
 2022-2021  السنة الدراسية /بحوث التخرج لطالب المرحلة الرابعة / قسم اللغة العربية مناقشة ةنلج

 

 يوم األحد 8/5/2022

قاعة  التاريخ المناقش الثاني لمناقش األولا الطالب اسم  اسم المشرف عناوين البحوث ت
 المناقشة

1 
دراسة -قصيدة )يادجلة الخير( للجواهري 

 أدبية تحليلية.
مرتضى  بناز م.م.

 موفق

ردار خضر س
 عبدالله

أ. م.د. رشاد كمال 
 مصطفى

يوم  8/5/2022 م.م. يادگار أنور توفيق

 األحد
13 

ار ناصح ريبو
 جميل

أ. م.د. رشاد كمال 
 مصطفى

يوم  8/5/2022 م.م. يادگار أنور توفيق

 األحد
13 

2 
المحسنات اللفظية في قصيدة )وا حر قلباه( 

 دراسة تحليلية بالغية. -للمتنبي
مرتضى  بناز م.م.

 موفق

ادريس محمد 
 عبدالله

أ. م.د. رشاد كمال 
 مصطفى

يوم  8/5/2022 م.م. يادگار أنور توفيق

 األحد
13 

فرياد محسن 
 وسو

أ. م.د. رشاد كمال 
 مصطفى

يوم  8/5/2022 م.م. يادگار أنور توفيق

 األحد
13 

 اإلنزياح االستبدالي في سورة يوسف 3
م. عليا أحمد م. 

 محمد

كويستان عبد 
 السالم ياسين

يوم  8/5/2022 م.م. شيرين أحمد حسن د. سةنكةر

 األحد
13 

زهراء رفيق 
 ناصر

يوم  8/5/2022 م.م. شيرين أحمد حسن د. سةنكةر

 األحد
13 

4 
التحوالت الداللية ألدوات الشرط في سورة 

 البقرة 
م. عليا أحمد م. 

 محمد

پشتيوان حسين 
 اسماعيل

يوم  8/5/2022 م.م. شيرين أحمد حسن د. سةنكةر

 األحد
16 

هۆگر عزيز 
 مصطفى

يوم  8/5/2022 م.م. شيرين أحمد حسن د. سةنكةر

 األحد
16 

 يونس  ةداللة أدوات الربط في سور 5
م. عليا أحمد م. 

 محمد

شيالن احمد 
 حسن

يوم  8/5/2022 م.م. شيرين أحمد حسن د. سةنكةر

 األحد
16 

يوم  8/5/2022 م.م. شيرين أحمد حسن د. سةنكةر ژيان كريم علي

 األحد
16 

 -موضوعاته وسماته -لشعر الصوفي ا 6
كمال  د. رشادأ. م.

 مصطفى

د. جمال سليمان  اسراء شكر قادر
 مصطفى

يوم  8/5/2022 م.م. يادگار أنور توفيق

 األحد
16 

ئارام حاجي 
 خضر

د. جمال سليمان 
 مصطفى

يوم  8/5/2022 م.م. يادگار أنور توفيق

 األحد
16 



 -المفهوم والخصائص -القصة القصيرة جدا  7
كمال  د. رشادأ. م.

 مصطفى

د. جمال سليمان  د. ايوب عمر علي خالد عزيز
 مصطفى

يوم  8/5/2022

 األحد
6 

د. جمال سليمان  د. ايوب عمر علي رزگار علي رشو
 مصطفى

يوم  8/5/2022

 األحد
6 

 -دراسة موضوعية فنية -شعر لقمان محمود  8
كمال  د. رشادأ. م.

 مصطفى

شيماء محمد 
 عبد الحسين

د. جمال سليمان  د. ايوب عمر علي
 مصطفى

يوم  8/5/2022

 األحد
6 

شيماء حمد 
 شريف علي

د. جمال سليمان  د. ايوب عمر علي
 مصطفى

يوم  8/5/2022

 األحد
6 

9 
 الوحدة العضوية في القصيدة الجاهلية بين

 المؤيدين والمعارضين
أنور  م. يادگارم.

 توفيق

خۆشناو شاكر 
 ضرخ

يوم  8/5/2022 د. سوزان مشير حمد د. ايوب عمر علي

 األحد
6 

يوم  8/5/2022 د. سوزان مشير حمد د. ايوب عمر علي جوان طيب عمر

 األحد
6 

10 
اللغة الشعرية في قصيدة النثر ) نماذج 

 شعرية(
أنور  م. يادگارم.

 توفيق

زينب محمد 
 شكور

أ. م.د. رشاد كمال 
 مصطفى

يوم  8/5/2022 د. سوزان مشير حمد

 األحد
KG1 

يام حكيم په
 احمد

أ. م.د. رشاد كمال 
 مصطفى

يوم  8/5/2022 د. سوزان مشير حمد

 األحد
KG1 

11 
دالالت توظيف التراث في شعر محمود 

 درويش
سليمان  د. جمال

 مصطفى

طليعه قلي علي 
 داد

أ. م.د. رشاد كمال 
 مصطفى

م.م. بناز مرتضى 
 موفق

يوم  8/5/2022

 األحد
KG1 

محمد صابر 
 عثمان

أ. م.د. رشاد كمال 
 مصطفى

م.م. بناز مرتضى 
 موفق

يوم  8/5/2022

 األحد
KG1 

 يوم األثنين 9/5/2022

قاعة  التاريخ المناقش الثاني المناقش األول اسم الطالب اسم المشرف عناوين البحوث ت
 المناقشة

 التمرد في شعر أحمد مطر 12
سليمان  د. جمال

 مصطفى

خالدة حمه 
 ش درويشره

م.م. بناز مرتضى  د. ايوب عمر علي
 موفق

9/5/2022 

 يوم االثنين

13 

ن شيماء حسي
 علي

م.م. بناز مرتضى  د. ايوب عمر علي
 موفق

9/5/2022 

 يوم االثنين

13 

 ی سورە الكهف فصياغة اسم الفاعل وعمله  13
صالح  م. رێژينم.

 أنور

بشرى عمر 
 عبدالله

 9/5/2022 م.م. شيرين أحمد حسن د. سةنكةر

 يوم االثنين

13 



ديالن عصام 
الدين حمه 

 الح  ص

 9/5/2022 م.م. شيرين أحمد حسن د. سةنكةر

 يوم االثنين

13 

14 
الخبر وأنواعه فی سورة الحشر )دراسة 

 نحوية(
صالح  م. رێژينم.

 أنور

سازان رشيد 
 محمد

 9/5/2022 م.م. شيرين أحمد حسن د. سةنكةر

 يوم االثنين

13 

زينة سرور 
 مجيد

 9/5/2022 م.م. شيرين أحمد حسن د. سةنكةر

 يوم االثنين

13 

 أنواعها وظائفها في سورة الفجر –التوابع  15
صالح  م. رێژينم.

 أنور

سيف  فاديه
 الدين سليمان

 9/5/2022 م.م. شيرين أحمد حسن د. راذان

 يوم االثنين

16 

ثمان نيسك عهه
 محمد أمين

 9/5/2022 م.م. شيرين أحمد حسن د. راذان

 يوم االثنين

16 

16 
المبالغة في سورة )المائدة ( دراسة الصيغة 

 صرفية داللية.
 د. سةنكةر

اسعد ند گوفه
 صابر

محمد  د. جوهرأ. م. 
 أمين

 9/5/2022 م. م. عليا أحمد محمد

 يوم االثنين

16 

محمد  د. جوهرأ. م.  سيما انور عزيز
 أمين

 9/5/2022 م. م. عليا أحمد محمد

 يوم االثنين

16 

17 
دراسة  –المفعول المطلق في سورة التوبة 

 نحوية داللية
 د. سةنكةر

هيمن جالل  
 محمد

محمد  د. جوهرأ. م. 
 أمين

 9/5/2022 م. م. عليا أحمد محمد

 يوم االثنين

16 

ڕيباز يوسف 
 حمد

محمد  د. جوهرأ. م. 
 أمين

 9/5/2022 م. م. عليا أحمد محمد

 يوم االثنين

16 

18 
 –التوكيد في سورة )يوسف ( عليه السالم 

 دراسة نحوية داللية.
 سةنكةرد. 

عبدالله مجيد 
 حسين

محمد  د. جوهرأ. م. 
 أمين

 9/5/2022 م. م. عليا أحمد محمد

 يوم االثنين

6 

شادان فۆاد 
 احمد

محمد  د. جوهرأ. م. 
 أمين

 9/5/2022 م. م. عليا أحمد محمد

 يوم االثنين

6 

19 
التراكيب النحوية الدالة على الحذف والتقدير  

 في سورة النساء
 د. جوهرأ. م. 

 محمد أمين

سوزان صابر 
 علي

أ. م. د. ياسين تحسين 
 كريم

 9/5/2022 د. راذان

 يوم االثنين

6 

أ. م. د. ياسين تحسين  سكته كريم حمه
 كريم

 9/5/2022 د. راذان

 يوم االثنين

6 

20 
الدرس النحوي عند العلماء المتقدمين في 

 شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك
 د. جوهرأ. م. 

 محمد أمين

شيرين احمد  
 مصطفى

أ. م. د. ياسين تحسين 
 كريم

 9/5/2022 د. راذان

 يوم االثنين

6 

يسرى حسين 
 درويش

أ. م. د. ياسين تحسين 
 كريم

 9/5/2022 د. راذان

 يوم االثنين

6 



21 
أسماء الفواكه والنباتات واالشجار  في القران 

 / دراسة داللية الكريم
 د. جوهرأ. م. 

 محمد أمين

عبدالله عبد 
 الرحمن عمر

أ. م. د. ياسين تحسين 
 كريم

صالح  نيژێم.م. ر
 أنور

9/5/2022 

 يوم االثنين

KG1 

محمد مسعود 
 محمود

أ. م. د. ياسين تحسين 
 كريم

صالح  نيژێم.م. ر
 أنور

9/5/2022 

 يوم االثنين

KG1 

22 
أبنية االسماء ألفاظ الغفران في القران الكريم 

 دراسة صرفية /
 انذرا د.

 یعل رگولەس
 طفیمص

أ. م. د. ياسين تحسين 
 كريم

صالح  نيژێم.م. ر
 أنور

9/5/2022 

 يوم االثنين

KG1 

روناك جالل 
 حمد امين

أ. م. د. ياسين تحسين 
 كريم

صالح  نيژێم.م. ر
 أنور

9/5/2022 

 يوم االثنين

KG1 

 يوم الثالثاء 10/5/2022

قاعة  التاريخ المناقش الثاني المناقش األول اسم الطالب اسم المشرف عناوين البحوث ت
 المناقشة

 انذرا د. "ال" في سورة البقرة دراسة نحوية داللية 23

سيروان عبد 
 الرحمن احمد

أ. م. د. ياسين تحسين 
 كريم

صالح  نيژێم.م. ر
 أنور

10/5/2022 

 يوم الثالثاء
13 

عثمان كاروان 
 رضا

أ. م. د. ياسين تحسين 
 كريم

صالح  نيژێم.م. ر
 أنور

10/5/2022 

 يوم الثالثاء
13 

24 
سورة الفتح / دراسة أبنية جموع التكسير في 

 صرفية
 انذرا د.

امل جمعة 
 عبدالله

صالح  نيژێم.م. ر د. سةنكةر
 أنور

10/5/2022 

 يوم الثالثاء
13 

سارا مشير 
 شهباز

صالح  نيژێم.م. ر د. سةنكةر
 أنور

10/5/2022 

 يوم الثالثاء
13 

25 
الداللة التركيبية لنماذج من أسماء االشارة 

  الدالة على البعد في القران الكريم
أحمد  م. شيرينم.

 حسن

سروة حسين 
 سولره

صالح  نيژێم.م. ر د. راذان
 أنور

10/5/2022 

 يوم الثالثاء
13 

سميرة عيسى 
 حسين

صالح  نيژێم.م. ر د. راذان
 أنور

10/5/2022 

 يوم الثالثاء
13 

26 
البنية الصوتية للفاصلة القرانية في سورة 

 )ص( و أثرها في المعنى.
أحمد  م. شيرينم.

 حسن

بيان عمر 
 مصطفى

محمد  د. جوهرأ. م. 
 أمين

 10/5/2022 م. م. عليا أحمد محمد

 يوم الثالثاء
16 

ژيان محمد 
 عزيز

محمد  د. جوهرأ. م. 
 أمين

 10/5/2022 م. م. عليا أحمد محمد

 يوم الثالثاء
16 

27 
االلفاظ الدالة على التقريع والتخويف في 

 القران الكريم / دراسة داللية
أحمد  م. شيرينم.

 حسن

بختيار طاهر 
 قادر

محمد  د. جوهرأ. م. 
 أمين

 10/5/2022 م. م. عليا أحمد محمد

 يوم الثالثاء
16 

عبد الغفور 
 قادر رسول

محمد  د. جوهرأ. م. 
 أمين

 10/5/2022 م. م. عليا أحمد محمد

 يوم الثالثاء
16 



 الماء في شعر حافظ ابراهيم 28
مشير  د. سوزان
 حمد

د. جمال سليمان  احمد عمران حم
 مصطفى

م.م. بناز مرتضى 
 موفق

10/5/2022 

 يوم الثالثاء
16 

علي سلمان 
 رسول

د. جمال سليمان 
 مصطفى

م.م. بناز مرتضى 
 موفق

10/5/2022 

 يوم الثالثاء
16 

 الرمز في شعر ابن خفاجة االندلسي 29
مشير  د. سوزان
 حمد

عبير حسن 
 حسين

د. جمال سليمان 
 مصطفى

م.م. بناز مرتضى 
 موفق

10/5/2022 

 يوم الثالثاء
6 

ريزان يونس 
 سعيد

د. جمال سليمان 
 مصطفى

م.م. بناز مرتضى 
 موفق

10/5/2022 

 يوم الثالثاء
6 

30 
البناء الفني في قصيدة البردة لكعب بن زهير 

 )ر.ض(.
 عمر علي د. ايوب

عباس محمد 
 حمو

 10/5/2022 د. سوزان مشير حمد م.م. يادگار أنور توفيق

 يوم الثالثاء
6 

كمال حسن 
 سليمان

 10/5/2022 د. سوزان مشير حمد م.م. يادگار أنور توفيق

 يوم الثالثاء
6 

 عمر علي د. ايوب النرجسية في الشعر العربي الحديث. 31

فارس مولود 
 قادر

 10/5/2022 د. سوزان مشير حمد م.م. يادگار أنور توفيق

 يوم الثالثاء
6 

 10/5/2022 د. سوزان مشير حمد م.م. يادگار أنور توفيق دهام رشيد حمد

 يوم الثالثاء
6 

32 
البناء الفني في المقالة العربية، مقاالت )أحمد 

 أمين( أنموذجا.
 عمر علي د. ايوب

ريزان لقمان 
 رسول

م.م. بناز مرتضى  د. سوزان مشير حمد
 موفق

10/5/2022 

 يوم الثالثاء
KG1 

م.م. بناز مرتضى  د. سوزان مشير حمد سارا صالح عمر
 موفق

10/5/2022 

 يوم الثالثاء
KG1 

 مالحظة: 

 (.10/5/2022( وتستمر حتى )8/5/2022تبدأ مناقشة بحوث طالب المرحلة الرابعة بتاريخ )-

 في تمام الساعة الرابعة مع بداية الدوام. تبدأ المناقشة-

 تجرى المناقشة في القاعات المحددة في جدول المناقشة.-

 على االساتذة الحضور في اليوم المحدد للمناقشة.-

 ( دقيقة.15مدة المناقشة لكل طالب )-

االمتحان للطالب، بعد المناقشة ال تعطى مهلة او وقت اضافي للطالب للتعديل، بل توضع الدرجة على البحث ورقة يعتبر بحث التخرج بمثابة -

 ود بين أيديكم.الموج


