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 Specialization (Major & Minor) 
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PhD : Auther ,textand reader in 

moderncritizm of Arabic poetry 

Master: The art structure of  sadi 

yousif poet 

 

Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation 

-  -Poetic transformaitions hn 

the Moroccan poem 

 

- -Teaching Arabic to non- 

native speaker 

- -Teach Arabic literature to 

non native speaker 

- -Rags and opposition in the 

Arab poetry 

  -. receiving the theory and the 

impact of the Arab Monetary 

.theories in German 

Younis binary inputs to read Dr.  -

Samarrai Arabic   poetry-al 

   

 ony and ambiguity osmosisR-
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separation in Arabic poetry 

. aesthetics of parallelism in the -

text of the Quran 

   

1-Bird unity 

2-West text 

                            3-Pyramids cash 

4-East text 

5-Aes the tics parallism in the text 

of  Quran 

6-Pearal text   

7-Rags and opposition                 
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&Translated Books) 

10 Letters of Appreciation & Recognition. 
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Member of the advisory committee 

literary magazine horizons 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

2 Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

3 Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 



 

 


