
 

 2020-2019مشاريع بحوث التخرج للعام الدراسي 

 )اللغة(

 أسماء الطالبات  الموضوع  المشرف  ت

 عبد الصاحبرقية محمد  الباء ومعانيها في الصحيفة السجادية أ.د.علي عباس عليوي   .1

 كاظم زهراء جابر

في وعلى اصلين ما ورد على اصل واحد 

 معجم مقاييس اللغة جمعا ودراسة 

 خزعل عذراء وفي 

 عبد زيد  عبير كريم

اراء الخليل ن احمد الفراهيدي في كتاب   أ.د.ناصر عبد االله كاظم   .2

مفردات الفاظ القران للراغب االصفهاني  

 جمعا وتوثيقا ودراسة 

 عبد الحسين سارة علي

 زينب محمد حمزة 

معجم الشعراء الجاهليين في معجم  

 الصحاح جمعا ووثيقا 

 رغيد  نور محمد

 مجارح  فاطمة شمران

بين االستعمال اللغوي    (وكلداللة لفظة )

 والقران الكريم

 كامل  مروة توفيق

 حساني  نور مسلم

 كريم حنين صالح ى دراسة نحوية ايات الهو أ.م.د. هدى صالح محمد  .3

 كاظم حنين مسلم

 جبار سرى عواد االحالة باسم االشارة في السور المسبحات 

 فرحان  سجى حامد

الداللة الزمنية للفعل في البنية التركيبية   زغير أ.م.د.ميثاق عباس   .4

 خطبة القاصعاءانموذجا

 كاظم هديل جواد

 عبد عودة هدى جليل

 جار للا  نسرين فالح سورة الدخان دراسة لغوية 

 عبد الواحد نوره عبد الجبار

اسلوب المدح  اراء المدارس النحوية في  أ.م.د. محمد ياسين الشكري  .5

 والذم

 عبد المجيد فاطمة حيدر

 خماط  فرقان قحطان

تركيب الجملة في اللهجات الواردة في  

 شرح ابن عقيل 

 حسن فاطمة عبد الستار 

 عباس مريم عبد االمير

داللة التقديم والتأخير في الجزء الثالثين  

 من القران الكريم

 جاسم غدير محمد

 حمزة  هبة مكي

لفظة )صرف( في القران الكريم دراسة   راضي  قائد تماضرد.م.أ.  .6

 صرفية داللية 

 عباس  وجدان رزاق

 محسن  نور الهدى عزيز

القراءات القرانية في سورة الزخرف  

 دراسة لغوية 

 عزيز حوراء عبد الزهرة 

 حسين رسل عبد االمير

حروف المعاني الثالثية في سورة البقرة   أ.م.د.زهراء نور الدين قاسم  .7

 دراسة نحوية داللية 

 عبد العالي افراح نصير

 كريم  رسل سوادي

سورة  راثر المصاحبات المعجمية في تفسي 

 الواقعة

 حميد  ضحى عائد

 زغير  بنين سالم

م.د. فضيلة عبد العباس  أ.  .8

 حسن

 عبد الهادي  اسراء خالد سورة محمد دراسة صوتية 

 محمد   حميدة كريم

مناجاة زين العابدين االساليب المجازية في 

 )ع(

 كاظم اسراء احمد

 بنين حيدر يعقوب 



ابنية الجموع في سورة المائدة دراسة   ن مهديم.د. إيناس نعما  .9

 داللية 

 عبد الكريماسراء عالء 

 حمزة  حوراء حميد

 كبر  زينب سلمان عناصر السبك النحوي في سورة يس 

 شمران  رقية سجان

العطف في العربية بين الوظيفة ادوات  م.د.هدى محمد صالح  .10

 النحوية والنصية 

 كاظم حنين جابر

 عبد للا  حنين شاكر

داللة التربص والترقب واالنتظار في  

 القران الكريم

 محمد   شهد يوسف

 عطية  رسل كاظم

ادوات الترابط اللفظي في رسائل االمام  انفال رشاد علي د.م.  .11

 علي )ع( اداة الوصل انموذجا

 نادي  اسالم علي

 عبد العباس هاجر جبار

تعدد المعاني الوظيفية لالدوات في القران 

 الكريم سورة النساء اموذجا

 كريم فاطمة راضي

 سعيد  كوثر عدنان

 عبد الكاظم حوراء حميد  الصحاح للجوهريقضايا صرفية في معجم  اقبال عبد الصاحب جعفر د.م.  .12

 عبيس  حوراء عبد مسلم

 مهدي  علياء فالح سورة ق دراسة داللية  م.فاطمة عبد الحسين صيهود  .13

 عشان حوراء ناهي

الفاظ التأنق في القران الكريم دراسة  . حوراء مهدي صاحبم.د  .14

 معجمية صوتية 

 مطر  رواء محمد

 عباس اسماء غانم

اثر الصيغة في تحديد المعنى في االسلوب  

 القراني 

 ناصر شهد ظافر

 سمير  فاطمة عراك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020-2019مشاريع بحوث التخرج للعام الدراسي 

 )االدب(

 

 اسماء الطالبات  الموضوع  اسم المشرف  ت

 الحسنبنين عباس عبد  االراجيز في معركة الطف دراسة تحليلية  حسين أ.د عباس علي  15

 افراح رسول مهدي 

علو النغم في قصائد )وقد الجوى ( لعبد الحسين  

 حمد 

 زينب خضوري حمود 

 زهراء فالح جهادي 

الدكتور زهير غازي زاهد شاعرا دراسة  جودي أ.د. صباح عباس  16

 موضوعية 

 ايات سجاد جدوع  

 عبير محمد حسين 

الدكتور يحيى السلطاني شاعرا في )اوتار 

 السنين(

 حنين احمد مزعل 

 حوراء اسماعيل يوسف 

 نور محسن جابر  الرمز واللون في شعر الدكتور عادل البصيصي 

 ورود حسين هادي 

البنية الزمانية في رواية )مصل الجمال(  مهدي أ.د.إيمان مطر  17

 للروائي عبد الزهرة علي 

 اسراء عبد االمير فليح 

 سجى طالب سعيد

رواية )احمر حانة( لحميد  االنا واالخر في  

 الربيعي 

 رغد تكليف عبد العباس

 سهى خالد محمد 

 رقية وجدان نعمان   للعميد البديع في ديوان سيف الدين المشد أ.د.حسين عبد العال بعيوي 18

 زهراء عبد الكريم يوسف 

 نور رضا عبد الجليل للعميد  في شعر الشريف الرضي القرآنياالثر 

 مهدي زهراء يحيى  

 رسل فليح تومان  وفاء   االداء البياني في شعر ابن وكيع التنسي

 طيبة علي حسين 

شخصية المرأة في رواية الحرافيش لنجيب   أ.د.وسام علي محمد 19

 محفوظ دراسة تحليلية 

 اسراء راضي مرزوك 

 دعاء ثامر جواد 

تشكيل الصورة الشعرية في شعر عبد الحسين 

 حمد دراسة فنية 

 فاطمة ابو سودة عبود  

 مروة طالب عودة 

 زينب عبد الخضر عبد الحسن الشيخ علي الجواهري شاعرا دراسة ادبية 

 فرح زهير عبد الغني 

 نور نجاح هادي رثائيات عبد الحسن حمد دراسة فنية 

 ضحى عبد الحسن جابر

الحكم واالمثال في كتاب )ربيع االبرار  أ.م.د.سعد جبار مشتت 20

 ونصوص االخبار( للزمخشري دراسة تحليلية 

 غيداء جاسم محمد 

 نيران سعود جعيب 

 بنين رياض عبد الرضا يوسف البديعي ناقدا 

 نور رحيم فضالة 

الجهود النقدية في كتاب خزانة االدب ولب  

 لسان العرب للبغدادي 

 زينب علي هادي 

 بتول فارس رسول 

الحموي وابن المدائح النبوية بين ابن حجة 

 معتوق الموسوي دراسة موازنة 

 شهد عظيم عبد السادة 

 زينب منصور شوين



اثر القصة القرانية في الشعر النجفي المعاصر   مجبل  أ.م.د.منى جابر 21

 نماذج مختارة 

 بتول رحيم تركي 

 بشائر عبد المحسن جليخ

النجف االشرف في الشعر النجفي المعاصر  

 مختارةدراسة موضوعية نماذج 

 زينب جواد كاظم  

 شيماء فاضل كاظم

الحوار في الشعر النجفي المعاصر نماذج  

 مختارة 

 سكينة صباح حسن

 سارة محمد جاسم

تقوى محمد ابراهيم   االساليب االنشائية في شعر الصاحب بن عباد  أ.م.د.امل حسين حسن  22

 عبدالحسين

 رسل علي عيدان 

 زهراء كاظم جاسم بالغية دعاء الجوشن الكبير دراسة 

 رفيف سالم عبد اليمة 

 شهد محمد هلول  اضرب الخبر البالغي في دعاء السمات

 غدير عبد الكاظم محمد

 اسلوب التمني في شعر نازك المالئكة 

 دراسة بالغية 

 نرجس عايد عبد 

 وفاء محمد كاظم

دراسة حكم االمام علي بن موسى الرضا )ع(   كريم  م.د. كوثر هاتفأ. 23

 موضوعية فنية 

 مريم عباس عبد الحسين 

 نور الهدى عباس حرز 

لمحات من مظاهر الخوف عند الشعراء 

 الصعاليك دراسة فنية 

 ايناس كريم كاظم

 دعاء ناظم هادي 

 فاطمة ستار جبر  لغة شعر الجميع االسدي

 هبة للا عبد للا كاظم 

 فاطمة رزاق شالكة  البديع في شعر سعدي الشيرازي 

 نور عدنان عبد مسلم 

 امنة سليم داخل  الصورة الشعرية في شعر مهدي شعالن كاظمم.د. زينب علي أ. 24

 اميرة كريم جاسم

البنية السردية في رواية )وتسللت الى قلبي( 

 للكاتبة اسماء عطية 

 بنين صالح نعيم

 رسل حسين جاسم

)اموات بغداد( لجمال  المكان وداللته في رواية 

 حسين علي

 رحاب حسين عبد فرهود 

المضامين التراثية في شعر محمد سعيد  

 الحبوبي دراسة اسلوبية 

 حوراء حسين عبد للا  

 بنين حسن عبد الحسين

الفرزدق   جماليات االسلوب البديعي في ميمية م.د.زينب عبد للا كاظم 25

 في مدح االمام السجاد )ع( 

 مالك موسى نويص 

 هويدا هادي محمد 

خطب المرأة في مدة خالفة االمام علي 

 )ع(دراسة موضوعية في ضوء علم المعاني

 زينب محمد هادي 

 زهراء هادي حمادي

جماليات االسلوب البياني في قصيدة مدارس  

 للشاعر دعبل الخزاعي  ايات

 يحيى  نور خالد

 وهاب   نور جبار

العبودية في نهج البالغة دراسة موضوعية   م.د.وفاء عبد االمير هادي 26

 فنية 

 اية شاكر عودة 

 اطياف كريم راضي 

الشخصيات في شعر الفرزدق بين االيجاب  

 والسلب دراسة تحليلية 

 حمود  نبأ حبيب

 رقية عبد الحمزة رسول 

 فاطمة رياض عبد الكاظم  الحرية في نهج البالغة دراسة موضوعية فنية 

 سجى علي حسن



 

غرض الغزل في ديوان بشار بن برد دراسة   دنيا نعمة عبد الحسن د.أ.م. 27

 توصيلية 

 براء حيدر وهاب 

 رواء حيدر وهاب 

 بنين عبد الزهرة جبار  جعفر الخليلي شاعرا منى صالح حسيند.م. 28

 احمد رمضان زهراء 

 


