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 الذراضة الصثاحٍة 2017/2018هع االضتار الوشرف و عٌاوٌي تحىث التخرج للعام الذراضً / اضواء الطلثة للورحلة الراتعة 
 

 

 اضن الثحج اضن الطالة الرتاعً ت 

اضن الوؤلف 

 

اضن الكتاب 

 

الصفحة 

اضن التذرٌطًٍ الوشرف 

ضٌاء خذاكرم عسٌس .د.م.أ 199ـ161دقه بدقة  عباس حافظ العبرة بالخواتيم  أهٍر طالة عوراى هىضى 1

دكتىراٍ فلطفة تارٌخ 

اور ناقة الجغرافية وعكازالخبز _طنجة اٌالف علً كرٌن خذا هراد 2
الحافي 

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ 31_7رحمة ابن بطوطة نعيم عبد مهمهل  

دكتىراٍ فلطفة فً االدب الكردي 

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ 62_31نجيب الموز ايزابيل ابرهام ياسمينه   دعاء حطٍي عالوي كاظن 3

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ 76_54التنظيم السري نجيب محفوظ البستاني  دٌوا جىاد ضلواى فرحاى 4

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ 129_110رحمة ابن بطوطة نعيم عبد مهمهل طنجة وصناعة فردوس متخيل كقصيدة  رغذ رعذ صثري عثذاللطٍف 5

 حطي علً صفر.م.أ 38_9طفل التفاح هيفاء بيطار صراخ _ العاهر_ام دياب رؤٌا حطٍي اصالى علً 6

لغة / هاجطتٍر لغة فارضٍة 

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ 110_88االعمال الكاممة يوسف ادريس الورقةبعشرة _حالوة الروح زهراء تاضن هرداى روضتن 7

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ 148_131رحمة ابن بطوطة نعيم عبد مهمهل  خواطر طارق بن زيادفي طنجة   زهراء فرٌذ هشىظ كٌٍهر 8

 اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ.د.أ 70_46طفل التفاح هيفاء البيطار طفل التفاح _ جرح في الروح_انهيار زهىر عسٌس ظاهر حذٌذ 

طنجة ومحمد شكري تيه اجمل من ليمة  زٌٌة كاهل كرم خاى هحوذ هٍري 10
في حانة 

 اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ.د.أ 110_77رحمة ابن بطوطة نعيم عبد مهمهل  

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ 36_1التنظيم السري نجيب محفوظ التنظيم السري  ضحر قٍص لطٍف علً هراد 11

الوفيميا جسد عبد االله عبد الرزاق في مكان ما  علً خلٍل إتراهٍن هحوذ 12
االرض 

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ 72_52

حطي علً صفر .م.أ 62_15دقه بدقة عباس حافظ العبرة بالخواتيم  عثاش لطٍف ظاهر تاخً 13

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ 199_179رحمة ابن بطوطة نعيم عبد مهمهل طنجة ونهاية الرحمة والقصائد وعيون علً عذًاى فتاح  14

 
جاهعة تغذاد 

كلٍة اللغات 

 قطن اللغة الكردٌة

University of Bagdad 

College of Languages 

Department  of  kurdish language  

 

 



البحروالنساء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 اضن الثحج اضن الطالة الرتاعً ت 

اضن الوؤلف 

 

اضن الكتاب 

 

الصفحة 

اضن التذرٌطًٍ الوشرف 

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ 234_209حوائن اٌلٍا هاينرخ بل خالي فرد _الضاحك غفراى ًاصردوضة ولً 15

طنجة اول صباح عطر المقاهي ومساحيق  فؤاد غازي هحوذ عثذالحطٍي 16
النساء  

رحلة اتي نعيم عبد مهمهل 

تطىطة 

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ 123_63

رحلة اتي نعيم عبد مهمهل طنجة جغرافية متخيمة من ذاكرة التاريخ  هرٌن جوٍل اتراهٍن علً رضا 17

تطىطة 

ضٌاء خذاكرم عسٌس .د.م.أ 74_55

هانز فريدرخ حمائم ايميا _وتعود الذئاب  هٌى عثذ الجثار عسٌس هاهك 18
بيندر 

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ 260_235حوائن اٌلٍا 

 

 

 

 

عضىا                                                  عضىا                                                                                                                                            رئٍص اللجٌة العلوٍة 

 

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.حطي علً صفر                                                                                                                                أ.م.ضٌاء خذاكرم عسٌس                                 أ.د.م.أ

 
جاهعة تغذاد 

كلٍة اللغات 

 قطن اللغة الكردٌة

University of Bagdad 

College of Languages 

Department  of  kurdish language  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عٌاوٌي تحىث التخرج / هع االضتار الوشرف/ اضواء الطلثة للورحلة الراتعة 

 الذراضة الصثاحٍة 2016-2015للعام الذراضً 
 

عٌىاى تحج الطالة اضن الطالة الرتاعً ت 

ترجوة 

اضن التذرٌطًٍ الوشرف 



اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ . د. م.أـــ 50-1صـ/  شكسبير–الممك لير  أهٍر طالة عوراى هىضى 1

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ . د. م.أـــ 72-1صـ/ روائع شكسبير/العاصفة  اٌالف علً كرٌن خذا هراد 2

عثذ القادر هحوذ عثذهللا . م.مـــ 107-50صــ / روائع شكسبير/ ممهاة االخطاء  دعاء حطٍي عالوي كاظن 3

عثذ القادر هحوذ عثذهللا . م.مــــ 218-130صــ/شكسبير/ المية الثانية عشر  دٌوا جىاد ضلواى فرحاى 4

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ . د. م.أـــ 108-1صـــ/شكسبير/مأسات كريوالنس رغذ رعذ صثري عثذاللطٍف 5

 اتراهٍن عثذالرحوي هحوىد. د. م.أـــــ 149-67صـ/شكسبير/تاجر البندقية رؤٌا حطٍي اصالى علً 6

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ . د. م.أــــ 128-73صــ/روائع شكسبير/العاصفة زهراء تاضن هرداى روضتن 7

اتراهٍن عثذالرحوي هحوىد . د. م.أـــــ 161-116صــ/شكسبير/ الممك لير زهراء فرٌذ هشىظ كٌٍهر 8

 عثذ القادر هحوذ عثذهللا. م.مـــــ 74-1صــ/شكسبير/ سيدان من فيرونا زهىر عسٌس ظاهر حذٌذ 9

 اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ. د. م.أــ 68-5صــ/شكسبير/كما تدن تدان/العين بالعين زٌٌة كاهل كرم خاى هحوذ هٍري 10

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ . د. م.أــــ 49-1صــ/روائع شكسبير/  ممهاة االخطاء ضحر قٍص لطٍف علً هراد 11

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ . د. م.أـــــــ 63-1صــ/شكسبير/بير لكس ضعذوى هحطي عسٌس غفىر 12

اتراهٍن عثذالرحوي هحوىد . د. م.أــــ 66-1صـ/شكسبير/تاجر البندقية عثاش لطٍف ظاهر تاخً 13

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ . د. م.أــــــ 128-63صــ/شكسبير/بير لكس علً خلٍل إتراهٍن هحوذ 14

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ . د. م.أـ 150-69صــ/شكسبير/كما تدن تدان/العين بالعين علً عذًاى فتاح هٍرزا 15

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ . د. م.أــــ 100-1صـــ/شكسبير/ يوليوس قيصر غفراى ًاصردوضة ولً 16

عثذ القادر هحوذ عثذهللا . م.مــــ 128-14صـــ/ شكسبير/ المية الثانية عشر  فؤاد غازي هحوذ عثذالحطٍي 17

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ . د. م.أـــــ 82-1صـ/شكسبير/اربع مسرحيات تاريخية هرٌن جوٍل اتراهٍن علً رضا 18

عثذ القادر هحوذ عثذهللا . م.مـــــ 115-51صـــ/ شكسبير/ الممك لير هٌى عثذ الجثار عسٌس هاهك 19
 

 



حطي علً صفر الفٍلً                                                       . م.ٌة  أرئٍص قطن اللغة الكرد                                                                          هقرر القطن 

اضواعٍل اتراهٍن ضعٍذ .د.أ

                   


