
 (1027-1026)للعام الذراسي  قسن اللغت العربيت -طلبت الورحلت الرابعتاث ـىهــاستوارة هعل

 
 تاريخ التىلذ االسن الرباعي  ث

 يىم/شهر/سٌت

اختصاص  عٌىاى بحث التخرج الجٌس

 البحث

عٌــىاى الســكــــي  اسن الوشـرف

 واقرب ًقطت دالت

البريذ  رقن الوىبايل

 االلكتروًي

2.  
 عبد ابتياؿ سعيد

دراسة ظاىرة التقابؿ في المثؿ القرآني  اَثى 21/21/2991
 داللية

 بالغت
 أ.ـ.د. خالد تكفيؽ مزعؿ

  07801892712 انذٌىاٍَت/ انًشخاب

1.  
 أثير حمكد حسف

ادكات الشرط الجازمة بيف القدامى  ركر 7/5/5995
 كالمحدثيف

 َحى
 ـ.د. سمماف صبار باني

  77571457567 انُجف/حً انغري

1.  
 خزعؿ شاني أثير

السكر  –اسـ التفضيؿ في القرآف الكريـ   
 انمكذجان  القصار

 َحى
 أ.ـ.د. عالء السنجرم

   

  77555775519 انُجف/عباسٍت ـ.د. ظاىر محسف جاسـ  تحقيؽ مخطكطة ركر 9/7/5995 أحمد كاظـ حمزاكم  .4

  77575997771 انُجف/يشخاب ـ.د. مصعب مكي عبد بالغت شعر محمد عمي غيبيالصكرة الفنية في  ركر 55/1/5991 أحمد نعيـ عباس  .1

6.  
 أحمد ىادم كاظـ

لفظة الصدؽ كمشتقاتيا في التفسير  ركر 7/5/5997
 دراسة داللية -القرآني

 دالنت
 ـ.د. مديحة خضير كاظـ

  77571155779 انُجف/قذش

  77577541676 جف/انحىنًانُ أ.ـ.د. حيدر كريـ كاظـ  تحقيؽ مخطكطة اَثى 7/55/5991 اسراء عالء عبد الزىرة  .7

  77557656915 انقذش انثاٍَت أ.د. رحيـ خريبط الساعدم بالغت الصكرة الشعرية في شعر نازؾ المالئكة اَثى 6/57/5997 اسراء مبارؾ عبد العظيـ  .8

9.  
 أسعد فرىكد عبد العباس

ػ دراسة  البنية االيقاعية في شعر المتنبي ركر 77/7/5994
 في الكافكريات

أدب 

ًعباس  أ.د. رحيـ خريبط الساعدم 
  77575715575 انُجف/حً انًكريت

  77555677959 انُجف/حً انقادسٍت حيدر كريـ الجماليأ.ـ.د.   تحقيؽ مخطكطة اَثى 75/4/5995 د عبد السادةك أسماء محم  .20

أدب  دراسة فنية -المديح في شعر ابي نكاس   أسماء ىالؿ كاظـ  .22

 عباسً
    أ.د. رحيـ خريبط الساعدم

أدب  اليجاء في شعر االخطؿ اَثى 5/4/5994 أسيؿ محمد رضا  .21

 إساليً
  77571565795 َجف/حً انسالو أ.د. سياـ  كاظـ النجـ

أدب  الصكرة البيانية في شعر ابي نكاس اَثى 77/6/5991 افراح جاسـ حمزة  .21

 عباسً
  77571757515 َجف/يشخاب ـ.د. ستار عبد اهلل جاسـأ.

  77575777711 َجف/حً انًكريت أ.د. حسف الخاقاني  الكصؼ في شعر عمى الشرقي اَثى 7/6/5997 آالء مكفؽ حامد  .24

21.  
 ألمازة عدناف جاسـ

أبنية الفعؿ في خطبة الطاككس لإلماـ عمي  اَثى 57/4/5959
 عميو السالـ

أ.ـ.د. عبد عمي حسف  َحى
 ناعكر

  77557457659 َجف/حىنً

  77579475996 َجف/حً انًتُبً أ.د. حسيف عبد حسيف ادب قذٌى اليجاء في شعر يزيد بف مفرغ دراسة أدبية ركر 55/7/5994 ألمير محمداأمير عبد   .26

عجازه في نيج البالغة ركر 9/5/5991 أميف أزىر عزيز  .27   77555417176 َجف/يُاررة أ.ـ.د. عالء السنجرم بالغت كصؼ القرآف كا 

28.  
 أكسيػػػػػػػػػػػػػػنك بو

بيف القدماء كالمحدثيف  نظرية االنتحاؿ ركر 
 دراسة مكازنة

 َقذ قذٌى
 أ.د. حسيف عبد حسيف

   



29.  

 ايماف أحمد محمد
الداللة الحركية في التعبير القرآني داللة  اَثى 77/7/5997

 الحركات الجسدية انمكذجان 
 نغت

 أ.ـ.د. خالد تكفيؽ مزعؿ
انُجف 

االشرف/عسكري 

 يذارش

77574955745  

أدب  التقابؿ في شعر ابف المعتزأسمكب  ركر 75/5/5995 أيكب حسف ناجي  .10

 عباسً
-كربالء/انهُذٌت ـ.د. مصعب مكي عبد

 انجذول انغربً

77551577555  

  77579697555 كىفت/جًهىرٌت أ.د. حسيف عبد حسيف  صكرة الخميفة في شعر األخطؿ ركر 57/57/5991 باقر فاضؿ جبار  .12

  77577795745 َجف/حرٌت كجداف صالحـ.د. أ. بالغت دراسة بالغية ديف الحميصفي ال نكنية اَثى 77/55/5991 بتكؿ جميؿ حسيف  .11

أدب  المرأة في شعر جرير اَثى 4/7/5994 بنيف حاكـ عباس  .11

 إساليً
  7717476759 انُجف/قذش أ.د. سياـ  كاظـ النجـ

  77515555695 انُجف/جسٌرة ـ.د. سمماف صبار باني َحى طو الجممة الخبرية في سكرة اَثى 1/1/5959 بنيف حيدر عزيز  .14

  77757776949 انُجف/انقذش أ.ـ.د. عادؿ عبد الجبار َحى قصيدة )غير مجد( دراسة نحكية اَثى 75/57/5995 بنيف محمد حسف  .11

16.  
 جيياف ىادم حمادة

أقساـ الكممة في النحك العربي بيف القدماء  اَثى 57/4/5995
 كالمحدثيف

 َحى
 ـ.د. أحمد كاظـ جكاد

  77557577776 يٍساٌانكىفت/حً 

  77575546756 كربالء /انهُذٌت ـ.د. مصعب مكي عبد بالغت البديع في شعر بديع الزماف اليمداني ركر 71/5/5959 حامد عبد جابر  .17

18.  
 حساـ محمد خميس

في شعر ابف سيؿ  ةالبيانيساليب اال ركر 7/1/5997
 األندلسي

 بالغت
 ـ.د. مصعب مكي عبد

  7755559491 كربالء/اإلياو عىٌ 

    أ.ـ.د. عالء السنجرم َحى األداة )أـ( في نيج البالغة   يدحسف سمماف عب  .19

  77551595757 كربالء/ ـ.د. مصعب مكي عبد بالغت االلتفات االسمكبي في سكرة طو ركر 56/9/5999 حسنيف سمماف كاظـ  .10

  77577617745 ف/كىفتَج ـ.د. مديحة خضير كاظـ  تحقيؽ مخطكطة ركر 75/55/5997 حسيف حسف شاكر  .12

  7777567597 كربالء / انهُذٌت أ.ـ.د. كجداف صالح بالغت دراسة بالغية –شعر البياء زىير  ركر 9/5/5995 حسيف سعد عبد عمي  .11

ادب  الرثاء في شعر الباركدم ركر 55/55/5995 حسيف عبد الغفار طالب  .11

 حذٌث
  77559417776 َجف/كىفت ـ.د. أحمد كريـ العمياكم

  77575595457 انُجف/َصر أ.ـ.د. حيدر كريـ كاظـ  تحقيؽ مخطكطة اَثى 7/7/5995 اف طالب ميدمحن  .14

  7757555741 َجف/حً انعسكري أ.ـ.د حيدر كريـ كاظـ  تحقيؽ مخطكطة اَثى 76/1/5994 حنيف طالب نجـ  .11

أدب  بف بردأثر البيئة في شعر بشار  اَثى 5/5/5994 حنيف مجيد حميد  .16

 عباسً
  77554757677 كىفت/عباسٍت ستار عبد اهلل جاسـ ـ.د.أ.

17.  
 حكراء سالـ حميد

 شعر ابي فراس الحمداني دراسة مكضكعية اَثى 55/4/5991
 فنية

أدب 

 أ.د. سياـ  كاظـ النجـ عباسً
  77577775474 َجف / حً األَصار 

18.  
 حكراء عايد محاف

دراسة في  ربيزينب الحكراء في الشعر الع اَثى 1/57/5959
 كضكع كالفف.الم

أدب 

 ـ.د. ستار عبد اهلل جاسـأ. اساليً
  77575647651 َجف/يهُذسٍٍ

  77571595755 َجف/حً انجًعٍت ـ.د. سمماف صبار باني َحى الجممة اإلنشائية في سكرة القمر اَثى 55/6/5995 حكراء كريـ رزاؽ  .19

   َجف / حً انُفظ أ.ـ.د. خالد تكفيؽ مزعؿ نغت ظاىرة العدكؿ المفظي في سكرة القمر اَثى 4/7/5995 حكراء نبيؿ طالب  .40

أدب  ربيالعباس ع في الشعر الع ركر 74/4/5995 حيدر محمد عمي  .42

 اساليً
  77577555655 َجف / حً انًعهًٍٍ  ـ.د. ستار عبد اهلل جاسـأ.



أدب  أثر البيئة في شعر ابي تماـ اَثى 59/9/5997 دعاء جاسـ كرك  .41

 عباسً
  77575755551 َجف/ حً انغذٌر   جاســ.د. ستار عبد اهللأ.

أدب  المقدمات في شعر مسمـ بف الكليد اَثى 77/9/5994 دعاء صالح ىادم  .41

 عباسً
  77571759456 بغذاد/يحًىدٌت  أ.ـ.د. عدناف كاظـ ميدم

44.  
 دعاء يكنس عطية

 اَثى 57/55/5995
 رثاء في شعر ابف األبارال

ادب 

 اَذنسً
ـ.د. حيدر عبد الحسيف 

 زكيف
  77517465795 نُجف/ابى صخبر ا

  77551114754 َجف/كىفت  ـ.د. أحمد كريـ العمياكم بالغت دراسة تحميميةماـ عمي خطبة الجياد لإل اَثى 6/7/5994 رجاء ميدم زكي  .41

أدب  الفركسية في شعر أبي فراس الحمداني اَثى 79/1/5997 رحاب حسف عبد العباس  .46

 عباسً
  77579751147 جف/يشخابَ تار عبد اهلل جاســ.د. سأ,

47.  
 رسؿ عبد الكاظـ حسف

البديع في شعر إيميا ابي ماضي ديكاف  اَثى 71/9/5991
 الجداكؿ انمكذجان 

 بالغت
 ـ.د. أحمد كاظـ جكاد

  77575995597 حً انًكريت 

  77755116595 ء / انهُذٌت كربال ـ.د. مصعب مكي عبد بالغت البديع في شعر مسمـ بف الكليد ركر 57/9/5997 رضكاف عبد الحسيف فاضؿ  .48

  77757174545 حً انفراث أ.ـ.د. عبد عمي ناعكر بالغت التقابؿ الداللي في عينية الجكاىرم اَثى 7/6/5995 رقية عادؿ نجـ عبد اهلل  .49

أدب  كصؼ الحيكاف في كتاب الحيكاف لمجاحظ اَثى 77/7/5994 رندا محمد رحيـ  .10

 عباسً
  77574765751 باسٍتانُجف/انع ـ.د. ظاىر محسف جاسـ

12.  
 ركاء أحمد جكاد

في نيج  ميو  السالـ(ع)حكـ االماـ عمي  اَثى 
 البالغة دراسة لغكية

أ.د. حسف عبد المجيد  نغت
 الشاعر

   

  77571757754 بابم/حً َادر انثاٍَت ـ.د. مديحة خضير كاظـ دالنت المنصكبات في سكرة النبأ ػ دراسة داللية اَثى 4/57/5997 ركاء حساف ميدم  .11

11.  
 زىراء سعيد ىادم

منيج الشريؼ الرضي في شرح خطب  اَثى 55/9/5994
 اإلماـ عمي

أ.د. حسف عبد المجيد  بالغت
 الشاعر

  77517715557 شارع انًذٌُت

14.  
 زىراء عامر عبد الحسيف

 ابنية الفعؿ في خطبة الجياد لإلماـ عمي اَثى 4/55/5991
 )عميو السالـ(

 صرف
 أ.ـ.د. عبد عمي ناعكر

  77771491557 حً انًعهًٍٍ

  775775657477 حً انًقذاد مصعب مكيـ.د.  بالغت األساليب البيانية في زىديات ابي نكاس اَثى 7/9/5995 زىراء عبد الكاظـ كامؿ  .11

16.  
 زىراء عمي عباس

قصيدة الحميرم في رثاء الحسيف )عميو  اَثى 4/5/5995
 السالـ( دراسة مكضكعية

أدب 

 يـ العمياكمـ.د. أحمد كر  عباسً
انُجف االشرف/حً 

 انًعهًٍٍ

7775577177  

ادب  المكاف في شعر نازؾ المالئكة اَثى 7/7/5995 زىراء محمد حسيف  .17

 حذٌث
  77575776647 انذٌىاٍَت أ.د. عمي كاطع خمؼ

نخٍراث ابى طىرٌج/ا أ.ـ.د. حيدر كريـ كاظـ َحى أساليب الحفاظ عمى المغة العربية اَثى 57/4/5995 زينب حسيف غاكم  .18

 روٌت

77557755177  

  77575749566 انُجف/قضاء انًُاررة ـ.د. مصعب مكي عبد بالغت الصكرة االدبية في اقكاؿ االماـ عمي اَثى 4/5/5994 زينب معد شاكر  .19

60.  
 زينة ىاتؼ سمماف

التجديد في مقدمة القصيدة في شعر ابي  اَثى 79/9/5995
 نكاس

أدب 

 ـ.د. ظاىر محسف جاسـ عباسً
نُجف ا

 االشرف/انعباسٍت

77577757577  

62.  
 سارة عمار جابر

أسمكب التككيد في القرآف الكريـ دراسة  اَثى 15/57/5994
 نحكية

 َحى
 أ.ـ.د. حيدر كريـ كاظـ

  77559771757 انُجف/انًشخاب



61.  
 سارة فاضؿ عبيس

قصة النبي مكسى )عميو السالـ( في القرآف  اَثى 76/5/5991
 الكريـ دراسة تحميمية

غتن  
 جكاد ـ.د. أحمد كاظـ

  77555697575 انُجف/انًُاررة

    شفؽ يكسؼ جدكعـ.د.  بالغت قصيدة البردة ألحمد شكقي دراسة بالغية   سالـ كاظـ ىاشـ  .61

64.  
 سبأ حسف عبد عمي

النعت الحقيقي في السكر القصار دراسة  اَثى 
 نحكية

 َحى
 أ.ـ.د. حيدر كريـ كاظـ

   

61.  
 سجاد كامؿ حمزة

  
 في شعر ابف زيدكفالمرأة 

ادب 

 اَذنسً
ـ.د. حيدر عبد الحسيف 

 زكيف
   

66.  
 السجاد يكسؼ جابر

الدكتكر عقيؿ الخاقاني كجيكده في النقد  ركر 5/55/5991
 كالبالغة

 بالغت
 ىناء عباس كشككؿأ.ـ.د. 

  77759647911 حً انًهُذسٍٍ

  77577757774 انُجف/انًُاررة أ.د. حيدر جبار عيداف َحى الفعؿ في سكرة الكيؼ دراسة كتحميؿ اَثى 56/9/5994 سركر سعد تكميؼ  .67

68.  
 سرل عباس محمد

األساليب االنشائية في سكرة الحجرات  اَثى 17/5/5995
 دراسة داللية.

 َحى
 ـ.د. مديحة خضير كاظـ

  77575696677 بابم/حً انبكرنً

69.  
 سالـ حسف حبيب

التصغير في القرآف الكريـ دراسة صرفية   
 داللية

حسف عبد المجيد د. .أ َحى
 الشاعر

   

70.  
 سييمة جبر محمد

المنصكبات في الجزء الثالثيف مف القرآف  اَثى 75/9/5997
 دراسة تحميمية -الكريـ

 َحى
 يكسؼ جدكع ـ.د. شفؽ

  77575974677 كربالء

72.  
 شيد عبد الحسيف فميح

الخبر كاإلنشاء في سكرة البقرة دراسة في  اَثى 56/7/5994
 عمـ المعاني

 َحى
 ـ.د. كئاـ كاظـ سميسـ

  77575976417 انُجف/يشخاب

71.  
 شيرزاد عمي محمد

قصة النبي يكنس )ع( في القرآف الكريـ  اَثى 79/5/5995
 دراسة تحميمية

 نغت
 أ.د. عمي كاطع خمؼ

انعباسٍت/انكىفت/انُج

 ف

77577719547  

  77577775777 انُجف/يكريت د. ظاىر محسف جاســ. نغت القصيدة الككثرية دراسة تحميمية اَثى 5/57/5995 شيالء حسيف حمزة  .71

  77555775795 َجف/يُاررة ـ.د. مصعب مكي عبد بالغت االسمكب الكنائي في سكرة االنعاـ اَثى 56/5/5771 شيماء اركاف كاظـ  .74

  77571974977 نقادسٍتانُجف/ا أ.د. حيدر جبار عيداف َحى حركؼ الجر في سكرة الممؾ دراسة نحكية اَثى 1/9/5997 صفاء صالح كامؿ  .71

76.  
 ضحى حسف كريـ

المجاز في شعر إيميا ابي ماضي قصيدة  اَثى 5/5/5996
 الطالسـ انمكذجان 

 بالغت
 ـ.د. أحمد كاظـ جكاد

  77577517755 انُجف/انًكريت

77.  
 ضحى خضير عباس

ىػ 244رسائؿ الطبيعة في عصر الطكائؼ  اَثى 
 ق282ػ

ادب 

 اَذنسً
ـ.د. حيدر عبد الحسيف 

 زكيف
   

ادب  في شعر السياب ةالكطني   ضرغاـ مسمـ تقي  .78

 حذٌث
    أ.د. عمي كاطع خمؼ

79.  
 طالب فاضؿ عمكة

األخطاء المغكية الشائعة عند طمبة قسـ  ركر 55/7/5994
 المغة العربية

 َحى
 ـ.د. شفؽ يكسؼ جدكع

  77571476651 ري قار /انشطرة



  77515575751 كىفتكىفت/ أ.ـ.د. عدناف كاظـ ميدم بالغت بي نكاسأ خمريات البديع في اَثى 55/4/5991 عالية خضر كاظـ  .80

  77575744677 كىفت/ عباسٍت ـ.د. ظاىر محسف جاسـ  تحقيؽ مخطكطة ركر 5/6/5991 عباس سالـ ىاشـ  .82

 عباس فاضؿ عمي  .81
 عمي حميد 

 ركر 5/9/5994
 تحقيؽ مخطكطة

 
 ادؿ عبد الجبارأ.ـ.د. ع

  77555967657 انُجف/حً انقادسٍت

ادب  الركمانسية في شعر نازؾ المالئكة ركر 56/4/5994 عباس نجاح ساجت  .81

 حذٌث
  77577155544 َجف/حً انقذش أ.د. عمي كاطع خمؼ

أدب  ح في شعر ابي فراسائالمد   عبكد رحيـ عبكد  .84

 عباسً
    أ.د. رحيـ خريبط الساعدم

  7757797997 َجف/يُاررة أ.ـ.د. كجداف صالح  فنية شعر عدم بف زيد العبادم دراسة ركر 5/57/5991 عالء جاسـ محمد  .81

أدب  دراسة فنية -الفركسية في شعر المتنبي ركر 79/7/5991 عالء جكاد كاظـ  .86

 عباسً
  77557595759 َجف/حٍذرٌت أ.ـ.د. كجداف صالح

87.  
 عمي جعفر صادؽ

خبر آؿ البيت في كتاب درر السمط في  ركر 57/4/5995
 السبط

ادب 

 اَذنسً
ر عبد الحسيف ـ.د. حيد

 زكيف
  77577675755 تًىز 57كىفت/

88.  
 عمي جكدة حمزة

دراسة  سمكبية في سكرة الفجرالبنى األ ركر 55/9/5997
 داللية

 بالغت
 أ.ـ.د. خالد تكفيؽ مزعؿ

  77574119556 انُجف/انًهُذسٍٍ

  77577761577 بغذاد/انبهذٌاث أ.ـ.د. خالد تكفيؽ مزعؿ نغت نشكء المغة اإلنسانية بيف الفطرة كالخبرة ركر  55/7/5991 عمي عبد الحسف كشككؿ  .89

  77557751777 َجف/َاحٍت انقادسٍت أ.ـ.د. عادؿ عبد الجبار َحى اسمكب االستفياـ في شعر البحترم ركر 75/6/5997 عمي فاخر ترتيب  .90

92.  
 عمي محمد ىاني

المناظرات األدبية بيف ابف برد األكبر كابف  ركر  55/57/5997
 برد األصغر

أدب 

 عباسً
ـ.د. حيدر عبد الحسيف 

 زكيف
  77517477746 َجف/انًهُذسٍٍ

أدب  منيجية التأليؼ عند الجاحظ ركر 57/5/5997 عمي يحيى مميكف  .91

 عباسً
  77551575777 كربالء/حً انغذٌر ـ.د. ظاىر محسف جاسـ

  77757775144 َجف/حرٌت ادؿ عبد الجبارأ.ـ.د. ع صرف البنية الصرفية في سكرة آؿ عمراف اَثى 5/5/5994 عمياء عمي غالي  .91

  77576577791 كربالء/انٍريىك أ.ـ.د. عادؿ عبد الجبار نغت تشكمسكي كنظرية النحك التكليدم التحكيمي اَثى 5/9/5995 غفراف جميؿ حمكد  .94

  77577791757 طباءَجف/ا أ.ـ.د. عبد عمي ناعكر صرف أبنية المصادر في سكرة مريـ )ع( اَثى 1/5/5995 غفراف حميد شاكر  .91

  77557759774 َجف/حً االَصار ـ.د. أحمد كاظـ جكاد بالغت التشبيو في شعر أحمد مطر اَثى 5/5/5995 غفراف كريـ عبد مسمـ  .96

97.  
 غفراف ميثـ جاسـ

سمكب الكصؼ في نيج البالغة خطبة أ اَثى 6/57/5995
 أنمكذجان المتقيف 

 بالغت
 أ.ـ.د. خالد تكفيؽ مزعؿ

  77571775141 َجف

98.  

 فاتف سميـ محمد
الفرؽ بيف )اؿ( العيدية ك)اؿ( الجنسية في  اَثى 71/6/5997

 القرآف الكريـ
 سكرة البقرة أنمكذجان 

 َحى

 أ.ـ.د. عادؿ عبد الجبار
  77774717957 حهت/بكرنً

99.  

 فاضؿ ىادم جياد
 اَثى 1/55/5997

 الرثاء في شعر صفي الديف الحمي
ادب 

عصىر 

ةانًتأخر  
 الساعدم أ.د. رحيـ خريبط

  77577576557 َجف/انُصر



أدب  التراث في شعر أبي تماـ اَثى  فاطمة طارؽ كاظـ  .200

 عباسً
    أ.ـ.د. عدناف كاظـ ميدم

202.  
 فاطمة عبد الحسيف ابراىيـ

 اَثى 75/7/5991
 األسرة في شعر بدر شاكر السياب

ادب 

 حذٌث
حسف عبد عكدة أ.د. 

 الخاقاني
  77556757645 انُجف/انحٍذرٌت

أدب  ظاىرة الشككل في شعر المتنبي اَثى 77/55/5991 ىادم عباس فرح  .201

 عباسً
  77517557965 انُجف/حً انًعهًٍٍ  أ.ـ.د. عادؿ عبد الجبار

  77577571795 انعباسٍت أ.ـ.د. عبد عمي ناعكر َحى المصطمح النحكم في كتاب قطر الندل ركر 5/57/5995 يدافبفرحاف قكجاف ع  .201

أدب  اليجاء عند المتنبي ر رك  قحطاف رحيـ جياد  .204

 عباسً
   واسظ أ.د. رحيـ خريبط الساعدم

201.  
 قدس احمد رضا

سكرة النساء دراسة المؤنث في االسـ  اَثى 75/57/5995
 داللية

 َحى
 أ.ـ.د. عادؿ عبد الجبار

  77575567757 كىفت/حً انًثُى

  77515967955 بابم/حهت اف صبار بانيـ.د. سمم َحى المرفكعات في سكرة الفجر ركر 57/4/5995 كرار عمي شمخي  .206

207.  
 ككثر إكريـ غاكم

 اَثى 59/55/5994
 االتجاه السياسي في شعر الرصافي

ادب 

 حذٌث
أ.د. حسف عبد عكدة 

 الخاقاني
  77575575164 انُجف/انحٍذرٌت

أدب  أىؿ البيت في شعر الشريؼ الرضي اَثى 5/5/5996 ككثر عامر كاظـ  .208

 عباسً
  77555554766 انُجف/انجايعت جاسـستار عبد اهلل ـ.د. أ.

أدب  االلتزاـ في شعر المتنبي اَثى 56/5/5995 لقاء سعد جبار  .209

 عباسً
  77559179515 انُجف/حً انجايعت ـ.د. ستار عبد اهلل جاسـأ.

220.  
 محمد تركي ميراف

الجمكع في ديكاف العباس بف مرداس  ركر 77/55/5994
 السممي

أ.د. حسف عبد المجيد  ادب قذٌى
 شاعرال

  77554416977 انُجف/حً االَصار 

222.  
 محمد حبيب محمد

دراسة  -التنمية البشرية في القرآف الكريـ ركر  7/1/5995
 في المنيج المكضكعي

عهىو 

 ـ.د. كئاـ كاظـ سيمسـ انقرآٌ
  77575415157 حرٌت/كىفت

  77577794144 انُجف/حً انًكريت سميســ.د. كئاـ كاظـ  بالغت المجاز في دعاء الصباح ركر 55/1/5994 محمد رحيـ متعب  .221

  77577144776 انًُاررة أ.د. رياض البديرم َحى حركؼ النفي في سكرة آؿ عمراف ركر 7/7/5994 محمد سكادم عبد حسيف  .221

  77571566996 انُجف االشرف ـ.د. مديحة خضير كاظـ  تحقيؽ مخطكطة ركر  74/7/5995 إبراىيـمحمد عامر   .224

أدب  الخزاعيمديح اىؿ البيت في شعر دعبؿ  ركر 5/57/5995 محمد عمي عدناف  .221

 عباسً
  77571795995 بابم/حهت كئاـ كاظـ سميسـ ـ.د.

  77555575557 كىفت/حً يٍساٌ ـ.د. سمماف صبار باني َحى )ع(التككيد في سكرة مريـ  ركر 15/5/5991 محمد قاسـ فميح  .226

ادب  دراسة فنية –ف شعر كضاح اليم ركر  4/57/5997 مرتضى رزاؽ كاظـ  .227

 إساليً
  77555557741 كىفت/انعباسٍت كجداف صالحأ.ـ د. 

228.  
 مسمـ جبر كشمر

مديح أىؿ البيت في شعر أبي فراس  ركر 5/7/5994
 الحمداني

أدب 

 كئاـ كاظـ سميســ.د.  عباسً
  77575575166 انُجف/يكريت

229.  

 مسمـ حميـ زغير
ي الدكتكر عمي كاطع كجيكده في النقد األدب ركر 

 الحديث
 

َقذ 

 حذٌث
 ىناء عباس كشككؿد. ـ.أ.

  77555665571 انُجف/انًشخاب



  77577565451 انُجف/حً انرحًت ـ.د. سمماف صبار باني دالنت اسماء يـك القيامة في القرآف الكريـ ركر  57/9/5991 مصطفى مزاحـ سالـ  .210

  77577175956 انُجف/انًُاررة رمأ.ـ.د. عالء السنج  تحقيؽ مخطكطة ركر 9/9/5959 معتصـ شياب محمد  .212

211.  
 منتظر جكاد كاظـ

 ركر 7/5/5996
 المكشحات في شعر الجكاىرم

ادب 

 حذٌث
أ.د. حسف عبد عكدة 

 الخاقاني
   

211.  
 منى شاكر فميح

لفظة )الكلي( في تفاسير اىؿ السنة دراسة  اَثى 5/55/5994
 داللية

أ.د. حسف عبد المجيد  دالنت
 الشاعر

  77777457761 انُجف/حً انغري

  77575764517 انُجف/حً انجًعٍت ـ.د. كئاـ كاظـ سميسـ بالغت التصكير الفني في سكرة البقرة اَثى 77/5/5996 ميػػا انصيؼ جاسـ  .214

  77576717676 انُجف/انًشخاب ـ.د. سمماف صبار باني َحى الجممة الشرطية في السكر القصار اَثى 5/7/5994 ميػػا كردم عطية  .211

216.  
 مكدنبأ كامؿ مح

حركؼ الجر بيف االسمية كالحرفية دراسة  اَثى 
 نحكية

 َحى
 أ.د. رياض البديرم

   

ادب  أثر االسالـ في شعر الفرزدؽ اَثى 15/5/5994 نركز عمي عبد األمير  .217

 إساليً
  77579576971 انُجف/كىفت أ.د. سياـ  كاظـ النجـ

  77575565575 انُجف/حً انًكريت ـ.د. أحمد كريـ العمياكم  الطبيعة في شعر أحمد شكقي اَثى 57/7/5997 نسريف جفات محسف  .218

219.  
 نكر حسف عبيس

الدكتكر سيركاف الجنابي كجيكده في  اَثى 4/6/5994
 الدراسات القرآنية

عهىو 

 ىناء عباس كشككؿأ.ـ.د.  انقراٌ
  77551546777 انُجف/انحٍذرٌت

ب أد الطبيعة في شعر أبي نكاس اَثى 56/4/5997 نكر عدناف حسف  .210

 عباسً
  77576157571 انُجف/انىفاء أ.د. رحيـ خريبط الساعدم

212.  
 نكر مناؼ جكاد

في مجمس يزيد خطبة االماـ زيف العابديف  اَثى 55/5/5996
 بف معاكية دراسة تحميمية

 نغت
 ـ.د. أحمد كريـ العمياكم

  77755119476 انُجف/حً انسعذ

  77571457577 انُجف/حً انشرطت أ.ـ.د. حيدر كريـ الجمالي َحى ربي)لك( في النحك الع اَثى 71/7/5997 نكرة كامؿ رزيج  .211

211.  
 نكرس بياف سرحاف

 اَثى 
 لغة شعر ديكاف كقد الجكل

ادب 

 حذٌث
أ.ـ د. تحسيف فاضؿ 

 عباس
   

    أ.ـ.د. عادؿ عبد الجبار نغت معنى لفظة قالئد في القراف الكريـ اَثى  ىاجر عبد اليادم نجـ  .214

  77515471571 انُجف/انًٍالد ـ.د. مديحة خضير كاظـ َحى أنماط التككيد في سكرة يكنس دراسة داللية اَثى 4/4/5997 ىبة عباس عمي  .211

  77575675799 انُجف/عباسٍت أ.د. حيدر جبار عيداف َحى ظاىرة التقديـ كالتأخير في سكرة البقرة اَثى 9/7/5995 ىبة فارس شالكة  .216

217.  
 ىديؿ كاظـ عبد

المضارع في سكرة يكسؼ دراسة  الفعؿ اَثى 4/7/5994
 كتحميؿ

 َحى
 أ.د. حيدر جبار عيداف

  77557597474 انُجف/عباسٍت

218.  
 ىناء حسف عطية

المكصكؿ الحرفي بيف القرآف الكريـ كالنحك  اَثى 
 العربي

 َحى
 أ.ـ.د. حيدر كريـ كاظـ

   

219.  
 ىياـ عباس محسف

صفات األنبياء في القرآف الكريـ دراسة في  اَثى 57/7/5996
 المنيج المكضكعي

عهىو 

 ـ.د. كئاـ كاظـ سميسـ انقراٌ
  77576555167 انُجف /يشخاب



    أ.د. حيدر جبار عيداف َحى دراسة نحكيةالتكابع في سكرة االسراء  اَثى  كدياف ثامر عبد الخضر  .240

  77574994794 ً انغريانُجف/ح أ.ـ.د. حيدر كريـ كاظـ َحى النعت في السكر القصار اَثى 56/7/5997 كركد كاظـ حمادة  .242

  77557555451 انُجف/يهُذسٍٍ أ.ـ.د. عادؿ عبد الجبار َحى لفظة الداعي في القرآف الكريـ اَثى 57/4/5997 كركد ميرم ناىي  .241

241.  

 كسف طالب ىادم
أثر أسباب النزكؿ في تكجيو المعنى في  اَثى 57/7/5994

تفسير جامع البياف لمطبرم اآليات المتصمة 
 عميو السالـ(باإلماـ عمي )

عهىو 

أ.د. حسف عبد المجيد  انقراٌ
 الشاعر

  77577544517 انُجف/حً االَصار

  77575594775 انُجف/ انحٍذرٌت ـ.د. سمماف صبار باني َحى االدكات العاممة في النحك العربي ركر 77/5/5997 كسيـ عبد الزىرة يكنس  .244

 

 

 

 

 

 

 

 


