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 0202/0202 قائمة مشاريع البحوث للعام الدراسي
 ا.م.د.رائد داخل كريم

 حسين كريم عبادي رويل 2

  حيدر عدنان دخيل 0

 زهراء عبد العالي عودة كريم 3

 محمد امين حيدر عبد االمير صبر 4

 رفعت كاظم طالبمصطفى  5

 منتظر رعد جبار محمد 6

 منتظر سعدون عمران موسى 7

 منتهى علي عبد الزهرة ناجي 8

 ا.م.د. ازهار حسين عبيد 

 ايمان حيدر كريم جابر 2

   Interjections in Pride and prejudice   بسمة مازن جليل ربيع 0

 بنين علي صادق مهدي 3

 Appositive sentences in in Novels   زينب رضا حسين جبار 4

 ذو الفقار مهدي حسين حسن 5

 عباس صالح عباس كاظم 6

 هادي علي ليث علي 7

 نور فالح سوادي شالل 8

 محمد حسين عبد الهاتف فتاح 9

 ا.م علي عبد اإلله غني 

 رياض حمزة حربوش 2

 امنة كاظم عبد هللا حمد 0

 بنين حميد زغير عبد العباس 3

 جمانه باسم عبد الروؤف راضي 4

 رهف رشيد عبد اليمه كنكون 5

 زهراء عقيل معتوق 6

 مروة طه جاسم محسن 7

 قاسم جاسم محمد داخل 8

 حسن فالح مطرود حسين 9

 ا.م. خالد جابر عودة 

 اديان محمد جاسم 2

 رقية اديب يونس علي 0

 زينب حسن محمد علي 3

 سجاد كاظم جواد كاظم 4

 فاطمة موفق رزاق مجيد 5
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 مأمون مجيد عبد كاظم الحساني 6

 مرتضى عبد الحسين عبد المحمد 7

 علي ايوب ابراهيم عبد الواحد 8

 ا.م. شبر عبد العادل موسى 

 ايمان نوري دشر دليم 2

 زينب محمد عبد الرضا هادي 0

 The Haiku Poetry   رقية هادي عبد زيد حمزة 3

 رحاب سعد كاظم 4

 نزهة صباح سعدي عيسى 5

 نرجس ناصر كاظم حسن 6

 The Psychology  of love and Revenge in wuthering heights     رسل ريسان فضل راهي 7

 فاطمة ضرغام عبد الحسين 8

 ا.م امير علي حسين 

 مرتضى هادي محمد حسين جبر 2

 نرجس عباس عزران كاظم 0

 حسين عبد الحسن عليوي 3

 حامد عالوي زراكبنبن  4

 قاسم مجيد نجف زوار علي 5

 ضحى كاظم جواد كاظم 6

 زهراء احمد سعد عبد الزهرة 7

 حسين حسن هادي 8

 م. د. حسن هادي مهدي 

  Vocatives :A Pragmatic Perspective امير صاحب كاظم دوش 2

  Prepositions :A Linguistic Analysis احمد فيصل حمادي الزم 0

  Prepositions :A Linguistic Analysis   حسن طالب شاكر عيدان 3

 Phrasal verbs             حيدر سليم محمد حسين 4

  Affixation  in Englishزينب ثابت محمد عليوي 5

 زينب عواد حسن حميدي 6

 Comparative and opinion paragraphs and Essays  زهراء ظاهر محسن 7

  Phrasal verbs    الحسن عبد كاظممريم عبد  8

 محمد ماجد هاشم عبد السيد 9

 Linguistic Analysis of Collocation: A Contrastive Study in English and Arabic    

       Fronting in English  هدى سعود نواف 22

 م. د. سوزان عبد الهادي كاظم 

 ابراهيم علي جواد 2

 عبد حسيناية عبد الجليل  0
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 أساور جواد كاظم 3

 امل كاظم جياد ناجي 4

 حوراء رائد حميد جياد 5

 زهراء سعد جليل حسان 6

 عال حميد عبد الزهرة مراد 7

 مجتبى ثابت جعفر 8

 Impact of films, songs, and feminism on promoting     مريم محمد عبد الجبار جاسم 9

women equality. 

 األمير األعسم م.د.سجى عبد 

 االء هادي عكلة حسون 2

 يبنين كاظم عبد عزاو 0

 حيدر جواد عبد عكيلي 3

 Metaphor and Metonymy in Advertisements  زهراء فاضل عطيه حمد 4

 محمد القاسم حميد مجيد محمود 5

 زينب اكرم سالم عبد الشهيد 6

 رواء عدنان عبد الكاظم حمزة 7

 فندييوسف حسيب عباس  8

 م. مهند رهيف خورشيد 

 انعام حيدر كاظم عطية 2

 اسراء قيس ابراهيم رسن 0

 The Gothic elements in Wuthering Heights  بنين سالم وهاب حبيب 3

  رقية حيدر فخري 4

 رقية عادل عبد الكاظم علي 5

 زينب رزاق علوان تالي 6

 نوره عالء عبد الحسين طاهر 7

 الكريم جبار شريفعلي عبد  8

 م. علي خالد حسن 

 بنين عبد الحسين كشيش 2

 تحسين سلمان وحيد عبد 0

 حسين ستار حسين عباس 3

  حسين علي ناصر 4

 Racism in William Shakespeare's Othello     رسل محمد حمزة جهادي 5

 زينب هادي عبود 6

 غدير صاحب حكيم محمد 7

 محمد بسام محسن عبيس 8

 يحيى محمد علي  9
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 أ.م. خالد جابر عوده                                                    م.د. حسن هادي مهدي

 مقرر القسم                                                                    رئيس القسم    

 م.م. سماح محمد عباس 

 امنه حيدر كاظم جاسم 2

 بنين عارف راضي عبد علي 0

 زينب محمود عبد الزهرة جابر 3

 زهراء حسين مردان خضير 4

 نور حامد جابر عوان 5

 هدير حسن جميل رشيد 6

 مصطفى مهدي صالح عبدهللا 7

 غدير هادي عباس رباط 8


