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 عنوان البحث  اسم الطالب ستاذ المشرفأسم األ ت

 بناء القصيدة في شعر عمر أبو ريشة عل  حميدي أحمد شهاب عبد د. سعيد عدنان محمد عبود  .1

 بناء القصيدة في شعر نازك المالئكة احمد عباس يونس جواد

ألسامة بن منقذ / قراءة ف  الكاتب والكتابالبديع ف  نقد الشعر  أحمد كريم ناصر حسين د. محمد عبدالحسين الخطيب  .2  

 عماد الدين األصفهان  / حياته وشعره ومؤلفاته أحمد مالك صالح مهدي

 الفنون البالغية ف  شعر صالح بن عبد القدوس هدى ثائر صيهود رباط

الدين األصفهان   الفنون الشعرية ف  شعرعماد احمد هاشم عباوي خشان د. خميس احمد حمادي الشمري  .3  

 شعر صالح بن عبد القدوس حياته وشعره استبرق عادل عل  كاظم

 د. نجاح فاهم صابر  .4
 

 التوكيد ف  خطبة الزهراء عليها السالم  استبرق محمد ابراهيم عبد

 كسر همزة إن وفتحها ف  القران الكريم إسراء هاشم محمد عل  حمد

الغفارياساليب علم البيان ف  وصية النب  محمد الب  ذر  سلوى عل  عامر  

( 617معان  الحروف األحادية والثنائية ف  شرح المفصل المسمى بالتخمير للخوارزم  )ت  أسماء محمد هادي صالح د. سالم موجد خلخال  .5  

 فتح همزة إن وفتحها ف  القران الكريم اقبال حسين حميد عمران

 اساليب علم البديع ف  وصية النب  محمد الب  ذر الغفاري عبيدوسام راض  خليل 

6.   
 د. حسن عبد الغن  االسدي

 سورة االنعام دراسة بالغية آالء محسن جبر حمادي

 التنكير والتعريف ف  شرح قطر الندى امير صالح حسن جاسم

7.   
 د. خالد عباس حسين السياب

شرح ابن عقيل دراسة تحليلية من األدوات الثالثية ف  أمير عل  حسين جاسم  

 سورة االنعام دراسة صرفية ونحوية انعام عل  حسين ساجت

 التنكير والتعريف ف  شرح ابن عقيل أنوار حامد محمد مهدي

8.   
 د. محمد حسين عبدهللا المهداوي

 موضوعات الشعر ف  ديوان الحصري القيروان  آيات عل  عبدهللا راض 

لموضوعات الشعرية ف  ديوان أب  الحسن التهام ا فاضل حمزه هادي ايات  

 موضوعات الشعر ف  ديوان عل  بن جبلة  المعروف بالعكّوك أيات محسن كاظم مدلل

9.   
د. عل  كاظم محمد عل  

 المصالوي

 سورة االنعام دراسة بالغية آيات محمود عبدهللا أنبيت

والتعريف ف  شرح ابن عقيل دراسة اسلوبية التنكير ايالف محمد طه عبد الزهره  

 إيمان سالم جاسم محيسن
 الرفض ف  الرواية العراقية

 واو الثمانية ف  القران ايمن عادل كامل عبيد   .10
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 الشخصية ف  رواية ريام وكفى باقر جمعه أحمد مكرم د. جنان منصور كاظم الجبوري

 رثاء اهل البيت )ع( ورثائهم ف  شعر عبد الرحيم الغراوي بتول مالك ظاهر حسن

11.   
 د. حسن حبيب عزر الكريط 

 االتجاه السياس  ف  شعر نزار قبان  بركات ناج  سعود راض 

 جذر شهد ومشتقاته ف  القرآن الكريم بنين نعمه عباس نعمه

 الواو ف  القرآن الكريم تبارك حسين حياوي سلمان

12.   
 محمد الشبل  د. حرب  نعيم

هـ( 146الصورة الفنية ف  شعر سديف بم ميمون ) ت  تبارك عادل عيسى عل   

هـ (190الصورة الفنية ف  شعر منصور النميري ) تبارك عدنان هاشم علوان  

هـ(366الصورة الفنية ف  شعر الناشئ الصغير ) تقى حمدي وهاب عزيز  

13.   
 د. عبد االمير مطر فيل 

هـ( 146الصورة البالغية ف  شعر سديف بم ميمون ) ت  حنون جاسم رياض جحيل  

هـ (190األساليب ف  شعر منصور النميري ) جنات عبد الحسين محمد  

هـ(366صورة الطبيعة ف  شعر الناشئ الصغير ) جنان ثامر محسن مزعل  

14.  
 

 د. رجاء عجيل ابراهيم

 الترادف  ف  المعلقات السبع سارة مزهر نزال

 المشترك  اللفظ  ف  المعلقات السبع هاشم محمد عل  حمد جنان

 الفاظ الحيوان ف  المعلقات السبع دراسة داللية جيهان ستار جبر صالح

15.   
 د. خضير عباس درويش

 االغتراب ف  الرواية العراقية حسام هادي حسين راض 

  

 شعرية االداء البردي للشخصية ف  رواية ريام وكفى وفاء فزيع جابر حسين

16.   
 د. مك  مح  عيدان

 

 مدائح اهل البيت )ع( ورثائهم ف  شعر عبد الرحيم الغراوي حسين حيدر اسماعيل عبد العباس

 االتجاه السياس  ف  شعر نزار قبان  حسين زهير جبار حسن

القرآن الكريمجذر شهد ومشتقاته ف   حق  إسماعيل وحيد ناصر  

 د. عل  ذياب مح   .17
 
 

 الواو ف  القرآن الكريم حمزه عبد جواد حسين

 الخوف ف  القرآن الكريم حنين ماجد اليج طراد

 يوسف بين الهم والبرهان دراسة داللية ف  ضوء منهج المدونة المغلقة حوراء عل  نواف

القرآن الكريم زيادة الحروف ف  خفيف عجه مزهر وروش د.ليث قابل عبيد  .18  

 الجملة الخبريه ف  سورة الكهف دراسة بالغية دعاء هادي حسين عزيز

 آيات النبوة ف  القران الكريم دراسة بالغية رجاء ستار صاف  مهدي

 النف  ف  سورة الكهف رسل رحيم عبدعل  حسيند. محمد حسين عل  حسين   .19
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القرآن الكريمالتعجب ف   رسل عل  جعفر فياض الكربالئ   

 لغة الشعر ف  ديوان )مهيار الديلم ( رسل غانم عبد الصاحب عيسى

20.   
 د.كريمة نوماس محمد 

 الصورة الفنية ف  ديوان صف  الدين الحل  رغد جواد عبداالمير جاسم

 لغة الشعر ف  ديوان صف  الدين الحل  رواء عمار جواد عبد الحسين

الشعر ف  ديوان ابن نباته السعديلغة  زمن عبدهللا كاظم ظاهر  

 عناصر التصوير الفن  ف  شعر دعبل الخزاع  زهراء حسن جليل مهدي د. محمد حسين عل  زعين  .21

 شعر الخليل بن احمد الزاهيدي دراسة موضوعية فنية زهراء حسن حسين عبيد

 االخوانيات ف  شعر محمد سعيد الحبوب  زهراء حيدر عباس حسن

22.   
 عبد الرسول جاسم د.محمد

 الصورة البيانية ف  نهج البالغة زهراء خالد حسون عالوي حسين

 األساليب الطلبية ف  نهج البالغة زهراء خضير عباس صالح

 الفنون البديعية ف  نهج البالغة زهراء رحيم راض  حسن

23.   
 د.عباس عبيد عليوي العامري

عل  الشرق الطبيعة ف  شعر الشيخ  زهراء سعد راض  كاظم  

 الحوار ف  مسرحية ) مأساة الحالج لصالح عبد الصبور( زهراء طالب شراد سلمان

 الطبيعة ف  شعر الشريف الرض  زهراء طالب صبار حسن

 بناء الجملة ف  القران صورة يس أنموذجا زهراء عبد السالم عل  جمعة

24.   
 د. فالح رسول حسين

حروف الجر ف  سورة لقمانداللة  زهراء عدنان ناصر حسين  

 حروف المعان  ف  سورة نوح زهراء عل  تق  فضل

 التوكيد ف  سورة ص زهراء هاتف عباس صكبان

25.   
 د. مهند طارق نجم

 

 الحوار ف  رواية )عشاق وفونغراف وازمنة ( للطيفة الدليم  زينب باسم نور عبود

مجموعة نشيد اورك لعدنان الصائغالصورة الشعري ف   نور عظيم نايف أبو ريشة  

 صورة الطبيعة ف  شعر يح  السماوي زينب صباح مهدي حسين

26.   
 د. افراح عبد عل  الخياط

 صيغة ) استفعل ( ف  القران الكريم زينب عل  حسين قلندر

 الترادف ف  سورة النساء ف  القران الكريم زينب عمار طالب مهدي

 المكان ف  سورة مريم )عليها السالم ( فاطمه صالح مهدي حمودي

27.   
 د. رفل حسن طه الطائ 

 البنية الزمكانية ف  رواية )عشاق وفونغراف وازمنة ( للطيفة الدليم  يقين محمد عباس حسن

 المعجم الشعري ف  مجموعة نشيد اورك لعدنان الصائغ زينب محمد عبيد عباس

الشعرية ف  شعر يح  السماويمصادر الصورة  زينب محمد عل  شباط  
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28.   
 د. محسن ترك  عطية

 الشخصية ف  شعر محمد بن يسير الرياش  زينب ميثم فتاح عل 

 الرفض ف  شعر محمد بن يسير الرياش  زينة موفق حميد عبود
 البنية االيقاعية ف  شعر محمد بن يسير الرياش  نور الهدئ حاكم شاكر حسين

29.  

 د. عل  كريم حميدي

 النسق الثقاف  ف  شعر ابن الرم  سارة هاشم سبهان عصمان

 السرقات الشعرية ف  كتاب الموازنة بين الطائيين لالمدي نور الهدى احمد جواد محمود

 اإليقاع ف  شعر الجواهري سجا ظاهر محيسن عباس

30.   
 

 د. حيدر عبد عل  حميدي

الحميري األبنية الصرفية ف  شعر السيد سجاد سالم ذياب خنجر  

 اسم الفاعل ف  سورة النور سجى حسن عبد الساده

 اسم المفعول ف  سورة البقرة سرمد فارس زيدان خلف

 سورة الصافات دراسة صرفية سرور رحيم كهو دحام

 الرمزية ف  شعر السياب عبد الحسين حميد ا,م د. عبد نور داود  .31

ل  للشاعر نزار قبان قراءة ف  مجموعة انت  هلل عيدان عباس فاضل  

 اإليقاع ف   محمد سعيد الحبوب  سرى بالسم صحن

 د. فهد نعيمة مخيلف البيضان   .32
 
 

 شعر ابن جنان االندلس  دراسة ف  الموضوع والفن سيف محمد حبيب صكب

 رثاء المدينة ف  العصر العباس  األول ) ابن الروم  والخريم  ( سيناء صادق كامل جبر

 رثاء المدينة ف  العصر العباس  األول ) اب  الطيب المتنب  ( جعفر عبد ضيف احمدشاكر 

 األسماء الستة ف  القران الكريم شهالء جبار حتحوت شعيب م.د حوراء احمد عبود  .33

 االستثناء ف  القران الكريم الرضا كاظم شهالء عل  عبد

الكهفابنية المشتقات ف  سورة  ضرغام فاضل مرزوك عبيس  

 ابنية المشتقات ف  سورة الحديد عباس كريم شلبه راض 

34.   
 م.د علياء نصرت حسن

 المورث الثقاف  ف  شعر الهذليين زيد حسين نور عبدهللا عبد

 صوره هرميه بين سنان ف  شعر  كعب زهير بن اب  سلمى عال خليل جاسم عطيوي

اب  طالب دراسة صرفيةأثر القران الكريم ف  شعر  عل  جوده شياع موسى  

 بحوث اللغة العربية ف  مجلة جامعة كربالء  دراسة داللية عل  عبد الجليل دخيل جبر

35.   
 م.د فالح عبد عل  سركال

 المديح ف  شعر لسان الدين ابن  الخطيب االندلس  دراسة فنية  عل  فريد عبطان عجزان
عجيبةاسلوب التمن  ف  تقدير ابن  عل  كامل جواد كاظم  
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 الصورة الشعرية عند ابن الجنان االندلس  عل  محمد مجيد محمد

 صورة الكرم ف  شعر الهذليين علياء عصام حكيم هاتف

36.   
 

 م.د عهود ثعبان يوسف

 صوره هرميه بين سنان ف  شعر زهير بن اب  سلمى عمار صاحب حمزه عذافه

بن ثابتأثر القران الكريم ف  حسان  غدير حامد حسن جوده  

 بحوث اللغة العربية ف  مجلة بابل عرض وتصنيف غدير زهير جواد كاظم
 المديح ف  شعر لسان الدين ابن  الخطيب االندلس  دراسة موضوعية غفران احمد صدام محيسن

 االغتراب ف  الرواية المصرية نور مسلم كاظم

37.   
 

أ.م عبد االمير كاظم عيسى 
 السعيدي

 مظاهر توحيد االمة والدعوة الى االصالح ف  شعر الشيخ الجواهري غفران نايف راض  صكبان

 شعرية االداء البردي للشخصية ف  رواية  ف  قلب  انثى عبرية غيداء رائد حميد حسن

 مدائح اهل البيت )ع( ورثائهم ف  شعر احمد الوائل  فاضل عباس نجم عبيد

 االتجاه السياس  ف  شعر احمد مطر فاضل يحيى شاكر عبادي

38.   
 ا.م.د. اسامة عبد الغفور

 سورة القلم / دراسة صرفية فاطمة سمير عبد عون حمزة

 سورة الحاقة / دراسة صرفية فاطمة عل  حسين عل 

 سورة المعارج / دراسة لغوية فاطمه بشير عباس جلوب

 بن  كعبالتضاد والتقابل ف  قبيلة  مهدي تق  حسين عباس

 المدينة ف  شعر السياب رام  عماد عبد الكاظم عبيس  م. حمزة عليوي عبد الحمزة  .39

الرمز والتناص ف  شعر الجواهري  كرار امين عبد نور  

صورة المرأة ف  شعر نزار قبان   منير جمعة محمد  

 مسابقة الجود الدورة الخامسة دراسة بالغية رحاب ياسين ناصر حسين

 دعاء كميل هادي  م.م.  .40
 
 

 الصورة ف  شعر خفاف بن ندبه فاطمه حيدر خضير عبيد

 شعر حسان بن ثابت ف  النقد القديم فاطمه حيدر كشاش جياد 

 البواعث النفسية ف  شعر كعب بن زهير زينب فائق علوان هادي

 الشيب ف  شعر دريد ابن الصمة فاطمه ماجد خضير جاسم

41.   
 هاديم. راوية محمد 

 الطفولة ف  شعر السياب  كاظم حسن عفلوك احمد

 الرثاء ف  شعر السيد الحل  كوثر صالح عبيد حسان

 البواعث النفسية ف  شعر المتنب  محمد صاحب ورع بريشع

 رثاء االمام الحسين عليه السالم ف  شعر شاكر البدري محمد عايد يتيم رحال
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42.   
 أ.م.د سها صاحب منجل

 ورة الشعرية ف  ديوان )عزف منفرد على وتر االربعين(للشاعر فاضل عزيز فرمانالص مالك عبيد محمد المع

 .السلوب ف  ديوان )وألنا له القصيد(للشاعر جاسم الصحيح قصيدة )جسر االئمة(مثاالا مرتضى حسن مزهر عبدهللا

 .الشعري ف  ديوان السيد مرتضى الوهاب لتناصا مرتضى طالب مهاوش فضاله
 اللغة الشعرية ف  قصيدة )الشافية البسامة(ألب  فراس الحمدان . مرتضى علوان خلبوص

43.   
 م.م سليمان صباح

 سيابشعري ف  ديوان اللتناص الا مروة محمد رضا كاظم

 دراسة اسلوبية قصيدة )الشافية البسامة(ألب  فراس الحمدان  مريم ابراهيم لطيف

 التنكير والتعريف ف  شرح قطر الندى امير صالح حسن جاسم

 امرؤ القيسلتناص الشعري ف  ديوان السيد ا مريم كاظم محمد مصحب

 اللون ف  ديوان حيص بيص مسلم أحمد عناد بنيان م.م نعمان جرو عل   .44

 اثر العقيدة ف  شعر  حسان بن ثابت ناصر هاشمليث قيس 

 الموشحات البيانية للسيد محمد سعيد الحبوب  مصطفى صبار عطوان كاظم
 صورة الكرم ف  ديوان حاتم الطائ  فاطمه حسن حمودي رجب

 الرمز والتناص ف  شعر نجاح عبدهللا زينب باقر محمد م.م زيد وفاق شاكر  .45

 النشق الدين  ف  شعر السيد جعفر الحل  زينب محمد ابراهيم

عبد المحسن كاظمسارة   الوصف ف  الشعر الحل  )راجح الحل  إنموذجاً( 

 لغة الشعر ف  ديوان حاتم الطائ  سمية سمير ناصر م.م حنان مهدي مال هللا  .46

 االنا واألخر ف  شعر امرؤ القيس سيناء صادق كامل

 سيكولوجية الصورة الشعرية ف  ديوان عل  بن الجهم وسن عباس عبد الحسن

حمزه عباس وادي جنان  ديوان إبراهيم ناج  دراسة فنية   

 


