
 

الكتاب العلمي   المشاركة في معرض والنشر للترجمة المأمون دارمطبوعات 
 األكادیمي االفتراضي األول لجامعة بغداد 

 سعر ال اسم المطبوع  ت
 4000 /مجموعة كتاب ومترجمین                   391   مجلة بغداد العدد 1
 4000 مجموعة كتاب ومترجمین /                 392مجلة بغداد العدد    2
 4000 مجموعة كتاب ومترجمین/                 393مجلة بغداد العدد    3
 4000    مجموعة كتاب ومترجمین/                 394مجلة بغداد العدد    4
 4000 مجموعة كتاب ومترجمین/                 395مجلة بغداد العدد    5
 3000 ومترجمین  مجموعة كتاب /     2018مجلة المأمون العدد الرابع   6
 3000 مجموعة كتاب ومترجمین/     2019  األول  مجلة المأمون العدد  7
 3000 مجموعة كتاب ومترجمین/    2019 الثاني  مجلة المأمون العدد  8
 3000 مجموعة كتاب ومترجمین/     2019مجلة المأمون العدد الثالث   9
 3000 ب ومترجمینمجموعة كتا/     2019  لرابع مجلة المأمون العدد ا 10
 4000 مجموعة كتاب ومترجمین/     2018الرابع   مجلة كلكامش العدد 11
 4000 مجموعة كتاب ومترجمین/     2019االول    مجلة كلكامش العدد 12
 4000 مجموعة كتاب ومترجمین/    2019الثاني   مجلة كلكامش العدد 13
 4000 ب ومترجمینمجموعة كتا/    2019الثالث   مجلة كلكامش العدد 14
 4000 مجموعة كتاب ومترجمین/    2019  الرابع مجلة كلكامش العدد 15
 4000 الترجمة الفوریة في المؤتمرات 16
 2500 2012/كامل عوید                              الدعوة 17
 3500 /عبد الجبار راشد ملحمة ادب                            المجرشة  18
 3250 2012/عماد سعید قصص             وعشرون سنة خمسة  19
 3000 2012/مھا محمد                   الظھر األحدب    20
 6500 2012/د.محمد درویش                     كیمیاء الكلمات 21
 7250 2012/فاضل عباس الموسوي قصة                      جماعة التنین 22
 17000 2012/سعد جواد ومنذر كاظم             سبع سنوات في التبت  23
 3000 2012/كامل عوید      الموسیقى الثانیة الموسیقى  24
 5750                   النص والخطاب 25
 4250 مالمح التأثیر الغربي في األدب العربي  26
27 Modern BasriMaqama 8500 
 8250 الكالم واللغة والذاكرة   28
 3750 رجمة  صناعة الت 29
 4750 2013/د.صباح ناجي             عند وسادة محتضر 30
 3750                 ھجرة الشعراء  31
 4000   2013/عبد الواحد محمد قصص قصیرة      یموتون وال یموت         32
 4000 2013/د.محمد درویش قصص                  شریط صامت 33
 9500 2013د.محمد درویش قصص /              رجل فقد الراحة 34
 5250 /نعمة السوداني ترجمة د.محمد درویش قصائد                ھي الماء   35
 7750 2013/د.عبد الوھاب محمد قصص قصیرة            وجھي الحزین 36
 8750 قصص  2013/عادل العامل        حكایات من الفلكلور العالمي 37
 2250            النجف االشرف باأللماني   38



 8000 مسرحیات  2013/د.عبد الواحد محمد    رحلة في األزمنة الثالثة  39
 12000 قصص 2013/طارق حیدر العاني                 حمائم إیلیا 40
 3000 2013/تألیف میسون ھادي        التلصص من ثقب الباب 41
 3000 /تألیف د.نجم عبد هللا     مقدمات في المصطلح النقدي 42
 2750 2013/محمد عبد المجید    النجف االشرف باالنكلیزي  43
 3500 القراءة 44
 5500 أدب 2013/د.سامي االحمدي    شذرات من األدب األلماني 45
 21000 2013/كاظم سعد الدین         بحوث في الثقافة العالمیة  46
 5250 اللقاء األخیر   47
 35000 ثالثة اجزاء  2013یاسین طعمة الجبوري /       نھج البالغة  باالنكلیزي  48
 25000 2013/كاظم سعد الدین       مشاھیر أدباء العالم 49
 2500 2013/د.صباح ناجي       الیھود في العراق 50
 6000 /د.زھیر مجید مغامس     ضجر باریس 51
 2750 2013/لمیاء رحیم        أمیرة بغداد 52
 6250    تراتیل الناي والشغف  53
 2250 مشكالت الترجمة األدبیة  54
 5000 2013/كامل عوید      الرومانسیة الثوریة 55
 4250 الفھارس والبیوغرافیات  56
 4000 المكتبات العربیة في األندلس 57
 3750 بغداد بین المستشرقین ووراقھا 58
 3500 2013الروسي    /منى دماك االتجاھات األساسیة في األدب  59
 4500 اتیح الترجمة التحریریة مف 60
 5750 المفقود  61
 3750 2013/تألیف وأشراف د.عالء ابو الحسن      مترجمون عراقیون 62
 4750 الشعر في عالم النور   63
 2750 الكواكب في العراق القدیم 64
 2000 /اعداد محمد عبد المجید   النجف األشراف ماضیھا وحاضرھا بالعربي 65
 7750 2013/لؤي مثنى    فن الرسم في القرن العشرین 66
 4250 الشعر والقصة في األدبین األندلسي واألوربي  67
 15000 معجم النقد األدبي   68
 65000 النظام  التجاري العالمي الجدید  69
 /ترجمة د.عالء ابو الحسن وفائزة غني    االتفاقیات الدولیة لجولة االورغواي 70

 
 

46250 
 3500 2013/ھدى علي           تعلیم الترجمة  71
 10500 المدرسة االستشراقیة في فرنسا  72
 3000 2013/ایمان فاضل     النجف األشراف بالفرنسي  73
 2750 2013/ھشام عمار     أدب جزر البحر الكاریبي 74
 7000 دراسات في الترجمة وأبعادھا 75
 4000 خالصة المطارحات المیكافیلیة  76
 3250 2014/ترجمة كاظم سعد الدین     الشعر الیاباني اتجاھات ونماذج 77
 3500 اقتصاد  2014/د.محمد درویش          أزمة االقتصاد العالمي 78
 3250 2014/ كاظم سعد الدین     الشعر االیرلندي نصوص  79
 8000 1جالمعین في شرح قواعد اللغة الفرنسیة   80
 5000 ف لیلة ولیلة والعنقاء  في األدب المقارن أل 81
 4000 فضاءات أدبیة من األدب األلماني  82
 4000 بدر شاكر السیاب باللغة االنكلیزیة  83
 4000 2014/عالء خلیل ناصر     اآللیات المعرفیة في الترجمة الفوریة والتعاقبیة  84
 13000 2012/د.محمد درویش    استنطاق النص الطبعة الثانیة 85



 4000 قصائد   2014/د.عالء الطائي    د البنفسج  أو نشید المنافيرما 86
 6000 صراع الكلمة والوجود  87
 12000 2014/د.علي كمال الفھادي  األثر الحضاري في الشعر الجاھلي 88
 6000 الترجمة بوصفھا خطابا  89
 7000 أدب  2014/د.محمد درویش    كیف نترجم األدب  باللغة االنكلیزیة  90
 3000 الشعر األسیوي اإلسالمي  91
 4000 دراسة مقارنة   2014د.سداد انور /جاك بریفر والقارئ العربي  92
 12000 قصص   2014/اعداد د.نجم عبد هللا    البعد یقترب  00بغداد  93
 9000 أدب   2014/میادة یحیى  المعین في اللغة األلمانیة والترجمة   94
 5000 أدب 2014سوزان ودبرونیكا  /   المعین في اللغة الروسیة 95
 6000 أدب  2014/محمد كاظم مجید      الروائي والفنان 00كتاب فلوبیر  96
 7000 بحوث   2014/زینب عبد اللطیف     أوراق بحثیة في الترجمة  97
 3000 قصص  2014/د.عالء الطائي   أذان في منتصف اللیل 98
 3000 سبعة أزرار وعروتان  99

 35000 2015/د.عالء ابو الحسن   اء في قضایا الملكیة الفكریةإحكام ا لقض 100
 31000 2015/د.عالء ابو الحسن     المبادئ األساسیة للملكیة الفكریة 101
 56000 2015/د.عالء ابو الحسن     االتفاقیات الدولیة للملكیة الفكریة 102
 4500 تاریخي   2016/كاظم سعد الدین      رحالھ  أجانب إلى بغداد 103
 7500 أدب 2016/د.توفیق جواد المصلح      علم لسانیات النص 104
 3500    استخدام الترجمة في تعلیم اللغة االسبانیة 105
 2000 2016/د. سھاد انور      بین السیاب وبریفر   106
 6000 قصص  2017/د.سامي االحمدي     ماذا بعد أیھا البائس   107
 2000 صحافة   2017ھدى عبد علي /        لغة وسائل اإلعالم 108
 3000 /عبد اللطیف الموسوي أدب       الترجمة وانماط النصوص  109
 5000 /د.محمد درویش أدب          سلطة المؤلف وشظایا النص 110
 3500 /كاظم سعد الدین            حكایات یونانیة  111
 3000 للطیف / زینب عبد ا      ترابط المفردات في ملحق التایمز  112
 6000 /عبد الرزاق كامل تاریخي       التمثیل السردي في النقوش االشوریة الحدیثة  113
 3000 2010/ھدى عبد علي        2ط الثقافة في القرن العشرین الثقافة وعلم  114
 8000 تاریخي   2019/محمد حسن عالوي              اكتشاف نینوى وبابل 115
 4500 أدب   2019/ایمان قاسم                الھة الترجمة  116
 4500 أدب   2019/سھیل نجم           الشعر االنكلیزي في القرن العشرین 117
 3000 2019حرب المھرجین           /جودت جالي  118
 5000 /طارق العاني مجموعة قصصیة            رسالة الى جاھل   119

 

 ر المأمون للترجمة والنشر اإلصدارات الحدیثة لدا                

 

 

 


