
أ-دمقدمةمهدي المخزومي
١ـ١٢نظرة في التنوينابراهيم السامرائي

١٢٥٨ـ١٣٣٦ مجعفر حسين خصباك / ٦٥٦ـ٧٣٧ه ١٣ـ٤٦اإلدارة االيلخانية في العراق
٤٧-٦٤نظام التعليم في المدرسة المستنصريةحسين أمين
٦٥ـ٧٩اإلسالم و الشعرداود سلوم

٨٠ـ٩٨دراسة مقارنة بين االآدية و العربيةعبد الحليم النجار
٩٩ـ١٣٢التخطيط اإلقتصادي نظريًا و تطبيقًاعبد الرحمن الحبيب
١٣٣ـ١٦٩نشوء األصناف و الحرف في اإلسالمعبد العزيز الدوري
١٧٠ـ١٩٤دراسات في مصادر التاريخ اإلسالمي و حياة مؤلفيهاعلي ابراهيم حسن
١٩٥ـ٢١١أبو حامد الغزالي و معارضوه من أهل السنةعلي سامي النشار
٢١٢ـ٢٤٣شعر الطغرائيعلي جواد الطاهر
١٩٣٩ـ١٩٤١محمود علي الداود السوفياتية – ٢٤٤ـ٢٧٣العالقات األلمانية

٢٧٤ـ٣٢٨علماء المستنصريةناجي معروف
٣٢٩ـ٣٣٨شخصية المكدي عند الجاحظوديعة طه النجم

Ghouse Munir AhmedThe field of human geography1-11
Riad EleterBirds and animals in Mughal Painting12-32

Yousif IzzidienThe emancipation of Iraqi women: women and their
 influence on Iraqi life and poetry33-41

Shakir KhesbakThe trend of population of Sulaimanya Liwa : a case study
 on Kurdish population42-64

Kamal K. NadirThe introduction of Shakespeare to other countries65-68
E.T. PenroseMonopolistic pricing in a developing economy69-80
Salih Jawad Al-TomaNotes on poetry and conventions81-92
Rahman ZakyThe sword in Islamic art93-112

خريدة القصر و جريدة العصر تأليف العماد األصفهاني الكاتبمصطفى جواد
٣ـ٥٥(شعراء مصر)

في قلعة بغدادناجي معروف "القصر العباسي" ٥٦ـ٨٦المدرسة الشرابية أو
٨٧ـ٩٨المزيديون في شعر العصر السلجوقيعلي جواد الطاهر
(دراسة في اللغة و األسلوب)ابراهيم السامرائي ٩٩ـ١١١العربية بين الجمود و التطور و التوليد
القدم المسطحةبهنام باسيليوس / ١١٢ـ١٢٥الجمناستيك العالجي
١٢٦ـ١٣٣مميزات الحياة القبلية الكرديةشاآر خصباك

١٣٤ـ١٤٦المياه الجوفية في العراقعباس احسان البغدادي
١٤٧ـ١٥٥رأس المال و اإلبتداعاتعبد الرحمن الحبيب

ترجمة فاضل زآي محمد / ١٥٦ـ٢٠٤حقيقة القانون الدوليآي.ستويانوفتش
٢٠٥ـ٢١٦نشأة المسرح اإلغريقيآمال قاسم نادر
(الزقورة)محمود األمين ٢١٧ـ٢٣١صرح بابل المدرج أو

١٥٠٧ـ١٦٥٠محمود علي الداود ٢٣٢ـ٢٥٦العالقات البرتغالية مع الخليج العربي
١٨١٧ـ١٨٣١ / ١٢٣٢ـ١٢٤٦يوسف عزالدين و نهاية دولة المماليك في العراق ٢٥٧ـ٢٧٤"داود باشا"

ترجمة عبد الوهاب الوآيل / ٢٧٥-٢٩٤حدود النقد األدبيت.س اليوت
T.DabbaghCeramics in archaeology1-12
J.H.DaviesThe “decline” of competition13-18
Ghouse Munir AhmedBaghdad : Aspects of site19-24

بحث تاريخي في اللغة و اللھجاتابراھيم السامرائي : ٣ـ١٨األعالم
ابن الكوفيحسين علي محفوظ ٣٤٨ه ٢٥٤ـ / ٨٦٨ ١٩ـ٤٦ـ٩٦٠م

٤٧ـ٥٤من آارل مارآس الى فردريك انجلس(عبد الرحمن الحبيب (تعريب

مجلة آلية اآلداب 
تصدرها آلية اآلداب في جامعة بغداد

العدد الثاني
١٩٦٠ شباط

العدد األول
١٩٥٩ حزيران

العدد الثالث
كانون الثاني ١٩٦١



٥٥ـ٦٤الشاعر في المجتمع السلجوقيعلي جواد الطاهر
بحث علمي موسع في التدليك النظري و العمليبهنام باسيليوس : ٦٥ـ٩٨الجمناستيك العالجي
٩٩ـ١١٠الفهم المنطقي للقرآن الكريمصالح الشماع

١١١ـ١٢٦حرآة اإلصالح في الدولة العثمانية و تأثيرها في العراق ١٨٣٩ـ١٨٧٧عبد الوهاب عباس القيسي
ترجمة عبد الوهاب الوآيل / ١٢٧ـ١٤٦الخيال الخالقجارلس مورآان

١٤٧-١٥٨العصر الحديث و دبلوماسية المؤتمرات الدوليةفاضل زآي محمد
١٥٩ـ١٧٥المأساة عند اسكيلسآمال قاسم نادر
١٧٦ـ٢٦٠قوانين حمورابي و القوانين البابلية األخيرةمحمود األمين

١٦٣٠ـ١٧٦٠محمود علي الداود ٢٦١ـ٢٧٨تاريخ العالقات الهولندية مع الخليج العربي
T. DabbaghProblems in Mesopotamian art and archaeology 1-12
J.H. DaviesAlfred Marshall and the theory of the firm13-18
Ida M. KimberA problem of literary truth: Diderot’s influence on Lessing19-22

٥ـ٣٢دار المسناة الناصرية  دار علم و علماءمصطفى جواد
٣٣ـ٧٦خطط بغداد أو طبوغرافية بغدادناجي معروف

, أحمد مطلوب ٧٧ـ١١٦شعر عروة بن حزامابراھيم السامرائي
أحوال العراق اإلقتصادية في عھد االيليخيينجعفر حسين خصباك

المغول ٦٥٦ـ٧٣٧ه ١١٧ـ١٢٥٨١٧٢ـ١٣٣٦م /
١٧٣ـ١٩٦الخواجة نظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن اسحق الطوسيأحمد ناجي القيسي
١٩٧ـ٢١٢الفيروزابادي و القاموسحسين علي محفوظ
٢١٣ـ٢٥٨علم اإلجتماع بين الفينومينولوجية و التجريبيةعبد الجليل الطاھر
٢٥٩ـ٢٧٢لمحة في التجارة الدوليةعبد الرحمن الحبيب
٢٧٣ـ٢٩٢الشعر التعليمي في العصر السلجوقيعلي جواد الطاھر

٢٩٣ـ٣٢٠تطور الفكر الجغرافي الحديثناجي عباس
٣٢١ـ٣٣٤طرق التاريخ في اآلثارتقي الدباغ
٣٣٥ـ٣٥٠اإلمام العزالي مدرس المدرسة النظامية ببغدادحسن أمين

ترجمة و تعليق صالح الشماع / ب بيوري ٣٥١ـ٣٧٢العقل طليقا عند مفكري اليونان و الرومانج.
٣٧٣ـ٣٨٦المعادن في العراقعباس احسان البغدادي

ترجمة عبد الوھاب الوكيل / اليوت ٣٨٧ـ٤٠٢وظيفة الشعر و وظيفة النقدت.س.
٤٠٣ـ٤١٠معنى الرأي العامفاضل زكي محمد
(دراسة في السياسة العربية)محمود علي الداود ٤١١ـ٤٢٤الجامعة العربية و الخليج العربي
٤٢٥ـ٤٥٢األمية و التخلف اإلقتصاديمنصور الراوي

٤٥٣ـ٤٦٤أثر العوامل الجغرافية في تخلف الزراعة في سھل العراق الرسوبينوري خليل البرازي
٤٦٥ـ٤٧٠المواد المستعملة في كتابة الكتب بالخط العربي في العصر العباسيسھيلة الجبوري

Abdel Malik Nuri / translated from
Arabic by Kamal NadirThe outing1-8

I.KimberThe problem of translation9-12

١ـ٤مقدمةناجي معروف
٥ـ١٦التثنية في األسماء التاريخية أسلوب عربي قديمناجي معروف

دراسة طوبوغرافية مستندة على المصادر األدبيةصالح أحمد العلي / ٤٤-١٧منطقة الحيرة
رسالة في تحقيق لفظ الزنديق و توضيح معناه لغًة و شرعًا و بيان حكمهحسين علي محفوظ

٧٠-٤٥البن آمال باشا

(تحقيق و تحليل)علي جواد الطاهر ١٣٠-٧١المية الطغرائي
١٦٢-١٣١آآيتو او أعياد رأس السنة البابلية و عقيدة الخلود و البعث بعد الموتمحمود حسين األمين

١٩٠-١٦٣اتجاهات البالغة العربيةأحمد مطلوب
٢٠٤-١٩١أثر القرآن في شعر جريرباقر عبد الغني
٢٢٢-٢٠٥التزام التصفية المحلية و أثره في اقتصاديات الدول المنتجة للبترولحميد القيسي
٢٣٠-٢٢٣البداوة و الحضارة في القرآن الكريمصالح الشماع
٢٥٨-٢٣١رأي في اشتقاق آلمة صوفيآامل الشيبي

٢٧٢-٢٥٩تأريخ السيادة العمانية في المحيط الهنديمحمود علي الداود
٢٩٢-٢٧٣السكان في العراقنوري خليل البرازي

٣١٤-٢٩٣تميم الداري أول قاصٍّ في اإلسالم؟!وديعة طه النجم
نظرية عامة في التحليل اللغويياسين خليل , ٣٨٠-٣١٥منطق اللغة

العدد الخامس
نيسان ١٩٦٢

العدد الرابع
آب ١٩٦١



الشاعر المعروفبطرس آريزنيويج ٣٨٥-٣٨١القصيدة المزدوجة لعلي بن الجهم السامي,
آتاب في عمل شكل مجسم ذي أربع عشرة قاعدة تحيط به آرة معلومةرشيد عبد الرزاق الصالحي

٣٩٠-٣٨٦البي الحسن ثابت بن قرة

٤١٠-٣٩١السجاد اإليرانيسهيلة الجبوري
Yousif IzzedienThe social problems in Iraq and their influence on the

 poetry1-22

T. DabbaghAssyrian reliefs and their relations to Greek vases23-48
Abdul Wahab Al-WakilShaw and the drama of ideas49-52
Abduljabbar AraimGeneral outline to the sociology of mental health53-68
L.MatousThe inscription of Amar-Suen69-72
Abdul Karim TahaStructural characteristics of poetry in English and Arabic73-84
Muhamad R. Al-FeelIraq and Al-Jazira as described by Ibn Said Al-Maghribi85-100

٥-٥٢التوقيعات التدريسيةناجي معروف
٥٣-٦٦االعالم في الشمالي االفريقيابراھيم السامرائي

٦٧-٩٨فوج الشذا بمسألة كذا البن ھشام االنصاريأحمد مطلوب
٩٩-١١٨طرق المواصالت و المنافسة بين السيارة و القطار في العراقأحمد نجم الدين
١١٩-١٤٦التظلم من الحكام في أدب العصر اإلسالمي و األمويباقر عبد الغني
١٤٧-١٥٤ابن سينا و المبادئ العامةجعفر آل ياسين

١٥٥-١٧٨سعدي الشيرازي خريج بغداد في العصر العباسي األخيرحسين علي محفوظ
١٧٩-١٩٨اقتصاديات صيانة الموارد النفطيةحميد القيسي

١٩٩-٢٠٤طريقة البحث العلمي عند الكندي اسلوب حديثرشيد عبد الرزاق الصالحي

التنافس بين الشركات التجارية االنكليزية في منطقة الخليج العربي و االقطارعبد األمير محمد أمين
٢٠٥-٢٢٨المجاورة خالل القرنين السابع عشر و الثامن عشر

٢٢٩-٢٤٢اإلشتراكية و التفاوت اإلقتصاديعبد الرسول سلمان
حسين علي محفوظ ٢٤٣-٢٦٤طبقة من أعالم بغداد في القرن السابع للھجرةكوركيس عواد,

٢٦٥-٢٩٢صاعد البغدادي و أثره في الحياة األدبية األندلسية (٤١٧ھ – ١٠٢٦ م)محسن جمال الدين
٢٩٣-٣٣٠الحالة اإلقتصادية لمدينة بغداد أثناء الحكم االلخاني ١٢٥٨-١٣٣٦محمد رشيد الفيل

٣٣١-٣٦٤اإلنسان و مصادر البيئة اإلقتصاديةنوري خليل البرازي
٣٦٥-٤١٦مخطوطة شعر االخدسيوسف عز الدين

٤١٧-٤٧٢نظرية التعريف و الدراسة العلميةياسين خليل
٤٧٣-٤٩٨المدائنيخالد العسلي

٤٩٩-٥١٢تاريخ اآلداب العربية في داغستانمحمد سيد ين جمال الدين
١١٦٠ ق.ممحمود حسين األمين – ١٥٣٠ ٥١٥-٥٦٠الكاشيون

Abduljabbar AraimCommunities, class system and caste in Iraq1-22

K.M.JamilModern theories of evolution and the problem of creation
 in the Holy Quran23-44

Fadhil Zaky MohamadCongress and foreigh policy45-70

T.DabbaghTwo Egyptian statues: Alabaster statue of Mycerinus and 
granite statue of Lady Sennuwy71-81

W. Al-WakilBlakes’s “Poetical Shetches ” and the poetry of the 18th
 century83-88

M. MakiyaThe language laboratory89-92
Abdul Karim TahaFormal signals and structural meaning in English93-99

٥-٥٨عروبة المدن اإلسالميةناجي معروف
٥٩-٧٤العربية في االعالمابراھيم السامرائي
العربي األول في أوروباحسين علي محفوظ ٧٥-١٢٨الشيخ محمد عياد الطنطاوي معلم اللغة العربية,

١٢٩-١٤٨مصادر أخبار بشار بن بردعلي الزبيدي
١٩٤٥-١٩٦٣محمد حامد الطائي ١٤٩-١٦٨تجارة الحنطة الدولية من

١٦٩-١٩٠الملكية و التطوير الزراعي في العراقنوري خليل البرازي
١٩١-٢٢٠الشعر العراقي و حرب طرابلسابراھيم الوائلي
٢٢١-٢٨٨القزويني و البالغة الحديثةأحمد مطلوب
٢٨٩-٣٠٢فيوردات النرويج و أثرھا على حياة السكانأحمد نجم الدين

٣٠٣-٣٢٢محمد بن جيا الحليجواد أحمد علوش

العدد السادس
١٩٦٣ نيسان

العدد السابع
١٩٦٤ نيسان



٣٢٣-٣٦٨نظرية جوتلوب فريجة المنطقيةياسين الخليل
٣٦٩-٣٨٢في الشعر العربي القديم و نقدهعبد الجبار المطلبي
٣٨٣-٤٢٤المھلب بن أبي صفرة اآلزديمحمود شيت خطاب

Fadhil Zaky MohamadAfrica on the road of Freedom / the case of Angola1-8
Abdul Jabbar AraimIntroduction to the importance of comparative sociology9-18
Abdul Wahab Al-WakilA note on Jonson’s use of dramatic dialogue19-24

Fatima Said
Motivation and characterization in Shakespeare’s 
Richard II  and Daniel’s the civil wars between the houses of work 
and Lancaster

25-32

Latif Al-KassirAdministrative responsibility concepts and theories33-42
S.ShammaThe source of morality in the Meccan period of the Qur’an43-54
Jafar Al-YassinAvicenna’s concept of Physics55-62
K.M.JamilJalal Ud Din Rumi’s theory of evolution63-80
Christopher PowellThe development of Montaigne’s attitude to the Essays81-88
Colin VisserThe demon drummer of Tedworth89-98
John H. Montagu ButlerNew approaches to the study of the English language99-103

G.W. GroosAnastasius or memoirs of a modern Greek by Thomas 
Hope 1819109-118

٥ـ٢٨علماء ينسبون الى مدن أعجمية و ھم من أرومة عربيةناجي معروف
٢٩-٤٠التصغير في أصوله و داللتهابراھيم السامرائي

٤١-٥٧مصادر األدب العباسيعلي الزبيدي
٥٨-٧٩دراسة النظم الزراعية في أودية الرافدين و النيل و السندنوري خليل البرازي
الحضارة األشوليةمحمد رشيد الفيل / ٨٠-١١٨حضارات العصر الحجري القديم األسفل
١١٩-١٤٢الشعر العراقي في القرن التاسع عشر و منزلته من الشعر في مصر و الشامابراھيم الوائلي
١٤٣-١٥٦الشيرازي و مشكلة النفس اإلنسانيةجعفر آل ياسين

مخطوطة ديوان مفتاح األفراح في امتداح الراح لعبد المحسن بن حمودمحسن جمال الدين
١٥٧-١٩٦التنوخي الحلبي

١٩٧-٢٢٥األفواه في الشعر الجاھلينوري حمودي القيسي
٢٢٦-٢٤٢عاصم بن عمر بن قتادةخالد العسلي

أثر جغرافي طبغرافي قديم في صفة بالد العرب لمؤلف عراقي قبل عشرةحسين علي محفوظ
٢٤٣-٢٦٩قرون

Takey DabbaghThe problem of Ubaid polychrome pottery5-9
A.W.Al-WakilDr. Johnson and John Dryden as Satirists10-18
Bruce L.Melvin, Abdul J.AraimSociology in international relations19-30

Shahzenan ShakerchiSocial and economic conditions of Shaikch-Omar 
community31-37

Fadhil A. AliThe political history of the third dynasty of Ur 
(2113-2006 BC)38-49

Yasin KhalilSemiotische Grundlagen der Linguistik50-87

٥ـ٢٤المائدة في األدب العربيجميل سعيد
٢٥-٣٧أبو سعيد السيرافي و كتاب سيبويهابراھيم السامرائي

جمع الشيخ ابي مسعود عبد الرحيم بن ابي الوفاءأحمد ناجي القيسي, بشار عواد معروف / ٣٩-١١٦الوفيات
١١٧-١٣٣أدب النيروزحسين علي محفوظ
١٣٤-١٦٩دواوين الشعر العباسي حتى نھاية القرن الرابععلي أحمد الزبيدي

١٧٠-١٩٤في التخطيط األخالقيأحمد الخشاب
١٩٥-٢٢٢نظرية جوتلوب فريجة المنطقيةياسين خليل
٢٢٣-٢٥٥الرصافيداود سلوم

٢٥٦-٢٦٢مختبر اللغات األجنبيةعبد الكريم طه
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٥٩٣-٦٠٤المفاھيم المحتج بھا في أصول األحكامفاضل عبدالواحد عبدالرحمن

٦٠٥-٦٢١في إعجاز القرآنفاضل شاكر النعمي
٦٢٢-٦٤٥غرر البالغة ألبي منصور الثعالبيرزوق فرج رزوق

٦٤٦-٦٨١عقوبة القذف و السب بين الشريعة و القانونعبد القھار داود العاني
٦٨٢-٦٩٢حجية التفسير العقلي و ضوابطهمحسن عبدالحميد
٦٩٣-٧١٥مالحظات في األوزان و المكاييل اإلسالمية و أھميتھافيصل السامر
٧١٦-٧٢٨الشكوى في شعر صدر اإلسالمقحطان التميمي

٧٢٩-٧٥٦مخطوطة الذخيرة إلبن بسام و قيمتھا األدبيةمحسن جمال الدين
٧٥٧-٧٧١دور المرأة السياسي في العصر العباسي الثانيمليحة رحمةهللا

٧٧٢-٨٢٦تقسيمات خراسان اإلدارية في العھود اإلسالمية األولىصالح أحمد العلي
٨٢٧-٨٤٦األلوان و داللتھا السياسية في العصر العباسي األولفاروق عمر

٨٤٧-٨٥٧ظاھرة اإلبدال بين العامية العراقية و اللھجات العربية القديمةھاشم طه شالش
٨٥٨-٨٩٤الكاتب الصحفي ابراھيم صالح شكرمنير بكر التكريتي
٨٩٥-٩٢١موضع مدينة مكة المكرمة و بيئتھا الجغرافيةمھدي الصحاف
حياته و شعرهيحيى الجبوري ٩٢٢-٩٤٨ المتوكل بن عبدهللا الليثي,

Abdul-Wahid LuluaWilliam Shakespeare : The Phoenix and the Turtle5-21

Abdul Wahid MohammadThe characteristic features of the modern Iraqi short-story 
writer22-30

Akram Al-ZeebariDas geographische Weltbild der Babylonier und Assyrer31-40

Ali MansoorDas Treue-Ethos in der Liebeslyrik Paul Flemings und die
 Tradition des Petrarkimus41-51

Amy SequeiraTennysen’s idea of woman – in relation to the feminist
 sentiments in the 19th century52-66

Annika NooriLe mouvement dans deux poèmes de Paul Valery :
 “Le cimetière marin “ et “Eté”67-75

B.B. Al-HasaniA l-Zamakhshari ‘s devotion to Arabs and Islam76-84
Bahija J. MansourArab students and the problems of English reading and spelling85-98
Hashim Al-HindawiTranslation problems99-109

Basim H. KarakoshiThe role of the language laboratory in teaching a foreign
 language110-117

Erfan A. HamedThe shi’a conception of tradition118-132
Malik Y. MariShakespeare’s achievements in the winter tale133-141
Ibrahim Jassim Al-AliPessimism in Arnold and Hardy142-147
Sevim ZiwarThe “dull duty of an editor” in the eighteenth century148-166

Qais N. Al-NouriThe socio-cultural implications of the influence of Islam in
 west Africa167-199

Mahmoud Khalil Al-MerjaniA concise history of the development of English personal
 pronouns200-211

Sami Hussain Al-AhmadiWieland und 1001 Nacht212-221
Saleh Mahdi SheridahThe predictors of success in learning a foreign language222-227
Nazar Al-KaddouriEtude de langue et de style du “ Vent nocturne”228-233

حياته و آثارهاحمد مطلوب : ٥-٤٥عبد القاھر الجرجاني
في الشريعة و القانوناحمد عبيد الكبيسي " ال جريمة وال عقوبة اال بنص " ٤٦-٧٠مبدأ 
٧١-١٠٢نفطويه النحوي ودوره في الكتابة و التاريخاكرم ضياء العمري
١٠٣-١٣٤الكلمات و المصطلحات العربية في أشعار حافظ الشيرازيامين علي موتابجي

١٣٥-١٦١مقدمة في دراسة المسرح العربيجميل نصيف
١٦٢-١٨٢الخمر و الطبيعة عند الخالديينحبيب حسين الحسني
١٨٣-١٩٣التعليل بالحكمة عند األصوليينحسين خلف الجبوري
١٩٤-٢١٣ألف التفخيم في اللھجات العربية الحديثة في منطقة الجزيرة العراقيةخالد اسماعيل علي

٥٠٠ھرشيد الجميلي - ٤٩٥ھ ٢١٤-٢٣٢إمارة جكرمش في الموصل
٢٣٣-٢٤٩بشر المريسي وآراؤه الفلسفيةخالد العسلي

٢٥٠-٢٥٦مالحظات حول سياسة عبد الملك بن مروان في اختيار عمالهعبد األمير دكسن
٢٥٧-٢٨٩أثر الدستور العثماني و خلع السلطان عبد الحميد في الشعر العراقيرؤف الواعظ
مالءمة الفرد للمھنةصبحي خليل : ٢٩٠-٣١٠بحث في علم النفس المھني

٣١١-٣٤٢إدارة خراسان في العھود اإلسالمية األولىصالح أحمد العلي

العدد الخامس عشر
١٩٧٢



٣٤٣-٣٩٠الحارث بن ظالم المري الوافي الفاتكعادل جاسم البياتي
٣٩١-٤١٠مقدمة في نشوء األحزاب السياسية في العراقعبد األمير ھادي العكام

٤١١-٤٤٠كتاب العروض ألبي بكر بن السراجعبد الحسين الفتلي
صفاء و مشاھدةعرفان عبد الحميد ٤٤١-٤٦٢التصوف,

٤٦٥-٤٧٥دوو كيشى عه رووزى له شيعرى كوردى تازه دائيحسان فوئاد
٤٧٦-٥٠٦فه قى ى ته يران زيان و به رھه مىعيزه دين مستا فى ره سوول

٥٠٧-٥٤٧شيعرى سياسى كوردي له كوردستانى عيراق دامارف خه زنه دار

٥-٤٢نظرات في بعض المالمح العامة للحياة الروحية و الفكرية في المغربحبيب القيسي
٩٠٨ ھـحسين علي محفوظ متوفي جالل الدين دواني, : ٤٣-٧٣شعر فارسي
٧٤-٩١اسكندر ابكاريوس من رواد مؤرخي األدب الجاھلي في العصر الحديثرزوق فرج رزوق
٩٢-١٤٠الشعراء و تجربة الشعرعبد الجبار المطلبي

١٤١-١٦٤أحكام الجنون و العته في الشريعة و القانونعبدهللا عبد الحميد السامرائي
دراسة تحليلية نقديةعبد المطلب عبد الرحمن ًانظر الى الماضي ساخطا" - "١٦٥-١٩٣
١٩٤-٢١٧االيكولوجيا و البناء االجتماعي في شفاثةعالء الدين جاسم البياتي

٢١٨-٢٣٨مفھوم الصفة و اإلحتجاج به في الشريعة و القانونعمر عبد العزيز
٢٣٩-٢٥٤وحي األنبياءعمر الملال حويش

٢٥٥-٢٧٤ظاھرة شعر الكدية في القرن الرابع الھجريعناد اسماعيل الكبيسي
القسم الثانيفاروق عمر فوزي / ٢٧٥-٢٩٨سياسة المأمون تجاه العلويين
٢٩٩-٣٢٨كتاب كون الحيوان ألرسطوطاليسقاسم السامرائي

٣٢٩-٣٤٤القاسم بن يوسفقحطان رشيد التميمي
٣٤٥-٣٥٦الترجيح والتوفيق بين نصوص القرآنمحسن عبد الحميد
٣٥٧-٣٨٦إقامة الدليل على صحة التمثيل و فساد التأويل إلبن ھاشم األنصاريھاشم طه شالش

٣٨٧-٤٢١النمو اإلقتصادي و تطور السكان و العمالة في البحرينمحمد سعيد الحديثي
اإلنكليزي حول المضايق في ١٩١١ھاشم التكريتي – ٤٢٢-٤٤٣الصراع الروسي
شعرهيحيى الجبوري – حياته : ٤٤٤-٤٦٩عبدة بن الطبيب

٤٧٠-٤٩٤بعض خصائص و اتجاھات الھجرة من األرياف الى المدن في العراقمكي محمد عزيز
٤٩٥-٥١٤دراسة مقارنة للنواحي الصوتية في كتاب العين و النظرية الحديثة في علم الصوتخليل إبراھيم الحماش

٥١٥-٥٣٥اسماعيل صبري الشاعر الظريف المحدثعاتكة الخزرجي
٥٣٦-٥٤٠تعليمات المجالت الجامعية

٧ـ٢١الرثاء في الشعر الجاھلييحيى الجبوري
٢٢-٣٤في بحور الشعر الحرحبيب حسين الحسني
٣٥-٥٢التورية فن أصيلعمر الملال حويش

٥٣-٧٣ليس و المشبھات بھافاضل صالح السامرائي
٧٤-١٢٩من الشعراء الكتاب في القرن الثالث الھجري ابو علي البصيريونس أحمد السامرائي

لتشرنيفسكيحياة شرارة " ما العمل " ١٣٠-١٣٨مع رواية
١٣٩-١٥١تنبيه األديب على ما في شعر أبي الطيب من الحسن و المعيبمحسن غياض

شرح ما يكتب بالياء من األسماء المقصورة و األفعال على حروف المعجم البنعبد الحسين الفتلي
١٥٢-١٧١درستويه

العدد السابع عشر (القسم الثاني في نفس
١٩٧٣

٧ـ٢٢التفسير بالرأيمساعد مسلم آل جعفر
٢٣-٣٦بعض نظريات علم اإلجتماع في القرن العشريناحسان محمد الحسن
٣٧-٨٢التقدم الصناعي الياباني السريع بعد الحرب العالمية الثانيةغزال عباس حسين

٨٣-٩٧نظرية تحليل النظم مع بعض التطبيقات التربويةموفق الحمداني
دراسة في أثر الموقع الجغرافي في التوطن الصناعياحمد حبيب رسول : ٩٨-١٤٢برلين الغربية

١٤٣-١٥٤حسن األفعال و قبحھا عند علماء أصول الفقه و المتكلمينفاضل عبد الواحد عبدالرحمن
القديمةعبد الكريم عبدهللا " الديمقراطية " ١٥٥-١٨٦مقارنة بين بعض أنظمة الحكم
١٨٧-٢٤٠التطورات اإلقتصادية و اإلجتماعية و الفكرية لعرب شبه الجزيرة قبل اإلسالمحسين قاسم العزيز
٢٤١-٢٥٣القتل المانع لإلرث في الشريعة و القانونمحمود مطلوب

العدد السادس عشر
١٩٧٣

العدد السابع عشر
١٩٧٣



٢٥٤-٢٧٦األعذار القانونية و الظروف القضائية و موقف الشريعة منھافاضل شاكر النعيمي
٢٧٧-٣٠٧مفاتيح الدرية في إثبات القوانين الدريةحسين علي محفوظ
٣٠٨-٣٢٥المعادة في التاريخ اإلسالميفرج توفيق الوليد

Abdul Jalil JawadThe evolution of the human Ilium with special reference to that of 
the Australopithecines3-12

Qais N. Al-NouriSome effects of social and cultural contact of Yoruba’s life and 
culture13-41

Farouk OmarPolitics and the problem of succession in the early Abbasid 
period 132/750-158/77542-60

Younis al-TakritiCauses and consequences of rapid population growth in 
underdeveloped countries61-84 

٥كلمة التحريرھيئة التحرير
ًأبو اسحاق الصابي سيرة و فناعبد القادر حسن أمين ٧ـ٢٧ً

الفن المسرحيجميل نصيف : ٢٨-٥٩أحمد أبو خليل القباني
٦٠-٨٤ّمن شعراء العصر العباسي األول بكر بن النطاحقحطان رشيد التميمي
٨٥-٩٩بين الصحافة واألدبمنير بكر التكريتي
١٠٠-١١٤ّأم الھيثم الراوية الفصيحة الشاعرةرزوق فرج رزوق

١١٥-١٣١ما يخفف من األحرف المشبھة بالفعلفاضل صالح السامرائي
١٣٢-١٤٣مع جوجول في األرواح الميتةحياة محمد شرارة
حقيقتھا و أوزانھاھاشم طه شالش .. ١٤٤-١٧٤المطاوعة

١٧٥-٢٤٦شرح بانت سعاد لكمال الدين بن االنباريرشيد عبد الرحمن العبيدي
عبدهللا بن مصعب الزبيري األمير الشاعر المحدثمحسن غياض – ٢٤٧-٢٧٠عائد الكلب

٢٧١-٢٩٢أدوات الجزم عند سيبويهعبد الحسين الفتلي
٢٩٣-٣٠٢صيغة فعال في لغة العربحسام النعيمي

حياته و أدبهعبد االله الواعظ : ٣٠٣-٣٣١محمد ناجي القشطيني
٣٣٢-٣٣٤دفع ظلم وبيان حقيقةابراھيم السامرائي
٣٣٥-٣٥٦قواعد أمثلة فارسية تأليف حافظ محمد مراد النقشبندي االستانبوليحسين علي محفوظ

٣٥٧-٣٦٦نظرات نقدية في األدبين الفارسي والعربي في ضوء المدارس األدبية األوروبيةعلي اللقماني

٥تصديرنوري حمودي القيسي
٧ـ٨كلمة التحريرھيئة التحرير

٩-٥١ًوثيقة مھمة تتعلق بإبن الريوندي تبعا للماتريدي في كتاب "التوحيد"عبد األمير األعسم
٥٢-٧٤تطور البديعحذام جمال الدين األلوسي

٧٥-١٠٩ربيعة بن مكرم حامي الظعينةعادل جاسم البياتي
١١٠-١٣٣مكسيم غوركيوفية ابو قالم

١٣٤-١٥٣الشعر اعالم العرب و صحافتھممنير بكر التكريتي
١٥٤-١٧١ابن حزم بين الدين و الفلسفة في كتاب األخالقناجي التكريتي
حياته و شعرهيحيى الجبوري : ١٧٢-٢٠٥ھدبة بن الخشرم العذري

٢٠٦-٢١٨الحضارة و المدنيةاحسان محمد الحسن
٢١٩-٢٩٨األلفاظ المستعارة من العربية في اللغة السواحليةداود سلوم

٣٠٠-٣١٢المشترك و التحقيق في آراء األصوليين حولهفاضل عبدالواحد عبدالرحمن
٣١٣-٣٣٥دراسة في السلوك الحشديفوزية العطية

٣٣٦-٣٦٨العديل بن الفرخنوري حمودي القيسي
٣٦٩-٣٩٤الصابئةرشدي عليان

٣٩٥-٤١٦من اعالم النقد الروسيجليل كمال الدين
٤١٧-٤٢٢اللحن في اللغةمحمود شريف الخياط

٤٢٣-٤٣١تورغينيف بين ھاملت و دون كيشوتمحمود يونس
٤٣٢نقد الكتب

٤٣٤-٤٤٥البحث عن دلمونرضا الھاشمي
ضياءالدين موسى بونيياتوف/ترجمة حسين قاسم

٤٤٦-٤٥٣مؤلف جديد من تاريخ الخالفة العربيةالعزيز

٤٥٤-٤٥٧صورة العربأياد القزاز/ترجمة عبد الودود العلي

العدد الثامن عشر
١٩٧٤

العدد التاسع عشر
١٩٧٦

العدد العشرون



٥تصديرھيئة التحرير
٧ـ٢٥األلفاظ المستعارة من العربية في لغة اليورباداود سلوم

٢٧-٣٥أحد شھود عيان الثورة العباسيةفولف ديترش فيشر
٣٧-٧٥صاعد البغداديجواد احمد علوش
٧٧-١١٨نازك المالئكة و التجربة الشعريةرزوق فرج رزوق

١١٩-١٣٢اإلشارة في شعر المتنبيھادي الحمداني
١٣٣-١٦٢المدخل الى السمانتكسأمجد حسين

١٦٣-١٧٠شكسبير و فنون النسيج العربيضياء الجبوري
١٧١-١٨٤الرحالة األندلسي الطرطوشيعبد الرحمن الحجي
١٨٥-٢٠٤الفضل بن الربيعفاروق عمر فوزي
في األدب الكرديمعروف خزنه دار "ليلى و مجنون" ٢٠٥-٢٢٠الرواية الشعرية
ًنظرات في األدب و اإلعالم قديما و حديثامنير بكر التكريتي ً٢٢١-٢٥٤

٢٥٥-٢٧٤استدراكات على دواوين مطبوعة و أخرى محققةحبيب الحسني
(المراوح)صالح حسين العبيدي ٢٧٥-٢٩٦وسائل التھوية و التبريد في العصر العباسي 
٢٩٧-٣١٨أفنون التغلبيعادل جاسم البياتي

٣١٩-٣٣٤البنى اإلجتماعية و العالقات اإلنتاجية في الوطن العربيفوزية العطية
٣٣٥-٣٧٢القضاء و أحكامه في الشريعة اإلسالميةمحمود مطلوب

٣٧٣-٣٩٢الموضوعات النبوية في أدب الرافعيمصطفى نعمان البدري
٣٩٣-٤١٠التشبيه بين العلمية و األدبيةمھدي صالح السامرائي

٤١١-٤٢٤الجمع بين لغتين في كالم العربھاشم طه شالش
٤٢٥-٤٤٠القضاء بالشاھد و اليميناحمد علي الخطيب
٤٤١-٤٦٠السرداب العراقيفريال داود المختار

٩ـ١٠المقدمةرئيس التحرير
١١-٥٦اعالم النقد األدبيجميل سعيد
٥٧-١٠٤األلفاظ العربية المستعارة في لغة الھوساداود سلوم

١٠٥-١٢٨السياسة البريطانية في الشرق العربي بعد الحرب العالمية األولىمحمد عبد الرحمن برج
١٢٩-١٦٥أثر اللغة العربية في اللغة االردويةحسين علي محفوظ

١٦٧-٢٠٠الطريقة البديھية في المنطق والرياضيات و الفيزياء النظريةياسين خليل
٢٠١-٢١٢ظاھرة المفعول المطلق عند أبي تمامھادي حمودي

دراسة تحليلية و نقديةعبدالمطلب عبدالرحمن – ٢١٣-٢٣٨في انتظار كودو
٢٣٩-٢٦٤األدب اإلسالمي في عصر النبوةيحيى وھيب
٢٦٥-٣١٢شعر الطبيعة بين السرى الرفاء و كشاجمحبيب حسين

٣١٣-٣٣٦االمالة في لھجة الموصل العربيةخالد اسماعيل علي
٣٣٧-٣٥٢تأسيس مدينة القيروانطاھر مظفر العميد

٣٥٣-٣٨٢كتاب القوافيعبد الحسين محمد جاسم
٣٨٣-٣٩٨األستاذ الجامعي أمدرس ھو أم باحث؟عبد علي الجسماني

٣٩٩-٤١٨أسواق العرب و أثرھا في اللغة و األدبعمر حامد مال حويش
عوامل تدھور و انھيار اإلمامة األباضية في عمانفاروق عمر فوزي ٤١٩-٤٢٤من تاريخ الخليج العربي:

٤٢٥-٤٤٢أسلوب اإلشتغال ووظيفته في أداء المعنىفاضل صالح
٤٤٣-٤٥٨التخميس و المخمس في الشعر الكالسيكي الكرديمعروف خزنه دار

٤٥٩-٤٨٢الصحافة بين اللغة و المقالةمنير بكر عبد
٤٨٣-٤٩٨االعالم في االسالممختار التھامي

٤٩٩-٥٢٤الشعر و التاريخعادل جاسم محمد
نماذج من صوره على اآلثار العربيةصالح حسين .. ٥٢٥-٥٣٩ّالحمال

٥٤١-٥٧٢الشعراء الخوارج و الموتعزمي محمد شفيق
٥٧٣-٥٨٨ّالحيز اإلقتصادي مفھومه و أنواعه و عالقته بالدراسات الجغرافيةصباح محمود محمد

٥٨٩-٦٥٦ الجناية على النفس و أحكامھا في الشريعة اإلسالميةمحمود مطلوب

٥ـ٢٧مجلة كلية اآلداب في مسيرتھا العلميةمحسن جمال الدين

١٩٧٧

العدد الحادي و العشرون
المجلد الثاني
١٩٧٧

العدد الحادي و العشرون
المجلد األول

١٩٧٦



٢٩-٣٨الوحيحسيب السامرائي
٣٩-٥٨حالة الشعر في القرن السادس الھجرينوري شاكر
٥٩-٨٥مجرد رأي على ضوء اإلنبعاث القرآني في مصركامل سعفان

٨٧-١٠٢اإلتجاھات الحديثة في علم اإلجتماع النظريمعن خليل عمر
١٠٣-١١٤أضواء على تطور حركة الدفاع اإلجتماعي ضد الجريمةعز الدين علي خيرو

١١٥-١٢٥المسرح الملحمي و التغريب عند بريشتغازي شريف
١٢٧-١٤٢إمارة بني االخيضر في اليمامةنزار عبداللطيف
١٤٣-١٥٨بحث مختصر في تأريخ الكنيسةسعدون الساموك

١٥٩-٣٠١ديوان معن بن أوس المزنينوري حمودي القيسي, حاتم صالح الضامن
٣٠٣-٣١٥الحسبة في اإلسالم عند الماورديحسام الدين السامرائي

٣١٧-٣٢٨المرأة العراقية الريفية و دورھا في عملية التنميةفوزية العطية
٣٢٩-٣٦٧تأثير الفولكلور العربي بالفولكلور التركيابراھيم الداقوقي

٧ـ٩كيف يكتب التاريخصدام حسين
١١-٧٢تقويم جديد لدور األدب العربي في العصور المتأخرةنوري حمودي علي

جذورھا القديمة في اآلثار العربية من العصر العباسيصالح حسين العبيدي ٧٣-١٠٥البندقية..
١٠٧-١٤١التلوث الصناعي في مدينة بغدادصباح محمود محمد
١٤٣-١٨٤رمز المرأة في أدب أيام العربعادل جاسم البياتي

النظم اإلجتماعية و التوزيع اإلقليمي و التنمية للجماعات في حوض سد حديثةعالء الدين جاسم محمد
١٨٥-٢٠٩و خزانھا

٢١١-٢٣٩موشحات مطويات البن سناء الملكرضا محسن القريشي
٢٤١-٢٦٨نشأة مدينة البصرةطاھر مظفر العميد

٢٦٩-٢٨٣جنة عدن و الفردوس المفقودفاضل عبدالواحد علي
٢٨٥-٣٠٤اليمامة في اإلدارة العربيةعبداللطيف الحديثي
٣٠٥-٣٤٩المسكوكات المزيفة في العصر العباسيعبدالعزيز حميد

٣٥١-٣٧٠دور التراث الفني في النھضة الحضاريةوليد محمود الجادر
٣٧١-٤٠٠ثالثة نماذج من التفكير الميتافيزيقيفاتنة حمدي

٤٠١-٤١٨تحول العقد بين الشريعة و القانونأجود علي غالب الغزاوي
٤١٩-٤٢٧لمحات من التاريخ السياسي لالمبراطورية البارثية ٢٥٠ق م – ٢٢٦مأحمد مالك فتيان الراوي

٤٢٩-٤٦١اآلثار و صيغ الوثنية القديمة في حوض البحر المتوسطتقي الدباغ
٤٦٣-٤٧١قضايا تعليم اللغة العربية لالجانب في أوربامارك بالنكة

٤٧٣-٤٩٢المھور عبر التاريخ اإلسالميبدري محمد فھد
٤٩٣-٥٢٥الشاعر الحكيم سنائي الغزنويزكي الصراف

٥٢٧-٦٣٨تاريخ اإلسالم للذھبيبشار عواد معروف
٦٣٩-٦٨٣العرب في ضوء المصادر المسماريةرضا جواد الھاشمي

٩ـ١٠كلمة العدد
١١-٤١الخنساء الشاعرة العربيةبھيجة باقر الحسني

٤٣-٧٠حقائق تاريخية حول تغلغل الوجود الصھيوني في فلسطينعواد مجيد سعيد األعظمي
٧١-١٠٦تطور التعليم العالي في العراق في ضوء احتياجات خطة التنمية القوميةقاسم حسين صالح

١٠٧-١٣٦دراسة و تقييم لخطط وبرامج التنمية في اإلذاعة و التلفزيونسنان سعيد
١٣٧-١٦٣سفينة نوح في التصوير اإلسالميفريال داود المختار
بحث فقھي مقارنمصطفى جمال الدين – ١٦٥-٢٣٤اإلنتفاع بالعين المرھونة
٢٦٦-٢٣٥بين اللغة و الصحافةمنير بكر التكريتي

٢٩٤-٢٦٧أوكبرن و التطور اإلجتماعي آفاق جديدة للتنظيممتعب مناف
٣٤١-٢٩٥اإلنسان و اإللتزام بالقضايا المصيريةنوري حمودي القيسي
٣٧٥-٣٤٣جغرافية تلوث الصوت مع إشارة خاصة الى القطر العراقي و مدينة بغدادصباح محمود محمد

٤٤٢-٣٧٧األلفاظ العربية المستعارة في لغة الھوساداود سلوم
٤٧١-٤٤٣الشاعر ابو اسحاق األطعمة و معارضاته الشعريةأمين علي سعيد

٥١٥-٤٧٣اآلثار العربية اإلسالمية و أثرھا  في الفنون األوروبية في عصر النھضةصالح حسين العبيدي
٥٣٨-٥١٧صبر أيوب بين النصوص المسمارية و التوراةفاضل عبدالواحد علي
٥٨٠-٥٣٩الطفولة و رموزھا في الشعر الجاھليعادل جاسم البياتي
٦٠٣-٥٨١األصداف و مجاالت تصنيعھا في وادي الرافدين القديموليد محمود الجادر

٦٢٤-٦٠٥بعض مظاھر الفكر الديني القديم في بالد الشامتقي الدباغ

العدد الثاني والعشرون
١٩٧٨

العدد الثالث و العشرون
١٩٧٨



٦٤٥-٦٢٥التنمية الحضرية و دور المراكز اإلجتماعية في المناطق المتخلفةفوزية العطية
٦٦٩-٦٤٧حول نشأة الخط العربي و تطورهسھيلة ياسين وھيب

٧ـ٩كيف يكتب التاريخصدام حسين
١١ـ١٦تقديمفاضل عبد الواحد علي
٢٨-١٧بين الواح سومر و سفر التكوينفاضل عبدالواحد علي

٥٤-٢٩الفكر الديني القديم في اليونانتقي الدباغ
٦٨-٥٥القذائف النارية و البارودية العربية في ضوء المصادر األثريةصالح حسين العبيدي
٩٤-٦٩المدنية و البناء في بالد وادي الرافدينوليد محمود الجادر
١٢٩-٩٥مواضع المدن عند العرب في صدر اإلسالمطاھر مظفر العميد
١٤٧-١٣٠السبحة عند العربعبدالعزيز حميد

١٨٤-١٤٨المدن التاريخية و الحصون األثرية في الشعر قبل اإلسالمعادل جاسم البياتي
٢٣٢-١٨٥ّتاريخ االبل في ضوء المخلفات األثرية و الكتابات القديمةرضا جواد الھاشمي
٢٤٧-٢٣٣ألقاب حكام السالالت و أسم اكدعبدالكريم عبدهللا
٢٦٥-٢٤٨التحديد المقارن لمالمح فن الفخار الفرثياحمد فتيان الراوي
٢٩٣-٢٦٦الستائر و أنواعھا في العصر العباسيزكية عمر العلي
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٧ـ٨مقدمةهيئة التحرير
٤١-٩افالطون األديب الناقدجميل سعيد

٥٣-٤٢القاعدة النفسية اإلجتماعية لإلتصال اإلعالميمتعب مناف جاسم
معناه و تطورهابراھيم محمد الوائلي : ٧٦-٥٤التجديد في األدب

١٣٠-٧٧استخدام التصوير الجوي في إعداد الخرائط الطبوغرافية في العراقفالح شاكر أسود
١٨٤-١٣١مالمح من الشعر القصصي في األدب العربينوري حمودي علي القيسي

دورھم في المنطقةفاضل عبدالواحد علي : ٢٠٢-١٨٥األكديون
دراسة موجزة في المؤتمر القومي األول و الفترة التيصباح محمود محمد : حزب البعث العربي اإلشتراكي  

تلته حتى عام ٢١٨-١٩٥٤٢٠٣
٢٣٢-٢١٩نماذج من اآلثار اإلسالمية المؤثرة في آثار أورباطاھر مظفر العميد

٢٣٣-٢٥٠المصدر الصريح و المؤولفاضل صالح السامرائي
٢٥١-٢٨٢معوقات مشارآة المرأة في عملية التنميةعادل عبدالحسين شكارة

٢٨٣-٣٠١توظيف رموز التراث العربي في التربية من خالل أدب األطفالابراهيم الداقوقي
٣٠٢-٣٢٦الدراسات و المناهج اإلعالميةسنان سعيد

٣٢٧-٣٥١الكرد في آتابات المسلمين األوائل ذآر مواطن و طوائف األآرادأحمد عثمان أبو بكر
٣٥٢-٣٦٦صالت العرب الحضارية و أثرها في الشعر قبل اإلسالمعادل جاسم البياتي

نماذج من صوره على اآلثار العربية اإلسالميةصالح العبيدي ٣٦٧-٣٩٤الفالح:
٣٩٥-٤٠٥صلح الحديبية دراسة لمبدأ الصلح في السياسة العربية في القرن األول الهجرينزار عبداللطيف
٤٠٦-٤٥١األفعال في القرآن الكريم و نظائرها الساميةخالد اسماعيل
٤٥٢-٤٧٩علم اجتماع الثورة و خصائص المجتمع الثوريفوزية العطية

٤٨٠-٤٩٧مقدمة في اللغة و الحضارةابراهيم السامرائي
٤٩٨-٥٠٨فترة العاصفة و اإلندفاع في األدب اإللمانيوائل تقي عبد الهادي

٥٠٩-٥٥٥ما يسمى بالدخيل او األعجمي في المعجمات العربيةطه باقر
٥٥٦-٦١٤ميراث الجد مع وجود األخوة في المذاهب الفقهيةمحيي هالل السرحان
دورهم السياسي خالل القرن الثالث الهجريسليمة عبد الرسول : ٦١٥-٦٥٨الشيبانيون في اقليم الجزيرة

٦٥٩-٦٩٠نظام اإلفراج الشرطي و إصالح المجرمينعزالدين علي الخيرو
٦٩١-٧٢٠النقل النهري في دجلة و إمكانية تطويرهوزيره أحمد رستم
٧٢١-٧٥٢العود في اآلثار العربيةعبدالعزيز حميد

٧ـ٨مقدمةهيئة التحرير
٩ـ١٤من خصائص عربية اليهود في القرن العاشرمحمد عبداللطيف عبدالكريم

١٥-٤٠اإلفالج من مشاريع اإلرواء العربية القديمةرضا جواد الهاشمي
٤١-٧٠مشكلة التعريف عند افالطونسهيلة علي جواد

العدد الخامس و العشرون
١٩٧٩

العدد الرابع و العشرون
١٩٧٩

ملحق العدد الثالث و العشرون
١٩٧٨



٧١-١١٤األصول العربية-السامية في حضارة الهكسوس و تاريخهمعبدالكريم عبداهللا
دراسة جغرافيةصالح فليح حسن : ١١٥-١٤٦الصابئة

١٤٧-٢١٢األلفاظ المستعارة من العربية في اللغة االندنوسيةداود سلوم
٢١٣-٢٣٩سكان الشمال اإلفريقي من أقدم العصور حتى اإلسالموليد محمود الجادر
٢٤٠-٢٩٢تاريخ اإلسالم للذهبيبشار عواد معروف
٢٩٣-٣٣٤التعداد العام للسكان و دوره في التنمية مع الترآيز على تطور التعدادات العراقيةعباس فاضل السعدي
٣٣٥-٣٥٦استقرار االصطالح في علوم الحديثمساعد مسلم آل جعفر

٣٥٧-٣٧٦الفكر الديني في آسيا الصغرى في عهد الحيثينتقي الدباغ
٣٧٧-٣٩١الصحافة و أثرها في تطور فكر المقالةمنير بكر التكريتي

٣٩٢-٤١٧مالمح الواقع الذهني الحضري في مجتمعناقيس النوري
٤١٨-٤٣٢الصدق و الكذب في الشعربهجت عبد الغفور

٤٣٣-٤٤٩تربية التفكير اإلبداعي في المرحلة اإلبتدائيةنسرين العمر
اله البرق و المطر في الحضرواثق اسماعيل الصالحي ٤٥٠-٤٦٨بعلشمين-

دراسة في تراثه الفني و الثقافيرمزية االطرقجي : ٤٦٩-٥٠٦األزهر في ظل الفاطميين
مبادرة رائدة للدستور المدونمنير حميد البياتي ٥٠٧-٥٣٨الصحيفة النبوية:

٥٣٩-٥٦٢المرأة و التغيير اإلجتماعي في القطر العراقيعالءالدين جاسم محمد
٥٦٣-٥٨٦نظرية انتقاص العقد بين الشريعة والقانونأجود علي غالب
٥٨٧-٥٩٤در تحقيق توحيد فعلىأمين علي سعيد
٥٩٥-٦١٨المنجنيق سالح عربي في ضوء التنقيبات األثريةصالح العبيدي

٦١٩-٦٤٥مدخل الى البدايات الشعرية عند العربعادل جاسم البياتي
٦٤٦-٦٧٣حول آتابة تاريخ األدب العربينوري حمودي علي القيسي

٦٧٤-٦٩٤اآلثار اإلسالمية واإلبداع الفكريطاهر مظفر العميد
٦٩٥-٧٠٧طرق العرافة في النصوص المسماريةفاضل عبدالواحد علي

٧تقديمهيئة التحرير
٩ـ٢٠النسخ في القرآنرشدي عليان

٢١-٤٥نشوء وتطور علم اإلجتماع اإلشتراآياحسان محمد الحسن
٤٦-٨٨النقلة الحضارية للمرأة في قانون التعديل الثاني لقانون األحوال الشخصيةبهيجة احمد شهاب

٥٦٩)فضيلة الشامي – ٤٧٦) ٨٩-١١٠أمارة آل زريع بعدن
١١١-١٢٤الحرآة العلمية في عصر النهضةقيس هادي أحمد

١٢٥-١٤٦مسلك المناسبة األصولية و آراء العلماء حولهفاضل عبدالواحد عبدالرحمن
نماذج من صورهم على اآلثار العربيةصالح حسين العبيدي : ١٤٧-١٦٨الحجامون و الفصادون
معالمه و ضوابطهعبدالقهار داود عبداهللا : ١٦٩-١٩٨التفسير العلمي للقرآن

١٩٩-٢١٨التعليم تنظيم للتعلمعبدالوهاب حسن العيسى
١٩٢١)ضياء نافع – ١٨٥٣) ٢١٩-٢٣٠آورولينكو

٢٣١-٢٤٧نظرية حق األم او فلسفة التاريخ عند باخوفنابراهيم محمد علي الحيدري
٢٤٨-٢٨٤التوآيل بالخصومةفاضل شاآر أحمد
٢٨٥-٣١٤القتل الموجب للتعويض في الشريعة و القانونخالد رشيد الجميلي
٣١٥-٣٥٢ابن خلدون ريادة عربية أصيلة في التخطيط المديني و اإلقليميخالص األشعب

٣٥٣-٣٦٠نشر التراث العربي و دراسته  في المانيافايبكة فالتر
٣٦١-٣٧٤المالمح البارزة للفن الفرثي في ضوء المكتشفات األثريةواثق اسماعيل الصالحي
٣٧٥-٣٩٨األدب العربي و طرائق تدريسهنوري حمودي القيسي
(العقود اليمنية)غازي رجب محمد ٣٩٩-٤١٨الستائر الجصية في الفن العربي اليمني

٤١٩-٤٦٥الجناية على ما دون النفس و احكامها في الشريعة اإلسالميةمحمود مطلوب احمد
٤٦٦-٥١٦ادب العراق في العهد العثمانيعلي احمد الزبيدي

تاريخه ومجالهناهدة عبدالكريم حافظ ماهيته, : ٥١٧-٥٤٠علم اإلجتماع الطبي
٥٤١-٥٨٦جوانب من التأثيرالعربي في اللغة اإلسبانيةحكمة علي األوسي
٥٨٧-٦٠٢دراسات في آثار الشرق القديم وتأثيراتها على المناطق المجاورةوليد محمود الجادر

٦٠٣-٦٢٠تاريخ اآلثار بحلقات األشجارتقي الدباغ
٦٢١-٦٧٧خرائط ابن حوقل في آتابه صورة األرضفالح شاآر اسود

عادل عبدالحسين شكارة ٦٧٨-٧٣٦المنظمات المهنية والشعبية ودورها في تنفيذ خطة التنميةفوزية العطية,

٩ـ١٠تقديمهيئة التحرير
١١ـ٣٠الكتابة العربية وأدواتها ومجاالت استخدامها في العصر الجاهلينوري حمودي علي القيسي

العدد السادس و العشرون
١٩٧٩

العدد السابع و العشرون
١٩٧٩



٣١-٥٢هكذا آتبوا على الطين...فاضل عبدالواحد علي
٥٣-٦٧تقريب العامية من الفصحىحسين علي محفوظ
في التراث العربي واإلسالميعادل جاسم البياتي "األمية" و "الجاهلية" ٦٨-٩٠تحديد مصطلحي

٩١-١١٥التعليم ووسائله في اآلثار العربية اإلسالميةصالح حسين العبيدي
١١٦-١٢٧دور المدارس األثرية في التعليم في العصر العباسيطاهر مظفر العميد

١٢٨-١٣٦مكافحة أمية الكباررشدي عليان
١٣٧-١٧٧محو األمية اإللزامي والتنميةعادل عبدالحسين شكارة

١٧٨-١٨٤محو األمية وتطور المجتمع الريفيسعدون الساموك

٧ـ٢٧تأسيس مدينة الفسطاط األثريةطاهر مظفر العميد
٢٨-١٠٥عمود الشعراحمد مطلوب

١٠٦-١٢٥تحول الطريق التجاري من الخليج العربي الى البحر األحمر و إزدهار عدنعبدالرحمن العاني
١٢٦-١٥٨العالقات بين أقطار الشرق األدنى في القرن الرابع عشر قبل الميالداآرم سليم الزيباري

١٥٩-٢٠٣ابطال المراهقينسلوى ابراهيم عقراوي, جورج افرام بولص
٢٠٤-٢٣٦األديبة الناقدة السيدة سكينة بنت الحسينبهيجة باقر الحسني
٢٣٧-٢٧٥بين الجدل في الحياة والجدل في الدراماجميل نصيف جاسم
دراسة تاريخية اثريةغازي رجب محمد : ٢٧٦-٣٣٤الجامع الكبير في صنعاء

٣٣٥-٣٥٣طبيعة ثورة العشرين في العراقفاضل حسين
٧٨٩ه / ١٣٨٧ مرضا محسن القريشي ٣٥٤-٤٠٦شعر الشيخ عزالدين الموصلي و موشحاته
٤٠٧-٤٤٧دراسة في السيرة و أيام العربنوري حمودي علي

٤٤٨-٤٨٦دراسة ميدانية عن ظاهرة غياب العمال في الشرآة العامة للخياطةناهده عبد الكريم حافظ
٤٨٧-٥٢٠بائية بني غسان لألمير أبي ألذينة اللخمياحمد الربيعي
٥٢١-٥٣٢بوشكين والمسرحضياء نافع
٥٣٣-٥٤٦لمحات في الدراسات األدبية المقارنة عند العرب األقدمينداود سلوم
٥٤٧-٥٨٢التحرير الرياضي في الصحافة العراقية والعربية – دراسة وتحليلسنان سعيد

٥٨٣-٦٠٧أثر بني الفرات في سياسة العباسيين الماليةحمدان عبدالمجيد الكبيسي
٦٠٨-٦٢٠تأثير الطباعة في تطور الصحافة العراقية في العهد العثماني ١٨٦٩ـ١٩١٧عدنان عبدالمنعم أبو السعد

٦٢١-٦٣٦اآلرامية السريانية المعاصرةيوسف قوزي
٦٣٧-٦٥٨الدواة والقلم في اآلثار العربية اإلسالمية في العصر العباسيصالح حسين العبيدي

٦٥٩-٦٨٢األمن السكاني العربيصباح محمود
٦٨٣-٧٢٥التنبؤ بسنوات الجفاف في العراقصالح فليح حسن

٣-٤٢الثقافة والبناء اإلجتماعي والشخصية في ضوء عوامل التحريك و الترآيد السلوآيةمتعب مناف جاسم
٤٣-٨٠جوانب من التأثير العربي في الشعر اإلسباني و األوربيحكمت األوس

"قوتادغوبيلليك"فتحي عبدالمعطي النكالوي دراسة أول منظومة ترآية : ٨١-١٠٦بداية التأثير اإلسالمي في األدب الترآي
١٠٧-١٢٧األثر العسكري في اختطاط المدن اإلسالميةطاهر مظفر العميد
١٢٩-١٤٤الشعر والتاريخنوري حمودي علي
١٤٥-١٥٥الجامع الكبير في شبام آوآبان من روائع الفن المعماري العربي اإلسالمي في اليمنغازي رجب محمد

١٥٧-٢١٧التغير الحضاري و اإلجتماعي و مسألة التحرر في الوطن العربيفوزية العطية
٢٥٣-٢١٩أبو نواس بين نقاده القدامى والمعاصرينبهجت عبدالغفور

٢٥٥-٢٧١بديهيات نقديةداود سلوم
٢٧٣-٢٩٩الجملة في اللغة الترآيةفاضل مهدي بياتي
٣٠١-٣٥١التباين اإلقليمي لتغير السكان النسبي في الكويت ١٩٦٥-١٩٧٥مكي محمد عزيز
٣٥٣-٣٧٦هيجل والرومانسيةسهيلة علي جواد

٣٧٧-٣٨٧التكامل الغذائي في العالم اإلسالمينعمان دهش العقيلي
مذهبهم وأدبهممحمد عبداللطيف عبدالكريم تاريخهم, ٣٨٩-٤٠٧القراؤون:

٤٠٩-٤٣٢الجاحظ مؤرخًافاروق عمر فوزي
رؤية جديدةعرفان عبدالحميد فتاح – ٤٣٣-٤٤٤نشأة المذاهب اإلسالمية
٤٤٥-٤٧٢القوس والسهم على اآلثار العربية اإلسالمية في العصر العباسيصالح حسين العبيدي

داللته الفنية وقيمته اإلجتماعيةعصام عبد علي : ٤٧٣-٤٨٧الوصف في شعر آشاجم
٤٨٩-٥٠١السياسة الخارجية لجمهورية اليمن الجنوبية واألمن القومي العربيصباح محمود محمد

العدد الثالثون
١٩٨١

العدد الثامن و العشرون
١٩٨٠

العدد التاسع و العشرون
١٩٨٠



٥ـ٦المقدمة
٧ـ٣٠تقويم جديد لظاھرة الھجاء في الشعر العربي قبل اإلسالمنوري حمودي علي القيسي

(مرفق ترجمة للنص باللغة اإلنكليزية)زكي جابر نظرة تحليلية – ٥٦-٣١التدريب الصحفي
٩٧-٥٧تطور صناعة األدوات الحجرية في شمال أفريقياوليد الجادر

١٠٧-٩٨عبادة الالت العربية وانتشارھا في ضوء الشواھد األثريةواثق اسماعيل الصالحي
١٣٢-١٠٨مدى مسؤولية اإلنكشارية في تدھور الدولة العثمانيةعالء موسى كاظم نورس

١٧٢-١٣٣الصيد والقنص في اآلثار العربيةصالح حسين العبيدي
١٨٦-١٧٣المسكوكات وثيقة معبرة عن األحداث السياسية زمن الخليفة ھارون الرشيدناھض عبدالرزاق دفتر

أخذ وعطاءبشار عواد معروف : ٢١٦-١٨٧ابن عساكر في بغداد
٢٤٠-٢١٧دور الخريطة في تدريس مادة الجغرافية في العراقفالح شاكر اسود

٢٦٤-٢٤١البيئة الطبيعية في تاريخ الجزيرة العربية القديمرضا جواد الھاشمي
٢٦٥-٢٧٧العلم التجريبي عند روجر بيكنقيس ھادي احمد

٢٧٨-٣١٣تدجين الحيوان استنادًا الى اآلثار المكتشفة في المواقع األثريةتقي الدباغ
٣١٤-٣٤٢مالبس الخلفاء في اآلثار اإلسالميةعبدالعزيز حميد

٣٤٣-٣٧٣اسباب ونتائج التصنيع في العراقاحسان محمد الحسن
٣٧٤-٤٠٦نشوء وأثر الطبقة الوسطى في عملية البناء السياسي للمجتمع العراقيصبيح عبدالمنعم أحمد

٤٠٧-٤٣٩الهمذاني وآتابه تكملة تاريخ الطبريبدري محمد فهد
٤٤٠-٤٥٥دراسات في الحضارة والمدنيةاحمد عيسى القطان

القبة البكيرية في صنعاءغازي رجب : ٤٥٦-٤٨٦من روائع العمارة اإلسالمية في اليمن

٧-٣٦أضواء على العدوان الفارسي الشعوبي على العراقاحسان محمد الحسن
٣٧-٥٦دور األقمار الصناعية في اإلتصاالت الدوليةابراهيم الداقوقي
٥٧-١٣٧لمحات في شعر التمرد والثورة العربية المعاصرةجليل آمال الدين

١٣٩-١٤٨قادسية صدام امتداد لقادسيات العربطاهر مظفر العميد
١٤٩-١٦٩دور المثقف العربي في معرآة قادسية صداممحسن جمال الدين

مقدمة في موضوعة اإلنبعاث القوميمحسن جاسم الموسوي : ١٧١-٢٠٣الفكر البعثي في الكتابة األدبية
٢٠٥-٢٥١شاعران من فرسان القادسيةنوري حمودي القيسي, حاتم الضامن

٢٥٣-٢٦٩قادسية صدام وتاريخ األطماع العنصرية الفارسيةعزمي محمد شفيق
اهدافه ووسائلهصباح محمود محمد ٢٧١-٢٨٤التوجيه الفكري للشباب مفهومه,
٢٨٥-٢٩٦في قادسية صدام قدرة المقاتل وقدرة السالحصالح حسين العبيدي

٢٩٧-٣٢٠أخطار التسلل اإليرانيفالح اسود
٣٢١-٣٣٨اإلعالم العراقي والطريق المستقلحسن العيدي

اإليرانيةشعيب أحمد سليمان – ٣٣٩-٣٧٣العالقات العراقية
الفارسي في آتب التوراةيوسف قوزي – ٣٧٥-٣٨٧من جذور التعاون اإلسرائيلي
٣٨٩-٤١١اإلعالم والحرب والتنميةحميد جاعد

٣ـ٢٦اإلذاعات السرية والحرب النفسية اإلذاعية اإلمبرياليةابراهيم الداقوقي
٢٧-٥٥جوانب من التأثير العربي في اللغة االسبانيةحكمة علي األوسى

٥٧-٩٩حكايات التراث العربية وأثرها في القصص الهندية واألقطار المجاورة لشبه القارةداود سلوم
١٠١-١٣٠األسلحة العربية في العصر العباسي في ضوء المصادر األثرية والتاريخيةصالح حسين العبيدي
١٣١-١٤٦حول شيوع ظاهرة البديع في العص العباسيضياء خضير عباس
١٤٧-١٥٩تأسيس مدينة األنبارطاهر مظفر العميد

طرق قياسها, عواملها ونتائجهاعباس فاضل السعدي ١٦١-١٨٨الهجرة الداخلية تيارتها وانواعها,
الخط المسماري و اللغة اآلآدية اثنان من أبرز العوامل المشترآة بين الحضاراتفاضل عبدالواحد علي

١٨٩-٢٠٤القديمة في الوطن العربي
٢٠٥-٢٢٣الفضل بن سهل وزير المأمون نموذج للتخريب الفارسي في السياسة العباسيةعمر فاروق فوزي
فكر علمي أصيل أم ضجة في العلم قامت وانتهت ؟قاسم حسين صالح : ٢٢٥-٢٨٢الفرويدية

٢٨٣-٢٩٧يتيمة الدهر والموقف النقدي من المتنبيمحمود عبداهللا الجادر
٢٩٩-٣٣٣النفس والعقل في فلسفة مسكويهناجي التكريتي

٣٣٥-٣٥٨مشكلة النقل داخل المدنصباح محمود محمد
٣٥٩-٣٧٢اإلصالح اإلداري العثماني بين النظرية والواقععالء موسى آاظم نورس

٣٧٣-٣٩٤العالقات العراقية الفارسيةرجاء حسين حسني الخطاب

العدد الحادي و الثالثون
١٩٨١

العدد الثاني و الثالثون
١٩٨٢ آذار



٣٩٧-٤٠٨صور تخص موضوع األسلحة
٤١١-٤١٣خرائط تخص موضوع الهجرة الداخلية

٣ـ٣١صفات الممرضة الجامعيةاحسان محمد الحسن
٣٣-٤٨الكتابات الترآية القديمةجوبان محمد خضر

٤٩-٧٥الحفاظ على النسيج الحضري الموروث في المدينة العربية اإلسالميةخالص حسني األشعب
٧٦-٩١تحرير الجناح الشرقي للوطن العربيرمزية الخيرو

 من الصفحة ٩٢ الى الصفحة ٩٣ تكرار لنهاية مقال "اإلذاعات السرية       
والحرب النفسية اإلذاعية اإلمبريالية" من العدد الثاني والثالثين

٩٤-١٠٤جامع الجند لبنة جديدة في هيكل العمارة العربية اإلسالمية في اليمنغازي رجب محمد
١٠٥-١١٨فلسفة الطبيعة عند ابيقورقيس هادي احمد

١١٩-١٤٢استغالل امكانية المقارنة عامًال مساعدًا في تدريس اللغة األلمانية واللغة اإلنكليزيةفؤاد ابراهيم
١٤٣-١٦٥تنمية الموارد البشرية في العراقمحمد حامد الطائي

١٦٧-١٧٨آتاب التبيان للطوسيمحمد حسين آل ياسين
١٧٩-٢١٢غوغول و األدب العربي الحديثمحمد يونس

نتائجها وعالجهاناهدة عبد حافظ أسبابها, تعريفها, : ٢١٣-٢٤٥المشكالت اإلجتماعية
٢٤٧-٢٦٦أصل عام اليوبيليوسف فوزي

٢٦٧-٢٩٨الصراع الفكري بين العرب و الفرس من قادسية سعد الى قادسية صدامحازم طالب مشتاق

دراسة عن تجربة العراق الثورية في مجاالت التنميةاحسان محمد الحسن – الثورة والتنمية والتحديث
٥-٣٧والتحديث

دراسة مقارنةسعيد امجد محمد سعيد – ٣٩-١٠٧حقوق االرتفاق وأسباب آسبها إجماًال
(١٨٢١-١٨٨١)جليل آمال الدين ١٠٩-١٣٠فيودور دوستويفسكي

دراسة مقارنة بين النصوص المسمارية و التوراةفاضل عبدالواحد علي – ١٣١-١٤٣محاربة قوى الشر
١٤٥-١٦٩دراسة نقدية لمسرحية ناتان الحكيم تأليف ك.أ ليسنكغازي شريف حسن

١٧١-١٨٣سفر فوهلت وفلسفته في رباعيات الخياممحمد عبداللطيف عبدالكريم
١٨٥-٢٢٥الجاحظ والمنهج العلمي في البحثداود سلوم

٢٢٧-٢٤٢أضواء جديدة على حصن األخيضر األثريعبدالعزيز حميد
فصل من تاريخ القومية العربية في العراق الحديثفاضل حسين – ٢٤٣-٣٠٧جمعية الجوال

اإلقتصادية والسياسية لحوض نهر الكونغو- زائيرغزال عباس حسين – ٣٠٩-٣٤٥األهمية الجغرافية
٣٤٧-٣٦٧الدعاية المضادة وسبل مواجهتهاحميدة سميسم
٣٦٩-٣٧٩دانيال نبي عراقييوسف قوزي

٤١٠-٣٨١الوقاية احدى وسائل التصدي لظاهرة انحراف األحداثمازن بشير الراوجي
٤٢٧-٤١١حول مصرع الملك غازيرجاء حسني حسين الخطاب
ابن الخل الشاعرعبداللطيف سلمان الدوري ٤٣٩-٥٥٢٤٢٩ھ-٤٨٢

٤٧٠-٤٤١أثر التنشئة اإلجتماعية في جنوح األحداثأحمد القطان

٥عود على بدءنوري حمودي القيسي
٣٥-٧أوليات شعر الحرب عند العربنوري حمودي القيسي
اسمه وآنيته ولقبهيونس احمد السامرائي , حياته و شعره .. ٨٢-٣٧ابن بسام
١٠٠-٨٣نظام اإلستدعاء و أثره في الفنون و العمارة العربية اإلسالميةطاهر مظفر العميد
١١٦-١٠١اإلستشراق و آتابة تاريخ بالد الفرسفاروق عمر فوزي

١١٧-١٣٤مضمون الملكية في النھج اإلقتصادي العربي اإلسالميحمدان عبدالمجيد الكبيسي
١٣٥-١٥٢علم الخرائط في المدرسة العربيةفالح شاكر أسود
١٥٣-١٧٠تحديد أشھر المناخ المريح وغير المريح في سبعة مدن عربية خليجيةعلي حسين الشلش

ومساھماتھم في بناء الحضارة العربية كما تصورھا اآلثارصالح حسين العبيدي –النجارون- الصناع
١٧١-٢٠٢في العصر العباسي

٢٠٣-٢٣٨مالبس النساء قبل اإلسالمعبدالعزيز حميد صالح

١٩٨٦

العدد الثاني

العدد الرابع و الثالثون

المجلد الثالث والثالثون
١٩٨٢ تشرين الثاني

العدد األول

المجلد الثالث والثالثون
١٩٨٢ آانون األول



٢٣٩-٢٦٦دور الشباب العربي في التنمية اإلجتماعية و اإلقتصاديةعادل عبدالحسين شكاوة

خطة مقترحة لدراسة المشكالت النفسية و اإلنحرافات السلوكية في الدول العربيةخلف نصار الھيتي
٢٦٧-٢٩٩الخليجية

٣٠١-٣١٨النوعية المرورية للمواطنينسنان سعيد

٩ـ١٠توطئةنوري حمودي القيسي
عبدهللا بن عبداالعلى الشيبانينوري حمودي القيسي ١١ـ٢٩شاعر زاھد من العصر األموي:

٣٠-٥٣األھداف التعليمية في تعليم اللغة العربية لألجانبمحمود حبيب شالل, فاروق خلف حمودي
٥٤-٦٢الفخار و الزجاج و البلور في العصر اإلسالمي في اليمنغازي رجب محمد

٦٣-٧٧األصول الفكرية المشتركة للتجمعات السكانية في المشرق والمغرب العربيوليد الجادر
٧٩-١٠٧حلقات التدريس و أثرھا في ظھور المدارس في اإلسالمعبدالعزيز حميد صالح
١٠٩-١٣٧الفراغ و الترويح في المجتمع الصناعياحسان محمد الحسن

دراسة ميدانية للعالقة بين الثقة بالذات والتحصيل الدراسي عند طالب وطالباتعبد علي الجسماني, علي محمد يحيى
١٣٨-١٥٤المستوى الثالث بكلية التربية

دراسة حالة تجريبية عالجيةخليل ابراھيم البياتي – ١٥٥-١٧٨مص األصابع وقضم األظافر
١٧٩-١٩٧المؤثرات العربية في كتاب الديكاميرون لبوكاشيوداود سلوم

١٩٨-٢٥٤ما بقي من شرح قصيدتي امرئ القيس وطرفة ألبي الحسن بن كيسانمحمد حسين آل ياسين
٢٥٥-٣٦٣تماثيل الزينة وتوظيفھا في الصناعات اليدوية في العصر العباسيصالح حسين العبيدي
ًلفظا و داللة بين القدماء والمحدثينمحمد ضاري حمادي ً ٢٦٤-٢٧٨"البرھة"

٢٧٩-٢٩٥الجريمة وسبل الوقاية منھاعبداللطيف عبدالحميد العاني

نماذج من الدمى المكتشفة في تل أسود دليل على استمرار النتاج الفني العراقياحمد مالك الفتيان
٢٩٦-٣٠٩القديم

٣ـ٢٧البناء الفني في القصيدة العربية محاولة أوليةنوري حمودي القيسي
٢٨-٤٢علل المنع من الصرف عند النحاةفاضل صالح السامرائي
٤٣-٩١شعر العتبي جمع وتحقيقيونس احمد السامرائي

٩٢-١١٤التفسير الداخلي لجملة المفعول معه عند سيبويهمصطفى النحاس
في آرامية الحظرمحمد عبداللطيف عبدالكريم ١١٥-١٣١"كل"

١٣٢-١٥٧تجربة الرعاية اإلجتماعية في العراقعبدالسالم سبع خماس
١٥٨-١٧٩الموضوعية في كتابة التاريخياسين خليل
دراسة مقارنة بين األدبين العربي والتركيداود سلوم – ١٨٠-٢٠٧حقائق جديدة عن جحا ونوادره

٢٠٨-٢٤٠الجوانب العسكرية والعالقات السياسية في تاريخ العرب القديم لأللف األولى ق.مرضا جواد الھاشمي
صباح صليبي ٢٤١-٢٦٠المصطلح العلمي بين الترجمة والتعريبعبدالوھاب النجم,

٢٦١-٣٠١صورة المرأة في غزل البحترينورة صالح الشمالن
٣٠٢-٣١٧الجديد في أوزان الشعر الحرحبيب حسين الحسني

٣١٨-٣٤٨الوجه الستراتيجي األوحد والوجوه التاكتيكية المتعددة في "منطقة الشرق األوسط"سعدي محمد صالح السعدي
دراسة ميدانية في مدينة بغدادفوزية العطية ٣٤٩-٤١٠تأثير الفيديو في العالقات األسرية-

محاولة في دراسة شعر الفرزدقنوري حمودي القيسي – ٩-٣٤داللة السالح في أدب الحرب
في العربيةفاضل صالح السامرائي " القطع " ٣٥-٤٥ظاھرة

٤٦-٨٧الغيث الفاظه ومعانيه في الشعر العربيسھام الفريح
٨٨-١٣٠المرأة والعمل في المجتمع العراقيفوزية العطية

المكاني ألمراض الطفل في العراق / دراسة في الجغرافية الطبيةمحسن عبدالصاحب المظفر - ١٣١-١٨٠التحليل الزماني
١٨١-٢١٣الضرورة الشعرية وأثرھا في شرح ابن عقيل على األلفيةعبدالجبار جعفر القزاز

٢١٤-٢٤٥دراسة نفسية لشخصية المتنبي من خالل شعرهعبد علي الحسماني, عبدالخالق نجم
دراسة نفسية تحليليةكامل علوان الزبيدي – ٢٤٦-٢٦٠المنشورات
٢٦١-٢٨٥المضامين واألبعاد اإلجتماعية لتحويل العمال الى موظفيناحسان محمد الحسن
٢٨٦-٣٠٦اإلنطالق والتحرر من قيد البيت العموديحبيب حسين الحسني

ايمان شاكر محمود ٣٠٧-٣٢٧أثر استخدام التمارين العامة والخاصة على بعض فعاليات الساحة والميدانقاسم حسن حسين,
٣٢٨-٣٨٠سياسة التمييز العنصري في جمھورية جنوب افريقياعبدالعزيز محمد حبيب

نسرين العمر ٣٨١-٤١٨قائمة األعراض المختصرة لتشخيص بعض مظاھر العصابيةموفق الحمداني,

العدد الخامس و الثالثون
١٩٨٨

العدد السادس والثالثون
١٩٨٩

العدد السابع والثالثون
١٩٩٠



٧ـ٢٢أولية القصة في األدب العربينوري حمودي القيسي
٢٣-٧٧المصطلح اللغوي في القرآن الكريم ما ورد منه في سورتي البقرة وآل عمرانمحي الدين توفيق ابراھيم

٧٩-٩٨األصول األولى في فكر الرازي الميتافيزيقيعامر عبود النفاخ
٩٩-١١٦مشكالت طلبة الجامعة ودور اإلرشاد في معالجتھاعبدالجليل التميمي, وھيب مجيد الكبيسي

١١٧-١٤٣ظاھرة الغش في اإلمتحاناتنصر يوسف مقابلة
١٤٥-١٧٥مالحظات حول البناء اإلجتماعي لألسرة الكويتية قبل النفطسھيل السامرائي

بين النظرية والتطبيق في النقد البنيوي المعاصرخالد سليمان ١٧٧-١٩٧"موت المؤلف"
١٩٩-٢٢٤الشھادة قيمة روحية واجتماعية عليااحسان محمد الحسن

٢٢٥-٢٤٦الصحافة الفالحية العراقية ومھماتھا في مرحلة ما بعد الحربيونس الشكرجي
٢٤٧-٢٨٣نظرة في تفسير سورة لقمانعمر مال حويش

٢٨٥-٣٢٢الوليد بن عقبة سيرته وواليته على الكوفةخليل ابراھيم الكبيسي

٧ـ٢٢قراءة جديدة في الشعر األموينوري حمودي القيسي
٢٣-٣٨تعليقات لغوية للوحيد األزدي على شرح ديوان المتنبي (نصوص ودراسة)محسن غياض عجيل

٣٩-٧٣نحو استراتجية لدراسة األسرة العربيةعادل عبدالحسين شكارة
"ابو دلف الخزرجي ملھم المقامات"عبداألمير محمد أمين الورد ٧٥-١١٢من أصول المقامات
١١٣-١٢٩القرآن الكريم والمضامين اإلعالميةحسين جاسم محمد النداوي
١٣١-١٦٢تقويم دور الباحثة اإلجتماعية في مدارس تأھيل األحداث في بغدادنزيھة رشيد محمود الشمري

١٦٣-١٩٤بين الدبلوماسية واإلعالمزھير توفيق
١٩٥-٢٢٦المنظور البالغي في نقد الشعرماھر مھدي ھالل

٢٢٧-٢٤١اإلنسان والتطور الحضاري والحيويسعدي فيضي عبدالرزاق
اسلوبهمؤيد قاسم الخفاف اھتماماته, وسائله, فنونه, اھدافه, ٢٤٣-٢٦٤اإلعالم العلمي الجماھيري مفھومه,

صبري مصطفى البياتي ٢٦٥-٢٨٥اختيار الفئات في خرائط التظاليلفالح شاكر اسود,

٧ـ٨كلمة العددنزار عبداللطيف الحديثي
٩ـ١٠كلمة رئيس الجامعةعبداالله يوسف الخشاب
١١ـ١٢عود على بدءنوري حموي القيسي
١٣-٢٦الزمن في بناء قصيدة الغزل في الشعر األموينوري حمودي القيسي
٢٧-٥٥الفلسفة ونھاية التاريخعلي حسين الجابري

٥٦-١١٣عملة خراسان اإلسالمية ومراكز سكھا حتى سقوط االمارة السامانيةقحطان عبدالستار الحديثي

صورة األمريكي لدى المواطن العراقي أبان أم المعارك – دراسة ميدانيةفوزية العطية
١١٥-١٥٦استطالعية

١٥٧-١٩٢الواقع الجغرافي للنشاط الصناعي وعالقته بسياسات التوطن الصناعي في العراقحسن محمود علي الحديثي
Abdullatif A.Al-JumailyTraditional and modern linguistics how different?193-203

ملكية األرض والزراعة في المستعمرات اإلنجليزية في العالم الجديد حتى حربھاشم صالح التكريتي
١ـ٢٠اإلستقالل

٢١-٣٤الداللة في تحقيقات اللغويينمحمد ضاري حمادي
٣٥-٥٠التوافق النفسي لدى طلبة جامعة بغداد وعالقته ببعض المتغيراتوھيب مجيد الكبيسي
٥١-٦٤األھمية الجيوبولوتيكية لقوة العراق الدولية و اإلقليمية بعد الحصارصبري فارس الھيتي
١٩١٢-١٩٣٠ مابراھيم خلف العبيدي ٦٥-١٠٤بواكير التنظيمات السياسية في المغرب
١٠٥-١٢٤الباحث العلمي و إمكانية استثمار خبراته في القطاعات اإلنتاجية و الخدميةإحسان محمد الحسن
١٢٥-١٥٠إشكالية الرسم في ضوء الدرس الصوتي الحديثحسام سعيد النعيمي

١٥١-١٨٠لفائف البردى من مواد الكتابة المھمةناھض عبدالرزاق دفتر
١٨١-١٩٢التخييل والتصوير بين عبدالقاھر الجرجاني والفالسفة النقادماھر مھدي ھالل

١٩٣-٢٠٨األصالة والمعاصرة في لغة الصحافةحسين جاسم محمد شعبان النداوي
٢٠٩-٢٢٤تخطيط المدينة العراقية القديمة على ضوء النصوص المسماريةمحمد طه األعظمي

Kadhim Al JawadiThe influence of English on the Arabic spoken by Liverpool
Arabs225-242

١٩٩٥

العدد الحادي واألربعون
١٩٩٦

١٩٩٠

العدد األربعون

العدد الثامن والثالثون
١٩٩٠

العدد التاسع والثالثون



١ـ٢٢القرطبي وموقفه من الخوارجبھجت كامل عبداللطيف التكريتي
٢٣-٤٨التراث العربي وانساقه العلمية اإلجتماعيةعبداللطيف عبدالحميد العاني

دراسة في أسس اإلختيارمحمود عبدهللا الجادر ٤٩-٧٦معلقات العرب,
٧٧-٩٤الحرب النفسية في العراق القديمحميدة سميسم

٩٥-١١٢الصناعة النووية ونشأتھا في الكيان الصھيونيابراھيم ابراھيم شريف
١١٣-١٤٤العقل العربي بين قرنين صراع ام حوار ؟ العرب والخروج من نفق القرن العشرينعلي حسين الجابري
١٤٥-١٦٦الخصائص الشخصية التي يفضلھا الجنود بآمريھمكامل علوان الزبيدي

المكانتان اإلجتماعية واإلقتصادية للمھن في المجتمع العراقي من وجھة نظر طلبةقاسم حسين صالح
١٦٧-٢٠٨الجامعة

معايير تحديده ودور المؤسسات اإلجتماعية في تكوينهعبدالجليل التميمي , ٢٠٩-٢٢٢اإلنتماء
٢٢٣-٢٣٨السرد في حكايات أخوان الصفافائز طه عمر

٢٣٩-٢٦٢دراسة جيومورفولوجية ميدانية ألربعة مواقع آثارية في الھضبة الغربية العراقيةسحر نافع شاكر

Muayad Hassan FawziThe Senecan impact on the Elizabethan revenge tragedies : 
a study in misconceptions263-280

١ـ١٤الصبر في شعر الفرسان في العصر السابق لإلسالمأيھم عباس حمودي القيسي
١٥-٣٨الرسائل الشعرية عند ابن زيدونمحمد مولود خلف المشھداني

٣٩-٧٢دور وسائل اإلعالم في تكوين اإلتجاھات وتغيرھازھير توفيق حسن صفو
٧٣-٨٢الدراما اإلذاعية ولغة الحوارعربية توفيق

مدلوالته الخلقية في الشعر األمويبشرى محمد علي الخطيب ٨٣-١٠٦أدب اإلقتضاء واستنجاز الحوائج,
١٠٧-١٢٦واردات الدولة األموية في عھد معاوية بن أبي سفيانرمزية الخيرو
١٢٧-١٥٢األسس النظرية للمناھج العلميةفاتنة حمدي

١٥٣-١٦٤أسباب الرسوب من وجھة نظر طلبة الجامعةبثينة منصور الحلو
١٦٥-١٧٦اإلعتراض والزيادة في شعر أبي تمامنبيل محمد سلمان

١٧٧-٢٠٦األدب الفلسفي عند حسام محي الدين اآللوسيحازم سليمان الناصر
١٨٥٦-١٩٤١مأسعد محمد زيدان الجواري ٢٠٧-٢٣٢تغلغل النفوذ األوربي في ايران
٢٣٣-٢٤٤توباك امارو رمز النضال الوطني في امريكا الجنوبية (دراسة تأريخية)فضل طالل عباس المحياوي

٢٤٥-٢٦٤األسرة وتغيير القيمافتخار زكي

Chihab Ahmed MohamedLa place de l’écrit dans l’enseignement du franҫais langue
 étrangère au niveau débutants265-275

١ـ٢٢المسلسالت المدبلجة ومساھمتھا قي في الجنوح من وجھة نظر الطلبةعبدالرزاق محمد احمد الدليمي
٢٣-٤٦لوبي دي فيغا وغنغورا أنموذجان في األدب اإلسبانيحبيب القيسي

اسعد شريف مجدي ٤٧-٧٠المحتوى الظاھر للحلم وتحققه في الواقع من وجھة نظر الحالمينباسم فارس جاسم,
٧١-١٠٠المدرجات النھرية لوادي حوران دليل على التغير المناخي في الھضبة الغربيةسحر نافع شاكر

١٠١-١٣٢المستدرك على ديوان حسان بن ثابتعلي أرشد المحاسنة
١٣٣-١٥٧الشاعر العماني أبو الصوفي والضرورة الشعريةعلي خلف الھروط

١٥٩-١٨٦من قضايا النقد في العصر العباسيسعود محمود عبدالجابر
سيرته ودوره السياسي واإلداريزكية حسن ابراھيم الدليمي / ١٨٧-٢١٢أسد بن الفرات

٢١٣-٢٣٢االحتالل العثماني واليقظة القومية العربيةخليل ابراھيم صالح المشھداني
دراسة فلسفية نقديةعلي حسين الجابري, فضيلة عباس مطلك / ٢٣٣-٢٦٠مشكالت المرأة في الفكر العربي

Saad Fadhil Al-HasaniUniversal integration versus local provincialism261-276
Amy A. SequeiraThe creator and his creatures E.A Robinson277-296

مالمح من حياتهبھجة كامل عبداللطيف التكريتي / ١ـ٢٢مؤرخ العراق ابن الفوطي
٢٣-٥٠اشكالية التنمية واإلعالم في الوطن العربيمحمد ھاشم السلعوس
٥١-٥٩إبريق لفظ عربي فصيحمحمد حسن آل ياسين
– دراسة وتحليلمحمد طه األعظمي (عصر فجر السالالت) أنا في نفر – ٦١-٨٤معبد أي

١٩٩٩

العدد الثاني واألربعون
١٩٩٧

العدد الثالث واألربعون
١٩٩٧

العدد الرابع واألربعون
١٩٩٨

العدد الخامس واألربعون



التعريف بمؤلفه  وأھميته التاريخيةمرتضى حسن النقيب – ٨٥-١٣٠نكت الوزراء
١٣١-١٥٤ظاھرة النينو المناخيةقصي عبدالمجيد السامرائي

١٥٥-١٧٢الموقف السعودي من الدعم المصري لثورة اليمن ١٩٦٢-١٩٦٧منذير جبار حسين

بحوث الندوة العلمية المتخصصة األولى التي عقدھا قسم الجغرافيا
١٧٣في كلية اآلداب تحت شعار الجغرافيا التطبيقية في خدمة التنمية في يوم ١٠/٣/١٩٩٧ 

١٧٥-١٨٠نحو أطلس وطني عراقيصالح فليح حسن الھيتي
١٩٧٥-١٩٧٧مضر خليل عمر ١٨١-٢٠٨األنماط المكانية لنمو سكان مدن العراق
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