
      ةالرابع المرحلة : الطلبة                       قائمة اإلشراف على بحوث التخّرج                          /كلية اآلداب جامعة بغداد   
 (      أ  ) الشعبة  :                              م1026-1025للعام الدراسي                                قسم اللغة العربية         

                                                                                                

 موضوع البحث المشرف االسم ت

 ضمير الشأن نوط د. مجيد أحمد تركي حلو داود  1

 التوكيد في سورة الشعراء د. مجيد نوط أحمد عباس هالل علوان  2

 المحسنات اللفظية والبديعية في سورة الكهف مجيد د. أنوار علوان كاظم أحمد عبد الحسين  3

 المعايير النصية في سورة البقرة د. مجيد نوط أحمد نجم عبد اإلمام جابر  4

 األدوات الجازمة في سورة المائدة مشكور دمحمد.  آالء جعفر هاشم دمحم  5

 دعبل الخزاعيالرثاء شعر  د. أنوار مجيد     آالء فاضل جبار وناس  6

 الزهد في شعر أبي نؤاس كاظم د. مصطفى آالء ياسين هاشم سلمان  7

 الوصف في شعر ابي تمام أحمد سالمد.  أمل يوسف دشر جثير  8

 دراسة في حياته وشعرهي حارثة بن بدر الغداف د. عبد الرزاق أنوار ضياء سلمان موحان  9

 حدث في رواية "طشاري"تقنية بناء ال د. أريج كنعان آية سالم حاتم درب  11

 معارضة أحمد شوقي قصيدة "ياليل الصّب" للحصري د. أريج كنعان إيمان عصام عبد الحميد رحيم  11

 قصيدة أحمد شوقي حيدر فاضلد.  بيداء جميل نواف إبراهيم  12

 الشاعر كعب بن معدان األشقري د. عبد الرزاق جميل ماجد جميل عباس  13

 المكان في رواية "طشاري" كنعان د. أريج حسين عباس دبيس حسين  14

 الجن والشعراء د. أحمد حسن حسين علي عبد الكريم ناصر  15

 "المية العجم" دراسة تحليلية د. أحمد حسن حنين علي حسين تايه  16

 القصة الشعرية عند إيليا أبي ماضي د. أحمد حسن حنين وليد هاشم خليل  17

 لمقاربة في القرآن الكريمأفعال ا الشيخد. أحمد  دانيه كمال يحيى جميل  18

 المقاومة في شعر إبراهيم طوقان د. إسراء عامر دعاء سعد عداي لفتة  19

 المرار بن سعيد الفقعسي د. عبد الرزاق  رؤى سعد نواف إبراهيم  21

 اسم الفاعل في سورة آل عمران د. إسراء عامر ربى عقيل مهدي علوان  21

 ي قصيدة "غريب على الخليج"الرمز ف د. أحمد علي زمن صباح يوسف يعقوب  22

 تجليات الحداثة عند جبران خليل جبران د. أحمد علي زهراء جعفر جمعة راضي   23

 الرثاء في شعر أبي تمام د. حيدر فاضل زينب أنس عادل قاسم  24

 الكتابة وأدواتها في القرآن الكريم فائق د. إنعام زينب مهدي جواد كاظم  25

 الموضوعية في شعر ربيعة بن مقروم الضبي سم دمحمجا د. سجا سامر فاضل مظهر شخير  26

 أبي العتاهية  في شعرصورة الحياة والموت  مشكور دمحمد.  الحسين حسان سراب عبد  27

 الضائر في سورة الشعراء عباس د. بتول سليمان علي سلمان جبار  28

 الصفة المشبهة في ديوان المتنبي د. بتول عباس سماح حامد صالح جاسم  29

 االغتراب في شعر حسين مردان د. أريج كنعان صالح مطر زويدسمير   31

 صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس الحمداني د. إسراء طارق صافي أحمد عالوي جواد  31

 قصيدة "دجلة الخير" دراسة نصية كنعان د. أريج صالح أحمد أسود حميد  32

 ية ابن زيدون دراسة موازنةمعارضة أحمد شوقي لنون إسراء طارقد.  صباح عبد مذكور عسكر  33



 ألفاظ القرآن في القرآن الكريم د. إنعام فائق عبد هللا عامر مظهر فياض  34

 "أراك عصّي الدمع"الخصائص األسلوبية في قصيدة  د. أحمد علي عبير خضير علي عسكر  35

 االقتباس والتضمين في شعر ابن عبد ربه د. أنوار مجيد عذراء حسين رحيم كاظم  36

 االستعارة في شعر أبي تمام د. أنوار مجيد عذراء عماد جاسم عبد  37

 قضايا الشعر عن ابن طباطبا العلوي د. إسراء طارق علي خلف فتحي هبول  38

 الغزل في شعر بدوي الجبل حريز د. تغريد علي صباح عبد أحمد حسن  39

 عند الرصافي الشعر السياسي  عبد القادر ميادةد.  علي دمحم علي نصيف  41

 أثر العمى في شعر بشار بن برد مشكور دمحمد.  علي هادي هاشم مهودر  41

 السبك في سورة التكوير د. أنوار مجيد علياء صائب دمحم جواد كاظم  42

 سورة لقمان دراسة نحوية صرفية د. بتول عباس قيصر رعد عبد األمير مجيد  43

 رآن الكريملفظ )الخف  ( في الق د. بتول عباس كاظم عباس محسن عبدالحسن  44

 مادة )عرض( في القرآن الكريم دراسة صرفية د. بتول عباس كرار حيدر حنون صالح   45

 اسم الفاعل في سورة البقرة د. بتول عباس كريم عمران سعيد محسن  46

 المدح عند حسان بن ثابت د. تغريد لبنى عبد االمير خادم رسن  47

 21الفصحى في النصف األول من ق ب العربيةدعوات تخري د. إنعام فائق دمحم بالسم جاسم محمود  48

 اإلنشاء الطلبي في سورة المؤمنون د. تغريد حريز دمحم خالد صالح احمد  49

 ادوات النفي في سورة طه د. تغريد حريز دمحم خالد هادي كتاب  51

 الحنين في شعر إيليا ابي ماضي حريز د. تغريد دمحم زبار وداعة علوان  51

 تجليات العظمة في شعر المتنبي حسن جاسم . ثائرد حمد محمود جمال دمحم  52

 ُحْسن التخلّص في شعر المتنبي د. ثائر حسن جاسم محمود دمحم عالوي جواد  53

 مادة )فطر( في القرآن الكريم د. ثائر حسن جاسم مروان كريم محمود راضي   54

 ر السيابالحنين إلى الماضي في شعر بدر شاك د. ثائر حسن جاسم مروة تركي مسلم عباس  55

 صورة البطل في شعر أبي تمام د. ثائر حسن جاسم مريم حسام عباس خضير  56

 عبيد بن أيوب العنبري خليفة د. عبد الرزاق مريم عادل نعيم علوان  57

 عبيد هللا بن الحر الجعفي حياته وشعره د. عبد الرزاق خليفة معاذ ناهي عبد إبراهيم  58

 ل عمراننية المشتقات الصرفية في سورة آأب خلف د. رجاء مها جليل حمود منصور  59

 بنية الصورة الفنية في النّص الشعري الحر لنازك المالئكة د. أحمد علي ندى إياد مجيد إبراهيم  61

 حروف االستفهام في الجزء الثالثين رحمة حميدةد.  نصر هللا عامر مظهر فياض  61

 لعربية جماعة أبولو نموذجاالتجديد في القصيدة ا د. حميدة رحمة نغم رعد احمد دمحم  62

 مقدمة القصيدة في شعر المتنبي د. حميدة رحمة نورا عباس حسن سعد  63

 داللة صيغ المبالغة في سورة النساء د. حميدة رحمة هاجر خالد علي دمحم  64

 داللة أحرف المعاني في سورة النساء د. حميدة رحمة هبة عبد الكريم سعد دمحم  65

 االقتباس في شعر بهاء الدين زهير عبد الحمزة حميد د. هديل رشيد ظاهر غياض  66

 أسلوب الحذف في سورة األحزاب د. حميد عبد الحمزة هديل فاضل مناتي حيدر  67

 أسلوب التقديم والتأخير في الجز الثالثين من القرآن الكريم د. حميد عبد الحمزة وئام رياض عمران خطاب  68

 وصف الطبيعة في شعر إيليا أبي ماضي د. حميد عبد الحمزة وسن حسين علي طاهر  69



 الشمردل اليربوعي شاعرا   د. عبد الرزاق خليفة ياسر علي حميد دمحم  71

 الهجاء في شعر بن برد د. حيدر فاضل يسرى كاظم حسين حميز  71

 الغربة في شعر أي فراس الحمداني د. حيدر فاضل يوسف فاضل مصعب فياض  72

 



      ةالرابع المرحلة : الطلبة                       قائمة اإلشراف على بحوث التخّرج                          /كلية اآلداب جامعة بغداد   
 (       ب ) الشعبة  :                              م1026-1025للعام الدراسي                                قسم اللغة العربية         

                                                                                                

 موضوع البحث المشرف االسم ت

 شعر الثعالبي دراسة موضوعية فنية د. حيدر فاضل إبراهيم فاضل حميد غزال  1

 س دراسة أسلوبيةمعلقة امرئ القي د. حيدر فاضل أحمد دهش مصحب فرهيد  2

 األساليب النحوية في خطبة السيدة زينب )ع( د. حيدر فاضل أسامة كاظم هديب كاظم   3

 الثنائيات الضدية في شعر أبي فراس الحمداني مجيد د. أنوار إسراء نجم عبد هللا موجد  4

 الحال دراسة نحوية مشكور د. دمحم آالء حسن أحمد محسن  5

 الصورة التشبيهية في شعر المتنبي حسين اند. أرك آية ثامر كاظم جواد  6

 التوكيد في سورة المائدة حريز تغريدد.  آية ستار جبار مطلك  7

 الداني المدح في شعر ابن اللبانة عبد القادر ميادةد.  بتول عبد الزهرة جاسم غافل  8

 القسم في الجزء الثالثين من القرآن الكريم خلف د. رجاء براء قصي سلمان خطاب  9

 الحوار في شعر عمر بن ابي ربيعة عبد هللا د. خميس بشرى عماد دمحم احمد  11

 الحروف الثالثية في الجزء الثالثين من القرآن الكريم نور الدين د. زهراء تبارك رعد صادق حسن  11

 النرجسية في غزل امرئ القيس جاسم دمحم د. سجا ثائر عبد السادة بوري الزم  12

 السرد القصصي في شعر مالك بن الريب جاسم دمحم سجاد.  جنان ايسر عباس دمحم  13

 الحوار في شعر حارث بن بدر الغداني جاسم دمحم د. سجا جوان طاهر عارف ميران  14

 الرسائل الشعرية عند عمر ابن أبي ربيعة جاسم دمحم د. سجا حسن علي أحمد جابر  15

 المّرار بن سعيد الفقعسي طبيعة في شعرلا جاسم دمحم د. سجا حنين عدنان عبد الكريم علي  16

 الغربة في شعر إيليا أبي ماضي دمحم د. سحاب دعاء خالد إبراهيم عباس  17

 السخرية في شعر أبي العالء المعري دمحم د. سحاب دعاء علي شاكر أحمد  18

 يائية المتنبي دراسة تحليلية دمحم د. سحاب دعاء محسن وحيوح كطان  19

 جن الحمصيظاهرة المقطعات في شعر ديك ال دمحم د. سحاب رحاب جليل خلف غبين  21

 أسلوب التكرار في سورة المرسالت د. حيدر فاضل رسل مهدي كريم هزاع  21

 توكيد بالحروف في جزء عّم دراسة نحويةال نوري د. صالح رشا ناظم هادي جاسم  22

 آل عمران دراسة نحويةأسلوب االستفهام في سورة  نوري د. صالح رفل غسان وداعة كاظم  23

 مادة )فجر( في القرآن الكريم دراسة لغوية  نوري د. صالح رقية حامد جاسم حسين  24

 جوازم الفعل المضارع في سورة البقرة نوري د. صالح رنده حسين كريم حسن  25

 الخالفات النحوية في إعراب سورة )ص( نوري د. صالح رؤى سامي يونس جاسم  26

 ف في زيادة الحرف وحذفه في كتابة العربيةالخال د. ضياء رؤى عبد الحسين عبود سلمان  27

 شعر أبي تمام صورة المرأة في د. ضياء ريام دمحم جاسم مهدي  28

 )فصلت(أسلوب التوكيد في سورة  د. ضياء زهراء بشار خليل عطا هللا  29

 اء في القرآن الكريمالند د. ضياء زهراء خليفة عبود سالم  31

 رة األعلى دراسة اللغويةسو د. عبد الحسين زهراء غازي نعمة علي  31

 دراسة داللية لفارسيالشاهد القرآني في البغداديات ل د. عبد الحسين زهراء فيصل حسن جريو  32

 سورة مريم دراسة بالغية د. عبد الحسين زهراء نصيف جاسم شلش  33



 في شعر والدة بنت المستكفيالغزل  د. عبد الحسين زينب جمال عباس شهاب  34

 التصوير الفني لظاهرة الخوف  جاسم دمحم د. سجا زينب حازم دمحم علي  35

 مقدمة القصيدة الجاهلية في شعر حسان بن ثابت نور الدين د. زهراء زينب علي حمد حمود  36

 البنية اإليقاعية في شعر الحالج حسين د. أركان زينب موسى كاظم يوسف  37

 من( في سورة البقرة) نور الدين د. زهراء زينة إحسان صادق جعفر  38

 الحال في سورة القلم جباري د. رياض سعد اسماعيل صالح عباس  39

 طوق الحمامة دراسة فنية  جباري د. رياض سها عبد األمير حسين زبون  41

 قصيدة نهج البردة ألحمد شوقي دراسة موضوعية فنية جباري د. رياض سوزان جاسم عباس جاسم  41

 الدراما في شعر المتنبي قصائد الحرب انموذجا جباري د. رياض شهد حسين فرهود حسين  42

 الطبيعة في شعر ابن حمديس جباري د. رياض شيرين أحمد شاكر إبراهيم  43

 تجليات الحزن في شعر نازك المالئكة د. إسراء عامر صفا قاسم دمحم عبد هللا  44

 الخالف النحوي في التوابع أحمد د. سالم عبد هللا سالم عبد هللا دمحم   45

 "كال" في القرآن الكريم د. عبد الرزاق عبير ستار إسماعيل نجم  46

 صورة المرأة في شعر عمر بن ابي ربيعة أحمد د. سالم عال ناجي دمحم جاسم  47

 الوصف في شعر ابن الرومي أحمد د. سالم علي باوي سايه مير مراد  48

 الغزل في شعر صدر اإلسالم أحمد د. سالم علي جبار إبراهيم حسن  49

 نونية أبي فراس الحمداني في مدح آل البيت )ع( عزيز د. عبد المنعم عمر حمزة خضير يوسف  51

 الجناس والطباق في سورة اإلنسان عزيز د. عبد المنعم فاتن دمحم محسن حسن  51

 الفخر في شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عزيز د. عبد المنعم فاضل كامل عبد هللا حمود  52

 الجناس والطباق في سورة النجم عزيز د. عبد المنعم قمر قصي فوزي نجم  53

54  

قصيدة "فتح عمورية" ألبي تمام و"قلعة الحدث" للمتنبي  أيوب د. كرنفال لقاء كريم عبد قاسم

  موازنة

 دراسة داللية لحروف الجّر في سورة )المائدة( حسن د. عبد الخالق مارية حمدان محمود خضير  55

 ثنائية التفاؤل والتشاؤم في شعر إيليا أبي ماضي حسن د. عبد الخالق دمحم ابراهيم عليوي حسين  56

 الصورة الشعرية في موشحات دمحم سعيد الحبوبي حسن د. عبد الخالق دمحم جليل حسين حمزة  57

 الفروسية في شعر صفي الدين الحلي حريز د. تغريد دمحم صباح حنين ابو الجوز  58

 حروف الجر في سورة )عم يتساءلون( دراسة داللية حريز د. تغريد دمحم هالل عبود مجيد  59

 البديع في شعر بشار بن برد دمحم د. عماد مراحب عناد مطر سرور  61

 ثنائية العلم والجهل في شعر المتنبي مجيد د. أنوار مرتضى لطيف عبد العباس   61

 داللة األلوان في شعر الشريف الرضي دمحم د. عماد مروه جواد كاظم طه  62

 بن ربيعة دراسة موضوعية فنيةمعلقة لبيد  كريم د. فليح ير فضاله خضيرمنال خض  63

 الصور غير المألوفة في شعر عنترة دمحم د. إخالص منيف إبراهيم لطيف  64

 التشبيه في رسائل اإلمام علي )ع( كاظم د. مصطفى ميالد حسن عودة حسن  65

 تحت المطر رواية نجيب محفوظ حّب  حيدر فاضلد.  مينا عيدان معجب داخل  66

 الغزل في شعر امرئ القيس جاسم دمحم سجاد.  نور إبراهيم عبد كاظم  67

 أسلوب االشتغال ي ليةالقرآن الكريم دراسة نحوية دال أحمد د. كيان نور علي صادق باقر  68

 أبنية المصادر في سورة الحديد أيوب د. كرنفال هادي حسون حسن عفيت  69



71  

شخصية المرأة في رواية "زينب وماري وياسمين" لميسلون  يوبأ د. كرنفال هبة عباس محيسن لفتة

 هادي

 الفخر والسيادة في شعر العديل بن الفرخ العجلي جاسم دمحم د. سجا ورود نصيف جاسم عبد  71

 سورة األعلى دراسة تحليلية عبد القادر د. ميادة ساهر إبراهيم عليّان 72

 



      ةالرابع المرحلة : الطلبة                       قائمة اإلشراف على بحوث التخّرج                          /كلية اآلداب جامعة بغداد   
 (       ج ) الشعبة  :                              م1026-1025للعام الدراسي                                قسم اللغة العربية         

                                                                                                

 موضوع البحث المشرف االسم ت

  أحمد د. كيان أحمد خضير عباس محسن  1

 دراسة لغوية في قصيدة "واحر قلباه" للمتنبي أحمد د. كيان أحمد سعيد إبراهيم راضي  2

  أحمد د. كيان مد دمحم أحمد إبراهيمأح  3

 التكرار في شعر الخنساء فائق د. لمى أحمد هاشم عطية دمحم  4

 التكرار في شعر أحمد مطر فائق د. لمى أزهار دمحم عبد حسن  5

 سورة العصر دراسة لغوية فائق د. لمى أسامة دمحم جدوع علوش  6

 ة لغويةسورة البلد دراس فائق د. لمى إسراء علي دمحم جاسم  7
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المقطعات الشعرية عند األعمى التطيلي دراسة موضوعية  رحيم د. عقيل أماني دمحم ثامر أكبر
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 المسائل الخالفية في المفعول له رحيم د. عقيل آيات زهير كريم عبد  11

 في "شرح أوضح المسالك" لألخفش المسائل الخالفية  رحيم د. عقيل آيات كاظم حنش عنبر  12

 األحرف الذلقية في اللغة العربية عبد الحسن م. م. غانم آيات ناصر دمحم مسلم  13

 الطبيعة في شعر الرصافي د. علي خليف لوان حمدآية باسل ع  14

 التمييز في سورة البقرة كاظم د. مصطفى آية دمحم عبد الرضا مشعان  15

 مجموعة "أشعار الحياة" دراسة موضوعية فنية د. علي خليف إيمان سليم جاسم دمحم  16

 الوعظية في شعر ابن الجوزي د. علي خليف تبارك عماد موسى راضي  17

 الصعلكة في شعر الشنفرى د. علي ضيدان عبد الحسين زغيرحسين علي   18

 الفخر في شعر عامر بن الطفيل دراسة موضوعية فنية د. علي ضيدان حسين كاظم سلطان نصار  19

 بنية الرثاء في شعر حسان بن ثابت د. علي ضيدان حنان نوري عالوي حيدر  21

 في شعر الرثاء عند أبي تمام الثنائيات الضدية حسين د. أركان حوراء راضي ثكب لجالج  21

 المرأة في شعر الزهاوي أحمد سالمد.  حوراء ماجد عباس شعبان  22

 األحرف الشجرية في اللغة العربية عبد الحسن م. م. غانم حيدر عيدان عليوي فهد  23

 األحرف الحلقية في اللغة العربية عبد الحسن م. م. غانم ختام جبار جليب علوان  24

 إدغام القُّراء السبعة من طريق الشاطبية رحيم د. عقيل الحسين  خديجه ماجد عبد  25

 الرثاء في شعر الشمردل اليربوعي جاسم دمحم د. سجا دعاء علي حسن يوسف  26

 المدح في شعر كعب بن زهير د. علي خليف دعاء كريم مشاعة وادي  27

 صور الطفولة في شعر السياب د.إخالص دمحم رانيا فاضل عبود هجول  28

 التشخيص في شعر أبي فراس الحمداني د. علي خليف قاسم حسين فنجان رفاه  29

 الشيطان والجّن في القرآن الكريم إخالص دمحم د. رندة سعدون كامل لطيف  31

 المقدمة الغزلية في شعر المسلم بن الوليد حسين د. أركان رواء جاسم دمحم عبد الجبار  31

 ت البديعية في سورة الملكالمحسنا حسين د. أركان رؤى حسن سداوي ثويني  32

 التشبيه في الثلث األخير من القرآن الكريم حسين د. أركان  زين العابدين زيدان خلف عبد  33



 سورة النساء دراسة بيانية مجيد د. أنوار زينب ابراهيم حميد صالح  34

 الكهفأدوات النفي في سورة  وسن صالحد.  زينب رضيو هاشم راضي  35

 دراسة بيانية األعرافسورة  دمحم د. إخالص سالي حسين عباس شكر  36

 اللغة الشعرية عند الحالج د.إخالص دمحم سجاد علي عبد الحسين جبار  37

 الباء في الجزء األول من سورة البقرة عبد الحسين د. زهراء سحر خليل إبراهيم محمود  38

 منهج أبي بكر الصولي النقدي إسراء طارقد.  سراب دمحم حمزة خضير  39
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 رآنياإلقحام في التركيب الق أحمد د. نصيرة ضحى طاهر خلف ناصر  47
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 ابن زيدون الجناس في شعر د.وسن منصور باس جاسم دمحمغفران ع  55

 الطباق في شعر حاتم الطائي د.وسن منصور فاطمة جاسم دمحم حسين  56
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 يشالبحر في شعر محمود درو اسكندر د. يوسف نرجس علي جبار بنيان  66

 حروف الجر الثنائية في سورة آل عمران كاظم د. مصطفى نور عامر ياسين طه  67
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