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االختراص  هانــــــــــــالعش الدشة الكمية الذيادة مــــــــــاالس ت
 الجقيـق

م ــــــــاس
 السذخف

احسج دمحم صالح  1
 ذنهن 

استخجام العخاقيين دارسي  2002 تخبيةال ماجدتيخ
المغة االنكميدية لغة اجشبية 

 الشكال التخاشب
 

د. اصباح  لغة
شاكخ 
 عبجالمة

مهفق كامل  2
 محسهد

نحه مشيج عمسي لتجريذ  2002 التخبية تيخماجد
المغة االنكميدية الغخاض 
الخاصة في مخكد تجريب 
 االنهاء االقميسية في العخاق

 

د. رياض  لغة
 خميل ابخاىيم

نهر الجين  3
 صجيق خميفة

دراسة مقارنة في المهاصق  2001 التخبية ماجدتيخ
 االشتقاقية الفعمية

د. نهفل  لغة
 سعجي مجيج

وريا  د.
 سخ ع

عبج حسهد عمي  4
 الجبهري 

دراسة اسمهبية لمحهار  2002 التخبية ماجدتيخ
والحهار الجاخمي في بعس 
 من قرز ىسشغهاي القريخة

 

د. احسج  ادب
 سصام حسج

رديشة عبج  5
الخزاق دمحم 

 سعيج

السفارقة كهسيمة لشقج  2002 التخبية ماجدتيخ
االجتساعي والدياسي في 

 الذعخ الحجيث

 د. حسجي ادب
حسيج 
 يهسف

فيرل عبج  6
 الهىاب حيجر

الخاوي العميم في شعخ  ادوين  2002 التخبية ماجدتيخ
 ارلشغتهن روبمدن

 

د. احسج  ادب
 سصام حسج

ندخين عثسان  2
 دروير

سكهت  -الخمدية في ادب ف 2002 التخبية ماجدتيخ
 فيتد جخالج

د. نججت  ادب
 كاضم مهسى

صفهان حدين  8
 عبجالمة 

تحميل نحهي ودااللي  2003 يةالتخب ماجدتيخ
لمسخاسالت التجارية السكتهبة 

 باالنكميدية في العخاق

د. اصباح  لغة
شاكخ 
 عبجالمة

حشان خصاب  9
 عسخ

د. اصباح  لغة الغسهض المغهي في الهصف 2003 التخبية ماجدتيخ
 شاكخ 
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االختراص  ــــهانــــــــالعش الدشة الكمية الذيادة ــمــــــــاالس ت
 قيـقالج

م ــــــــاس
 السذخف

محسهد عباس  10
 داود

دراسة مقارنة لمححف في  2003 التخبية ماجدتيخ
التخاكيب السزسشة في 

 االنكميدية والعخبية
 

د نهفل  لغة
 سعيج مجيج

ىجيل كامل  11
 عمي الدبيجي

تاثيخ السذاكل الدسعية عمى  2003 التخبية ماجدتيخ
 الفيم والتكمم

د. اصباح  لغة
شاكخ 
 عبجالمة

اندام رياض  12
عبجالمة 
 السعخوف

الالمشتسهن وتاثيخ القهى  2004 التخبية ماجدتيخ
العجوانية عمييم في 

مدخحيات مختارة ليارولج 
 بشتخ

د نججت  ادب
كاضم 
 مهسى

ميادة ميجي  13
رؤوف 
 االعطسي

 2004 التخبية ماجدتيخ
تحميل اسمهبي لخواية وليم 

 فهكشخ)وعشجما احتزخ(

 لغة
 
 
 

د نججت 
 كاضم مهسى

احسج حداني  14
 ياسين العداوي 

دور مهقف سياق  الكالم في  2004 التخبية ماجدتيخ
 السعشى  السقرهد لمستكمم

 

د. رياض  ادب
خميل ابخاىيم 

 الجليسي
حدين  ضخحا 15

 عبهد الجراجي
االخصاء الحي يختكبيا شمبة  2004 التخبية ماجدتيخ

قدم المغة االنكميدية  في 
كميتي التخبية والتخبية بشات/ 

جامعة تكخيت في افعال 
التهجيات التي تذسل الصمب 

 .واالمخ.والجعهة.والعخض
 

عسخة 0د لغة
ابخاىيم 
 سمصان

ايالف صبحي  16
 عبجالمة

اخصاء شمبة كميمت التخبية  2004 التخبية ماجدتيخ
في جامعة تكخيت في 

استخجام التهافق في المغة 
 االنكميدية

د نهفل  لغة
 سعيج مجيج
د عسخة 
 ابخاىيم 

التخبية  ماجدتيخ لسى دمحم حدين 17
 لمبشات

اثخ استخجام  الكهمبيهتخ في  2000
تجريذ صيغ المغة االنكميدية 

 في الرف الخامذ الثانهي 

شخائق 
 تجريذ 

قيذ د. 
 عبج الفتاح
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االختراص  ــــهانــــــــالعش الدشة الكمية الذيادة ــمــــــــاالس ت
 الجقيـق

م ــــــــاس
 السذخف

شخوق عبهدي  18
 عمي

مقارنة  تحريل الصب في  2000 التخبية ماجدتيخ
المغة اال نكميدية  في مجخمين 
من المغة االنكميدية لالغخاض 

 الخاصة
 

شخائق 
تجريذ 

مغة ال
 االنكميدية

د صباح 
صميبي 

 الخاوي 
 دنهفل سعيج

سيى رشيج  19
 حسج

تاثيخ اصهات  ليجة تكخيت  1999 التخبية ماجدتيخ
عمى تعمم المغة االنكميدية  

 لغة اجشبية

شخائق 
تجريذ 
المغة 

 االنكميدية

د حدين 
 عمي احسج
د اصباح 

شاكخ 
 الجوري 

مشال عسخ  20
 مهسى

تخحة لبشاء بخنامج خصة مق 2000 التخبية ماجدتيخ
تجريبي لسجرسي المغة 

 االنكميدية لتحدين  اداءىم
 

شخائق 
 تجريذ

رياض 0د
خميل ابخاىيم 

 التسيسي

نغم قجوري  21
 الدامخائي

تقهيم مشاىج قدم المغة  2000 التخبية ماجدتيخ
االنكميدية  في كميات التخبية 

 في العخاق

شخائق 
 تجريذ

حسجي 0د
حسيج 
 الجوري 

 
 

ارق  استبخق ش 22
 العداوي 

الرعهبات التي تهاجة شمبة  2000 التخبية ماجدتيخ
اقدام المغة االنكميدية  في 

 فيم القرة القريخة
 

شخائق 
 تجريذ

فخاس 0د 
 معخوف

تاج الجين  23
صالح الجين 

 نهري 

الجور الحاسم لمسجتسع في  2005 التخبية ماجدتيخ
مدخحيات مختارة  الرثخ 

 ميممخ
 

نجت  0د أدب
 كاضم مهسى

زيشب عبهدي  24
 عمي

تاثيخ مذاكل الشصق عمى  2005 التخبية ماجدتيخ
 الكالم

اصباح  0د لغة
 شاكخ 

بخوين شهكت  25
 كهثخ

تقهيم شخائق تجريذ الخواية  2005 التخبية ماجدتيخ
في أقدام المغة اإلنكميدية في 

 كميات التخبية

شخائق 
 تجريذ

احسج 0د
سصام 
 الجسيمي
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االختراص  ــــهانــــــــالعش الدشة الكمية الذيادة ــمــــــــاالس ت
 الجقيـق

م ــــــــاس
 السذخف

وسن خالج  26
 احسج

تحميل تجاولي لمسبالغة في  2005 التخبية ماجدتيخ
 نرهص ادبية مختارة

 

د اصباح  أدب
شاكخ 
 عبجالمة

خدعل عبهد  27
 مهسى الشجاوي 

ترسيم مشيج لتجريذ المغة  2006 التخبية ماجدتيخ

              يدية الغخاض خاصةاالنكم

 لصالب كمية الدراعة

ق ائشخ 
 تجريذ

رياض 0د
خميل ابخاىيم 

 التسيسي
 

انترار رشيج  28
 خميل الجشابي

تشاول جيسذ جهيذ  2006 التخبية ماجدتيخ
 لمذخريات الشدهية في

مجسهعتو القررية "سكان 
 دبمن"
 

احسج 0د أدب
سصام 
 الجسيمي

دراسة تجاولية الفعال كالم  2010 التخبية ماجدتيخ اياد حسهد احسج 29
التححيخ في القخأن الكخيم مع 
االشارة الى ادراكيا في المغة 

 االنكميدية
 

 د زيجان لغة
 خمف عسخ 

غانم دمحم  30
 حدين

تقهيم بخنامج  تجريذ  2006 التخبية ماجدتيخ
االنكميدية باعتبارىا لغة  
اجشبية في ضهء االىجاف 

لتجريب  الدمهكية في معاىج ا
 الشفصي في العخاق

 

شخائق 
 تجريذ

عسخة  0د
ابخاىيم 
 سمصان

عسخ دمحم  31
 عبجهللا الجليسي

 
 
 
 
 

 0202 التخبية ماجدتيخ
 

 العـشــف
في مجسـهعة مختارة من 

 روايـات يهكشاباتهفا
 ام فهكشـخـلهلي

 

مجـيج 0د أدب
احـسيج 
 جـجوع
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االختراص  العشــــهان الدشة الكمية الذيادة االســم ت
 الجقيـق

م ــاس
 السذخف

أمين إسساعيل  32
 حاذور عمي

 

قياس كفاءة شمبة الكمية  2010 التخبية ماجدتيخ
دارسي المغة االنكميدية لغة 

أجشبية في تخجسة معشى 
 الشرهص

شخائق 
 تجريذ

عسخة 0د 
إبخاىيم 
 سمصان

 

إنعام زىيخ  33
 حامج
 

 الخواية كديخة ذاتية 2010 التخبية ماجدتيخ
راسة لفخجيشيا وولف و د

 جيسد جهيذ
 

حسجي 0د أدب
حسيج 
 الجوري 

خهلة مداحم  34
 عمي الكخيم

 ماجدتيخ
 

الذيادة في السدخح  2006 التخبية
 االنكميدي و العخبي

 دراسة مقارنة العسال مختارة:
بخنارد شه,تي اس 

 اليهت,عبجالخحسن الذخقاوي 

د. نججت  أدب
 كاضم مهسى

فخاس محسهد  35
 فائق
 

أدوات  الشرب  في  الحجيث   2010 التخبية تيخماجد
الشبهي الذخيف مع اإلشارة 

 إلى تخجساتيا
 إلى المغة اإلنكميدية

عمي 0د لغة
سميسان 
إزريجي 
 الُجليسي

ياسـين محسـهد  36
 نجـم
 

دراسة حالة الفعل في القخآن  2006 التخبية ماجدتيخ
الكخيم مع اإلشارة إلى 
 تخجستو إلى اإلنكميدية

عمي 0د لغة
 سميسان 

عبج        دمحم 38
الخزاق 
 اسساعيل

تسيد اصهات العمة الصهيمة  2010 التخبية ماجدتيخ
والقريخة في الغة االنكميدية 

لجى الصمبة العخاقيين في 
 جامعة تكخيت

شخائق 
 تجريذ

د.عسخة 
إبخاىيم 
 سمصان

وسام شاىخ  39
بجوي جبل 

 الجشابي

رهتية فهق دور الهحجات ال 2010 التخبية ماجدتيخ
التخكيبية في تحجيج بعس 
معاني اآليات القخآنية مع 
 االشارة الى المغة االنكميدية

عمي 0د أدب
شالب 
 جبهري 
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االختراص  العشــــهان الدشة الكمية الذيادة االســم ت
 الجقيـق

م ــاس
 السذخف

دليخ عباس  40
 عمي

هبات التي تهاجو شمبة الرع 2006 التخبية ماجدتيخ
كمية التخبية في جامعة 

تكخيت في استيعابيم لعشاصخ 
 السدخحيات

شخائق 
 تجريذ

د. احسج 
سصام 
 الجسيمي

عمي ارشاد  41
 رشجي

 

مشيج مهائسي نطخي لجراسة  2010 التخبية ماجدتيخ
 االسياب

في السخاشبة االنكميدية 
 الحية

د. نهفل  أدب
 سعيج مجيج

 
 

كشعان خزيخ  42
 الجبهري  حدن

التي تهاجو  تالسذكال 2006 التخبية ماجدتيخ

متعمسي المغة اإلنكميدية 

 الرهتيةلبعس الخرائز 

 في جامعة تكخيت

شخائق 
 تجريذ

د.إصباح 
شاكخ 
 عبجهللا

د.عسخة 
إبخاىيم 
 سمصان

صـــجى عمــي  43
 حامـــج

تحقيق إلدراك دارسي المغة  2006 التخبية ماجدتيخ
 اإلنكميدية باعتبارىا

لغة أجشبية من قبل العخاقيين 
 ألدوات السخاوغة

 في الكتابة األكاديسية
 

نهفل د.  لغة 
 سعيج مجيج

زياد أحسج دحام  44
 أبه ألعيذة

دراسة بخاغساشيقية لخوابط  2007 التخبية ماجدتيخ
الخصاب أإلنكميدية في 

 ألسحادثات ألحية
 

نهفل د.  لغة
 سعيج مجيج

رديشو دمحم بجيع  45
 الدامخائي

دراسة صهتية تجاولية  2007 التخبية ماجدتيخ
 لمرفات الرهتية
 لمميجة الدامخائية

 

نهفل د.  لغة
 سعيج مجيج

عامخ حامج  46
 سميسان

تجديج السشف في بعس  2007 التخبية ماجدتيخ
مدخحيات ادواراد بهنج 

 الخئيدية
 

نججت د.  أدب
 كاضم مهسى
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الختراص ا العشــــهان الدشة الكمية الذيادة االســم ت
 الجقيـق

م ــاس
 السذخف

نجهى ياسين  47
 اسساعيل

تقهيم االساليب السدتخجمة  2007 التخبية ماجدتيخ
في تجريذ لغة الذعخ 
الحجيث في اقدام المغة 

في كميات التخبية االنكميدية 
 في جامعة تكخيت

شخائق 
 تجريذ

عسخة د. 
ابخاىيم 
 سمصان

انترار دمحم  48
 وكاع عمي

" البهح السفاجئ لكهامن  2007 التخبية ماجدتيخ
الحات "  في أعسال مختارة 
من أعسال جيسذ جهيذ 

سة في سكان دبمن األدبية درا
 و صهرة فشان شاب

حسجي د.  أدب
حسيج 
 الجوري 

 

    شيساء      49
عبج هللا       

 جاسم الييالن

العشاصخ الشفدية في بعٍس  2007 التخبية ماجدتيخ
من أعسال جهزيف كهنخاد 

 خئيدةال

 ادب
 

 

حسجي 0د
حسيج 
يهسف 
 الجوري 

إبخاىيم خمف  50
صالح حمه 

 الجبهري 

أسمهب أداء السيام في  2008 التخبية ماجدتيخ
 تجريذ بعس العشاصخ

قية اإلنكميدية عمى الفه 
 مدتهى الكمية

شخائق 
 تجريذ

عسخة 0د
إبخاىيم 
 سمصان

 
 

شفاء دمحم عبج  51
 هللا العداوي 

نحهية  -ة دالليةدراس 2007 التخبية ماجدتيخ
لمدببية في اإلنكميدية مع 

 إشارة لمعخبي

أحسج د.  أدب
حسج محدن 

 الجبهري 

إيشاس دمحم  52
 صالح

الهىم كآلية دفاع في  2005 التخبية ماجدتيخ
ختارة لتشدي مدخحيات م

 وليسد و ادوارد ألبي

د. حسجي  أدب
حسيج 
 يهسف

نهرجان حدين  53
 جسال

 قابميةدراسة ت 2006 التخبية ماجدتيخ
لمهاصق االشتقاقية لألسساء 

والرفات في المغتين 
ليدية الفرحى نگاال

 والتخكسانية العخاقية

رياض 0د لغة
خميل ابخاىيم 

 التسيسي
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االختراص  العشــــهان الدشة الكمية الذيادة االســم ت
 الجقيـق

م ــاس
 السذخف

عفاف حافس  54
 شاكخ

في  )ترهيخ شخرية األنثى 2006 التخبية ماجدتيخ
قرز مختارة لمقاصة 

 كاثخين ماندفيمج(
 

أحسج د.  أدب
سّصام 
 ألجسيمي

زيج إبخاىيم  55
إسساعيل 

 العداوي 
 

. تقييم لسدخحيات جهن  2007 التخبية ماجدتيخ
ممشجتهن سشج في ضهء 

 الخأي العام األيخلشجي

نججت 0د أدب

 كاضم مهسى

أضهاء دمحم  56
سمسان ابخاىيم  

 الدامخائي

تحميل أخصاء شمبة الكمية في  2009 يةالتخب ماجدتيخ
الححف و االقحام في الكالم 

 السترل

ناىجة   0د أدب
 شو مجيج

 

غانــم محســج  57
 حدـــين

 

تقهيم بخنامج تجريذ  2006 التخبية ماجدتيخ
اإلنكميدية باعتبارىا لغة 

أجشبية في ضهء األىجاف 
الدمهكية في معاىج التجريب 

 الشفصي في العخاق
 

شخائق 
 جريذت

عسخة 0د
إبخاىيم 
 سمصان

 

دنيـــا شاىــخ  58
 حسيــج

تحميل األخصاء في استخجام  2005 التخبية ماجدتيخ
السحجدات الهصفية لصالب 

 السخحمة الثالثة في
 جامعة تكخيت

شخائق 
 تجريذ

نهفـل 0د
 سعيـج مجيـج

عبج السشعم  59
خمف عمي 

 الجسيمي

الصمبة  الرعهبات التي تهاجو 2005 التخبية ماجدتيخ
العخاقيين الحين يجرسهن 

اإلنگميدية كمغة أجشبية في 
 استيعاب تجاولية

 الذهاىج

رياض 0د لغة
خميل إبخاىيم 

 التسيسي

أمــل حدــن  60
 البــداز

 

تحقيق في تأثيخ تعميسات  2005 التخبية ماجدتيخ
مفخدات المغة لتصهيخ 

 استيعاب القخاءة
 

شخائق 
 تجريذ

 
 
 

نهفـل 0د
 سعيـج مجيـج
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االختراص  العشــــهان الدشة الكمية الذيادة االســم ت
 الجقيـق

م ــاس
 السذخف

حدن شعبان  61
 عمي الجبهري 

قصعية والشبخ في الميجات الس 2005 التخبية ماجدتيخ
لذسال العخاق مع  العخبية

 اإلشارة إلى المغة اإلنكميدية

إصباح د.  لغة
     شاكخ 

 عبج هللا 

ياسخ دمحم  62
 اسيصالح العب

تأثيخ سياق الكالم عمى حخكة  2006 التخبية ماجدتيخ
تقجيم وتأخيخ السفعهل بو في 

 المغة اإلنكميدية
 

نهفل سعيج د لغة
 مجدج

مخوة سامي  63
 حدين

قهة السخأة في مدخحيات  2007 التخبية ماجدتيخ
 مختارة لذكدبيخ

 

حسجي 0د لغة
حسيج 
 يهسف

معــــن محســـج  64
 عبيــج الجشـــابي

دراسة التزاد في القخآن  2008 التخبية جدتيخما
الكخيم باإلشارة إلى تخجساتيا 

 إلى المغة اإلنكميدية
 

عمي 0د لغة
سميسان 
إزريجي 
 الُجليسي

شو خمف سالم  65
 أحسج

 مخجعية 2008 التخبية ماجدتيخ
 البصل في مآسي شكدبيخ

 

حسجي 0د أدب
حسيج 
يهسف 
 الجوري 

آيــجن عجنـان  66
 رفيــق خميــل

التحقق من أداء متعمسي  2008 التخبية ماجدتيخ
 المغة اإلنكميدية لغة أجشبية

في تحميل فعل اإلنذاء عمى 
 السدتهى الجامعي

 

نهفل 0د لغة
 سعيج مجيج

آالء مداحم عبج  67
 الخزاق االلهسي

اإلندان و السجتسع في  2008 التخبية ماجدتيخ
بعس من أعسال                      

 الخئيدة يهجين أونيل
 

نججت 0د أدب
 كاضم مهسى

سمهى شارق  68
 فيدي 

التسييد العشرخي واالغتراب                                      2008 التخبية ماجدتيخ
في رواية المهن أرجهاني 
الليذ وولكخ وفي بعس 
 القرز القريخة السختارة

 

نججت 0د أدب
 كاضم مهسى
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االختراص  عشــــهانال الدشة الكمية الذيادة االســم ت
 الجقيـق

م ــاس
 السذخف

عبج       دمحم  69
 الخزاق

مشاىج وشخائق تجريذ المغة  2007 التخبية ماجدتيخ
 االنكميدية لغة اجشبية

شخائق 
 تجريذ

د عسخة 
ابخاىيم  

 سمصان
سسيخ دمحم احسج  70

 الدريج
التخاكيب السبيسة في القخآن  2008 التخبية ماجدتيخ

 الكخيم
 ارة إلى اإلنكميديةمع اإلش

 

نهفل 0د أدب
 سعيج مجيج

إسخاء بخىان  71
الجين عبج 
الخحسن 
 مرصفى

دراسة صهتية تجاولية  2005 التخبية ماجدتيخ
لمجشاس السخكب في المغة 
العخبية باإلشارة إلى المغة 

 اإلنكميدية

أحسج د.  أدب
حسج محدن 

 الجبهري 
إصباح د. 

 شاكخ 
اوفى حدين  72

 دمحم
السحيط الخمدي لمفن  2008 خبيةالت ماجدتيخ

 القرري
 

حسجي 0د  أدب
حسيج 
 يهسف

خسيذ خمف  73
دمحم عسخ 
 العجيمي

الخمدية في قرز مختارة  2008 التخبية ماجدتيخ
من مجسهعة "سكان دبمن" 

 القررية لمكاتب
 جيسذ جهيذ

 

حسجي 0د أدب
حسيج 
يهسف 
 الجوري 

أمين عبج  74
الهاحج خمف 
 صالح الجبهري 

 

الخؤيا العبثية في مدخحيات  2008 تخبيةال ماجدتيخ
مختارة لرامهئيل بكيت و 
 جميل القيدي: دراسة مقارنة

نججت 0د أدب
 كاضم مهسى

انترار شالب  75
 حسيجي  الجوري 

الغسهض في روايات أجاثا  2008 التخبية ماجدتيخ
كخيدتي: جخيسة قتل في 

قصار الذخق الدخيع وجخيسة 
قتل في بالد ما بين الشيخين 

 هت عمى الشيل.وم

د.حسجي  أدب
حسيج 
يهسف 
 الجوري 

أمل دمحم جاسم  76
 دمحم

 استخجام الدحخ في االدب: 2008 التخبية ماجدتيخ
دراسة في رواية ج. ك. 

 رولشغ  ىاري بهتخ

د. حسجي  أدب
حسيج 
 يهسف
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 السذخف

ذ دمحم بخج 77
سمسان 
 الدامخائي

 

مالئسة السفخدات في القخآن  2008 التخبية ماجدتيخ
الكخيم مع اإلشارة إلى 

 تخجساتيا إلى المغة اإلنكميدية
 

عمي 0د لغة
سميسان 
إزريجي 
 الُجليسي

عسار عبج  78
الفتاح حبيب 

 رجب

تقهيم مشاىج المغة االنكميدية  2008 التخبية ماجدتيخ
لألغخاض الخاصة لكمية 

ارة واالقتراد في ضهء اإلد
 األىجاف الدمهكية

 

شخائق 
 تجريذ

د.ناىجه شو 
 الشاصخي 

 
 

 
رشا حدين  79

 عمهان الجبهري 
 

دراسة تجاوليو لبعس التعابيخ  2008 التخبية ماجدتيخ
 السيحبة

في القخآن الكخيم مع األشارة 
الى تخجساتيا الى المغة 

 األنكميدية
 

نهفل 0د لغة
 سعيج مجيج

 

عمي مخوة كخيم 80  

 

دراسة التقجيم لالبتجاء في  2008 التخبية ماجدتيخ

باإلشارة المغة العخبية  

 اإلنكميدية المغة إلى

عمي 0د لغة
شالب 
 جبهري 

جاسم دمحم  81
جاسم دمحم 

 الخفيعي
 

د. حسجي  أدب والت وتسن كذاعخ متدامٍ  2008 التخبية ماجدتيخ
حسيج 
يهسف 
 الجوري 

أضهاء دمحم  82
سمسان ابخاىيم  

 دامخائيال

تحميل أخصاء شمبة الكمية في  2009 التخبية ماجدتيخ
الححف و االقحام في الكالم 

 السترل

شخائق 
 تجريذ

ناىجة شو 0د
 مجيج

التحميل اإلسمهبي لسدخحية  2008 التخبية ماجدتيخ ميا بكخ دمحم 83
 "الهاثبهن" لتهم ستهبارد

.د نهفل  أدب
 سعيج مجيج

 
مهفق حسيج  84

 عميهي عبجهللا
قياس مقخر المغة االنكميدية  2008 التخبية اجدتيخم

الحي يَجَرس حاليا في كمية 
 القانهن 

شخائق 
 تجريذ

د . عسخة 
إبخاىيم 
 سمصان
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االختراص  العشــــهان الدشة الكمية الذيادة االســم ت
 الجقيـق

م ــاس
 السذخف

مخوان مدىخ  85
 سحاب مصخ

جام تحميل األخصاء في استخ 2008 التخبية ماجدتيخ
األفعال االصصالحية  لصمبة 
السخحمة الخابعة في جامعة 

 تكخيت
 

ناىجه د.  أدب
شو مجيج 
 الشاصخي 

عفخاء حدام  86
 سامي

 

قياس األساليب السدتخجمة  2008 التخبية ماجدتيخ
 في تجريذ األدب السدخحي

 في جامعو تكخيت

شخائق 
 تجريذ

د. عسخه 
إبخاىيم 
 سمصان

 
ميدم عبج  87

 السشعم رمزان
تشاول الذخريات الشدهية  2008 التخبية ماجدتيخ

 في اعسال مختارة
 لكيت جهبن

احسج د.  أدب
سصام 
 الجسيمي

عفخاء حدام  88
 سامي

 

قياس األساليب السدتخجمة  2008 التخبية ماجدتيخ
 في تجريذ األدب السدخحي

 في جامعو تكخيت

شخائق 
 تجريذ

د. عسخه 
إبخاىيم 
 سمصان

 
سسارة  دمحم   89

عسخ  أحسج 
 الجبهري 

 

داللية   -دراسة نحهية   2009 التخبية ماجدتيخ
لتعابيخ التسشي والجعاء في 

نكميدية مع األشارة الى اال 
 العخبية

نهفل 0د أدب
 سعيج مجيج

مديشة عهني  90
 سميم

دراسة بالغية بتعابيخ شمب  2009 التخبية ماجدتيخ
 الغفخان في القخأن الكخيم

 

عمي . د لغة
سميسان  

 ازريجي
أحسج جسال  91

 رؤوف غفهر
 

ميل نحهي وتجاولي لألفعال تح 2009 التخبية ماجدتيخ
االستعساالت في المغة  متعجدة

 االنكميدية

عمي د.  لغة
شالب 
 جبهري 

 
رقية بخىان  92

الجين عبج 
الخحسن 
 مرصفى

 دراسة صهتية تجاولية لمسج 2009 التخبية ماجدتيخ
في المغة العخبية باإلشارة إلى 

 اإلنكميديةالمغة 

عمي 0د لغة
سميسان                        

الجكتهر 
 غانم قجوري 
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 الجقيـق

م ــاس
 السذخف

وعج مخعي  93
 حدن فخحان

 

األنكميدية لغة اجشبية في  2010 التخبية ماجدتيخ
االدوات الخبط عمى السدتهى 

 الجامعي
 

 شخائق
 تجريذ

.د. عسخة 
ابخاىيم 
 سمصان

دمحم صباح عبج  94
 الهاحج رجب

 

الهضيفة االتداقية لطخوف  2010 التخبية ماجدتيخ
الدمان في القخآن الكخيم مع 
االشارة الى تخجساتيا في 

 المغة االنكميدية
 

نهفل 0د لغة
 سعيج مجيج

 

 دمحم احسج سصام 95
 
 

د. حسجي  أدب ةتاثيخ الرهرة الفشي 2010 التخبية ماجدتيخ
حسيج 
 يهسف 

عجنان جايج  96
 عكمة
 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

دراسة تجاولية ألفعال االلتدام  2011
الهاضحة في المغة اإلنكميدية 
 وما يقابميا في المغة العخبية

 
 

 لغة
 

عمي 0د
شالب 
 جبهري 

 

ســعــج رمزــان  97
 سميســان

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

تحميل التفاعل المفطي  2011
جريذ المغة األنگميدية من لت

قبل ُمجرسي السجارس 
 الستهسصة

 
 

شخائق 
 تجريذ 

ناىجه شو 0د
 مجيج

سيف حبيب  98
حدن حبيب 

 الدامخائي

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

الفرل و الهصل في القخآن  2011
الكخيم مع اإلشارة إلى 

 تخجساتيا إلى المغة اإلنكميدية
 
 
 
 
 

 لغة
 

عمي 0د
سميسان 
 إزريجي 

م ــاساالختراص  العشــــهان الدشة الكمية الذيادة االســم ت
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 السذخف الجقيـق
يدخى جاسم  99

عبج هللا   
 الجسيمي

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

تسييد متعمسي المغة  2011
االنكميدية بهصفيا لغة 
 اجشبية لسجاميع االفعال

شخائق 
 تجريذ

عسخة 0د
ابخاىيم 
 سمصان

زيشب عبجهللا  100
 حدين الجبهري 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

الشقج االجتساعي في روايات  2011
 ايفيمين وا الخئيدية

 أدب
 
 
 

حسجي 0د
 حسيج 

آكه صبحي  101
 غازي 
 
 
 
 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

2011 An Evaluation of the 
Intermediate EFL 
Sunrise Course 

(Book 9) in Terms of 
its Behavioural 

Objectives 

شخائق 
 تجريذ 

ناىجه شو 0د
 مجيج

عبج ألهىاب دمحم  102
 إبخاىيم الجوري 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

أنهاع اإليقاع الرهتي  2011
 وانتقاالتو

 في اآليات القخآنية
 دراسة أسمهبية صهتية

إصباح 0د لغة
شاكخ     

 عبج هللا 

أحسج خالج  103
 حدهن القراب

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

2008 Characterization in 
Ernest Hemingway’s 

Selected Short 
Stories 

 

حسجي 0د أدب
حسيج 
 يهسف 

وليج شيحان  104
 مرمح

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

2011 REBELLION AND 
CONFORMITY 
IN MODERN 

AMERICAN BLACK 
POETRY: 

A STUDY OF 
STERLING ALLEN 

BROWN AND 
ROBERT  EARL HAY 

حسجي 0د أدب
حسيج 
يهسف 
 الجوري 

م ــاساالختراص  العشــــهان الدشة الكمية الذيادة االســم ت
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 السذخف الجقيـق
عبج المصيف  105

  خميل ابخاىيم 
 ماجدتيخ

 
 التخبية

 
2012  

THE FUNCTIONS OF 
INTONATION IN 
ENGLISH WITH 
REFERENCE TO 

ARABIC 

د. إصباح  لغة
     شاكخ

 هللاعبج
 
 
  

سيف حاتم عبج  106
الحكيم عمي 

 الخدرجي

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

راسة تــجاولّية لألمثال د 2012
الصبية في المغة األنكميدية 
مــع اإلشارة إلـــى األمثال 
 الصبية في المغة العخبية

عمي 0د أدب
شالب 
 جبهري 

عـســخ عمـي  107
 داود سـمســان

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

تحميميــــة لقرــــة جيســذ  2012
 جــهيذ
 'ايـفيـميــن'من مشطـــــهر
 التـشـــــــاص

عمــي 0د دبأ
سميســــانازر 

يجي 
 الجليـســي

 ماجدتيخ بجو دمحم خمف 108
 

 التخبية
 

 السفارقو في مدخحيات 2012
لجهرج بخنارد شه و  مختاره

 عادل كاضم

د. نججت  أدب
 كاضم مهسى

خالج نايف  109
 سالم العداوي 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

تصهر استخجام التخاكيب  2012
غة الرخفية لمغة االنكميدية كم

أجشبية بين شالبات الكمية 
 العخاقيات   

مجي0110د أدب
حة سيف 
 الجين صالح

حـدن أحـسج  110
 شـخيف

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

كفاءة تجريذ االستيعاب  2013
األنراتي لدمدمة 

"Sunrise في محافطة "
 أربيل

د. عسخه  أدب
إبخاىيم 
 سمصان

وفاء دحام دمحم  111
 صالح الخبيعي

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

دراســـــة تجاوليـة لبعس  2012
أفعــال كـــالم التعبيخ الزسشية 
في مدخحية شكدبيخ 

’ روميه وجهليت  ‘التخاجيجية 
 مع اإلشارة إلى إدراكيا في
 المغة العخبية

عمــي  أدب
سميســــان 
ازريجي 
 الجليـســي

 
 
 

م ــاساالختراص  العشــــهان الدشة الكمية الذيادة االســم ت
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 السذخف الجقيـق
عســخ حســهد  112

 احــسج الــجليسي
 ماجدتيخ

 
 التخبية

 
دراسة تجاولية ألفعال الكالم  2012

 التهجييية
في بعس األحاديث الشبهية  

مع اإلشارة إلى فيسيا في 
 المغة اإلنكميدية

زيــجان 0د لغة 
خــمف عــسخ 

 الـــــجليسي

نهار  نجيب   113
عبج الخحسن  

 محسهد 

 ماجدتيخ
 

 تخبيةال
 

دراسة  لغهية  السساء يهم  2012
القيامة  في القخان  الكخيم  
مع االشارة  الى تخجساتيا  
 الى  المغة االنكميدية 

عمي  0د  لغة 
سميسان  
 ازريجي 

 ماجدتيخ رنا عبج ذياب 114
 

 التخبية
 

استخجام الستكمسين السحميين  2012
والستكمسين غيخ السحميين 
لمتعبيخات االصصالحية 
اإلنجميدية: دراسة نحهية 
 وتجاولية

عمي 0د لغة
شالب 
 جبهري 

 ماجدتيخ جهىخ بخك مصخ 115
 

 التخبية
 

تقهيم أداء مجرسي المغة  2013
اإلنكميدية لمسجارس 
الستهسصة في ضهء 
 مؤىالتيم التعميسية

شخائق 
 تجريذ

د.ناىجه شو 
 مجيج

ابخاىيم حدن  116
عبجهللا مهسى 

 الجبهري 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

2013  
دراسة نحهية في التخاكيب 
السححوفة في القخان الكخيم 
مع االشارة الى استيعابيا في 
 المغة االنكميدية

نهفل 0د ادب
 سعيج مجيج
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