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ببليوغرافيا مباحث العاّلمة الدكتور مصطفى جواد

)1389-1323هـ /1969-1905م(

)إعداد: د. عبدهللا عبدالرحيم السودانّي / حسن عريبي 
الخالدّي(

A bibliography of the scholar، Mustafa Jawad
 )A.D 1969-1905( – )A.H 1323-1389(

 Prepared by: Hassan Areibi Al-Khalidi and Dr.(
)Abdullah Abdul Rahim Al-Sudani

A bibliography of the 
Scholar Mustafa Jawad

(1389-1323 A.H) – (1905-1969 A.D) 
section one

ببليوغرافيا مباحث 
العّالمة الدكتور مصطفى جواد

(١٣٢٣-١٣٨٩هـ /١٩٠٥-١٩٦٩م)
القسم األول

Prepared by:

 Dr. Abdullah Abdul Rahim Al-Sudani

Al-Mustaqbal University College

 Hassan Areibi Al-Khalidi

Heritage Researcher

Iraq

إعداد: 

ّ
�
د. عبد� عبدالرح�� السودا��

امعة �ية ا�ستقبل ا��

الدّي  � ا�� ي�� حسن عر

�
ا�� حث  � ��

العراق
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الملّخص

بـرز الدكتـور مصطفـى جـواد علمـاً شـامخاً مـن أعـالم النهضـة الفكريّـة فـي الثقافـة 

والفكـر، فقـد كان عاشـقاً بطبيعتـه للحقيقـة، مخلصـاً لهـا، هائمـاً بهـا ولذاتهـا، وبحبّـه 

العميـق للغـة القـرآن الكريـم، وتجلّـى ذلك الحب فـي ثقافتـه الموسـوعيّة والتخّصصيّة، 

فـكان موسـوعة معـارف فـي النحـو، والمعجـم، والصـرف، والشـعر، واألدب، واألخبـار، 

والسـير، والتاريـخ، والَخطـط، والبلـدان، واآلثـار ال يدانيـه فيها أحد، وسـاعده على ذلك 

حافظـة قويـة، وذاكـرة وقّادة لّماحـة، ومتابعة دائمـة حتى أصبح مرجعـاً وحّجة، ونهض 

بمـا لـم تنهـض بـه الُعصبة أولـو القوة والبأس، فـكان َعالماً فـي عالِم ومدرسـة في رجل، 

وأعانتـه موهبتـه الفـّذة فـي االسـتقراء، واسـتنباط األحكام التـي صيّرها باجتهـاده الذاتّي 

المتواصـل موسـوعة علميّـة ال تُضاهـى أصالـة وابتـكاراً وإبداعاً.

كتـب المرحوم مصطفى جـواد البحث والمقالة والتعليق والتصويب والنقد والتحقيق 

فـي الصحـف والمجـاّلت فـي العـراق والعالـم العربـّي واإلسـالمّي، فضـالً عـن تقديمـه 

مئـات األحاديـث والنـدوات التلفزيونيّـة واإلذاعيّـة، ومحاضراتـه فـي الكليـات والمجامع 

العلميـة، وال نزعـم أنّـا وصلنا إلى الكمال في جمع ذلـك األثر، فاألمر تصعب اإلحاطة به، 

ومالحقتـه واإللمـام بـه كلّـه، وإْن جمعنا جلّـه، وتّم ترتيـب األبحاث وفقـاً لعناوينها على 

حـروف الهجـاء، واسـتعّنا بفهـارس المجاّلت وكّشـافاتها في كثير من مواّد العمل، ونسـأل 

اللـه تعالى التوفيق والسـداد.
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Abstract

Dr. Mustafa Jawad is a renowned scholar and a pioneer of intellectual 
renaissance in culture and thought. He had a strong passion, loyalty, 
and devotion for truth and the language of the Holy Quran. This is 
evident in his various and vast work in poetry, literature, biographies, 
history, and geography. Along with that passion, his sharpness, strong 
memory, resilience, and leadership helped him become a reference 
and a source of proof between scholars. He accomplished what an 
organization full of strong scholars could not accomplish. He was an 
exceptional talent in investigating, research, and deducing judgments, 
which are portraited in his encyclopedia, which is incomparable with 
originality, innovation and creativity.

The late Mustafa Jawad wrote studies, articles, commentaries, 
criticism and investigation in newspapers and magazines in Iraq and 
other Arab Islamic countries. In addition to presenting hundreds of 
speeches, television and radio conferences, and his lectures in colleges 
and scientific academies. We have collected all we could, then arranged 
them according to their titles in alphabetical order.
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المقدمة

العاّلمـة الدكتـور مصطفـى جـواد غنـّي عـن بسـط الـكالم علـى سـيرته؛ لبُعـد صيتـه 

وسـيرورة شـهرته، وغـزارة علمـه، وواسـع تأثيـره، ونفاسـة مباحثـه.

كان ابـن العربيّـة الغيـور، وسـادنها المخلـص القائـم علـى إنمائها، وتوفيـر متطلبات 

التطـّور لهـا، والوفـاء بلوازم المسـتجّد المسـتحدث فـي ألفاظهـا وتراكيبها .

ـا أّن القائـم علـى مباحثـه ومـا حّققـه مـن أعـالق نفيسـة يتلبّسـه اإليمـان الوثيق  حقًّ

بعجـزه عـن اسـتيفاء نواحي تبريزه وتنّوع محال مدارسـته، وغزارة إحاطتـه ومعارفه، وما 

أوتـي من حافظـٍة واعية. 

ومـن الـالزم أن نبيّـن عجزنـا عن االسـتيفاء واإلحاطـة بمباحثـه، ولكّننا آثرنـا أن نحّرر 

مـا تيّسـر لنـا في هـذه القائمـة )الثبت( على يقيننـا أن ما فاتنـا أكثر بكثير مّمـا أوردناه، 

وشـفيعنا فـي ذلـك وعذرنا قولهـم: )ما ال يُـدرَك كلّه ال يُتـرَك ُجلّه(.

آمـل أن يتصـّدى سـوانا لَِمـا قصدنـا لـه؛ لتـدارك ما فاتنـا الوقـوف عليه مـن مباحثه، 

فالعلـم رحـم بيـن أهليـه وذمام.

رَِحـم اللـه تعالـى مصطفـى جـواد واحـد جيلـه وأقرانـه وفـرد زمانـه، غيـر مدافَع وال 

مناَزع.

نقـول: رتّبنـا األبحاث علـى َوفق توالي حروف الهجاء في عناوينهـا ترتيبًا ألفبائيًّا، وقد 

اسـتعّنا بجملة من فهارس المجالت وكّشـافاتها، و أوردنا ثبتًا بها في خاتمة الببليوغرافيا، 

وصّناعها أولو فضل سـابغ علينا في إعـداد هذه الببليوغرافيا.

نسـأله تعالـى أن يُصيّر مـا صنعناه في عداد الخالص المرتضى الـذي توخينا به خدمة 
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لغـة القـرآن الكريـم الرابطـة الوثيقـة الُعـرى... واللـه الموفـق مـن وراء القصد وهـو ولّي 

السـداد والتوفيق.

الرموز والختصارات: 

االختصارالرمز 

تُوفّي ت

تحقيقتح

جزءج

الرقم ر

السنة س

الصفحة ص

الطبعة ط

أنظرظ

العددع

القسمق

الميالدّي م

المجلّد مج

الهجريّةهـ
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-أ-

اآلثار اإلسالمّية القديمة ببغداد.. )

المقتطف بيروت مج84، )... -1934م(، ص 462-459.

آثار بغداد اإلسالمّية.. 2

دليـل تاريخـّي علـى مواطـن اآلثـار فـي العـراق، ط1، بغداد، طبـع مطبعـة الرابطة، 

ص13-5. 1952م، 

آثار بني العباس في العراق.. 3

الهالل )القاهرة(، ع6 )... – 1933م(، ص1062-1057.

آراء السلف في األدب العراقّي.. 4

فـي  و  )1368هــ/1949م(، ص354-352،  األشـرف( ع16، س10،  )النجـف  الغـري 

ص238-231. ج2،  العربـّي:  التـراث 

آراء فـي إصالح نشـوار المحاضرة وأخبار المذاكـرة للقاضي التنوخّي أبي . 	
علّي المحسـن بن علّي البغدادّي األديـب )	23-4	3هـ/	3	-4		م(.

دمشـق، طبـع مطبعة المفيـد، 1348هـ/1930، 187ص، )تعريـف ونقد(. لغة العرب 

بغـداد، ج1، س2، )...- 1931م(، ص 54-49. 

آراء وأنباء.. 	

مجلّة مجمع اللغة العربيّة- دمشـق، ج2، مج30، )...- 1955م(، ص339-346 و ج3، 

مـج30، )000-1955م(. في التراث اللغوّي: ص449-443.

أ أّخر الضطهاد آداب الشيعة أم قّدمها؟.. 	

العرفان )صيدا( مج25، )000-1934م(، ص680-693و 812-802.
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  أ الطبرس أم الطبرسّي ومكيخا أم مليخا؟. 	

الجزيرة )الموصل(، ع7، )000-1946م(، ص12-11.

  َأ ُأ النبي أم قارئ كاتب؟.. 	

العرفان )صيدا(، مج19، )000-1930(، ص241-240.

األب أنستاس ماري الكرملّي )			)-	4	)م(.. 	)

الجزيرة ) الموصل(، ع11 )000-1947م(، ص11.

األب أنستاس ماري الكرملّي وأخالقه.. ))

جريدة البالد )بغداد(، 1947/2/17م.

أبا المقتطف تقيد العربّية.. 2)

المقتطف) بيروت(، مج74، )000-1929م(، ص372.

إبراد العرائس.. 3)

الكتاب ) القاهرة(، ع10، )000-1947م(، ص1554.

إبراهيم بن أبي الغيث الخبارّي المجدلّي )استدراك(.. 4)

البالغ )بغداد(، ع9 )000-1969م(، ص8-10، ظ: من مستدرك أعيان الشيعة.

إبراهيم بن عبداهلل الخالطّي ) مستدرك(.. 	)

البالغ، )بغداد(، ع9، )000-1969م(، ص10-11، ظ: من مستدرك أعيان الشيعة.

إبراهيم المقصاتّي )مستدرك(.. 	)

البالغ ) بغداد(، ع9، )000-1969م(، ص12، ظ: من مستدرك أعيان الشيعة.

ابن أبي طي الحّلّي المؤّرخ.. 	)

الكاتب )القاهرة( ع6، )000-1948م(، ص478-476.
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ابن جهير عميد الدولة.. 	)

لغة العرب )بغداد(، مج9، )000-1931م(، ص197.

ابن جيا الحّلّي أبو الفرج محّمد )ت			هـ( دراسة مع مختارات.. 	)

ع  ص151-149.  )1365هــ/1946م(،  س7،  ع10-9،  األشـرف(،  )النجـف  الغـري 

11، س7، )1365هــ/1946م(، ص198-199. ظ: شـعراء العـراق وأدبـاؤه فـي القرن 

السـادس للهجـرة، وفـي: التـراث العربـّي: ج2، ص116-106.

ابن الخازن أبو الفضل.. 	2

المعارف ) النجف (، ع4، )000-1958م(، ص29-35. ظ: أبو الفضل بن الخازن.

ابن الساعي.. )2

دائرة المعارف )بيروت(، )000-1960م(، ج3، ص160-158.

ابن عقيل ُيخّطئ القرآن عن غير قصٍد منه.. 22

لغة العرب )بغداد(، ج2، س7، )000-1929م(، ص170-167.

ابـن العـودّي النيلـّي سـالم بـن علـّي ) ت نحـو 44	هــ( )دراسـة ابـن . 23
مـن شـعره. ومختـارات  دارسـة  العـودّي( 

ظ: أبو المعالي ابن العودّي النيلّي.

ابن الفوطّي )42	-23	هـ/244)-323)م( المطبوع باسـم الحوادث الجامعة . 24
والتجـارب النافعة الواقعة في المائة السـابعة ليـس لبن الفوطّي.

مجلّـة المجمـع العلمّي العراقّي ) بغداد(: مج9، )1382هــ/1962م(، ص143-116. 

و مـج14 )1387هــ/1967م(، ص77-84، ظ: من تراث العاّلمة مصطفى جواد، ج2، 

ص148-140.

ابن قتلمش ) فلسفته التاريخية(.. 	2

اإلخاء التركمانّي) بغداد(، ع5، )000-1960م(، ص4-2.
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ابـن المعلـم الواسـطّي أبـو الغنائـم علـّي بـن فارس)ت2		هـ( دراسـته . 	2
مختـارات. مع 

الغري ) النجف األشرف(، ع9، س6، )1364هـ/1945م(، ص159-158.

ابن المقرب العيونّي.. 	2

المكتبة )بغداد(، ع41، س5، )000-1964م(، ص8-4.

أبو إسحاق بن الفاشوشة )مستدرك(.. 	2

البالغ )بغداد(، ع9، )1389هـ/1969م(، ص7، ظ: من مستدرك أعيان الشيعة.

أبو بجير بن سماك األسدّي )مستدرك(.. 	2

أعيـان  مسـتدرك  مـن  ظ:  )1389هــ/1969م(، ص13-12،  ع9،  )بغـداد(،  البـالغ 

الشـيعة.

أبو جعفر محّمد بن موسى الخوارزمّي )أعيان التركمان في العراق(.. 	3

اإلخاء التركمانّي) بغداد(، ع3، )000-1961م(، ص5-2.

أبو حيان التوحيدّي )تمثيلّية علمّية ثقافّية(.. )3

المعرفـة )دمشـق(، ع4، )000-1963م(، ص74-90، ظ: من تراث العاّلمة مصطفى 

جواد: ج2، ص337-324.

أبو عبد اهلل السنبسّي.. 32

الغري ) النجف(، ع3-4، س8، )1365هـ/1946م(، ص63-65، وع5، س8، )1365هـ/ 

1946م(، ص63-65، ظ: شـعراء العـراق وأدبـاؤه فـي القـرن السـادس للهجرة، وفي 

التراث العربـّي: ج2، ص185-171.

أبو الفتح محّمد بن محّمد بن عمر الكاتب.. 33

الغـري ) النجـف( ع6، س7، )1365ه/1945م(، ص104-106، ظ: شـعراء العـراق 

وأدبـاؤه في القـرن السـادس للهجرة.
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أبـو فـراس العامـرّي مجـد العرب علـّي بـن محّمد)ت3		هـ( دراسـة مع . 34
. شعر

الغري )النجف(، ع12-13، س7، )1365هـ/1946م(، ص222-224، ظ: شعراء العراق 

وأدباؤه في القرن السـادس للهجرة، وفي التراث العربّي: ج2، ص124-117.

أبو الفرج ابن الجوزّي في تربيته وتعليمه.. 	3

المعرفة ) بغداد(، ع49، )000-1963م(، ص4-5 و ص40.

أبو الفرج محّمد بن جيا الحّلّي)ت			هـ(.. 	3

الغـري )النجـف(، ع9-10، س7، )1365هــ/1945م(، ص149-151، و ع11، س7، 

)1365هــ/1945م(، ص198-199، ظ: شـعراء العـراق وأدبـاؤه فـي القـرن السـادس 

للهجرة.

أبو الفضل بن الخازن.. 	3

المعارف)النجف( ع4-6، س1، )1378هـ/ 1959م(، و ع7، س1، )1378هـ/1959م(.

أبـو القاسـم عبـد اهلل بـن محّمـد الزاوطـّي مبـدع األقصوصـة الفّنّيـة . 	3
فـي األدب العربـّي.

األستاذ )بغداد(، ع4، )000-1967م(، ص52-25.

أبو القاسم علّي بن أفلح الكاتب.. 	3

النجـف( ع 22، س6، )1364هــ/1945م(، ص375-376، و ع23، س6،  الغـري) 

)1364هــ/1945م(، ص396-397، ظ: شـعراء العـراق وأدبـاؤه فـي القرن السـادس 

للهجـرة، وفـي التـراث العربـّي: ج2، ص86-75.

أبو القاسم علّي الزيدّي الكوفّي )ت نحو 			هـ(.. 	4

الغري ) النجف(، ع12، س8، )1366هـ/1947م(، ص292-293، ظ: شـعراء العراق 

وأدبـاؤه في القرن السـادس للهجرة، وفي التـراث العربّي: ج2، ص212-208.
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أبو المرهف نصر بن منصور النميرّي.. )4
الغـري ) النجف(، ع17، س7، )1365هـ/1946م(، ص328-330، و ع18-19، س7، 

)1365هــ/1946م(، ص353-355، ظ: شـعراء العـراق وأدبـاؤه فـي القرن السـادس 

للهجـرة، ر17 و ر18، وفـي التراث العربـّي: ج2، ص145-134.

أبو المعالي ابن العودّي النيلّي.. 42
الغـري )النجـف(، ع2 س7، )1365هــ/1946م(، ص440-441، و ع23-24، س7، 

)1365هــ/1946م(، ص460-461، ظ: شـعراء العـراق وأدبـاؤه فـي القرن السـادس 

للهجـرة، رقـم21 و رقـم22، وفـي التـراث العربـّي: ج2، ص164-157.

أبو منصور بن قتلمش التركمانّي )من خبايا التاريخ(.. 43
اإلخاء التركمانّي)بغداد(، ع3، )000-1961م(، ص5-2.

أبـو نصـر محّمد بن أحمـد األوانـّي النروفّي)ت نحو 			هـ( دراسـة مع . 44
له. مختارات 

الغـري ) النجـف(، ع20، س7، )1365هــ/1946م(، ص394-397، و ع21، س7، 

)1365هــ/1946م(، ص412-413، ظ: شـعراء العـراق وأدبـاؤه فـي القرن السـادس 

للهجـرة، رقـم19 و رقـم20، وفـي التـراث العربـّي: ج2، ص156-146.

أثر التضعيف في تطوير العربّية واإلبدال الذي غفل عنه علماء اللغة.. 	4
ظ:  )000-1965م(، ص64-57،  ج29،  القاهـرة(،  العربيّـة)  اللغـة  مجمـع  مجلّـة 

ص310-303. اللغـوّي،  التـراث 

أحالم مزعجة مبهجة) مباحث أدبّية(.. 	4
-000(  ،7 وع  ص354-353،  )000-1925م(،  ع6،  بغـداد(،  المعلميـن)  مجلّـة 

ص412-410. 1925م(، 

أحمد بن عمار الحسينّي الكوفّي) 	2	هـ( دراسة ومختارات من شعره.. 	4
الغـري )النجـف(، ع13، س6، )1364هـ/1945م(، ص223-225، ظ: شـعراء العراق 
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وأدبـاؤه فـي القرن السـادس للهجرة، رقم6، وفـي التراث العربـّي: ج2، ص47-43.

اإلخاء في الثقافة ووقف الكتب.. 	4

الحضارة ) بغداد(، ع34، س8، )000-1945م(.

أخبـار البحتـرّي ألبـي بكـر الصولـّي محّمـد بـن يحيـى بـن عبـداهلل . 	4
األديـب النديـم البغـدادّي )		2-	33هــ( تحقيـق: صالـح األشـتر، 
ط)، دمشـق، منشـورات مجمع اللغة العربّية )			-			)م(، 		2ص، 

)عـرض وتعريـف ونقـد(.

مجلّـة المجمع العلمّي العراقّي)بغداد(، مـج10، )1383هـ/1963م(، ص326-321، 

ظ: التـراث العربّي: ج2، ص357-352.

أخبار النجم والشجر.. 		

مجلّة الزراعة العراقيّة )بغداد(، ج7، مج4، )000-1952م(، ص458-447.

األخّصائي أيًضا.. )	

الكتاب )القاهرة(، ع6، )000-1948م(، ص478-476.

األدب العراقي العربي في نوادر المخطوطات.. 2	

الرياض )بغداد(، ع19، )000-1962م(، ص41-39.

األدب العراقّي في العصر المغولّي )بحث أول مختصر(.. 3	

مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغـداد(، ج2، مـج3، )1954-1955م(، ص309-

331، ظ: فـي التـراث العربـّي: ج2، ص294-267.

األدب وأطواره.. 4	

المقتطف )بيروت(، مج82، )000-1933م(، ص319.

األدباء المحترفون.. 		

الرسالة )القاهرة(، ع22، س5، )000-1937م(، ص1654-1651.
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اإلدخان بالتبغ.. 		

العرفان )صيدا(، مج21، )000-1931م(، ص8-5.

)إذ ما( اسم ل صرف.. 		

لغـة العـرب )بغـداد(، ج4، س7، )000-1929م(، ص289، ظ: فـي التـراث اللغوّي: 

ص354-353.

أرجوان السّيدة قرة العين.. 		

منبر األثير )بغداد(، ع6، )000-1945م(، 19-15.

إرشاد ) أبيات(.. 		

لغة العرب، )بغداد(، مج9، )000-1931م(.

إرشـاد األريـب فـي معرفـة األديب )معجـم األدبـاء( لشـهاب الدين أبي . 		
عبـد اهلل ياقـوت بـن عبـد اهلل الرومـّي الحمـوّي البغـدادّي الجغرافّي 
 D.S.margolioth عنايـة  )4		-	2	هــ/		))-	22)م(،  المـؤّرخ 
لنـدن علـى نفقـة لجنـة تـذكار جـب القاهـرة المرسـكّي، طبـع مطبعة 

هنديـة، )23	)-	3	)()	2ج( )نقـد(.

-000( س9،  ج8،  و  ص522،  )000-1931م(،  س9،  ج7،  )بغـداد(  العـرب  لغـة 

1931م(، ص630-633، و ج9، س9، )000-1931م(، ص699، و ج10، س9، )000-

ص772. 1931م(، 

ازدهار الثقافة في العراق على عهد المقتفي ألمر اهلل )	3	-			هـ(.. )	

المعلم الجديد )بغداد(، ع3، )1938-1939م(، ص399-388.

األزهـار واألثمـار )العنـب، الليمـون، الـورد، المنثـور، الخيـري، األنبج، . 2	
العنبـة، المنكـو، الخشـخاش، األسـتبنو أيًضا(.

مجلّة الزراعة العراقيّة )بغداد(، ع8، )000-1953م(، ص329-321.
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أزياء العرب الشعبّية.. 3	

التـراث الشـعبّي )بغـداد(، ع8، س1، )000-1964م(، ص3-10، و ع10-9، )000-

1964م(، ظ: مـن تـراث العاّلمـة مصطفـى جـواد: ج2، ص427-411.

استدراك في سيرة مؤّرخ أديب.. 4	

الكتاب ) القاهرة(، ع2، )000-1949م(، ص333-332.

استدراكات أدبّية تاريخّية.. 		

األستاذ )بغداد(، مج15، )000-1969م(، ص41-15.

استعمال )بعض(.. 		

المعلم الجديد)بغداد(، س13، )000-1950م(، ص328-319.

أ شرح الكورانّي أم شرح العكبرّي؟.. 		

الكتاب )القاهرة(، ع7، )000-1947م(، ص1152-1151.

أشهر عالمة عراقّية قديمة: فخر النساء شهدة.. 		

ظ: شهدة فخر النساء الكاتبة العالمة زوجة مؤّسس المدرسة الثقتيّة.

أصفهان معقل األدب العربّي في إيران نظام الدين األصفهانّي.. 		

مجلّة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد(، مج10، )000-1963م(، ص326-310.

أصل الحياة )شعر(.. 		

المقتطف )بيروت(، مج83، )000-1933م(، ص573.

إصـالح مجّلـة المجمـع العلمـّي العربّي)فـي دمشـق( )أغـالط الجنـدّي . )	
ومحّمـد الخانـّي وشـفيق جبـري(.

العرفان )صيدا(، مج 24، )000-1933م(، ص26-19.
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األصنوجة والدوالقة أو الزوالقة.. 2	

لغة العرب )بغداد(، مج6، )000-1928م(، ص377.

أصول التاريخ واألدب.. 3	

المكتبة )بغداد(، ع3، )000-1962م(، ص5-2.

أطـراف حديـث، وهو على نقاط: أدب الكهول هو األدب، أدب الصعاليك . 4	
هـو أدب اإلحسـاس الحـاد، نـكات المتفـّرج معـي اعتبرهـا )لسـان حال 

وتركيـب(، غرائـم األديـب من أقـوى العوامل فـي تطوير أدبه.

المتفّرج )بغداد(، ع24، )000-1965م(، ص3.

إعتـاب الكّتـاب لبـن األّبار أبـي عبد اهلل محّمد بن عبـداهلل بن أبي بكر . 		
القضاعّي البلنسّي األندلسّي الكاتب الشاعر المؤّرخ )			-			هـ/		))-
)	34)-3)4)هــ/	2	)-2		)م(  األشـتر  صالـح  د.  تـح:  		2)م( 
ط)، دمشـق، منشـورات مجمـع اللغة العربّيـة، طبع المطبعة الهاشـمّية 

)		3)هــ/)		)م( 	32ص )تعريـف ونقد(.

مجلّة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد(، مج10 )1383هـ/1963م(، ص326-310.

األغاني ألبي الفرج األصفهانّي )عرض ونقد(.. 		

لغة العرب، مج6، )000-1928م(، ص773، و ج 8، مج7، )000-1929م(، ص654-

659، و ج10، مـج7، )000-1929م(، ص777-789، و ج11، مـج7، )000-1929م(، 

ص895-901، و مـج8، )000-1930م(، ص73-75، وص151-153، وص235-233، 

وص311، وص394-391.

أغاني أبي الفرج األصفهانّي نظرات في الجزء األول منه.. 		

األستاذ )بغداد( ع10، )000-1963م(، ص433-423.

األغاني الشعبّية.. 		

لغة العرب، )بغداد(، مج7، )000-1929م(، ص880.
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أغزل شعراء الكرد في العربّية.. 		

الكتاب )بغداد(، ع2، )000-1958م(، ص32-26.

أغالط علمّية ومطبعّية.. 		

التـراث  فـي  ظ:  )000-1929م(، ص802-801،  )بغـداد(، ع7، س7  العـرب  لغـة 

ص518-517. اللغـوّي: 

أغالط المجادلين.. )	

لغة العرب )بغداد(، مج9، )000-1931م(، ص213-208.

أغالط مطبعّية.. 2	

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج29، )000-1945م(، ص155.

اإلقحام.. 3	

لغـة العـرب، )بغـداد(، ج9، س6 )000-1928م(، ص665، ظ: فـي التـراث اللغوّي: 

ص253.

أقول في المقول )تعقيب على مقالت منشورة في مجّلة المجمع(.. 4	

)1362هــ/1943م(،  مـج18  ج8-7،  )دمشـق(،  العربيّـة  اللغـة  مجمـع  مجلّـة 

وج12-11،  ص456-449،  )1362هــ/1943م(،  مـج18،  ج10-9،  و  ص352-345، 

مـج18، )1362هــ/1943م(، ص538-545، و ج1-2، مـج19، )1363هــ/1944م(، 

ص69-72، و ج3-4، مـج19، )1363هــ/1944م(، ص154-160، و ج5-6، مـج19، 

ص186- )1364هــ/1945م(،  مـج20،  ج4-3،  ص266-258،  )1363هــ/1944م(، 

190، ظ: فـي التـراث اللغـوّي، ص419، و423-428، و429-436، ظ: مـن تـراث 

العاّلمـة مصطفـى جـواد: ج1، ص416-350. 

إلى الدكتور يوسف عّز الدين )شعر(.. 		

المكتبة )بغداد(، ع 47، س5، )1384هـ/1965م(، ص31.
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إلى عكبرى وقنطرة حربي.. 		

لغة العرب، )بغداد(، ج5، س8، )000-1930م(، ص326-321.

أ ليلى )شعر(.. 		

لغة العرب، )بغداد(، مج9، )000-1931م(، ص271.

أمثلة من النقد في العربّية.. 		

المعلـم الجديد)بغـداد(، مـج6، )000-1940م(، ص530-537، وفي التراث اللغوّي: 

ص403-395.

األمير نجم الدين بن أبي الجبر البطائحّي الليثّي.. 		

االعتـدال )النجـف( ع3، س4، )000-1937م(، ص242-246، ظ: شـعراء عراقيـون 

فـي القرن السـادس.

إن كنت ريًحا فقد لقيت إعصاًرا )نقد محمود الماّلح(.. 		

لغـة العـرب )بغـداد(، ج2، س7، )000-1929(، ص163-166، فـي التـراث اللغوّي: 

ص377-380 )فوائـد لغويّة(.

أنا ومؤّلف كتاب )أعيان الشيعة(.. )	

العرفان )صيدا(، مج27، )000-1937م(، ص68.

إنبـاه الـرواة على أنباه النحـاة للقفطّي )ابن القفطـّي(، القاضي األكرم . 2	
جمـال الديـن أبـي الحسـن علـّي بـن يوسـف بـن إبراهيـم الشـيبانّي 
الفضـل  أبـو  محّمـد  تـح:  )			-	4	هــ/2	))-	24)م(  األديـب 
إبراهيـم، ط)، القاهـرة، منشـورات دار الكتـب المصرّيـة، طبع مطبعة 
المصرّية)		3)-4	3)هــ/			)-			)م( )-3، )عـرض  الكتـب  دار 

ونقـد وتصحيـح(.

مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقّي )بغـداد(، ج2، مج3، )1374هــ/1955م( ص422-

441، و ج1، مج4، )1375هـ/1956م( ص302-310، و ج2، مج4، )1375هـ/1956م( 
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ص676-694، ظ: تـراث العاّلمة مصطفى جواد: ج3، ص65-9.

أنستاس ماري الكرملّي.. 3	

الجزيرة )الموصل(، ع11، )000-1947م(، ص11.

أنستاس ماري الكرملّي وأخالقه.. 4	

البالد )بغداد(، 1947/2/17م.

أوابد العرب الجاهلّيين واإلسالمّيين وما بقي منها عند أخالفهم.. 		

التراث الشعبّي )بغداد(، ع6-7، )000-1965م(، ص2-2 و 19.

أوربّية تحب عراقيًّا )قصيدة(.. 		

لغة العرب )بغداد(، مج6)000-1928م(، ص366.

أول مدرسة في العراق مدرسة اإلمام أبي حنيفة.. 		

المعلـم الجديـد )بغـداد(، ع6، )000-1940م(، ص33-44، ظ: مـن تـراث العاّلمـة 

مصطفـى جـواد: ج2، ص365-354.

أوهام الرصافّي )معروف عبد الغني الرصافّي( في األدب.. 		

العرفـان )صيـدا(، مـج20، )000-1930م(، ص483-489، ومـج21، )000-1931م(، 

ص102-108، و ص236-241، وص359-362، وص595-584.

األوهام الشائعة.. 		

لغـة العرب )بغداد(، ج9، س6، )000-1928م(، ص693-698، وج10، س7، )000-

1929م(، ص714، ظ: فـي التـراث اللغـوّي: ص366-371، وص372-373، وص374-

376 )فوائـد لغويّة(.

أوهـام مجّلـة المجمـع العلمّي العربـّي )مجّلة مجمع اللغـة العربّية في . 		)
دمشـق( )تتّمة نقد(.

لغـة العرب)بغـداد(، س8، )000-1930م(، ص764-765، ظ: فـي التـراث اللغوّي: 
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ص529-530 )فوائـد لغويّة(.

أوهام )المنجد(.. )	)

لغـة العـرب )بغـداد(، س7، )000-1929م(، ص876-878، ظ: في التراث اللغوّي: 

ص455-451.

أيما الصحيح )عّيره بأمر( أم )عّيره إّياه(.. 2	)

مجلّة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد(، ج2، مج3، )1374هـ/1955م(، ص384-373.

أين السميع نصيحة.. 3	)

لغة العرب )بغداد(، ص6، )000-1928م(، ص656-655.

اإليوان والكنيسة في العمارة اإلسالمية.. 4	)

سومر )بغداد( مج 25، )000-1969م(، ص176-163.

-ب-

الباء بعد )إذا( الفجائّية.. 		)

لغـة العـرب )بغـداد(، ج8، س7، )000-1929م(، ص602، ظ: في التراث اللغوّي: 

ص356-355.

باب دخول ألف الستفهام على ألف الوصل.. 		)

ظ: في التراث اللغوّي: ص538-537.

باب دخول ألف الستفهام على األلف والالم.. 		)

 ظ: في التراث اللغوّي: ص552-538.

بعض حوادث المدرسة المستنصرّية في بغداد.. 		)

جريدة العراق )بغداد(، 7 كانون الثاني 1932م.
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بعض مستندات عبدالحميد بن أبي الحديد في شرحه نهج البالغة.. 		)
لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص546-543.

بغداد: العوامل النفسّية في بنائها.. 	))
جريدة المستقبل )بغداد(، 1962/2/1م، ص4.

بغداد في أواسط القرن الثامن للهجرة.. )))
مجلّة غرفة تجارة بغداد )بغداد(، مج5 )000-1942م(، ص187-185.

بغداد في رحلة نيبور)ترجمة(.. 2))
سومر)بغداد(، مج20، )000-1964م(، ص68-49.

بقايا الفصاح.. 3))
مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج45، )000-1970م( ص529-524.

بقّية األدارسة بمصر.. 4))
مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغداد(، مـج13، )1385هــ/1966م(، ص374-

381، ظ: فـي التـراث العربـّي: ج1، ص52-44.

البلهبذ.. 	))
الكتاب)القاهرة(، ع3، )000-1947م(، ص348.

بلـوغ المرام في شـرح مسـك الختـام في من توّلـى ُملك اليمـن من َملٍك . 	))
وإمـام فـي تاريـخ اليمـن مـن أول اإلسـالم إلـى عصـر المؤّلـف بعبـارة 
موجـزة، تأليـف: حسـين أحمـد العرشـّي المتوّفى)	32)هــ(، وعليـه 
مالحـق المحّقـق األب أنسـتاس مـاري الكرملـّي، ط)، القاهـرة، طبـع 

مطبعـة البريـرّي، )			-)3	)م(، 442ص )عـرض ونقـد(.
المعلم الجديد)بغداد(، ع5)000-1940م(، ص137-136.

البنكامات والساعات المائّية.. 	))

العلم والحياة )بغداد(، ع2)000-1970م(، ص8-6.
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البوسفور )شعر(.. 	))

اإلخاء )بغداد(، ع3، )000-1969م(، ص4-5، ظ: شعراء ديالى، ص84-83.

البيرونّي أيًضا.. 	))

الرسالة ) القاهرة( ع7، س1، )000-1933م(، ص21.

بين األزهار والثمار.. 	2)

مجلّة الزراعة العراقيّة)بغداد(، ج8، مج2، )000-1935م(، ص321.

بين المتناظرين في قصيدة األستاذ جميل صدقي الزهاوّي.. )2)

المعرفة )القاهرة( مايو، )000-1932م(.

بين المتناظرين في مقالة المالي األفالطونّية.. 22)

المعرفة )القاهرة( يوينو، )00-1932م(.

بيـن المعقـول والمنقول أوقـاف الكتب في العالم اإلسـالمّي وخصوًصا . 23)
إستانبول.

اإلخاء )بغداد(، ع10، )00-1967م(، ص2-1.

بين يدي جاللة الملك.. 24)

دنيا األطفال)بغداد(، ع1، )000-1945م(، ص9.

-ت-

التابو أو الاّلمساس.. 	2)

المعرفة )القاهرة(، فبراير)000-1932م(.

تأثير األخطل على حياة األموّيين.. 	2)

لغة العرب )بغداد(، ص6 )000-1928م(، ص6-5.
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تأريخ اآلثار القديمة في العهد العباسّي وما بعده.. 	2)

س1،  ع2،  و  ص38-34،  )1351هــ/1933م(،  س1،  ع1،  )النجـف(،  االعتـدال 

ص80-77. )1351هــ/1933م(، 

تاريخ ابن الدبيثّي دراسة لمخطوطته: .. 	2)

مجلّـة المجمع العلمّي العراقّي)بغداد(، مـج1، )000-1950م(، ص330-336، ظ: 

مـن تراث العاّلمة مصطفى جـواد: ج3، ص488-479.

تاريـخ األدب العربـّي ألحمد حسـن الزّيـات )2	3)-		3)هـ/			)-. 	2)
			)م( )عـرض ونقد(.

لغة العرب )بغداد(، س9 )000-1931م(، ص231-235، وص287-289، وص367-

372، وص457-462، وص537-540، وص611-609.

تاريـخ التربيـة اإلسـالمّية ألحمـد شـلبي )334)-)42)هــ/	)	)-. 	3)
			2م( )تعريـف ونقـد(.

المعلم الجديد )بغداد(، ع18 )000-1954م(، ص150-138. 

تاريخ التربية اإلسـالمّية ألحمد شـلبي )334)-)42)هـ/	)	)-			2م( . )3)
ونقد(. )تعريف 

األستاذ )بغداد(، ج1-2، مج9 )000-1961م(، ص117-89.

تاريخ الترك في العراق.. 32)

الدليل)بغـداد(، ع2)000-1946م(، و ع5 )000-1947م(، ظ: مـن تـراث العاّلمـة 

مصطفـى جـواد: ج2، ص23-9.

تاريخ التمّدن اإلسـالمّي )بيت مال المظالم في خالفة أبي جعفر المنصور( . 33)
لجرجي زيدان )		2)-332)هـ/)		)-4)	)م( )تعريف ونقد(.

العرفـان )صيـدا(، مـج19، )000-1930م(، ص282-286، ومـج20)000-1931م(، 

ص16-14.
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تاريخ الحدود العراقّية اإليرانّية وكيفّية تثبيتها.. 34)

دليل الجمهوريّة العراقيّة )بغداد(، ص102-98.

تاريخ حمزة بن أسباط المغربّي )صدق األخبار(.. 	3)

العرفـان )صيـدا( مـج1)000-1954م(، و ظ: مـن تـراث العاّلمـة مصطفـى جـواد: 

ص272-265. ج3، 

تاريخ الخزرجّي وتاريخ القضاعّي.. 	3)

المورد )بغداد(، ع3-4، مج1)1392هـ/1972م(، ص221-219.

تاريـخ الطـّب فـي العـراق مـع نشـوء وتقـّدم الكلّيـة الطبّيـة الملكّيـة . 	3)
العراقّيـة لهاشـم الوتـرّي ومعمـر خالـد الشـابندر، ط)، بغـداد، طبع 

مطبعـة الحكومـة )			-	3	)م( )تعريـف ونقـد(.

المعلم الجديد )بغداد(، ع4، )000-1939م(، ص215-214.

تاريـخ العـراق في ضمـن )دليـل الجمهورّيـة العراقّية لسـنة 			)م( . 	3)
دائـرة معـارف علمّية تاريخّيـة جغرافّية اجتماعّيـة صناعّية زراعّية 
تجارّيـة، ألفه بالشـتراك مع األسـتاذ محمود فهمـي درويش)			)-

2		)م( وأحمد سوسـه)			)-			)م(. 

صدر تحت إشراف وزارة اإلرشاد، دار مطبعة التمدن، بغداد، 1380ه/1961م،  ص108 

وما بعدها.

تاريـخ علمـاء المسـتنصرّية لألسـتاذ ناجـي معـروف) 	)	)-			)م( . 	3)
ط2، بغـداد، طبـع مطبعـة العانّي، )تعريـف ونقد(.

مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغـداد( مـج14، )1387هــ/1967م(، ص229-

271، ظ: مـن تـراث العاّلمـة مصطفـى جـواد: ج3، ص386-334.

التاريخ الفخرّي في المدارس المصرّية.. 	4)

المعلم الجديد، )بغداد( ع1 )000-1948م(، ص143-138.
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تاريخ الفقه )مصطلحات(.. )4)

الصـراط المسـتقيم )بغـداد( ع98، س3 )1351هــ/1932م(، ص14-16، وع107، 

س3، )1351هــ/1932م(، ص14.

تاريخ واسـط لبحشل أسـلم بن سـهل الرزاز )2	2هـ/			م(، تح: األستاذ . 42)
كوركيـس عـّواد )	32)-3)4)هــ/			)-			)م( 		3ص، )اسـتدراك 

وتوجيه(.

مجلّة المجمـع العلمّي العراقّي )بغداد(، مج18)1389هـ/1969م(، ص360-349، 

ظ: مـن تراث العاّلمـة مصطفى جواد، ج3، ص188-175.

تاريخ اليهود في بالد العرب في الجاهلّية واإلسالم.. 43)

لغة العرب، )بغداد( س6 )000-1928م( ص128-123.

تبرير هذا التقدير وتطبيقات على أحوال )ولسّيما(.. 44)

لغة العرب )بغداد(، س6 )000-1928م(، ص596.

تبصرة في تاريخ الفقهاء.. 	4)

القضاء )بغداد(، ع5، )000-1942م( ص633-627.

تبصرة وتذكرة)دروس في اللغة(.. 	4)

العاّلمـة  تـراث  )بغـداد(، ع22، )000-1945م( ص14-16، ظ: مـن  الغـد  عالـم 

ص74-66. ج3،  جـواد،  مصطفـى 

تتّبعات تاريخّية.. 	4)

لغـة العـرب )بغـداد(، ج9، س7، )000-1929م(، ص717-720، ظ: سـامراء فـي 

لغـة العـرب، ص18-17.

تتّبعات في كتاب )وادي الفرات ومشـروع بحيرة الحبانّية-أحمد سوسـة . 	4)
)			)-2		)م( بغـداد، طبع مطبعة الحكومة، )			-44	)(، 4	)ص، 
وادي الفـرات ومشـروع سـد الهندّية صفحـة )ن-غ( أحمد سوسـة، ط)، 
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بغـداد، طبع مطبعـة المعـارف )			-	4	)م(، 4	3ص، )تعريف ونقد(.

مجلّـة عالـم الغـد، ) بغـداد(، ع3 )000-1946م(، ص9-12، وع4 )000-1946م(، 

ص26-23.

تتّمة )شـعراء منسـيون( أبو الحسـن محّمد بن أحمد الجرجانّي الوّراق/ . 	4)
أبـو عبـداهلل محّمـد بن عبـداهلل العصـرّي الكاتـب البصـرّي المفجع/ 
أبـو بكـر محّمد بـن أحمد بن حمدان المعـروف بـ)الخباز البلـدّي(/ أبو 

سـهل محّمـد بن أحمد بـن عبداهلل بـن زياد القطـان المتوثّي.

البالغ )بغداد(، ع9، )_000-1967م(، ص17-9.

تتّمـة واسـتدراك علـى )مصـادر دراسـة خطـط بغـداد فـي العصـور . 		)
العباسـّية( للدكتـور صالـح أحمـد العلـّي.

مجلّة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد( مج18، )1389هـ/1969م(، ص55-44.

تتّمـة وتنبيـه فـي التاريخ )بحث خـاّص في ترجمة عمـرو بن الحمق . )	)
الصحابّي(. الخزاعّي 

الجزيرة )الموصل(، ع5 )000-1946(، ص16-15.

تحقيقات تاريخّية.. 2	)

لغـة العرب)بغـداد(، ع7، س8، )000-1930م( ص489-497، و ع8، س8، )000-

1930م(، ص576، ظ: بغـداد فـي مجلّـة لغـة العـرب: ق2، ص85-91، وص198-197.

الكتـب . 3	) بـدار  التـي  العربّيـة  المخطوطـات  فـي  صغيـرة  تحقيقـات 
بباريـس. الوطنّيـة 

المعلم الجديد )بغداد( ع4، )000-1939م(، ص311-309.

تحية العلم)شعر(: مجّلة المعلمين )بغداد(، ع))			-24	)م(.. 4	)

ط: الكّشاف العراقّي )بغداد( ع10، مج1، )000-1925م(، و لغة العرب )بغداد(، 

مج9، )000-1931( ص574.
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(		 ..تخميس قصيدة الفرزدق في مدح اإلمام زين العابدين

العرفان )صيدا(، مج24، )000-1934م(، ص276-273.

تذكرة السامع والمتكّلم في أدب العالم والمتعّلم لبن جماعة بدر الدين . 		)
محّمـد بن إبراهيم بن سـعداهلل الكنانّي القاضـي )	3	-33	هـ/)24)-

333)م( تصحيـح وتقديـم: محّمـد هاشـم النـدوّي، حيدرآبـاد الدكـن، 
منشـورات دائـرة المعارف العثمانّيـة، )			-	3	)م(، )تعريف ونقد(.

المعلم الجديد، )بغداد(، ع7 )000-1941م( ص67-64.

تذييل في المشعشعين.. 		)

لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(.

التربية الدينّية.. 		)

الصراط المستقيم )بغداد(، ع28 )000-1950م(، ص2-1.

التربية والتأديب الغربّيان قبل عصرنا هذا.. 		)

المعرفة )بغداد(، ع2، )000-1961(، ص5-4.

ترجمة الشريف الرضّي: عبدالحسين الحّلّي )3		)هـ/			)م(، استّلت . 		)
مـن مقّدمـة الجـزء الخامـس مـن )حقائـق التأويـل( للشـريف الرضـّي 

)النجـف( )			-	3	)م(.

المعلـم الجديـد )بغداد(، ج2، س7، )000-1941م(، ص162-165، ظ: في التراث 

العربّي: ج2، ص411-407.

تصحيح أوهام لبعض الكّتاب.. )	)

لغة العرب، )بغداد(، ج5، س8 )000-1935م(، ص373، ظ: في التراث اللغوّي: ص385.

تصحيـح خطـأ )الجبـري(، )شـرطة الخمسـين(، )خـاّص باألفعـال(، . 2	)
)هـو جبـت(، بعـض الكلمات.

العرفان )صيدا(، مج26، )000-1935م(، ص597.
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تصحيح غلط تاريخّي.. 3	)

المعلم الجديد )بغداد(، ع5، )000-1939م(، ص411.

تصحيـح الغلـط المطبعـّي فـي مقالـة )مـؤّرخ العـراق ابـن الفوطـّي . 4	)
الشـبيبّي(. الشـيخ محّمـد رضـا  للعاّلمـة 

مجلّة المجمع العلمّي العراقّي، )بغداد( مج6، )1378هـ/1959م(، ص547-371.

تصحيحات تاريخّية.. 		)

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق( مج2 )000-1950م(، ص307-306.

التصوير عند العرب.. 		)

الثقافة، )القاهرة( ع253، س5، )000-1943م(، ص14-11.

تعبيرهم العسير عن المضارع المبني المؤّكد.. 		)

لغة العرب )بغداد( ح6، س7)000-1929م(، ص460، وفي التراث اللغوّي: ص354.

تعريـف القدمـاء بأبـي العـالء: جمـع وتحقيـق األسـاتذة: مصطفى . 		)
وعبـد  هـارون)			)م(،  محّمـد  السـالم  وعبـد  السـّقا)			)م(، 
الرحيـم محمـود، وإبراهيم األبيارّي)4		)م(، وحامـد عبد المجيد، 
بإشـراف األسـتاذ طه حسـين )3		)م(، ط)، القاهرة، منشورات دار 
الكتـب المصرّيـة، طبـع مطبعـة د ار الكتـب)44	)م(، )تعريـف ونقـد(.

مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغـداد(، مـج7، )1379هــ/1960م(، ص307-

331، و فـي التـراث العربـّي: ج2، ص395-370.

التعريف والتنقيب.. 		)

رسـالة بعثها إلى مجلّـة المقتطف)بيروت(، المقتطـف )القاهرة( مج104، )000-

1944م( ص505-503.

التعريف والنقد.. 		)

مجلّة مجمع اللغة العربيّة)دمشق(، مج45، )000-1931م(، ص544-531.
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تعّصب الجهالء.. )	)

لغة العرب )بغداد(، مج9، )000-1931م(، ص739.

تعقيب على تعقيب في أشياء) آراء وتعقيبات(.. 2	)

األقالم )بغداد(، ع7، )000-1967( ص164-162.

تعقيب على مقالة )تلو(.. 3	)

لغة العرب )بغداد(، مج9، )000-1931(، ص139-137.

تعليق على )إنسان العيون في مشاهير سادس القرون(.. 4	)

مجلّة مجمع اللغة العربيّة)دمشق(، مج22، )000-1947م(، ص379-378.

تعليق على )تاريخ حلب(.. 		)

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق( مج25، )000-1959م(، ص631-623.

تعليـق علـى تعليـق األسـتاذ األديـب رشـيد السـعد البصرّي فـي مجّلة . 		)
الكتـاب )القاهـرة(، ج3، س	4	)م، ص	)	.

الكتاب ) القاهرة(، ع6، )000-1948م(، ص152-146.

تعليق علي رسلة للمرحوم مصطفى جواد على قصة إيرانّية )الكلب السائب( . 		)
للكاتب اإليرانّي المرحوم صادق نشأت: ترجمة السّيد حيدر علّي.

المكتبة ) بغداد( ع70، س10، )1390هـ-1970م( ص21-20.

تعليـق علـى اللغـة العربّية بين بـون) ألمانيا( و )دمشـق( لعبـد القادر . 		)
المغربّي.

مجلّة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد(، ج2، )1371هـ /1951م( ص240-239.

تعليق عن مرقد الشيخ محّمد السكران.. 		)
سومر، )بغداد(، مج18 )000-1962م(، ص200-199.

التعليقـة فـي الشـعراء والمنشـدين لبـن جماعـة عـّز الديـن أبـي . 		)
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عمـر عبـد العزيـز بن محّمـد بن إبراهيـم الكنانـّي الحمـوّي المصرّي 
)ت			هـ(. الشـافعّي 

عالم الغد )بغداد(، ع18، )000-1945م(، ص14-12.

تالزم اإلسالم والعربّية يشهد به جهابذة المعجم.. )	)
اللسان العربّي ) الرباط(، ع6، )000-1969م(، ص208-207.

التالفيف المّخّية وأعمالها.. 2	)
مجلّة المعلمين )بغداد(، ع5، )000-1925م(، ص278-276.

تلخيـص مجمـع اآلداب فـي معاجـم األسـماء علـى معجـم األلقـاب- . 3	)
لبـن الفوطـّي كمـال الديـن أبـي الفضـل عبـد الـرزاق بـن أحمـد بـن 
نشـره  )ت23	هــ(،  المـؤّرخ  البغـدادّي  الشـيبانّي  الصابونـّي  محّمـد 
األسـتاذ محّمد عبد القّدوس القاسـمّي، ط)، لهور باكسـتان 	4	)م 

)تعريـف ونقـد(.
مجلّـة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد(، ج2، مج4، )1375هـ/1956م(، ص694-

704، ظ: مـن تـراث العاّلمة مصطفى جواد: ج3، ص163-151.

التنبيه والتوجيه.. 4	)
مجلّـة مجمـع اللغـة العربيّـة )دمشـق(، ج5-6، مـج21، )000-1946م(، ص286-

اللّغـوي:  التـراث  وفـي  ص383-381،  )000-1946م(،  مـج21،  ج8-7،  و   ،287

ص562-276-.

تواريـخ مصرّيـة أغفـال وتعريـف بمؤّلفيها: شـفاء القلـوب في مناقب . 		)
بنـي أيـوب/ تاريـخ األمير يشـبك الظاهرّي/ تشـريف األيـام والعصور 

بسـيرة الملـك المنصور.
مجلّة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد(، ج2، )000-1951م(، ص152-103.

التوجيه والتنبيه.. 		)
مجلّة مجمع اللغة العربيّة)دمشق(، ج5-6، مج21 )000-000(، ص287-286.
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التوحيدّي أيًضا مختلق رسالة السباب بين الخلفاء الراشدين.. 		)
األقالم )بغداد(، ع4، )000-1968م(، ص138-130.

تيم خان مرجان مالحظة واستدراك.. 		)
سومر، )بغداد(، مج13، )000-1957م(، ص187-159.

-ث-

الثقافة اإلسالمّية المدرسّية ونظامّية بغداد.. 		)
المعرفة )القاهرة (، يوينو، )000-1932م(.

الثقافة العقلّية والحالة الجتماعّية في عصر الرئيس أبي علّي بن سينا.. 		)
مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغـداد(، ج4، مـج2، )000-1956م(، ص502-

519، مـن تـراث العاّلمـة مصطفـى جـواد: ج2، ص181-163.

الثقافة النسوّية في العراق في العصور اإلسالمّية.. )	)
المعلم الجديد )بغداد(، ع1، )000-1953م(، ص24-8.

ثـورة الحرّيـة الخالـدة )مشـاركة( فـي كتـاب 4) تمـوز ثـورة الشـعب . 2	)
والجيـش، ط)، بغـداد، منشـورات المجمـع العلمـّي العراقـّي، )			-

ص	-	). 			)م(، 

الثورة العراقّية )مشاهدات(.. 3	)
المناهـل )بغداد(، ع15 )000-1963م(، ص10-11، ع16، )000-1963م(، ص10-

11، ع17، )000-1963م(، ص11-10.

ثورة العرب القومّية.. 4	)
الغري ) النجف(، ع19-20، )1364هـ-1945م(، ص15-14.

الثورة في ديالى.. 		)
جريدة المنار )بغداد(، ع2752، في 1964/6/30م، ص10.
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-ج-

جامع براثا غير جامع المنطقة في بغداد.. 		)

جريدة األخبار )بغداد(، 5 أيّار، سنة 1949م.

جامع سراج الدين في بغداد.. 		)

لغـة العـرب )بغـداد(، ع3، س9، )000-1931م(، ص181-185، ظ: بغـداد فـي 

مجلـة لغـة العـرب: ص97-93.

الجامع النوري أيًضا.. 		)

الجزيرة )الموصل(، ع8، )000-1946م(، ص9-7.

جاوان القبيلة الكردّية المنسّية ومشاهير الجاوانّيين.. 		)

مجلّـة المجمـع العلمّي العراقّي )بغداد(، ج4، مج1، )000-1956م(، ص121-84، 

ظ: مـن تـراث العاّلمة مصطفى جواد: ج2، ص511-469.

الجراوّية.. 		2

لغة العرب )بغداد(، مج7، )000-1929م(، ص882-881.

جاللة الملك المحبوب في حياته المدرسّية.. )	2

مجلّة منبر األثير )بغداد(، ع2، )000-1945م(، ص6-5.

جمال الدين عبد الرحيم بن األخوة الشيبانّي.. 2	2

الغـري )النجـف(، ع3، س7، )1364هــ/1945م(، ص44-45، رقـم10، ع4، س7، 

)1364هــ/1945م(، ص65-66، رقـم11، ظ: شـعراء العـراق وأدبـاؤه فـي القـرن 

السـادس للهجـرة: 10، 11، ظ: فـي التـراث العربـّي: ج2، ص100-87.

جمع )العتبة( على )األعتاب(.. 3	2
االعتدال )النجف(، ع3، س1، )1351هـ/1933م(، ص146.
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)جنك( أو )جنكة( أو )صنكة( ل )منكة( صاحب كتاب ) السموم(.. 4	2
لغة العرب )بغداد(، مايو، )000-1931م(، ص337.

جواب د. مصطفى جواد على ) تفانى(.. 		2
لغة العرب )بغداد(، س8، )000-1930م(، ص790-787.

-ح-

حاجات البالد )شعر(.. 		2
لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص482.

حّب الكتب )شعر(.. 		2
لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص355.

حّب الوطن من اإليمان )شعر(.. 		2
مجلّة المعلمين )بغداد(، ع2، )000-1925م(، ص144.

حجر خان مرجان.. 		2
سومر )بغداد(، مج8، )000-1952م(، ص318-315.

الحدائق )شعر(.. 	)2
لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص360.

حديقة النصائح )شعر(.. ))2
لغة العرب )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص519.

حذف )من( بعد أفعل التفضيل.. 2)2
لغـة العرب)بغـداد(، ج6، س7، )000-1929م(، ص478، ظ: فـي التـراث اللغوّي: 

ص355-354.

الحـّر حّر )شـعر(: لغة العرب )بغـداد(، س	، )			-)3	)م(، ص			، . 3)2
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ظ: حسـن السكاكّي )مستدرك(.

البالغ )بغداد(: ع9، س2، )1389هـ/1969م(، ص13-14، رقم8، ظ: من مستدرك 

الشيعة. أعيان 

حسناء بغداد بين سيوف المغول )رواية تاريخّية(.. 4)2

جريدة بغداد )بغداد(، 1933/3/9.

الحسين بن شبيب الطيبّي )ت 			هـ( دراسة مع جمع شعره.. 	)2

الغري )النجف(، ع12، س6، )1364هـ/1952م(، ص201-203، ظ: شعراء العراق 

في القرن السـادس، ر3، في التراث العربّي: ج2، ص47-37.

حصر الماضي والمضارع ب)إّل(.. 	)2

لغـة العـرب )بغـداد(، ج7، س6، )000-1928م( ص534، ظ: فـي التراث اللغوي: 

ص351، ر6. 

حصن األخيضر وحصن عين التمر.. 	)2

المقتطف )القاهرة(، ع108، )000-1946م(، ص153.

الحضارة اإلسالمّية في القرن الرابع للهجرة آلدم متز )تعريف ونقد(.. 	)2

المعلم الجديد )بغداد(، ع6، )000-1940م(، ص235-234.

حقائق ودقائق)نقد(.. 	)2

لغة العرب)بغداد(، س9، )000-1936م(، ص360.

حكاية أبي القاسم البغدادّي: هل أّلفها أبو حيان التوحيدّي؟.. 	22

العرفان )صيدا(، ج5-6، مج42، )1374هـ/1955م(، ص566-561.

حكاية أبي القاسم البغدادّي التميمّي هل هي ألبي حيان التوحيدّي؟.. )22

العاّلمـة  تـراث  مـن  ظ:  ص310-300،  )000-1964م(،  ع12،  )بغـداد(  األسـتاذ 
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ص498-489. جـواد:  مصطفـى 

ِحَكم )شعر(.. 222

لغة العرب)بغداد(، س9، )000-1931م(، ص760.

ِحَكم من األدب الغربّي )ترجمها عن الفرنسّية(.. 223

البعث العربّي )بغداد( ع18، )000-1952م(، ص25.

حكومة بين خمسة شعراء.. 224

الغـري )النجـف(، ع8، س8 )1365هــ/1946م(، ص2-4، ظ: في التـراث العربّي: 

ج2، ص230-222.

الحماسـة والسياسـة من ديوان فتى الجمل للسـّيد عبد الرؤوف األمين، . 	22
ط)، صيدا، طبع مطبعة العرفان 	34)هـ/	2	)م، )تعريف ونقد(.

لغـة العـرب )بغـداد(، ج7، س7، )000-1929م(، ص575، فـي التـراث اللغـوّي: 

ص510-509.

-خ-

الخرائط) الستفادة الحقيقّية منها(.. 	22

مجلّة المعلمين )بغداد(، ع8، )000-1926م(، ص412-410.

خراب واسط.. 	22

لغة العرب)بغداد(، س9، )000-1931م(، ص615.

خريدة القصر وجريدة العصر )قسـم شـعراء الشام( للعماد األصفهانّي . 	22
)ت			هـ(، عني بتحقيقه: د. شـكري فيصل )ت			)م(، ط)، دمشـق، 
منشـورات مجمـع اللغـة العربّيـة، طبـع المطبعـة الهاشـمّية )			)م( 

)تعريـف ونقد(.
مجلّـة مجمـع اللغـة العربيّـة )دمشـق(، مـج33، )000-1958م(، ص124-134، و 
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ص312-329، و فـي التـراث العربـّي: ج2، ص327-297.

خريـدة القصـر وجريـدة العصـر )قسـم شـعراء مصـر( للعمـاد األصفهانّي . 	22
)ت			هـ(، نشره أحمد أمين، وشوقي ضيف، وإحسان عباس، ط)، منشورات 

لجنـة التأليف والترجمـة والنشـر )		)-2		)م، )تعريف ونقد(.
مجلّة كلية اآلداب والعلوم)بغداد(، ع2، )000-1960م(، ص5-3.

خريدة القصر وجريدة العصر )قسـم شـعراء الشام( للعماد األصفهانّي . 	23
)ت			هــ(، عنـي بتحقيقه: د. شـكري فيصل )			)م(، ط)، دمشـق، 
منشـورات مجمـع اللغـة العربّيـة، طبـع المطبعـة الهاشـمّية )			)م(، 

)تعريـف ونقد(.
مجلّة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد(، مج8، )1381هـ-1961م(، ص403-384.

خزائـن الكتـب العربّيـة الشـعبّية ونصـف الشـعبّية فـي العـراق والشـام . )23
ومصـر فـي العصـور الوسـطى ]دور الكتـب العربّيـة العاّمـة وشـبه العاّمة 
...[ تأليف المرجوة له الرحمة األسـتاذ يوسـف العش )د: يوسـف رشيد 
العش( )			)م(، أطروحة دكتوراه ُقّدمت إلى جامعة السـوربون بباريس 

)بالفرنسـّية( )تعريف ونقد(.
المكتبة )بغداد(، ع65، )000-1958م(، ص518-510.

الِخزانة الشرقّية لحبيب الزّيات )ت4		)م(، ط)، بيروت، طبع المطبعة . 232
الكاثوليكّية )			-2		)م( ج)، )عرض ونقد(.

مجلّـة مجمـع اللغـة العربيّـة )دمشـق(، مـج30، )000-1955م(، ص346-339، 

ص518-510. )000-1958م(،  ومـج33، 

خصائص اللغة العربّية.. 233
الرياض )بغداد(، ع21، )000-1962م(، ص5-4.

خّط عبد المجيد التاجي وطريقة كتابته.. 234

المعرفة )بغداد(، ع44، )000-1962م(، ص8-7.
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خطـط بغـداد القديمـة وأثـر العالـم )كي لسـترانج( فـي التعريف بها . 	23
ورسـم خرائطها.

النصـر  وجريـدة  23-25-27-1940/11/29م،  األيـام:  )بغـداد(،  العـراق  جريـدة 

23-24-1940/11/25م. األيـام:  فـي  )بغـداد(، 

-د-

دار الخالفة العباسّية )تعيين موضعها وأشهر مبانيها(.. 	23

مجلّة المجمع العلمّي العراقّي)بغداد(، مج12، )000-1965م(، ص115-98.

دارالعلم بطرابلس.. 	23

العرفان )صيدا(، مج33، )000-1946م(، ص152-149.

دار المسناة الناصرّية دار علم وعلماء.. 	23

مجلّة كلية اآلداب والعلوم )بغداد(، ع4، )000-1961م(، ص32-5.

دار المسـناة هـل كانت قصًرا أو مدرسـًة؟ )ورسـالة اعتـراض للعاّلمة . 	23
مصطفى جواد( سـالم اآللوسـّي)4)	2م(.

مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغـداد(، ج1، مـج55، )1429هــ/ 2008م(، 

ص125-105.

داقوق )مالحظة واستدراك(.. 	24

سومر، )بغداد(، مج13، )000-1957م(، ص187-179.

دحض حجج المبلبلين والمتناقضين.. )24

لغة العرب )بغداد(، مج6، )000-1928م(، ص598.

در النحور في وصف التمور )شعر(.. 242

المناهل )بغداد(، ع8، )000-1963م(، ص15-14.
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دراسة المعجمات اللغوّية )المصباح المنير(.. 243

مجلّـة المجمع العلمّي العراقّي )بغداد(، مج6، )1378هـ/1959م(، ص263-231، 

و مج7 )1379هـ-1960م(، ص293-302، وفي التراث اللغوّي: ص274-245.

دسـتور العـرب القومـّي )القسـم النظـرّي( تأليـف: عبـداهلل العاليلـّي . 244
)			)م(، )عـرض ونقـد(.

المعلم الجديد )بغداد(، ع7، )000-1941م(، ص273-270.

الدعاية العربّية وطرائق تقويمها.. 	24

العربّي )الكويت(، ع111، )000-1968م(، ص47-42.

الدعاية العسـكرّية عند العرب تأليف: توفيق الفكيكـّي )			)م(، ط)، . 	24
النجف األشـرف، طبع مطبعة الغـري )			-)4	)م(، )عرض ونقد(.

المعلم الجديد )بغداد(، ع7، )000-1941م(، ص69-68.

الدوبيت وابن األنبارّي دفين الكاظمية.. 	24

ظ: الرباعيات في األدب العربّي والدوبين وابن األنبارّي دفين الكاظمية.

الدور بمعنى المحيط.. 	24

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج28، )000-1953م(، ص664-651.

الدور الحضارّي لمدارس بغداد.. 	24

المعرفـة، )دمشـق(، ج1، )000-1962م(، ص41-47، مـن تـراث العاّلمة مصطفى 

جواد: ج2، ص371-366.

دور العلم العراقّية في العصور العباسّية.. 		2

)بغـداد(، ع8، )000-1945م(، ص11-14، و ع9، )000-1945م(،  الغـد،  عالـم 

ص11-8. )000-1945م(،  وع10،  ص15-13، 

ديـوان ابـن أبـي حصينـة الحسـين بـن عبداهلل)		4هــ( بشـرح أبـي . )	2
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العـالء المعرّي)ت	44هــ( تـح: محمد أسـعد طلـس )ت			)م(، ط)، 
دمشـق، منشـورات مجمـع اللغـة العربّيـة، طبـع المطبعـة الهاشـمّية 

)			)م(، )تعريـف ونقـد(.

مجلّـة مجمع اللغة العربيّة )دمشـق(، مـج32، )000-1957م(، ص681-684، في 

التـراث العربّي: ج2، ص369-358.

ديـوان ابـن حيـوس األميـر مصطفـى الدولـة أبـي الفتيـان محّمـد بن . 2	2
سـلطان )ت3	4هـ( تح: خليل مردم بك، ط)، دمشـق، منشورات مجمع 
اللغـة العربّيـة، طبع المطبعة الهاشـمّية، )		)م ) ملحوظات علمّية/ 

تعريـف ونقد(.

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج29، )000-1954م(، ص473-468.

رسـتم . 3	2 بـن  محّمـد  بـن  علـّي  الحسـن  أبـي  السـاعاتّي  ابـن  ديـوان 
الخراسـانّي)ت4		هـ( تـح: أنيس المقدسـّي)ت			)م(، ط)، بيروت، 
منشـورات كليـة العلـوم واآلداب الجامعـة األمريكّيـة، طبـع المطبعـة 

ونقـد(. )تعريـف  	3	)م،  األمريكانّيـة، 

المعلـم الجديد )بغـداد (، ع5، )000-1940م(، ص137-140، في التراث العربّي: 

ج2، ص400-402 و 404-403.

النجـف، . 4	2 ط)،  )ت			)م(  الشـبيبّي  رضـا  محّمـد  الشـبيبّي  ديـوان 
منشـورات جمعية الرابطة العلمّيـة األدبّية، )	3	)م(، القاهرة، طبع 

مطبعـة لجنـة التأليـف والترجمـة والنشـر)	4	)م(.

المعلـم الجديـد )بغـداد(، ع6، )000-1940م(، ص68-69، وفـي التـراث العربّي: 

ج2، ص406-405.

ديـوان علـّي بـن الجهـم )ت	24هــ(، المطبـوع عنـي بتحقيقه ونشـره . 		2
وجمـع تكملتـه: خليـل مردم بك، ط)، دمشـق منشـورات مجمـع اللغة 

العربّيـة بدمشـق، طبـع المطبعـة الهاشـمّية، 	4	)م، )مالحظات(.

)000-1954م(، ص657-621  )دمشـق(، مـج29،  العربيّـة  اللغـة  مجلّـة مجمـع 
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)ق2(. ص166-161  )000-1955م(،  ومـج30،  )ق1(، 

ديـوان الكاظمـّي شـاعر العـرب عبـد المحسـن الكاظمـّي )ت	3	)م(، . 		2
تحقيـق ونشـر: حكمـت الجادرجـّي، ط)، دمشـق، طبـع مطبعـة ابـن 

زيـدون )			-	3	)م(، ج)، )تعريـف ونقـد(.

المعلـم الجديـد )بغـداد(، )000-1940م(، ص70-72، وفـي التـراث العربّي: ج2، 

ص398-396.

-ذ-
ذكرى الحّب.. 		2

المعرفة ) القاهرة(، يوليو، )000-1932م(.

2		 .. الذكرى الدامية)شعر( في ذكرى اإلمام الحسين بن علّي

الغري)النجف(، ع6، س6، )000-1945م(، ص80-79.

ذكرى الشهيد السعيد)شعر(.. 		2

البيان )النجف(، ع1، )000-1946م(، ص304-303.

ذكرى عبد اللطيف البغدادّي. . 		2

المكتبة )بغداد(، 9، ع34، س4، )1382هـ/1963م(، ص6-4.

الذوق األدبّي العراقّي.. )	2

الرسالة )القاهرة(، نوفمبر )000-1944م(.

ذيـل الروضتيـن )الذيـل علـى الروضتيـن( ألبـي شـامة أبـي محّمـد . 2	2
عبدالرحمـن بـن إسـماعيل بـن إبراهيـم الدمشـقّي الشـافعّي المحّدث 
الحسـن  زاهـد  محّمـد  تصحيـح:  )ت			هــ(،  المـؤّرخ  الحافـظ 
الكوثرّي)ت)	3)هــ(، القاهـرة، ُطبـع على نفقة السـّيد عـزت العّطار 

)نظـرات(. اإلسـالمّية، 	4	)م،  الثقافـة  نشـر  مكتبـة  الحسـينّي، 

مجلّـة مجمـع اللغـة العربيّـة )دمشـق(، مـج23، )000-1948م(، ص618-613، 
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ص153-158)ق2(. )000-1949م(،  ومـج24،  )ق1(، 

ذيل كتاب أعيان الشيعة للشيخ محسن األمين العاملّي.. 3	2

الغري )النجف(، ع7-8، )000-1956م(، ص13-14، وع9-10، )000-1943م(، ص24.

-ر-

الراديو )المبث( )شعر(.. 4	2

الثقافة )القاهرة(، ع250، )000-1931م(، ص583-582، وص698-686.

الرباعيات في األدب العربّي: الدوبيت وابن األنبارّي دفين الكاظمية.. 		2

الغري )النجف(، ع15، س5، )000-1944م(، ص879-882، و في التراث العربّي: 

ج2، ص221-215.

الرباعيات والمثّنيات.. 		2

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج44، )000-1969م(، ص989-982.

الُربط البغدادّية وأثرها في الثقافة اإلسالمّية.. 		2

سـومر )بغـداد(، ج1، مـج10، )1374هــ/1954م(، ص218-249، و ج1، مـج11، 

)1375هــ/1955م(، ص206-188.

الُربط والزوايا والتكايا.. 		2

بغداد )بغداد(، ع18، )000-1965م(، ص18-15.

الرحل في األدب العربّي.. 		2

الثقافة )القاهرة(، ع250، )000-1943م(، ص17-15.

رحلـة بنيامين التطيلّي النبارّي)ت			م(، ترجمـه عن األصل العربّي: . 		2
عزرا حداد، بغداد، طبع المطبعة الشـرقّية، 	4	)م، )عرض(.

عالم الغد )بغداد(، ع14، )000-1945م(، ص27-28، وع 16-17، )000-1945م(، 
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ص44-43.

رّد على العّقاد الثاني )صفحة من النقد(.. )	2

لغة العرب )بغداد(، س6، )000-1928م(، ص675-666.

رّدنا لنقد عبد المولى الطريجّي حول )إذما(.. 2	2

لغـة العـرب )بغـداد(، ص7، )000-1929م(، ص882-883، وفـي التـراث اللغوّي: 

ص360-361 ) فوائـد لغويّـة(.

رسالة إلى السّيد سلمان هادي الطعمة.. 3	2

شعراء من كربالء: ج2، ص198-196.

رسالة بعثها مصطفى جواد إلى مجّلة المقتطف.. 4	2

المقتطف )القاهرة(، مج14، )000-1944م(، ص505-503.

رسـالة الصداقـة والصديـق ألبي حيـان التوحيدّي علّي بـن محّمد بن . 		2
العبـاس البغـدادّي األديب)ت4)4هـ(. عني بتحقيقهـا والتعليق عليها: 
إبراهيـم الكيالنـي، ط)، دمشـق، منشـورات دار الفكـر )4		)م( نقـد 

وتعريف.

ع59، )1387هـ/1967م(، ص4-8 )يُتّبع(.

الروابط التجارّية والثقافّية بين العراق والجزيرة العربية.. 		2

المناهل )بغداد(، ع4، )000-1963م(، ص8-9، و 13.

رّي سـامراء فـي عهـد الخالفـة العباسـية: أحمـد سوسـة)2		)م(، . 		2
ط)، بغـداد، طبـع مطبعـة المعـارف، 	4	)-	4	)م، )نقـد وتعريـف(.

عالم الغد )بغداد(، ع9، )000-1948م(، ص20-18.

رياضة الخلفاء والملوك.. 		2

الشعاع )بغداد(، ع19-20، )000-1949(، ص4.
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-ز-
زفرات كئيب )شعر(.. 		2

مجلّة المعلمين )بغداد(، ع1، )000-1924م(، ص432-431.

زمن ارتحال عبد العزيز بن عبدالقادر الجيلّي الكيالنّي.. 		2
لغة العرب )بغداد(، مج9، )000-1931م(، ص613.

الزهور )شعر(.. )	2
لغة العرب )بغداد(، مج9، )000-1931م(، ص595.

زواجنا من شقائنا )شعر(.. 2	2
لغة العرب )بغداد(، مج7، )000-1929م(، ص448.

زين الدين الكيشّي.. 3	2
البيان )النجف(، ع67-68، )1368هـ/1949م(، ص516، 561.

-س-

الساعات العربّية الروحانّية.. 4	2

أهل النفط )بغداد(، ع75، )000-1958م(.

سبيل العّز )شعر(.. 		2

لغة العرب )بغداد(، مج9، )000-1931م(، ص595.

سعيد بن مّكي النيلّي.. 		2

الغري )النجف(، ع2، س8، )1365هـ/1946م(، ص39-40 ر23، ظ: شعراء العراق 

وأدباؤه في القرن السـادس للهجرة، و في التراث العربّي: ج2، ص170-165.

السّفاح لقب موروث ل واقعّي وكذلك المنصور والمهدّي.. 		2

المعلم الجديد )بغداد(، ع5، )000-1940م(، ص50-46.
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السلطانة رضية الدين ل جاللة الدين.. 		2

مجلّة مجمع اللغة العربيّة )دمشق(، مج44، )000-1969م(، ص992-990.

سلوقية هي رومّية المدائن.. 		2

لغة العرب )بغداد(، مج9، )000-1931م(، ص466-465.

السنبسـّي القائـد أبو عبداهلل الطائـّي، الهيتّي )ت	3	هـ(، دراسـة مع . 		2
متخّير من شـعره.

الغـري )النجـف(، ع3-4، س8، )1365هــ/1946م(، ص63-64، رقم24، و ع5، 

س8، )1365ه/1946م(، ص102-104، رقـم25، ظ: شـعراء العـراق فـي القـرن 

للهجرة. السـادس 

السهروردّي شهاب الدين والسّيد نعمة اهلل الجزائرّي.. )	2

لغة العرب )بغداد(، مج8، )000-1930م(، ص535-533.

سوانح كشاف )شعر(.. 2	2

الكّشاف )بغداد(، ع6، س1، )000-1924م(، ص119.

السيرة الحسنة- زواجنا )شعر(.. 3	2

لغة العرب )بغداد(، مج7، )000-1929م(، ص167-166.

-ش-

شاعر من أهل القرن الرابع أبو الطّيب المتنبي.. 4	2

المعلـم الجديـد )بغـداد(، مـج6، )1940-1941م(، و فـي التـراث العربـّي: ج2، 

ص414-412.

شباب العراق )شعر(.. 		2

لغة العرب )بغداد(، مج9، )000-1931م(، ص456.
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الشبيبّي قصيدة أّبن فيها الفقيد العاّلمة الشيخ محّمد رضا الشبيبّي.. 		2

شعراء ديالى: ج1، ص86-84.

شـذرات خاّصـة باألطفـال مـن كتـاب )نهـج التعليـم كمـا يجـب علـى . 		2
والمتعّلـم(. المعّلـم 

المعلم الجديد )بغداد(، ع6، )000-1940م(، ص415-414.

شذرات من المخطوطات العربّية.. 		2

المعلّم الجديد )بغداد(، مج9، )000-1945(، ص192-191.

شرح ديوان المتنبي لبن عدلن ل للعكبرّي )مالحظات(.. 		2

مجلّـة مجمع اللغة العربيّة)دمشـق(، مـج22، )000-1947م(، ص37-47، ومج22 

)000-1947م(، ص110-120، وفـي التـراث العربّي: ج2، ص260-239.

الشرطة عند العرب.. 		3
فـي  ع13  ص2و8/  1964/8/31م،  فـي  ع12  )بغـداد(،  شـيء  كّل  جريـدة 

1964/9/7م، ص2و9/ ع14 فـي 1964/9/14م، ص2و8/ ع15 فـي 1964/9/21م، 

ص2و8/ ع16 في 1964/9/28م، ص2و4/ ع17 في 1964/10/5م، ص2/ ع18 في 

1964/10/12م، ص2و9/ ع19 في 1964/10/19م، ص2/ ع20 في 1964/10/26م، 

ص2و9، ظ: شـرف الديـن أبـو البـدر ظفـر بـن هبيرة.

س6،  ع8،  و  ث116-115،  )1364هــ/1945م(،  س6،  ع7،  )النجـف(،  الغـري 

السـادس  القـرن  فـي  العـراق  شـعراء  ظ:  ص132-130،  )1364هــ/1945م(، 

ص25-15. ج2،  العربـّي:  التـراث  وفـي  للهجـرة)1(، 

الشـريف المرتضـى وديوانـه، ديوان الشـريف المرتضى علـم الهدى أبي . )	3
القاسـم علّي بن الحسـين بن موسى الموسوّي العلوّي الهاشمّي )ت	43هـ(، 
حّققـه ورّتـب قوافيـه وفّسـر ألفاظه: رشـيد الصّفـار المحامـي، وراجعه 

وترجـم أعيانه:العاّلمة الدكتـور مصطفى جواد

ج1، ص34-21.
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الشعر التعليمّي عند العرب وفضل الناشئ األكبر في تأسيسه.. 2	3

المعلّـم الجديد)بغـداد(، ع4، )000-193م(، ص454-458، وفـي التـراث العربّي: 

ج2، ص266-261.

الشعر العاّمّي العراقّي القديم )المواليا، الكان كان، القوما، الدوبيت، الزجل(.. 3	3

التراث الشعبّي )بغداد(، ع1، )000-1963م(، ص31-26.

الشـعر في موكب الثورة العراقّية المباركة من ديوان الشـعر المنسـجم . 4	3
)الثورة في لواء-محافظة- ديالى( )شـعر(.

جريدة اليقظة )بغداد(، ع2835، س33، في 1957/7/1م، ص12.

الشعر المنحول والشاعر المجهول.. 		3

عالم الغد )بغداد(، ع3، )000-1945م(، ص14-12.

الشعر الهزلّي منذ الجاهلية حتى القرن الثالث الهجرّي.. 		3

االعتدال )النجف(، ع6، ) 000-1946م(، ص338-333.

شعراء الحّلة )التكملة(.. 		3

)000-1957م(، ص14، وص83-79،  األشـرف(، ع2،  )النجـف  الثقافـّي  النشـاط 

ص147-143. )000-1957م(،  وع4-3،  وص23، 

شعراء العراق في القرن السادس . 		3

))( شرف الدين أبو البدر ظفر بن هبيرة )ت2		هـ(.

الغري )النجف(، ع7، س6، )1364هـ /1945م(، ص116-115. 

)2( ابن المعّلم الواسطّي شاعر عصره. 
س6،  ع9،  ص160-158،  /1945م(،  )1364هــ  س6،  ع8،  الغري)النجـف(، 

ص196-195.  /1945م(،  )1364هــ  س6،  ع10،  ص175-173،  )1364هــ/1945م(، 
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)3( الحسين بن شبيب الطيبّي. 

الغري)النجف(، ع12، س6، )1364هـ /1945م(، ص245-243. 

)4( أحمد بن عمار الحسينّي الكوفّي.

الغري)النجف(، ع13، س6، )1364هـ /1945م(، ص2769-267.

شعراء العراق وأدباؤه في القرن السادس للهجرة.. 		3

))( ملك الشعراء محّمد بن صيفي المعروف بـ)حيص بيص(.

الغـري )النجـف(، ع14، س6، )1346هــ/1945م(، ص240-242 )رقـم1(، ع15، 

س6، )1364هـ /1945م(، ص256-259 )رقم2(، ع16، س6، )1364هـ /1945م(، 

ص279-280 )رقـم3(، ع17، س6، )1364هــ /1945م(، ص297-298 )رقـم4(، 

ع21، س6، )1364هــ /1945م(، ص359-360 )رقـم5(، ع22، س6، )1364هــ 

/1945م(، ص435-436 )رقـم6(. 

)2( أبو القاسم علّي بن أفلح الكاتّب.

الغـري )النجـف(،ع23، س6، )1364هــ /1945م(، ص460-461)رقم7(، ع1، 

/1945م(،  )1364هــ  س7،  ع2،  )رقـم8(،  ص9  /1945م(،  )1364هــ  س7، 

)رقم9(.  ص32 

)3( جمال الدين عبد الرحيم بن األخوة الشيبانّي.

الغري )النجف(، ع3، س7، )1364هـ /1945م(، ص44-45)رقم10(، ع4، س7، 

)1364هـ /1945م(، ص65-66)رقم11(، ع5، س7، )1364هـ /1945م(، ص91-

93 )رقم12(. 

)4( أبو الفتح محّمد بن محّمد بن عمر الكاتب.

الغري )النجف(، ع6، س7، )1364هـ /1945م(، ص104-106)رقم13(. 
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)	( أبو الفرج محّمد بن جيا الحّلّي.

)النجـف(، ع9-10، س7، )1364هــ /1945م(، ص149-151)رقـم14(،  الغـري 

/1945م(، ص198-199)رقـم15(.  )1364هــ  ع11، س7، 

)	( مجد العرب أبو فراس العامرّي.

الغري )النجف(، ع12-13، س7، )1364هـ /1945م(، ص222-258)رقم16(.

)	( أبو المرهف نصر النميرّي.

الغـري )النجـف(، ع17، س7، )1365هــ/1946م(، ص328-330)رقم17(، ع18-

19، س7، )1365هــ/1946م(، ص353-355)رقم18(. 

)	( أبو النصر محّمد بن أحمد األوانّي.

الغـري )النجـف(، ع20، س7، )1365هـ/1946م(ص394-396)رقـم19(، ع21، 

س7، )1365هــ/1946م(، ص412-413)رقـم20(. 

)	( أبو المعالي ابن العودّي النيلّي.

الغري )النجف(، ع22، س7، )1365هـ/1946م(، ص440-441)رقم21(.

)	)( سعيد بن مّكي النيلّي.

الغري )النجف(، ع2، س8، )1365هـ/1946م(، ص39-40 )رقم23(. 

)))( القائد أبو عبداهلل السنبسّي.

الغـري )النجـف(، ع3-4، س8، )1365هــ/1946م(، ص63-65)رقـم24(، ع5، 

س8، )1365هــ/1946م(، ص102-104)رقـم25(. 

)2)( الكامل أبو نزار عبد اهلل الكوفّي.

الغري )النجف(، ع6، س8، )1366هـ/1946م(، ص130-132)رقم26(. 



519 ّمّمضشّفبفودّيو مودا   يّفودييّفوديوبمروّيوضل يلد 

)3)( قوام الدين بن زبادة الشيبانّي.

)1366هــ/1946م(، ص)رقـم27(، ع8، س8،  )النجـف(، ع 7، س8،  الغـري 

)1366هـ/1946م(،ص180-184)رقـم28(.

)4)( أبو القاسم علّي الزيدّي الكوفّي.

الغري )النجف(، ع12، س8، )1366هـ/1946م(، ص292-293)رقم29(.

شعراء القرن السادس للهجرة: يحيى بن سالمة الحصكفّي.. 	)3

)النجـف(، ع5، س1، )1351هــ/1933م(، ص240-244)رقـم1(، ع6،  االعتـدال 

ص297-302)رقـم2(. )1352هــ/1933م(،  س1، 

3(( ..شعراء منسّيون من محّبي آل البيت

البـالغ )بغـداد(، ع2، س1، )1386هــ-1967م(، ص7-14، وع9، س1، )1387هـ/ 

1967م(، ص9-17 تتّمـة. 

شمس الدين الفاشوشة )مستدرك(.. 2)3

البـالغ )بغـداد(، ع9، س2، )1389هــ/1969م(، ص7، رقـم1، ظ: مـن مسـتدرك 

الشـيعة. أعيان 

شمس الدين الكيشّي.. 3)3

البيان )النجف(، س3، )1386هـ/1948م(، ص155.

شموس الوجد )شعر(.. 4)3

العرفان )صيدا(، مج24، )000-1933م(، ص274.

شـهدة فخر النسـاء الكاتبة العالمة زوجة مؤّسـس المدرسـة الثقتّية . 	)3
)أشـهر عالمة عراقّية(.

المعلم الجديد )بغداد(، ع6، )0001940م(، ص117-107.
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شهر الصيام: األب والبن )شعر(.. 	)3

التلميذ العراقّي )بغداد(، ع28، )000-1923م(، ص441.

-ص-
الصابئة المندائّيون أيًضا.. 	)3

العربـّي )الكويـت(، ع116، )000-1968م(، ص105-109، ظ: مـن تـراث العاّلمـة 

مصطفـى جـواد: ج2، ص381-372.

صاحب الجاللة الملك في أول دراسته.. 	)3

جريدة الزمان )بغداد(، ع6232، في 5/2-1958م.

صاحب كتاب الطبيخ.. 	)3

جريدة العراق )بغداد(، في 1934/9/7م.

صاحب كتاب )الفاضل في صفة األدب الكامل( للوّشاء.. 	32

لغة العرب، )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص674.

الصحاح وفي مختار الصحاح.. )32

)000-1930م(،  و س8،  )000-1929م(، ص147،  )بغـداد(، س7،  العـرب  لغـة 

ص213. )000-1931م(،  س9،  و  و214،  و210-209،  و128-123،  ص48، 

صدى اليوبيل )شعر(.. 322

لغة العرب )بغداد( يوينو )000-1969م(.

الصداقة والصديق ألبي حيان التوحيدّي )عرض ونقد(.. 323

ظ: رسالة الصداقة والصديق.

صلة الخلف بموصول السلف للرودانّي )تعريف(.. 324

المكتبة )بغداد(، ع6، )000-1960م(، ص5-4.
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-ض-
الضائع من معجم األدباء لياقوت الحموّي.. 	32

مجلّـة المجمـع العلمـّي العراقـّي )بغـداد(، مـج6، )1378هــ/1959م(، ص101-

)1379هــ/1960م(، ص302-256. ومـج7،   ،173

ضعف الدعاية العربّية وطرائق تقويتها.. 	32

العربّي )الكويت(، ع111، )000-1968م(، ص47-42.

ضعف اللغة العربّية في المدارس وطرائق تقويتها.. 	32

المعلّـم الجديـد )بغـداد(، ج1، مـج11، )000-1947م(، ص2-6، و ج22، مج11، 

ص9-13. وفـي التـراث اللغـوّي: ص82-90، وص98-91.

-ط-
طائل ول طائل.. 	32

لغـة العـرب، )بغـداد( ج7، س6، )000-1928م(، ص534، وفـي التـراث اللغـوّي: 

ص351 )فوائـد لغويّـة( رهـ.

طاق كسرى في كتب العرب.. 	32
لغة العرب، )بغداد(، س9، )000-1931م(، ص376.

الطّب في المدرسة المستنصرّية.. 	33
مجلة المهن الطبيّة )بغداد(، ع1، )000-1964م(، ص6-1.

الطّب النفسجمّي.. )33
مجلّة المهن الطبيّة )بغداد(، ع3، )000-1953م(، و ص96-93.

الطفل عند العرب.. 332

المعلّم الجديد )بغداد(، ع6، )000-1940م(، ص309-289.
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الباب الخامس 

من أخبار التراث

هيأة التحرير

الطفل والبلبل )شعر(.. 333

مجلّة المعلمين )بغداد(، ع1، )000-1942م(، ص246-245.

الطيارة )الشعر المدرسّي(.. 334

مجلّة التلميذ العراقّي )بغداد(، ع28، )000-1923م(، ص441.

طيور الفتّوة وأثرها في األدب.. 	33

العربـّي )الكويـت(، ع 114، )000-1968م(، ص99-104، وفـي التـراث العربـّي: 

ص226-219. ج1، 

-ظ-

ظفـر بـن هبيـرة شـرف الديـن أبـو بـدر )ت2		هــ( دراسـة وجمـع . 	33
لشـعره.

الغـري )النجـف(، ع7، س6، )1364هـ/1945م(، ص115-116، ظ: شـعراء العراق 

في القرن السـادس للهجـرة)1و2(، وفي التراث العربـّي: ج2، ص25-15.

ُيّتَبع...
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