
٣ـ٤مقدمةعبد المنعم رشاد
٥-٤٢احتالل المغول لبغدادعبدالمنعم رشاد
٤٥-٩٧نتائج حفريات جامعة  الموصل في أسوار نينوىعامر سليمان
٩٨۔١٢٢القصة العربية في األدب العربيعمر طالب

١٢٣۔١٥١ابو بكر الزبيدي ٣١٦۔٣٧٩ھأمين علي السيد
١٥٣۔١٦٤قادتها سير خالل من دراستها /سياسية و دينية حرآة الكراميةنوري مفيد محمد
١٦٥۔١٩١التاريخي المنهج و التدريس في اقتراحاتعماد الدين خليل

Issam Al-KhatibLycidas and the Gilgamesh epic / a thematic comparison3-15
Yowell Y. AzizJoursnalistic English in Iraq / Is it a correct English ?16-39
H.W.F. SaggsThe Mosul University Zu Tablet40-50
A.M. Al-SamarraiSatirical Allegory in “Gulliver’s Travels”51-62

٥۔١٤الرعب الذي أحدثه العزو المغوليعبد المنعم رشاد
١٥۔٤٩اكتشاف مدينة تربيصو األشوريةعامر سليمان
٥١۔٧٦نشأة المسرحية العربيةعمر الطالب

٧٧۔١١٨التغيير اإلقتصادي و المالي في خالفة عمر عبد العزيزعماد الدين خليل
١١٩۔١٣٢لمحات في حياة الطبقة الفالحية في العراق الوسيطخضر الدوري
١٣٣۔١٤٤مظاھر الرومانسية في شعر محمود درويشسالم الحمداني

١٤٥۔١٧٠دراسة نظرية لمشكلة حظر انتشار السالح النووي و أثرھا في الشرق االوسطكاظم ھاشم نعمة السوداني
١٧١۔١٩٢توطن صناعة تكرير البترول في العراقمحمد أزھر السماك
١٩٣۔٢١٢أعالم الصوفية في خراسان في القرنين الثاني و الثالث الھجريمفيد محمد نوري

Issam Al-KhatibRealism : Theory an practice in Adam Bede3-13
Yowell Yousif AzizSome pitfalls in translation15-41
A.M. Al-SamarraiCharles Dickens as a social reformer43-54
Mahdi al Najjar , R.SwarupThe role of agricultural planning in the development of Iraq55-64

أ-بمقدمة
٥۔٦٢الشعري الفن و تمام ابوعمر الطالب
٦٣۔٩٧شعر أبي تمام في ميزان النقد القديمسالم الحمداني
٩٨۔١١١ّإكبار المبرد أبا تمامحازم الحاج طه

١١٢۔١٥١المالمح اإلسالمية في شعر أبي تمامحازم عبدهللا خضر
١٥٢۔١٦٦من وحي أبي تمام اللغة و األدب في النصف األول من القرن التاسع الميالدييوئيل يوسف عزيز

Issam Al-KhatibThe Moallakat in English Literature1-25
Moufid M. NouriAbu Tammam : Biograhy and Works26-37

٣۔٣٤أدبه و حياته : العمري أمين محمدعمر الطالب
٣٥۔٤٨الجالئري الحكم حتى الحلة خطط في مالحظاتعماد الدين خليل

العدد الثالث

ذآرى أبي تمام عدد خاص:

العدد الرابع
آب ١٩٧٢

العدد األول 
١٩٧١ آب

العدد الثاني
تشرين الثاني ١٩٧١

آانون األول ١٩٧١

أداب الرافدين
مجلة تصدرھا كلية األداب في جامعة الموصل



٤٩۔٥٩مقارنة دراسة / اإلسالمي الفكر في الدولة مفهوم تطور و نشأةهاشم يحيي المّالح
٦٠۔٧٦مقارنة دراسة / مكة و أثينا بين المدينة دولةهاشم يحيي المالح

٧٧۔١٠٧بالموصل باشطية موقع في المكتشفة الفخارية للحباب دراسةطلعت الياور
١٠٨۔١٤٧الجوزي ابنخضر الدوري

١٤٨۔١٥٩القديم عراقنا في الطبقي الصراع و الطبقاتعباس حسين الدباغ
١٦٠۔١٦٩الباردة الحرب في السوفيتية الستراتيجيةآاظم هاشم نعمة

١٧٠۔١٩٠البلوطي سعيد بن منذر األديب القاضيحازم عبداهللا خضر
A.M.Al-SamarraiMotivations in Middlemarch3-10
H.B.M. Al-SawafA blackboard composition technique for Iraqi university students11-19
Yowell Y. AzizSome notes on the Past Perfect Tense20-24
H.B.M. Al-SawafTeaching scientific or technical English to Iraqi university students25-31
T.R. YawerThe fortress of Bash-Tabiya32-48

٣۔١٣الكوفيين و البصريين بين التعجبمحيى الدين توفيق ابراهيم
١٥۔٢٨الثالثية و الثنائية األلفاظ أصولحازم الحاج طه
٢٩۔٦١العربي التحرر حرآة و العرب عند القصصي الفنعمر الطالب
٦٣۔٩٠العالمية و المحلية بين الفلسطيني المقاومة شعرسالم الحمداني

٩١۔١٢٤الذخيرة آتابه و بسام ابنحازم عبداهللا خضر
١٢٥۔١٥٠األول القسم / الكريم القرآن تفسير في الجاللين منهجآاصد ياسر الزيدي
١٥١۔١٧٦آربوقا سعيد أبو الدولة قوام الموصل تاريخ في دراساتعماد الدين خليل

١٧٧۔١٨٩مزيد بني و الحلة عن مقدسي جورج الدآتور مالحظات حول نظراتخضر جاسم الدوري
١٩١۔٢٠٣(دراسات في الوثائق اإلسالمية (عھد عمر بن الخطاب للنصارىتوفيق سلطان اليوزبكي

٢٠٥۔٢١٦صناعة النفط و الصراع الطبقي في الشرق األوسطعباس حسين الدباغ
٢١٧۔٢٤٩دراسة تحليلية لألبعاد الجغرافية إلتجاھات النمو السكاني في العالممحمد أزھر السماك

٢٥١۔٢٦٣والية جيوش بك على الموصلرشيد الجميلي
Hashim Al-MallahThe constitution of Al-Madina3-12
H.B.M. Al-SawafAn approach to English conversation with Iraqi university students13-17
Lasim M. AwanessVowel quality and a suggestion for three dimensional convention of identification19-26

٣۔٢٢اإلجتھاد في أمور العقيدة / دراسة في تطور الفكر العقائدي عند المسلمينھاشم يحيى المالح
ُنظم ديار بكر اإلدارية في عھد األراتقةعماد الدين خليل ٢٣۔٥٠ُ

٥١۔٧١من تاريخ المدن العربية: لمحات من تاريخ الموصل في العصر العباسي األولفاروق عمر فوزي

٧٣۔١٢٠دور عوائد النفط في التنمية اإلقتصادية ألقطار الخليج العربي مع دراسة تطبيقية عن القطر العراقيمحمد أزھر سعيد السماك

١٢١۔١٥٥المسكوكات الفضية العباسية في مجموعة مركز البحوث اآلثارية و الحضارية لجامعة الموصلعبد الواحد الرمضاني
١٥٧۔١٨٨عبدهللا بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم االنصاري و كتابته التاريخية في السيرة و المغازيمحمود ياسين التكريتي

١٨٩۔٢٣٢١٩٩ھ̶ مكانة العرب و نفوذھم في العصر العباسي ١٣٢ھ۔صالح عبد الھادي الحيدري
٢٠١۔٢٤١العالم األديب عبد الملك بن حبيبحازم عبدهللا خضر

٢٤٣۔٢٧٢اإلتجاه الرومانسي في القصة العراقية القصيرة حتى ثورة تموز عام ١٩٥٨عمر الطالب
٢٧٣۔٢٨٦صورة القصيدة الجاھليةعلي محمد علي الحبوبي

٢٨٧۔٣٤٠محمد بن كناسة األسدي : حياته, شعره, نصوص باقية من كتابه األنواءمحمد قاسم مصطفى
٣٤١۔٣٥٥نظرة في موسيقى الشعر العربي و عروضهمحمد علي الحسيني

٣٥٧۔٣٨٩دراسة تحليلية في ھمزتي إن و أنعبد الوھاب محمد علي العدواني
٣٩١۔٤١٠نظام اإلرشاد في كلية اآلدابمنى خروفة

٤١٣۔٤٢٣األخبار العلمية للسنة الدراسية ١٩٧٤۔١٩٧٥
٤٢٤اإليفادات الدراسية

١٩٧٥ ١ حزيران

العدد الخامس
١٠ حزيران ١٩٧٤

العدد السادس



٣۔٥كلمة العدد
٧۔٣٣اساليب تداول السلطة في الدولة العربية اإلسالميةھاشم يحيى المالح
٣٥۔٤٣لمحات من النشاط الثقافي في ديار بكر في عھد األراتقةعماد الدين خليل

٤٥۔٦٩التعريب في العصرين األموي و العباسيتوفيق سلطان اليوزبكي
٧١۔١٠٣دور البترول في تغيير المجتمع العراقيمحمد أزھر السماك
١٠٥۔١١٧تطور اسعار النفط الخام في السوق العالميةعباس حسين الدباغ
١١٩۔١٦٢التحول اإلجتماعي بالحجازفي العصر األموينجلة قاسم الصباغ

 الدور السياسي للقبائل العربية في الشام و الجزيرة الفراتية منذ منتصف القرن الرابع الھجري الىمحمود ياسين التكريتي
طي ءالعقد األخير من القرن الخامس الھجري, ١٦٣۔٢٠٩و كالب و نمير

٢١١۔٢٣٣يعقوب بن الليث الصفار ٢٥٤ھ٢٦٥̶ھ مؤسس الدولة الصفاريةصالح عبد الھادي الحيدري
االقتصادية الموصل والية اوضاعابراهيم خليل خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر و العقد من األول

القرن ٢٣٥۔٢٥٩العشرين

السكة على األجنبية التأثيراتعبد الواحد الرمضاني النحاسية الموجودة في مرآز البحوث اآلثارية و الحضارية جامعة في
٢٦١۔٢٩٩الموصل

٣٠١۔٣٢٣الكامل آتاب في المبرد عند التشبيهحازم الحاج طه
٣٢٥۔٣٤٩خلدون ابن و الجاحظ بين العلمي المنهجسالم الحمداني
٣٥١۔٣٨٩األندلس و المشرق بين الفريد العقدحازم عبداهللا
٣٩٢۔١٩٥٨٤٢٠ ثورة بعد العراق في القصيرة القصةعمر الطالب

٤٢١۔٤٥٤المرادي قاسم بن حسن تأليف لها محل ال التي و اإلعراب من محل لها التي الجملطه محسن عبد الرحمن
٤٥٥۔٤٧٦العباسي الشعر في الحيوان رثاء من مالمحطه محسن عبد الرحمن
٤٧٧۔٥١٢المتصوفة و العلماء شعر من نص / الشهرزوري المرتضى الميةعبد الوهاب العدواني

٥١٣۔٥٤٢القيم اإلنسانية في الشعر الجاھليجليل رشيد
٥٤٣۔٥٦٦منھج ابن منظور في لسان العربفاروق محمود الحبوبي

٥٦٧۔٥٨٤األخبار العلمية للسنة الدراسية ١٩٧٥
Hashim Y. Al-MallahSovereignty in Islam / a comparative study5-14
Dinha Tobiya GorgisSub-systems in English morphology/ a concise study of morphological

 irregularities15-38

البحوث التاريخية
٧۔٤٠المالمح العامة للمطامع االستعمارية في الخليج العربي بين القرنين السادس عشر و العشرينتوفيق سلطان اليوزبكي

٤١۔٨١الجانب اإلداري في مملكة نور الدين محمودعماد الدين خليل
٨٣۔١٠٧الرأي العام العراقي و اتفاقية ١٩٣٠ / دوره و أثره على المفاوضاتكاظم ھاشم النعمة

١٠٩۔١٢٤عمان في كتابات جغرافيي القرنين الثالث و الرابع الھجريعبد األمير عبد دكسن
١٢٥۔١٥٩أوضاع العراق السياسية في عھد السلطان الجالئري ١٣٨٢۔١٤١٠ابراھيم خليل

البحوث اللغوية و األدبية
١٦٣۔١٨٤مقدمة في الوقف و اإلبتداء / مصطلحاته و عالقته بالنحواحمد خطاب العمر
١٨٥۔٢٥٧مالمح النزعة العاطفية في شعر ابراھيم ناجيسالم احمد الحمداني

٢٥٩۔٢٧٩أفعال ثالثية أصلھا مزيدحازم طه
٢٨١۔٣٦٦نفسية البارودي من خالل شعرهعمر محمد

٣٦٧۔٤٠٥منھج الجاللين في تفسير القرآن / القسم الثانيكاصد ياسر حسين
٤٠٧۔٤٤٢أسباب انتشار العامية و موقف جماعة من المستشرقين و مناصريھم منھاموسى بناي
٤٤٣۔٤٧٧النشاط العلمي و األدبي في عھد األسرة األيوبيةناظم رشيد

٤٧٩۔٤٩٥افصحية لھجة قريش بين  النفي و االثباتعبد الجبار علوان
٤٩٧۔٥٢٤"منھج الدھلوي بين المصالح و الحكمة الشرعية في كتاب "حجة هللا البالغةعبد الرزاق قاسم
٥٢٥۔٥٥٢الجملة الخبرية و دالالتھا البالغية عند الكالميينجليل رشيد فالح

البحوث اإلقتصادية و الجغرافية
٥٥٥۔٥٧٥ محافظة الى اإلشارة مع ١٩٧٦-١٩٣٧الفترة في العراق في الزراعية التعاونية الحركة تطورمھدي علي , زكريا عبد الحميد

٥٧٧۔٥٩٦رواسب الكبريت بين الفتحة و الموصل / دراسة في العوامل الجغرافية المؤثرة في اإلنتاحسعدعلي غالب
البحوث األثرية

٥٩٩۔٦٣٩الحضر في األنصاب تيجان في الفنية العناصرعبد المالك يونس عبد الرحيم
٦٤١۔٦٥٢األخبار العلمية للسنة الدراسية ١٩٧٦۔١٩٧٧

العدد السابع
١٩٧٦ ١٥ تشرين األول

العدد الثامن
١٩٧٧ ١٠ آب



Joseph Almaleh, Jacqui 
UnderwoodA story of an Arab caliph/Abu Al Abbas 749-7545-7

Joseph Almaleh, Jacqui UnderwoodA story of an Arab caliph/Al-Mansur9-15

D.SalloumThe two masters of modern Iraqi poetry17-46

Dinha Tobiya GorgisRules determining the occurence of the English /ə:/ orthographically47-61

٩تقديمھيئة التحرير
١١۔٤٠لمحات من تاريخ الحركة الطالبية في العراق ١٩٢٦۔١٩٣٠ياسر عباس الزيدي

٤١۔٦٩سياسة المنصور سيف الدين قالوون تجاه القوى الصليبية في بالد الشامدريد عبد القادر نوري
٧١۔٩٧حول الموقف العثماني من األطماع الصھيونية اإلستيطانية في فلسطين ١٨٧٦۔١٩٠٨عماد احمد الجواھري
٩٩۔١١٥مالمح في الفكر العراقي القديمكيورك مرزينا كرومي
١١٧۔١٥٠األثر المنطقي ألرسطو على ھندسة اقليدسمحمد جلوب فرحان
١٥١۔١٨٥تغلب ... و دورھا في التاريخرمزية االطرقجي
١٨٧۔٢٣٢اھم التأثيرات المعمارية و الفنية المتبادلة بين العراق و المغرب العربي في العصر اإلسالمياحمد قاسم جمعة

البحوث اللغوية و األدبية
٢٣٥۔٢٦٣الطبري النحوي الكوفي من خالل تفسيرهاحمد خطاب العمر
٢٦٥۔٣٢٦صراع الحياة و الموت في شعر أمرىء القيسعمر محمد الطالب
٣٢٧۔٣٨١الجرس و اإليقاع في تعبير القرآنكاصد ياسر حسين

٣٨٣۔٤٢٠الشعر في أربل في ظل األسرة البكتكينية بين ٥٢٦۔٦٣٠ھناظم رشيد
٤٢١۔٤٥٨)دراسات لغوية ) صيغة فعال و داللتھاحازم الحاج طه

٤٥٩۔٥٢٦ًابن جبير األندلسي شاعرامنجد مصطفى بھجت
٥٢٧۔٥٦٨الليل في الشعر الجاھليجليل رشيد فالح

Issam Al-KhatibCultural change and written composition5-9
Ameen H. Al-BamerniLaterals in English, Arabic and Kurdish11-25
William ElliottSome influences of Arabic on Modern Spanish27-46
Nihad Khayatt , Mona KharrofaA survey of the teaching of English at scientific colleges university of Mosul47-64
Anas Al-Shaikh AliArab-Islamic elements in ninteenth-century American literature65-76
John G. PattisonA consideration of the political poems of Andrew Marvell and William Butler Yeats, 

with particular reference to “an horation ode” and “September, 1913”77-100
Yowell Y. AzizSome suggestions for translating the English tenses and aspects into Arabic101-127
Dinha Tobiya GorgisDistribution and aspiration of [p] sounds in Iraqi Arabic129-140
R.M.Kasim AghaThe role of pronouns in sentence connection141-153
 

٥۔٦التحرير آلمة
٧۔١٩٧٨٢٥ لسنة ٩٢ رقم اإللزامي األمية لمحو الشاملة الوطنية الحملة قانون

٢٧۔٥٩اإلشتراآي العربي البعث حزب منظور في األمية محومحمود ياسين احمد
٦١۔٨٢التعليم طريقة و الجاهلي العصر في العربية الكتابةأحمد خطاب العمر
٨٥۔١٥٦اإلسالم صدر عصر في األمية محو محفزاتآاصد ياسر الزيدي

١٥٩۔١٨٣ميدانية تأريخية دراسة /التعليم و األمية محو في المسجد دورطه محسن , عبد الرزاق الصفار
١٨٥۔٢٠٤اإلسالمي المجتمع في المرأة تعليم و تربيةدريد عبد القادر نوري
٢٠٧۔٢٣٦الرابع القرن نهاية حتى األندلس في التعليمحازم عبداهللا خضر

٢٣٩۔٢٦٨للهجرة الخامس القرن في األندلس في التعليممنجد مصطفى بهجت
٢٧١۔٢٩٠الشام في األيوبية و الزنكية الدولتين ظل في التعليمناظم رشيد

٢٩٣۔٣٢٨التعليم و التربية في نظراته و الجوزي ابنجليل رشيد فالح
٣٣١۔٣٥٢التعليم وسائل طرق تطورقاسم يحيى اسماعيل

٣٥٥۔٣٧٩المتعلم و العالم أدب في المتكلم و السامع تذآرة آتاب في التربوي المنهجحازم الحاج طه
٣٨١۔٤٠٧للهجرة ٦٤٨۔٩٢٣ المماليك دولة ظل في التعليممناهل فخر الدين فليح

٤٠٩۔٤٣١عشر التاسع القرن في الموصل في التعليمسالم الحمداني

العدد التاسع
١٩٧٨ ١ أيلول

العدد العاشر
١٩٧٩ أذار



٤٣٣۔٤٦٨أيوب ذنون قصص خالل من الثانية العالمية الحرب نهاية حتى العراق في الجهلعمر الطالب
٤٧١۔٤٧٩التعليم و العربية المرأةتوفيق سلطان اليوزبكي

٤٨١۔٥٤٦الشاملة الوطنية الحملة حتى الكتاتيب من اليوم و األمس بين العراق في األمية محوعبد الجبار علوان حسين النايلة
٥٤٩۔٥٦٢األمية لمحو اإلجتماعي البعدفضيلة عباس مطلك
٥٦٥۔٥٨٢السياسية أبعادها و الجماهير أمية محوهاشم يحيى المالح

٥٨٥۔٦٠٥العراق في األمية لمحو اإلقتصادية األبعاد بعض حولعماد احمد عبد الصاحب الجواهري
٦٠٧۔٦٣٥األمية لمحو الحضاري البعدمحمد جلوب فرحان

 

البحوث التاريخية
٧۔٣٨الحضاري و العسكري درورها و الثغورتوفيق سلطان اليوزبكي

٣٩۔٦٩الهجري السادس القرن في دمشق في التعليمأمينة البيطار
٧١۔١١٠الغزالي عند البديهية الطريقةمحمد جلوب فرحان

١١١۔١٤٦م٥٤٩/١١٠٣۔١١٥٤-٤٩٧ الشام لبالد الصليبي الغزو من دمشق اتابكية موقفدريد عبد القادر نوري
١٤٧۔١٨١للسببية الغزالي مفهومقاسم يحيى اسماعيل

١٨٣۔٢١٠(التاريخي التطور) القديم العراقي القانون في العقوبةعامر سليمان
٢١١۔٢٣٨الميالد قبل الثالث و عشر الخامس القرنين بين األدنى الشرق في الدولي الصراعوليد محمد صالح فرحان

البحوث اللغوية
٢٤١۔٢٨٠نقدية موازنة - البارودي معارضاتعمر محمد الطالب
٢٨١۔١٩٠٠٣٢١۔١٩٥٠ من الحديث الشعر في القومية اليقظة مظاهرسالم أحمد الحمداني

٣٢٣۔٣٦٠بالرجز النحويين استشهادعبد الجبار علوان حسين النايلة
٣٦١۔٤٠٤الساري هدي آتابه في حجر ابن منهجعبد الرزاق قاسم

Yowell Y. AzizIs tense a category of modern Arabic verb?5-13
Issam Al-Khatib , John PattisonGuidelines for testing of English conversation15-16
Rabea M.K. Agha , Ameen H. Al-
BamerniThe influence of standard Arabic on the performance of Iraqi learners of English17-23

Kawther Al-JezairiThe development of the relationship between the persona’s and the poem’s 
perspective of vision in the poetry of T.S. Eliot from Prufrock to Burnt Norton25-32

٧تقديمهيئة التحرير
٩البحوث التاريخية

١١۔٣١السنوسية الحرآة و المختار عمرتوفيق سلطان اليوزبكي
٣٣۔١٩٧٨٦٩ شباط ٢٢ الموسم الموصل جامعة تنقيبات خالل من حالوة تل في الموتى دفن تقاليدغسان طه ياسين

٧١۔٩٦للكندي األحزان دفع رسالة في الرواقية التأثيراتفضيلة عباس مطلك
٩٧۔١١١الجديدة الجغرافيةابراهيم محمد حسون الخطاب

١١٣۔١٥٢(م۔١٢٢٦م١١٧٤)(ه٥٦٩۔٦٢٦) بين السياسي تاريخهم ,اليمن في األيوبيونمحمود ياسين التكريتي
١٥٣البحوث اللغوية

١٥٤۔١٦٨الخاصة لألغراض الموسعة العربية الكتابة مشروع و العربية للكتابة الصوتية الفاعليةأدور يوحنا
١٦٩۔٢٠٧الهجري الثامن و السابع القرنين خالل األدب في التتري الغزو آثار منناظم رشيد
٢٠٩۔٢٤٢ه٦٨٢ سنة المتوفي القرافي الدين لشهاب العربية علم في الثالثون القواعدطه محسن

الطوائف عهد على األندلسي الشعر في اإلجتماعي و السياسي النقد من مالمحمنجد مصطفى بهجت
٢٤٣۔٢٨٤
 خطأ بترتيب و ترقيم)
(الصفحات في نهاية البحث

الجاللين عصر حتى تطوره و نشأته : بالقرآن القرآن تفسيرآاصد ياسر الزيدي
٢٨١۔٣٢٨
 خطأ بترتيب و ترقيم) 
(الصفحات في بداية البحث

Yowell Y. AzizProblems of translating English gender into Arabic5-21
Jassim M. Hassan , Peter FalveyAn analysis with an accompanying commentary of an extract of spoken 

discourse in the field of mechanical engineering23-33

Ameen H. Al-BamerniAspiration in English, Arabic and Kurdish35-50

العدد الحادي عشر
١٩٧٩ آانون األول

العدد الثاني عشر
١٩٨٠ آانون األول



S.Y. SolimanThe ending in restoration comedy51-89

Tawfeek Aziz AbdullahLes rapports entre une production linguistique quelconque et le monde exterieur 
objectif91-99

٧۔٨تقديمهيئة التحرير
٩۔٣٦أوربا في أثرها و األندلس في العربية الحضارةتوفيق سلطان اليوزبكي
٣٧۔٥٨اإلصطالح الى اللغة من العلة و السبب لمفهوم التاريخي الجذرقاسم يحيى اسماعيل
٥٩۔٧٧م٨٦٥/ه٢٤٧ - م٦٥٢/ه٢١ العربي الحكم خالل أرمينية إقليم في المالية المواردصالح الدين طه
٧٩۔٩٥(ص) الرسول سيف على أضواءخالد صالح العلي

٩٧۔١٤٠(مقارنة لغوية دراسة) األلفاظ تفسير في الطبرسي منهجصبيح حمود الشاتي
١٤١۔١٦١اإلسالمية الرسالة عصر في اإلجتماعية الحياة من جوانبنجلة قاسم الصباغ
١٦٣۔١٨١األندلسي سيدة إلبن المخصص معجم في العربية الحضارة مظاهرأحمد خطاب العمر
١٨٣۔٢٢٠معارضاتها و سعاد بانت قصيدةعمر محمد الطالب
٢٢١۔٢٤٤الهاشمي محمد شعر في الكريم الرسول شخصيةسالم أحمد الحمداني
٢٤٥۔٢٨٢هشام إلبن النبوية السيرة في القرآنية الدراساتآاصد ياسر الزبيدي

٢٨٣۔٣٠٦العرب لسان معجم في النبوي بالحديث اإلستشهادحازم الحاج طه
٣٠٧۔٣٣٤(ص) الرسول خطب في اإلسالمية الحضارة معالمحازم عبداهللا خضر

٣٣٥۔٣٧١البديع و النبوية المدائحمناهل فخر الدين فريح
٣٧٣۔٤٠٦هشام إلبن النبوية السيرة شعر في الكريم الرسول شخصيةعلي محمد الحبوبي
٤٠٧۔٤٢٤تحليلية بالغية دراسة / الوداع خطبةجليل رشيد فالح

٤٢٥۔٤٥٢الصليبية الحروب عصر في النبوية المدائحناظم رشيد
٤٥٣۔٤٩٧الموحدين عهد األندلسي الشعر في النبوي المديحمنجد مصطفى بهجت

٤٩٩۔٥٤٤النحوي الدرس مصادر من الشريف النبوي الحديثعبد الجبار علوان النايلة
٥٤٥۔٥٨١هشام إلبن النبوية السيرة في الطاهرات النبي زوجاتعبد الرزاق قاسم الصفار

٥٨٣۔٦٠١الهجري األول القرن في العربية المدنعادل نجم عبو
توفيق سلطان , حسين علي طحطوح

اليوزبكي
العربية الثقافة مظاهر اإلسالمية في الهند العلوم) العقلية و أوًال /(الفنون  العقلية العلوم :

٦٠٣۔٦٢٦م١٢٠٦۔١٧٠٧/ه٦٠٢۔١١١٨
٦٢٧۔٦٤٨الوسطى القرون في الصين و العرب بين التجارية العالقاتطارق فتحي سلطان , عبد المنعم رشاد

٦٤٩۔٦٧٨العباسي العصر شعر في العروبة مالمحعصام عبد علي

٧العدد آلمةهيئة التحرير
٩۔٢٨الفارسية العنصرية أحقاد مواجهة في العربية األمةتوفيق سلطان اليوزبكي

٢٩۔٤٦اإلسالم و العروبة بين العالقةهاشم يحيى المَالح
٤٧۔٨٧(إقتصادية و سياسية دراسة) النقود لتعريب القومي البعدعبد الواحد الرمضاني
٨٩۔١١٥التأريخي القائد حسين صدامناطق صالح مطلوب

١١٧۔١٤٠الفارسية للفنون العربية األصولعادل نجم عَبو
عبد الرحيم ذو , عبد التواب أحمد سعيد

١٤١۔١٦٤الحديث عربستان تاريخ من صفحاتالنون
١٦٦۔١٨١القديم بالعراق عالقتها و عيالم بالدعامر سليمان

١٨٤۔٢٤٠الشرقية الجبهة في المعرآة قصصعمر محمد الطالب
٢٤١۔٢٦٧الحماسة شعر في البطلجليل رشيد فالح

٢٦٨۔٣٠٢شعر الحرب في األدب العربي بين القديم و الحديثسالم أحمد الحمداني

٧۔٨العدد آلمةهيئة التحرير
١٣۔٤١النحوية الدراسات مصادر منأحمد خطاب العمر
٤٣۔٨٦التاريخ و شعره بين القيس امريء حياةعمر محمد الطالب

العدد الثالث عشر
١٩٨١ نيسان

العدد الرابع عشر
أيلول ١٩٨١

أيلول ١٩٨٢
العدد الخامس عشر



٨٧۔١٢٧أيوب بني عصر في الحرب شعرناظم رشيد شيخو
١٢٩۔١٦٧٧١٧٣ ̸ ١٤٨٠م - ١٠٨٨ھ   ̸ ٨٨٥ھ عامر بني مرج في الحارثية األسرةمحمد عدنان البخيت
في دراسةناطق صالح مطلوب الناس سيد البن النبوية السيرة المتوفى سنة ٧٣٤ھ و المسماة عيون االثر في فنون  و المغازي

الشمائل و ١٧٥۔٢٠٢"السير
٢٠٣۔٢٢٧المستقبلية آفاقها و اإلسالمي العالم في الحديثة الطاقة لمصادر النسبية األهمية قياسمحمد ازهر السماك
٢٢٩۔٢٧٥األقصى المسجد و الصخرة لقبة الفنية و المعمارية العناصراحمد قاسم الجمعة

٢٧٧۔٣١٢الرافدين وادي حضارة في النخلةعبد المالك يونس عبد الرحمن
٣١٣۔٣٢٢العربية الى االنكليزية النصوص ترجمة في الطلبة مشاآل بعضجاسم محمد حسن , ربيع محمد قاسم

Tawfik Aziz Abdullah , Birier Jean
MarieEtude comparative d’une unité lexicale dans les langues arabe et française ;le verbe3-18

Mouaid AbbasLes monuments islamiques vus par quelques écrivains du XIXème siècle19-33
Siba Al-FahoomArabic influence in Tennyson’s Maud35-57
Subhi Sh. P. ZoraNotes on the predictive power of contrastive analysis59-69
Mohammed Basil K. Al AzzawiMass and countability in English nouns71-86

٧۔٩رئيس التحرير
١٣۔٥٠النصوص تحقيق في نقدية مقدمةعبد الوهاب محمد علي العدواني

٥١۔٧٦النقائض فن خالل من جرير نفسيةجليل رشيد فالح
٧٧۔٨٨"الخراب األرض" في الزمنعدنان خالد

هاشم عبداهللا حسين , عباس جودة رحيم , 
٨٩۔١٠٣"تقابلية دراسة" االنكليزية و العربية اللغتين في المماثلةعلي جميل عباس
١٠٥۔١٤٤اللغات و األسماء تهذيب آتاب في اللغوي القسم في النووي زآريا ابي جهودعلي جميل عباس

١٤٥۔١٧٠االسدي خازم ابي بن بشر عند الهجاء و المديحعلي آمال الدين محمد الفهادي
١٧١۔٢٠٢السياب شاآر بدر شعر في الفنية الصورةابراهيم جنداري

٢٠٣۔٢٢٨مقاليًا ... محمود نجيب زآيسعيد عدنان محمود
٢٢٩۔٢٤٣الشام فتوح في اثرها و اجنادين معرآةصالح الدين امين طه
٢٤٥۔٢٨٣النشاطات الطبية و الخدمات الصحية في العراق ١٢٥٨۔١٩٢١ابراھيم خليل احمد

٢٨٥۔٣١٥"إدارة بالد الشام في عھد الخليفة عمر بن الخطاب"رضعبد الواحد ذنون طه
٣١٧۔٣٥٢المميزات و التصاميم المعمارية التراثية في الموصل و تأثيرھا على النمو العمراني الحضري فيھااحمد قاسم الجمعة
٣٥٣۔٣٧٢(حكم يزيد بن عبد الملك ١٠١ھ ۔١٠٥ھ / ٧٢٠م – ٧٢٤ م (وجھة نظر تحليليةخليل شاكر حسين
٣٧٣۔٤٠٦دور العرب في الصراع بين الساسانيين و البيزنطيينسالم أحمد محل

٤٠٧۔٤٢٦نموذج مقترح لمقومات البحث العلمي في جامعة الموصلموفق حياوي علي , مجيد مھدي محمد
٤٢٧۔٤٧٧بياجيه "واركسن" و النمو الذھني و النفسيزيد عبد الكريم جايد
٤٤٩۔٤٦٥التفسير اإلجتماعي لمشكلة جنوح األحداثھادي صالح محمد

٤٦٧۔٥٠٢الوزن الجيوبولتيكي للنفط العربي و مستقبلهمحمد أزھر سعيد السماك
٥٠٣۔٥٤٠التباين المكاني لقدرة الريح التبريدية و درجة التحسس بھا في العراقعدنان ھزاع البياتي
٥٤١۔٥٥٢"سياسة عدم اإلنحياز في عالقات العراق الدولية في عھد السيد الرئيس صدام حسين "حفظه هللاصالح داود الحديثي
٥٥٣۔٥٧٢حجية التلكس و الرسائل المرسلة عن طريق البريد اإللكتروني في اإلثباتعباس زبون العبودي

Issam Al KhatibTeaching English poetry to Iraqi students5-25
Asim I.IIyasIdiomatic colour expressions in English and Arabic with reference to Translation27-37
Ameen H. Al-BamerniTense sounds and the feature heightened subglottal pressure39-61
Aneed Thanwan RustamThe moral corruption in Faulkner’s Sanctuary63-75

Shakir Mustafa“The parallel lines that can never meet” the Jew’s dilemma in Ludwig Lewisonh’s 
The Island Within77-95

Azher Suleiman SalehBrechtian tearless tragic consciousness97-105
Ibrahim Khidr SalloA sociolinguistic study of language choice among Kurdish students at Mosul 

University107-117
Zuhair Farhan , Mohammed A.
DawoodFormal and functional equivalence between English & Arabic verbal forms119-130

العدد السادس عشر
تشرين الثاني ١٩٨٦

العدد السابع عشر



٩۔٣٩الحديث غريب في ناقديه و عبيد أبي بينآاصد ياسر الزيدي
٤١۔٧٣المعرآة قصائد في التاثير عناصرعبد االله الصائغ

٧٥۔٩٦المسرح و اإلسالمي العربي الفكرعمر الطالب
٩٧۔١٠٧العربية اللغة في التأنيث و التذآير بين الموازنةعبد الوهاب محمود الكحلة

١٠٩۔١٣٣الثعالبي عند التأريخي البحث منهجخضر جاسم محمد الدوري , ثائر حامد محمد
١٣٥۔١٧٠الموصل لجامعة المرآزية المكتبة في المعلومات خدمات برنامج تقويمسعد أحمد اسماعيل

١٧١۔١٩٠الرافدين وادي حضارة في المكتبات لعلم التاريخية الجذورامير الرواس
١٩١۔٢١٤الحيرة ملك المنذر بن النعمان فترة في القومي الحس مالمح منابراهيم محمد علي

٢١٥۔٢٤٣اإلسالم قبل العرب حياة في عكاظعبد الحسين مهدي الرحيم
٢٤٥۔٢٧٣الشعبية المدارس في لإلمالء تحليلة دراسةمجيد مهدي

٢٧٥۔٢٩٩ّالكفاءات الالزمة لمدرسي المرحلة الثانوية العامةجمال اسد مزعل و صباح حنا ھرمز
٣٠١۔٣١٥الشباب الموھوبون و كيفية توجيھھم نحو العمل المبدععاصم محمود الحياني

طارق عبد , عبد العزيز حيدر حسين
علي ناصر فرحان , ٣١٧۔٣٤١الصعوبات التي تواجه الطلبة أثناء التطبيقات التدريسية بكلية التربية / جامعة صالح الدينالوھاب

٣٤٣۔٣٥٨المناخ الفسيولوجي لمدينة الموصل و أثره على حياة اإلنسانعدنان ھزاع البياتي
٣٥٩۔٣٨٩حجز األشخاص المخالفين لألنظمة و التعليمات المروريةسعيد حسب هللا عبدهللا

٣٩١۔٤١٢المشاكل القانونية للزواج في الريف العراقي لمحافظة نينوىعبد الرزاق قاسم الصفار
٤١٣۔٤٤٢الجزاءات اإلقتصادية في المنظمات الدولية و مدى فاعليتھامحمد جمال الدين العلوي

٤٤٣۔٤٧٣ًجريمة القتل غسال للعار بين الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعيماھر عبد شويش
٤٧٥۔٤٩١"المدير المفوض للشركة "دراسة في التشريع العراقيكامل عبد الحسين حسن

Ameen Al Bamerni and R.M.Q.
 AghaAdverbial specification in modern standard Arabic5-17
Tawfik Aziz AbdullahLes mots français d’origine étrangère présentant une succession de voyelles19-31
Ahmed Othman Mohammed , 
Hussein Hameed MohamaedThe role of non-verbal items in EST teaching33-42
Talal Abdul Rahman IsmailNotes on culture in translation43-57
Mohsin Al-MusawiThe taming of the sultan : a study of Scheherazade motif in Jane Eyre59-81
Mufeeq DoushaqCommunicative competence reconsidered83-108
Asad M. Al-GhalithExistentialist tone in the Adventures of Huckleberry Finn109-119
Dinha Tobiya GorgisPhonetic change in English and Arabic121-138
Ibrahim Khidir SalloA linguistic analysis of Kurdish-Arabic code switching139-154
Yowell Yousif AzizWord order in English-Arabic translation155-183
Tawfik Aziz Abdullah , Haseeb 
EliasL`analyse fonctionnelle des contes185-210

٩ـ٢٧مسائل لغوية بين ابن القيم و لغويين قدامى و متأخرينحازم طه
٢٩-٦٨طيف الحبيبة في الشعر العربي قبل اإلسالم : منحى تطبيقي في شعر عنترةعبد اإلله الصائغ

٦٩-١٠٢علوم القرآن في غريب الحديث ألبي عبيدكاصد ياسر الزيدي
١٠٣-١١١حركة العطاف بن سفيان االزدي قاضي قاليقالصالح الدين أمين

أبناء الشھرزودي و دورھم السياسي و القضائي و العلمي في القرن السادس الھجري / الثاني عشرعبد الجبار حامد احمد
١١٣-١٣٢ميالدي

١٣٣-١٥٩مالمح الصراع الحضاري و الثقافي في الخليج العربيتوفيق سلطان اليوزبكي
١٦١-١٩٢تأثيرات مدرسة بغداد في التصوير على المسكوكات األرتقية المصورةعبد الواحد الرمضاني

١٩٣-٢١٦الخصائص التي يفضلھا طلبة الجامعة في مدرسيھمزيد عبد الكريم
٢١٧-٢٤٣التشغيل الخارجي لنزالء قسم إصالح الكبار : دراسة ميدانية في قسم إصالح نينوىسطام حمد الجبوري , عبدهللا مرقس رابي

٢٤٥-٢٦٨واقع الرعاية اإلجتماعية للمعوقين في العراقحميد كردي الفالحي
٢٦٩-٢٩٥تأثير قانون األحوال الشخصية على نسبة الطالقليلى عبدهللا سعيد

٢٩٧-٣٢٩اإلدارة األميركية و ستراتيجية (النظريات) ازاء العراق و الخليج العربي في عقد الثمانينياتمحمود سالم السامرائي
٣٣١-٣٥٦ضمانات األحداث في مرحلة التحقيق اإلبتدائيحسن عودة زعال
٣٥٧-٣٨٨المركز القانوني للدارسين على نفقة الدولةمحمد عبدهللا حمود
٣٨٩-٤٢٧الحرب اإليرانية-العراقية من وجھة نظر القانون الدولي العاممحمود باقر محمد

٤٢٩-٤٤٧خدمات المعلومات في المكتبات الجامعيةمحمود صالح اسماعيل
٤٤٩-٤٨٢تقويم واقع المناطق المفتوحة العامة في مدينة الموصلداؤد سليم داؤد عجاج

تشرين الثاني ١٩٨٧

العدد الثامن عشر
١٩٨٨



Tawfik Aziz AbdallahLes erreurs phonologiques des étudiants irakiens5-16
Zuhair Ghanim , Mohammad 
AbdullahLexical incongruence between English and Arabic17-26
Haseeb Alias Hadid , Tawfik Aziz
 AbdallahLes traits orientaux dans les contes de Voltaire27-44
Haseeb Alias HadeedL’influence de T.E.Lawrence sur André Malraux45-56
Waad Allah Aziz F-Al-KorkjiDescription, comique et humour dans le roman L’habit d’Arlequin  d’André Imberdis57-68
Jabbar Hadi JaburEtude sur les adverbes en français : problèmes de definitions69-77

٩-٥٦شعر الغزل السياسي قبل اإلسالم الى عصر بني أميةعلي كمال الدين الفھادي
٥٧-٨٨شعر األطفال في العراقعمر الطالب

٨٩-٩٦الصوفية و الجدل في قصائد الموت لديالن توماسأزھر سليمان صالح
٩٧-١٢٨(مدخل مزار كف (بنجة) اإلمام علي في الموصل (دراسة و تحقيقأحمد قاسم الجمعة

١٢٩-١٥٨محددات التنمية اإلجتماعية لمجتمع ربيعة في العراقسطام حمد الجبوري , محمد حربي حسن
١٥٩-١٩٢)األسباب الدافعة الى الغش في اإلمتحان )دراسة ميدانية على طلبة كلية اآلداب بجامعة الموصلفھيمة كريم المشھداني

١٩٣-٢١٢مستقبل السوق النفطية الدوليةمحمد أزھر السماك , اسماعيل ابراھيم رشيد
٢١٣-٢٢٩)دمج و تحويل الشركات ) دراسة في التشريع العراقيكامل عبد الحسين

أبي سعيد الديوه جي , محمد حربي حسن ,
ھيفاء خليل يحيى

(دراسة إحصائية عن أبعاد الظاھرة  مبررات ظاھرة التدخين بين طالبات جامعة الموصل و عواملھا 
٢٣١-٢٥٨(و عواملھا

٢٥٩-٢٨٠أتابكية سنجار و عالقاتھا السياسية مع أتابكية الموصل و األيوبيين ٥٦٦-٦١٧ ھ / ١١٧٠-١٢٢٠ معالء محمود خليل قداوي
٢٨١-٣٠٤(العوامل األسرية و جنوح األحداث (دراسة ميدانية لنزالء دار المالحظة / بغدادصباح أحمد محمد النجار

دراسة ميدانية إلعدادية حديثة للبنين وأحمد حسن حسين :  المشكالت التربوية التي يعاني منھا الطلبة في المرحلة الثانوية
٣٠٥-٣٢٢البنات

٣٢٣-٣٤٠(القيود السابقة على التعاقد (في عقود اإلدارةفاروق أحمد النحاس
٣٤١-٣٧٦مدارس الموصل و دورھا التعليمي في العصر األتابكي ٥٢١-٦٦٠ ھ / ١١٢٧-١٢٦٢ معبد الجبار حامد أحمد , صالح الدين أمين طه

Lutfi A. Abulhaija , Hisham SawafWord association and culture : an Arabic model5-16
Ameen H. Al-BamerniSlips of the tongue : evidence of a hierarchical model of speech production17-32
Issam Al-KhatibStuctural unity in Blake`s  “ the chimney sweeper”33-38
Ahmad Othman MohammedTeaching the communicative aspects of simple tense and modals in EST39-51
Talat Ali QaddawiThe sense of time in Fitzgerald`s The great Gatsby53-60
R.M.Q. Agha , T.A. AbdullahModes and purposes of lexical borrowing with special reference to Arabic, English 

and French61-76
 

١١-٥٥شعر عبدهللا باشعالمسالم أحمد الحمداني
٥٧-٨٤"صيغ المبالغة في القرآن الكريم"حازم طه مجيد

٨٥-٩٨التأثيرات المعمارية بين مصر و العراق خالل العصور اإلسالمية حتى العھد العثمانيأحمد قاسم الجمعة
٩٩-١٣٤العرب في مواجھة محاوالت الفرس التخريبية في العصر العباسي ١٣٣ھ-٤٤٧ھتوفيق سلطان اليوزبكي

١٣٥-١٦٣(دراسة لنمط العالقات اإلجتماعية في مجتمع السجن (بحث ميداني في سجن نينوىعبدهللا مرقس رابي
١٦٥-٢٠٠دور الوحدة في التحرير في عھد صالح الدين األيوبيصالح ياسين داؤد الحديثي
٢٠١-٢٢٦السوق األوروبية المشتركة و الدول الناميةمحمد جمال الدين العلوي
٢٢٧-٢٦٣تقويم مجموعة و خدمات قسم الدوريات في المكتبة المركزية لجامعة الموصلمحمود جرجيس محمد

Riyad F. Hussein , Remzi BulbulThe relationship between EFL teaching practices and their corresponding concepts 
amongst secondary school teachers in Jordan5-38

Muhammed Dawood , Zuhair G. 
FarhanAspect of lexical development in modern standard Arabic39-52
Ibrahim Khidhir Sallo , Iman Adil 
AliasA sociolinguistic Study of apology in Iraqi Arabic53-83
Mohammad Awwad , Saleh 
SuleimanThe phonology and morphology of English loanwords in Jordanian Arabic85-109

١٩٨٩

العدد الحادي و العشرون

العدد التاسع عشر
١٩٨٩

العدد العشرون



ًابو مروان بن حيان أديبا و كاتباحازم عبدهللا خضر ً١١-٥٤
٥٥-٨٦الزمن اإلستفھامي في شعر بدر شاكر السيابطالب عبد الرحمن و ھاني صبري علي

٨٧-١١٠علم األنساب و صلته بالمدرسة التاريخية العراقيةحسن عيسى علي الحكيم
١١١-١٣٨النظام القانوني للفضاء الخارجي و استخدام الطاقة النوويةعامر عبد الفتاح الجومرد

١٣٩-١٧٤ضمان العيوب الخفية في بيع السياراتجعفر الفضلي
١٧٥-٢٠٤مسؤولية إيران عن إلغاء إتفاقيتي الحدود لعامي ١٩٣٧ و ١٩٧٥ مع العراقياسين لطيف الكبيسي

٢٠٥-٢٣٣الذاكرة اإلنسانية بين النظرية و التطبيقفاضل محسن األزيرجاوي
 أثر تعلم اللغة اإلنكليزية أو إستعمالھا لغة للتدريس في المرحلة الجامعية على أداء الطلبة في اللغةمحمد أمين عواد

٢٣٥-٢٥٤العربية
٢٥٥-٢٧١(أثر التصنيع في أدوار المرأة العاملة (دراسة ميدانية في بعض معامل مدينة الموصلصباح أحمد محمد النجار و فھيمة كريم أرزيج

٢٧٣-٢٨٨الخطأ في مسؤولية اإلدارة التقصيريةفاروق أحمد خماس
Azher Suleiman SalehThe stream of consciousness in The sound and the fury5-13 Ahmed O.Mohammad ,
R M Q AghaTextual cohesion and discourse markers in EST15-23

٩-٤٦عالقة المقدمة بالمتن في كتاب الموازنةعمر محمد طالب
٤٧-٩٠(الخاطرة الحربية (دراسة في البناء الفنيجليل رشيد فالح

٩١-١٢٦فضاء الشاعر : تأمالت في قصيدة شاذل طاقة السياسة الحديثة ١٩٤٨-١٩٦٣عبد الوھاب محمد علي العدواني
١٢٧-١٦٩الصورة الفنية للحبيب في النص المقاتل قبل اإلسالمعبداالله الصائغ
١٧١-١٩٩مسألة الخمر في ھمزية حسان بن ثابت اإلسالميةرشدي علي حسن

٢٠١-٢٣٣القصة العربية في مرآة فخري أبي السعودحسين يوسف حسين , قبية توفيق اليوزكي
٢٣٥-٢٧٦(ھن عوادي يوسف" ألبي تمام الطائي (دراسة بالغية في متنھا الشعري"أحمد فتحي رمضان

٢٧٧-٣٠٥(الصحيح و الحسن من أحاديث فضائل السور في : (الكشاف, و أنوار التنزيل, و اإلرشادعبد الستار فاضل النعيمي
٣٠٧-٣٤٥نظام الحجابة في النظم العربية اإلسالمية (دراسة مقارنة) ٤١-٤٤٧ھ / ٦٦١-١٠٥٥ متوفيق سلطان اليوزبكي

٣٤٧-٣٥٨مركز الرسول (ص) في مدينة يثرب و دوره في تأسيس الدولة العربية اإلسالمية األولىرياض ھاشم ھادي
 العالقة بين خدمات المعلومات التي تقدمھا المكتبة المركزية لجامعة الموصل و حركة البحث العلميسعد أحمد اسماعيل , محمود جرجيس محمد

٣٥٩-٣٨٦في الجامعة
٣٨٧-٤٠٤(أثر حضور او مشاركة األخرين في أداء الفرد (دراسة تحليليةفاضل محسن االزيرجاوي

٤٠٥-٤٣٠(دور الخدمة اإلجتماعية في معالجة مشكلة التسول  (دراسة ميدانية لظاھرة التسول في مدينة الموصلحميد كردي الفالحي
٤٣١-٤٦٠(بعض األثار اإلجتماعية لسد القادسية على مجتمع عنه (دراسة ميدانيةأحمد حسن حسين , صباح أحمد النجار

٤٦١-٤٩٦(أبرز مشكالت جھاز شرطة المرور (دراسة ميدانية في محافظتي نينوى و دھوكعبدهللا مرقس رابي
Mohammed Odeh Al-ShorafatAspect in modern written Arabic5-20
Mohamed-Basil K.Al-AzzawiA textual analysis of tense patterns in English21-29
Akram A.ShereefT.S.Eliot’s “Ash-Wednesday” (1930) : a study in hope and despair31-44
Abdul-Jabbar Jassim MuhammedProtest in Wilfred Owen’s war poems45-56
Zuhair G. FarhanOn translating metaphorical expressions in English and Arabic57-64
Ra’ad Ahmed SalehImagery in Katherine Mansfield’s “Bliss”65-70
Kan’an Abdullah MuhammadA dogged grip on identity : A study in John Arden’s Live like pigs71-78
Sulaiman Youssif AbidSense of loneliness in Albee’s The Zoo story79-86
Ma’an Mamdouh AhmedLexical problems in English for science and technology (EST)87-100
Tawfik Aziz AbdullahProblèmes relatifs à l’emploi de la copule en français et en arabe101-108
Haseeb Alias HadeedLes éléments constitutifs des genres épique et romanesque109-116
Jabbar Hadi JaburLa conception de la vengeance dans la “ Colomba ”  de P. Merimée117-124
Bassima Said YounisLa technique de narration dan L’enfant de Jules Vallés125-130

١١-٤١مقومات النصر في القرآن الكريمكاصد ياسر الزيدي
٤٣-٥٨"تجربة شاذل في "قابيلسالم الحمداني

٥٩-٩٠األصوات اللغوية عند المبردحازم طه

١٩٩٠

العدد الثاني و العشرون
١٩٩١

العدد الثالث و العشرون
١٩٩٢



٩١-١١٦عالقة المقدمة بالمتن في كتاب أخبار أبي تمام للصوليعمر محمد طالب
١١٧-١٢٩نظرية النحو العربي في كتاب سيبويه و إسھامھا في علم اللغة العاممحمد كاظم البكاء

١٣١-١٧٢(ألفاظ النصر و التمكين في القرآن الكريم (دراسة دالليةعبد الوھاب محمد علي العدواني
١٧٣-٢٠٣مجالس المنصور بن أبي عامر و أثرھا في الشعر بقرطبةحلمي ابراھيم عبد الفتاح الكيالني

٢٠٥-٢٢٤"ھامشية المكان في رواية غانم الدباغ "ضجة في ذلك الزقاقإبراھيم جنداري
٢٢٥-٢٥٩شعراء ما قبل اإلسالم في دائرة الموتعلي كمال الدين محمد الفھادي

٢٦١-٢٨٠"اإلستثناء ب "لمامحمد حسين نجم
٢٨١-٣٠٣نظرة األمويين للحكمزريف المعايطة
٣٠٥-٣٢٠فئة التجار في العصر العباسينجمان ياسين

٣٢١-٣٤٤العراق في تقارير السفير البريطاني كينھان كورنواليس ١٩٤١-١٩٤٥معبد التواب أحمد سعيد , عبد الرحيم ذو النون
٣٤٥-٣٧٣التقنيات الحديثة و دورھا في الشبكات الوطنية للمعلومات : وصف و استخداممحمود صالح اسماعيل
٣٧٥-٣٩٢" منھج القفطي في كتابه " تاريخ الحكماءمحمد حامد اسماعيل
٣٩٣-٤٢٢حركة المنافقين في مدينة يثرب و موقف الرسول (ص) منھارياض ھاشم ھادي
٤٢٣-٤٣٧اآلثار العائلية و الديمغرافية لحوادث المرورعبدهللا مرقس رابي
٤٣٩-٤٦٦(أثر مناخ عصر الباليستوسين على العراق (١غسان طه ياسين

جمال حميد قاسم , عبد العزيز حيدر حسين , 
٤٦٧-٤٨٦مفھوم الذات لدى طلبة جامعة القادسيةمحمد سعود صغير

٤٩٢-٤٨٧نشاط الكلية
Yowell Y.AzizA functional approach to the nominal group in standard Arabic5-14
Rajai KhanjiA theatrical approach for teaching conversational skills15-28
Dinha T. GorgisOn the assimilation of root-final coronals in English deverbal nouns29-37
A.I.Ilyas , H.H. MohammedEnglish-Arabic scientific and technical translation39-50
Jassim HassanRedundancy and translation with application to Arabic and English51-59
Muhammed A. Dawood , Zuhair G.
FarhanAspects of lexical development in modern standard Arabic61-71
Tal’at Ali QadawiMarvell’s “To his coy mistress” : a stylistic analysis73-80
Ezzat Adly DemianT.S.Eliot and Evelyn Waugh : a research paper81-92
Suha M. JarjeisSome structural aspects of legal Arabic93-110
Sulaiman Yousif AbidSetting in David Storey’s Home111-118
Waad-Allah Aziz Fatohi , Mouayad 
Abbas Abdul-HassanL’analogie dans l’écriture romanesque119-127

٩ـ٣٣اضطراب الرؤية النقدية في مقدمة ابن قتيبةجليل رشيد فالح
٣٤ـ٦٧(من أوھام الراغب في معجمه (مفردات ألفاظ القرآنكاصد ياسر الزيدي
٦٨ـ١١٩الشاعرية في تصور ابن طباطبا من خالل عيار الشعرعمر محمد الطالب

١٢٠ـ١٥٠النوادر في اللغةمحيي الدين توفيق ابراھيم
١٥١ـ١٧٢مفھوم الكالم المفيد بين النحاة العرب و علماء اللغة المحدثينطالب عبد الرحمن
١٧٣-١٨٤الفني الخيال و التاريخية الحقيقة بين التاريخي الروائيحسين يوسف حسين

١٨٥ـ٢٢٢العربية القصيدة في الداللية ابعادها و السقيا ظاهرةحسين يوسف خريوش
٢٢٣ـ٢٤٦نفسية نقدية قراءة / حلب عن الرحيل أزمة و المتنبيبسام قطوس

٢٤٧ـ٢٧٤(الصوامت) السامية اللغات في الصوتي النظام من جوانبمحمد جبار المعيبد
٢٧٥ـ٢٩٦ثابت بن حسان شعر في (ص) الرسول شخصيةعلي آمال الدين الفهادي

٢٩٧ـ٣٤٤- تحليلية بالغية دراسة – الملك سورة فيأحمد فتحي رمضان
٣٤٥ـ٣٧١أحكامه ,معرفته طرق ,وضعه أسباب : الموضوع الحديثعبد الباسط خليل محمد درويش

٣٧٢ـ٣٩٠النفي تأبيد (لن) إفادةمحمد حسين نجم
٣٩١ـ٤٢٦(الموصل مدينة في ميدانية دراسة) المبكر العمل و الصبيةمحمد حربي حسين , حميد آردي الفالحي

٤٢٧ـ٤٤٤(ميدانية دراسة) للجريمة األسرية العواملعبد اهللا مرقس رابي
٤٤٥ـ٤٦٦(نينوى محافظة في للقاصرين ميدانية دراسة) القاصرين لألبناء اإلجتماعية المشكالتأحمد حسن حسين , صباح أحمد النجار
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٤٩٤ـ٥٣٦تراثه و حياته – الطبية النباتات و األعشاب عالم الرومية بن العباس ابوجزيل عبد الجبار الجومرد

٥٣٧-٥٥٥إقتصادية و إجتماعية أبعاد – الراشدين و الرسالة عصر في الفراق و الخلع و الطالق أشكالنجمان ياسين
٥٥٦ـ٥٧٢بدر غزوة حتى العسكري األنصار دور و الثانية و األولى العقبة بيعتي على أضواءرياض هاشم هادي
٥٧٣ـ٥٩٣الشعبية الحكاية في البنيويةتوفيق عزيز عبداهللا
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٣٢٠ـ٣٥٦النسبية الرابطة بحكم الوارثين سهام تفاوت في الشارع حكمةعبد الرزاق قاسم الصفار
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