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 الطالباسم  عنوان البحث االستاذ المشرف ت

 لجين حسين موسى أساليب الطلب في سورة االنعام أ.د.تحسين فاضل عباس 1

 طيبة محمد باقر التقديم والتأخير في شعر احمد مطر  

قصيدة الجندول للشاعر علي محمود طه  أ.د. حسن عبد عودة 2
 المهندس/دراسة تحليلية

 عقيل عباس

قصيدة األطالل للشاعر إبراهيم ناجي/ دراسة   
 تحليلية

 آيات باقر علي

    

أ.د.حسن عبد المجيد  3
 الشاعر

 شهد غاوي محسن ظاهرة الحزن في شعر حيد الحلي  

    

 مروة اسماعيل يونس الجموع الشواذ في العربية / دراسة صرفية  

الهجاء في شعر حسان بن ثابت بين الجاهلية  أ.د.حسين عبد حسين 4
 واالسالم

 ياسمين نعيم عبد

 ابتهال نور حسين المقطعات في شعر الفرزدق  

المنافرات في العصر الجاهلي/ منافرة عامر بن   
 الطفيل وعلقمة بن عالثة/ انموذجا

 حوراء فرات شبر

الجملة االسمية في سورة الكهف/دراسة نحوية  أ.د. حيدر جبار عيدان 5
 داللية

 زهراء ضياء

دراسة  /الوعظ في خطبة المتقين في نهج البالغة   
 داللية

 سجاد جابر ناصر

لو في العربية بين شرح ابن عقيل وتفسير  أ.د.رياض كريم عبد هللا 6
 الزمخشري

 رسل حيدر كاظم

 حوراء سامي حسين لوال ولوما عند ابن عقيل وابن هشام  

 ايمان رسول بدل الجملة بين شرحي ابن عقيل وابن يعيش  

أ.د.عبد علي حسن  7
 ناعور

 عذراء حيدر عبد )من( في سورة مريمداللة 

 االفعال المجردة في قصيدة الحمى للمتنبي /دراسة  
 صرفية

 االساليب النحوية في عهد اإلمام علي

 زينب عاد عليوي
 

 حسين عدنان عباس

 محمد جعفر الترخيم النحوي  بين مدرستي البصرة والكوفة  

التراث النقدي عند أصول مفهوم التناص في  أ.د. عقيل عبد الزهرة 8
 العرب

 محمد عادل ناجح

 سرى رفعت ازمواقف النقاد والبالغيين العرب القدماء من المج  

 محمد زهير مقتضى الحال بين البالغيين القدماء والمحدثين  

 زينب فاضل حسين المكان في رواية مدينة الصور للؤي عباس أ.د. علي كاطع خلف 9

رواية مواقيت الصمت شخصية رجل الدين في   
 لخليل الجيزاوي

 عباس حسين

 زهراء جميل شهيب أهل البيت في رواية التجليات لجمال الغيطاني د. وئام كاظم جواد 

 قائمة اإلشراف على بحوث التخّرج في مرحلة الّدراسة األوليّة
 م2021 – 2020 جامعة الكوفة للعام الدراسيّ  –كليّة اآلداب  –قسم اللغة العربيّة وآدابها 
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 كوثر عجيل تكثيف المشاهد المصورة في سورة الحاقة أ.د.وجدان صالح عباس 10

 كرار حيدر عدنان لفظة)سوق( في القرآن الكريم /دراسة بالغية  

    

 زينب فليح هادي سورة مريم في ضوء المنهج البنائي القرآني أ.م.د.أحمد عويز حسين 11

 اسراء علي هادي صورة المرأة المؤمنة في النص  القرآني  

 علي بشير حسين بنائية القصة القرآني ة  في سورة الكهف  

أ.م.د.حيدر عبد الحسين  12
 زوين

شعر ابي المضامين الموضوعية والفنية في 
 هارون الرمادي

 مروة جواد كاظم

بد الحداثة االندلسية في كتاب العقد الفريد البن ع  
 ربه االندلسي

مصطفى علي عبد 
 معارج

ن الظواهر الفنية في ادب االستنجاد االندلسي القر  
 السابع انموذجا

 كرار حيدر حميد

االنسان في النص االلفاظ الدالةعلى مراحل عمر  أ.م.د.خالد توفيق مزعل 13
 القرآني

 كوثر حيدر مجيد

 منتهى عواد داللة عد واعتد في االستعمال القرآني  

 أحمد سمير داللة الفاظ الكم في االستعمال القرآني  

 شهربان هادي حاشوش البعد الذاتي في شعر بشار بن برد أ.م.د.ستار عبد هللا جاسم 14

 علي طاهرآالء  الحكمة في شعر دعبل الخزاعي  

 دموع حامد عبد أثر البيئة في شعر الشريف المرتضى  

  داللة كتب في القران الكريم أ.م.د.سلمان صبار باني 15

الجملة الشرطية في سورة آل عمران/دراسة   
 نحوية

 هبة الدين حيدر

 آية محسن حاتم النداء في سورة يوسف/دراسة نحوية  

أ.م.د.ظاهر محسن  16
 جاسم

 فاطمة الزهراء أحمد االساليب البديعية في أدعية زين العابدين)ع(

 رسل فاضل حسين آيات وصف منازل اآلخرة في القران الكريم  

 حسن جميل غنيمة الصورة البيانية في شعرابي يعقوب الخريمي  

 كاظم آيات سامي االسماء المجرورة في سورة القلم /دراسة نحوية أ.م.د. عادل عبد الجبار 17

 اية عبد الحمزة شريف قصيدة مر القطار لنازك المالئكة / دراسة نحوية  

 تعريفات اللغة في كتب اللغويين المحدثين /دراسة  
 وتحليل

 حسين صاحب عتوي

 زينب علي فليح رثاء بغداد عند شعراء العصور المتأخرة أ.م.د.عدنان كاظم مهدي 18

 ابراهيم هارش زمن المقدمة الغزلية في شعر بشار  

 احمد فليح رشيد السرد القصصي في خمريات ابي نواس  

أ.م.د.عالء عبد األمير  19
 شهيد

 كوثر جاسم حمودي الداللة النحوية في سورة االنسان

  ةاالداة )ام( في نهج البالغة /دراسة نحوية داللي  

أ.م.د.مديحة خضير  20
 كاظم

 شيماء علي عمرانداللة حرف الجر )من ( في سورة آل 

 مسلم حسين داللة االنذار في االستعمال القرآني  

 زيد راهي علي داللة الجذر )نظر( في االستعمال القرآني  

 حوراء حيدر غازي التراكيب االستعارية في رواية زقاق المدق أ.م.د. مصعب مكي 21

 ميعاد حسان االساليب البيانية في شعر جميل حيدر  
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 مصطفى حامد هادي البيانية في شعر د. صالح الظالمياالساليب   

مالمح القصص في شعر زهير ابن ابي  أ.م.د.هناء عباس عليوي 22
 سلمى/دراسة موضوعية

 ضرغام علي عيدان

مالمح القصص في شعر النابغة الذبياني/ دراسة   
 موضوعية

 اسراء عجيل ريكان

مالمح القصص في شعر االعشى/ دراسة   
 موضوعية

 فاطمة هادي عبيد

 نور هادي جاسم اسلوب التوكيد في شعر ابي فراس الحمداني أ.م.د.وئام كاظم جواد 23

 نبأ حسين هادي اسلوب النداء في شعر مصطفى جمال الدين  

 نور ناجح هادي اساليب االنشاء في شعر كميل بن زياد  

 سجاد جبار فعيو الصادق )ع(اسلوب القصر في كالم االمام  م.د. أحمد جواد كاظم 24

 حنان موسى حمزة دراسة بيانية في سورة القمر  

 هناء قاسم عبد صورة الليل في شعر بدر شاكر السياب  

 ضحى محمد باقر المرأة في االمثال العربية  القديمة  

    

 

 ة )ء، أ، ب، ت.....(العربي   اللغة   حروف   اإلشراف بناًء على ترتيب   األساتذة في قائمة   أسماءُ  ملحوظة: ُرت بت  

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د. حسن عبدالمجيد عباس الشاعر                                                          

 رئيس قسم اللغة العربية                                                                         

 


