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 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي  

د. مهدي  أ.م.
 حارث الغانمي

 ورود كاظم محمد تقديم خبر ليس في آراء النحويين   1
 زهراء علي حسين   ) ما ( الحجازية في القرآن الكريم   2
 حسام كاظم هادي  مادة ) زين ( في القرآن الكريم ، دراسة داللّية 3
 حسن محّمد خيري   معاني صيغة ) استفعل ( في المعلقات  4

 اسم الطالب   بحث عنوان ال ت 

أ.م.د.فرح مهدي  
 صالح

 احمد جابر عبيد   أثر حنا مينا في الرواية العربية   1
 هاني سلطان سلمان / م   البناء السردي في رواية ) سيدات القمر ( لخوجه الحارثي  2
 أسماء جبل علي   شخصية الجنوبي في الرواية العراقية 3
 زهراء طالب وحيد   ية العربية  الرواية النسوية و أثرها في الروا 4
 علي جميل بردان   الحضور السياسي في الرواية العربية   5

 

 

 



 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي  

 كريم  البعاج  . م

 حببراء فاضل صا الشعر الموّجه عند المتنّبي  1
 إسالم واثق محمد   صورة المرأة في شعر المتنّبي  2
 مرتضى أحمد مالح  قصار الكلم عند أمير المؤمنين ، دراسة أسلوبية   3
 حوراء فاضل مهدي  اإليجاز بوصفه مهيمنا أسلوبيا عند الشاعر أحمد مطر  4

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

 أ.خالد عبد فزاع 

 نوري صاحبصادق  المفعول المطلق  1
 هال عقيد حمود   / م  معاني صيغ الزوائد  2
 أشواق صالح متعب  ابن فارس ، حياته و آثاره  3
 زهراء معن حسين   العدد في العربّية  4

 

 

 

 

 

 



 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي  

د. فاضل ناهي عبد أ.
 عون 

 أيوب مهدي عبيد  الحال في سورة البقرة  1
 حسين علي حسن   أسلوب االيجاز في سورة يوسف دراسة بالغّية 2
 والء ناجح ثابت  الموروث الثقافي في شعر األعشى   3
 سليمان سّتار هادي  أسلوب القسم في سورة الشمس 4
 صادق عطية  محّمد  مالمح من شخصية حافظ إبراهيم   5

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

أ.م.د. عقيل عكموش 
 عبد

 كرار كاظم عباس الجملة في النحو العربي  1
 حوراء هادي عبد الكاظم  الجموع في العربية   2
 إسراء قاسم هادي  أسلوب التعّجب ، طرقه و داللته   3
   حسين هاتف عويد الفعل المبني للمجهول في النحو العربي   4
 ريام رعد زهير   التوكيد ، طرقه و داللته .   5

 

 

 



 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي  

م.د. حسن مجاد  
 عبد الكريم

 سعد خزعل حسن   المعنى الشعري في شرح الزوزني لمعلقة امريء القيس  1
 جاسم محمد جاسم  مود الشعر في شرح ديوان الحمسة للمرزوقيع 2
 منصور نعيم جالب مصادر أخبار الشعراء في الموروث األدبي عند العرب   3
 بنين علي كونه   نشأة المقالة األدبية و تطورها في العراق   4

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

أ.م.د. إحسان فؤاد  
 عباس

 مريم مكي عّباس   باط المعنى بها و ارت  حروف الزيادة 1
 هيثم صباح مهدي   الفرق بين اسم الفاعل و اسم المفعول  2
 سارة عباس هاشم / م  ما ينتسب إليه في الّصرف العربيّ  3
 رقية محمد برهان   التصغير و أثره في تكوين المعنى  4
 نور فالح حسن   مالك  ن اإلعالل عند اب  5

 

 

 



 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020لدراسي بحوث التخرج للعام ا

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي  

أ.م. د. حسام حمد  
 جالب

 سكينة محمود موسى  جا  راسة اسلوبية. مرثية الماء انموذ شعر فوزية ابو خالد. د 1
 منال رزاق عبد   حمد مطر أ السخرية في شعر  2
 عبد الزهرة جواد كاظم  عبد الزهرة يوسف الصورة الشعرية في شعر  3
 مير عبادة نصير عبد األ الموروث في شعر علي لفتة سعيد  4
 محمد جواد عباس األنا في شعر الجواهري  5

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

مير  م.د. عبد األ
 عباس بطي 

 يد صكبان  اسراء مؤ  موقف ابن طباطبا العلوي وقدامة بن جعفر من السرقة الشعرية 1
 نوراء عماد حمزة  وصف الطبيعة في شعر الصنوبري  2
 تبارك نعيم عبد   مقدمة القصيدة بين الشعراء المداحين واألجواد والفرسان  3
 عبد هللا حميد حسن   كافوريات المتنبي دراسة موضوعية  4
 زهراء محمد عبيد   الصورة الفنية في ديوان سقط الزند للمعري  5

 

 

 



 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020التخرج للعام الدراسي بحوث 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي 

أ.م.د. ميثم قيس  
 مطلك

 رسل فالح محسن األساليب البيانية في كافوريات المتنبي  1
 زهراء سعيد دغيم   قصائد الرثاء في شعر أحمد الوائلي، دراسة بيانية 2
 زهراء حسن مجيد  البيان في شعر ابن زيدون فنون  3
 ورود محمد جليل   خطب أصحاب اإلمام الحسين في كربالء، دراسة بيانية  4

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

أ.د. شيماء خيري  
 فاهم

 ابتهال حسن عبد األمير / م  الوصف في رحلة عامان في الفردوس 1
 رغدة رحيم عباس   يلية المناظرة بين الشتاء والصيف دراسة تحل 2
 منصور نعيم جالب   قوال المأثورة في خاص الخاص للثعالبي األ 3
 شالل جابر شالل   داللة اللون في شعر جميل بثينة  4
 أحمد ناصر حمزة  المناظرة االدبية دراسة في النشأة والتطور  5

 

 

 



 المسائيةللدراستين الصباحية و    2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي 

أ.م.د. أصيل محمد  
 كاظم

 محمد حسن موسى   ا آراء النحاة في حبذ 1
 علي حميد عبد زيد   آراء النحاة في نعم وبئس  2
 مصطفى إبراهيم عباس  شاآراء النحاة في حا 3
 شهد حمدي عاجل آراء النحاة في عسى 4

 لطالب  اسم ا عنوان البحث  ت 

أ.م.د. نهى حسين  
 كندوح

 بنين حامد مسلم   واهري ج نواع المراثي في شعر الأ 1
 ياسر محمد عبد   )شعر رثاء النفس )دراسة فنية 2
 زمن حسين مشكور   الموضوعات الشعرية في شعر احمد سوقي  3
 هناء جبار غزاي   االثر القراني في شعر ابن هاني االندلسي  4
 غصون علي عبد السادة  تحصيل طه حسين الثقافي اثر البيئة في 5

 

 

 

 



 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي  

أ.م.د. عمار نعمة  
 نغيمش

 رحيم علي حسين   المفعول له في العربية دراسة نحوية  1
 امير راسم محيسن   ي العربية ف مجيء الحال مصدرا   2
 امير شاكر كتاب  االصوات المطبقة في العربية دراسة صوتية  3
 شمس أحمد عبد الواحد اإلعالل بالقلب   4

 نور عبد الرضا عاجل / م   ال سيما  5 
 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

أ.د.وحيدة حسن  
 صاحب

 حمد صباح شريف  أ مد خلف بناء الشخصية في رواية محنة فينوس للروائي أح 1
 وائل حسين طالب  للروائي أحمد السعداوي  بناء الشخصية في رواية فرنكشتاين في بغداد 2
 حسين قائد حمود   بناء الشخصية في رواية العيون السود للروائية ميسلون هادي 3

 

 

 

 



 

 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي 

 م.د.زكي عباس راضي

 صابرين صخيل دبيس  خباره وشعرهأأبو العتاهية _  1
 استبرق مجيد حسين   الصولي ودفاعه عن الشعر المحدث  2
 كوثر رحيم كاظم   دب االسالمي الشعر السياسي في األ 3
 لي محمدالء عآ شعر والدة بنت المستكفي /دراسة فنية  4

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

م.د. مصطفى عبد  
 كاظم

 سجى محمد طعمة  أسلوب االلتفات في القرآن الكريم  1
 حسنين محمد عبد الجليل   معاني حرف الجر ) من ( في اللغة العربية  2
 آيات جبير مجهول  ها الجملة العربية؛ تعريفها وأنواع 3
 نورة رحيم جبار محمد  تهاأوزان الفعل الثالثي ودالال 4

 

 

 



 

 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي  

 مروان جميل نعمة  م.د.

 مريم راهي حمزة   الصورة الفنية في شعر ابن الرومي  1
 هاد عبد الكاظم ياسر س الصورة الفنية في شعر ابن الزقاق البلنسي 2
 سها ناجح سعد   الفنون البديعية في حجازيات الشريف الرضي  3
 سجا فاضل كاظم  الفنون البديعية في الرسالة الجدية البن زيدون  4

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

م.د. عبد الكاظم جبر 
 عبود

 سامر علي عبد نور   داللة المشتقات في دعاء كميل  1
 قاسم علي أصغر   التقديم والتأخير في السور السبع الطوال 2
 رسل جليل عباس   دراسة داللية  -النعت في سورة البقرة  3
 دعاء هاشم كريم / م   داللة االستفهام في شعر محمود درويش  4
 مريم أسعد محمد   لغة أكلوني البراغيث في الشعر العباسي  5

 

 

 



 

 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي  

م.د. عصام عدنان 
 رحيم 

 جيهان عبد الزهرة عباس  الضمائر في النحو العربي 1
 جالل ناظم راهي   النحت في العربية  3
 نور الهدى ستار جباري  النفي في النحو أنواعه وأحكامه  4
 بنين فهد داود   والمجرور في النحو العربي الجار  5

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

م.د.وسن عبد علي 
 عطية

 اكرم كريم جودة   الجملة الفعلية في العربية  1
 امير خضير عباس   القياس في العربية  2
 زهراء حسين راهي   االشتقاق في العربية  3
 ادة زينب وناس عبد الس صوت الجيم في العربية  4
 آثار كريم تركي   االصوات المهموسة في العربية  5

 

 

 



 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي  

     عبدأ.م.د. علي 
 الحسين جبير 

 

 مالك محسن عيدان   اإليقاع الداخلي في شعر أبي العتاهية  1
 حسن علي عبد الحسن   البديع في شعر أسامة بن منقذ  2
 نارمين حيدر ياسين  الصورة الشعرية في شعر أسامة بن منقذ  3
 مرتضى جبار محمد  البديع في شعر أبي الطفيل  4
 ضياء علي حمد   البديع في شعر عمر بن أبي ربيعة   5
 حسن هادي عبيد  اإليقاع الداخلي في شعر الشريف الرضي  6

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي 

 أ.د.مزاحم مطر حسين

 رقية ثابت جبار   مر في ديوان بدر شاكر السيابسلوب األأ 1
 زيد عطية محمد   سلوب االمر في ديوان الجواهري أ 2
 حسين علي جواد   سلوب االمر في ديوان نازك المالئكة أ 3
 عبد االمير كريم  نور  سلوب االمر في ديوان الرصافيأ 4

 

 

 

 



 

 

 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدرسي

م.د. عبد المحسن جاسم 
 محمد

 اسراء كريم عبد الحسن   صورة االمام الحسين) ع( في مرثية الجواهري العينية  1
 سحر حيدر عبد اليمه األسديالوصف في شعر األقيشر  2
 حسين عقيل عبد الكاظم  شعر نصر بن سيار الكناني _ دراسة موضوعية فنية  3
 حمد حسن  معين أ القصة في شعر عبدهللا بن الدمينة  4

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

 ا.م.د. وسام محمد منشد 

 بهاء عبد هللا هادي   مل دنقل دراسة موضوعية أشعر  1
 االء حسين زامل   الشعر عند نازك المالئكة لغة  2
 نمير سالم عبد الزهرة  أساليب الخطاب في شعر نزار قباني  3
 صالح عبد هللا غافل   اإليقاع في شعر أحمد شوقي 4
 عبد الخالق حميد رحمان  الثنائيات الشعرية عند أحمد مطر  5

 

 

 



 

 ين الصباحية و المسائيةللدراست   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي 

 ا.د. علي كاظم المدني

 علي هادي جابر   اللغة الشعرية في ديوان النبهاني  1
 كوثر حميد رحمان اللغة الشعرية في ديوان الخليعي  2
 ندى خليل سرحان   اللغة الشعرية في ديوان الشيخ البهائي  3
 خديجة راضي رحمان  ية في ديوان فتيان الشاغوري اللغة الشعر  4

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

أ.د. سعاد كريدي  
 كناوي 

 آية زمان صاحب  سلوب النداء في سورة مريمأ 1
 زهراء كمال عبد   معاني من في سورة البقرة 2
 زايد هالل عبيد   راء الفراء في مجالس ثعلبآ 3
 حسين مالح عبد كريدي مقتصد للجرجاني راء الكوفيين في كتاب الآ 4
 هالة قاسم محمد   قسام الجملة عند ابن هشام االنصاري أ 5

            

 



 

 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي        

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي 

 م.صادق عباس هادي

 سارة عباس سلمان   لمجموعة الشعرية )يقظة النعناع( للشاعر أحمد الخيال صورة الطبيعة في ا 1
 حسن سهل طعمة   صورة الحسين وأهل البيت عليهم السالم في المجموعة الشعرية )تويجات البشارة(   2
 سارة حيدر طالب  صورة المرأة في موشحات محمد سعيد الحبوبي  3
)خيمة خمس نجوم( للشاعر زينل  صورة المهجرين في المجموعة الشعرية 4

 الصوفي
 حمد نعيم جاسم  أ

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

أ.د. رحمن غركان  
 عبادي

 نورة سامي عبيد   التشبيه في سيفيات المتنبي  1
 محمد فالح حسن  شعر سنان انطون / دراسة أسلوبية 2
 علي موسى عبد العباس  الكناية في المدائح النبوية 3
 رنا عالء جاسم   رس البالغي عند الدكتور مزاحم مطر الد 4
 عبد الهادي حسين فنجان  المنهج في كتاب : ) مرايا المعنى الشعري (  5

 

 

 



 

 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي 

 أ.م.د. كاظم فضيل شاهر

 سالم طالب معين   )ج ابن فارس في كتابه )كتاب مجمل اللغةمنه 1
 اسالم عماد حنتوش   داللة جموع القلة عند اللغويين والنحويين  2
 وسام فخري موسى  االستثناء المنقطع  3
 سجاد محمد كامل النعت المقطوع عند النحويين  4

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

 م.د. علي عبد رومي 

 زهراء عبد العباس مهدي  لتوكيد في النحو العربيظاهرة ا 1
 زهراء قحطان عبد الحمزة  التمييز وأنواعه في النحو العربي  2
 احمد سالم مطرود الحال في النحو العربي  3
 بنين كاظم جواد   اإلضافة في النحو العربي 4

 

 

 

 

 



 

 و المسائيةللدراستين الصباحية    2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي 

أ.د. عبد هللا حبييب  
 التميمي 

 محمد عبد علي   المكان في ديوان سماء جنوبية لعيسى حسن الياسري  1
 علي عبد األمير خضير  عنوان القصيدة عند أديب كمال الدين المجلد السادس انموذجا 2
 محمد قيس عبد   لعارف لقاسم سعوديالصورة الشعرية في ديوان كرسي ا 3
 عمار عدنان كريم   الذاكرة في ديوان الناس في بالدي لصالح عبدالصبور  4
 دالل مروح عبد الحمزة  اللون في ديوان الفراشة والعكاز لحسب الشيخ جعفر 5

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

ا.م.د. محمد جعفر  
 محيسن

ة 1  زينب حمزة ستار  في االستعمال القرآنيّ  "ق رز " التحليل الداللّي لمادَّ
ة 2  سمر عالء صاحب  في االستعمال القرآنيّ  "رشد" التحليل الداللّي لمادَّ
" في االستعمال القرآنيّ  3 رضي   ة   "  زينب سعد عنبر   التحليل الداللّي لمادَّ
ة 4  ول  محمد سامي رس في االستعمال القرآنيّ  "رفع" التحليل الداللّي لمادَّ
ة 5  زهراء باسم خلفة  في االستعمال القرآنيّ  "روح" التحليل الداللّي لمادَّ

 

 



 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020بحوث التخرج للعام الدراسي 

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي 

 أ.د. حمزة فاضل يوسف

 ف  عذراء علي يوس قصيدة النثر عند د. رحمن غركان  1
 مرتضى علي حسين   الواقعّية في روايات نجيب محفوظ  2
 زهراء محسن عباس   معايير األسلوبية عند د. رحمن غركان   3
 رغد جبار رمضان   انشودة المطر في كتب الدارسين  4
 سجى علي أمانة  شخصية المرأة في روايات إنعام كججي   5

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

 م الزامليأ.د.لطيف حات

 مسلم قصي فاهم   أبنية المشتقات في قصيدة الجواهري ) آمنت بالحسن (  1
 امين رسول حمزة / م   اإلسناد في النحو العربي   2
 نورس ثامر رحيمة  حروف اإلضافة في قصيدة السياب ) حفار القبور (  3
 حسين هاتف عويد   أسلوب المدح و الذّم في العربّية   4

 

 

 



 للدراستين الصباحية و المسائية   2021- 2020خرج للعام الدراسي بحوث الت

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت اسم التدريسي 

 أ.د. جواد كاظم عناد

 عقيل فالح حسن   الحال في العربية  1
 تقى عبد الباري سلمان   الضاد في العربية   2
 عذراء سعيد حسين   الممنوع من الصرف    3
 علي حبيب ياسين   عند الخليل و سيبويه  مخارج الحروف 4

 اسم الطالب   عنوان البحث  ت 

 أ.د. سرحان جفات سلمان 

 مهدي حسن غانم   المرأة في شعر امرئ القيس  1
 زينب مؤيد محسن  المرأة  في شعر المتنبي  2
 حيدر فاضل كشاش  النابغة الذبياني حياته و شعره   3
 عباس رعد طارش   نية  معلقة عنترة بن شداد دراسة ف 4
 نبراس حسون رحم   مقدمة القصيدة في المعلقات السبع   5

 


