
 القسم الثالث 2020ايلول  43محتويات العدد 

 امس الباحث عنوان البحث ت
 الصفحة

 اىل من

 حبوث ودراسات اللغة العربية وآ داهبا

 19 1 ا. م. د. س ناء سلامن عبد اجلبار السخرية يف شعر امحد مطر 1

2 
آ ضوووواء قووود اواقووود الووورمس العووو   وآ  ر وووا يف 

 القراءات
 45 20 د. والء عبد الرمحن محمد

برا مي املعامل البالغية يف توجيه القراءات القرآ نية 3  58 46 د. عبد الرحمي عبد الرمحن ا 

4 
قووا النحووو  -آ  وور مأوودآ  قوودم اليفنووااو يف العلوووم 

منوذجا  ا 
 71 59 مقأل قيل ادلقديد. 

5 
( يف كيفوا   نَّ املقاصد البالغية من تأ كيد اخلرب بو )ا 

 الرب ان للزركيش
 86 72 م. د. حسني قيل طه

 روحية الذلة وال مل يف شعر آ يب نواس 6
  م. م. حسني امحد عباوي

 ا. د. آ سامء صابر جامس
87 102 

 وادلراسات اليفارخيية وال اثريةالبحوث 

 128 103 ا. م. د. صفاء جامس محد    دراسة اترخيية يف ما ييفه    -مسجد الرضار  7

8 
لبنوووان يف اووول ال تموووة ااعصوووادية العامليوووة 

1929 - 1939     
 151 129 ا. م. د. عطية مسا ر محد

9 
وآ سووو با  انق وووا  اتلووويس اليفأ س  ووو توووداعيات 

 1924وآ عامهل يف العرا  
 173 152 م. د. امحد صابر عبد العزيز

10 
نصوص معنوقة غو  مشووورة مون العلو البوابيل 

 امليفحف العرايق -القدمي 
برا مي محمد  191 174 م. رايض ا 

11 
واضووطرا ت الس ياسوو ية يف اراسووان احلوور ت 

 م( 824 – 798ه /  209 – 182للمدة )
 209 192 م. م. ا سامعيل محمد قيل

12 
اضااي املرآ ة اجامتعية مون الوالحص فيفوة ال الواء 

 م( 1934 - 1931الوطين )

  ران فرج قيل

 ا. م. د. ابتسام محود محمد
210 233 

 ودراسات اجلغرافية اليفطبيقيةحبوث 

13 
وااع احملاصيل الزراعية وانيفواج احليووا  يف نووا  

خميفووارة مووون اضووواء طوتاورموواتو  سووو يف دام ن ووو  

 (GISاملعلومات اجلغرافية )

برا مي طه  ا. د. اافر ا 

 م. د. ا سامعيل فاضل مخ يس

 ا. م. د. مىن قيل دعيج

234 258 

14 
 2019املووواريع الصووناعية يف   اجلامعووة لعووام 

 وآ  ر ا قد ب ئة وفة انسان
 281 259 ا. م. د. م ىن انا  داوود

15 
اليفحليل املوين  للمراكوز الصوحية يف اواطع مدينوة 

 الصدر

  صالح عباس همدي

 ا. م. د. براء  مل عبد الرتا 
282 303 

 وادلراسات اال قالمية والس ياس يةالبحوث 

16 
مسوو يفوايت تقيوومي ا د يووات العربيووات للصووحافة 

دراسوة ميدانيوة  -الشسوية يف معاجلهتا لقضااي املرآ ة 

 ا. م. د. صباح جامس عودة

 ا. م. د. شكرية كوكز الرساج
304 329 



 

لعينووووة موووون ا د يووووات يف العوووورا   ملوووو  

 امارات  لبنان

17 

حقو  امللكيوة الفكريوة يف احمليفوول الراوع العورايق 

دراسة قد عينة من طلبوة ييوة اقوالم عامعوة 

 بغداد

 352 330 م. د. صفد حسام محودي

18 

الصووورة اقالميووة لالتفووا  النووووي ايوورا  يف 

دراسوووة  -مقووواالت الوووراي يف الصوووحافة العربيوووة 

 حتليلية

 مرمي همند نس مي

 ا. د. سعد سلامن عبد هللا
353 376 

19 
دراسة  -البث املبارش ودوره يف تعزيز اليفعا عن بعد 

 مسحية لطلبة جامعة اال سكندرية

 امحد محمد صاد 

 ا. د. عبد ام  مويت الفيصل
377 397 

 ادلراسات اجامتعية والفكرية

20 

موام جوالحص  َكوُف الضبابِة يف َمسأ ةِل استنابِة لال 

ادلين عبد الّرمحن بن آ يب بكور السو يوطع )توويف  

 دراسة وحتقيق - و( 911

 422 398 ا. م. د. امحد محيد سعيد

21 
موام مووب بون جعفور  احملبة والتسامح يف فكر اال 

 )الينا (
 436 423 م. د. صهيب محمد انرص

 دراسات يف الرتمجة وفنوهنا

22 Daphne du Maurier’s Cinderella: A 

Feminist Reading of Rebecca 

برا مي ا سامعيل   م. د. تيد ا 

 ا. م. ش اميء عبد هللا جامس
437 445 

23 Berryman's Masks of Truth in "The 

Dream Songs" 
 457 446 م. م. قالء امحد عبد هللا


