
 2012 - 2009جميع حقوق النشر محفوظة لكلية اللغات جامعة بغداد 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 (َوَما ُأوتيُتـم مِـَّن الِعلـِم  إاّل ًقلياْل )
 صدق اهلل العظيم

 (85)اية /سورة االسراء 
 



 2 

 لي والبحث العلمياوزارة التعليم الع
 ت كلية اللغا/جامعة بغداد          
  شعبة الدراسات العليا                
 

 دليل الدراسات العليا

 

 

 

 

 

                                              طباعت
               فينوس ناصر علــي                                     زينب زهير جاسم

              لمعان خليف ضـاحـي                                    هدى سالم سعدون

2011



 3 

 مةاملقد
جايعت بغذاد بأعذاد انجشء انثاَٙ يٍ /        قايج ٔحذة انذراساث انعهٛا فٙ كهٛت انهغاث 

دنٛم انذراساث انعهٛا انذ٘ سبق اٌ حى اصذار انطبعت االٔنٗ ٔ انثاَٛت  يٍ انجشء االٔل 

ٔنغاٚت شٓز 1994ٔقذ احخٕٖ َخاجاث طهبت انذراساث انعهٛا فٙ ْذِ انكهٛت يُذ عاو . يُّ

،ٔححقٛقا نهغزض يٍ اصذار انذنٛم ٔحًاو انفائذة فقذ اقخعج انعزٔرة 2002َٛساٌ نهعاو 

اجزاء يزاجعت نهجشء االٔل ٔحصٕٚب ٔحُقٛح صفحاحّ ٔاظافت بعط انًخطهباث االخزٖ 

َٔحٍ َسعٗ الٌ ٚكٌٕ انجشء انثاَٙ يٍ ْذا انذنٛم اكثز دقت ٔشًٕال . انخٙ َزاْا يًٓت 

َٔفعا نهطهبت انذارسٍٛ ٔانباحثٍٛ ٔانًٓخًٍٛ بحقم انذراساث انعهٛا يسخفٛذٍٚ يٍ انخعذٚالث 

 .انخٙ طزأث عهٗ انجشء االٔل 

      اٌ انقار٘ء ٚجذ فٙ ْذا انذنٛم َخاجاث انذراساث انعهٛا ٔعذد انساعاث انذراسٛت 

ٔعُأٍٚ انزسائم ٔاالطزٔحاث ٔيشارٚع انخزجًت فعال عٍ اسًاء انخذرٚسٍٛ انًشزفٍٛ 

عهٗ انطهبت،ٔٚكخسب ْذا انذنٛم اًْٛت عهًٛت بانغت َظزا الحخٕائّ عهٗ انًٕظٕعاث 

انعهًٛت انخٙ حُأنٓا طهبت انذراساث انعهٛا فٙ رسائهٓى ٔاطزٔحاحٓى ٔحُٕعٓا ْٔذا االيز 

سٛسٓى فٙ فسح انًجال االكبز عذد يٍ انًخخصٍٛ ٔ انذارسٍٛ نالسخفادة يٍ ْذا انجٓذ 

انعهًٙ انكبٛز انذ٘ قذيّ انخزٚجٌٕ ححج اشزاف اساحذة اكفاء،ٔحزصا يُا عهٗ حعزٚف 

انطانب ٔ انباحث بخعهًٛاث انذراساث انعهٛا ٔاالسخفادة يُٓا خالل يذة انذراست ٔ 

قسى /انخخزج،فقذ قًُا بخذٍٔٚ انخعهًٛاث انجايعٛت انالسيت ٔانصادرة يٍ رئاست جايعت بغذاد

 نٛكٌٕ انطانب يطهعا عهٗ َحٕ يخٕاصم عهٗ انخعهًٛاث 2004انذراساث انعهٛا نعاو 

 .انٕاجب االنخشاو بٓا خالل سُٕاث انذراست فٙ ْذِ انكهٛت
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قسم اللغة االنكليزية / ريجو الدراسات العليا خ                    
الشهادة الممنوحة 

  لغة / في اللغة االنكليزية  أدابماجستير     

االنكليزاللغة في  ادابماجستير                                    

    ترجمة/الدبلوم العالي في اللغة االنكليزية  

 

188

1
فاطمة خضٌر 

حسون 
ماجستٌر 

لغة 
أالشارة كعالقة اسلوبٌة فً 

نصوص روائٌة ادبٌة مختارة 
منـذر  . د

منهل الدلٌمً 
  فً 8139

12/5/2002 

مٌس غانم محمود 2
ماجستٌر 

 ادب
صورة البطل فً شعر لورد 

تنـسون 
صبٌحة  . د.ا

فاضل حبٌب 
 فً   11571

25/6/2002 

3
مجٌد محمد 

مضعن 
ماجستٌر 

ادب 
مفهوم العدالة فً مسرحٌات ولٌم 

شكسبٌر 
رٌـا عثمان . ا

النقشبندي 
 فً  12073

3/7/2002 

عامر فاضل ثامر 4
ماجستٌر 

لغة 
لغة الطٌران فً االنكلٌزٌة تحلٌل 

الخطاب 
صباح صلٌبً . د.ا

مصطفى 
 فً  19525

25/9/2002 

عمر احمد شهاب 5
ماجستٌر 

 لغة

دراسة الصعوبات التً ٌواجهها 
طلبة الجامعة الدارسٌن اللغة 
االنكلٌزٌة فً استخدام صٌغة 

الفاعل فً االنكلٌزٌة 

منـذر منهل . د
الدلٌمً 

 فً  10298
10/6/2002 

6
اٌمان عبد الستار 

عبد اللطٌف 
ماجستٌر 

ادب 

الشخصٌات المنعزلة فً 
مجموعة مختارة من رواٌات  

ارنست همنغواي 

طارق عبـد . أ
الهادي العانً 

 فً 21662
20/10/2002 

7
محسن عبد الحسن 

ناصر 
ماجستٌر 

ادب 
التضاد فً مسرحٌات جون سنك 

رٌـا عثمان . أ
النقشبندي 

 فً 24990
20/11/2002 

شهالء علً سعٌد 8
ماجستٌر 

ادب 
مفهوم االخالق وااللتزام فً 

مجموعة مسرحٌات اوسكارواٌلد 
رٌا عثمان .أ

النقشبندي 
 فً  26733

14/12/2002 

9
26733

14122002
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188

10
عبٌر فاضل 

ماضً 
دبلوم 

  ترجمة/عالً
خطوط الطول 

سامان  عبــد . د
المجٌد 

 فً 25402
24/11/2002 

11
رٌما حسٌن محمد 

 (عربٌة)صٌدم 
ماجستٌر 

لغة 
التحلٌل اللغوي لصنفٌن من اللغة 

الدوائٌة االنكلٌزٌة 
د صباح صلٌبً .ا

الراوي 
 فً  6405

17/7/2003 

12
خلٌل ابراهٌم 

خماس 
كتاب ما قبل المدرسة دبلوم عالً  

عبد الحمٌد .د.م.ا
ناصـر 

  فً 631
12/1/2003 

13
حامد بدري عبد 

السالم 
اتجاهات فً االدب االنكلٌزي دبلوم عالً  

طارق عبد . أ
الهادي محمد العانً 

 فً 1611
23/1/2003 

سبر اغوار مرحلة الرضاع دبلوم عالً  امٌرة حسٌن ثعلب 14
مـً اسطٌفان . د.م.ا

رسام 
 فً 2070

29/1/2003 

موجز تارٌخ االدب االنكلٌزي دبلوم عالً  علً محمد جواد 15
عبـد الواحد .د.ا

محمد مسلط 
 فً 416

8/1/2003 

16
لٌن مصطفى 

ناجً 
ماجستٌر 

ادب 

صورة الهندي  االحمر دراسة 
مقارنة لرواٌات جٌمز 
كوٌرومارك  لوٌن 

سعـد قاسم . م.ا
صغٌر 

 فً 10780
16/10/2003 

نادٌة ٌوسف زورا 17
ماجستٌر 

لغة 
تحلٌل خطابً لالطراء واجابات 

االطراء فً الحوار العراقً 
منـذر منهل . د.ا

محمـد 
 فً 14591

29/12/2003 

18
سفٌن نعمان 

عارف 
ماجستٌر 

ادب 

االنحطاط االخالقً للجنوب 
دراسة فً رواٌات -االمرٌكً

مختارة لولٌم فوكنر 

فرٌـد بهجت . م.ا
قزازي 

 فً 2851
29/2/2004 

19
احمد عباس 

خضر 
الكتابة االبداعٌة دبلوم عالً  

طارق عبـد . ا
الهادي 

 فً  3060
7/3/2004 

شهلة والً محمد 20
ماجستٌر 

لغة 
تحلٌل لغوي للغة المصرفٌة 

منـذر منهل . د.م.ا
محمـد 

 فً 4578
4/4/2004 

دبلوم عالً  حازم مالك محسن 21
قصص ارنست همنغواي 

مقاالت نقدٌة -القصٌرة
صبـاح صلٌبً . د.ا

الراوي 
 فً 9328

20/6/2004 
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188

سراب عبد العظٌم 22
ماجستٌر 

لغة 

استقصاء استخدام االقوال 
االدائٌة فً لغة االعالنات 

التجارٌة االنكلٌزٌة 

صباح . د.ا
صلٌبً الراوي 

 فً 12166
4/8/2004 

سرمد صبٌح علً 23
ماجستٌر 

لغة 

تحلٌل لغوي للتقارٌر االخبارٌة 
دراسة :الصحفٌة واالدارٌة
مقارنة 

منـذر . د.م.ا
منهل محمد 

 فً 12166
4/8/2004 

فادي سامً نعمو 24
دبلوم 

 ترجمة /عالي
عملٌة الترجمة 

عبـد . د.م.ا
الحمٌد ناصر 

فً 12211 
4/8/2004 

25
مرٌم محمود 

حكمت 
ماجستٌر  

لغة 

استخدام وسائل التوكٌد فً 
تحلٌل :رواٌتٌن انكلٌزٌتٌن

خطاب 

عبد الواحد .د.ا
محمد مسلط 

 فً  14736
13/9/2004 

26
رشا عبـد الرضا 

سعٌد 
ماجستٌر  

لغة 

تطبٌق وثاقة الصلة بالموضوع 
والمعلوماتٌة على اختالف 

الجنس فً التفاعل الحواري  
للغة االنكلٌزٌة 

صبـاح  .د.ا
صلٌبً الراوي 

 فً 17703
23/10/2004 

اسٌل عبد اللطٌف 27
ماجستٌر  

ادب 
صور الحٌوانات فً مختارات 
من االعمال االدبٌة الخٌالٌة 

رٌـا عثمان . ا
النقشبندي 

 فً 1854
12/2/2005 

غٌث خالد احمد 28
ماجستٌر  

لغة 

التداخل النحوي والداللً فً 
اداء المتعلمٌن للغة االنكلٌزٌة 

بوصفها لغة انكلٌزٌة 

عبد الواحد  . د.ا
محمد مسلط 

 فً 3292
6/2/2005 

سعاد محمود احمد 29
ماجستٌر  

ادب 
صورة المرأة فً رواٌات 

منتخبة لجون شاٌنبك 
سعـد قاسم . م.ا

صغٌر 
  فً 3609

9/3/2005 

وسن هاشم ابراهٌم 30
ماجستٌر 

ادب 

غريب االطوار الالمنتمي 
واالنحطاط االمريكي دراسة في 

قصص قصيرة مختارة من 
شرود ل المجاميع الرئيسية 

 اندرسن وفالنري اوكنز

رٌـا عثمان . ا
النقشبندي 

 فً 739
5/5/2005 
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188

هدى كاظم علوان 31
ماجستٌر 

ادب 
مفهوم الحب فً رواٌات 
مختارة لجارلس دكنز 

رٌا عثمان .ا
النقشبندي 

 فً 1123/ع .د
5/6/2005 

موت اللغة دبلوم عالً  ندى عٌسى محمد 32
مـً . د.م.ا

اسطٌفان رسام 
 فً 1408/ع.د

29/6/2005 

انوار حسن جمعة 33
ماجستٌر 

ادب 

اسطورة الملك ارثر فً شعر 
الفرٌد تنٌسون وولٌام مورٌس 

دراسة فً شخصٌة جونٌفٌر –
وقصة حبها 

سعـد قاسم . م.ا
صغٌر 

 فلً 1974/ع.د
28/8/2005 

احمد جاسم محمد 34
دبلوم 

  ترجمة/عالً
الدبلوماسٌة 

ساهـرة . د.م
موسى 

 فً 2403/ع.د
6/10/2005 

35
حٌدر عبد الحسٌن 

جابر 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
عملٌة الترجمة الشفوٌة  

بوصفها تفاعال 
سعـد قاسم . م.ا

صغٌر 
 فً  3019/ع.د

21/11/2005 

هبة محمد االء 36
دبلوم 

 ترجمة/عالً
الخطاب االسالمً فً عالم 

متغٌر 
موفـق عبد . م.ا

الحمٌد 
 فً  3643/ع.د

21/12/2005 

حامد حماد عبد .37
ماجستٌر 

ادب 

النزاعات المادٌة ومضامٌنها 
االخالقٌة فً مسرحٌات 

هنرٌك )مختارة لـ
( جورج برناردشو)و(ابسن

فرٌـد . م.ا
بهجت قزازي 

 فً  3375/ ع.د
4/12/2005 

محمد فلٌح حسن 38
ماجستٌر 

ادب 
الفرد ازاء المنظمات فً شعر 

وستن هٌو اودن 
سعـد قاسم . م.ا

صغٌر 
 فً 3375/ع.د

4/12/2005 

39
مثنى مكً محمد 

علً 
ماجستٌر 

ادب 

الحٌاة والموت :مفهوم الزمن
واالبدٌة فً قصائد مختارة 

 (امٌلً دكنسون)لـ

رٌــا عثمان . ا
سعٌد 

 فً 744/ع.د
12/3/2006 

40
ضفاف حكمت 

ناجً 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
التداولٌة 

ساهـرة . د.م
موسى سلمان 

 فً 1265/ع.د
26/4/2006 
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188

علً عبٌد حسون 41
ماجستٌر 

لغة 

تحلٌل خطابً ومقارنة للتقارٌر 
االخبارٌة فً الصحف االمرٌكٌة 

والبرٌطانٌة 

منـذر . د.م.ا
منهل محمد 

 فً 1768/ع.د
6/6/2006 

42
مأرب محمد 

صنكور 
ماجستٌر 

لغة 

دراسة داللٌة نحوٌة الفعال االكل 
باللغة االنكلٌزٌة مع االشارة الى 

العربٌة 

عبد الواحد . د.ا
محمد مسلط 

 فً 1932/ع.د
21/6/2006 

اركان عادل صالح 43
ماجستٌر 

لغة 

تحلٌل خطابً للنصوص 
السٌاسٌة المستخدمة فً الخطب 
الرئاسٌة االمرٌكٌة قبل وبعد 

احداث الحادي عشر من اٌلول 

منـذر . د.م.ا
منهل محمد 

 فً 20107/ع.د
10/7/2006 

رفعت احمد علً 44
ماجستٌر 

لغة 

دراسة تقابلٌة فً اتساع معانً 
الكلمات وتضٌٌقها فً اللغتٌن 

العربٌة واالنكلٌزٌة فً النصوص 
االدبٌة فً العصرٌن القدٌم 

والحدٌث 

عبد الواحد .د.ا
محمد مسلط 

  20107/ع.د
فً 

10/7/2006 

ندى عزٌز ٌوسف 45
ماجستٌر 

لغة 

التقدٌم والتأخٌر ظاهرة لغوٌة 
مشكلة تواجه الطلبة الدارسٌن 
اللغة االنكلٌزٌة لغة اجنبٌة 

صباح . د.ا
صلٌبً الراوي 

 فً 2349/ع.د
8/8/2006 

ارا فرمان نصري 46
ماجستٌر 

لغة 

دراسة تجرٌبٌة الضطراب 
الطالقة لدى المتعلم العراقً فً 

ظاهرة التأتأة فً االنكلٌزٌة 

مـً . د..م.ا
اسطٌفان رسام 

 فً  2349/ع.د
8/8/2006 

47
رغد رٌاض عبد 

الوهاب 
ماجستٌر 

لغة 

تحلٌل خطابً لمعاهدات  متعددة 
االطراف فً  

المفاوضات الدبلوماسٌة 

صباح . د.ا
صلٌبً الراوي 

 فً 2548/ع.د
24/8/2006 

48
بروٌن اسماعٌل 

نٌاز 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
كتابة االخبار 

موفـق عبد . م.ا
الحمٌد 

 فً 2461/ع.د
16/8/2006 
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188

محمد رشٌد محمد 49
دبلوم 

ترجمة /عالً
تحت رماد الحرب العاصفة 

سعـدون . د.م
الزبٌدي 

 فً 2861/ع.د
18/9/2006 

50
وسام عبد العزٌز 

كرٌم 
ماجستٌر 

ادب 
مناضل من اجل الحرٌة 

جورج اوروٌل /
فرٌـد . م.ا

بهجت قزازي 
 فً 3195/ ع.د

15/10/2006 

غادة حسن علً 51
ماجستٌر 

ادب 

الشخصٌة الدنٌئة فً 
ولٌم )مسرحٌات مختارة ل

 (شكسبٌر

فرٌـد . م.ا
بهجت قزازي 

 فً 3195/ع.د
15/10/2006 

52
عبد هللا عارف 
مزٌد جدعان 

ماجستٌر 
ادب 

تفكك العائلة فً مسرحٌات 
 (ٌوجٌن اونٌل)مختارة لـ

رٌـا عثمان . ا
النقشبندي 

 فً 767/ع.د
5/3/2007 

زٌنب محمد عباس 53
ماجستٌر 

ادب 

رؤٌة روبرن فروست للحٌاة 
دراسة فً قصائد :البشرٌة

مختارة من شعره 

سعد قاسم . م.ا
صغٌر 

 فً 1371/ع.د
25/4/2007 

اٌمان كرٌم منصور 54
ماجستٌر 

لغة 

دراسة مقارنة لالدوار الداللٌة 
للفاعل النحوي فً اللغتٌن 

االنكلٌزٌة والعربٌة 

منـذر . د.م.ا
منهل محمد 

 فً 1407/ع.د
26/4/2007 

55
عادل عبد الحسٌن 

محمد 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
الترجمة الى اللغة الثانٌة 

منـذر . د.م.ا
منهل محمد 

 فً 1353/ع.د
24/4/2007 

حلٌمة خلف سالم 56
ماجستٌر 

لغة 

اتقان الطلبة العراقٌٌن لعبارات 
التشرٌف والمخاطبة فً 

االنكلٌزٌة 

مـً . د.م.ا
اسطٌفان رسام 

  فً 2228/ع.د
2/7/2007 

سعاد كاظم زاٌر 57
دبلوم 

 ترجمة/عالً
مقدمة فً دراسات الترجمة 

منـذر . د.م.ا
منهل محمد 

 فً 2314/ع.د
9/7/2007 

زٌنة علوان نصٌف 58
ماجستٌر 

ادب 
صورة المرأة فً قصص 

مختارة للكاتبة كاثرٌن مانسفٌلد 
فرٌـد . م.ا

بهجت قزازي 
 فً 2623/ع.د

31/7/2007 

حٌدر صدام صحن 59
ماجستٌر 

ادب 

مفهوم الدٌمقراطٌة فً 
مجموعة اوراق العشب 

للشاعر ولت وتمان 

سعـد قاسم . م.ا
صغٌر 

 فً 101/ع.د
25/2/2009 
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وسن جلٌل ابراهٌم 60
ماجستٌر 

 لغة

دراسة وظٌفة ضمائر الوصل 
فً نصوص انكلٌزٌة ادبٌة 

وعلمٌة مختارة 

مـً . د.م.ا
اسطٌفان رسام 

  فً 1723/ع.د
26/4/2009 

61
عبد الكرٌم شرٌف 

داود 
ماجستٌر 

لغة 
دراسة تحلٌلٌة لعبارات االلزام 
فً اللغة االنكلٌزٌة القانونٌة 

عبـد . د.م.ا
الحمٌد ناصر 

 فً 1769/ع.د
28/4/2009 

62
سوسن عبد المنعم 

قاسم خلف 
ماجستٌر 

لغة 
استخدام عالمات الخطاب فً 
المسرحٌات الحدٌثة المختارة 

عبد الواحد .د.ا
محمد مسلط 

 فً 2008/ع.د
17/5/2009 

63
اثٌل عبد الغفور 

عبد الحافظ 
ماجستٌر 

لغة 

استخدام التماسك اللغوي فً 
النصوص الرٌاضٌة التً 
ٌكتبها الناطقون وغٌر 

الناطقون باللغة االنكلٌزٌة 

رٌـاض . د.م.ا
خلٌل ابراهٌم 

 فً 1868/ع.د
5/5/2009 

64
قٌس قصً مجٌد 

حسن 
ماجستٌر  

ادب 

تمرد االمرٌكان ذوي االصل 
االفرٌقً فً اعمال مختارة 

لرٌتشارد راٌت 

رٌا عثمان .ا
النقشبندي 

 فً  2535/ع.د
1/7/2009 

رٌاض عباس عبٌد 65
ماجستٌر  

لغة 
تحلٌل لغوي للتكرار فً 

االمثال االنكلٌزٌة 
رٌاض خلٌل .د.ا

ابراهٌم 
 فً  2679/ع.د

21/7/2009 

فوزٌة موسى غانم 66
ماجستٌر 

ادب 
الشاعر بطال فً مسرحٌات 

مختارة للكاتب ولٌم بتلر ٌٌتس 
رٌا عثمان .ا

النقشبندي 
 فً 2913/ع.د

11/8/2009 

راسم تاٌه جحجوح 67
ماجستٌر 

لغة 

استقصاء قدرات طلبة 
الجامعات فً مراقبة المقاطع 
الصوتٌة االنكلٌزٌة باستخدام 

تقنٌات الحاسوب 

عبـد . د.م.ا
الحمٌد ناصر 

سعد 

 فً 3367/ع..د
1/10/2009 

68
رنا ٌوسف عبد 

اللطٌف 
ماجستٌر 

لغة 

جهها االصعوبات التً ٌو
ن دارسً اللغة يالطلبة العراقً

االنكلٌزٌة لغة اجنبٌة باستخدام 
الحزم  المفرداتٌة 

مـً . د.م.ا
اسطٌفان رسام 

 فً 3557/ع.د
22/10/2009 

 ماجستٌر لغة علً عبد االله غن69ً

التماسك والعالقة المتبادله مع 
المخططات االدراكٌة فً 
قصائد مختارة لولٌم بلٌل 
 وجٌرارد مانلً هوبكنز

رٌاض 0د0ا
 خلٌل ابراهٌم

فً 310/ع0د
1/2/2010 

 ماجستٌر لغة هدى داود سلمان70

بعض االخطاء اللغوٌة 
المرتكبة فً الرسائل 

واالطارٌح الباٌولوجٌة 
 المكتوبة باللغه االنكلٌزٌة

 مً 0د0م0ا
 اسطٌفان رسام

فً 386/ع0د
9/2/2010 
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 وضاح حسن مح71ً
ماجستٌر 

 أدب

مواقف المسرحٌات االمرٌكٌة 
من اصل افرٌقً تجاه نضال 
السود فً مسرحٌات مختارة 

الٌس جاٌلدرس و لورٌن )ل
 (هانزبري

 فرٌد بهجت .م.ا
 قزازي

  فً 1035/ع.د
22/4/2010 

72
غٌداء علً محمد 

 مسلط
ماجستٌر 

لغة 
التأدب فً الرسائل االلكترونٌة 

 المكتوبة

المتمرس . د.ا
عبد الواحد 
 محمد مسلط

 فً 1121/ع.د
3/5/2010 

 غٌاث منهل هادي73
ماجستٌر 

 أدب

دراسة : الشعر طرٌقا الى هللا 
فً شعر محً الدٌن ابن 

 عربً وجٌراد مانلً هوبكنز

سعد قاسم .ا
 صغٌر

 فً 1761/ع.د
29/6/2010 

 أمٌرة حسٌن ثعلب74
ماجستٌر 

 لغة

دور ادوات التجانس و 
التماسك فً بناء وتفسٌر 

 االخبار التلفزٌونٌة

موفق عبد .م.ا
 الحمٌد محمد

 فً 1818/ع.د
4/7/2010 

75
هدٌل محمد مؤٌد 

 عبد الحمٌد
ماجستٌر  

ادب 
صورة المراة فً المسرحٌات 

 االخٌرة الدور ألبً
رٌا عثمان .ا

النقشبندي 
 فً  1919/ع.د

25/7/2010 

 صباح سالم جبار76
ماجستٌر  

 أدب

االسالٌب السردٌة فً رواٌات 
مختارة لولٌم فوكنر وغائب 

 دراسة مقارنة/طعمة فرمان

سعد قاسم .ا
 صغٌر

 فً  2036/ع.د
8/8/2010 

77
اٌناس عبد الكاظم 

 محمد
ماجستٌر 

 ترجمة
التدجٌن مقابل التغرٌب فً 

 العربٌة-الترجمات االنكلٌزٌة

المتمرس . د.ا
عبد الواحد 
 محمد مسلط

 فً 68/ع.د
9/1/2011 

 نبٌل خلٌل محمود78
ماجستٌر 

 ترجمة

تقوٌم ترجمات االخبار 
الصحفٌة االنكلٌزٌة الى 

 العربٌة

رٌاض .د..ا
 خلٌل ابراهٌم

 فً 622/ع..د
22/2/2011 

79
أٌمن محمد رضا 

 حسن
ماجستٌر 

 أدب

تهمٌش الطبقة العاملة 
االمرٌكٌة فً فترة ما بعد 
الحرب العالمٌة الثانٌة فً 

رواٌات مختارة لسوادوس و 
 ارناو وسلبً

فرٌد بهجت .م.ا
 قزازي

 فً 1577/ع.د
18/5/2011 

 ماجستٌر لغة مٌس منذر نصٌف80

استقصاء أثر انماط التطرٌز 
الصوتً على قدرة طلبة 

الجامعة العراقٌٌن فً تحدث 
وادراك اللكنتٌن البرٌطانٌة 

 واالمرٌكٌة

د مً 0م0ا
 اسطٌفان رسام

فً 1673/ع0د
25/5/2011 

 ماجستٌر أدب سعد عزٌز صالح81
صورة المرأة المقهورة فً 

شعر الفرٌد تنٌسون و معروف 
 الرصافً

سعد قاسم 0ا
 صغٌر

فً 2903/ع0د
28/8/2011 
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 رسل داود سلمان82
ماجستٌر 

 لغة

تحلٌل تداولً للصٌغ االلتزامٌة 
فً بعض الخطب السٌاسٌة 

االمرٌكٌة المختارة فً محافل 
 التنصٌب الرئاسً

 رٌاض 0د0ا
 خلٌل ابراهٌم

  فً 2882/ع.د
24/8/2011 

83
عبد هللا سلٌمان 

 دروٌش
ماجستٌر 

 لغة
تحلٌل خطابً لخطابات 

 عراقٌة منتقاة-رئاسٌة امرٌكٌة
 منذر 0د0م0ا

 منهل محمد
 فً 3138/ع.د

13/9/2011 

 بشار معارج مزعل84
ماجستٌر 

 ترجمة

التقوٌم الترجمً لثالث 
ترجمات عربٌة لرواٌة سٌد 
 الذباب للكاتب ولٌم غولدنغ

 منذر 0د0م0ا
 منهل محمد

 فً 3148/ع.د
13/9/2011 

85
هنادي هٌثم عبد 

 االحد
ماجستٌر 

 ترجمة

ترجمة االفعال الموقفٌة فً 
كالم الناطقٌن باالنكلٌزٌة لغة 

 أم الى اللغة العربٌة

د عبد .م.ا
الحمٌد ناصر 

 سعد

 فً 4261/ع.د
22/11/2011 

87
زٌنب لٌث عبد 

 الجبار
ماجستٌر  

 أدب

رؤٌة أدوٌن أر لنغتون 
دراسة من –روبنسون للحٌاة 

 قصائد مختارة

رٌا عثمان .ا
النقشبندي 

 فً  4632/ع.د
13/12/2011 

 ماجستٌر لغة محمد محمود أحمد88
تحلٌل تداولً لغوي للدعاٌة 
االنتخابٌة المستخدمة فً 

 النصوص السٌاسٌة االنكلٌزٌة

رٌاض 0د0ا
 خلٌل ابراهٌم

فً 4712/ع0د
15/12/2011 
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الرجل السٌاسً عند مورٌاك ماجستٌر فارس حكمت عبد هللا 1
عقٌلة علً .د.ا

حسٌن 
 فً 8869

21/5/2002 

2
رجاء صبحً صالح 

حسن 
ماجستٌر 

لعبة السٌرة الذاتٌة لـ 
مارغرٌت دوراس بٌن 

الواقع والرواٌة 
مهند ٌونس . د.ا

 فً 11845
30/6/2002 

3
مرٌم عبد محمود عبد 

السالم 
ماجستٌر 

النقد االدبً بٌن التقلٌد 
والتحدٌث 

مهند ٌونس . د.ا
 فً 12073

3/7/2002 

4
محمد خلف عبد 

الجلٌل 
ماجستٌر 

العالم العمالً فً رواٌة جٌر 
منال للكاتب زوال 

عقٌلة علً . د.ا
حسٌن 

 فً 13550
32/7/2002 

5
سجى عبد الجبار 

ٌوسف محمد 
ماجستٌر 

الن روب )التطور الروائً لـ
 (جرٌٌه

مهند ٌونس . د.ا
 فً 19525

25/9/2002 

6
اٌمان كرٌم احمد 

حسون 
ماجستٌر 

الصور الشعرٌة فً 
فرٌد )مسرحٌة شاترتون لـ

 (دوفٌنً

صادق عبد . د.م.ا
المطلب عزٌز 

 فً 26733
14/12/2002 

رواء جمعة حسٌن 7
دبلوم 

 ترجمة/عالي
االء اسعد نشاط . مالطفولة  بقلم ناتالً ساروت 

 فً 26892
15/12/2002 

8
رال عبد الرزاق عبد 

الجبار 
ماجستٌر  

الروح العربٌة فً اعمال 
البٌركامو 

صادق عبد .د.م.ا
المطلب عزٌز 

 فً 27178
18/12/2002 

جمالٌة المسرح الحدٌث دبلوم عالً  مؤمل مجٌد حمٌد 9
صادق عبد . د.ا

المطلب عزٌز 
 فً 28151

31/12/2002 

10
محمد عبد الحمٌد 

ناٌف 
دبلوم عالً 

مختارات فً الرواٌة 
 (أمٌل زوال)الطبٌعٌة لـ

صادق عبد .د.ا
المطلب عزٌز 

 فً 28152
31/12/2002 
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ماجستٌر  سرى موفق احمد 11

االدنى واالسمى بٌن بودلٌر 
وادغار الن بو النصوص 
المختارة قصص خارقة 

وازهار الشر 

مهند ٌونس . د.م.ا
توفٌق 

 فً 1201
19/1/2003 

ماجستٌر جنان محمد واثق 12
تحلٌل الوصف فً رواٌة 
جٌرمنال  للكاتب زوال 

عبد علً عبد . د
الرضا 

 فً 2057
29/1/2003 

13
لقاء فاضل عبد 

غنتاكً 
ماجستٌر 

دور المرأة  فً رواٌتً كامو 
الغرٌب والطاعون 

صادق عبد . د.م.ا
المطلب عزٌز 

 فً 2617
5/2/2003 

طاهر ٌحٌى فرحان 14
دبلوم 

 ترجمة/عالً
الكتابة 

شهاب احمد .د.م.ا
محمد 

 فً 3732
26/2/2003 

مٌس محمد مهدي 15
دبلوم 

 ترجمة/عالً
مقتطفات من مذكراته :برلٌوز

ومراسالته وشعره ونقده 
االء اسعد نشاط . م

 فً 4733
16/3/2003 

زٌد باسم احمد طه 16
دبلوم 

 ترجمة/عالً
االسطورة القدٌمة فً مسرح 

القرن العشرٌن 
صادق عبد .د.م.ا

المطلب عزٌز 
 فً 4975

19/3/2003 

ٌسرى  كامل  كاظم 17
دبلوم 

 ترجمة/عالً
دون جوان مولٌٌر 

جمٌل فتوحً . د
مٌخا 

 فً 4975
19/3/2003 

العبث والتمرد فً مسرح كامو ماجستٌر احمد عبد عباس 18
صادق عبد . د.م.ا

المطلب عزٌز 
 فً 6349

16/7/2003 

19
زٌاد خلف عبد 

الجلٌل 
ماجستٌر 

السمات الممٌزة فً الرواٌة 
الحدٌثة فً مؤلفات مٌشٌل 

 (المتغٌر كنموذج)بٌتور

شهاب احمد .د .م.ا
محمد 

 فً 7959
28/8/2003 

20
اٌناس حسن محمد 

رضا 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
اندرٌة مالرو او العظمة 

االنسانٌة 
شهاب احمد .د.م.ا

محمد 
 فً 8502

10/9/2003 

21
دانٌا نهاد  عبد 

الجلٌل 
ماجستٌر 

المرأة المنسابة فً خٌال 
الشاعر نٌغبال 

مهند ٌونس . د.م.ا
 فً 9907

5/10/2003 

رواٌات الشطار فً فرنسا ماجستٌر سروة زهٌر مجٌد 22
عقٌلة علً . د.ا

حسٌن 
 فً 10717

15/10/2003 
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ماجستٌر رٌم سفٌان سلمان 23
اسطورة -السالم والحرب

وحقٌقة انسانٌة 
عقٌلة علً .د.م.ا

حسٌن 
 فً 11389

28/10/2003 

24
علً عبد الخالق 

عبد الرسول 
ما المقصود بالبنٌوٌة دبلوم عالً 

شهاب احمد . د.م.ا
محمد 

  فً 12612
19/11/2003 

ماجستٌر مازن اكرم فاضل 25
 (االضمار)االختزال 

واالسلوب االسمً فً الشعر 
الفرنسً المعاصر 

عبد علً .د.م.ا
عبد الرضا حسن 

 فً 3430
14/3/2004 

ماجستٌر صبا سعدون جالل 26
االسلوبٌة فً رواٌة الغثٌان 

لسارتر 
عبد علً .د.م.ا

عبد الرضا حسن 
 فً 5851

28/4/2004 

ماجستٌر محمد نعمان عارف 27
صورة البطل فً مسرحٌتً 

هٌر نانً وروي بالس الفكتور 
هٌجو 

صادق عبد . د.م.ا
المطلب عزٌز 

 فً 6109
5/5/2004 

28
قٌس معٌوف 

حسون 
ماجستٌر 

مأزق الحب فً المسرح 
الكالسٌكً 

صادق عبد . د.م.ا
المطلب عزٌز 

 فً 6844
16/5/2004 

ماجستٌر درٌد فاضل جواد 29
االزمنة الفعلٌة وترابط النص 
فً رواٌة االسبوع المقدس 

عبد علً .د.م.ا
عبد الرضا حسن 

 فً 13956
1/9/2004 

ماجستٌر نور حامد عبد اللة 30
العبث واالستهزاء فً لن تقع 
ضرب طروادة لجان جٌرودو 

عبد علً .د.م.ا
عبد الرضا 

 فً 15527
23/9/2004 

علً حسٌن عباس 31
دبلوم 

 ترجمة/عالً
مدخل الى علم اللغة 

شهاب احمد . د.م.ا
محمد 

 فً 15509
23/9/2004 

32
ساهرة ٌاسٌن 

حمدان 
ماجستٌر 

صمت الشخصٌات السنفونٌة 
وٌة والباب الضٌق عالر

 (اندرٌة جٌد)لـ

شهاب احمد . د.م.ا
محمد 

 فً 16909
13/10/2004 

33
طالل عبد هللا 

محمود 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
القانون االداري للحرٌات 

صادق عبد .د.م.ا
المطلب عزٌز 

 فً 17645
23/10/2004 

عمر نصوري علً 34
دبلوم 

 ترجمة/عالً
الصورة النباتٌة فً شعر 

اٌلوار 
صادق عبد .د.م.ا

المطلب عزٌز 
 فً 19772

21/11/2004 
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35
فارس احمد محمد 

خضر 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
االء اسعد نشاط . معصر الشك 

 فً 22682
26/12/2004 

36
شٌماء عبد القادر 

ٌوسف 
ماجستٌر 

تحدٌث الموضاعات القدٌمة 
فً مسرحٌات جٌرودو 

وكوكتو 

مهند ٌونس .د.ا
توفٌق 

 فً 79
2/1/2005 

رغد فالح حسن 37
دبلوم 

 ترجمة/عالً
النقد االدبً 

مهند ٌونس . د.ا
توفٌق 

 فً 2263
17/2/2005 

38
سالم عٌسى عبد 

هللا 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
الجمهورٌات الفرنسٌة 

صادق عبد . د.م.ا
المطلب عزٌز 

 فً 2591
23/2/2005 

صدام حسٌن فرج 39
دبلوم 

 ترجمة/عالً
الرواٌة الفرنسٌة منذ عام 

1900 
صادق عبد . د.م.ا

المطلب عزٌز 
 فً 4299

22/3/2005 

جانٌت  عٌسى اٌلٌا 40
دبلوم 

 ترجمة/عالً
مبحث حول -العمل الفنً

انطولوجٌة االعمال 
االء اسعد . م.ا

نشاط 
 فً 447/ع.د

6/4/2005 

ماجد هادي حمودي 41
دبلوم 

 ترجمة/عالً
النقد االدبً الفرنسً فً القرن 

العشرٌن 
االء اسعد . م.ا

نشاط 
 فً 959/ع.د

22/5/2005 

42
عقٌل مجٌد 
كركوش 

دبلوم 
 ترجمة/عالً

الصحافة الفرنسٌة 
صادق عبد . د.م.ا

المطلب عزٌز 
 فً 2270/ع.د

26/7/2005 

43
فرقد عبد الرحمن 

محمود 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
د شهاب احمد .م.االعرب واالسالم واوربا 

 فً 158/ع.د
17/1/2006 

44
عباس كرٌمش 

خضر 
ماجستٌر 

المكان ودالاللته فً رواٌتً 
الغرٌب والطاعون لـ 

 (البٌركامو)
شهاب احمد . د.م.ا

 فً 313/ع.د
26/1/2006 

45
سعٌد جابر حسٌن 

علً 
ماجستٌر 

السمات الممٌزة للمسرح 
الحدٌث فً انتظار غودو 

ونهاٌة اللعبة لصموئٌل بكت 
شهاب احمد . د.م.ا

 فً 744/ع.د
12/3/2006 

46
عالء شطنان عاٌز 

داود 
ماجستٌر 

فلسفة التشاؤم فً شعر الفرٌد 
دوفنً وابً العالء المعري 

دراسة مقارنه 

شهاب احمد . د.م.ا
عامر ناٌف . د.م.ا

 فً 1215/ع.د
23/4/2006 
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دبلوم عالً   منى جوٌد درٌد 47
مدخل الى اهم نظرٌات 
المسرح تألٌف جان جاك 

روبٌن 

أالء اسعد . م.ا
نشاط 

 فً 1265/ع.د
26/4/2006 

دبلوم عالً  احمد رجب نزهان 48
العالقات الدولٌة منذ عام 

1945 
شهاب احمد .د .م.ا

محمد 
 فً 1700/ع.د

30/5/2006 

49
امل صبري ابراهٌم 

 (عربٌة)
ماجستٌر 

التصرف فً االسلوب عند 
رٌمون كونو فً رواٌته زازي 

فً المترو 

احمد . د.م.ا
ابراهٌم 

 فً 2349/ع.د
8/8/2006 

مؤسسات االتحاد االوربً دبلوم عالً  زٌدون احمد جاسم 50
احمد . د.م.ا

ابراهٌم 
 فً 2461/ع.د

16/8/2006 

دبلوم عالً   مهدي صالح كافً 51
تارٌخ التٌارات الكبرى فً 

الفكر السٌاسً 
صادق عبد .د .م.ا

المطلب عزٌز 
 فً 3235/ع.د

18/10/2006 

االحتفاء بالشعر دبلوم عالً   سرى لؤي تٌسٌر 52
أالء اسعد . م.ا

نشاط 
 فً 265/ع.د

28/1/2007 

53
واثق ابراهٌم محمد 

شالل 
دبلوم عالً   

فرنسا والعالم الغربً منذ عام 
 اساطٌر وقائع طموح 1962

صادق عبد .د.م.ا
المطلب عزٌز 

 فً 682/ع.د
26/2/2007 

ماجستٌر عمار سعدي جواد 54
تأثٌر الكالسٌكٌة الفرنسٌة على 

الكالسٌكٌة العربٌة دراسة 
مقارنه 

صادق عبد .د .م.ا
المطلب عزٌز 

 فً 1371/ع.د
25/4/2007 

االبوه فً شعر فٌكتور هٌجو ماجستٌر مً فرج توفٌق 55
صادق عبد . د.م.ا

المطلب عزٌز 
 فً 2536/ع.د

25/7/2007 

56
علً محمد علً 

حسٌن 
ماجستٌر 

الحب والحرٌة فً رواٌة 
نادجال اندرٌه برٌتون 

االء اسعد . م.ا
نشاط 

 فً 2536/ع.د
25/7/2007 

57
رغداء عبد الرحمن 

نعمان 
ماجستٌر 

الكبرٌاء والنٌل لدى هنري 
دومونترالن 

عباس حمزة .د.م.ا
 فً 2623/ع.د

31/7/2007 
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58
2716

1682007

59
دبلوم 

ترجمة/عالً

3112

2392007

60
4195

12122007

61
2253

272008
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ماجستٌر محمد عبد هللا محمد 1
الفاعل فً اللغة االلمانٌة 

واللغة العربٌة 
موفق محمد . د.ا

جواد مصلح 
 فً 12976

15/7/2002 

2
محمد كرٌم علوان 

جاسم 
ماجستٌر 

الجملة الشرطٌة فً اللغة 
االلمانٌة وما ٌقابلها فً العربٌة 

فؤاد ابراهٌم . د.م.ا
محمد 

 فً 12642
10/7/2002 

3
جاسم عمران هاشم 

علً 
ماجستٌر 

دراسة تحلٌلٌة للرواٌة 
 (الشرف مفقود لكاترٌنا بلوم)

غازي شرٌف . د.ا
حسن 

 فً 22980
30/10/2002 

ماجستٌر عدي حاتم محمود 4
الحصٌلة اللغوٌة لدى دارسً 

المرحلة / اللغة االلمانٌة 
الرابعة 

نوال خورشٌد . د.ا
سعٌد 

 فً 971
15/1/2003 

5
مثنى عبد الستار 

ناجً قاسم 
ماجستٌر 

تحلٌل / اآلم الشاب فٌرتر
وتعلٌق 

غازي شرٌف . د.ا
حسن 

 فً 3004
16/2/2003 

6
انور شكر حمود 

عبد هللا 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
اشور تنهض من جدٌد تألٌف 

الجزء الثانً - فالتراندرٌة 
نوال خورشٌد . د.ا

سعٌد 
 فً 6023

2/7/2003 

7
عذراء حمٌد حسٌن 

شالل 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
اشور تنهض من جدٌد تألٌف 

الجزء االول – فالتراندرٌة 
نوال خورشٌد . د.ا

سعٌد 
 فً 6135

6/7/2003 

8
جمال محمد حاجم 

ابراهٌم 

دبلوم عالً 
دبلوم 

  ترجمة/عالً

الكتابة فً الدراسة بنجاح 
كتاب مرشد 

عز الدٌن . د.م.ا
عباس صالح 

 فً 6135
6/7/2003 

9
اقبال طه ٌاسٌن 

عبد الرزاق 
ماجستٌر 

دراسة تحلٌلٌة لقصة الكاتب 
نارتس )هرمان هسه 

 (وغولدموند

غازي شرٌف . د.ا
حسن 

 فً 6251
12/7/2003 

10
احمد جلوب جبر 

فٌاض 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
مذكرات عالم اثار الجزء 

الثالث فالتراندرٌة 
نوال خورشٌد . د.ا

سعٌد 
 فً 6260

13/7/2003 
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11
دبلوم 

ترجمة/عالً

6358

1672003

12
6761

2972003

13
10511

12102003

14
507

1212004

15
2851

2922004

16
9094

1662004

17
دبلوم 

ترجمة/عالً

15509

2392004

18
20580

30112004

19
دبلوم 

ترجمة/عالً

179

412005

20
739

552005

21
دبلوم 

ترجمة/عالً

1199

1262005

22
دبلوم 

ترجمة/عالً

1247

1562005

23
دبلوم 

ترجمة/عالً

1407

2962005
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24
حسٌن علً مهدي 

صالح 
ماجستٌر 

الرجاء كنوع من انواع الطلب 
وصٌغ تحقٌقه اللغوٌة 

موفق محمد . د.ا
جواد 

 فً 1789/ع.د
10/8/2005 

25
زٌد محمد حمٌد  

رشٌد 
ماجستٌر 

تحلٌل قصة سدهارتا مع 
المقارنه النقدٌة بٌن ثالثة تراجم 
للكاتب االلمانً هٌرمان هسة 

غازي شرٌف . د.ا
حسن 

 فً 2357/ع.د
3/10/2005 

26
ٌسرى عبد الستار 

خلف 
ماجستٌر 

رواٌة كوتفرٌد كٌلر المالبس 
دراسة تحلٌلٌة / تصنع الناس 

غازي شرٌف . د.ا
حسن 

 فً 2385/ع.د
5/10/2005 

27
بهاء محمود 
علوان مطر 

ماجستٌر 
انعكاس بعض مسرحٌات 

برٌشت على المسرح العراقً 
غازي شرٌف .د.ا

حسن 
 فً 3375/ع.د

4/12/2005 

28
فاطمة حسٌن 
مولى حسٌن 

جنس االسم فً اللغة االلمانٌة ماجستٌر 
عز الدٌن . د.م.ا

عباس صالح 
 فً 3727/ع.د

26/12/2005 

29
رقٌة محمود جاسم 

محمد 
النفً فً اللغة االلمانٌة ماجستٌر 

موفق محمد . د.ا
جواد 

 فً 3832/ع.د
31/12/2005 

30
خولة خلٌفة عجٌل 

دلش 
ماجستٌر 

تغٌٌر اقسام الكالم بأضافة 
اللواحق فً اللغة االلمانٌة 

عز الدٌن . د.م.ا
عباس صالح 

 فً 1139/ع.د
16/4/2006 

31
مهدي رحٌم 
طاهر ثابت 

دبلوم عالً 
المانٌا تروي ـ من ارترشنتسلر 

الى اوفه ٌونسون 
غازي شرٌف . د.ا

حسن 
 فً 1700/ع.د

30/5/2006 

ماجستٌر قاسم جبر عبرة 32
الحروف واالدوات االلمانٌة 
ومشاكل ترجمتها الى العربٌة 

موفق محمد . د.ا
جواد 

 فً 3464/ع.د
15/11/2006 

33
سالم عمر محمود 

خلٌل 
ماجستٌر 

العبارة المصدرٌة وترجمتها الى 
العربٌة 

عز الدٌن . د.م.ا
عباس صالح 

 فً 596/ع.د
21/2/2007 

34
احمد جاسم مخلف 

شرموط 
دبلوم عالً 

المانٌا تروي ـ انتقاها وقدم لها 
بٌنوفون فٌزا 

غازي شرٌف . د.ا
حسن 

 فً 2823/ع.د
2/9/2007 

35
جمعة ذٌاب حسن 

هدٌب 
برج بابل دبلوم عالً 

موفق محمد . د.ا
جواد 

 فً 3395/ع.د
17/10/2007 

36
اسامة ربٌع عبد 
الجبار محمود 

ماجستٌر 
جملة المفعول به فً االلمانٌة 

دراسة نظرٌة ومٌدانٌة 
موفق محمد . د.ا

جواد 
 فً 4054/ع.د

3/12/2007 

37
301

2812008

38
449

622008

39
دبلوم 

ترجمة/عالً

548

1822008

40
دبلوم 

 ترجمة/عالً

00002941

2982011
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ماجستٌر درٌد صالح زكً 1
رومانطقٌة القرن التاسع 
عشر فً االدب االسبانً 

حكمت عبد .د.م.ا
المجٌد عالوي 

 فً 27896
29/12/2002 

2
اٌمان علً سالم 

 (عربٌة)
ماجستٌر 

اسالٌب االمر والرجاء فً 
مسرحٌة الكوة النطونٌو 

بوٌرو باٌٌغو 

بسام ٌاسٌن . د.م.ا
رشٌد 

 فً 28165
31/12/2002 

محمد هاشم محٌسن 3
دبلوم 

 ترجمة/عالً
العصر الذهبً فً اسبانٌا 

حكمت عبد .د.م.ا
المجٌد عالوي 

 فً 2070
29/1/2003 

الظرف فً اللغة االسبانٌة ماجستٌر لٌنه نافع خزعل 4
بسام ٌاسٌن . د.م.ا

رشٌد 
 فً 2289

1/2/2003 

محمد داخل لٌلو 5
دبلوم 

 ترجمة/عالً

تارٌخ اسبانٌا الحدٌث 
والمعاصر عصر الملوك 

الكاثولٌك 

حكمت عبد .د.م.ا
المجٌد عالوي 

 فً 4023
3/3/2003 

6
اسٌل عبد الٌمة 

كاظم 
دبلوم 

 ترجمة/عالً

 (27)مجموعة شعرٌة لجٌل 
ارثورو )للكاتب االسبانً 
 (رامونٌدا

رعد ابراهٌم . د.م
محمود 

 فً 4305
9/3/2003 

ماجد حمود كاظم 7
دبلوم 

 ترجمة/عالً
النثر فً تارٌخ االدب 

االسبانً 
ثامر عبد . د.م.ا

الرحمن 
 فً 5508

11/6/2003 

8
سوزان عكالوي 

صالح 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
احمد جبار . دالشٌاطٌن البكم 

 فً 5508
11/6/2003 

ماجستٌر جمٌل عباس علً 9
واقعٌة االدب االسبانً فً 
النصف الثانً من القرن 

التاسع عشر 

حكمت عبد .د.م.ا
المجٌد عالوي 

 فً 6374
17/7/2003 

10
11476

29102003
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11
ازهار موسى 
حسٌن علً 

ماجستٌر 
االحتمال ـ صٌغ واسالٌب اللغة 

فً االسبانٌة والعربٌة 
بسام ٌاسٌن . د.م.ا

رشٌد 
 فً 13731

13/12/2003 

12
مصطفى محمد 

عباس 
دبلوم عالً  

باٌٌه ـ انكالن شخصٌة فً 
 98حركة التجدٌد وجٌل 

قٌس . د.م.ا
ابراهٌم عبد 

الرحمن 

 فً 3060
7/3/2004 

ماجستٌر لٌلى فاضل حسن 13
اربع رواٌات للكاتب االسبانً 

غونثا لوتورنثة ٌاٌسترا 
حكمت عبد .د.م.ا

المجٌد عالوي 
 فً 8161

2/6/2004 

ماجستٌر مٌساء مدحت ناجح 14
االعمال النثرٌة للملك الفونسو 

العاشر الملقب بالحكٌم 
حكمت عبد .د.م.ا

المجٌد عالوي 
 فً 9094

16/6/2004 

ماجستٌر هدٌل عادل كمال 15
المدرسة االشبٌلٌة والمدرسة 
السالمنكٌة ـ دراسة ادبٌة 

مقارنه 

حكمت عبد .د.م.ا
المجٌد عالوي 

 فً 10901
17/7/2004 

16
وسٌم حمٌد صنكور 

عٌد 
خٌبة أمال غرامٌة دبلوم عالً  

ثامر عبد . د.م.ا
الرحمن الخٌاط 

 فً 12213
4/8/2004 

17
مها علً حسٌن 

علً 
دبلوم عالً  

ترجمة فصول عدة من كتاب 
تارٌخ االدب االسبانً 

ثامر عبد . د.م.ا
الرحمن الخٌاط 

 فً 12210
4/8/2004 

18
زهٌر احمد صالح 

خلف 
اسبانٌا تحت التأثٌر العربً دبلوم عالً  

حكمت عبد .د.م.ا
المجٌد عالوي 

 فً 22682
26/12/2004 

19
رٌاض عباس 

صالح 
ماجستٌر 

التفضٌل فً اللغتٌن االسبانٌة 
والعربٌة ـ الممٌزات 

والخصائص 

حكمت عبد .د.م.ا
المجٌد عالوي 

 فً  79
2/1/2005 

ماجستٌر هدٌل مزهر محمد 20
الحال  فً اللغة االسبانٌة 

واللغة العربٌة 
حكمت عبد .د.م.ا

المجٌد عالوي 
 فً 3292

6/2/2005 

ماجستٌر مازن رافع سحاب 21
توافق الواقعٌة والمهام  

االنسانٌة فً االعمال الدٌنٌة 
لكالدٌرون دي الٌاركا 

حكمت عبد .د.م.ا
 المجٌد عالوي 

 فً  1854
12/2/2005 
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22
2976

132005

23
3609

932005

24
669

2742005

25
دبلوم 

ترجمة/عالً

947

1952005

26
دبلوم 

ترجمة/عالً

1653

2172005

27
دبلوم 

ترجمة/عالً

2270

2672005

28
2197

2092005

29
دبلوم 

ترجمة/عالً

2400

6102005

30
دبلوم 

ترجمة/عالً

2401

6102005

31
دبلوم 

ترجمة/عالً

2746

9112005

32
3375

4122005
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33
صفا مزهر محمد 

رحٌم 
ماجستٌر 

-98حركة الحداثة وجٌل 
دراسة مقارنة 

حكمت عبد .د.م.ا
المجٌد عالوي 

 فً 3640/ع.د
21/12/2005 

ماجستٌر حنان ٌونس محمد 34
دور ادباء قرطبة فً الحركة 
االدبٌة وتأثٌرها فً االدب  

االسبانً 

محمد بشٌر . د.ا
حسن 

 فً 3640/ع.د
21/12/2005 

ثائر هادي سلمان 35
دبلوم 

 ترجمة/عالً
تارٌخ غرناطة المسلمة للمدة 

هـ كامال (1571 – 1232)
حكمت عبد .د.م.ا

المجٌد عالوي 
 فً 158/ع.د

17/1/2006 

36
رحاب ٌوسف 

هادي 
ماجستٌر 

التطابق بٌن اجزاء الجملة فً 
مسرحٌات الوصٌفات 

النطونٌو  بوٌرو باٌٌخو 

حكمت عبد .د.م.ا
المجٌد عالوي 

 فً 641/ع.د
5/3/2006 

اٌناس سعٌد جابر 37
دبلوم 

 ترجمة/عالً
علم الرواٌة لمٌغٌل دلٌبس 

ثامر عبد . د.م.ا
الرحمن الخٌاط 

 فً 762/ع.د
13/3/2006 

ماجستٌر شٌماء خلف جاسم 38
صٌغها :الصفة النعتٌة

ووظائفها فً رواٌة ظالل 
السرو الممتد 

حكمت عبد .د.م.ا
المجٌد عالوي 

 فً 833/ع.د
22/3/2006 

ماجستٌر مؤٌد احمد علً 39
المسرح االسبانً فً العصر 

الوسٌط 
ثامر عبد . د.م.ا

الرحمن الخٌاط 
 فً 833/ع.د

22/3/2006 

ماجستٌر بان نٌازي حسنً 40
ادب الفروسٌة االندلسٌة فً 
سلطنة غرناطة واثره على 

االدب االسبانً 

محمد بشٌر . د.ا
حسن 

 فً 2349/ع.د
8/8/2006 

ماجستٌر انتظار علً جبر 41
الصٌغ غٌر الشخصٌة للفعل 
فً الدوروتٌا والغاتوماكٌا 

حكمت عبد .د.م.ا
المجٌد عالوي 

 فً 2349/ع.د
8/8/2006 

42
مثال احمد عبد 

عباس 
المرأة فً االدب االندلسً ماجستٌر 

محمد بشٌر . د.ا
حسن 

 فً 3195/ع.د
15/10/2006 

43
عصام عدنان كاظم 

علً 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
المجتمع االسبانً فً عصر 

النهضة 
حكمت عبد .د.م.ا

المجٌد عالوي 
 فً 616/ع.د

21/2/2007 

 محمد جهاد محمود44
دبلوم 

 ترجمة/عالً
رواٌة مدرسة التفاؤل للكاتبة 
 االسبانٌة مارٌا مارتً كارثٌا

ثامر عبد . د.م.ا
الرحمن الخٌاط 

فً 3066/ع0د
25/8/2009 
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1
علً كاظم عبد 

حمزة 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
االلٌة الحدٌثة لالستغالل المالً 

للبلدان النامٌة 
حمٌد حسن . د.ا

علوان 
 فً 10787

16/6/2002 

2
جبار سالم محمد 

راضً 
ماجستٌر 

مفهوم االجناس فً اللغة الروسٌة 
مقارنه باللغة العربٌة 

طالب . د.م
ابراهٌم حمود 

 فً 20280
2/10/2002 

3
راقم هاشم محمد 

عباس 
ماجستٌر 

االسس المعجمٌة للقاموس 
الروسً العربً لمصطلحات 
القوة الجوٌة والدفاع الجوي 

وطٌران الجٌش 

ادهام ٌحً . د.ا
سلٌم 

 فً 25767
28/11/2002 

4
ابتسام احمد حمزة 

علً 
ماجستٌر 

االدباء الروس فً مجلة الثقافة 
االجنبٌة 

ضٌاء الدٌن . د.ا
نافع حسن 

 فً 602
12/1/2003 

5
محمود غازي 
جلوب حسٌن 

ماجستٌر 
التضاد فً اللغتٌن العربٌة 

والروسٌة 
ادهام ٌحً . د.ا

سلٌم 
 فً 971

15/1/2003 

6
أٌات ٌوسف صالح 

محمد 
ماجستٌر 

تورغٌنٌف ـ االباء والبنون فً 
الترجمات العربٌة 

ضٌاء الدٌن . د.ا
نافع حسن 

 فً 1201
19/1/2003 

نهى عاتً خلف 7
دبلوم 

 ترجمة/عالً
الفن التشكٌلً العراقً المعاصر 

طالب . د.م.ا
ابراهٌم حمود 

 فً 4305
9/3/2003 

8
اٌناس طارق شاكر 

احمد 
ماجستٌر 

المشترك اللفظً فً اللغة 
الروسٌة المعاصرة 

روؤف . د.م.ا
موسى جعفر 

 فً 6682
27/7/2003 

9
بكر ناظر عبد 

الجبار 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
ٌومٌات بغدادٌة 

مكً عبد .د.م.ا
الكرٌم المواشً 

 فً 6340
16/7/2003 

سعد جهاد عجاج 10
دبلوم 

 ترجمة/عالً
مختارات فً قصص بونٌن 

محمد جلٌل .د.ا
كمال الدٌن 

 فً 8952
18/9/2003 

ماجستٌر عمار رشٌد غالً 11
االستعارة فً اللغة الروسٌة 

المعاصرة 
ادهام ٌحً . د.ا

سلٌم 
 فً 9709

1/10/2003 
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22
علً مرتضى سعد 

عبد الباقً 
ماجستٌر 

الجملة المركبة الخالٌة من 
ادوات الربط واشكالٌة 

ترجمتها الى اللغة العربٌة 

رؤوف . د.م.ا
موسى جعفر 

 فً 16909
13/10/2004 

23
قاسم محمد داود 

سلمان 
ماجستٌر 

فً  (ٌنً)االسماء ذات الالحقة 
اللغة الروسٌة الحدٌثة 

مكً عبد .د.م.ا
الكرٌم المواشً 

 فً 16426
6/10/2004 

24
حكمت جواد عبد 

هللا علً 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
قصص روسٌة قصٌرة 

لمجموعة مؤلفٌن 
محمد جلٌل . د.ا

كمال الدٌن 
 فً 16779

11/10/2004 

25
مٌادة عبد الكرٌم 
عبٌد عبد الرضا 

دبلوم 
 ترجمة/عالً

ٌومٌات بغدادٌة 
مكً عبد .د.م.ا

الكرٌم المواشً 
 فً 22414

23/12/2004 

ماجستٌر علً راضً مشجل 26
التضاد فً اللغتٌن العربٌة 

والروسٌة 
برهان . د.م

جالل حسٌن 
 فً 3396/ع.د

6/10/2005 

27
عماد اسماعٌل غانم 

فهد 
ماجستٌر 

الخصوصٌة الداللٌة والتكافؤ 
الترجمً 

حمٌد . د.م.ا
حسن علوان 

 فً 3077/ع.د
23/11/2005 

28
فاضل عباس شالل 

زٌدان 
ماجستٌر 

الكلمات الروسٌة ذات الالحقة 
"CTBO "

رؤوف . د.م.ا
موسى جعفر 

 فً 3119/ع.د
24/11/2005 

29
زٌنة صبار جبر 

خلوفً 
ماجستٌر 

الكتب العراقٌة فً االدب 
 (دراسة تحلٌلٌة)الروسً 

مكً عبد .د.م.ا
الكرٌم المواشً 

 فً 183/ع.د
18/1/2006 

30
 محمود مصلح 
محمد اسماعٌل 

دبلوم 
 ترجمة/عالً

تارٌخ روسٌا فً القرن الثامن 
والتاسع عشر 

برهان .د.م
جالل حسٌن 

 فً 971/ع.د
3/4/2006 

31
عمرو علً بداحً 

محمود 
دبلوم 

 ترجمة/عالً

الوضع اللغوي والسٌاسة فً 
اقطار افرٌقٌا الغربٌة نٌجٌرٌا 

والكامٌرون انموذجا 

محمد جلٌل . د.ا
كمال الدٌن 

 فً 1028/ع.د
4/4/2006 

32
ربٌعة حمٌد صافً 

شتٌت 
ماجستٌر 

االمثال الروسٌة مقارنة 
بالبغداٌة 

طالب . د.م.ا
ابراهٌم حمود 

 فً 1139
16/4/2006 

33
ذكرى طالب خٌر 

هللا احمد 
ماجستٌر 

اسم المفعول وترجمته الى 
اللغة العربٌة على وفق 

المعطٌات المستقاة من نثر 
بوشكن ولٌرمنتف 

طالب . د.م.ا
ابراهٌم حمود 

 فً 2548/ع.د
24/8/2006 
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34
منتصرة عبد 

الرحمن حمٌد كاظم 
ماجستٌر 

االفعال المطاوعه ذات الالحقة 
–C2 

طالب . د.م.ا
ابرهٌم حمود 

 فً 3195/ع.د
15/10/2006 

35
منى دماك قاسم 

داخل 
ماجستٌر 

تحلٌل لغوي لترجمة مقاطع 
من رواٌة دحتافسكً 

 (دوستوٌفسكً)

مكً عبد .د.ا
الكرٌم المواشً 

 فً 1021/ع.د
28/3/2007 

36
جاسم محمد رشٌد 

عواد 
ماجستٌر 

االدب الروسً فً ترجمة 
المترجم العراقً كاظم سعد 

الدٌن 

طالب .د.م.ا
ابراهٌم حمود 

 فً 1967/ع.د
5/6/2007 

37
فاضل شهاب احمد 

موسى 
ماجستٌر 

تحلٌل لغوي لترجمة مقطع من 
قصة السٌد براخارجٌن 

مكً عبد .د.م.ا
الكرٌم المواشً 

 فً 2090/ع.د
18/6/2007 

38
علً عدنان مشوش 

كنٌهر 
ماجستٌر 

الجمله المركبة مع االدوات 
(U,A,HO) 

فالح عبد . د.م
الحسن عبد 

السادة 

 فً 2228/ع.د
2/7/2007 

39
سجى محمد عبد 

الغفور ثابت 
ماجستٌر 

ماٌاكوفسكً فً االدبٌن 
العربً والعراقً 

محمد جلٌل . د.ا
كمال الدٌن 

 فً 2716/ع.د
16/8/2007 

40
حٌدر حقً البرٌهً 

سلمان 
ماجستٌر 

افعال الحركة الروسٌة ومبادئ 
تدرٌسها فً القاعدة العربٌة 

طالب . د.م.ا
ابراهٌم حمود 

 فً 2069/ع.د
17/6/2008 

41
حسٌن كاظم مجدي 

عاشور 
دبلوم 

 ترجمة/عالً

القانون االتحادي النتخابات 
نواب مجلس الدوما للجمعٌة 
االتحادٌة لروسٌا االتحادٌة 

طالب . د.م.ا
ابراهٌم حمود 

 فً 2371/ع.د
13/7/2008 

42
رجاء محمد حسٌن 

حمد 
دبلوم 

 ترجمة/عالً

/ سلسلة عظماء الروس 
العلماء الروس فً القرن 

العشرٌن 

عبد الجبار . د.م
محسن حنتوش 

 فً 3663/ع.د
28/10/2008 

43
حٌدر هاشم عبود 

محمد 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
ماعند عرب اسٌا 

عبد الجبار . د.م
محسن 

 فً 4103/ع.د
25/11/2008 

44
نصٌر ظاهر محسن 

محمد علً 
ماجستٌر 

التحلٌل اللغوي والداللً 
للمصطلحات العلمٌة فً 

موضوع مصطلحات الرادٌو 
الكترونٌك 

برهان . د.م.ا
جالل حسٌن 

 فً 788/ع.د
3/2/2009 

ماجستٌر زٌنب علً شمسً 45

التوجه نحو الجوهر فً رواٌة 
من "ناتٌانا تولستاٌا"لــ " كٌس"

وجهة نظر االدب الروسً 
الحدٌث 

فالح حسن . د.ا
جاسم 

 فً 3076/ع.د
26/8/2009 

46
غسان عبد كاطع 

كطفان 
ماجستٌر 

ادوات الهتاف من الناحٌتٌن 
النظرٌة والتطبٌقٌة فً اللغة 

الروسٌة 

طالب . د.ا
ابراهٌم حمود 

  فً 3655/ع.د
4/11/2009 
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 ظافر ابراهٌم جمٌل 47
دبلوم 

 ترجمة/عالً
الجزء –لعنة الشعب المختار 

 الثانً

 عبد 0د0م
الجبار محسن 

 الربٌعً

 فً 44/ع.د
4/1/2010 

48
دٌانا محمد علً 

 شمٌران
ماجستٌر 

االسماء الموصوفة ذات 
 اللواحق الدالة على الحدث

طالب . د..ا
ابراهٌم حمود 

 فً 135/ع.د
18/1/2010 

ماجستٌر  حسٌن شٌال عجالن 49
الجزء -لعنة الشعب المختار

 االول
 عقٌل 0د0م

 ٌحى حسن
 فً 218/ع.د

24/1/2010 

ماجستٌر  هند مهدي حمودي50
الدور المحوري و التركٌبً 
لشعر ٌوري جٌفٌاكو  فً 

 رواٌة دكتور جٌفاكو

فالح  . د.م
 جاسمحسن 

 فً 2621/ع.د
3/10/2010 

ماجستٌر  وسن نصٌف جاسم51
التراكٌب الزمنٌة ذات احرف 

 الجر فً اللغه الروسٌة
طالب . د..ا

ابراهٌم حمود 
 فً 3459/ع.د

2/12/2010 

52
عبد العزٌز ٌاسٌن 

 عباس
ماجستٌر 

التأمالت الروحٌة فً االدب 
الروسً فً القرن التاسع 

 عشر نتاجات تولستوي نموذجا

 عقٌل 0د0م
 ٌحى حسن

 فً 3459/ع.د
2/12/2010 

53
صالح عبد الحسٌن 

 سلمان
ماجستٌر 

-روسٌا فً مراة سولجٌنتسٌف
ٌوم واحد من حٌاة اٌفان 

 دٌنٌسوفٌتش

فالح حسن .د.م
 جاسم

 فً 3459/ع.د
2/12/2010 

54
اسامة عبد الرزاق 

 عبٌد سعٌد
 ماجستٌر 

صٌغة االمر فً اللغة الروسٌة 
دراسة تقابلٌة مع صٌغة االمر 

 فً اللغه العربٌة

 طالب 0د0ا
 ابراهٌم حمود

 فً 1019/ع.د
29/3/2011 
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االفعال فً دٌوان ٌونس امرة ماجستٌر هدى حسن مشٌري 1
نوٌن بهادر . د.ا

عبد المجٌد 
 فً 12166

4/8/2004 

لغوٌا وأدبٌا - معلم ناجًماجستٌر شٌماء عماد ٌحً 2
امٌر اجخٌم . د.ا

دبٌن 
 فً 1982/ع.د

13/2/2005 

3
ٌلدز سعد الدٌن 

عبد الغنً 
بغداد فً االدب التركً ماجستٌر 

د  حسٌن .ا
شهباز محمد 

 فً 2905/ع.د
28/2/2005 

االضافات فً اللغة التركٌة ماجستٌر أمٌر نذٌرحٌدر 4
حسٌن . د.م.ا

شهباز محمد 
 فً 2396/ع.د

6/10/2005 

ماجستٌر سارة نهاد رشاد 5
الخوٌرات الكركوكٌة 
وخصائصها اللغوٌة 

جخٌم اامٌر . د.ا
دبٌن 

 فً 1854/ع.د
12/6/2006 

ماجستٌر احمد فرمان سعٌد 6
أشعار عز الدٌن البٌاتً فً 

االدب التركمانً 
سهام عبد .د.م.ا

المجٌد احمد 
 فً 1932/ع.د

21/6/2006 

ماجستٌر  وداد جاسم محمد 7
االفكار القومٌة والدٌنٌة فً 

دٌوان صفحات للشاعر محمد 
عاكف ارصوي 

صوناي . د.م.ا
حسن تحسٌن 

 فً 2349/ع.د
8/8/2006 

ماجستٌر ناز حمدي مهدي 8
نصر الدٌن هوجا فً االدب 

الشرقً والغربً 
نوٌن بهادر . د.ا

عبد المجٌد 
 فً 2548/ع.د

24/8/2006 

ماجستٌر سندس قنبر غائب 9
الخصائص اللغوٌة لالمثال 

الشعبٌة فً كركوك 
جوبان . د.ا

خضر حٌدر 
 فً 2862/ع.د

18/9/2006 

ماجستٌر علً حسٌن حسن 10
للشاعر  (ٌابر أكالر)دٌوان 

اسعد النائب فً االدب 
التركمانً 

محسن . د.م.ا
كوثر نوري 

 فً 3599/ع.د
21/11/2006 

11
569

1922007
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دكتوراه هٌثم شاكر حمٌد 12
بالغة اللغة العثمانٌة فً اللغة 

التركٌة لـ أحمد حمدي 
أمٌر جخٌم .د.ا

دبٌن  
 فً 2383/ع.د

16/7/2007 

13
عبد العزٌز محسن 

سلمان 
دكتوراه 

ناظم حكمت وبدر شاكر 
السٌاب قصة حٌاتهما ـ مفهوم 

الشعر لدٌهما مقارنه 

حسٌن . د.ا
شهباز محمد 
مشرف اول 

عامر . د.م.ا
ناٌف شرموط 

 (مشرف ثانً)

 فً 2452/ع.د
18/7/2007 

دكتوراه علً شاكر حمٌد 14
دٌوان قوسً تبرٌزي الشاعر 
االذربٌجانً تحقٌق ومقارنة 

جوبان . د.ا
خضر حٌدر 

 فً 2698/ع.د
13/8/2007 

15
زٌاد طارق عبد 

الجبار 
دكتوراه 

تحقٌق دٌوان الشاعر عثمان 
نورس 

نوٌن بهادر . د.ا
عبد المجٌد 

 فً 3640/ع.د
5/11/2007 

 ماجستٌر عمار هملً معارج16
الفنون االدبٌة فً اشعار توفٌق 

 فكرت

 زٌاد 0د0م0ا
طارق عبد 

 الجبار

 فً 2345/ع0د
7/9/2010 
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1
رنا علً مجٌد 

صالح 
ماجستٌر 

الغزل الصوفً فً شعر 
الحكٌم سنائً الغزنوي 

د عمران .م.ا
سلمان موسى 

 فً 7899
8/5/2002 

حبٌب حسن كاظم 2
دبلوم 

 ترجمة/عالً

تارٌخ النثر الفارسً منذ 
البداٌة حتى عهد نظام الملك 

الطوسً 

د عمران .م.ا
سلمان موسى 

 فً 11849
30/6/2002 

ماجستٌر رضا كامل عبد هللا 3
البناء الدرامً فً شعر نٌما 

- ٌشٌج وبدر شاكر السٌاب
دراسة ونماذج 

عمران . د.م.ا
سلمان موسى 

 فً 12976
15/7/2002 

4
عبد الودود عبد هللا 

حمودي 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
معجم لغة الفرس المنسوب الى 

االسدي الطوسً 
علً عبد .د.م.ا

الحسٌن زوٌن 
 فً 25967

1/12/2002 

رحٌم مزهر جبر 5
دبلوم 

 ترجمة/عالً
التجلٌات العرفانٌة فً االدب 

الفارسً 
عادل مجٌد . د.م

محمد 
 فً 393

8/1/2003 

ماجد محمد احمد 6
دبلوم 

 ترجمة/عالً
تارٌخ اللغة الفارسٌة بناء 

قسم من الجزء الثانً - الفعل
عمران .د.م.ا

سلمان موسى 
 فً 393

8/1/2003 

7
اسراء سبهان 

فرحان 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
حدود العالم من المشرق الى 

المغرب 
عمران .د.م.ا

سلمان موسى 
 فً 1479

22/1/2003 

8
جاسم محمد علً 

خلف 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
صادق هداٌت - زندة بكسور

عمران .د.م.ا
سلمان موسى 

 فً 1611
23/1/2003 

9
حمزة مٌر علً عبد 

علً 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
االرادة 

عادل مجٌد .د.م
محمد 

 فً 3252
19/2/2003 

10
دبلوم 

ترجمة/عالً

3519

2322003

 

  



 41 

159

11
مكً عز الدٌن 

جاسم 
دبلوم 

 ترجمة/عالً

قواعد اللغة الفارسٌة القسم 
الثانً 

عبد االله .د.م.ا
محمد حسن 

 فً 3519
23/2/2003 

12
ضحى عامر 

ٌوسف 
دبلوم 

 ترجمة/عالً

سٌرة الملوك فً رواٌات اٌران 
القدٌمة 

عبد االله . د.م.ا
محمد حسن 

 فً 8685
14/9/2003 

13
جواد محمد علً 

صالح 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
االجناس  االدبٌة 

عادل مجٌد .د.م
محمد 

 فً 9291
24/9/2003 

طه هاشم موله 14
دبلوم 

 ترجمة/عالً
مجموعة الفنان المحبوب 

عبد االله .د.م.ا
محمد حسن 

 فً 12750
22/11/2003 

15
حسام عبد الحسن 

راضً 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
فً مدرسة االستاذ الجزء االول 

عادل مجٌد .د.م
محمد 

 فً 215
7/1/2004 

فالح حسن عباس 16
دبلوم 

 ترجمة/عالً
الكتاب الرواد فً اٌران 

عادل مجٌد .د.م
محمد 

 فً 488
11/1/2004 

هشام سامً حسٌن 17
دبلوم 

 ترجمة/عالً

االدب االٌرانً الحدٌث الجزء 
الثالث 

عبد االله .د.م.ا
محمد حسن 

 فً 7953
30/5/2004 

باقر جمهور جاسم 18
دبلوم 

 ترجمة/عالً

فً مدرسة االستاذ الجزء الثانً 
 288 الى 141من ص 

عبد االله .د.م.ا
محمد حسن 

 فً 2635
25/2/2004 

اٌهاب جواد كاظم 19
دبلوم 

 ترجمة/عالً

علم اللغة واللغة الفارسٌة القسم 
الثانً 

عمران .د.م.ا
سلمان موسى 

 فً 10972
18/7/2004 

20
رائد عبد الهادي 

عبد الكرٌم 

دبلوم 
 ترجمة/عالً

بحث االداب المعاصرة تألٌف 
 (الجزء الثانً)محمد استعالمً 

 الى نهاٌة الكتاب 104من ص 

عبد االله .د.م.ا
محمد حسن 

 فً 15509
23/9/2004 

21
نعمان عبد الباري 

مهدي 
دبلوم 

 ترجمة/عالً

علم اللغة واللغة الفارسٌة الفصل 
االول 

عادل مجٌد .د.م
محمد 

 فً 22414
23/12/2004 

ناجً عجمً حمٌد 22
دبلوم 

 ترجمة/عالً

الكتاب الرواد فً اٌران القسم 
الثانً 

عمران .د.م.ا
سلمان موسى 

 فً 2729
24/2/2005 

زٌنب ناصر كنٌهر 23
دبلوم 

 ترجمة/عالً

بحث االدب المعاصر محمد 
استعالمً القسم االول من ص 

1-103 

عمران .د.م.ا
سلمان موسى 

 فً 449/ع.د
6/4/2005 
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24
بسمة محمد جواد 

كاظم 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
ألف عام من النثر الفارسً 

عمران .د.م.ا
سلمان موسى 

  فً 1124/ع.د
5/6/2005 

25
عدنان مصطفى 

موسى 

دبلوم 
 ترجمة/عالً

من صبا الى نٌما تألٌف ارٌن 
بور الجزء االول من المجلد 

الثانً 

عمران .د.م.ا
سلمان موسى 

 فً 2790/ع.د
13/11/2005 

26
محمد مهنا عبد 

الرضا 
دبلوم 

 ترجمة/عالً

النقد االدبً تألٌف زرٌن كوب 
الجزء الثانً من المجلد الثانً 

عماد الدٌن .د.م
عبد الرزاق 

 فً 3383/ع.د
4/12/2005 

ثائر فضل عٌسى 27
دبلوم 

 ترجمة/عالً

من صبا الى نٌما الجزء االول 
من المجلد االول 

عبد االله .د.م.ا
محمد حسن 

 فً 3383/ع.د
4/12/2005 

28
اسعد عبد الحسن 

صونً 
دبلوم 

 ترجمة/عالً

مرصاد العباد من المبدأ الى 
الجزء االول - المعاد 

عماد الدٌن . د.م
عبد الرزاق 

 فً 646/ع.د
5/3/2006 

ماجستٌر ماجد مرهج رباط 29
السخرٌة فً اثار مٌرزا علً 
اكبر دهخدا والشاعر معروف 

عبد الغنً الرصافً 

عمران .د.م.ا
سلمان موسى 

 فً 641/ع.د
5/3/2006 

ماجستٌر حسن علً صفر 30
االلفاظ الفارسٌة فً كتاب حدٌقة 

صولً فالسعداء للشاعر محمد 
بغدادي 

عبد االله . د.م.ا
محمد حسن 

 فً 1768/ع.د
6/6/2006 

31
احمد جمعة عبد 

مزبان 

دبلوم 
 ترجمة/عالً

من صبا الى نٌما تألٌف أرٌن 
بور الجزء الثانً من المجلد 

االول 

عمران .د.م.ا
سلمان موسى 

 فً 1893/ع.د
18/6/2006 

امٌر كاظم عباس 32
دبلوم 

 ترجمة/عالً

تالٌف زرٌن كوب / النقد االدبً 
الجزء الثانً من المجلد الثانً 

عبد االله .د.م.ا
محمد حسن 

 فً 2794/ع.د
12/9/2006 

33
خطاب عبد الجبار 

محمود 
ماجستٌر 

الحكمه فً شعر الزهاوي 
ومحمد اقبال 

حسٌن علً . د.ا
محفوظ 

 فً 3210/ع.د
16/10/2006 

34
عبد االمٌر جاسب 

زامل 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
النقد االدبً الجزء االول من 

المجلد الثانً 
عماد الدٌن .د.م

عبد الرزاق 
 فً 3235/ع.د

18/10/2006 
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ماجستٌر انور عباس مجٌد 35
االلفاظ الفارسٌة المعربة فً 
االدب الجغرافً العربً حتى 

القرن السابع الهجري 

علً عبد .د.ا
الحسٌن زوٌن 

 فً 3951/ع.د
21/12/2006 

ماجستٌر محمد عٌسى كاظم 36
االتجاه الوطنً فً شعر 

الجواهري وبهار 
حسٌن علً .د.ا

محفوظ 
 فً 654/ع.د

25/2/2007 

ماجستٌر اٌمان مطشر عاجل 37
االلفاظ الفارسٌة المعربة فً 
مؤلفات المسعودي المطبوعة 

علً عبد .د.ا
الحسٌن زوٌن 

 فً 1122/ع.د
8/4/2007 

خالد محمد راضً 38
دبلوم 

 ترجمة/عالً

تالٌف ارٌن / من صبا الى نٌما 
بور الجزء الثالث من المجلد 

الثانً 

عمران .د.م.ا
سلمان موسى 

 فً 1187/ع.د
11/4/2007 

39
ظاهر حبٌب محمد 

لفته 
دبلوم 

 ترجمة/عالً

تالٌف زرٌن كوب / النقد االدبً 
الجزء االول من المجلد االول 

عماد الدٌن .د.م
عبد الرزاق 

 فً 2191/ع.د
26/6/2007 

ماجستٌر رجاء شبل سالم 40
الفارسٌات فً المقامات العربٌة 

حتى القرن السابع الهجري 
علً عبد .د.ا

الحسٌن زوٌن 
 فً 2408/ع.د

17/7/2007 

جاسم عبد هللا فلٌح 41
دبلوم 

 ترجمة/عالً
الجزء الثانً /من صبا الى نٌما

من المجلد الثانً 
عبد االله .د.م.ا

محمد حسن 
 فً 2490/ع.د

22/7/2007 

42
رضوان علً عبد 

االمٌر 
ماجستٌر 

صورة الحرب فً شاهنامة 
الفردوسً 

عبد االله .د.م.ا
محمد حسن 

 فً 2736/ع.د
20/8/2007 

43
فاطمة سعدي 

حسٌن 
دكتوراه 

شعر السجون من مسعود سعد 
سلمان حتى ملك الشعراء بهار 

عماد الدٌن .د.م.ا
عبد الرزاق 

 فً 364/ع.د
17/12/2008 

دكتوراه كاظم محسن كاظم 44
االلفاظ الفارسٌة المعربة فً 

اللهجة العراقٌة الدارجة دراسة 
ومعجم 

عبد االله .د.م.ا
محمد حسن 

 فً 4500/ع.د
31/12/2008 

دكتوراه ناهً عبد ابراهٌم 45

مظاهر تأثٌر العربٌة وادابها فً 
الشعر الفارسً من الرودكً الى 
المنوجهري دراسة تحلٌلٌة نقدٌة 

لنماذج مختارة 

علً حسٌن .د.ا
محفوظ 

 فً 4500/ع.د
31/12/2008 
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دكتوراه غازي لعٌبً شوٌل 46
الفاظ الحضارة وقٌمها فً كتاب 

قابوس نامة 
عبد االله .د.م.ا

محمد حسن 
 فً 159/ع.د

21/1/2009 

دكتوراه سلمان منعم سلمان 47
االلفاظ العربٌة فً لغة نامه 

وهخدا 
عبد االله .د.م.ا

محمد حسن 
 فً 165/ع.د

21/1/2009 

48
اسماعٌل حمه سور 

امٌن 
دكتوراه 

ادب التوقٌعات فً لغتً العربٌة 
والفارسٌة فً اللغتٌن العربٌة 
والفارسٌة فً القرنٌن الثالث 

والرابع الهجري 

حسٌن علً .د.ا
محفوظ 

 فً 165/ع.د
21/1/2009 

49
رؤوف محمود 

سعٌد 
دكتوراه 

االتجاهات االدبٌة الفارسٌة 
المعاصرة فً نتاجات الكاتب 

االٌرانً جالل الـ احمد 

حسٌن علً .د.ا
محفوظ 

 فً 893/ع.د
12/2/2009 

50
سامً عبد الحسن 

عبد راضً 
دكتوراه 

الصور الشعرٌة فً دٌوان 
منوجهري 

عماد الدٌن .د.م.ا
عبد الرزاق 

 فً 1884/ع.د
6/5/2009 

دكتوراه خٌرٌة دماك قاسم 51

شاعرات اٌران االعالم خالل 
النصف االول من القرن 

العشرٌن ودورهن فً تطور 
المجتمع 

عماد الدٌن .د.م.ا
عبد الرزاق 

 فً 2375/ع.د
15/6/2009 

52
مدٌن عبد العزٌز 

رشٌد 
دكتوراه 

القصص القرانً فً الشعر 
الفارسً من سنائً القزنوي الى 

دراسة )جمال الدٌن االصفهانً 
 (تحلٌلٌة نقدٌة لنماذج مختارة

عبد االله .د.م.ا
محمد حسن 

 فً 2977/ع.د
17/8/2009 

 

 دكتوراه  مراد كاظم فرحان53
االقتباس من القران والحدٌث فً 

 شعر حافظ الشٌرازي
 فاطمة 0د0ا

 سعدي حسٌن
فً 1037/ ع0د

22/4/2010 

54
اٌاد محمد حسٌن 

 سلمان
 ماجستٌر

مفهوم العشق فً مثنوي 
 المولوي

 سلمان 0د0م0ا
 منعم سلمان

فً 2258/ع0د
13/7/2011 

 ماجستٌر علً محٌسن عبود55
االلفاظ الفارسٌة المعربة فً 

كتاب ٌتٌمة الدهر ابو منصور 
 الثعالبً

 سامً 0د0م0ا
 عبد الحسن عبد

فً 2367/ع0د
25/7/2011 

56
هشام جاسم محمد 

 عبد هللا
 بدٌع در شعر منو جهري ماجستٌر

 عماد 0د0م0ا
 الدٌن عبد الرزاق

فً 3261/ع0د
20/9/2011 

 ماجستٌر حاكم عباس موسى57
مفهوم االسطورة والخرافة 
وداللته فً الشاهنامة وكلٌلة 

 ودمنة

عبد االله 0د0م0ا
 محمد حسن

فً 3374/ع0د
27/9/2011 

58
نصٌر عبد الوهاب 

 جاسم
 ماجستٌر

خصائص ادب االطفال لدى 
 دراسة تحلٌلٌة-صمد بهرنكً

 مراد 0د0م0ا
 كاظم فرحان

فً 3783/ع0د
24/10/2011 

59
رفل موفق عبد 

 الهادي
 ماجستٌر

السخرٌة فً ادب الثورة 
 (المشروطة)الدستورٌة

 فاطمة 0د0ا
 سعدي حسٌن

فً 3844/ع0د
26/10/2011 
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1
صادق محً 

علوان 
دبلوم 

ترجمة /عالً
مشكلة من هو ٌهودي 

مناف . د.م.ا
نعمان عبد الغنً 

 فً 7533
2/5/2002 

2
تٌسٌر حسن محمد 

 (عربً)عبد هللا 
دكتوراه 

لغة عبرٌة 
الصور التً شكلت ادب 

عاموس عوز 
مخلف حماد . د.ا

مضحً 
  فً 7869

7/5/2002 

3
خالد خضٌر 

عباس 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 

اوزان االسم الثالثً البسٌط 
فً اللغات السامٌة دراسة 
تطبٌقٌة فً سفر استٌر 

ٌوسف متً . د.ا
ال قوزي 

 فً 8139
12/5/2002 

4
عماد حماد عبد 

علً 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 

الصوائت فً اللغة العبرٌة 
دراسة )واللغات السامٌة 

 (مقارنة

مخلف حماد .د.ا
مضحً 

 فً 10208
9/6/2002 

زٌنة جابر ٌاسٌن 5
ماجستٌر  
لغة عبرٌة 

االلفاظ اللغوٌة فً اللغة 
العبرٌة 

مخلف حماد .د.ا
مضحً 

 فً 13319
21/7/2002 

6
اسماء عبد الكرٌم 

عبد الرحمن 
ماجستٌر 
لغة عبرٌة 

االتجاهات الشعرٌة فً 
قصائد الشاعرة لٌئا غولدبرع 

مناف نعمان .د.م.ا
عبد الغنً 

 فً 15518
14/8/2002 

جنان عازر بوال 7
ماجستٌر 
لغة عبرٌة 

االثر االرامً فً سفر 
دراسة عبرٌة )المزامٌر 

 (سرٌانٌة مقارنه

ٌوسف متً .د.ا
بطرس 

 فً 15518
14/8/2002 

8
جمعة محمد مفتاح 

 (عربً)
دبلوم 

 ترجمة/عالً
السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة 

لمؤلفه هنري كٌسنجر / 
مناف نعمان .د.م.ا

عبد الغنً 
 فً 16223

21/8/2002 

9
فهمً حسن احمد 

 (عربً)
ماجستٌر 

لغات سامٌة 

الظواهر الصوتٌة فً العربٌة 
الجنوبٌة ـ دراسة لغوٌة 

مقارنه 

عادل هامل .د.ا
الجادر 

 فً 18327
11/9/2002 
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10
 محمد غناوي 

علوان 
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 
االضداد فً اللغة العربٌة 

ٌوسف متً . د.ا
بطرس 

 فً 18611
15/9/2002 

11
رصٌن صالح 

 (عربً)علً 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 

الفاظ الحرب فً النقوش 
الٌمنٌة القدٌمة ـ دراسة 
معجمٌة مقارنه  باللغات 

السامٌة 

عادل هامل .د.ا
الجادر 

 فً 18598
15/9/2002 

12
سعد عبد السادة 

صباح 
ماجستٌر لغة 

عبرٌة 

االلفاظ السٌاسٌة فً اللغة 
العبرٌة الحدٌثة ـ دراسة 

معجمٌة تحلٌلٌة 

عادل هامل .د.ا
الجادر 

 فً 21662
20/10/2002 

13

عبد هللا احمد عبد 
هللا مكٌاش 

 (عربً)

دكتوراه  
لغات سامٌة 

نقوش عربٌة جنوبٌة من 
دراسة مقارنه / الٌمن 

عادل هامل .د.ا
الجادر 

 فً 21757
20/10/2002 

عامر محمد سلٌم 14
دكتوراه 

 لغة عبرٌة 
بناء الجملة العبرٌة فً سفر 

التكوٌن ـ دراسة مقارنه 
عادل هامل .د.ا

الجادر 
 فً 23424

4/11/2002 

15
كفاح عبودي 
محمد كرٌم 

دبلوم 
 ترجمة/عالً

دلٌل فً نظرٌة السٌاسة 
مناف نعمان .د.م.ا

عبد الغنً 
 فً 24501

16/11/2002 

حسٌن مبدر ناصر 16
ماجستٌر 

لغات سامٌة 
اسماء الزمان والمكان فً 

اللغات السامٌة 
ٌوسف متً .د.ا

بطرس 
 فً 25972

1/12/2002 

17
ساهرة لطٌف 

سلمان 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 
داللة ادوات النفً فً اللغة 
العبرٌة واللغات السامٌة 

ٌوسف متً .د.ا
بطرس 

 فً 27621
25/12/2002 

18
 محمود شفٌق 

عرمٌط 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 
ادوات التعرٌف فً اللغات 

السامٌة 
عادل هامل .د.ا

الجادر 
 فً 27621

25/12/2002 

19
عفتان مهاوش 

شرقً 
دبلوم 

 ترجمة/عالً
مفردات الٌهودٌة 

مناف نعمان .د.م.ا
عبد الغنً 

 فً 27903
29/12/2002 

20
علً حسن محمد 

حران 
دبلوم 

عبري /عالً
/ قصص مختارة حاٌٌم هزاز

الجزء الثانً 
مخلف حماد .د.ا

مضحً 
 فً 2070

29/1/2003 

احمد سعٌد عبٌد 21
دبلوم 

 ترجمة/عالً
قصص مختارة حاٌٌم 

الجزء االول /هزاز
دمخلف حماد .ا

مضحً 
 فً 2070

29/1/2003 
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22
باسم  حسٌن  

جاسم 
العقل المنٌر دبلوم عالً 

حٌدر احمد . د.م
جاسم 

 فً 3732
26/2/2003 

23
احمد جمال 
مصطفى 

حول ادبنا دبلوم عالً  
صباح . د.م.ا

ناجً احمد 
 فً 4975

19/3/2003 

24
عماد عبد صالح 

عبود 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 

صٌغة المستقبل فً اللغات 
دراسة  (السامٌة)الجزرٌة 

لغوٌة مقارنة 

عادل هامل .د.ا
الجادر 

 فً 4973
19/3/2003 

25
جمعة محسن 

تركً 
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 
فكرة الماشٌح وانعكاساتها فً 

االدب العبري الحدٌث 
مناف نعمان .د.م.ا

عبد الغنً 
 فً 6349

16/7/2003 

26
سوسن علٌوي  

ضاحً 

دكتوراه 
 لغات 
سامٌة 

-كتاب شرائع البلدان لبردٌصان
دراسة سامٌة مقارنة 

ٌوسف متً . د.ا
بطرس 

 فً 6600
23/7/2003 

27
 سعد عبد الحر 
حسٌن محمد 

ماجستٌر 
 لغة عبرٌة 

صورة النازٌة فً االدب 
العبري الحدٌث 

مناف . د.م.ا
نعمان عبد الغنً 

 فً 7601
20/8/2003 

28
عبد الكرٌم خبٌر 

حسٌن 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 
سفر النبً ناحوم فً العبرٌة 

دراسة لغوٌة مقارنة -السرٌانٌة
ٌوسف متً . د.ا

بطرس 
 فً 7274

12/8/2003 

29

عبد الوهاب عبد 
الجبار عبد 
الوهاب 

ماجستٌر 
 لغة عبرٌة 

صور الجٌتو فً االدب العبري 
الحدٌث وانعكاساتها لدى بعض 

االدباء الٌهود 

مناف . د.م.ا
نعمان عبد العنً 

 فً 10170
7/10/2003 

30
خدٌجة عطٌة 

ناصر 
دكتوراه  
لغة عبرٌة 

متغٌرات لغوٌة ونحوٌة فً 
دراسة -اللغة العبرٌة والعربٌة 

مقارنة 

ٌوسف متً . د.ا
بطرس 

 فً 13547
9/12/2003 

31
رٌاض طاهر 

وذاح 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 
دراسة –النقوش الفٌنٌقٌة 

تحلٌلٌة مقارنة 
ٌوسف متً . د.ا

بطرس 
 فً 14376

24/12/2003 

ندى ابراهٌم خلٌل 32
ماجستٌر  
لغة عبرٌة 

المعانً الداللٌة للفعل المضعف 
فً اسفار موسى الخمسة 

صباح . د.م.ا
ناجً احمد 

 فً 4135
28/3/2004 
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طه ٌاسٌن علوان 33
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 

وسائل التضلٌل فً االدب 
نماذج -العبري الحدٌث
مختارة 

صباح . د.م.ا
ناجً احمد 

 فً 5576
25/4/2004 

فاتح عزٌز مهدي 34
دبلوم 

 ترجمة/عالي
احادٌث مع هزاز 

حٌدر احمد . د.م
جاسم 

 فً 6576
12/5/2004 

35
محمد راضً 

زوٌر 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 

االحاجً السرٌانٌة الكتابٌة 
السقف الحٌرة مارٌو حنا 

أزرق 

ٌوسف متً . د.ا
بطرس 

 فً 6721
13/5/2004 

عصام علً خلف 36
دبلوم 

 ترجمة/عالي
كتاب -كتاب ورجال اعمال

الجزء االول -ناشطون
سعاد عبد . د.م.ا

الكرٌم محمد 
 فً 7346

23/5/2004 

مثنى محمد عبٌد 37
دبلوم 

 ترجمة/عالً
ٌومٌات حٌاة شابة افرٌقٌة 

صباح . د.م.ا
ناجً احمد 

 فً 10715
13/7/2004 

38
عبد الرزاق حسٌن 

صالح 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 
اللعنة فً اللغات السامٌة 

ٌوسف متً . د.ا
بطرس 

 فً 12166
4/8/2004 

39
عبد الودود عبد 

القهار عبد الحمٌد 

دبلوم 
 ترجمة/عالً

بٌن الحرب والتسوٌات 
االسرائٌلً - النزاع العربً

 1973بعد 

حٌدر احمد . د.م
جاسم 

 فً 12212
4/8/2004 

عمر ٌاسٌن ندا 40
دبلوم 

 ترجمة/عالً

حكومة الحرب اداء الحكومة 
االسرائٌلٌة فً حرب لبنان 

الجزء االول / 1982

صباح . د.م.ا
ناجً احمد 

 فً 13456
21/8/2004 

علً حسٌن فرج 41
دكتوراه 

لغات سامٌة 

نصوص أوانً التعاوٌذ 
االرامٌة الٌهودٌة فً المتحف 

العراقً 

ٌوسف متً . د.ا
بطرس 

 فً 13829
30/8/2004 

ضٌاء عباس نجم 42
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 
ادب الطبٌعة فً الفكر 

الصهٌونً 
طالب مهدي . د.ا

الخفاجً 
 فً 14736

13/9/2004 

هاشم طه رحٌم 43
ماجستٌر 

لغات سامٌة 
دراسة -نقوش عبرٌة قدٌمة

سامٌة مقارنة 
خالد . د.ا

اسماعٌل علً 
 فً 14736

13/9/2004 
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44
دبلوم 

ترجمة/عالً

15509

2392004

45
16021

2992004

46
16018

2992004

47
18091

27102004

48
دبلوم 

 ترجمة/عالً
18088

27102004

49
دبلوم 

 ترجمة/عالً
18092

27102004

50
20951

5122004

51
20951

5122004

52
79

212005

53

دبلوم 
 ترجمة/عالً

1982

3440

732005

54
دبلوم 

 ترجمة/عالً
3634

1032005
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احمد طه ٌاسٌن ندا 55
ماجستٌر 

لغات سامٌة 

اسماء النبات  فً اسفار 
موسى الخمسة واسفار 

الحكمة 

ٌوسف متً . د.ا
بطرس 

 فً 963/ع.د
22/5/2005 

عباس سلٌم زٌدان 56
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 

التغٌٌر الداللً لالفعال 
دراسة -المتقدمة باألدوات

تطبٌقٌة فً التوراة 

عامر محمد . د.م
سلٌم 

 فً 1320/ع.د
22/6/2005 

احمد لفتة محسن 57
ماجستٌر 

لغات سامٌة 
الفعل المهموز فً سفر 

التكوٌن 
خالد . د.ا

اسماعٌل علً 
 فً 1406

29/6/2005 

58
عالء عبد الدائم 

زوبع 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 
الزمن فً اللغات السامٌة 

ٌوسف متً . د.ا
بطرس 

 فً 1494
7/7/2005 

59
صباح  جاسم 

حمادي 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 

الفعل المطارع  فً عبرٌة 
دراسة سامٌة -سفر التكوٌن

مقارنة 

ٌوسف متً .د.ا
بطرس 

 فً 1494
7/7/2005 

60
عبد الوهاب محمد 

حسٌن 
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 

فلسفة الحرب عند الٌهود 
وانعكاساتها فً االدب 

العبري الحدٌث 

خالد . د.ا
اسماعٌل علً 

 فً 1494
7/7/2005 

61
محمد علً عبد 

االمٌر 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 

انشودة الشهٌدة شمونً 
دراسة لغوٌة -وابناؤها السبعة

سامٌة مقارنة 

ٌوسف متً .د.ا
بطرس 

 1553/ع.د
 13/7/2005فً

62
عصام صبحً 

جمٌل 
دبلوم عالً  

طرق التعبٌر -اللغة واالسلوب
الجزء الثانً -العبري

عامر محمد .د.م.ا
سلٌم 

 فً 1790/ع.د
9/8/2005 

63
بالل خاشع عبد 

 فتاحال
ماجستٌر 

لغات سامٌة 
-النون فً اللغات السامٌة
دراسة سامٌة مقارنة 

ٌوسف متً . د.ا
بطرس 

 فً 1789/ع.د
10/8/2005 

قباء عفتان عبد هللا 64
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 
ظاهرتا الحزن والتباكً فً 

االدب العبري الحدٌث 
صباح . د.م.ا

ناجً احمد 
 فً 2144/ع.د

13/9/2005 

باسم محمد مصطفى 65
دبلوم 

ترجمة /عالً
طرق التعبٌر -اللغة واالسلوب

الجزء الثالث -العبري
عامر . د.م.ا

محمد سلٌم 
 فً 2744/ع.د

9/11/2005 
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دبلوم عالً عماد خضٌر سلمان 66
- ٌهود الجزٌرة العربٌة 

الجزء الثالث 
طالب مهدي . د.ا

الخفاجً 
 فً 2790/ع.د

13/11/2005 

دبلوم عالً  براء خلف حمادي 67
-سنة فً جهاز االمن العام

الجزء االول 
صباح . د.م.ا

ناجً احمد 
 فً 2790/ع.د

13/11/2005 

نهاد حسن حجً 68
ماجستٌر 

لغات سامٌة 

الٌهود بٌن النصوص 
المسمارٌة واسفار العهد 

دراسة مقارنة -القدٌم

خالد . د.ا
اسماعٌل علً 

 فً 2841/ع.د
14/11/2005 

69
خالد خٌري حسٌن 

علً 
ماجستٌر  
لغة عبرٌة 

دراسة تحلٌلٌة فً االدب 
القصصً لٌهودا عمٌحاوي 

صباح . ع.م.ا
ناجً احمد 

 فً 3375
4/12/2005 

ٌوسف علً جاسم 70
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 

المقال االفتتاحً فً الصحف 
العبرٌة صحٌفة هارتس 

دراسة مضمونٌة / 2004

صباح . د.م.ا
ناجً احمد 

 فً 3640/ع.د
21/12/2005 

71
علً عبد الرزاق 

عبد الزهرة 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 

المثال )الفعل المعتل الفاء
فً سفر اٌوب دراسة (الٌائً

سامٌة مقارنة 

ٌوسف متً . د.ا
بطرس 

 فً 3832/ع.د
31/12/2005 

72
ازهر كرٌم - 70

حمٌد 
ماجستٌر لغة 

عبرٌة 
الزمن واالسطورة فً الشعر 

العبري الماعصر 
طالب مهدي .د.ا

الخفاجً 
 فً 137/ع.د

16/1/2006 

جاسم خالد محمد 73
دبلوم 

 ترجمة/عالً

الجزء -ٌهود الجزٌرة العربٌة 
الثانً 

طالب مهدي . د.ا
الخفاجً 

 فً 158/ع.د
17/1/2006 

74
وسام عبد الستار 

دواح 
دبلوم 

 ترجمة/عالً

–كنز المختصرات العبرٌة 
الجزء االول 

حٌدر احمد . د.م
جاسم 

 فً 158/ع.د
17/1/2006 

75
 رافع اسماعٌل 

صالح 
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 

المضامٌن الفكرٌة لالدب 
 وبعد 1948العبري قبل عام 

 1948عام 

طالب مهدي . د.ا
الخفاجً 

 فً 417/ع.د
8/2/2006 

76
دبلوم 

ترجمة/عالً

643

532006
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77 .
عدي فٌاض عبد 

جاسم 
دبلوم عالً 

سنة فً جهاز االمن العام 
 (الجزء الثانً)

صباح . د.م.ا
ناجً احمد 

 فً 645/ع.د
5/3/2006 

عباس مطلب جاسم . 78
دبلوم 

 ترجمة/عالي
حدٌث االدباء 

سعاد عبد . د.م.ا
الكرٌم محمد 

 فً 647/ع.د
5/3/2006 

هدٌل سلوان سامً . 79
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 

توظٌف الحوار فً رسم 
الشخصٌات القصصٌة للقاص 

اهرون مٌجد 

سعاد عبد . د.م.ا
الكرٌم محمد 

 فً 744/ع.د
12/3/2006 

ازهر نور عبد . 80
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 
فن بناء المقالة عند احاد هاعام 

طالب مهدي . د.ا
الخفاجً 

 فً 1139/ع.د
16/4/2006 

محمود هاشم احمد . 81
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 
دراسة تحلٌلٌة فً شعر امٌر 

غلبواع 
حٌدر احمد . د.م

جاسم 
 فً 1139/ع.د

16/4/2006 

82 .
اشواق نصرت 

جاسم 
ماجستٌر 

لغات سامٌة 
اسماء الحٌوان والنبات فً 

النصوص المندائٌة 
خالد . د.ا

اسماعٌل علً 
 فً 1309/ع.د

2/5/2006 

مشرق علوان شاكر . 83
دبلوم 

 ترجمة/عالي
سنة فً جهاز االمن العام 

 (الجزء الثالث)
سعاد عبد . د.م.ا

الكرٌم محمد 
 فً 1700/ع.د

30/5/2006 

برزان احمد فٌاض . 84
دبلوم 

 ترجمة/عالي
اللغة واالسلوب طرق التعبٌر 

 (الجزء االول)العبري 
عامر . د.م.ا

محمد سلٌم 
 فً 1770/ع.د

6/6/2006 

اٌمان لفتة عزٌز . 85
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 

الواقعٌة فً القصة العبرٌة 
نماذج مختارة من - القصٌرة 

الحركة االدبٌة 

صباح . د.م.ا
ناجً احمد 

 فً 1768/ع.د
6/6/2006 

مالك خالد سلمان . 86
دبلوم 

 ترجمة/عالي
الصهٌونٌة ودولة اسرائٌل 

حٌدر احمد . د.م
جاسم 

 فً 2183/ع.د
20/7/2006 

بشار لطٌف حمٌد . 87
دبلوم 

 ترجمة/عالي
طوائف واقلٌات فً المدٌنة 

العتٌقة 
صباح . د.م.ا

ناجً احمد 
 فً 2461/ع.د

16/8/2006 

عامر حمزة حسٌن . 88
ماجستٌر 

 لغة عبرٌة 

اثر السٌرة الذاتٌة للشاعر 
راحٌل بلو فشكانً فً نتاجها 

دراسة تطبٌقٌة -الشعري
وتحلٌلٌة 

طالب مهدي . د.ا
الخفاجً 

 فً 3076/ع.د
4/10/2006 
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89
دبلوم 

ترجمة/عالي

3663

29112006

90
4024

27122006

91
دبلوم 

ترجمة/عالي

3

712007

92
1449

2942007

93
03130

1392011


