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س ي اطم الطالب اطم البحث  ث اطم الخدَز

جحلُل املفعىل املباشس و غير املباشس للصت للياجب 

ً  لُىفىلدوا الاض هالٍز

 حُدز هاهي

 

امل طه محمد امين. م  1. 

الاجصال اللفظي و الغير لفظي دزاطت ملازهت جطبُلُت -  اًىاض صادق حمىدي. م امىت اطماعُل  2. 

 (، افظل شاهد اللاض ي الجُد )جحلُل كصُدة - 

للياجب املظسحي  (اللبعاث الثالث  )املظسح الفياهي - 

مُغُل ميهىزا 

 اميرة طالل

 وطام خظس

مثال احمد عبد. م  3. 

مدزطت والدًسون دي ال بازوا - 

ت -  الاطباهُت  (البدٌع و الغامع )املدزطت الشعٍس

 طُف ابساهُم

 اًت حُدز

اطُل ازشوقي وهُب. م  4 

م للاء محمد بشير.أ وطام علي 98حعابير اهخىهُى ماحشادو لجُل   5 

اعداد مترحم الاطباهُت في العساق - 

جسحمت املصطلحاث الخىىىلىحُت - 

 دعاء ولُد

محمد زافد   

اض مهدي حاطم.م.أ د ٍز  6 

هىع الىص و الترحمت الظُاطُت ، دزاطت جطبُلُت - اطُل عبد الُمت. م شُماء كاهس محمىد  7 

زحاب ًىطف هادي. م طُبت احمد (دزاطت جطبُلُت)جسحمت ظسوف امليان -   8 

ت و جطبُم : جحلُل الخطأ ملازهت في الصمً املاض ي هظٍس د حظين  م حُدز مصطفى عبد هللا.م ٍش  9 

ت  اطاطُاث جسحمت الخعابير العظىٍس محمد هاشم محِظً. م علي عادل  10 

جسحمت الاعالهاث - 

الترحمت الادبُت مفهىم و جحلُل و جطبُم - 

 احمد حباز كاطم

 مصطفى محمد

د عصام احمد هاصس.م.أ  11 

ً و اللسن  امللالت الادبُت و جطىزهابين اللسن العشٍس

 ً الىاحد و العشٍس

عادل صفا لُلى فاطل حظً.م.أ   12 

ت في زواًت مملىت العالم لأللُخى -  جحلُل الىاكعُت السحٍس

وازبىدُير 

جحلُل املشاعس في عمل بالجيرو و اها لخىان زامىن - 

خُمُيث 

 حظً خالد

 علي احظان

م هدًل عادل همال.أ  13 

ى الصعلىن و مغامساجه -  الثاٍز عماز ابساهُم. م عباض هافع  14 

دزاطت ملازهت بين الترحمت الاوظاهُت و الترحمت آلالُت - 

ت -  الاطلىب الخعلُمي للىصىص الاداٍز

 دعاء عصام

يب ثامس صبُح  ٍش

ص. م زها عبد السحمً عٍص  15 

يب في الاطباهُت  menteجسحمت الظسف -   حظً ٍش ً فسحان.م  م خلُل عٍى  16 
 



س ي اطم الطالب اطم البحث  ث اطم الخدَز

اشمىت املاض ي و جسحمتها الى العسبُت - 

دزاطت جحلُلُت عً مؤلفاث الشاعسة و الساهبت طىز خىاها - 

اًىِع دي ال هسوث 

  عباض فاطل

عبد فاطمت  

د عبير حظين.م.أ  17 

 املظسح الظُاس ي- 

الفياهت املظسحُت - 

 مصطفى طخاز

 ذو الفلاز صالح

د اهخظاز علي.م  18 

جسحمت صُغ العطف - 

جسحمت افعال الىُىىهت - 

 طازه عبد الىهاب

م اًمً عادل  مٍس

م ابتهاج عباض.م  19 

خُت و احخماعُت )الخىىع اللغىي في اطباهُا-  د شري اطماعُل حبىزي.م علي محظً (اطباب جاٍز  20 

في زثاء مىث أبُه  (اوبي طُيخه )اللىل الادبي املطسوق لـ - 

ىه  للشاعس خىزخه ماهٍس

 23وازثُالطى دي ال فُيا و اللىل ألادبي املأثىز في الىشن - 

 عرزاء سحاب

 شهساء عبد اللهاز

م عطه.م.أ د شري هٍس  21 

ا للغاث الاحىبُت بين الطلبت الاوادًمُين، اهداف و اكتراحاث -

اكتراحاث الطلبت الجامعُين ألهدظاب الخىافع الخىاصلي في - 

اللغت الاطباهُت لىىنها لغت احىبُت 

  بللِع حلي

واظم غادة  

د غُداء كِع ابساهُم.م.أ  22 

ت عىد بالض اوجيرو  املساحل الشعٍس د وطُم حمُد.م شهد زعد  23 

سو اليلماث في السمل -  جحلُل اهخىهُى بٍى

صُغ املبني للمجهىل في اللغت الاطباهُت ملازهت مع العسبُت - 

 حُدز عدهان

 الزا شاهس بادي

م عطه.م.ا حىان هٍس  24 

الخجدًد الدزامي في مظسحُت الجمهىز  د احمد علي. د.م اطساء عبد الجباز مٍؤ  25 

معاًير هجاح الترحمت الظُاطُت - 

لألدًب دًاث فسهاهدث  (بالهى)جحلُل العمل ألادبي -

 دًداز حباز

 مىج حالل

محمد داخل ذًاب. م  26 

 


