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 1028-1027التخرج لمعام الدراسي  عنوانات بحوث
 المرحمة الرابعة / قسم المغة العربية

 

 المشرف عنوان البحث  اسم الطالب ت
 سممان صبار بانيأ.م.د.  التوكيد في سورة آل عمران أحمد فضل عباس  .2
 م.د. شفق يوسف جدوع دراسة داللية -الفاظ المحبة في المتنوي لجالل الدين الرومي إسراء سالم عالوي  .1
 أ.م.د. عبد عمي حسن ناعور داللة التعاقب بين لفظتي )رضوان( و)الجنة( في النص القرآني إسراء عبد األمير  .3
 أ.م.د. عبد عمي حسن ناعور الجذر ) ع ق ل( في النص القرآني دراسة في معاني صيغ الزوائد إشراق كريم صادق  .4
 أ.م.د. عالء السنجري دراسة لغوية –النظم القرآني في سورة الفاتحة  أمير خضير كاظم  .5
 م.د. مديحة خضير الجممتان الخبرية واإلنشائية في سورة الجمعة أمير عبد الزىرة كتاب  .6
 م.د. ظاىر محسن جاسم  فن الفخر في شعر الفرزدق أمير محمد ساىي  .7
 أ.د. حسن عبد المجيد الشاعر اإلمام عمي عميو السالم دراسة نحوية دالليةتقابل األلفاظ في حكم  باسم عبد األمير ياسر  .8
 أ.د. سيام كاظم النجم فن المديح في شعر األخطل بان صالح ىادي  .9

 أ.م.د. عبد عمي حسن ناعور الداللة السياقية لـ) االصطفاء( في النص القرآني بنين عبد الكاظم ياسر  .20
 م.د. أحمد كاظم جواد دراسة ونقد في كتابو نحو القران لمدكتور أحمد عبد الستار الجواري الجيد النحوي حسن قاسم محمد  .22
 أ.م.د. سممان صبار باني أنواع الجممة العربية في سورة يس حسنين عباس محمود  .21
 أ.م.د. عالء السنجري دراسة لغوية –المعوذتان  طارش حسنين فريق  .23

عبد  حنان عبد المحمد  .24
 أ.د. حسن عبد المجيد الشاعر دراسة نحوية داللية –النكرات في سورة البقرة  الرضا

 أ.د. عمي كاطع خمف المكان في روايات عبد اليادي الفرطوسي محمد حنين مكي  .25
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 م.د. أحمد كريم العمياوي البديع في خطبتي الحوراء في الكوفة والشام حوراء عطوان جاسم  .26
 أ.م.د. وجدان صالح الجبل في القرآن الكريمداللة  حيدر جميل عبد اهلل  .27
 م.د. شفق يوسف جدوع دراسة نحوية –الجممة الفعمية في سورة الفرقان  شاكر داليا ميند  .28
 أ.د. رياض البديري داللة األدوات الثنائية في سورة الواقعة حمد دعاء عادل  .29
 سممان صبار بانيأ.م.د.  الجممة االسمية  في سورة الكيف حسين رغد عبد عمي  .10
 أ.م.د. عدنان كاظم ميدي في شعر صفي الدين الحمي الفنية الصورة عبد الزىرة رواء خالد  .12
 أ.م.د. خالد توفيق مزعل الحقول الداللية أللفاظ العالقات اإلنسانية في سورة النور رؤى محمد عبيد  .11
 حسينأ.د. حسين عبد  الشنفرى بين الذاتية والقبمية غازي رياض كاظم  .13
 أ.م.د. عادل عبد الجبار ألفاظ الزمان في سورة البقرة محيل زىراء أمين  .14
 م.د. شفق يوسف جدوع دراسة ونقد في كتابو نحو التيسير لمدكتور أحمد عبد الستار الجواري الجيد النحوي زىراء عالء حسين  .15
 الخاقانيأ.د. حسن عبد عودة  الماء في شعر بدر شاكر السياب عسكرزىراء ميدي   .16
 م.د. مصعب مكي عبد األداء البياني في مجموعة الشمعة الثائرة لضرغام البرقعاوي عبد الرؤوف زيد فؤاد  .17
 أ.م.د. خالد توفيق مزعل الحقول الداللية أللفاظ الذنب في التعبير القرآني عمي نور زينب الحوراء  .18
 حسن عبد عودة الخاقانيأ.د.  الموشحات السياسية في شعر الجواىري زينب حبيب ىاشم  .19
 أ.م.د. عدنان كاظم ميدي السرد القصصي في خمريات أبي نواس عالوي زينب عادل  .30
 م.د. أحمد كريم العمياوي البديع في خطبة فاطمة الزىراء عمييا السالم زينب محمد حسين  .32
 كاظم جوادم.د. أحمد  أثر تعمق الجار والمجرور في تفسير سورة النساء عبد الزىرة سارة تركي  .31
 أ.د. حيدر جبار عيدان دعاء السمات دراسة لغوية داللية سارة كريم عباس  .33
 أ.م.د. خالد توفيق مزعل دراسة داللية –األلفاظ الدالة عمى التحول في العقيدة في الخطاب القرآني  عبد الحسين سارة موسى  .34
 م.د. مديحة خضير بناء القصة في سورة األنبياء ستار خضير جبار  .35



3                                                                                                21-1- 2018 
 

 أ.م.د. وجدان صالح صورة الميل في شعر السياب اوسيف ستار عبد الحسين  .36
 م.د. أحمد كاظم جواد أثر تعدد الوجوه النحوية في تفسير سورة النساء  عبد األمير سجى قاسم  .37
 أ.م.د. عادل عبد الجبار المنيج الوصفي وخصائصو في عمم المغة شيد حسين مزىر  .38
 أ.م.د. وجدان صالح الريح في القرآن الكريمداللة  محمد جميل صفاء  .39
 أ.م.د. عادل عبد الجبار العربية في كتاب الخصائص البن جني جاسم ضحى صاحب  .40
 م.د. مصعب مكي ه( دراسة بالغية750آل البيت )ع( في شعر صفي الدين الحمي ) ضرغام عماد مجيد  .42
 صالحوجدان د. م.أ. ويل في القرآن الكريملفظة ال عبد اهلل موسى كاظم  .41
 أ.م.د. أحمد عويز حسين النيار والميل أنموذجاً  -التصوير الفني في النص القرآني عمي مسمم عال حيدر  .43
 أ.د. حيدر جبار عيدان دراسة داللية -األساليب المغوية في دعاء االفتتاح عدنان عال ناجي  .44
 اهللأ.م.د. ستار عبد  الرثاء في شعر السيد الحميري صاحب عمي رائد  .45
 أ.د. حسين عبد حسين دراسة أدبية –سجع الكيان  كحار غفران ميدي  .46
 أ.د. سيام كاظم النجم القيم الخمقية في شعر عنترة بن شداد حسن فاضل عبد زيد  .47
 مديحة خضير.د. م اإلنشاء الطمبي في سورة غافر دراسة بالغية حسن فاطمة شاكر  .48
 أ.م.د. ستار عبد اهلل السجاد ألبوية دراسة فنيةدعاء اإلمام  قاسم فاطمة عبد األمير  .49
 أ.م.د. تحسين فاضل  المغة العربية والعولمة المغوية محمد حمزة فاطمة كندوح  .50
 م.د. حيدر عبد الحسين زوين التقديم والتأخير في كتاب طوق الحمامة البن حزم  كاظم كرار جاسم  .52
 أ.م.د. ستار عبد اهلل عبادالرثاء في شعر الصاحب بن  عبد زيد مجيد عزيز  .51
 أ.م.د. ستار عبد اهلل أثر البيئة في شعر عمر بن كمثوم حسن محمد عاد  .53
 أ.م.د. أحمد عويز حسين التصوير الفني لصور النعيم في سورة اإلنسان محمد محمد نعمان  .54
 أ.م.د. حسن ناظم الشخصية في قصص محمد خضير  مرتضى رزاق محمد عمي  .55
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 م.د. مديحة خضير  داللة االستفيام في سورة يوسف مرتضى عباس عبد  .56
 أ.م.د. عادل عبد الجبار مظاىر التصوف والزىد في الشعر الجاىمي محمد مروة عبد الرحمن  .57
 م.د. شفق يوسف جدوع دراسة ونقد الجيد النحوي لمدكتور أحمد عبد الستار الجواري في كتابو نحو الفعل حمزة ناجيمريم   .58
 أ.د. سيام كاظم النجم فن االعتذار في شعر النابغة الذبياني عبد حمادي مريم محمد  .59

عبيد  مصطفى أحمد  .60
 مجيول

الفاظ العنف في خطابات الجماعات اإلسالمية المتطرفة )معالم في الطريق( السيد قطب 
 دراسة داللية –أنموذجًا 

 م.د. شفق يوسف جدوع

 م.د. وئام كاظم سميسم القرآن الكريمآيات الصدق والكذب في  مكارم محمد باقر  .62
 أ.م.د. عادل عبد الجبار دراسة صرفية –لفظة البشرى واشتقاقتيا في القرآن الكريم  حمزة منال مزىر  .61
 أ.م.د. وجدان صالح دعاء الصباح دراسة بالغية كريم منتظر ىادي  .63
 ظاىر محسن جاسمم.د.  دراسة موضوعية –الفنون النثرية في كتاب الكامل  كاظم منى سعد  .64
 أ.د. حيدر جبار عيدان الخبر واإلنشاء في خطب السيدة زينب )ع( في مجمس عبيد اهلل عبد الحسين نادين محمد  .65
 م.د. ظاىر محسن جاسم دراسة داللية –القمران في القرآن الكريم  نبأ حمزة عبيس  .66
 حسن عبد عودة الخاقانيأ.د.  قضية المرأة اجتماعيًا في شعر نازك المالئكة نور عادل ىاشم  .67
 أ.د. حسن عبد المجيد الشاعر دراسة داللية )مدينة النجف األشرف أنموذجًا( –ألفاظ المين والخشونة في المغة الدارجة  نورة حسين ميدي  .68
 كاظم جوادم.د. أحمد  دراسة ونقد الجيد النحوي لمدكتور أحمد عبد الستار الجواري في كتابو نحو المعاني عباس حسين نورس  .69
 م.د. وئام كاظم سميسم لغة شعر الشريف المرتضى ياسين ىديل شعبان  .70
 أ.د. حسين عبد حسين الغراب في شعر العذريين راشد ىناء عواد  .72
 أ.د. رياض البديري لفظة الشرك في القرآن الكريم وداللتيا المغوية ىيثم جواد عبد الكاظم  .71
 أ.م.د. ستار عبد اهلل سورة يوسف دراسة فنية  يوسف غانم بشير  .73
 ظاىر محسن جاسمأ.م.د.  أثر البيئة في شعر الشريف الرضي السجاد يوسف جابر  .74
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 عادل عبد الجبارأ.م.د.  الفعل في سورة الكيف عمي حميد مجيد  .75
 أ.د. رحيم خريبط الساعدي الرثاء في شعر صفي الدين الحمي فاضل ىادي جياد  .76
 وئام كاظم سميسمم.د.  في شعر أبي فراس الحمدانيمديح أىل البيت  مسمم جبر كشمر  .77
 وئام كاظم سميسمم.د.  مديح أىل البيت في شعر دعبل الخزاعي محمد عمي عدنان  .78
 أ.م.د. سممان صبار القسم في السور القصار نورس جبار ناصر  .79


