ينشر من شعر أبي البقاء الرندي (٦٠١-٦٨٤ ھـ)محمد عويد محمد
(كالة) اسم البرتغال ثم عمموهمركز اإلنماء القومي عندما مّصر العرب بالد البرتغال اطلقوا على مدينة

٥٩-٦٣على المملكة
النصوص المحققة
٦٤-٨٧شعر يوسف بن لؤلؤ الذھبي (ت ٦٨٠ ھـ) / القسم الثانيعباس ھاني الجراخ

٨٨-٩٨فصول إخوانية للجاحظ في العقد الفريد لم ترد فيما طبع من آثارهيونس احمد السامرائي
الفھارس والببليوغرافيات

٩٩-١٣١مصادر بريطانية عن الوطن العربيكاظم سعد الدين
١٣٢-١٣٩قراءة في بائية البحتري في اإلعتذار من الفتح بن خاقان وعتابهفائز طه عمر
شخصية العدد

١٤٠-١٥٠كوركيس عواد ١٩٠٨-١٩٩٢, حياته وآثارهعبدهللا عبد الرحيم السوداني
أخبار التراث العربي
١٥١-١٦٠أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

٣البستي بين يدي العاشوررئيس التحرير
بحوث ودراسات
٤ـ١٥مقابسات في الفلسفة الصوفية – القسم العاشرعزيز عارف

١٦-٢٧الجوانب الفنية في صور كتاب الحيوان للجاحظسلسل محمد العاني
٢٨-٣٠مفھوم العدل في فلسفة الفارابيناجي التكريتي

٣١-٥١مقدمة القصيدة عند محمد بن حمير الھمداني اليمني بين التقليد والتجديدمحمد أحمد العامري
٥٢-٥٦جھود القاضي الفاضل السياسية والعسكرية والثقافية في دولة صالح الدين األيوبيعلي نجم عيسى
نصوص محققة

٥٧-٧٧شعر يوسف بن لؤلؤ الذھبي (ت ٦٨٠ ھـ) / القسم الثالثعباس ھاني الجراخ
٧٨-١٠٦ديوان أبي الفتح البستي / النسخة الكاملة – القسم األولشاكر العاشور

١٠٧-١٠٨تحسين القبيح وتقبيح الحسن في طبعته المسروقةسامي علي عبد الجبار
شخصية العدد

١٠٩-١٢٨الدكتور ابراھيم السامرائي ١٩١٦-٢٠٠١عبدهللا السريحي
الفھارس والببليوغرافيات

١٢٩-١٣٩المنتخب من مخطوطات مكتبة الجوادين العامة في الكاظميةحكمت رحماني
أخبار التراث
١٤٠-١٦٠أخبار التراث العربي اإلسالميحسن عريبي

٣ـ٤يوم احتقرنا اللغة المولّدةرئيس التحرير
بحوث ودراسات
٥ـ١٦مجالس وقاعات االستقبال في القصور اإلسالمية حتى نھاية القرن الثاني الھجريعبد العزيز حميد

١٧-٢١الخالفة العباسية وموقفھا من المطامع البيزنطية – نظرة في الدوافع واألسبابصباح ابراھيم الشيخلي
٢٢-٣٣تنوع بيئات نقد الشعر في العصر األموي حقيقة أم وھم ؟قصي سالم علوان

٣٤-٤٢توثيق الكلمات الحضارية المنقولة الى اللغات األوربيةناجية مراني
٤٣-٦٠البيئة وعالقتھا بالفنون المعدنية في وسط وجنوب العراقمعتز عناد غزوان

٦١-٧٤أدباء مالقة أم أعالم مالقة .. ولماذا ؟محمد بن عويد الساير
والسمين الحلبي (ت٧٥٦ ھـ) – دراسةحليم حماد سليمان (ت٧٤٥ھـ) ظاھرة االشتغال بين أبي حيان

٧٥-٨١نحوية
٨٢-٨٥رسام بغدادي فذ من العصر العباسيناجي محفوظ

المجلد الثاني والثالثون

العدد الثالث
٢٠٠٥

العدد الرابع
٢٠٠٥

العدد الثاني
٢٠٠٥

المجلد الثاني والثالثون

المجلد الثاني والثالثون



نصوص محققة
٨٦-١١٢ديوان أبي الفتح البستي / النسخة الكاملة – القسم الثانيشاكر العاشور

١١٣-١٣٣شعر أبي الفرج األصبھاني ٢٨٤ – ٣٥٦ ھـعبد العزيز ابراھيم
شخصية العدد

١٣٤-١٤٣الدكتور محمد جبار المعيبد بين التحقيق والدرس اللغوي (١٩٣٧-١٩٩٩)سامي علي جبار
فھارس وببليوغرافيا

١٤٤-١٥١كشاف الطب العربي في المراجع الحديثةصبيح صادق
١٥٢-١٦٠قصيدة (فتح عمورية) ألبي تمام – قراءة أخرى في بنائھا الفنيسعيد حسون العنبكي

٣ـ٤الثعالبي : التلميذ العاقرئيس التحرير
بحوث ودراسات
٥ـ١٥شخصية حي بن يقظان في التراث الفلسفي القصصي عند العربفائز طه عمر

١٦-٢٥الكمارك والمكوس في العراق ٦٥٦-١٣٣٣ ھـ / ١٢٥٨-١٩١٤ مطارق نافع الحمداني
٢٦-٤٢موازنة بين آراء ابن مضاء القرطبي وآراء من سبقوهعلي رحيم ھادي الحلو
٤٣-٧٣حجاب المرأة في العصور المختلفةيعقوب افرام منصور
٧٤-٨٣الجاحظ والدرس الصوتي (اللثغات)احمد ابراھيم الصاعد

٨٤-١٠٤النثر وأساليب بناء الخبر في كتاب (طوق الحمامة) البن حزم األندلسيلؤي حمزة عباس
(شرح قطر الندى وبّل الصدى) البن ھشامماھر جاسم حسن األومري أنواع التفسير اللغوي في كتاب

(ت٧٦١ ھـ ١٠٥-١١٨(األنصاري
نصوص محققة
١١٩-١٤٤ديوان أبي الفتح البستي / النسخة الكاملة – القسم الثالثشاكر العاشور
شخصية العدد

١٤٥-١٤٩عبد الرزاق الحسني, شيخ المؤرخين العراقيين ١٩٠٣م-١٩٩٧ مفؤاد يوسف قزانجي
أخبار التراث العربي
١٥٠-١٦٠أخبار التراث العربيحسين عريبي الخالدي

٣المرأة في النحو العربيمحمد حسين األعرجي
بحوث ودراسات

٤ـ١٨أثر الفكر اإلسالمي في تخطيط المدينة العربية اإلسالميةحيدر عبد الرزاق كمونة
١٩-٢٥موجز تاريخ اآلشوريينبيتر بيتباسو/علي عواد المفرجي (ترجمة)

٢٦-٣٢مكتبة اإلسكندرية نشأتھا ... تطورھا .. وحرائقھامحمود الحاج قاسم محمد
٣٣-٣٩الفارابي مؤسس الفلسفة اإلسالميةناجي التكريتي
٤٠-٥٤أبو بكر محمد بن زكريا الرازيأحمد عبد الباقي

٥٥-٦٩الطير بين بدائل رموز الرحلة في القصيدة العربية قبل اإلسالممحمود عبدهللا الجادر
٧٠-٧٨الشمس والقمر تصنيفھما الجنسي في القرآن الكريمنھاد فليح حسن العاني

٧٩-١٠٤المعتقدات الشعبية في الموروث الشعري العربي القديمعبد الرزاق خليفة محمود الدليمي
نصوص محققة
١٠٥-١٣٤ديوان أبي الفتح البستي / النسخة الكاملة – القسم الرابعشاكر عاشور
شخصية العدد

١٣٥-١٤٤إبراھيم الوائلي وجھوده في النقد اللغوي ١٩١٤م-١٩٨٨منعمة رحيم العزاوي
عرض واستدراك
١٤٥-١٤٨المستدرك على صنّاع  الدواوينعبد الھادي الفكيكي
أخبار التراث العربي
١٤٩-١٦٠أخبار التراث العربيحسين عريبي الخالدي

٣الشيخ آل ياسين مغفوراً لهمحمد حسين األعرجي
بحوث ودراسات

٤ـ١٣قراءة في شعر ابن الروميقحطان رشيد صالح
١٤-٢٣بالغة القص في التوابع والزوابعبشرى محمد طه  البشير

٢٤-٣٢المصطلح النحوي, النشأة – الخالف – الجوھرعبد الحسين المبارك
٣٣-٤٥التصويب اللغوي عند ابن قتيبة من خالل كتابه (أدب الكاتب)فاخر ھاشم الياسري
ً أحمد جواد العتابي ٤٦-٥٠الدكتور ھادي الحمداني نحويا

٢٠٠٦

٢٠٠٦

المجلد الثالث والثالثون
العدد الثالث

العدد األول
المجلد الثالث والثالثون

٢٠٠٦

المجلد الثالث والثالثون
العدد الثاني



٥١-٥٦إبن خلدون أو مؤسس علم اإلجتماعقيس ھادي أحمد
٥٧-٦٣ابن رشد وموقفه من مشكالت عصرهمشحن زيد محمد الحشماوي

٦٤-٦٨حقيقة الدينار والدرھم والصاع والمد ألبي العباس أحمد العزفي السبتيمحمد رجب السامرائي
٦٩-٧٢التأسيس لوعي تاريخي نقدي – قراءة في كتاب الفتنةوليد خالد أحمد حسن

(عبد الوھاب بن محمدحقي عبد الرزاق الصالحي من أعالم الدرس الصوتي في القرن الخامس الھجري
٤٠٣-٤٦٢ م ٧٣-٨٣القرطبي)

نصوص محققة

ليس في كالم العرب ألبي عبدهللا الحسين بن أحمد الھمذاني النحوي الشافعيمحمود جاسم الدرويش
القسم الثاني / ٨٤-١١٩المعروف بابن خالويه

عرض كتاب
١٢٠-١٢٦مجلة المجمع العلمي العراقيعبد الحميد الرشودي

شخصية العدد
١٢٧-١٣٦الدكتور صالح خالص وجھوده األدبية والفكرية ١٩٢٥-١٩٨٦مھدى شوكت بھنام

فھارس وببليوغرافيا
١٣٧-١٦٠فھرس مخطوطات مكتبة اإلمام الصادق (ع) في الكاظميةعدنان علي كرموش

٣(المورد والتراث)رئيس التحرير
بحوث ودراسات

٤ـ٢٧العقد المدبب في العمارة العربية اإلسالمية بين قصدية اإلبتكار وتلقائية الھدفقبيلة فارس المالكي
٢٨-٣٥السراكينوي بين أكذوبة نقفور وحقائق التاريخموسى زناد سھيل

٣٦-٤٦ديالى في سنوات االحتاللين الجالئري والتيمورينوري عبد الحميد خليل
٤٧-٥٨مرويات ابن شداد عن الصراع اإلسالمي الفرنجيمحمد جاسم الحديثي
٥٩-٦٨أبو عبدهللا محمد غنجار مؤرخ مدينة بخارىجواد مطر الموسوي

٦٩-٨١أثر الجاحظ في آداب العالمداود سلوم
٨٢-٨٦داللة تقديم المستثنى على المستثنى منهأحمد جواد العتابي
٨٧-٩٣السيرة التاريخية وسرد الحكاية, سيرة الضحاك بين التاريخ والحكايةقيس كاظم الجنابي
نصوص محققة

٩٤-١٢٧ابو عبدهللا محمد بن علي .. ابن عسكر الغساني المالقي (ت٦٣٦ ھـ), حياته وآثارهمحمد بن عويد الساير
شخصية العدد

١٢٨-١٣٨النجف األشرف في أدبيات األستاذ الدكتور عبد الرزاق محيي الدين ١٩١٠-١٩٨٣محسن عيسى الحكيم
عرض واستدراك

لبھاء الدين علي بن عيسى اإلربليعباس ھاني الجراخ (التذكرة الفخرية) نظرات نقدية تحقيقية في
٦٩٢ھـ) ١٣٩-١٦٠(ت

٣ـ٤المرأة في تراثنامحمد حسين األعرجي
دراسات وبحوث

٥-٣٣الحالة اإلقتصادية في عھد الخالفة العباسيةي.آ.بيليايف/جليل كمال الدين (ترجمة)
اإلستثمار في اإلسالم وأثره في نشوء شركات المضاربة في القرن األول الھجريعبدالرزاق أحمد وادي السامرائي

٣٤-٤٧دراسة تاريخية –
٤٨-٧٥الموضوعات النحوية في كتاب الروض األنف للسھيلي (ت٥٨١ھـ)يوخنا مرزا الخامس

٧٦-٨١امرؤ القيس, مسائل بين الحقيقة واالختالقكاظم سعد الدين
٨٢-٨٧علم األنساب عند القلقشنديجواد مطر الموسوي

٨٨-١٠١الحركة الثقافية في القرن الرابع الھجري في العراقحسين أمين
١٠٢-١٣٥ديوان أبي الفتح البستي / النسخة الكاملة – القسم الرابعشاكر عاشور
عرض كتاب

ودوره الوطني في الحياة السياسية العراقية ١٩٠٨نجلة محمد -السيد كاطع العوادي..
١٩٤٥ ١٣٦-١٣٧للدكتور جميل موسى النجار

أخبار التراث
١٣٨-١٦٠أخبار التراث العربيحسين عريبي الخالدي

٣ـ٤مقاطعة التراثرئيس التحرير
بحوث ودراسات
٥ـ٢٢ختم الفردوس .. (ختم اإلغراء)وسماء حسن االغا

العدد الرابع
المجلد الثالث والثالثون

العدد الثاني
٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

المجلد الرابع والثالثون

المجلد الرابع والثالثون
العدد األول



٢٣-٣٢مناھج البحث عند الفارابياحسان محمد الحسن
٣٣-٤١واسط, حاضرتھا وقبائلھا في القرنين الخامس عشر والسادس عشرطارق نافع الحمداني

٤٢-٥٦رسائل محمد بن عبدالملك الزيات – جمع ودراسة فنيةوليد عبد المجيد إبراھيم
٥٧-٦٣الذروات اإلنسانية في شعر الجاھليةعطا طه التكريتي

٦٤-٦٩في نقد النقد – القراءة المعيبة في نقد الشعر عند قدامة بن جعفرنادية ھناوي سعدون
ً محمد جواد محمد سعيد ٧٠-٨٢بواكير االحتجاج العقلي – األخفش والمازني أنموذجا

نصوص محققة
٨٣-١١٨ديوان أبي الفتح البستي / النسخة الكاملة – القسم الخامسشاكر عاشور
شخصية العدد

١١٩-١٤٢العالمة أنستاس ماري الكرملي وما خدم به العربية ١٨٦٦-١٩٤٧ معبد العزيز ابراھيم
عرض ونقد

١٤٣-١٤٧معجم الشعراء العباسيينعفيف عبد الرحمن
أخبار التراث

١٤٨-١٦٠أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

ً رئيس التحرير ٣عبد اإلله أحمد تراثيا
بحوث ودراسات

١٣ـ٤األحالف السياسة في مكة ودور حكومة المأل فيھارياض ھاشم النعيمي
٣٢ـ١٤أثر الحكايات العربية واالسالمية في كتاب زديج (أو القدر) لفولبيرداود سلوم

٣٨ـ٣٣أبو سعيد السجستاني عالم في الفلك والھندسةأحمد محمد جواد الحكيم
٥٥ـ٣٩أصالة البحث النفسي عند ابن رشد وبعض من أسباب نكبتهعجيل نعيم جابر
٦١ـ٥٦المشھد السومريزھير صاحب

٧١ـ٦٢تحقيق النصوصعبد الحسين محمد الفتلي
٨٠ـ٧٢شعر زھير بن أبي سلمي في مرويات حماد الراويةعبد اللطيف حمودي الكائي

نصوص محققة
١٠٢ـ٨١ديوان أبي الفتح البستي / النسخة الكاملة – القسم السادسشاكر العاشور

١٢٥ـ١٠٣متشابه القران ألبي الحسن علي بن حمزة الكسائي / القسم األولمحمد حسن آل ياسين
شخصية العدد

١٣٩ـ١٢٦كمال إبراھيم العبيدي األعظمينھاد فليح حسن العاني
عرض كتاب

١٥٥ـ١٤٠التبيان في شرح الديوانعباس علي األوسي
أخبار التراث العربي
١٦٠ـ١٥٦أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

٤ـ٣الرصافي والعربيةرئيس التحرير
بحوث ودراسات
٢٦ـ٥النظام في فكر اللغويين والنفاد والبالغيينمحمود الجادر

٣٦ـ٢٧عزو أبي تمام الشعر إلى قائليه في كتاب الحماسةزكي ذاكر العاني
٥٠ـ٣٧مكونات القصيدة الجاھلية وداللتھا الموضوعية والفنيةبھجت عبد الغفور

٦٣ـ٥١الفتح األندلس من خالل كتاب ألف ليلة وليلةخليل ابراھيم صالح السامرائي
٨٩ـ٦٤الصورة الفنية في شعر يوسف الثالثھدى شوكت بھنام ومي محسن

٩٥ـ٩٠اإلمام الحسين (ع) وحقيقة االيمان عند الجواھريفليح كريم خضير الركابي
١٠٠ـ٩٦االخالف في القراءات القرانيةإياد صالح سھيل
نصوص محققة
١٢٠ـ١٠١ديوان أبي الفتح البستي / النسخة الكاملة – القسم االخيرشاكر عاشور

١٤٥ـ١٢١متشابه القران ألبي الحسن علي بن حمزة الكسائي / القسم الثانيمحمد حسن آل ياسين
شخصية العدد

١٥٥ـ١٤٦العالمة المحقق محمد حسن آل ياسينجواد مطر الموسوي
عرض ونقد

ً محمد حسين األعرجي ١٥٧ـ١٥٦ويبقى االستعراب األلماني نعلما
أخبار التراث العربي
١٦٠ـ١٥٨أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

٢٠٠٧

المجلد الخامس والثالثون

العدد الثالث
٢٠٠٧

المجلد الرابع والثالثون
العدد الرابع

المجلد الرابع والثالثون



٤ـ٣القرآن الكريم متبوع التباعرئيس التحرير
بحوث ودراسات
١٠ـ٥فلسفة الحضارة عند ابن خلدونقيس ھادي أحمد
٢٣ـ١١دراسة في المنطق االسالمي االصيلسعد خميس علي

٥٩ـ٢٤اعياد بغداد في ذاكرة شعرانھا منذ التاسيس حتى نھاية العصر العباسي األولحسام داود خضر األربلي
المفارقة في شعر المتنبيعبد الھادي خضير

عرض ونقد
نظارات نقدية على تحقيق كتاب تھذيب إصالح المنطق للتبريزيأحمد عبد زيدان
نصوص محققة

١٤٨ـ١٢٧متشابه القران ألبي الحسن علي بن حمزة الكسائي / القسم الثانيمحمد حسن آل ياسين
خمس صفحات خطية في النباتات

أخبار التراث العربي
أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

٤ـ٣العشرة المشرة بالشعررئيس التحرير
بحوث ودراسات
١٢ـ٥الحواليات العثمانية مصدر لتاريخ القدس الحديثعلي شاكر علي 

٢١ـ١٣جھود العرب في العلوم الطبية في العصرين العباسي واالندلسيحسين أمين
٤٦ـ٢٢طراز العمارة العربية في العراق في عھد االحتالل االجنبي ٥٣٩ق : مناصر عبد الواحد
٥٨ـ٤٧توسيق النص وتحقيقه بين  القدماء والمحدثينسامي علي جبار
ً أحمد جواد العتابي ٦٦ـ٥٩اللسانيات ومحالجة اللغة آليا

٧٨ـ٦٧وصف ما ال يعقل في القرآن الكريممحمد السعيد عبد هللا عامر
٩١ـ٧٩تجربة الغربة بين االضطراب واالختيار في الشعر العربي القديمعبد القادر خليفة 

١٠٤ـ٧٩(السھرودي المقتول(٥٥١ـ٥٨٧ھـرياض شنته جبرال
١١٩ـ١٠٥جامع البيان للطبريأحمد خطاب العمر

العرض والنقد والتعريف

الشعرمحمد عويد الساير االندلس في كتاب فھرس دواوين الشعراء والمستدركات في الدواريات والمجاميع
١٢٩ـ١٢٠للدكتور محمد جبار المعيبد

نصوص محققة
١٥٤ـ١٣٠متشابه القران ألبي الحسن علي بن حمزة الكسائي / القسم الثالثمحمد حسين آل ياسين
أخبار التراث العربي
١٥٩ـ١٥٥أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

٤ـ٣الترجمة والتراثرئيس التحرير
بحوث ودراسات

٢٠ـ٥نشوء الفكر الفلسفي في المجال العربي االسالمياسماعيل نوري الربيعي
٣٤ـ٢١العرب والدراسات الببليوجرافيةأحمد عبد الحيلم عطية

٤٣ـ٣٥بين ابن الرومي والخاقاني الشرواني في تفسير المعانيمحمد خاقاني / تورج زيني وند
٧٠ـ٤٤أثر األدب العربي في كتاب الديكا ميرون لبوكاشيو االيطاليداود سلوم

٧٨ـ٧١الدكتور عناد غزوان ورؤيته النقدية في الشعر الجاھليسعيد حسون
٩٧ـ٧٩مشاركة صاحب المعاني لللغوي في البحث عن مغردات األلفاظحامد صادق قينبي

العرض والنقد والتعريف
١٢٤ـ٩٨أبو عبد هللا الحميدي وكتابه جذوة المقتبشحازم عبد هللا خضر
١٢٨ـ١٢٥(جامع األنوار في مناقب األخبار (مرتضي البغدادي الشھير بنظمي زادهقيس كاظم الجنابي

شخصية العدد
١٣٥ـ١٢٩الدكتور جميل سعيد باحث وناقدعبد الحسين المبارك

نصوص محققة
١٥٠ـ١٣٦الحرقة بنت النعمان بن المنذرعبد اللطيف حمودي الطائي

أخبار التراث العربي
١٥٩ـ١٥١أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

العدد الثالث
٢٠٠٨

المجلد الخامس والثالثون
العدد الثاني
٢٠٠٨

المجلد الخامس والثالثون

العدد األول
٢٠٠٨



٤ـ٣اإلمام علي شيعيارئيس التحرير
بحوث ودراسات

١١ـ٥النسيء بين الجاھلية واالسالميةمحمد نايف الديلمي
٢٠ـ١٢نشأة علم التصنيف في التراث العلمي االسالمينوزت محمد جمعة أبو لبن
٣٨ـ٢١الخصوصية التخطيطية والمعمارية  لمكونات المدينة العربية اإلسالميةحيدر عبد الرزاق كمونة 

٤٥ـ٣٩نكبة الحضر في التقليد االعمىحسن عبيد عيسى
٥٣ـ٤٦البديع مدخل إلى أسلوبية القران الكريممحمد كريم الكواز
٧٤ـ٥٤النھذيب في النحو البن يعيش الصنعانيطارق نجم عبد هللا
نصوص محققة

١١٤ـ٧٥ديوان ابن الوفاء الشاذلي /الفسم األولعبد الحسن خضير
١٢٢ـ١١٥اللعين المنقريعبد العزيز ابراھيم

نص ونقد
١٤٥ـ١٢٣قصيدة الحمى للمتنبينصيرة أحمد
عرض ونقد

١٦٠ـ١٤٦الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيهعباس ھاني الجراخ
١٧١ـ١٦١في التصحيح اللغويطه محسن

أخبار التراث العربي
١٧٦ـ١٧٢أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

٤ـ٣في معنى النبيذرئيس التحرير
بحوث ودراسات
٩ـ٥إخوان الصفاءياسر جاسم قاسم

١٥ـ١٠ابن رشد وموقفه من مشكالت عصرهمشحن زيد محمد الحشماوي
٣٠ـ١٦البعد التصميمي والجمالي لتعادلية الفراغ في الفن اإلسالميعائدة حسين أحمد
٧٧ـ٣١تفصيالت النجوم عند العربعبد الرحيم بدر

٨٥ـ٧٨اسھامات العرب في الحضارة الموسيقية العالميةموسى زناد سھيل
١٠٩ـ٨٦طوق الحمامة الموت بين ناقديهعباس رشيد الدده

١١٧ـ١١٠الحياة والموت بين األمل واليأس في الشعر األمويعبد الرزاق خليفة محمود
١٢١ـ١١٨كتب شروح الشعر في القرن الخامس الھجريقدور ابراھيم عمار
١٢٩ـ١٢٢ملمح الوصف بالفعل االسنادي في التركيب النحويفاخر ھاشم الياسري
١٣٥ـ١٣٠فائت ديوان الحسن بن علي الضبيعلي محسن بادي
شخصية العدد

١٤١ـ١٣٦الشاعر الشيخ علي الشرقيفائز طه 
عرض ونقد

١٤٧ـ١٤٢التراث الشعري األندلسيمحمد عويد الساير 
نصوص محققة

١٥٨ـ١٤٨ديوان ابن وفاء الشاذلي القسم الثانيعبد الحسن خضير عبيد المحياوي
أخبار التراث العربي
١٦٠ـ١٥٩أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

المجلد السادس والثالثون
العدد الثاني
٢٠٠٩

٢٠٠٨

المجلد السادس والثالثون
العدد األول
٢٠٠٩

المجلد الخامس والثالثون
العدد الربع



بحوث ودراسات
١٢ـ٣االمتاع والمؤانسةمحمد رجب السامرائي

٢١ـ١٣العربية وفكرة(االمساس)علي زوين
٣٢ـ٢٢البنية الناطقةإيد عبد الودود

٤٤ـ٣٣محاولة لتقريب معنى نقد التحقيقخليل محمد إبراھيم
٥٧ـ٤٥االطباق والطبقية في أصوات العربية محمد صنكور
٧٩ـ٥٨مقاصد الشعراء في وحدات االرتدادسعيد حسون
٩٣ـ٨٠حماد الراوية وجھوده في رواية الشعرحاكم حبيب
عرض ونقد
٩٧ـ٩٤تعقيب لمزيد من البيانخليل بنيان

١١٠ـ٩٨عناصر الترجمة في كتاب نظام العقيانفاطمة الصكري
نص ونقد

١٢٨ـ١١١دقة األلفاظ وإيحاءات في شعر المتنبيعبد الھادي خضير
نصوص محققة

١٦١ـ١٢٩صدر الدين بن الوكيلتحقيق : نوري حمودي القيسي / ناظم رشيد
١٧١ـ١٦٢في معرفة الكرة والعمل بھادراسة : عدنان علي كرموش الفراجي

شخصية العدد
١٧٤ـ١٧٢الشيخ محمد رضا الشبيبيقصي سالم علوان

أخبار التراث العربي
١٧٦ـ١٧٥أخبار التراث العربيحسن عريبي

بحوث ودراسات
١٣ـ٣المقامات خصوصية الشكل وبنية النوععبد الستار جبر
٢٥ـ١٤اصالح المجتمع في منظار نھج البالغ اإلمام علي(ع)أحمد محمد جواد
٤٣ـ٢٦االطعام والضيافة في الشعر الجاھليعالء جاسم جابر
٥٣ـ٤٤القصة في بنية النص الشعري عند النابغة الذبيانيعبد الرزاق خليفة
٦٧ـ٥٤بالغة التزويرلؤي حمزة عباس

٧٥ـ٦٨مالحظات حول منھج التقسيممحمود عبد هللا الجادر
٩٤ـ٧٦جدلية المبنى والمعنىنھاد فليح حسن

١٢٠ـ٩٥أبو الخطاب االخفش الكبيرعلي جابر المنصوري
١٢٧ـ١٢١على ھامش كتاب المفسرنعمة رحيم العزاوي

عرض ونقد
١٣٧ـ١٢٨حول شعر يحيى بن حكم الغزالمحمد بن عويد الساير
١٤٢ـ١٣٨قراءة نقدية في نص تراثيفليح كريم الركابي
نصوص محققة

١٧٣ـ١٤٣ابن زريق البغدادي : حياته وما بقي من شعرهعبد العزيز إبراھيم
أخبار التراث العربي

أخبار التراث العربيحسن عريبي
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المجلد السابع والثالثون
العدد األول

العدد الثالث
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المجلد السادس والثالثون
العدد الرابع

المجلد السادس والثالثون



دراسات وبحوث
٨ـ٣بغداد عاصمة الشرق في العصور اإلسالميةحسين أمين

٢٤ـ٩البنيات اإلسلوبية في شعر أبي تمامسامي علي جبار
٣٣ـ٢٥انتقال العلوم العربية واإلسالمية إلى أورباكاظم سعد الدين

٥١ـ٣٤إدارة وتخطيط المدينة العربية واإلسالمية (نظام الحسية)حيدر كمونة
٦٩ـ٥٢االنشاد وجمال النص في الشعر الغنائي العباسيأحمد علي إبراھيم 

٨٠ـ٧٠تزاويق المخطوطات وعالقتھا بالزخرفةعائدة حسين 
٩١ـ٨١البالغة العربية بين الشفاھية والكتابيةفائز الشرع
١٠٣ـ٩٢الجھد الببليوغرافي عند جليل العطيةنبيل العطية

نصوص محققة
١٢٤ـ١٠٤الضاد والظاء تأليف أبي عمر محمد بن عبد الواحدتحقيق : طه محسن
١٣١ـ١٢٥أشعار جديد للرصافي البلنسيمحمد عويد الساير

عوض ونقد
١٤٦ـ١٣٢نظرات واستدراكات على معجم المؤلفين العراقيينعباس ھاني الجراخ

١٥٣ـ١٤٧سنام الجمل ـ قراءة في الخزين الحداثي للنقد البالغيإياد عبد الودود
١٦٣ـ١٥٨قراءة في بحث : حماد الواوية وجھوده في رواية الشعرعبد اللطيف الطائي

١٦٣ـ١٥٨انتھاز الفرص في الصيد والقنصمحمد رجب السامرائي
١٦٨ـ١٦٤السردية التاريخية من العنوان إلى المتنقيس كاظم الجنابي

١٧١ـ١٦٩مھرجانات من بغداد إلى القاھرة مالحقة لالبداعمنتھى طارق المھناوي
أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي
١٧٦ـ١٧٥إصدارات الدارمنتھى طارق المھناوي

بحوث ودراسات
١٥ـ٣في االرھاب اللغويأحمد جواد العتاني
٢١ـ١٦فلسفة الحضارة عند ابن خلدون وشبنجلرقيس ھادي أحمد

٤١ـ٢٢أثر اللغة في اللغات األوربيةداود سلوم
٥٠ـ٤٢ھل مارس الكندي الطبمحمود الحاج قاسم
٦٠ـ٥١المتلقي والشعر الجاھليحسنة محمد رحمة
٨١ـ٦١الھاء صوتاً ووظيفة أحمد إبراھيم صاعد
١٠٣ـ٨٢الفھارس األولي وأثرھا في كتاب الفھرس للنديمصباح محمد علي
١١١ـ١٠٤التقليد والتجديد في األدب األندلسيخليل محمد إبراھيم
١٣٠ـ١١٢الغراب في األمثال العربيةصالح خضر بني
نصوص محققة

١٤٩ـ١٣١الناسخ والمنسوخ تأليف علي بن شھاب الھمذاني (٧٨٦ھـ)محمد جواد النجفي
عوض ونقد

١٥٦ـ١٥٠قراءة نقدية خطب السيدة زينب(ع)فليح كريم الركابي
١٥٨ـ١٥٧مكنز األدب : قراءة في ديوان المعاني األبي ھالل العسكري لمؤلفه نوفل أبو رغيفكمال لطيف

شخصية العدد
١٧٢ـ١٥٩قراءة في تراث مصطفى جوادزھير غازي زاھد

أخبار التراث العربي
١٧٦ـ١٧٣أخبار التراث العربيحسن عريبي الخالدي

المجلد السابع والثالثون
العدد الثاني
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