
 
 

 هٌة دراستهم تالطلبة المن 
 

 عنوان الرسالة الشهادة القسم /الفرع اسم الطالب ت
 تحوالت التشكيل الصوري في شعر الغزل العذري  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب إٌمان وادي أمٌن محمود 1
 ناصرة السعدونتمظير الذات االنثوية في روايات  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب بتول سامً قادر فتحً 2

 الرفض والقبول فً شعر بهاء الدٌن زهٌر ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب زمزم محمد حسٌن 3

 السرد فً خطب العصر االموي ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب سارة إحسان رمٌض  4
 

فً فنون النثر القٌم االجتماعٌة واالخالقٌة والفكرٌة  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب مؤٌد كسوب خلف  5
 ضابطا اجتماعٌا -العربً قبل االسالم 

 

 شعر مروان الطلٌق دراسة وتحقٌق ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب سامر باسم حمٌد علٌوي 6
 

 المقاالت االدبية عند إنعام كجو جي )دراسة أسموبية( ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب كلتان علً ابراهٌم محمد 7
 هوٌة العتبات فً رواٌات احمد سعداوي ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب منى ملك محمد علً  8

 

 بواعث الفاعلٌة فً الشعر العربً قبل االسالم  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب والء عبد الكرٌم ناصر  9
 

 االستهالل فً شعر ابن الرومً ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب آوات برزو فاتح  11
 

مارلٌن صبري ٌوحنا باهً  11
 جلو

 التشبٌه بالحٌوان فً الشعر الجاهلً ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب
 

ضحى عبد الكرٌم عبود  12
 رمضان

االستئناف البٌانً فً الحدٌث النبوي الشرٌف دراسة فً  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب
 متن صحٌح البخاري

 

النص الشعري في كتاب زاد المسافر ألبي بحر صفوان بن  ماجستٌر العربٌة / ادباللغة  نبأ جمال هاشم ربٌع 13
 دراسة تحميمية  -( 895أدريس التجيــني )ت 

 بنٌة النص الشعري عند عبدهللا البردونً ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب عال سعاد خضر 14
 

ىـ( دراسة 715او  712محمد بن حازم الباىمي )تشعر  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب محمد أمٌن غرٌب أمٌن 15
 موضوعية فنية

 المقالة عند فائق  مصطفى أحمد إبداعًا ونقداً  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب محمد عبدهللا حسن صالح 16
  أسلوب الحكٌم فً الحدٌث النبوي الشرٌف فً الصحٌحٌن ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب أٌوب جسام محمد عطٌة 17

 المرجعيات في روايات زىدي الداودي                         ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب زاكروس محمد رشٌد 18

ه(دراسة 334المدٌح فً شعر أبً بكر الصنوبري ) ت  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب وسام قاسم محمد فهد 19
 فنٌة

بحر  -تداخل االنواع في روايتي حسن البحار )النوتي  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب واجدة محمود خلف سٌد 21
 أزرق قمر أبيض(

 الثنائيات في شعر محمد حسين آل ياسين ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب نغم دحام أبراهٌم 21
القضايا المعرفية والتعبيرية في شرح أدب الكاتب لمجاليقي  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب أٌة عادل عبد الرزاق جاسم 22

 ىـ( دراسة وصفية تحميمية839) 
 في شعر عصر صدر االسالم واالجتماعيةالبراءة الدينية  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب إٌمان ٌوسف محمود 23
األندلسي في عصر بني األحمر االستعطاف في الشعر  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب دنٌا جالل إسماعٌل 24

 ىـ(592 -33)



 
 سردية القصة القصيرة جدًا حنون مجيد أنموذجاً  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب رغد محمد سعٌد حسن 25
 التشخيص في أدب الطفولة العراقي الحديث ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب اسماء عبد الكرٌم دروٌش 26
 االتجاه السردي في كتاب التاج في أخالق المموك لمجاحظ ماجستٌر العربٌة / ادباللغة  غادة خالد خلف حسٌن 27
 أحمد الماجد مثاال –شعرية النص المسرحي النثري  ماجستٌر اللغة العربٌة / ادب زٌنب جبار محمد  28

الكشاف لمزمخشري التحويل بالتقديم والتأخير في تفسير  ماجستٌر لغةاللغة العربٌة /  رٌبوار كامل حسن أمٌن 29
 ه( دراسة تطبيقية835)ت 

الباحث النحوية في: المحكم والمحيط األعظم ألبن سيده  ماجستٌر اللغة العربٌة / لغة عبدهللا لٌلى حسن مالً 31
 ىـ(885األندلسي)ت 

أحمد مصطفى محمد علً  31
 نوري

االحتمالٌة فً سور أثر غٌاب القرائن فً دالالت التراكٌب  ماجستٌر اللغة العربٌة / لغة
 المئٌن

ه( اللغوٌة فً تهذٌب 329مروٌات أبً الفضل المنذري ) ماجستٌر اللغة العربٌة / لغة ٌوسف صالح حسٌن سالم 32
 اللغة لألزهري ـ جمع ودراسة وتحقٌق

المباحث اللغوٌة فً كتاب االقتضاب فً غرٌب الموطأ  ماجستٌر اللغة العربٌة / لغة خالد عبدهللا إبراهٌم صالح 33
وإعرابه على األبواب لمحمد بن عبد الحق بن سلٌمان 

 ه 625الٌفرنً ت 

البنٌة الصوتٌة وأثرها فً االٌقاع والداللة فً شعر محمد  ماجستٌر اللغة العربٌة / لغة أحمد سعٌد مرشد 34
 حسٌن آل ٌاسٌن

 الرمز فً شعر آمال الزهاوي ماجستٌر العربٌة / أدباللغة  االء أكرم جرجٌس 35

الشٌب بٌن الموقف النفسً والعجز الجسدي فً الشعر  ماجستٌر اللغة العربٌة / أدب شهد جاسم علً خلٌل  36
 الجاهلً 

 تضافر القرائن فً القصص القرآنً ماجستٌر لغةاللغة العربٌة /  مجٌد هٌشان سلطانهللا وعد  37

 أثر البداوة في الشعر الجاهلي ماجستٌر اللغة العربٌة / أدب مجٌد فرحان عبدهللاخالد  38

( فً معانً هـ 329مروٌات أبً الفضل المنذري ) ت ماجستٌر اللغة العربٌة / لغة بشرى فاضل محجوب  39
 37القران وإعرابه فً كتب أبً منصور االزهري )ت .

 هـ( جمع وتحقٌق ودراسة

 صور الطبٌعة فً شعر معد الجبوري ماجستٌر اللغة العربٌة / أدب صالحمحمد مهدي  41

 التمرد فً شعر عبدهللا البردونً ماجستٌر اللغة العربٌة / أدب زهراء ٌاسٌن طه 41

التوجيو النحوي لمقراءات الشاذة في الكشف والبيان عن  ماجستٌر لغةاللغة العربٌة /  سه نكه ر صابر عبد الرحمن 42
 ه(872القران لمثعمبي ) تتفسير 

 الرمز في شعر أبراىيم مصطفى الحمد ماجستٌر اللغة العربٌة / أدب كولدان عدنان نور الدٌن  43

 المكان فً شعر شوقً عبد االمٌر ماجستٌر اللغة العربٌة / أدب هبة اٌاد شاكر 44

أثر الخليل في كتب معاني القرآن وإعرابه نحوياً حتى نهاية القرن  ماجستٌر لغةاللغة العربٌة /  كفاح حسن ٌوسف 45
 الثامن الهجري

 آراء عباس حسن الصرفٌة فً كتاب النحو الوافً ماجستٌر لغةاللغة العربٌة /  نبهان ابراهٌم محمد 46

 التناص فً شعر هزبر محمود ماجستٌر اللغة العربٌة / أدب دعاء حامد حاٌر 47
 


