
 / موصل  اآلدابلٌة جدول ك

اسم  عنوان األطروحة اسم الطالب ت
 المشرف

 التخصص السنة الشهادة

                    الجمل الظرفٌة الملحمة فً النصوص العلمٌة فتاح احمد أمجد ٔ
 والمانونٌة اإلنكلٌزٌة دراسة نحوٌة داللٌة

احمد عثمان 
 دمحم

اللغة /علم  2ٕٔٓ ستٌرماج
 ووالنحالداللة 

عمار فتحً  ٕ
 مربد دمحم

 مشكالت أُسر ذوي اإلحتٌاجات الخاصة

 -دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الموصل –

دمحم محمود 
 أحمد

 علم اإلجتماع 2ٕٔٓ ماجستٌر

 عبد هللازكً  ٖ
 صالح لجً

تفكن التنظٌم اإلجتماعً وعاللته بإنحراف األحداث 

 -دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة كركون

خلٌل دمحم 
حسٌن 
 ديالخال

التنظٌم  2ٕٔٓ ماجستٌر
 اإلجتماعً

سالم احمد سند  ٗ
ٌوسف 
 المتٌوتً

دراسة فً البٌان  –آٌات النساء فً المرآن الكرٌم 
 والبدٌع

احمد فتحً 
 رمضان

االدب العربً /  2ٕٔٓ دكتوراه
 البالغة

امنة عدنان  ٘
 عثمان عمر

Articulating revolt through 

womanism; astudy of Hurston s their 

eyes were watching god , walkers 

color purple and kincaids the 

autobiography of my mother 

عبد وفاء 
زٌن  اللطٌف
 العابدٌن

 \ادب انكلٌزي  2ٕٔٓ ماجستٌر
 رواٌة

 عبد هللاموفك  ٙ
 فتحً اللوٌزي

مماومة المفماس الشمالً لالحتالل الروسً 
 م7٘1ٔ-27٘ٔوالمولف العثمانً منها 

عبد نسٌبة 
عبد  العزٌز

 هللا

تارٌخ حدٌث  2ٕٔٓ ماجستٌر
تارٌخ الدولة 

 العثمانٌة

محمود مال هللا  2
 لنبر

نهاٌة الحٌاة الدٌنٌة فً بالد المولاز والخزر حتى 
 الرابع للهجرة/العاشر للمٌالد المرن

ناٌف دمحم 
 شبٌب

التارٌخ/ التارٌخ  2ٕٔٓ دكتوراه
 اإلسالمً

رفل عبد الغنً  7
 عمر

ظاهرة تسول النساء وتداعٌاتها المجتمعٌة دراسة 
 اجتماعٌة مٌدانٌة فً مدٌنة الموصل

حارث حازم 
 اٌوب

مشكالت  2ٕٔٓ ماجستٌر
 اجتماعٌة

رغد ثائر أحمد  1
 خلٌل

نادٌة صباح  العوامل االجتماعٌة المؤثرة فً السلون االنجابً
 محمود 

علم اجتماع  2ٕٔٓ ماجستٌر
 السكان

زهراء دمحم  ٓٔ
 ظم زٌنلكا

لم تكتمل( لعبد هللا  رباعٌات)فً التشكٌل الشعري 
 البدرانً

حمد جار هللا 
 ٌاسٌن

االدب العربً/  2ٕٔٓ ماجستٌر
 الحدٌث

رأفت رجب  ٔٔ
 فتحً حسٌن

 الموصل: دراسةالمكتبات المدرسٌة فً مدٌنة 
 مراكز مصادر التعلم إلى التحولمٌدانٌة مع إمكانٌة 

عمار عبد 
اللطٌف عبد 

 العالً

المعلومات  2ٕٔٓ ماجستٌر
والمكتبات / 

مكتبات ال
 المدرسٌة

فارس تركً  ٕٔ
محمود 
 إسماعٌل

المحافظون الجدد ودورهم فً صنع السٌاسة 
    األمرٌكٌة تجاه المنطمة العربٌة

دمحم علً 
 داهش

السٌاسة   2ٕٔٓ دكتوراه
الخارجٌة 
 األمرٌكٌة

ابراهٌم نوره  ٖٔ
 توفٌك

الٌها فً العصر حركة العلماء من الموصل و
 م(2ٕٔٔ/ٓٙٙ-ٕٔ٘االتابكً )

سفٌان ٌاسٌن 
 ابراهٌم

 تارٌخ اسالمً 2ٕٔٓ دكتوراه

عٌسى فاضل  ٗٔ
 نزال

المستوطنات االسرائٌلٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة 
-1ٙ2ٔالمحتلة وتأثٌراتها على الشعب الفلسطٌنً 

ٔ11ٖ 

زهٌر على 
 احمد

تارٌخ حدٌث  2ٕٔٓ دكتوراه
ومعاصر/ 
 فلسطٌن

األبعاد االجتماعٌة لالشاعة فً المنوات الفضائٌة  إلبال ولٌد مجٌد ٘ٔ
دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة  –االخبارٌة العربٌة 

 كركون

علً احمد 
 خضر 

علم االجتماع  2ٕٔٓ ماجستٌر
 االعالمً

أسماء غانم  ٙٔ
رمضان 
 السبعاوي

األدوات الداعمة للعملٌات الفنٌة فً بٌئة االنترنت 

س المكتبة المركزٌة لجامعة وتطبٌمها فً فهار

 الموصل

محمود صالح 
 إسماعٌل

 

المعلومات  2ٕٔٓ ماجستٌر
 والمكتبات  

 

خالدة ابراهٌم  2ٔ

 خلٌل

 – 121ٔمؤتمرات الممة العربٌة والمضاٌا العربٌة 
  دراسة تارٌخٌة سٌاسٌة ٖٕٓٓ

دمحم علً 
 داهش

 التارٌخ الحدٌث 2ٕٔٓ دكتوراه

عال عارف  7ٔ
 جعفر 

ٌة للفرولات اللغوٌه باختالف الجنس دراسة خطاب
  فً تعلٌمات الفٌسبون

نشوان 
 مصطفى 

 اللغه االنكلٌزٌة 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

 
 



التلوث البٌئً وانعكاساته االجتماعٌة على االسرة  دعاء صدٌك 1ٔ
   دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الموصل

علم اجتماع  2ٕٔٓ ماجستٌر باسمة فارس
 البٌئة

"الُمشاَكلة" فً المرآن الكرٌم إلى اللغة ترجمة  أحمد ذنون ٕٓ
 االنكلٌزٌة

 

 عبد الرحمن
 أحمد

 ادب الترجمة 2ٕٔٓ ماجستٌر

الرسوم التصوٌرٌة فً تعلٌم اللغة استخدام  وضاح خالد ٕٔ
 الفرنسٌة وتعلمها بوصفها لغة اجنبٌة

اللغة الفرنسٌة  2ٕٔٓ ماجستٌر مؤٌد عباس
 وآدابها

تصادٌة فً صدر اإلسالم والدولة التنظٌمات االل زٌاد طارق ٕٕ
 من خالل كتاب الطبمات الكبرى البن سعد األموٌة

 م( 7ٗٗهـ/ٖٕٓ )ت

فلسفة فً  2ٕٔٓ دكتوراه نجمان ٌاسٌن
التارٌخ 
 اإلسالمً

 ادب حدٌث 2ٕٔٓ دكتوراه بشرى حمدي مٕٕٔٓ/  ٕٓٓٓاالستالب فً الرواٌة العرالٌة  غزوان عطٌة ٖٕ

همشة فً مجموعة ضوء العشب الشخصٌة الم فالح دمحم ٕٗ
   عبد العزٌزألنور 

االدب الحدٌث/  2ٕٔٓ ماجستٌر فارس عزٌز
 النثر  

الحرب الروسٌة العثمانٌة )حروب الجبهة الشرلٌة  أسعد صالح ٕ٘
 م نموذجاً( 7ٕ1ٔ – 7ٕ7ٔ )المولاز(

باسمة عبد 
 العزٌز

تارٌخ حدٌث /  2ٕٔٓ ماجستٌر
 تارٌخ عثمانً

رات الحضارٌة بٌن مصر والمغرب اإلسالمً التأثٌ صالح حسن ٕٙ
-7ٗٙوإفرٌمٌا فً العصر المملوكً األول 

 م7ٕٖٔ-ٕٓ٘ٔهـ/27ٗ

التارٌخ  2ٕٔٓ دكتوراه غانم عبد هللا
 اإلسالمً

از  2ٕ  لحٌاة والموت فً شعر عصر الطوائف باألندلس أحمدفَوَّ
 

فلسفة فً  2ٕٔٓ دكتوراه ٌونس طركً
 األدب العربً 

المروي عن االصمعً فً غرٌب الحدٌث ألبً  أحمد محمود 7ٕ
 -دراسة داللٌة-عبٌد

 اللغة العربٌة 2ٕٔٓ دكتوراه حسن عبد هللا

 االء توفٌك 1ٕ
 عزٌز

L'utilisation de la grammaire dans 

l'enseignement/ apprentissage en 

classe du FLE Cas des étudiants du 

Département de Français à 

l'Université de Mossoul    

مؤٌد عباس 
 نعبد الحس

اللغة الفرنسٌة  2ٕٔٓ ماجستٌر
 وآدابها

العاهة فً الرواٌة المغاربٌة ـ دراسة فً نماذج  لٌس عمر ٖٓ
 منتخبة ـ

 األدب العربً 2ٕٔٓ دكتوراه عمار احمد

 أدب حدٌث 2ٕٔٓ دكتوراه أحمد عدنان شعرٌة المكان فً دٌوان رٌاحٌن األلم للرباوي   فٌصل سوري ٖٔ

نصوص الضرورة الشعرٌة فً معجم لسان العرب  االء دمحم ٕٖ
 تجرٌد وتحمٌك ودراسة –

 اللغة والنحو 2ٕٔٓ دكتوراه حازم سعٌد

فً كتاب الكلٌات للكفوي  المصطلح النمدي كامل سلٌم ٖٖ
 هـ(1ٗٓٔ)

 أدب حدٌث 2ٕٔٓ ماجستٌر دمحم سالم

بن رزق هللا  بد الرازقعالجهود النحوٌة لعز الدٌن  دعاء وجٌه ٖٗ
هـ( فً تفسٌره: رموز الكنوز  ٔٙٙالرسعنً )ت 

 فً تفسٌر الكتاب العزٌز

 / لغة 2ٕٔٓ ماجستٌر عبد هللارافع 

ولٌد عبد ٌاسٌن  ٖ٘
 دمحم الطائً

 الزمن فً شعر أبً فراس الحمدانً
 ه(2ٖ٘)ت: 

عبد نوار 
 النافع

 ادب عربً 2ٕٔٓ ماجستٌر

ٌات المراءة المستخدمة من لبل تمصً ستراتٌج رؤٌا ناهض ٖٙ
 العرالٌٌن الخاضعٌن الختبار االٌلتس

اللغة االنكلٌزٌة  2ٕٔٓ ماجستٌر حسٌن علً
 وعلم اللغة

دمحم عبدالماجود  2ٖ
 احمد السلمان

م ٖٗٙهــ /ٕٕطرابلس الغرب من الفتح اإلسالمً 
م دراسة 1ٓ1هــــ / 1ٕٙإلى سموط دولة األغالبة 

 سٌاسٌة التصادٌة    

 عبد هللا دمحم
 احمد

 تارٌخ اسالمً 2ٕٔٓ ماجستٌر

 عبد هللاعمار  7ٖ
 ٌحٌى

الدامٌة ولصص  فً( الحجرةالوالعٌة السحرٌة 

، ) المدٌماشباح امرٌكٌة وعجائب العالم (و)اخرى

 كارتر(  أنجال) لـ مجموعتٌن لصصٌتٌن

رعـد احمد 

 صالح

 

 االدب االنكلٌزي 2ٕٔٓ ماجستٌر
الرواٌة /

 الحدٌثة

سـم طـه جا 1ٖ
 أحمـد

 

المتعدد من توجٌهات السمٌن الحلبً للمصدر 
دراسة في الدر  النكرة المنصوب المحذوف فعله

 -حفص لقراءة عاصم إطـاراً  رواية- المصون

عبد الوّهاب 
 دمحم علً

 اللغة العربٌة 2ٕٔٓ دكتوراه

مروه رٌاض  ٓٗ
 هاشم

واإلدراكٌة تـــرجمة أفعال المــول اللفظٌة 
)منظــور وظٌفــً  إلى العربٌــة زٌـةاإلنجلٌـــ
 نُُظمـً(

دمحم عبدهلل 
 داؤود

 ألترجمة ٕٗٔٓ ماجستٌر

عماد عجٌب  ٔٗ
 كرٌم

أحمد دمحم علً  بالغة التالؤم فً جزء الذارٌلت
 آل رحٌم

اللغة  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 العربٌة/البالغة



عبد احمد  ٕٗ
 دمحم الواحد

نبٌة تمصً دور تدرٌسًٌ اللغة اإلنكلٌزٌة كلغة أج
فً تنمٌة الوعً الثمافً لدى الطلبة على المستوى 

 الجامعً

حسٌن علً 
 احمد

علم اللغة  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 التطبٌمً

حمد دمحم فتحً  ٖٗ
 الٌاس

فاء عبد هللا  التّوظٌف الفنًّ للَّون فً شعِر السَّري الرَّ
 محمود طه

ادب عربً /  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 ادب عباسً

عبد الرزاق  ٗٗ
خلف محمود 

 اديحم

الشاهد الشعري الصرفً فً كتب )معانً المرآن( 
دراسة )للفراء واألخفش والزجاج والنحاس 

 تحلٌلٌة(

عبد الوهاب 
 دمحم علً

 اللغة /الصرف ٕٗٔٓ ماجستٌر

عماد فرحان  ٘ٗ
 ٌاسٌن

 لصٌدة المدٌح فً شعر عثمان بكتاش الموصلً
 م[ دراسة فنٌة7ٓ7ٔهـ/ٕٕٕٔ]ت 

عبد هللا 
محمود طه 

 المولى

أدب عربً  ٕٗٔٓ جستٌرما
 عصور متأخرة

رٌحان حمٌد  ٙٗ
 خضر الجبوري

عالمات االتصال غٌر اللفظً فً الشعر العربً لبل 
 اإلسالم

مؤٌد دمحم 
 صالح 

أدب عصر ما  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 لبل اإلسالم

عادل مرعً  2ٗ
 حسن

دمحم زهٌر  (ٕالمختارات األدبٌة فً منهاج )بال حدود الجدٌد 
 زٌدان

 اللغة الفرنسٌة ٕٗٔٓ دبلوم

ضٌاء حسن  7ٗ
 نعمة حمادة

جهود العلماء فً الحضارة االسالمٌة فً العلوم 
 م ( 7ٕ٘ٔ -1ٖٔه /  ٙ٘ٙ -ٖٓٓالصرفة    ) 

عبدالجبار 
 حامد احمد

حضارة  7ٕٔٓ دكتوراه
 اسالمٌة

أحمد نورالدٌن  1ٗ
 أحمد

الصحابً حكٌم بن حزام حٌاته ومروٌاته فً 
 الحدٌث والتارٌخ

 دمحم عمر
 الشاهٌن

 السٌرة النبوٌة 7ٕٔٓ ماجستٌر

غفران مهند  ٓ٘
 عبدالستار 

صعوبات ترجمة ألجنس من اللغة االنكلٌزٌة الى 
 العربٌة

 النحو\الترجمة 7ٕٔٓ ماجستٌر هالة خالد نجم

نادٌة مسعود  ٔ٘
 شرٌف

 1ٙ7ٔ-1٘7ٔالخدمات الصحٌة فً الموصل 
 )دراسة تارٌخٌة(

لمى عبد 
العزٌز 
 مصطفى

تارٌخ العراق  7ٕٔٓ دكتوراه
 المعاصر

 األدِب العربً ٕٙٓٓ ماجستٌر أحمد فتحً أحمد فتحً  دراسة بالغٌة التذٌٌل فً المرآن الكرٌم سالم احمد سند سالم احمد سند  ٕ٘

عدنان مهدي  ٖ٘
 سلطان

دراسة فً  –االعجاز البالغً فً المصة المرآنٌة 
 سور الطواسٌن

عبد الستار 
 فاضل خضر

 اللغة / البالغة 7ٕٓٓ ماجستٌر

ان عبد عدن ٗ٘
 -السالم أسعد

ٌِْلٌَّةٌ  ِل ِدَراَسةٌ باَلِغٌَّةٌ تَْحِل أحمد فتحً  ُسَوُر الُمفَصَّ
 رمضان

اللغة العربٌة /  ٕٓٔٓ دكتوراه
 البالغة

دور علماء الشافعٌة فً الحركة الفكرٌة فً مصر  عبد دمحم عبدهللا ٘٘
فً المرنٌن الثالث والرابع الهجرٌٌن / التاسع 

 نوالعاشر المٌالدٌٌ

ناٌف دمحم 
 شبٌب

حضارة  7ٕٔٓ ماجستٌر
االسالمٌة / فكر 

 االسالمً

غراس محمود  ٙ٘
 دمحم

م( حٌاته 7ٔ7هـ/ٌٖٕٓحً بن آدم المرشً )ت 
 وكتابه الخراج

نجمان ٌاسٌن 
 عباس

التارٌخ  7ٕٔٓ ماجستٌر
 االسالمً

امنة لصً  2٘
احمد تمً 
 العرٌبً

Epistemic Modality in Research 

Papers: A Comparison Between 

Scientific and Literary Research 

Texts 

إباء مظفر 
 الرسام

 / تداولٌةلغة  7ٕٔٓ ماجستٌر

خلٌل عبد هللا  7٘
 خلٌل ابراهٌم

إللاااااٌم  واالجتماعٌاااااة فاااااً)األوضااااااع اإللتصاااااادٌة 
 م 1ٗٙــــ  2ٗ1/  هـ ٖٖٗـــــ ٕٖٔاألحواز(

دمحم حامد 
 إسماعٌل

 تارٌخ إسالمً / 7ٕٔٓ ماجستٌر
 تارٌخ عباسً

سٌماء فٌصل  1٘
 دمحم

الثورة العباسٌة وحٌثٌاتها فً كتابات فان                                
 فلوتن وفلهاوزن

عبد ناصر 
 الرزاق

تارٌخ اسالمً /  7ٕٔٓ دكتوراه
 استشراق

هٌثم محمود  ٓٙ
 ٌونس طٌبان

المعطٌات الحضارٌة فً كتاب الكامل البن االثٌر 
 هـ 7ٕٙالى  ٖٓٓهـ من  ٖٓٙالمتوفى سنة 

سلطان جبر 
 سلطان

تارٌخ اسالمً/   7ٕٔٓ دكتوراه
الحروب 
 الصلٌبٌة

احمد صالح  ٔٙ
 ذٌاب

امٌن لممان  المشتمات فً شعر المتنبً _دراسة داللٌة_
 الحبار

اللغة العربٌة/  7ٕٔٓ ماجستٌر
 لغة

كرم اسكندر  ٕٙ
 خلٌل داؤد

L’espace du lieu dans Désert  محـمد زهٌر 
 زٌدان

 االدب الفرنسً 7ٕٔٓ ماجستٌر

أحمد جارهللا    عتبات النص فً شعر عدنان الصائغ هناء أحمد دمحم ٖٙ
 ٌاسٌن

األدب العربً /  1ٕٔٓ دكتوراه
 األدب الحدٌث

عمر فٌصل  ٗٙ
 محمود

 ٕٔٔٓ-17ٔٔالعاللات المصرٌة االسرائٌلٌة 
 دراسة سٌاسٌة

عصمت 
 برهان الدٌن

 لحدٌثلتارٌخ اا 7ٕٔٓ دكتوراه

منال إٌاد علً  ٘ٙ
 حسٌن

ًّ )ت   2ِٓٗكفَاٌَةُ الُمتََحفِِّظ فً اللّغة البن األجداب
 هـ( دراسةٌ فً الفروِق الّداللٌةِ 

روعة محمود 
 الزرري

 داللة -لغة 7ٕٔٓ دكتوراه

 



نورا مصطفى  ٙٙ
 أٌمن عزالدٌن

The Translation of Arabic 

Quantifiers into English 

 ترجمة 7ٕٔٓ جستٌرما هالة خالد نجم

عبد هللا حسٌن  2ٙ
 علً

الوصف فً شعر ابن وكٌع التنٌسً، دراسة 
 موضوعٌة

احمد ٌحٌى 
 علً الدلٌمً

/  اللغة العربٌة 7ٕٔٓ ماجستٌر
 االدب العربً

جنان حسٌن  7ٙ
 عبد المادر
 محمود

 Collaborative Translation 

Analysis: Problems and Strategies 

انٌس بهنام 
 نعوم

 الترجمة 7ٕٔٓ ماجستٌر

رؤى زهٌر  1ٙ
 حمودي

    Legal Translation and the Problem 

of Teaching Grammatical 

Equivalence 

باسم ٌحٌى 
 جاسم

 اللغة االنكلٌزٌة 7ٕٔٓ ماجستٌر

ٌوسف صالح  2ٓ
 لادر

بكر عبد هللا  داللة األفعال الواردة مرة واحدة فً المرآن الكرٌم
 خورشٌد

 اللغة العربٌة 2ٕٔٓ دكتوراه

 جاسم إٌمان 2ٔ
 عبد حسن
 المادر

 الثانً سلٌم السلطان عهد فً العثمانٌة الدولة
 م2ٗ٘ٔ-ٙٙ٘ٔ

 محً ذاكر
 عبد هللا الدٌن

 تارٌخ حدٌث 7ٕٔٓ ماجستٌر

جوان محسن  2ٕ
 فرحان

الدور السٌاسً للسفارات فً دولة المرابطٌن فً 
 عهد األمٌر ٌوسف بن تاشفٌن

 م(2ٓٔٔ-7٘ٓٔهـ/ ٓٓ٘-ٓ٘ٗ)

عبد إٌمان 
حسن  الرحمن
 العثمان

التارٌخ  7ٕٔٓ ماجستٌر
 االسالمً

 م( 1ٓ1ٔ-721ٔسنجك السلٌمانٌة فً العهد العثمانً ) وئام ولٌد دمحم 2ٖ
دراسة فً االوضاع االدارٌة واالجتماعٌة والثمافٌة 

 وااللتصادٌة

عبد نسٌبة 
عبد  العزٌز

 هللا

 تارٌخ حدٌث 7ٕٔٓ ماجستٌر

 مداخل منهجٌة لتعلم/ تدرٌس الترجمة الدبلوماسٌة  اد دمحمهاجر زٌ 2ٗ
  Approches  méthodologiques de  

l’enseignement /   apprentissage de la 

traduction des textes diplomatiques 

 اللغة الفرنسٌة 7ٕٔٓ ماجستٌر دارا حسن طه

ماد االنطبااعً دٌوان أنات حائرة لعزٌز أباظة بٌن الن لصً علً دمحم 2٘
 والموضوعً

لبٌة توفٌك 
 سلطان 

اللغة العربٌة /  7ٕٔٓ ماجستٌر
 االدب الحدٌث

عبد احمد دمحم  2ٙ
 الكرٌم

دور المساجاااـد فاااً الحٌااااة العامـاااـة فاااً العصااارٌن 
هاااـ / ٔٙٙ-ٕٕ٘ الشاااام )الزنكاااً واألٌاااوبً لااابالد 

 م(ٕٕٙٔــ  7ٕٔٔ

 عبد الستار
عبد اسماعٌل 
 الرحمن

ٌخ التار 7ٕٔٓ دكتوراه
 االسالمً

اٌناس ولٌد  22
 اسعد دمحم

هااـ( دراسااة 12٘غرٌااب الحاادٌث إلباان الجااوزي )ت
 لغوٌة

احمد ابراهٌم 
 خضر

 اللغة العربٌة 7ٕٔٓ دكتوراه

 عبد هللاماهر  27
 حسن

أسماء سعود  -دراسة تحلٌلٌة- التولٌعات األندلسٌة
 إدهام

اللغة العربٌة/  7ٕٔٓ ماجستٌر
 أدب أندلسً

هند فخري  21
 دأحم

أبنٌة األفعال والمصادر والمشتمات فً متن أحادٌاث 
 هــ21٘جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلً )ت

فراس 
 عبدالعزٌز

/  اللغة العربٌة 7ٕٔٓ دكتوراه
 الصرف

نصٌف جاسم  7ٓ
 دمحم خلف

الاادرس البالغااً فااً كتاااب معااانً النحااو للاادكتور 
 فاضل السامرائً

أحمد فتحً 
  رمضان

ة عربٌة / لغ 7ٕٔٓ ماجستٌر
 بالغة

زهراء سعد  7ٔ
 محسن

نوفل علً    دالالت أفعال اإلنذار والتذكٌر فً السالات المرآنٌة 
 مجٌد

اللغة العربٌة /  7ٕٔٓ ماجستٌر
 لغة

لصً عبد  7ٕ
 العزٌز

المناااوات الفضااااائٌة العرالٌااااة ودورهاااا فااااً تنمٌااااة 
 االجتماعٌة تجاه المجتمع ةالمسؤولٌ

حمدان 
 رمضان دمحم

علم االجتماع  7ٕٔٓ ماجستٌر
 االعالمً

دمحم حماااااااااااااااازة  7ٖ
 حسٌن

خااااـالد سالااااـم  الكتابات المسمارٌة على رؤوس الصولجانات
 اسماعٌـل

الكتابااااااااااااااااااااات  2ٕٓٓ ماجستٌر
 المسمارٌة

هشااااااااام عبااااااااد  7ٗ
 الكرٌم جمعة

الحنٌفٌة واألحناف عند العرب أُمٌة بان أباً الصالت 
 ـ أنموذجاً ـ

موفااااك سااااالم 
 نوري

 النبوٌة السٌرة ٕٙٓٓ دكتوراه

عمااار إسااماعٌل  7٘
 أحمد

الكناٌااة فااً الحاادٌث النبااوي الشاارٌف فااً  صااحٌحً 
 البخاري ومسلم

أحمااااد فتحااااً 
 رمضان

اللغااااااااااااااااااااااااااااة  ٕٙٓٓ دكتوراه
 العربٌة/البالغة

احماااـد برجاااـس  7ٙ
 زكـر

اللٌااـة فااـً  البٌَااـاِن فااً تفسااٌر  )َمْجَمااعِ المـرائِااـُن الـّدِ
 هـ( 7ٗ٘للطبـْرسً) المرآن(

عبااااد السااااتار 
 ضل خضرفا

اللغااة العربٌااة /  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 اللغة

نشاااااااأت علاااااااً  72
 محمود

التوجٌااه النحااوي وأثااره فااً داللااة الحااـدٌث النبااوي 
 )دراسة فــً الصحٌحٌن( الشرٌف

عماااااااد عبااااااد 
 ٌحٌى

اللغااااة العربٌااااة/  ٕٙٓٓ دكتوراه
 اللغة والنحو

كااااامران احمااااد  77
 امٌن دمحم

اساة ة الحضاارة درفالدولٌة فً ضاوء فلساالعاللات 
 تحلٌلٌة نمدٌة

غااااااااااااااانم دمحم 
 الحفو

 التارٌخ الحدٌث 2ٕٓٓ دكتوراه

 



مناااااال محماااااود  71
 رشٌد أحمد

الرحالت العلمٌة من بالد الشام وإلٌها فً العصارٌن 
 – 2ٕٔٔهااااااـ/ٔٙٙ – ٕٔ٘الزنكااااااً واألٌااااااوبً )

 م(ٕٕٙٔ

غااانم عبااد هللا 
 خلف

التااااااااااااااااااااااارٌخ  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 االسالمً

احمااااااد شااااااكٌر  1ٓ
 محل

 17ٓٔ-1ٙٓٔالمصادرة للانفط أوبان  منظمة الدول
 دراسة تارٌخٌة

رابحاااااااااااة دمحم 
 خضٌر

تااااارٌخ حاااادٌث/  1ٕٔٓ ماجستٌر
 منظمات دولٌة

مٌفااااان عااااارف  1ٔ
 عبد الرحمن

مولااااف االحاااازاب العرالٌااااة ماااان المضااااٌة الكردٌااااة 
ٔ1ٗٙ-ٔ12ٓ 

ابااراهٌم خلٌاال 
 احمد

 التارٌخ الكردي 2ٕٓٓ دكتوراه

إباااراهٌم حساااٌن  1ٕ
 علً

أحمااااد فتحااااً  -دراسة بالغٌة -المرآن الكرٌم آٌات العتاب فً 
 رمضان

 االدب العربً 2ٕٓٓ ماجستٌر

إٌمااااااان هااااااانً  1ٖ
 سالم علً

الحٌاة االجتماعٌة فً بالد آشور فً ضوء المصادر 
 المسمارٌة

علــً ٌاسٌــن 
 احمــد

 االثار المدٌمة ٕٙٓٓ دكتوراه

كاااااروان عاااااامر  1ٗ
 سلٌمان

دٌم فااً ضااوء طبمااة األحاارار فااً العصاار البااابلً الماا
 المصادر المسمارٌة

احااااالم سااااعد  
 هللا الطالبً

/اللغااااااااااات االثار 2ٕٓٓ دكتوراه
 المدٌمٌة

تحسٌن دروٌش  1٘
 سلٌمان

عباادهللا فتحااً  تشكٌـل الصـور فـً شعــر حســان بـن ثابـت
 الظاهر

 األدب االسالمً ٕٙٓٓ ماجستٌر

 سة التشغٌلٌةاالنعكاسات االجتماعٌة لغٌاب السٌا ثائر دمحم ابراهٌم 1ٙ
 دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الموصل

حاااارث حاااازم 
 اٌوب

علاااام اجتماااااع /  1ٕٔٓ ماجستٌر
 تنمٌة اجتماعٌة

نجااااااااااة عباااااااااد  12
 الرحمن حسن

ترجمااة الكااالم غٌاار المباشاار فااً رواٌااة همنغااواي 
 )وداعا للسالح ( الى العربٌة 

زهٌااااار غاااااانم 
 فرحان  

ترجمااااااة علاااااام  ٕٗٓٓ دكتوراه
 اللغة

ضااااااحى غااااااانم  17
 دمحم

العاادول النحااوي ومااـبدأ فماادان المعنااى فااً ترجمااة 
 مسرحٌة هاملت إلى اللغة العربٌة

جاساااااااااااام دمحم 
 حسن

 ترجمة ٖٕٓٓ ماجستٌر

لطٌف احمد  11
 دمحم خلٌفة

ماادخل داللااً ادراكااً لاابعض حااروف الجاار المكانٌااة 
 فً اإلنكلٌزٌة والعربٌة 

دمحم عبد هللا 
 داؤد

 اللغة اإلنكلٌزٌة ٕٗٓٓ ماجستٌر

سااااااماء أمااااااٌن أ ٓٓٔ
 حسٌن البامرنً

دراسااةٌ صااوتٌة لااتلفظ المااذٌعٌن العاارالٌٌن ل خبااار 
 اإلنكلٌزٌة

عبااااس جاااودة 
 رحٌم

اللغااة اإلنكلٌزٌااة  ٕٗٓٓ دكتوراه
 وعلم اللغة

احماااااد سااااالطان  ٔٓٔ
 عطٌة

المؤسسااة العسااكرٌة فااً بااراما الااوزارات العرالٌااة 
 فً العهد الملكً

ذاكااااار محاااااً 
 الدٌن

اق تااااارٌخ العاااار 1ٕٔٓ ماجستٌر
 المعاصر

زاهااادة دمحم طاااه  ٕٓٔ
 محًٌ

النظرٌااااااة السٌاسااااااٌة االسااااااالمٌة فااااااً دراسااااااات 
 –المستشاااااارلٌن البرٌطااااااانٌٌن توماااااااس ارنولااااااد 

 إنموذجا آن المبتون  –هاملتون كب 

ناصااااار عباااااد 
الااارزاق الماااال 

 جاسم

التااااااااااااااااااااااارٌخ  ٕٙٓٓ دكتوراه
 االسالمً

سجى غانم سعد  ٖٓٔ
 هللا

ٌار مان المارآن بالغة تشابه االطراف فً العشر االخ
 الكرٌم

آالء احمااااااااااااد 
 حسن

االدب العرباااً /  1ٕٔٓ ماجستٌر
 البالغة

دلٌاااااار فرحااااااان  ٗٓٔ
 اسماعٌل

دمحم كاارد علااً منهجااه وآثاااره فااً دراسااة التااأرٌخ 
 والحضارة االسالمٌة

درٌاااااااد عباااااااد 
 المادر نوري

التااااااااااااااااااااااارٌخ  2ٕٓٓ دكتوراه
 االسالمً

عدي طالل  ٘ٓٔ
نجٌب عبد 

 السالم

: A Syntactic / Semantic Study of 

Multiple and Minor Modifications in the 

Performance of the Iraqi University 

Learners of English 

احمد عثمان 
 دمحم الباججً

للغة االنكلٌزٌة/  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 النحو

رحاب جاسم  ٙٓٔ
 عٌسى

اإلعااااراب والبناااااء فااااً الحاااادٌث الشاااارٌف دراسااااة 
ٌن( لإلماام محٌاً وصفٌة فاً إطاار )رٌااض الصاالح

 هـ(2ٙٙالدٌن النووي )ت 

عبد الوهاب 
 دمحم

اللغة العربٌة/  ٕٙٓٓ دكتوراه
 اللغة

آرٌااااااف ماااااارزا  2ٓٔ
 اسطٌفو

INVESTIGATING THE 

LANGUAGE LEARNING 

STRATEGIES USED IN STUDYING 

ENGLISH POETRY AT COLLEGE 

LEVEL 

باسااااام ٌحٌاااااى 
 جاسم

 اللغة االنكلٌزٌة ٕٙٓٓ ماجستٌر

خالااااااااد حٌاااااااادر  7ٓٔ
 عثمان

عامر سالٌمان  اللغةُ السومرٌَّةُ وأثرها فً اللغة  األكدٌَّةِ 
 إبراهٌم  

اثااااااار لدٌمااااااة/  ٕٙٓٓ دكتوراه
 لغات لدٌمة

نبٌل نورالدٌن  1ٓٔ
 حسٌن دمحم

الحمااالت العسااكرٌة اآلشااورٌة : دوافعهااا ونتائجهااا  
 فً ضوء النصوص المسمارٌة المنشورة

علــً ٌاسٌــن 
 احمــد

 لمدٌمةاالثار ا ٕٔٔٓ اهدكتور
 االشورٌات

سعدهللا سالم  ٓٔٔ
 صالح  

جملاة جااواب الناداء المصاادر بلفاظ)رّبِ( ومااا عطااف 
 تراكٌبها ودالالتها –علٌها فً المرآن الكرٌم 

 

فراس 
 عبدالعزٌز

اللغة العربٌة  7ٕٔٓ ماجستٌر
 /النحو

حاااااااااتم احمااااااااد  ٔٔٔ
 عوٌد

الداخلٌة فاً الكوٌات فاً منالشاات مجلاس االوضاع 
 17ٙٔ-17ٔٔاالمة الكوٌتً 

اٌااااااااد علاااااااً 
 ٌاسٌن

تااااارٌخ الخلااااٌا  7ٕٔٓ دكتوراه
 العربً

 االدب العربً 7ٕٔٓ ماجستٌر نهى دمحم عمر -دراسة اسلوبٌة-  وعًربشعر الشمردل الٌنور مخلف  ٕٔٔ



  صالح

دمحم احمد عبد  ٖٔٔ
 المادر

Exil et recherche d'identité dans 

Dispersés de Inaam Kachachi et 

Désert de J. M. G. Le Clézio 

دمحم زهٌر 
 زٌدان

اللغة الفرنسٌة  7ٕٔٓ ماجستٌر
 وآدابها

هشام موفك  ٗٔٔ
 باهر

رافع عبد هللا  دراسة ومعجم -لغة أهل نجد 
 مالو

اللغة العربٌة /  7ٕٔٓ ماجستٌر
 لغة

حاماااااد عااااادنان  ٘ٔٔ
 عبدهللا

ًّ  لااااراءة )إبااااراهٌم جمااااع  –هااااـ(  1ٙت  –النّخعاااا
 -وتوثٌك ودراسة 

عبدالسااااااااااتّار 
 فاضل خضر

اللغااة العربٌااة /  7ٕٔٓ ماجستٌر
 لغة

ساااااعدٌة أحماااااد  ٙٔٔ
 مصطفى

التمااارد فاااً شاااعري أباااً ناااواس والمتنباااً ) باااٌن 
 التشابه واالختالف(

علااااااً كمااااااال 
 الدٌن دمحم

 األدب العباسً 7ٕٔٓ دكتوراه

أحماااااااد باسااااااال  2ٔٔ
 ذنون الشطً

لتراكٌااب الجارٌااة مجاارى المثاال فااً العشاار بالغااة ا
   االخٌر من المران الكرٌم  

عمااااااااااااااااااااااار 
 اسماعٌل 

اللغااة العربٌااة /  7ٕٔٓ ماجستٌر
 البالغة المرآنٌة

دمحم صالح دمحم  7ٔٔ
 علً

التوابع فً النحو العربً دراسة تطبٌمٌاة فاً دٌاوان 
 عمرو بن لمٌئة

علً فاضل 
 سٌد عبود

لغة عربٌة/  7ٕٔٓ ماجستٌر
 نحو

بساااااااام فتحاااااااً  1ٔٔ
 محمود صالح

An Assessment of Teachers and 

Learners' Attitudes Towards 

Teaching/ Learning Translation via 

Smartphones at College Level 

دمحم باسااااااااااااال 
 لاسم

انكلٌاااااااااااااااااازي/  7ٕٔٓ ماجستٌر
 ترجمة

ناااااااور رٌااااااااض  ٕٓٔ
 نزار العابد

ة خطااااب المااارأة فاااً الماااران الكااارٌم/ دراساااة لغوٌااا
   تحلٌلٌة

احمااد ابااراهٌم 
 خضر اللهٌبً

 اللغة والنحو 7ٕٔٓ دكتوراه

تماااااارا حكمااااات  ٕٔٔ
 مجٌد

اااٍد باااِن عباااِد الملاااِن  باَلَغاااةُ التَّراِكٌاااِب فِاااً ِشاااْعِر ُمَحمَّ
ٌَّات  هـ(ٖٖٕ)ت   الزَّ

أحمد دمحم علً 
 الرحٌم

 البالغة 7ٕٔٓ ماجستٌر

احمد فتحً   -دراسة بالغٌة–رٌم اآلٌات المسماة فً المران الك ٌاسر دمحم امٌن  ٕٕٔ
 رمضان 

 البالغة 7ٕٔٓ دكتوراه

ثمافة الطفل فً ظل بعض المتغٌرات المجتمعٌة ـ  نورا مجٌد علً ٖٕٔ
 دراسة إجتماعٌة مٌدانٌة فً مدٌنة الموصل

عبد الفتاح 
 دمحم فتحً

علم اجتماع  1ٕٓٓ ماجستٌر
 الطفل

احمااااااد مٌساااااار  ٕٗٔ
 فاضل

ن العصار الباابلً نصوص مسمارٌة غٌر منشورة ما
 مدٌنة الرسا-المدٌم

خالااااااد سااااااالم 
 إسماعٌل

دراسااااااااااااااااااااات  2ٕٓٓ ماجستٌر
 مسمارٌة

احمااااااااد عبااااااااد  ٕ٘ٔ
 الرزاق عزٌز

Investigating the Advanced Iraqi 

EFL Learners'  Mastery of English 

Comparative and Correlative 

Constructions 

باسااااام ٌحٌاااااى 
 جاسم

/  لغاااة انكلٌزٌاااة 7ٕٔٓ ماجستٌر
 لغة

امااااااانً طااااااالل  ٕٙٔ
 ٌحٌى

اثر التشبٌه فً أداء المعنى / دراسة فً كتاب صاٌد 
 هـ(12٘الخاطر البن الجوزي )ت 

اسااماء سااعود 
 خطاب

االدب العرباااً /  7ٕٔٓ ماجستٌر
 البالغة

احماااااد خزعااااال  2ٕٔ
 سالم

الاانظم اآللٌااة المتكاملااة: نظااام كوهااا وماادى تطبٌمااه 
 على المكتبات الجامعٌة العرالٌة

ود صاالح محم
 إسماعٌل

معلومااااااااااااااااااات  7ٕٔٓ ماجستٌر
ومكتبااااااااات/نظم 

 آلٌة

دور الماارأة المغربٌااة فااً الحٌاااة العامااة ماان الفااتح  اٌالف دمحم احمد 7ٕٔ
   حتى نهاٌة المرن السادس الهجري

لمٌاء 
 عزالدٌن 

تارٌخ المغرب  7ٕٔٓ ماجستٌر
 العربً

دٌااث نبوٌااة أثاار معااانً أدوات نحوٌااة فااً دالالت أحا باسم دمحم صالح 1ٕٔ
شااارٌفة دراساااة فاااً كتااااب "الكاشاااف عااان حماااائك 

 ه2ٖٗالسنن" للطٌبً ت 

عامر باهر 
 أسمٌر

لغة /  نحو  7ٕٔٓ دكتوراه
 وداللة

مصعب طارق  ٖٓٔ
 باهر

لغاااة أهااال الحجااااز مااان العاااٌن إلاااى التااااج ) دراساااة 
 ومعجم (

أحمد صالح 
 ٌونس

اللغة العربٌة /  7ٕٔٓ ماجستٌر
 لغة

 Soul and Reason Episodes in   احمد نواف دمحم ٖٔٔ

"Maqamat Ibn al-Jawzi": 

Translation and Commentary 

ساااااالم ٌحٌاااااى 
 فتحً

 الترجمة 7ٕٔٓ ماجستٌر

احمد عبدالسالم  ٕٖٔ
 دمحم

ARABIC ACTIVE PARTICIPLES 

AND HYPERBOLIC PATTERNS 

AND THEIR REALISATIONS IN 

ENGLISH 

مااروان نجٌااب 
 توفٌك

 رجمةالت 7ٕٔٓ ماجستٌر

 الملون والحكام الصالٌبٌون فاً المصاادر اإلساالمٌة دمحم عبش سبان ٖٖٔ
منذ نهاٌة الحملة الصلٌبٌة الثالثاة حتاى تحرٌار عكاا 

 (م1ٕٔٔ-1ٕٔٔهـ/1ٓٙ-77٘)

ناصر عبد 
 الرزاق

تارٌخ / تارٌخ  7ٕٔٓ ماجستٌر
 اسالمً

ٌُونُُس سالم  ٖٗٔ
 أحمد

إدرٌس  باسم البعد اإلسالمً فً لراءة الشعر الجاهلً
 لاسم

األدب العربً /  7ٕٔٓ ماجستٌر
 أدب الجاهلً



عالء عطٌة  ٖ٘ٔ
 شعبان

نادٌة فتحً  هـ(2ٕ٘اآلخر فً شعر ابن حمدٌس الصملً )ت 
 هادي حمادي

 األدب االندلسً 7ٕٔٓ ماجستٌر

وعاااااااااااااااااااااادهللا  ٖٙٔ
 عبدالجلٌل ناٌف

المصااااطلح األدبااااً والنماااادي فااااً كتاااااب )كشاااااف 
 هـ( (1ٔٔٔانوي )اصطالحات الفنون والعلوم للته

دمحم سااااااااااااااالم 
 سعدهللا

األدب العرباااً /  7ٕٔٓ دكتوراه
 النمد المدٌم

أكااااااااارم باااااااااالل  2ٖٔ
 محمود

أذربٌجااان فااً الماارنٌن الثااامن والتاسااع الهجاارٌٌن/ 
الرابااع عشاار والخااامس عشاار المٌالدٌااٌن )دراسااة 

 سٌاسٌة(

عااالء محمااود 
 لداوي

تااارٌخ إسااالمً/  7ٕٔٓ دكتوراه 
عصور إسالمٌة 

 متأخرة

إٌمااااان محمااااود  7ٖٔ
 دمحم صالح

النظااااام التعلٌمااااً فاااااً فلسااااطٌن أثناااااء االنتاااااداب 
 م1ٗ7ٔ-م1ٕٕٔالبرٌطانً 

رابحاااااااااااة دمحم 
 خضٌر

 التارٌخ الحدٌث 7ٕٔٓ ماجستٌر
 

شاااااذى جاجاااااان  1ٖٔ
 حمٌد

سااالطان جباااار  االدارة المالٌة فً العراق فً العصر السلجولً
 سلطان

عصااااااااااااااااااااور   7ٕٔٓ ماجستٌر
 عباسٌة متاخرة

ساااااااالم  زٌناااااااب ٓٗٔ
 صالح

التركٌااب االثنااً فااً المشاارق االسااالمً ماان الفااتح 
 حتى نهاٌة المرن الرابع الهجري دراسة تارٌخٌة

نااااااااااااااٌف دمحم 
 شبٌب

التااااااااااااااااااااااارٌخ  7ٕٔٓ دكتوراه 
 اإلسالمً

غرٌاااب جرجاااان  ٔٗٔ
 شرٌف صالح

الصااحابٌان زٌااد باان حارثااة وابنااه أسااامة باان زٌااد 
 ودورهما فً اإلسالم . دراسة تارٌخٌة

 مهنااااااد نااااااافع
 خطاب 

التااااااااااااااااااااااارٌخ  7ٕٔٓ ماجستٌر
 اإلسالمً

مشاااعان فٌصااال  ٕٗٔ
 فرحان

REALIZATION OF ARABIC 

EMPHASIS IN ENGLISH 

 لترجمة 7ٕٔٓ ماجستٌر هالة خالد نجم

بٌاااااااداء احماااااااد  ٖٗٔ
 حزٌران

الاادور االساارائٌلً ـ االمرٌكااً فااً الحاارب االهلٌااة 
 17ٖٔـ  12٘ٔاللبنانٌة 

جاساااااااااااام دمحم 
 الجبوري

 التااااااااااااااااااااااارٌخ                      2019 دكتوراه
الحاااااااااااااااااااااادٌث 

 والمعاصر

دمحم عاااامر عباااد  ٗٗٔ
 الكرٌم

Problems of Translating English 

Multiple Theme into Arabic 

الترجمااااااااااااااااااااة  7ٕٔٓ ماجستٌر هالة خالد نجم
 /)انكلٌزي(

 Decision Making inTranslating Epic دمحم ناٌف احمد ٘ٗٔ

Poetry into English: A Pragmatic 

Approach 

عبااااااادالرحمن 
أحماااااااااااااااااااااااد 

 عبدالرحمن

ترجماااااااااااااااااااة /  7ٕٔٓ ماجستٌر
 )انكلٌزي(

هبااااااااة زهٌاااااااار  ٙٗٔ
 ٌاسٌن العبٌدي

هاااـ فاااً تااادوٌن الساااٌرة 2ٓ٘مااانها الااادمٌاطً ت 
 النبوٌة

دمحم علااااااااااااااً 
 صالح الوٌس

االختصاااااااااااااص  7ٕٔٓ ماجستٌر
الااادلٌك الساااٌرة 

 النبوٌة

 وعااااد هللا معاااااذ 2ٗٔ
 ابراهٌم

 كلغااة الفرنسااٌة اللغااة تعلااٌم فااً الثمافٌااة الصااعوبات
 اجنبٌة

 الااااااااادبلوم مؤٌد عباس
   العالً

 لغة فرنسٌة  7ٕٔٓ

شاااااٌرٌن علاااااً  7ٗٔ
 مصطفى

l'enseignement et l'apprentissage de 

la compréhension orale du fle 

 الااااااااادبلوم دارا حسن طه
   العالً

 علم اللغة 7ٕٔٓ

اٌنااااس عطاااوان  1ٗٔ
 سلٌمان

 وصدر االسالم شعر الحرب بٌن الجاهلٌة
 دراسة وصفٌة  

باساام ادرٌااس 
 لاسم

أدب عرباااااااااً /  2019 دكتوراه
 أدب جاهلً

راكااااااان أحمااااااد  ٓ٘ٔ
 خلف

أحماااد عااادنان  الخطاب النمدي عند طّراد الكبٌسً
 حمدي

النمااااااد األدبااااااً  7ٕٔٓ دكتوراه 
 الحدٌث

آباد مسعود  ٔ٘ٔ
 مصطفى

 TURES, DIFFERENT 

LANGUAGES AND DIFFERENT 

SPEECH ACTS, WITH 

REFERENCE TO TRANSLATION: 

ENGLISH INTO ARABIC AND 

FRENCH 

مصباح 
 محمود داود

 الترجمة ٕٙٓٓ ماجستٌر

االء صالح  ٕ٘ٔ
 الدٌن عزٌز

LEXICAL CHOICES IN THE 

GLORIOUS QURĀN AND THEIR 

REALIZATIONS IN ENGLISH 

(Synonymy as a Case)  

 

ٌوسف حمدي 
 فتحً

اللغة  1ٕٓٓ ماجستٌر
األنكلٌزٌة/علم 

 اللغة

أنمار حمـودي  ٖ٘ٔ
 سعٌـد

The Acquisition of Arabic Consonant 

Clusters by Preschool Mosuli 

Children 

دمحم باسل 
 لاسم

علم اللغة /   ٕٙٓٓ دكتوراه
 النظام الصوتً

أسماء ٌحً  ٗ٘ٔ
 لاسم

Reflective Teaching : A Suggested 

Approach for Improving English 

Language Teaching 

حسٌن علً 
 احمد

اللغة اإلنكلٌزٌة  ٕٙٓٓ دكتوراه
 وعلم اللغة

بان احمد  ٘٘ٔ
 حمودي

 الممدرةعلى تطوٌر  التوضٌحًتأثٌر التدرٌس 
فً لمتعلّمٌن العرالٌٌن المتمّدمٌن دى االتداولٌة ل

 الرفض الٌبسأالتركٌز على  مع لٌزٌةكلغة اإلنال

 باسم ٌحٌى
 جاسم   

   علم اللغة 1ٕٓٓ ماجستٌر



عماد رفعت  ٙ٘ٔ
 مدحت

مصباح  تداولٌة النفً فً اللغة اإلنكلٌزٌة
 محمود داؤود

لغة/  ٕٙٓٓ دكتوراه
 براغماطٌما

فااااـواز محــمااااـد  2٘ٔ
 عثـمان 

  ربطـالاااااااااااااااااا أدواتة ـترجماااااااااااااااااا تمشااااااااااااااااااكال
 اإلنكلٌزٌة إلى العربٌة

محـااااااااااااااااااـمد 
 عبـدّللّا 

 الترجمة ٕٙٓٓ ماجستٌر

مهااااااا ابااااااراهٌم  7٘ٔ
 مجاس

 التنغٌـم فـً لـراءة نشـرات األخبـار
 باللغـة العربٌـة

عبااااس جاااودة 
 رحٌم

االصااااااااااااااااااوات  1ٕٓٓ ماجستٌر
 اللغوٌة

دمحم طاهر  1٘ٔ
 صطام

PROBLEMS OF TRANSLATING 

COMPARATIVE AND 

SUPERLATIVE DEGREES FROM 

ENGLISH INTO ARABIC 

 الترجمة 2ٕٓٓ ماجستٌر ربيع دمحم قاسم

نااااااواف احمااااااد  ٓٙٔ
 بدهللا ع
 

A Linguistic Study of Conjuncts and 

Their Realization s in the English 

Formal Conversation 

ٌوسف حمدي 
 فتحً

لغاااة انكلٌزٌاااة /  7ٕٓٓ ماجستٌر
 نحو انكلٌزي

نواف  دمحم عبد  ٔٙٔ
 هللا

THE INTONATION OF 

NEGATION IN MODERN 

STANDARD ARABIC WITH 

REFERENCE TO ENGLISH 

دمحم  باسل  
 قاسم  

 اللغااة االنكلٌزٌااة 2ٕٓٓ دكتوراه
 صوت

 THE EFFECT OF BILINGUALISM نعم كمال سعٌد ٕٙٔ

ON THE USE OF METAPHOR AS 

A STRATEGY OF H EDGING IN 

STANDARD ARABIC PROVERBS 

WITH REFERENCE TO ENGLISH 

حسااااٌن علااااً 
 أحمد

 اللغة االنكلٌزٌة 2ٕٓٓ دكتوراه

ئاااااااد صاااااااباح را ٖٙٔ
 لاسم توفٌك

PROBLEMS OF TRANSLATING 

TWO SHAKESPEAREAN 

SONNETS INTO ARABIC 

دمحم عبااااااااادهللا 
 داؤد

الترجمااااااااااااااااااة/  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 ترجمة الشعر

صفاااااـاء علاااااـً  ٗٙٔ
 حسـٌن

مشاااكالت ترجماااة اساااتعارات الحٌااااة والماااوت فاااً 
 النصوص األدبٌة العربٌة إلى اإلنكلٌزٌة

دمحم عبااااااااادهللا 
 داؤد

 الترجمة 1ٕٓٓ رماجستٌ

سهام دمحم حسان  ٘ٙٔ
 صادق

A Relevance Approach to 

Indirectness in the Glorious 

دمحم عباااااااد هللا 
 داود

علاااااام التااااااداول  2ٕٓٓ دكتوراه
االدراكاااااااااااااااااااً 

 والبالغة

برمجٌااات الترجمااة اآللٌااة ماان حٌااث  ةتمااوٌم كفاااء راكان دمحم وجٌه ٙٙٔ
رة مان ترجمة المصطلحات العلمٌة والتمنٌاة المعاصا

 اللغة االنكلٌزٌة إلى اللغة العربٌة

أنااااٌس بهنااااام 
 نعوم

 الترجمة 7ٕٓٓ ماجستٌر

هدٌل حسٌن  2ٙٔ
 عباس

Assessing Iraqi EFL Learners' 

Mastery of English Grammar at Pre-

university Level 

باسم ٌحٌى 
 جاسم

 علم اللغة/ 1ٕٔٓ ماجستٌر

روعااااة رماااازي  7ٙٔ
 سلطان

لمظاااااهر العنااااف لاااادى طلبااااة  العواماااال المجتمعٌااااة
 االعدادٌة

شااااالل حمٌااااد 
 سلٌمان

علاااام االجتماااااع  1ٕٔٓ ماجستٌر
 التربوي

علاااااً صااااابحً  1ٙٔ
 دمحم علً عبدهللا

دراسااااة مٌدانٌااااة فااااً  –أسااااواق مدٌنااااة الموصاااال 
سااوق النبااً ٌااونس "علٌااه  –المشااكالت الحضاارٌة 

 السالم" إنموذجا

ٌوساااف حاماااد 
 دمحم

علاااام االجتماااااع  1ٕٔٓ ماجستٌر
 الحضري

بشااااااٌر جاساااااام  2ٓٔ
 أحمد لدو

 -أبنٌااة المصااادر فااً دٌااوان ذي اإلصاابَع العاادوانً
 دراسة داللٌة

فاااااراس عباااااد 
العزٌااااز عباااااد 

 المادر

 صرف وداللة 1ٕٔٓ ماجستٌر

ألاااااااااك باسااااااااال  2ٔٔ
 إبراهٌم

علماااء الحنابلااة ودورهاام فااً الحركااة الفكرٌااة فااً 
 /العاااراق فاااً المااارنٌن الثالاااث والراباااع الهجااارٌٌن 

 المٌالدٌٌن التاسع والعاشر

عباااااااااااادالمادر 
 أحمد ٌونس

 تارٌخ اسالمً 1ٕٔٓ ماجستٌر

فضٌلة أحمد  2ٕٔ
 سعٌد

بالغة االشارة النفسٌة فً الحادٌث النباوي الشارٌف 
 ـ دراسة تحلٌلٌة فً الكتب الستة

أسماء سعود 
 إدهام

 البالغة العربٌة 1ٕٔٓ دكتوراه

كراماااة وعااادهللا  2ٖٔ
 جارهللا

حٌاة العامة حتى نهاٌة نساء األنصار ودورهنَّ فً ال
 العصر الراشدي

نااااااااااااااٌف دمحم 
 شبٌب

سااااااٌرة نبوٌااااااة  1ٕٔٓ ماجستٌر
 وخالفة

هند فخري  2ٗٔ
 سعٌد

 – 217ٔالسٌاسااااة الدولٌااااة فااااً البحاااار األحماااار 
 م7ٖ1ٔ

عصمت 
 برهان الدٌن 

تارٌخ الوطن  7ٕٔٓ دكتوراه
 العربً الحدٌث

أٌاااااااوب عمااااااار  2٘ٔ
 عمً

 عناصااااااار السااااااارد فاااااااً ثالثٌاااااااة حكاٌاااااااة بحاااااااار
 روائٌة لحنا مٌنةال

عمااااار أحمااااد 
 عبدالبالً

 االدب العربً  2ٕٔٓ دكتوراه

 



بشااااـٌر رشـااااـاد  2ٙٔ
 عبد الجبـار

دراسة ألفعال الكالم فاً عنااوٌن الصاحف فاً اللغاة 
 االنكلٌزٌة

ماااااااااااااااااـروان 
 نـجٌب تـوفٌك

علاااااااام اللغااااااااة/  ٕٙٔٓ ماجستٌر
 االنكلٌزٌة

مشااااعل فاااارس  22ٔ
 صالح

Cosmopolitanism in V.S.Naipaul’s 

Latest Novels 

 كنعان عبدا هلل
 ألعبٌدي

أدب انكلٌااااااازي/  1ٕٔٓ ماجستٌر
 رواٌة

دمحم أحمااد خلااف  27ٔ
 الجبوري

مولاااف الوالٌاااات المتحااادة األمرٌكٌاااة فاااً االنمساااام 
الفلساااااطٌنً وتاااااأثٌره علاااااى المضاااااٌة الفلساااااطٌنٌة 

 م2ٕٓٓ-127ٔ

هاشاااااااااااااااااااااام 
عبااااااااادالرزاق 

 صالح

 تارٌخ حدٌث 1ٕٔٓ دكتوراه

ٌسااااارى حٌااااادر  21ٔ
 ظمكا

ال جناابالط ودورهاام السٌاسااً فااً جباال لبنااان حتااى 
 7ٙٔٔعام 

محمود صاالح 
 سعٌد

 تارٌخ حدٌث 1ٕٔٓ ماجستٌر

أحمد جمال عباد  7ٓٔ
 محمود 

الجملة المدرجة بعد ممول المول فً المارآن الكارٌم: 
 تركٌباً وداللة

طااااالل ٌحٌااااى 
 إبراهٌم

للغاااة العربٌاااة /  1ٕٔٓ ماجستٌر
 النحو

عباااادي فرحاااان  7ٔٔ
 دمحم

التوظٌااف الفنااً لااذكر األنبٌاااء عنااد شااعراء العصاار 
 األُموي

اللغااااة العربٌااااة/  1ٕٔٓ ماجستٌر نهى دمحم عمر
 األدب العربً

ؤي لااااااٌوسااااااف  7ٕٔ
 خضر

Place and Identity in Toni Morrison's 

 Beloved, Khaled Hosseini's The Kite 

Runner and Zadie Smith's On 

Beauty: A Thematic Study 

دمحم  حساااااااااااان
 صالح

االدب  1ٕٔٓ ماجستٌر
االنكلٌااااااااااااااازي/ 

 الرواٌة

مٌساااااار لاساااااام  7ٖٔ
 ذنون الخشاب

فاااااً الماااااوروثٌن االدبٌاااااٌن  المسااااارحٌة الشاااااعرٌة
دراسااة ممارنااة ألعمااال ت س  االنكلٌاازي والعربااً

 وصالح عبد الصبور الٌوت

عباااااد الجباااااار 
 جاسم دمحم

األدب  ٕٗٓٓ ماجستٌر
   اإلنجلٌزي

-7ٕٖٔت الولفٌااة النسااوٌة فااً الموصاال )الخاادما خالد أكرم خضر 7ٗٔ
 م(ٕٕٔٓ-11ٕٔهـ/ٖٖٗٔ

منهاااااااااااااااااااااال 
 اسماعٌل 

 تارٌخ حدٌث 1ٕٔٓ ماجستٌر

شفان عادل  7٘ٔ
 مصطفى

تارٌخ اسالمً /  1ٕٔٓ ماجستٌر رائد دمحم حامد النشاط االلتصادي فً بالد الشام فً العصر الزنكً  
 التصاد اسالمً

حساااااام مشاااااعل  7ٙٔ
 دمحم

فااً تهااذٌب اللغااة ل زهااري المااروي عاان النساااء  
 هـ دراسة ومعجم2ٖٓت

رافاااع عبااادهللا 
 مالو

اللغاااااة العربٌاااااة  1ٕٔٓ دكتوراه
 وآدابها

سااعد طلااب عبااد  72ٔ
 الحماد 

فً عدم االستمرار المجتمعً  ازمة المواطنة وأثرها
 دراسة اجتماعٌة فً محافظة نٌنوى 

حمااااااااااااااااااادان 
 مضان دمحمر

علاااام االجتماااااع  1ٕٔٓ ماجستٌر
 السٌاسً

اظم ٌااااااونس ناااااا 77ٔ
 صالح

التحلٌاااال المكوناااااتً فااااً ترجمااااة رواٌااااة "وداعااااا 
 للسالح" لهمنكواي الى العربٌة

لمماااااان عباااااد 
 الكرٌم ناصر

علااااااااام اللغاااااااااة  1ٕٔٓ دكتوراه
 والترجمة          

خالاااااد محماااااود  71ٔ
 أحمد

Problems Faced by Novice Teachers 

of Translation 

دمحم باسااااااااااااال 
 لاسم

 ترجمة 1ٕٔٓ ماجستٌر

 A Neurolinguistic Evaluation of دمحم نهاد احمد 1ٓٔ

Translators' Performance: A 

Cognitive Introspective Study 

الترجمااااة /علاااام  1ٕٔٓ دكتوراه هالة خالد نجم
 اللغة االدراكً  

دٌنا ابراهٌم  1ٔٔ
 حامد

الوصاااول الحااار للمعلوماااات وانعكاساااه علاااى طلباااة 
 الدراسات العلٌا والتدرٌسٌٌن

ر عبد عما
 اللطٌف

المعلومات  1ٕٔٓ ماجستٌر
 والمكتبات

موفك اساماعٌل  1ٕٔ
 دمحم علً

ه( مااااان الصاااااوفٌة 2ٗ7مولاااااف اإلماااااام الاااااذهبً)
   والتصوف دراسة تارٌخٌة 

دمحم عباااااااد هللا 
 احمد

 تارٌخ إسالمً 1ٕٔٓ ماجستٌر

نااااااااور شاااااااااكر  1ٖٔ
 محمود جاسم

Seamus Heaney: The Inbetween 
Poet 

وفاااااااء عبااااااد 
 اللطٌف

 /أدب انكلٌااااازي  1ٕٔٓ جستٌرما
 الشعر

حاااااااااتم أحمااااااااد  1ٗٔ
 اسماعٌل

مولف تركٌا من دول الحلفاء خاالل الحارب العالمٌاة 
   م1ٗ٘ٔ-1ٖ1ٔالثانٌة 

هاشاااااام عبااااااد 
 الرزاق صالح

تاااااارٌخ حااااادٌث  1ٕٔٓ دكتوراه
 معاصر/ تركٌا

عبد الملان نااظم  1٘ٔ
 عبد هللا

أولاااااف الخلٌاااال والحاااارم اإلبراهٌمااااً فااااً العصاااار 
 م(ٙٔ٘ٔ – ٕٓ٘ٔهـ / 1ٕٕ –7ٗٙ) المملوكً

موفااااك سااااالم 
 نوري

 تأرٌخ إسالمً 1ٕٔٓ دكتوراه

إباااراهٌم حاضااار  1ٙٔ
 دمحم

( فااً كتاااب )الغرٌااب ه1ٕٓمروٌااات أبااً عبٌاادة )ت
 ( دراسة لغوٌةهٕٕٗالمصنف( ألبً عبٌد )ت

عماااااااد عبااااااد 
 ٌحٌى الحٌالً

 لغة 1ٕٔٓ دكتوراه

الجغارافٌٌن والبلادانٌٌن السودان الغربً فاً كتاباات  مروة دمحم أمٌن 12ٔ
المسااالمٌن حتاااى نهاٌاااة المااارن العاشااار الهجاااري / 

 السادس عشر المٌالدي

بشاااااار أكااااارم 
 جمٌل داؤود

تارٌخ إسالمً /  1ٕٔٓ ماجستٌر
 تارٌخ افرٌمٌا

دحاااااام محسااااان  17ٔ
 موسى

الكتّاااب ودورهاام السٌاسااً والحضاااري فااً مملكااة 
 م(1ٔٗٔ-2ٖٕٔه/712-ٖ٘ٙغرناطة )

عائاااااااااااادة دمحم 
 عبٌد

التااااااااااااااااااااااارٌخ  1ٕٔٓ ستٌرماج
 االسالمً  

لصاااااً حساااااٌن  11ٔ
 لادر

للمؤسسااااااة  المااااااال االجتماااااااعًمؤشاااااارات راس 
العسااااكرٌة: دراسااااة وصاااافٌة فااااً علاااام االجتماااااع 

َ العسكري مكافحة االرهاب انموذج  ا

خلٌاااااااااااااال دمحم 
حسااااااااااااااااااااٌن 

 الخالدي

علاااام االجتماااااع  1ٕٔٓ ماجستٌر
 العسكري



ماااااروان حاماااااد  ٕٓٓ
 علً

الشرلاط بعد التحرٌر  التحوالت المجتمعٌة فً لضاء
 _ دراسة مٌدانٌة

علاام االجتماااع /  1ٕٔٓ ماجستٌر فائز دمحم داود
 تغٌر اجتماعً

ٌاسر ٌونس  ٕٔٓ
 عبد الواحد

The Impact of Old Arabic Dialects on 

Translating some Qur'ānic Ayas into 

English: A Sociolinguistic Study 

عبد الرحمن 
احمد عبد 
 الرحمن

 الترجمة 1ٕٔٓ راهدكتو

مثنااااى ابااااراهٌم  ٕٕٓ
 دمحم

التمكااٌن االجتماااعً للماارأة فااً المجتمااع الموصاالً 
 )دراسة اجتماعٌة مٌدانٌة(

 

خلٌاااااااااااااال دمحم 
 حسٌن

االجتماااااااااااااااع /  1ٕٔٓ ماجستٌر
التااااااااااااااااااااااارٌخ 

 االسالمً  

درة منهاال عماار  ٖٕٓ
 دمحم

L'effet comique dans certaines 

œuvres dramatiques d'Eugène 

Ionesco 

أحمااااد حساااان 
 جرجٌس

أدب فرنساااااااااااً  1ٕٔٓ ماجستٌر
 حدٌث

مهاااااااااااااااااااااا دمحم  ٕٗٓ
مصاااااااااااااااااااطفى 

 الكٌالنً

A Critical Discourse Analysis of 

Feminist and Anti-feminist Ideologies 

in the American Political Speeches 

وفاااااء مظفاااار 
 علً

لغاااااة انكلٌزٌاااااة  1ٕٔٓ ماجستٌر
 \وعلااااااام لغاااااااة 
 تحلٌل خطاب

د وائل محمو ٕ٘ٓ
 دمحم

ألبً المعالً محمود  للشاعر،الضرائر السائغة 
 ًّ ًّ اآللوس شكري بن عبد هللا محمود الحسٌن

 ودراسة.  تحمٌك  (،هـٕٖٗٔالبغدادّي )ت

معن ٌحٌى 
 دمحم

 اللغة / نحو    1ٕٔٓ دكتوراه

محمود دمحم  ٕٙٓ
 خلف

أحمد عدنان  البناء السردي فً لصائد بشرى البستانً النثرٌة
 رحمدي الوتا

اللغة العربٌة /  1ٕٔٓ ماجستٌر
 األدب العربً

تحااّوالت الشااعرٌة فااً المصااٌدة العرالٌااة بالموصاال  أحمد دمحم علً 2ٕٓ
ٕٖٓٓ-ٕٖٓٔ 

أحمد جارهللا 
 ٌاسٌن

 الشعر الحدٌث 1ٕٔٓ دكتوراه

سجى مشعل  7ٕٓ
 رشٌد

فتاارة الحااروب  الطبمااات االجتماعٌااة فااً بااالد الشااام
 مٕٓٙٔهـ/7٘ٙ –م 17ٔٔ/ 1ٕٗ الصلٌبٌة

ناصر عبد 
الرزاق المال 

 جاسم

تارٌخ اسالمً/  1ٕٔٓ دكتوراه
 حروب صلٌبٌة

عدنان مصطفى  1ٕٓ
 أحمد

لغااات العاارب غٌاار المنسااوبة فااً األجاازاء العشاارٌن 
بٌااادي   جماااع ودراساااةاألُول مااان تااااج العاااروس للزَّ

 وتوثٌك

عامر باهر 
 اسمٌر

 لغة عربٌة/ لغة 1ٕٔٓ دكتوراه

لبٌااااب جااااار هللا  ٕٓٔ
 خلٌل

 –لوماسااٌة البرٌطانٌااة تجاااه الصااراع الفرنسااً الدب
 م(1ٓٔٔ – 72ٓٔاأللمانً فً أوربا )

أٌااااااااد علاااااااً 
 ٌاسٌن

تااااارٌخ حاااادٌث/  1ٕٔٓ ماجستٌر
 تارٌخ اوربً

هجران عصمت  ٕٔٔ
 برهان

-7ٖ1ٔالمرأة العثمانٌة ودورها فاً الحٌااة العاماة 
 م1ٕٖٔ

دمحم علً دمحم 
 عفٌن

 تارٌخ حدٌث 1ٕٔٓ ماجستٌر

شاطر عبدهللا  ٕٕٔ
 عبد الرحمن

التفكٌااار النحاااوي عناااد النٌلاااً فاااً كتاباااه الصااافوة 
 الصفٌة فً شرح الدرة االلفٌة  

طالل ٌحٌى 
 ابراهٌم احمد

اللغة العربٌة /  1ٕٔٓ دكتوراه
 النحو

زكاااااااً طااااااااهر  ٖٕٔ
 عباس علو

هااـ( دراساة فااً 27٘كتااب الصالة ألباان بشاكوال )ت
 المنها والمضمون

عزٌاااز جاسااام 
 دمحم خلٌل

 تارٌخ إسالمً 1ٕٔٓ ماجستٌر

مروة زهٌر  ٕٗٔ
 علً النحاس

دمحم بوضاااااٌاف ودوره العساااااكري والسٌاساااااً فاااااً 
 م.11ٕٔ-1ٗ2ٔالجزائر 

دمحم علً 
 داهش

التارٌخ المغربً  1ٕٔٓ دكتوراه
العربً 
 المعاصر

 


