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 المالك التدريسي لقسم اللغة العربية

 التخصص الدقيق اللقب العلمي اسم االستاذ ت

 المغة والمعجم )رئيس القسم( أستاذ مساعد سأ.م.د. عمي حمو حوا 1
 النقد الحديث متمرس أستاذ أ.د.عمي عبد الرزاق السامرائي 2
 المغة والنحو أستاذ متمرس أ.د.خميل بنيان الحسون 3
 المغة  أستاذ عبد الرحمن مطمك الجبوري أ.د. 4
 النقد الحديث أستاذ أ.د.عمي كاظم اسد 5
 المغة  أستاذ أ.د. عالوي سادر جازع 6
 البالغة والنقد أستاذ أ.د. عهود عبد الواحد عبد الصاحب 7
 الصرف أستاذ أ.د. ساجدة مزبان حسن 8
 األدب القديم ونقده أستاذ أ.د. سالفة صائب خضير 9

 المغة  أستاذ أ.د. عمي ناصر محمد 11
 الصوت أستاذ أ. د. مشتاق عباس معن 11
 صوت وداللة أستاذ مساعد أ.م.د. تحسين عبد الرضا الوزان 12
 األدب العباسي أستاذ مساعد أ. م.د. سوسن صائب سممان 13
 النقد القديم أستاذ مساعد أ.م.د.إيمان محمد العبيدي 14
 النقد الحديث أستاذ مساعد د راشدأ.م.د.انسام محم 15
 البالغة  أستاذ مساعد أ.م.د.عدنان جاسم محمد 16
 األدب الحديث أستاذ مساعد أ.م.د. مها فاروق عبد القادر 17
 الداللة أستاذ مساعد أ.م.د. أحمد عاشور جعاز 18
 المغة والمعجم أستاذ مساعد أ.م.د. حسن جعفر صادق 19
 النحو أستاذ مساعد يأ.م.د.زهير محمد عم 21
 المغة  أستاذ مساعد أ.م.د. مائدة رحيمة غضيب 21
 المغة والمعجم أستاذ مساعد أ.م.د. أسامة رشيد الصفار 22
 النقد الحديث أستاذ مساعد أ.م.د. فاطمة كريم رسن 23
 النقد الحديث أستاذ مساعد أ.م.د.عمي عزيز صالح 24
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 األدب الحديث أستاذ مساعد أ.م.د.بشرى ياسين محمد 25
 األدب الجاهمي أستاذ مساعد أ.م.د. آالء محمد الزم 26
 األدب العباسي أستاذ مساعد أ.م.د. زهرة خضير عباس 27
 األدب الحديث أستاذ مساعد أ.م.د. يحيى ولي فتاح حيدر 28
 النقد القديم أستاذ مساعد أ.م.د.نوري كاظم امنسف 29
 األدب الحديث أستاذ مساعد جبار عبيد خمف أ.م.د. عبد المنعم 31
 النقد الحديث أستاذ مساعد أ.م.د. إحسان محمد جواد 31
 النقد الحديث أستاذ مساعد د. أحمد عبد حسين الفرطوسيأ.م. 32
 المسانيات أستاذ مساعد د. نعمة دهش فرحانأ.م. 33
 المسانيات أستاذ مساعد د. خالد خميل هاديأ.م. 34
 النحو والصرف    مدرس اكب محمود حسيند. كو  35
 األدب العباسي مدرس د.نسرين جبار ستار 36
 النقد الحديث مدرس د. يسرى خمف حسين 37
 األدب األندلسي مدرس د. نردين رضا كريم 38
 األدب الحديث مدرس د. سفانة داود سموم 39
 األدب الحديث مدرس د. تغريد عبد الخالق 41
 الداللة مدرس وفيق كاظمم. د.صفاء ت 41
 النحو مدرس د. نزار بنيان شمكمي 42
 المسانيات مدرس د. خالد حميد صبري 43
 األدب األندلسي مدرس د. رافد جهاد عبد اهلل 44
 النحو مدرس  م. م. زينب هاشم حسين 45
 النحو مدرس مساعد م.م. سراء قيس إسماعيل 46
 األدب األندلسي مدرس مساعد م.م. ختام محمد حسين 47
 النحو مدرس مساعد م.م. لقاء فالح عودة 48
 االدب االسالمي مدرس مساعد م.م.أحالم هادي عبد اهلل 49
 المغة مدرس مساعد آية عمي ناصر 51
 


