
قسم اللغة العربية  
اسم المشرفعنوان البحثالدراسة اسم الطالب ت
د. عبدالرحمن حميد ثامر الفخر والحكمة في شعر المتنبيصباحيابرار باسم محمد عبود1
د. احمد غالبالحكمه عنده الرصافيصباحياحمد سالم عزيز ناصر 2
د. سندس الكبيسي كان وأخواتهاصباحياحمد منعم خلف علي 3
د: حامد فرحان جاسمظاهرة جمع التكسير في العربيةصباحياسماعيل احمد خلف عبد4
د. زيد قاسم محمد قصيدة حكم سيوفك في رقاب العذل دراسة إسلوبيةصباحيانس احمد عكله ركين5
هبه رحيم شيحان االلفاظ والمعاني االسالميه في شعر ابي تمامصباحيايناس محمد شاكر محمود6
الدكتور أحمد غالبالغربه في شعر محمود سامي الباروديصباحيأشجان ماجد حميد كنوش 7
د. عبد الرحمن حميد ثامر ظاهره الحزن في الشعر العربي الحديث والمعاصرصباحيآيات سلمان داود حمد 8
د. بسمه هاشم خضير ابو فراس الحمدانيصباحيبدور إبراهيم شرتوح شرقي 9

جاسم محمد جاسمالشاعرة الخنساءصباحيبراء محمد حسين10
د. عبد الرحمن حميد ثامر ثنائية العرب و السالم في ادب المعريصباحيبيداء عبدالسالم حمدي جاسم11
د. احمد غالب سلمانقصيدة (بلقيس) للشاعر نزار قبانيصباحيجوان جمعة زيدان سلطان12
د، جاسم محمد جاسم ،نفي الجمله االسميه والفعليه في سوره البقرهصباحيحسام عبد الستار عبيد سهيل 13
د.عبد الرحمن حميد ثامر الشاعر أبو عالء المعريصباحيداليا مصطفى محمود احمد 14
هبة رحيم شيحانايات الدعاء في السور السبع الطوالصباحيدعاء فيصل كريم معيوف 15
د.زيد محمد قاسم أسباب التعدد بالتحليل النحويصباحيذرى طارق داود سلمان16
د.زيد قاسم محمد أسباب التعدد بالتحليل النحويصباحيذرى طارق داود سلمان 17
بسمه الدوريالتشاؤم والتطير في شعر ابن الروميصباحيرسام احمد شهاب حمد18
الدكتور عبدالرحمن حميد ثامرالتناص في شعر ابن دراج القسطليصباحيرسل ابراهيم حمدي خليل 19
د.عبدالرحمن حميد ثامر معاني الهجاء في شعر حسان بن ثابتصباحيرويدة علي خلف حمادي 20
د. حامد فرحان جاسم الرثاء في شعر الخنساءصباحيريام فرحان ابراهيم عواد 21
الدكتور عبد الرحمن حميد ثامرالمثل األخالقية في شعر إال مام الشافعيصباحيسجى حامد حماد عبد الرحمن22
د. جاسم محمد جاسم شعر امرؤ القيس دراسة بالغيه للهجاءصباحيسرور ماجد جسام احمد 23
د.سندس الكبيسياسلوب النداء في سورة يوسفصباحيسمر عامر احمد نجم 24
د. عبد الرحمن حميد ثامر الكبيسيمعاني حروف الجر في سورة البروجصباحيشهد محمد ربيع سويد 25
الدكتور احمد غالباليأس واالمل في شعر نزار القبانيصباحيشيماء هاتف عباس علي26
مصطفى ساجدالفناء في شعر السيابصباحيعبد السالم سلمان محمد سلمان 27
الدكتور زيد قاسم الهيتياالستعارة عند شعراء العصر العباسيصباحيعبدهللا بندر يعكوب مصلح28
د.زيد قاسم محمدحروف العطف دراسةنحوية جزء عم انموذجاصباحيعقيل محمود مهدي عبدهللا29
د. احمد غالبالشاعر شاذل طاقهصباحيعلي أحمد سعيد عبدالحمد 30
بسمة خضير هاشمحياة الخنساء وحزنهاصباحيعلي ذياب عبدهللا فيحان 31
هبة رحيم شيحانديوان الفرردقصباحيعمار غسان حمودي سعود32
د.  هبة رحيم الداللة اللغوية في تفسير القران الكريمصباحيعين عبدالرحمن مهدي صالح 33
د. هبة رحيم شيحانالتوكيد في سورة الطورصباحيقتادة أنس عبد العليم عبد الرحمن34
د. زيد قاسم محمد الصورة الشعرية عند الشاعر يحيى الغزالصباحيقدس صالح مخلف 35
دكتور: جاسم محمد جاسمالجانب الوطني في شعر احمد شوقيصباحيماهر جواد عبد حمود36
دكتوره سندس الشاعر بدر شاكر السيابصباحيمبدر عيسئ جدعان صلبي 37

38
صباحيمحمد احمد نصار محمد 

دراسة مكانية  لرواية ثالثية اللوحة الفارغة للقاص عبد الرضا 
 د. مصطفى ساجد مصطفىصالح محمد

بإشراف الدكتور أحمد غالب الشاعر أحمد شوقيصباحيمحمد سامي محمد خليوي 39

40
صباحيمحمد فخري عيدان خلف 

القران الكريم في الفاعل االسم  دراسه صرفيه نحويه دالليه في 
دكتور حامد فرحان ضوء المنهج الصرفي

بسمه هاشم خضيردالالت اللون االسود في شعر نزار قبانيصباحيمحمد ماجد عبود مخلف41
الدكتورة : هبة رحيمعلم البيان في سورة الفرقانصباحيمعتز نجم سمير مهيدي42
دكتورة سندس الكبيسي رؤية نقدية في المعجم العربيصباحيمنبر عبدالجبار غايب رشيد 43
د.جاسم محمد جاسماستخدام الطريقة االستقرائية في قواعد اللغة العربيةصباحيميس محمد عبدهللا عباس44

45
م.م سندس عليوي رويجعاللهجات العربية في شرح ابن عقيل و اثرها في التوجيه النحويصباحينجاح مازن قدوري محمد

زيد قاسماالنكسار في شعر الهذليينصباحيهدى معروف محسن مطلب 46
دكتور احمد غالب سعدونالفعل المبني للمجهول في سورة البقرهصباحيهيثم هادي حسين حمود47
د.زيد قاسم محمدالصورة المفردة والصورة المركبة في شعر إيليا ابو ماضيصباحيوالء شاكر اسود عودة48
د. احمد غالب السعدون دراسة نحويه اسلوب النداء في سورتي هود ويوسفصباحيياسر خليل أحمد خلف 49
دكتورة هبة رحيمقضية الصدق و المبالغة بين الجاهلية واالسالمصباحييحيى عبدالحليم محسن غالي 50

ا.د. يعقوب ناظم احمد
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