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مياللقب العل اسم التدريسي الرباعي ت  الشهادة 
 التخصص

 الدقيق العام

ةلغة عربي دكتوراه أستاذ أ.د. عبد هللا حبيب كاظم  1  أدب حديث 

ةلغة عربي دكتوراه أستاذ أ.د.جواد كاظم عناد  2  أصوات 

ةلغة عربي دكتوراه أستاذ أ.د. رحمن غركان عبادي طّرار  3  نقد و بالغة 

كامل عبد ربه حمدان د. أ.  4 ةلغة عربي دكتوراه أستاذ   أدب قديم 

ةلغة عربي دكتوراه أستاذ أ. د. فاضل ناهي عبد عون  5 بيةائق تدريس اللغة العرطر   

ةلغة عربي دكتوراه أستاذ أ.د. حمزة فاضل يوسف حمزة  6  نقد أدبي 

ةلغة عربي دكتوراه أستاذ أ.د. لطيف حاتم عبد الصاحب  7  نحو و لسانيات 

ةلغة عربي دكتوراه أستاذ أ.د. سرحان جفات سلمان  8  نقد حديث 

ةلغة عربي دكتوراه أستاذ أ.د. مزاحم مطر حسين  9 غة و أسلوبيةبال   

رماجستي أستاذ أ. خالد عبد فزاع  10 ةلغة عربي   نحو 

دأستاذ مساع أ.م.د.وحيدة عبد الصاحب حسن  11 ةلغة عربي دكتوراه   نقد حديث 

دأستاذ مساع أ.م.د. كريم مهدي عبد  12 ةلغة عربي دكتوراه   أدب حديث 

دأستاذ مساع أ.م.د.مهدي حارث مالك  13 ةلغة عربي دكتوراه   علم اللغة 

.م.د.عّمار نعمة نغيمشأ  14 دأستاذ مساع  ةلغة عربي دكتوراه   نحو 

دأستاذ مساع أ.م.د.علي كاظم علي  15 ةلغة عربي دكتوراه   أدب عباسي 

دأستاذ مساع أ.م.د.فرح مهدي صالح  16 ةلغة عربي دكتوراه   أدب حديث 

دأستاذ مساع أ.م.د.إحسان فؤاد عباس  17 ةلغة عربي دكتوراه   معجم و لسانيات 

دأستاذ مساع أ.م.د. عقيل عكموش عبد  18 ةلغة عربي دكتوراه   نحو و داللة 

دأستاذ مساع أ. م. د. كاظم فضيل شاهر  19 ةلغة عربي دكتوراه   علم اللغة 

دأستاذ مساع أ. م. د. نهى حسين كندوح  20 ةلغة عربي دكتوراه   أدب أندلسي 

دأستاذ مساع أ. م. د. أصيل محمد كاظم  21 ةلغة عربي دكتوراه  اللغة علم   

ةلغة عربي دكتوراه مدرس م. د. مديح صدام سلمان  22  النحو 

ةلغة عربي دكتوراه مدرس م.د. وسام محمد منشد  23  األدب الحديث 

ةلغة عربي دكتوراه مدرس م. د. عبد األمير عباس بطي  24  النقد الحديث 

ةلغة عربي دكتوراه مدرس مروان جميل نعمة د. م.  25  النقد القديم 

ةلغة عربي دكتوراه مدرس حسن جاسم محمدم.د. عبد الم  26  األدب القديم 

د. وسن عبد علي عطية م.  27 ةلغة عربي دكتوراه مدرس   النحو 

د.علي عبد الحسين جبير م.  28 ةلغة عربي دكتوراه مدرس   األدب القديم 

ةلغة عربي دكتوراه مدرس د. عبد الكاظم جبر عبود م.  29  النحو 

توراهدك مدرس د. عصام عدنان رحيم  م.  30 ةلغة عربي   النحو 

ةلغة عربي دكتوراه مدرس م. د. ميثم قيس مطلك  31  البالغة 



ةلغة عربي دكتوراه مدرس د. زكي عباس راضي م.  32  األدب القديم 

ةلغة عربي دكتوراه مدرس د. مصطفى عبد كاظم م.  33  علم اللغة 

ةلغة عربي دكتوراه مدرس حسن مجاد عبد الكريم .د م.  34  األدب الحديث 

.عالء حميد جاسمم  35 رماجستي مدرس  ةلغة عربي   النحو 

رماجستي مدرس م. صادق عباس هادي  36 ةلغة عربي  بيةطرائق تدريس اللغة العر   

 


