ناونیشان
ناوی سەرپەرشتیار
ت
 ١أم.د.ابراهيم محمد سعيد أدوات االستثناء واستعماالتها يف اللغة العربية.
محمد عارف
ر
أدوات الشط – دالالتها وتطبيقاتها يف اللغة العربية.
2

3

أ.م.د.حسن محمد
إبراهيم

الحال احكامه وتطبيقاته

الطباق والجناس وتطبيقاتهما يف الجزء الثالثي من
القرآن الكريم.
د.جمال سليمان مصطف اآلخر يف شعر الجواهري.
ر
االغتاب يف شعر بدر شاكر السياب.

4

أ.م.د.رشاد كمال مصطف

5

أ.م.د.ياسي تحسي كريم

6

د.سوزان مشت حمد

7

د.فضيلة احمد سعيد

8

عل
د.ايوب عمر ي

9

م.م.شتين احمد حسن

شعر بتبال محمود – دراسة موضوعية ّ
فنية.
لمحن الدين زنكنه.
الحوار يف رواية ئاسوس
ي
سورة طه  -دراسة صوتية.
مادة (خ ل ق) دراسة لغوية يف نماذج من القرآن الكريم.
الرمز يف شعر فدوى طوقان
التفاؤل يف شعر غادة السمان
االستعارة ف الحديث النبوي ر
الشيف -نماذج مختارة.
ي
جوامع الكلم ف الحديث النبوي ر
الشيف.
ي
المرأة يف شعر عدنان الراوي
محن الدين زنكنه
التعة الواقعية يف قصص
ي

 10م.م.فريشته حمه أحمد

أثر السياق يف توسع داللة المفردات نماذج من معجم
لسان العرب.
ر
التكيبة االسمية يف سورة النور دراسة نحوية داللية.
داللة التنكت و التعریف يف سورة مریم
االنماط ر
التكیبیة ودالالتها يف سورة مریم

 11م.م.ياديگار انور توفيق

اب نؤاس -دراسة نقدية
زهديات ي
العباس
أدب التوقيعات يف العض
ي

قوتاب
ايفان ارسالن صابر
محمد عبدالهادي كاك محمد
هفال كمال عبدالكريم
رسسام فخرالدين محمد
محمد طه مصطف
فهم يونس خواكرم
ي
رويدة رستم مطلب
معصومة ياسي حويز
فاطمة بايز نوري
حج
ديول
روزنا
ي
ي
تافكه احمد شهاب
من محمد امي
عائشة نجاة عبدهللا
زيتونة محسن عبدهللا
شيماء عبدالكريم خض
نسيم دلشاد حسي
رضا يارس عبدالمنعم
عبدالكريم قاسم عثمان
سازكار واحد تاج الدين
زهراء نوزاد جميل
سلوى صدرالدين سعيد
عل
كافية انور ي
سيداد احمد حسن
غمبار يوسف صالح
سانا نوزاد عثمان
مروه ادريس ادم
فاطمة محمد عبدالكريم
اريفان خواكرم عبدالكريم
شفاء نعمت محمد
شيفاء فايق فرخو
ام زكري ياسي
ر ي
حاج
نهاد ايوب
ي
سمية محمد صالح
فريشته نجم الدين حويز
ئاكام حسن رشيد
عل
بختيار خان مت ي
حنان خادو بتا
آالء ازاد ابوبكر
ادريس محمد همزة
مراد دهام حسن
شادان شوان حمد
كازين فاخر نريمان
شهد دلشاد جالل

 12م.م.عليا أحمد محمد

قباب
تجليات التشبيه يف قصائد نزار ي
التقديم والتأخت يف كتاب طوق الحمامة

ايمان اسود جالل
محمد نوزاد ابراهيم
عل كاكه
ريان ي
زينب نجم الدين محمد
ايمان محمد حسي

