
 صدور العدد الجديد من مجلة آداب الفراهيدي

 من مجلةالقدم االول والقدم الثاني  4242حزيران ( 24صدر العدد )بعهن هللا وتهفيقه 
ودراسدددددة عدددددي العلددددده   علليدددددا   ( بحثدددددا  46)وضدددددم القددددددم االول آداب الفراهيددددددل العلليدددددة اللح لدددددة 

بددا ن هللا تعددالا ن ا ددة وسيصدددر القدددم الثالدد   ( بحثددا  42وضددم القدددم الثدداني ) االندددانية اللخفلفددة
مهضددهعات علليددة م لددة عددي مخفلدد  ا داب  ين القدددلين علددا. وقددد احفدده  هدد االسددعها القدداد 

  ددهن هدد ا االصدددار اضدداعة  نفلنددا ان .والفكددر االنددداني ومددن ضددلن مجددهاب اللجلددة الدددفة الثاجفددة
االطدعا علدا للبداحثين الكدرا  ويل دن . جديدة واس امة م لة عي سدفر لليدة ا داب العللدي الرا دد

 : ا تيينالقدلين  محفهياتقا لة تفاصيل البحهث عن طريق 

 4242( حزيران 24محتهيات القسم االول من العدد )
 

 امس الباحر ؼيوان البحر ت
 العفحة

 اىل من

 وآ داهبا اللغة الؾربَة ودراسات حبوث

1 
آ ثر امجلةل  عؽاايةلَة ا الوكةلالا وعبخةلعاد ؼيةلع 

 منوذجاا  سورة ال هؾام  -ؽاصور ابن 
 44 1  ا.م.د. والد بًت ؼبع الرمحن بن دمحم

2 
ٍةلن ال ةلوا    675ت: ال خُر ا صةلؾِر سةلِ  اِِّّ

 منوذجاً ا  كعائع راثد بغعاد  -ه( 
 69 41 ا.م.د. ملعاد خلَل كامس

 اليرث اللعميمؾاًري امجلال ال هثوي ا  3
  د. فاطمة حسن الرساحٌة

براُمي معطفى اُِّون  د. ا 
74 87 

اُت جمال  العحابة وكراداهتم 4  146 88 د. حبَب هللا ظاحل حبَب هللا   ِِسَ

 آ س  الاجِح اليحوي ؼيع ابن جين 5
  م.د. امحع ؼبع الس خار اكمل

 ا.م.د. رائع ؼبع هللا محع
147 131 

6 
ةلةلل اليحةلةلوي  للضةلةلاُع الضةلةلؾري ؼيةلةلع مالمةلةلح الخو ًو

َ  السرياا ا رشحَ نخاب سُبًو
 156 132 د. محود بن حامد الربؾي

7 
 هغًرةلةلة الضةلةلفاَُة وال ذابَةلةلة وثطبَلةلةلاهتام ا الؾ ةلةل

 الؾبايس

  م.د. رائع حازم حسن

 م.د. فاطمة ؽيل ويل
157 177 

 ارخيَة وال اثًرةالخ واِّراسات بحوثال 

 244 178 ا.م.د. اسامؼَل هوري محَعيالؾالكات عكذعةلادًة الاهَةلة ال ذربَناهَةلة آ ببُةلب  8



 امس الباحر ؼيوان البحر ت
 العفحة

 اىل من

 2414 - 1991منوذجًا ا  اليفط والغاز 

9 
املةلةل ن ودورٍ ا عِةلةلور اللةلةلمي ا جلةلةلاًرة  ٍ ةلةلرة 

 منوذجاا  اًِّة  -الؾرب كبل عسالم 
 223 245 ا.م.د. خاِّ محو حساين

14 
/  1956ا ثةلةلوو  الًضةلا  اِّبلومةلةلايس الؾةلةلرا  

 دراسة اترخيَة ا يود الواثئق الؾراكِة - 1968
 244 224 م.د. هغم آ هرم ؼبع هللا

11 

ةلا  -مفاويات السالم اال رسائَلَة  السورًة وثو زرُي

ؽةل  س َاسةلة ا رسائَةلل عسةلدِطاهَة ا مرثفؾةلةلات 

 (  1995 – 1991ا والن  

 278 245 م.د. ؽُىس فايل ى ال

 غرافِة الخطبَلِةا  ودراسات حبوث

 ثلِمي نفادة مذطلبات الًضا  الس َايح ا الؾراق 12
  ا.م.د. لَر حسن معر

 م.م. خاِّة جامل دمحم 
279 342 

13 

زيائَةلةلة الخحوةلةل والبُاةلةلة واهؾ سةلةلاهتا عكذعةلةلادًة 

وعجامتؼَة ؽ  املضِع ا وي ا معن ا بةلال 

 معًية دواكن حاةل دراس َة -

 326 343 هوري سؾَعم.د. سؾع اٍِّن دمحم 

14 
هخاجِة حمعةلول اللمةلح ا  ا ؽ  ا  عاُرة ا فاف وآ ثُر

 حمافغات  هٌُوى، هرهوك، ظالح اٍِّن(
 347 327 م.د. ؼبع الغين ؼبع هللا حسن

 والس َاس َة البحوث واِّراسات اال ؽالمِة

15 
اسةلةلةل خمعام امجلِةلةلةلور مواكةلةلةلػ الخواظةلةلةلل عجامتؼةلةلةلي 

 واهؾ ساهتا ؽ  الؾائ  الؾراكِة
 366 348 م.د. ؽالد جناح هوري

16 

اؼامتد طلبة ا امؾات الؾراكِة ؽ  مواكػ الخواظل 

 دراسةلةلة - عجامتؼةلةلي ا ا عةلةلول ؽةلةل  املؾلومةلةلات

مسحَة ؽ  ؼَية من طلبة جامؾةلة بغةلعاد لك ةَةلة 

 اال ؽالم

 387 367 ا.م. حسام مبارك خلالا

17 

) ؽادة ُيعسة الؾملَات  الِيعٍر  ا 

Re-Engineering  خلةلةلةلةلةلعمات املؾلومةلةلةلةلةلات ا

 مؤسسات املؾلومات ال اكدميَة

 م.د. سالم جامس ؼبع هللا

 م.د. ؼبع الرمحن محمود دمحم
388 446 

18 

ؽةلعادي ا  ظورة املعرس ِّى طلبة السةلادس اال 

دراسةلة  -الفِعًوُات الخؾلميَة ؽرب موكػ الَوثَوب 

 مِعاهَة

 441 447 م.د. ُعى ؽادل طَ

19 
ا عًثةلة ودورُةلا ا ثطةلوٍر ح ٌولوجِا املؾلومةلات 

 امل ذبات ا ا امؾات ال ُلَة
 462 442 م. سؾاد محود مسمل

24 
دمان الض باب ؽ  اس خمعامات وسةلائل  مغاُر ا 

 اال ؽالم ا عًع
 488 463 م.م. هميع محَع ؼبَع  

 اِّراسات عجامتؼَة والف ًرة



 امس الباحر ؼيوان البحر ت
 العفحة

 اىل من

21 
دراسةلة  -ا َوابت ال لَفة اخملخلةلالا ا حةلّل آ ةِةلا 

 ملارهةفلَِة 

  ا.د. اثمر ماجع ؼبع الؾٍ  

 م.د. محمود خلالا حامدي
489 547 

22 
ةلةلا ا حلَةلةلة املعةلةلَع  دراسةلةلة فلَِةلةلة  -آ ةل العةلةلَع وآ ثُر

 ملارهة
 542 548 ا.م.د. دمحم ؼباس جامس

23 
 ةدراسةلةلة ف ًرةلةل -اليغًرةلةلة الس َاسةلةل َة اال سةلةلالمِة 

 مؾارصة
 562 543 ا.م.د. ومِغ فارس ظؾب

24 
ةلةلة املطِةلةلرة ا دور اللةلةلرآ ن ال ةلةلرمي  والسةلةل ية اليبًو

 ثؾٍ   الخؾاٌش السلمي بني ال داين

  م.م. ب ر محمود ؽلو

 م.د. هميع صِاب امحع
563 591 

25 

آ ثةلةلةلر ثوعَةلةلةلالا اسةلةلةلااثَ َة الةلةلةلخؾمل املللةلةلةلوب ا 

الخحعَل والخف ري الب ي ِّى طالبةلات العةلالا 

 اخلام  عديب ا مادة الراييَات

 614 592 م. مٌار اسامؼَل خلَل

 دراسات ا الامجة وفٌوهنا

26 
Ideology and the Translation of 

Arabic - English Paratactic and 

Hypotactic Structures 
 627 615 سامل حيىي فذحي ا.م.د. 

 
 4242( حزيران 24محتهيات القسم الثاني من العدد )

 
 امس الباحر ؼيوان البحر ت

 العفحة

 اىل من

 وآ داهبا اللغة الؾربَة ودراسات حبوث

َع واملؾارية 1  24 1 ا. د. حيىي امحع دمحم حلِلة ا عازة بني الخوً 

2 
ةلةلةلّاِ والياحةلةلةلوّيِ    هلةلةلةلُغ الَغةلةلةلَردِل ا اِّّرِس ال ا

 ثيغرٌي وثطبَقٌ 

  ا. م. د. امحع ظاحل ًوو 

 ا. د. دمحم ذهون ًوو 
21 53 

3 
ابن خطَب اُِّضة ونخابَ رشح وس َ  اال ظةلابة ا 

 ظيؾة ال ذابة
 83 54 ا. م. د. مؾن حيىي دمحم

 141 84 م. د. هعى سايم برص آ ثر اللغة الؾربَة ا جرشًػ اليط اللاهوين 4

5 
ُةلةلعاايت ال ايت ا نخةلةلب عحذنةلةلاج لللةلةلرادات، 

 ممزياهتا وخعائعِا وثطبَلاهتا

. ؼبةلع الةلةلرحمي بةلةلن ؼبةلةلع الةلةلرمحن بةلةلن د

براُمي  ا 
142 116 

ندراسة بَاهَة للعورة  6 راٍو  133 117 م. م. ذاهر ؼبع اللطَالا ؼبوش الدضبهيَة ا الُ 

 اخلري والرش ا لوحة عس هتالل ؼيع ا طَئة 7
  صِع ؼبع اللادر هرمي

 ا. م. د. مِمث ؽيل ؼباد
134 147 



 
 
 

 

 ارخيَة وال اثًرةالخ واِّراسات بحوثال 

8 
ثو زري الفٌون ال خرفِةلة الؾراكِةلة اللعميةلة ؽةل  فٌةلون 

 م  اللعمية
 164 148 م. غسان مردان جحي

 غرافِة الخطبَلِةا  ودراسات حبوث

9 
 5444آ ثر ثغري املياخ ا ثغري معة بلاد خةلط ِسةلم 

مةلةلا وؽالكذةلةلَ بخغةلةلري مةلةلعد بلةلةلاد امليغومةلةلات الجلةلةلغطَة 

 2414 - 1948السطحَة فوق الؾراق للمعة 

  ا. م. د. امحع جامس دمحم

 م. م. ص اميد سايم ؼبع ا افظ
161 185 

 والس َاس َة البحوث واِّراسات اال ؽالمِة

14 
دور وسائل اال ؽالم ا عًةلع ا حةلروا الضةلائؾات 

 بني الض باب ا امؾي

 ا. ايسني طَ موىس 

 م. م. خاِّ ؽيل ظاحل
186 211 

11 
ؽةلةلالن عل ةلةلاوين  ق اللةلةلمي ا اال  دراسةلةلة  -جسةلةلًو

 حتلَلَة لال ؽالبت عل اوهَة ؽ  الفُ  بوك
 233 212 زلالا ا. م. د. هرمي مضط

12 

مهن َةلةلةلةلة العةلةلةلةلحافة عس خلعةلةلةلةلائَة ا الةلةلةلةلربام  

دراسة حتلَلَةلة لةلرببم   -الخلفً وهَة عس خلعائَة 

 من الواكػ

 256 234 م. د. آ ِسى هوري ظاحل  

13 

اخلطاب العحفي  ًرعيت ال مةلان وامل ةلي الَةلوم 

ٍراهَةلةلةلة  ان ال زمةلةلةلة اال  السةلةلةلؾودًة  -املسةلةلةل خللخني ا 

2416 

 275 257 اثمرم. ؽلَاد كامس 

14 
الخيوع الخعمميي ومتثالثَ امجلالَةلة لأ شضةلة الؾراكِةلة 

 منوذجاا  عسواق احمللَة 
 295 276 ا. م. د. آ ايم طاُر محَع

 اِّراسات عجامتؼَة والف ًرة

15 
ة واليفس َة للِ ةلرة اللرسةًلة  عاثر عجامتؼَة والابًو

ة الوطيَة اب ا جضغي الًِو  ودور عحذالل وعُر
 324 296 ا. م. د. فِعل دمحم ؽلَوي

16 
الً عًة: وضو هتم، ِفَركَِم، هغةلٍرهتم ا الف ةلر السةل َايس 

 اال ساليم
 346 321 ا. م. د. غازي محَع موىس

17 
الفةلةلروع لللاؽةلةلعة الفلَِةلةلة ال ًًسةلةلب للسةلةلاهت كةلةلول 

 مناذج خمخارة -وثطبَلاهتا املؾارصة 
 364 347 م. م. ب ر محمود ؽلو

18 
دًفةلةل  ا اندسةلةلاب املفةلةلاُمي الخارخيَةلةلة آ ثةلةلر امنةلةلوذج 

 ؼيع طالب العالا اخلام  عديب
 388 365 م.م. مبعر دمحم ؽيل

 دراسات ا الامجة وفٌوهنا

19 Feminist Identity, Ambition and 

Choice in Alice Munro's Runaway 
 398 389 م. ؽيل حامدة ملكع

24 
Problems in Arabic Translation of 

Taboo Language in American 

Daily Press 
 م. جومان ؽعبن الؾباس

 م. لَر هوفل دمحم
399 411 

21 The Use of Passive Forms by Iraqi 

Secondary Schools Students 

 م. م. هواهب غازي فِع

 م. م. حسني دمحم فرج 
412 424 


