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عنوان البحث
مجازٌات الشرٌف الرضً
المدٌح فً شعر ابً الطٌب المتنبً
المرأة فً شعر ابً نؤاس
الصورة الفنٌة فً شعر ابن لٌون
االلفاظ الدٌنٌة فً شعر ابً نؤاس
اتجاه الغزل فً شعر المتنبً
صورة سٌف الدولة فً شعر المتنبً
ضمائر الرفع المنفصلة والمتصلة فً القرآن الكرٌم سورة البقرة انموذجا
داللة ابنٌة جموع التكسٌر فً شعر الشرٌف الرضً
الحق والباطل فً القرآن الكرٌم دراسة داللٌة ونحوٌة
خطاب هللا تعالى مع االنبٌاء فً القرآن الكرٌم دراسة اسلوبٌة
تشبٌهات المرأة فً رواٌة غاٌب لبتول الخضٌري
النعت فً اللغة العربٌة والتطبٌقات فً سورة آل عمران
داللة جموع التكسٌر فً شعر دعبل الخزاعً
التصغٌر فً اللغة
الجملة الحالٌة فً سورة ٌوسف
الحزن وااللم فً شعر المتنبً
الفاظ العالقة الزوجٌة فً القرآن الكرٌم
الفرح والحزن فً القرآن الكرٌم دراسة داللٌة نحوٌة
حروف الجر فً سورة الفقرة
الممنوع من الصرف احكامه
ال النافٌة للجنس فً العربٌة
عبد هللا البردونً دراسة فً شعره
المبنً للمجهول واسم المفعول
المحسنات اللفظٌة فً شعر شوقً
الوصف فً شعر البحتري
اآلخر فً شعر عروة بن الورد
الواقعٌة التعبٌرٌة فً شعر ٌحٌى بن الحكم الغزال
االسم الموصول فً العربٌة
االحالة فً سورة الواقعة دراسة تطبٌقٌة
المشتقات
التقنٌات الحدٌثة فً شعر الرواد عبد الوهاب البٌاتً انموذجا
الجملة االسمٌة فً سورة الكهف
العامل فً النحو العربً
العلة النحوٌة
رومٌات ابً فراس الحمدانً
غزلٌات االخطل
حروف المعانً فً سورة النساء
الحطٌئة هجاء
صورة المرأة فً شعر بشار بن برد
الطبٌعة المتحركة فً شعر ذي الرمة
التشبٌهات فً شعر قٌس بن الملوح
الهاء فً اللغة العربٌة
اسلوب النداء اقسامه واحكامه النحوٌة
الغزل عند الشرٌف الرضً
المشتقات فً سورة الكهف
الداللة الصوتٌة فً دٌوان اٌلٌا ابو ماضً
المدٌح فً شعر حسان بن ثابت
اثر القرآن فً شعر حسان بن ثابت
اثر القرآن الكرٌم فً شعر االخطل
اسلوب النداء اقسامه واحكامه النحوٌة

اسم الطالبة
دنٌا شاكر حمٌد
اسراء جاسم علً
دعاء رٌاض محمد
مها صادق خضٌر
دعاء محمد عبد الحسٌن
دعاء علً حسٌن
حنٌن حردان عدنان
رشا عبد هللا جمٌل
آالء كسار صراط
مها خضٌر عبٌد
ٌارة مازن قحطان
زٌنب نجاح رشٌد
شهد حسٌن عالء الدٌن
هاجر فالح عبد هللا
نورس رحٌم كندوح
اسماء عدنان عبد الحسٌن
دعاء عبد الجبار لفته
كوثر عبد هللا خضٌر
نرجس محمد عباس
لٌلى حسٌن ثامر
نور عباس الزم
اسراء محسن هاشم
نور قاسم كرٌم
طٌبة نشأت عبد الجبار
رسل علً خرٌبط
سارة مثنى عبد الرزاق
مكارم ٌاسٌن محمود
شهد محمود عرٌبً
دعاء رٌاض
فرح فراس جمٌل
اسٌل جاسم محمد
زهراء محمد احمد
عبٌر عبد هللا عبد الحسٌن
حٌاة محمد جاسم
فرح مزهر ستار
رندة صالح كردي
نبأ مؤٌد نعمة
ٌاسمٌن شالل احمد
تبارك مٌثم سلٌم
وئام حٌدر حسن
اٌات فاضل عبد
سارة حمٌد
ضحى عبد عون عباس
رٌم خلٌل خالد
شٌماء محمود عداي
سارة محسن شخٌر
غفران مهدي عبود
سارة رمضان لفته
ازهار مظهر حمد
كوثر كرٌم مطشر
رٌم خلٌل خالد

اسم االستاذ المشرف
د .اٌناس عباس صالح
د .اٌناس عباس صالح
د .اٌناس عباس صالح
د .عواطف محمد حسن
د .ذكرى محً الدٌن
م .حمدٌة عباس
د .شٌماء نجم
د .حسٌن علً عزٌز
م.م سلى داود سلمان
د .بلسم عبد الرسول
د .صالح كاظم هادي
د .نهلة النداوي
د .ابتسام ثابت العانً
م.م سلى داود سلمان
د .جمانة خالد صالح
د .بان صالح
د .عبد الهادي خضٌر
د .عبد الهادي خضٌر
د .بلسم عبد الرسول
د .حسن مندٌل
د .حسن مندٌل
د .آمنة محمد حٌدر
د .داود سلمان
د .مٌرفت ٌوسف
د .عبد الهادي خضٌر
د .فاطمة حٌدر
د .محسن عرٌبً
د .جنان قحطان
د .آمنة محمد
د .بان صالح
د .مٌرفت ٌوسف
د .اٌناس عباس
د .بان صالح
د .مٌساء صائب
د .مٌساء صائب
د .فاطمة حٌدر
د .اسٌل عبود جاسم
د .جنان محمد
د .اسٌل عبود جاسم
د .عبد الهادي خضٌر
د .اسٌل عبود
د .نهلة النداوي
د .والء صادق
د .حسن مندٌل
د .انعام داود سلوم
د .جنان محمد
د .والء صادق
د .انعام داود سلوم
د .انعام داود سلوم
د .انعام داود سلوم
د .حسن مندٌل

