
 

 

 في قسم اللغة العربية )اللغة(مشاريع بحوث التخرج 

 2021-2020للعام الدراسي 

 

 أسماء الطالبات الموضوع المشرف ت

 

 أ.م.د عالء المولى  .1

 

داللة العدول فيصيغ األفعال في القرآن الكريم سورة 

 البقرة مثاالا 

 بشرى حسين علي هادي

 محمد جباربنين  لغة النص التشريعي )العراق مثاالا(

 أ.د.علي عباس عليوي  .2

 

 

 نور ظافر صالح غديرية كعب بن زهير دراسة اسلوبية

الشاهد القرآني في رياض السالكين في شرح صحيفة 

 -الجزء األول–سيد الساجدين 

 هدى ابراهيم صالح

ما ُحمل على وجه واحد ووجهين في تفسير التبيان 

 للطوسي

 هدى عادل حسين كاظم

ا أساس   سارة محمد علي البالغة للزمخشري مادة ومنهجا

أ.د.ناصر عبد االله   .3

 كاظم

 

 

الشاهد الشعري المجهول القائل بين ابن عقيل وابن هشام 

 االنصاري دراسة موازنة

 رسل حمد هللا مثقال

 علياء تحسين لغة بلحارث بن كعب جمعا وتوثيقا ودراسة

اللغوي واالستعمال داللة لفظة )عدل(بين االستعمال 

 القرآني

 هيثم نعمةهبة 

لغة التواصل االجتماعي بين استعماله وبين النظام 

 النحوي)لغة الفيس بوك مثاالا(

 فاطمة جاسم محمد

أ.م.د. هدى صالح   .4

 محمد

 

 

ألزري محمد كاظم االبنى التركيبية في القصيدة الشمسية ل

 هـ(1212)ت

 عال حيدر محمد

 بهاء محمد صادق السور المسبحاتالمرفوعات في 

لفظة عمي ومشتقاتها في القرآن الكريم دراسة نحوية 

 داللية

 ضحى عادل حسن

الجزء الثامن والعشرين من القرآن في  صيغ الجموع

 الكريم دراسة نحوية

 زينب محمد وناس

أ.م.د.ميثاق عباس   .5

 زغير

 

 

 بشائر عبد هللا كاظم النظام المقطعي في سورة المدثر دراسة صوتية

 زهراء رزاق عبيد وسيلة خطبة الظواهر لغوية في 

 رباب فرج بريد التماسك النصي في خطبة القاصعاء

 اسماء محمد طالب التماسك النصي في سورة المدثر

 محمودزينب حامد شاكر  هـ(538آراء الكوفيين في تفسير الكشاف للزمخشري)تأ.م.د. محمد ياسين   .6



 الشكري

 

 فرح محمود شاكر هـ(392قراءة في كتاب اللمع البن جني )ت

ا.  اسراء هادي نجم بناء الجملة واثره في الداللة / مقامات الحريري انموذجا

 زينب صالح منصور إذا في القرآن الكريم دراسة نحوية

أ.م.د.تماضر قائد   .7

 راضي

 

 

 نور محمد علي المنصوبات في سورة مريم دراسة نحوية داللية

 ايات موسى مهاوش داللية–الجذر)ضرر(في القرآن الكريم دراسة صرفية 

 زمن محمد وناس نحوية–المشتقات في سورة الكهف دراسة صرفية 

 فاطمة عقيل حسن داللية–)حقق(في القرآن الكريم دراسة صرفية لفظة

أ.م.د.زهراء نور الدين   .8

 قاسم

 

 

الحواميم القرآنية دراسة صرفية جموع التكسير في 

 داللية

 زمن عالوي محمد

 زينة مكي طالب ِمْن وَمْن في سورة البقرة دراسة نحوية داللية

 ايات مهدي عبد االله أدوات الجزم في سورة النساء دراسة نحوية داللية

 ايات عيسى محمد اإلستفهام في سورة آل عمران )دراسة نحوية بالغية(

فضيلة عبد م.د.   .9

 العباس حسن
 

 رقية مازن عبد هللا أفعال الكالم في سورة األحقاف

 جنان فارس عبد الرضا البنى التركيبية في دعاء كميل

 فرقان محمد احمد التماسك النصي في المناجاة الشعبانية

 ضحى عائد حميد األبعاد الوظيفية لذيل اآليات في سورة الممتحنة

نعمان م.د. إيناس   .10

 مهدي

 
 

 مها صاحب عبد الحسن ابنية الجموع في سورة االنعام

 ايمان كريم فرحان ابنية األفعال في سورة يونس

 صالح ناصر سارة حروف المعاني في سورة يونس

 بنين علي حسين )دراسة نحوية داللية( أساليب الطلب في السور الحوامد

 م.د.هدى محمد صالح  .11

 

 

 ميامين ناجح عبد المحمد االستعمال اللغوي الى االستعمال القرآنيلفظة)حمل(من 

 نور الهدى محمد تقي السفه والجهل في القرآن الكريم دراسة صرفية داللية

المعاني الوظيفية للصيغ المزيدة في القرآن الكريم )سورة  انفال رشاد علي د.م.  .12

ا   النساء(انموذجا

 اسماء فاضل كاظم

المشتقات وداللتها في خطبة اإلمام السجاد)عليه ابنية 

 السالم(في الشام

 نعمة شهد محمد

قبال عبد د. ام.  .13

 الصاحب جعفر

 

 

 مها احمد ماجد للرازي صرفية في معجم مختار الصحاحالبنية اال

 ايمان رحيم محمد جموع التكسير في معجم العباب الزاخر للصغاني

 احمد شهيدمروة  النسب في معجم المجمل

ا المصادر ال  فاطمة كامل محسن صريحة في كتاب )العين الجزء األول( انموذجا

األفعال المزيدة في معجم العباب الزاخر الجزء األول 

ا   انموذجا

 نور ظاهر محسن

حوراء مهدي  د.م.  .14

 صاحب

 

 

 بنين حمزة مطلك أبنية األسماء في المعجم الوسيط

 حوراء عبد العالي كمر المصطلح العلميأهمية االشتقاق في وضع 

 نعيممروة فوزي  يالداللة المعجمية في المعجم العربي األساس

 هاجر داخل ذياب دراسة االفعال الكالمية في سورة النساء، مقاربة تداولية

 جميل مروة صالح )ان( الثقيلة في سورة البقرة)دراسة نحوية(

 



 اللغة العربية )األدب( في قسم مشاريع بحوث التخرج 

 2020-2020للعام الدراسي 

 

 اسماء الطالبات الموضوع اسم المشرف ت

 أ.د. صباح عباس جودي  .1

 

 

ديوان )واشرقت األرض(للشاعر حسنين قفطان 

 دراسة موضوعية فنية.

 حنان سالم نذير

)القصائد الخالدات في حب جماليات الصورة في 

 أهل البيت عليهم السالم(

 طالب حاتممريم 

التصوير البياني في شعر جابر الجابري )ديوان 

 الجابري مثاالا(

 بنين فالح نعمة

البناء الفني في ديوان )يوميات السؤال 

 الدائم(للشاعر عبد الرزاق األميري.

 اميرة عباس بدر

 عباس علي حسين.أ.د  

 

 

 عهود حمزة رحيم السياب بدر شاكرالوطنية في شعر

التكرار في شعر الجواهري قصيدة أخي ظاهرة   .2

 جعفراا مثاالا 

 سهى فاضل جبر

الصورة البيانية في شعر المعري قصيدة 

 )عروس من الزنج ( مثاالا 

 فاطمة ركاب غانم

 أ.د.وسام علي محمد  .3

 

 

 بنين جميل تركي وصف الشخصيات في شعر إبراهيم ناجي

الكعبي  التكرار في شعر عبد الحسين حمد

 )دراسة اسلوبية(

 امل حمزة عطشان

 رسل محمد ديلي  الواقع االجتماعي في شعر يحيى الجواهري

 استبرق عبد الحسين قهار داللة اللون في شعر الياس أبي شبكة

األحداث السياسية في مذكرات الجواهري دراسة 

 أدبية

 فرح زهير عبد الغني

 أ.م.د.سعد جبار مشتت  .4

 

 

السياسي في شعر المخضرمين بين  االتجاه

 الدولة االموية والعباسية

 سارة محمد جبار

 رسل حامد عزيز اتجاهات المديح في شعر مروان بن أبي حفصة

شعر الجواري في العصر العباسي األول دراسة 

 موضوعية

 فاطمة جبار خماط

األداء البياني في شعر النساء الحرائر في العصر 

 األولالعباسي 

 اسراء علي حسين

 أ.م.د.منى جابر مجبل  .5

 

 

الصورة الشعرية في شعر الدكتور محمد حسين 

 الصغير

 حنين عليوي عايد

اإلتجاه االجتماعي في الشعر النجفي بعد عام 

 (دراسة في نماذج مختارة 2003)

 عبير فاضل عبيس



السياسي في الشعر النجفي بعد  اإلتجاه

 (دراسة في نماذج مختارة2003عام)

 امنة عائد فاضل

الرمز الصوفي في الشعر العراقي المعاصر 

 نماذج مختارة

 ثريا عماد عبد علي

 أ.م.د زهراء نعمة حسن  .6

 

 

 

رثاء اإلمام الحسين )عليه السالم( في األندلس 

 دراسة فنية لنماذج مختارة

 كاظماسماء قاسم 

اإلجتماعية في مختارات الحلة األبعاد الدينية و

 راء البن األبارالس

 نبأ عبد الحسين صالح

األجناس األدبية في كتاب المقتطف من أزاهر 

الطرف البن سعيد المغربي دراسة موضوعية 

 فنية

 هاتف حريجبنين 

 صابرين ماجد عبد الحسين المرجعيات الثقافية في شعر ابن زمرك

 صفاء هادي ديوان  ن زلزلةاألساليب اإلنشائية في شعر عبد الحس أ.م.د كوثر هاتف كريم  .7

 حيدر محمد بنين شعر أبي بكر الصولي )دراسة فنية(.

 فاطمة مجيد عزيز الحكمة في شعر المغيرة بن حبناء

 غيداء باقر صادق البديع في شعر ابن طباطبا العلوي

 أ.م.د.امل حسين حسن  .8

 

 

 

الصورة الفنية في شعر الدكتور صباح عنوز 

 مجموعة عندما تتمتم عيون المغفرة مثاالا 

 بنين ناهض عكموش

القاسم الشابي  األساليب الطلبية في شعر أبي

 دراسة بالغية

 حميدفاطمة هادي 

المرأة في رواية دعاء الكروان )دراسة 

 موضوعية(

 نور الهدى علي موسى

 مروة ابراهيم عبيد في سورة القصصالصورة التشبيهية 

 أ.م.د. زينب علي كاظم  .9

 

 

هرس للمؤلف سنان الزمان في رواية ف سيميائية

 أنطون

 كنبر نرجس عبد الحسين

 السلوبية في قصيدة )تقدموا( لسميحالبنى ا

 القاسم

 غدير حميد ناصر

البناء السردي في رواية حدائق الرئيس لمحسن 

 الرملي

 عبد زيد فاطمة حمد

 نعمة زينب علي الحب والحنين في شعر علياء المالكي

 م.د.زينب عبد هللا كاظم  .10

 

 

التكرار في نصوص زيارة المعصومين عليهم 

 السالم في أيام األسبوع واسراره

 زهراء جواد كاظم طليب

االقتباس القرآني في التعقيبات العامة والخاصة 

 للصلوات اليومية

 بنين قاسم حمودي

األساليب البديعية في ديوان السيدة الزهراء 

 )عليها السالم(

 حيدر محمد رضا زهراء 

المحسنات المعنوية في كتاب بالغات النساء البن 

 طيفور

 زهراء جواد كاظم عبادي

 ندى علي احمدالزيارات المخصوصة لالمام علي)عليه السالم (  



 دراسة بالغية

 عبد االمير هادي م.د.وفاء  .11

 

 

 

 

في شعر بدر شاكر السياب، قصيدة البناء الفني 

ا.  )السوق القديم( انموذجا

 فاطمة كريم كاظم

البناء السردي في شعر جميل بن عبد هللا بن 

معمر العذري قصيدة )أال ليت الصفاء جديد( 

ا   انموذجا

 رسل وحيد فريد

اإلمام علي )عليه السالم( في ديوان الشيخ 

 الدكتور أحمد الوائلي دراسة موضوعية فنية.

 ثابت عبير كريم

الجواهري ونجواه في قصيدة )النجوى(دراسة 

 في الموضوع والفن.

 غدير شافي عبد الرزاق

)صلوات في هيكل  الصورة الفنية في قصيدة

 القاسم الشابي الحب( للشاعر أبي

 عبد السادةمها سليم 

 أ.م. دنيا نعمة عبد الحسن  .12

 

 

 ضمياء عواد عبد زيد شعر أبي الشيص دراسة موضوعية

 زهرة عبد نور جودة الصورة الحسية في شعر بشار بن برد

 سمر شاكر حنون التشبيه في شعر علي بن جبلة العُكّوك

 نصيف زهراء حسين شعر السرّي الرفّاء دراسة موضوعية

 خلود رعد طالب سبط بن التعاويذي حياته وشعره

 منى صالح حسيند م.  .13

 

 

 

الواقع االجتماعي في رواية )حديث الصباح 

 والمساء(لنجيب محفوظ

 نرجس حازم هادي

 زهراء سعد عباس التناص في شعر كاظم سبتي

الواقع السياسي في شعر عبد الغني الخضري 

 )دراسة موضوعية وفنية(

 نور عقيل جاسم

 حازم موجدنرجس  التكرار في شعر محمد جمال الهاشمي

 غدير علي كريم المكان في شعر عبد الصاحب البرقعاوي
 

 

                                                                                         


