
 .2016/2017بحوث طلبة الصف الرابع /قسم اللغة العربية : 

 عنوان البحث اسم الطالب  اسم التدريسي ت 
 الصورة  اللونية في شعر بلند الحيدري دعاء فالح مهدي  ا.د.عبد هللا حبيب  1

 توظيف  الطبيعة في شعر حسب الشيخ جعفر زهراء عبد هللا عبد الرضا   

 الدرس االدبي والنقدي  في شعر حكايات االطفال سالمة حاكم   

 الحركة النقدية  عن الشاعر محمود البريكان حنان هاشم مراد   

 صوت الطاء في العربية الهام كاظم  .د. جواد كاظم عناد 1 2

 اصوات القلقة في العربية بنين حمزة   

 صوت الكاف في العربية ضرغام حاتم   

 صوت الجيم في العربية  مسلم محسن   

 االستعارة في سورة النور اسالم علي حميدي  أ.د. حمزة فاضل يوسف  3

 اسلوب الكناية عند عبد الحميد  انوار ضياء   

 في الرواية الرواي شهد ماجد   

 االراء النقدية في حديث االربعاء مصطفى فارس   

 الجاحظ والخفاجيمفهوم الشعر بين  هناء جاسم   

 االمدي بين احسان عباس ومحمد مندور وسن فليفل   

 الجناس عند البالغيين مهند سعيد   

 االداء باللون في شعر الصعاليك زينب عويد  أ.د.  كامل عبد ربة 4

 الصورة الفنية في شعر النابغة  ظاهر عبد غازي   

 الجاهليرمز القيم والثقافة في الشعر  جواد جعفر   

 الحوار في الشعر الجاهلي مصطفى ياسر   

 فلسفة الحياة والموت فير شعر عدي بن زيد سمر ناظم   

 عائشة عبد الرحمن رؤى وأفكار أسيل نضال  ا.د. فاضل عبد ناهي 5

 بالغة الكلمة في التعبير القرآني رغدة محمد جليل  

 سورة آل عمران  اساليب الطلب في كرار عبد حسين   

 الرثاء في شعر األندلس عبد هللا جبار   

 العذاب في الشعر العربي قبل االسالم  أفراح موحان  ا.د. سرحان جفات  6

 البكاء على الشباب في المفضليات  حوراء سالم محمد   

 صورة االمام علي في كتاب وحي النبي رواء تركي   

 في شعر أبي تمام   أثر القرأن طارق اياد   

 اللون في شعر عبد هللا االبردوني غفران شهيد عباس   

 المرأة  في شعر أبي الطيب المتنبي فيد عبد الرزاق  

 الموت في نهج البالغة سهام كاظم   

 الرثاء في شعر ابن الرومي  هيلين حليم كلوف   

 الغزل في شعر ابن الفارض هبة ابراهيم جميل  

 الحكمة في شعر زهير بن ابي سلمى اسراء حاتم حميد   

 داللة الصيغ في شعر الجواهري زهراء ستار هادي ا.د. لطيف حاتم  7

 داللة الجملة في نهج البالغة  عالء هويدي   

 الجملة االعتراضية كرار نعمان شهيد   

 االشتقاق بين القدماء والمحدثين ايناس عبيد راهي  

 الظواهر االدبية والنقدية  في العمدة  جمال عباس حمزة  غركان ا.د. رحمن  8

 شعر عروة بن الورد دعاء مكي سلمان   

 فن الحكاية  عناصره وموضوعاته عادل عباس عبد السادة   

 الظواهر االدبية في المثل السائر محمد عبد الزهرة   

 المكان في فن المقامة مرتضى عبد علي   

 الهجاء في شعر امرئ القيس  مروة عماد شمخي   

 الكناية في وصايا نهج البالغة  مهند عبد االمير   

 المصطلح النقدي  عند القدماء منتظر عبد االمير   

 االساليب االنشائية في سورة ال عمران  نورس باسم  ا.د. مزاحم مطر حسين  9

 االساليب االنشائية في سورة الكهف  دعاء صالح مهدي   
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 االساليب االنشائية في سورة الرعد علياء جميل   

    

    

 الوطن في شعر الجواهري  غادة احمد  ا.م.د. كريم مهدي المسعودي 10

 الفنون البديعية في القران الكريم  هبة حسن   

 الحنين الى الوطن صفاء فيصل   

 البناء الرمزي في رواية اللص والكالب  اكرم شاهين  ا.م.د.وحيدة صاحب 11

 الذاكرة في رواية الرجع البعيد امير ناظم   

 وسائل التشكيل الصورة  نور صالح صاحب   

 التناص في ديوان الجواهري دعاء مجيد   

 قصيدة الجدارية لمحمود درويش مصطفى امين كاظم   

 االتجاهات الشعرية في شعر فدوى طوقان  وردة زهير   

 عطف البيان في العربية  ابراهيم شخيط  ا.م.د.عمار نعمة  نغيمش 12

 التنغيم في سورة القارعة  اسماء محسن   

 مجئ الحال مصدرا  اسماعيل ايوب   

 التنغيم في سورة البلد  الزهراء مازن  حسن   

 صوت الفاء في العربية  حافظ عجمي   

 االضافة في العربية  حال مكي   

 اسلوب التعجب في العربية  زهراء فاضل   

 اسلوب النعت في العربية  نورس حيدر   

 صوت الثاء في العربية  هنادي هادي   

 صوت الغين في العربية  آمال سامي   

 االصوات المجهورة في العربية  محمد مسلم   

 اسلوب البدل في العربية  عبد الرحمن عكلة   

 صوت الصاد في العربية  امجد كلف   

 صوت الراء في العربية  فرح مهدي   

 صوت الزاي  ايالف محمد جواد   

 صوت الخاء  الهام احمد نوري   

 سورة التكاثر دراسة تفسيرية  فاطمة جبار   

 سورة النصر دراسة تفسيرية تحسين  علي حسوني   

 صوت الالم في العربية  انور عباس   

 صوت الباء في العربية  اسراء موحان   

 الوالية في القرآن  عقيل حاتم  ا.م.د. عقيل عكموش 13

 اللعن في القرآن  عقيل عبد مسلم   

 الشاهد القرآني في الخصائص هجران عواد   

 سورة الفجر دراسة لغوية مروان رشيد   

 شعر صريع الغواني  ايمان جبار هاني  المدنيا.م.د. علي  14

 الصورة في شعر الصاحب  حنين نجم عبد الحمزة   

 الصورة في شعر الطغرائي دعاء عامر هادي   

 شعر علي بن الجهم  دراسة فنية  زمن عليوي جواد   

 شعر محمد بن عبد الملك الزيات دراسة فنية  شمس ماجد  

 الصورة في شعر البهاء  نورس ساجت   

 شعر كشاجم دراسة فنية  نور صباح ابراهيم  

 الصورة في شعر أبي بكر السبكي صادق داخل شمران   

 التجديد  الشعري في العصر العباسي أشواق ابراهيم   

 العدد في العربية  اسراء محمد جواد ا.م. خالد عبد فزاع  15

 التيسير في النحو  حوراء سهيل نجم   

 اسلوب النفي في القرآن الكريم  سرى ذيبان   

 حتى في العربية  صالح كتاب   

 ابن جني حياته وآثاره  مريم عيدان   
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 المفعول به في العربية  مها حيدر  أ.م خالد عبد فزاع 

 حروف الجر في العربية  نور الهدى عبد الحسن   

 أسلوب االستفهام  في القرآن  نور الهدى  حميد حسن   

 النواسخ في النحو العربي  هناء حسين   

 السيما في العربية  وفاء عباس اسماعيل   

 اسماء األفعال في ىالعربية  صباح رحيم   

 االخالف النحوي في  النحو العربي  غفران حسين علي  أ.م.د خالد عبد فزاع  

 التمييز في العربية  مريم كتاب   

 معاني الزيادة في االفعال الفرزدق انموذجا  حسين شاكر  أ.:م.د. مهدي الغانمي  16

 موقف النحاة من شعر أبي تمام  رغدطعيمة   

 أنواع المصادر في خطبة السيدة زينب  زهراء محمد جواد   

 أنواع األفعال ومعانيها في الخطبة الشقشقية  علي مهدي جدعان   

 في ضوء المعيار الحديث  حتى في القراءات القرانية  محمد جواد كاظم   

 لغة اكلوني البراغيث في اقوال النحاة  محمد حسين عبد السادة   

 اعتراض النحاة على شعر الفرزدق هدى رسول محسن   

 آراء النحاة  في اعراب البسملة  حازم محمد  

 موقف  النحاة  المحدثين في اعراب النداء  علي ضامد   

 السجع في البالغة  ورود حمود ناصر   

 موارد لفظة االصالح  رعد عبد الكاظم   

 الموروث األدبي في الشعر الحديث  ايمان وناس  ا.م.د. فرح مهدي  17

 قصيدة الواقعة التأريخية  حيدر سوادي  

 دور مجلة شعر اللبنانيين في الشعر العربي  عباس هادي مروح   

 المقدس والمدنس في شعر السياب  علي سليم   

 قراءة في رواية بابا سارتر  هبة عزيز عباس   

 االثر االوربي في قصيدة النثر  هدى صالح محمد   

 الموقف الحضاري في الشعر العربي  وفاء يونس   

 شخصيات ألف ليلة وليلة  رغدة نضال   

 التجريب في الرواية العراقية  رحاب حمزة مسلم   

 أثر وليم فولجير في الرواية العربية  رباب حسين محمد  

 أثر فرانز كافيا في الرواية  فاطمة رعد  

 أثر نجيب محفوظ في الرواية العربية  رئام حمزة   

 الضامن والعربية المعاصرة  احمد حسن جبر  ا.م.د. احسان فؤاد عباس  18

 اسما الفاعل والمفعول في القرآن الكريم  زهراء جمال عبد   

 المشتقات في المعلقات العشر  صفاء علي طاهر   

 المنهج الوصفي وحركة التجديد  مثنى نور كريم   

 التعريب والحاجة اليه  ميثم محمد تقي   

 جهود علي الغانمي في المعجم  ميعاد حسين   

 االصوات المهموسة في العربية  اكرم قايد   

 الموشحات االندلسية  زمزم سامي  ا.م.د. نهى حسين  19

 شعر يحيى الغزال دراسة موضوعية  حمزة عباس كاظم   

 األلفاظ الحضارية في شعر ابن الحداد حوراء عيسى راضي    

 الرثاء في شعر الخنساء  حيدر سعد   

 شعر ابن خاتمة دراسة بالغية  خديجة علي   

 شعر يحيى الغزال دراسة فنية  رباب فليح   

 الموشح االندلس دراسة في الشكل  رواء مجيد   

 شعر ابن خاتمة األنصاري  دراسة موضوعية  روادكاظم   

 االقتباس في شعر ابن دراج القسطلي  زهراء حاكم كاظم   

 لغة الشعر عند ابن خفاجة  ماريا عبد األمير   

 الرثاء في شعر المهلهل  مهند محمد حاكم   
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 رثاء الذات في الشعر االسالمي واالموي ر رغد سعد رحمن  أ.م.د. نهى حسين 

 االتجاه الوطني في شعر احمد شوقي  رسل عماد   

 شعر الرثاء عند الجواهري  سجاد رحيم   

 الفرق بين األفعال التامة والناقصة  بتول راشد  ا.م.د. اصيل محمد كاظم  20

 التنوين في العربية  بنين محسن   

 الحال في الع ربية  حيدر نعمان   

 الجملة بين القدماء بين والمحدثين  دعاء كريم   

 الفرق بين الحروف العاملة  علي حمودي   

 الجموع  في العربية  فاطمة محمود   

 الفرق بين النعت وعطف البيان  نورس عامر  كاظم  ا.م.د. أصيل محمد 

 الفرق بين المرفوعات  كرار عالء كاظم   

 التفسير والتأويل عند الطبطبائي منتظر عويد  ا.م.د. كاظم فضيل  21

 االشتراك اللفظي عند السيوطي سجى  ماجد   

 أصول الترتيب في مناهج المعجمات  ضياء عواد مهدي  

 مصادر التوليد في الموروث اللغوي  فرقد علي ظاهر   

 المنهج الصوتي في كتاب العين  لمياء حيدر   

 الظواهر النحوية في معجم لسان العرب  مجتبى  داخل   

 النحو الوظيفي في كتاب الخصائص  نورة جابر   

 الظواهر اللغوية في معاني القرآن  نورس فاضل   

 صوت القاف في العربية  عالء بسيم   

 اوزان الفعل الثالثي  دعاء عماد   

 داللة االصطالح  بين الكوفيين والبصريين  زهراء موسى   

 شعر فدوى  طوقان  حوراء غفار  م.د. وسام محمد  22

 الشعري عند درويشااليقاع  حوراء كاظم   

 الواقع االجتماعي  لفي شعر الرصافي  خالد محمد عكاب   

 الصورة عند سعدي  يوسف  ديار ميري   

 لغة الشعر عند علي محمود طه  سماح كاظم   

 شعر أحمد زكي دراسة في لغة الشعر  فيان عبد زيد   

 غزليات ابن زيدون  حسين علي حسوني   

 الصورة الشعرية عند ايليا ابي ماضي  جاسم محمد حمزة   

 االيقاع في شعر عبد الوهاب البياتي  حسن فاهم   

 شعر ابراهيم ناجي دراسة فنية  سجى مهند محسن   

 صورة المرأة في شعر الفرسان  اسماء كاظم مظلوم  م.د.عبد االمير عباس 23

 صورة المرأة في شعر عمر بن ابي ربيعة  اياد رحيم عرد   

 وقدامة بن جعفر  مفهوم الشعر بين ابن طباطبا تماضر قايد   

 ظاهرة االنتحال بين ابن سالم وطه حسين  مرتضى أموري   

 الصورة الفنية في شعر ابي فراس الحمداني  زهراء فاضل صالح   

 الرمز في شعر ابن الفارض سارة صالح   

 مقدمات قصائد المتنبي  علي جبار عبد هللا   

الشعر السياسي في العصر االموي دراسة فنية  غصون عبيد فليح   
 وموضوعية 

 الصورة الفنية في شعر محمد سعيد الحبوبي  مريم عمران عبيس   

 مفهوم المجاز عند ابن جني  نور فالح حسن   

 وصف الطبيعة في الشعر الجاهلي  كوثر عباس عبد   

 ظاهرة االنتحال عند ابن سالم  مرتضى اموري   

 البنى السردية في شعر امل دنقل  رسل علي جبر  المحسن جاسم  د.عبد 24

 البناء الفني في شعر كعب ابن مالك  زهراء صادق   

 الرؤية والتشكيل في شعر السيد الحميري  زهراء محمد علي   

 شعر عروة بن أذينة دراسة موضوعية  عبيرسرحان   

 شعر الحرب عند حسان بن ثابت محاسن حاكم   
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 الوصف في شعر الراعي النميري مريم مطشر  د.عبد المحسن جاسم 

 شعر عروة بن حزم دراسة موضوعية فنية  وسن محمد حسين   

 شعر النابغة الجعدي دراسة موضوعية  زهراء محمد هاني   

 الفعل قطع ومشتقاته في القرآن الكريم  آسيا كريم  د.مديح صدام 25

 الفعل حكم ومشتقاته في القرآن الكريم  رندة حامد   

 الفعل فرح ومشتقاته في القرآن الكريم  زهراء عبد الحليم   

 الفعل كتب ومشتقاته في القرآن الكريم  سارة علي حمزة   

 الفعل جمع ومشتقاته في القرآن الكريم  سهاد جاسم   

 الفعل نصر ومشتقاته في القرآن الكريم  هالة كريم   

 الفعل حزن ومشتقاته في القرآن الكريم  جاسم محسن   

 الفعل وهن ومشتقاته في القرآن الكريم  عدنان يونس  

 الفعل عجب ومشتقاته في القرآن الكريم  حيدر كاظم   

 الفعل وعظ ومشتقاته في القرآن الكريم  داليا راضي كاظم  د.مديح صدام  

 الصورة الفنية في شعر أبي الزقزاق اماني حاتم مالك  د.مروان  جميل نعمة  26

 الكناية في شعر أبي تمام  دعاء محمد   

 بناء القصيدة في شعر ابن دراج القسطلي  زهراء قايد   

 مفهوم الشعر عند ابن شهيد  سارة ياسر   

 الفنون البديعية في شعر ذي الرمة  مروة اسعد   

 الفنون البديعية في شعر مسلم ابن الوليد  نبأ عامر   

 النقد االدبي عند ابن حزم  نور حسين عاجل   

 التشبيه في شعر ابن خفاجة  هاني  سامي   

 الصورة  االستعارية في شعر ابن الرومي  وسن محمود شاكر   

 بناء القصيدة في الشعر العربي  نور حيدر مهدي   

 الصورة الفنية في شعر ابي نواس  قصي حميد   

 الداللة الصوتية في سورة الكوثر  أحمد هادي علوان  د.علي عبد الحسين  27

 البنية الموسيقية  في شعر عمر بن أبي ربيعة  اطياف ظاهر   

 الخاتمة في شعر المتنبي حسن فاضل راضي   

 داللة الحزن في المعلقات  ريام حسن حميد   

 طرق رواية الشعر االسالمي  زهراء عدنان جاسم   

 البنية االيقاعية في شعر ابن الدهان  زهراء ميري بردان   

 ذوالرمة وآراء النقاد القدماء زياد ناصر حسين   

 انماط الصورة البيانية في شعر ابن خفاجة  زينب يوسف جاسم   

 البنية التشبيهية في شعر البحتري  سارة عباس جبار   

 الصورة في شعر يوسف الثالث عباس حمزة فليح   

 االغتراب في شعر المتنبي  عباس عالوي موسى   

 الشمس ودالالتها في شعر المتنبي  كرار محسن علي   

 صورة المرأة في الشعر العباسي  محمد قاسم كشاش  

 اللون في شعر بشر بن أبي حازم  مها عبد الكاظم عباس   

 السرقة الشعرية  ميسون ساهي   

 الصورة التشبيهية في نهج البالغة  مهند جاسم   

 البنية الصوتية في كتاب االشارات  عالء خضير هاني   

 الصورة االستعارية في شعر أبي فراس الحمداني  حسين ثائر   

 شعر الطرماح دراسة فنية  محمد صالح   

 الفعل المضارع في العربية  اماني وصفي د.وسن عبد علي  28

 المفعول معه في العربية  دعاء سالم   

 االفراد والجمع في الع ربية  صابرين ناظم   

 الفاعل في العربية  محمد قاسم جواد   

 اسلوب األمر  هبة كريم   

 المطرد والشاذ هدى عباس   

 التصغير في اللغة  سارة رضا   
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 السماع في اللغة العربية  اماني حاكم  د.وسن عبد علي 

 سورة المسد دراسة نحوية تفسيرية  حنين عبد الرضا   

 الفروق بين االفعال واالسماء  براء ماجد   

 صورة سيف الدولة في شعر ابي نواس  اسعد ستار  د.زكي عباس 29

 البيانية في معلقة النابغة الذبيانياالساليب  ذو الفقار احمد   

 األساليب البيانية في الخطبة الشقشقية  زهراء ستار   

 شعر والدة بنت المستكفي  دراسة فنية  زينب عبد الكريم   

 حجازيات الشريف الرضي دراسة فنية  سارة علي عبد الزهرة   

 كتاب طبقات فحول الشعراء في الميزان النقدي  سحر فاهم   

 الشعر السياسي في العصر االموي  فاطمة ميري   

 الصولي ودفاعه عن الشع راء المحدثين  نور حيدر   

 العائلة المالكة في العراق  دراسة في الرواية  كرار جواد خضير   

 جماعة الديوان ميزان في النقد ايمان جاسم جفات   

    

    

 ضمير الفصل في العربية  احمد جاسم عطية  د.عصام الياسري  30

 العامل في النحو  االء صالح   

 الصناعة في النحو  حنان تكليف   

 اسلوب التوكيد في السور القصار  حنين جاسم   

 الحال والتمييز دراسة موازنة  رسل جودي   

 التقديم والتاخير في النحو  فرح احمد مرزة   

 النداء بين الخبر واالنشاء  نوال كاظم   

 الضمين في العربية  عالء كاظم عباس   

 الترادف عند المحدثين  باسم جواد   

 المعرب والدخيل  عباس فاضل حسين   

 التوابع في سورة ال عمران  ابراهيم محمد كاظم  د.عبد الكاظم جبر 31

 العائد في موارد النحو العربي  رغد جبار سايب   

 داللة العطف في دعاء كميل  علي عبيد سلبوح   

 الداللة الزمنية للجملة في ديوان جرير  قحطان جوش  

 التطور الداللي في شعر ابي تمام  محمد حمزة حسين   

 معاني حروف الجر في شعر المتنبي  هدى مهدي زبالة   

 ال النافية للجنس في العربية  امل عبد الرضا   

 داللة التعريف والتنكير في الصحيفة السجادية  حمزة رزاق   

 وجوه االعجاز القرآني  احمد كريم مالك  د.مصطفى عبد كاظم  32

 االستثناء في الجملة العربية  آمال كاظم   

 المقطع الصوتي  انعام موجد   

 اسلوب االستفهام  في العربية  سعد محمد   

 االبدال في العربية  شيماء محمد جفات   

 مظاهر التطور الدااللي  مصطفى سالم   

 التقاء السكنين في العربية  نبراس عبد الجليل   

 الوقف في اللغة  زينب رحمن شعالن   

 المفعول فيه في العربية  رعد فرحان   

 اللحن في العربية  ندى عباس   

 البيان عند الوائلياساليب  اسراء رحيم سلمان  د.ميثم قيس  33

 اساليب البيان في الصحيفة السجادية  امال قاسم   

 اساليب البيان في دعاء الندبة  تغريد حمزة جاسم   

 اساليب البيان في خطبة الجهاد  حنين باسم   

 اساليب البيان في سورة النساء  ميالد شعالن   

 الجناس في ديوان ابي تمام وطبان نازك   

 اساليب البيان في سورة مريم  عدنان عبد الحسين   
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 اساليب البيان في دعاء كميل  يوسف حسين  د.ميثم قيس 

 البطل المنهزم  في الرواية السياسية  براء ماجد  د.حسن مجاد  34

 حكايات الشطار في الف ليلة وليلة  ماهر عباس   

 محفوظلغة الحوار الداخلي عند نجيب  شيماء حميد عبد   

 اسلوب االختصاص اكرم سلمان  م.عالء حميد  35

 اصوات الحلق في العربية  حسن نعمة   

 المفعول له في العربية  رباب عباس   

 االصوات المطبقة  زهراء عادل ناصر   

 المبني للمجهول  زيد محمد   

 مسوغات االبتداء بالنكرة صفا ريض   

 المفعول المطلق  عبد مسلم تركي   

 النعت المقطوع  كرار حسن تحسين   

 حروف الذالقة في العربية  والء محمد فايز   

 االضداد في اللغة  زهراء كريم   

 صورة المدينة في شعر سعدي يوسف  اثار عزيز  م.صادق الطريحي  36

 صورة بيروت في شعر محمود درويش سارة اسعد   

 صورة الماء في الشعر الجاهلي  سحر غاسي   

 التشبيه عند محمود البارودي  كرار بلبول   

 اثر العمى في شعر بشار بن برد  رويدة عبد الحسين  م.صادق الطريحي  

االتجاه الرومانسي في ديوان ابنائي الفراق للميعة  منتظر عبد العالي   
 عباس

 المكان في كتاب بحريان  نسرين رياض غني   
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