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 اللغة العربٌة لسم واطارٌح  رسائل      

  

جهة  الشهادة الباحث العنـــــــــــــــــوان

 النشر

 

رلم  التسلسل السنة

 المرص

ابن بري وجهوده اللغوٌة مع تحمٌك 

 كتابه اللباب فً الرد على ابن الخشاب

حاكم مالن 

 الزٌادي 

 بال 73 1891 بغداد دكتوراه

عبد الكرٌم  ابن سٌدة اثاره وجهوده فً اللغة 

 شهٌد النعٌمً 

 بال 71 1891 بغداد دكتوراه

عبد المنعم  هـ879ابن عربً شاعراً 

 عزٌز خلٌل 

 بال 25 1887 بغداد دكتوراه

مٌري حمٌدي                                                                                          ابن منٌر الطرابلسً                                                                                                           

 عودة

 بال 111 1888 بغداد ماجستٌر 

ابنٌة الصرف فً تفسٌر روح المعانً 

  1531البً الثناء االلوسً 

شٌماء منعم 

 محمود 

 بال 582 5112 بغداد ماجستٌر

ولٌد محمود  ابو العالء المعري نالداً 

 خالص 

 بال 71 1891 بغداد دكتوراه

ابو بكر الطرطوشً وكتابه سراج 

 الملون 

فردوس 

 اسماعٌل عواد 

 بال 81 1882 بغداد ماجستٌر

عبد المنعم  ابو منصور الجوالٌمى واثاره فً اللغة 

 احمد صالح 

 بال 11 1833 بغداد دكتوراه

اتجاهات الباحثٌن المحدثٌن فً دراسة 

 الممدمة الطلبة فً الشعر الجاهلً 

اسراء طارق 

 كامل 

 بال 523 5112 بغداد ماجستٌر

اتجاهات الغزل فً الشعر العرالً 

 الحدٌث 

سمٌر كاظم 

 خلٌل 

 بال 28 1893 بغداد دكتوراه

اتجاهات شعر الرثاء فً مصر والشام 

من المرن الخامس الى منتصف المرن 

 التاسع 

احمد عطٌة 

 محمود 

 بال 515 5115 بغداد دكتوراه

 بال 158 1882 بغداد ماجستٌر خولة حسن  الشرٌف الرضً بٌن دراسٌه

 بال 192 5111 بغداد دكتواره مكاويوداد  التوازي فً المران الكرٌم 
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اتجاهات نمد الشعر الحر فً العراق 

 م1891- 1821فً شعر الرواد 

ازهار عبد هللا 

 حمادي 

 بال 581 5112 بغداد ماجستٌر

اتجاهات نمد الشعر فً االندلس فً 

 عصر بنً االحمر 

 بال 32 1898 بغداد دكتوراه ممداد رحٌم خضر 

أثر اسلوب اكمال المصة فً تحصٌل 

التعبٌر التحرٌري فً المرحلة 

 االبتدائٌة 

جنان صبحً 

 عزٌز عزمً /

 طرائك تدرٌس  

 بال 83 1882 بغداد ماجستٌر 

أثر البٌئة فً المصطلح النمدي 

 واالدبً عند العرب 

 بال 188 5111 بغداد ماجستٌر  كوثر دمحم احمد 

أثر الخلٌل بن احمد الفراهٌدي فً 

المذهب الكوفً الى نهاٌة المرن 

 الثالث الهجري 

اسراء ٌاسٌن 

 حسن 

 بال 715 5118 بغداد دكتوراه

أثر المرآن والحدٌث النبوي فً 

 رسالة الغفران والكومٌدٌا االلهٌة 

نجالء عبد 

 الحسٌن 

 بال 718 5113 بغداد دكتوراه 

اختٌارات الزمخشري النحوٌة فً 

 الكشاف جمعاً ودراسة وممارنة 

 بال 758 5119 دمشك دكتوراه عبد المجٌد فالح 

ادب الشفاعة فً عصر الطوائف 

 والمرابطٌن فً االندلس 

 بال 193 5111 بغداد ماجستٌر  ام نهاد شهاب هش

احمد حمد محسن  اسالٌب المجاز فً المرآن الكرٌم  

 الجبوري 

 بال 52 1898 بغداد دكتوراه 

اسالٌب النفً فً شعر الشرٌف 

 الرضً  

سهى كناوي 

 حسن 

 بال 112 1888 بغداد ماجستٌر 

اشكالٌات التلمً فً الشعر العربً 

 الحدٌث 

 بال 181 1888 بغداد ماجستٌر  سهام حسن خضر 

علً  ه رنك سه اصوات اللغتٌن العربٌة والكردٌة 

 مامه

 135 711 5113 بغداد ماجستٌر

 بال 59 1891 بغداد دكتوراه غالب فاضل  اصوات المد فً العربٌة

اصول التوجٌه النحوي فً كتب 

 اعارٌب المرآن 

 بال 758 5113 دمشك دكتوراه مها دمحم الجزر 
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اطوار حٌاة االنسانٌة فً التعبٌر 

 المرآنً 

نور خالد محًٌ 

 الدٌن 

 بال 588 5118 بغداد ماجستٌر 

اٌناس عباس  اغتراب البطل فً ممامات الحرٌري 

 صالح 

 بال 185 1888 بغداد ماجستٌر 

 بال 551 5115 بغداد ماجستٌر انسام خضٌر خلٌل افعال الحواس فً المرآن الكرٌم 

االدب الجاهلً بٌن لهجات المبائل 

 واللغة الموحدة 

هاشم سعدون 

 الطعاز 

 بال 2 1838 بغداد دكتوراه

االدب والسٌاسة منذ لٌام الدولة 

العباسٌة حتى منتصف المرن الثالث 

 الهجري 

عبد الكرٌم توفٌك 

 العبود 

 بال 257 1833 بغداد دكتوراه

طه محسن عبد  االستغناء فً احكام االستثناء 

 الرحمن

 بال 58 1891 بغداد دكتوراه

االستهالن فً الشعر العرالً الحدٌث 

1822-1881  

 بال 127 1889 بغداد ماجستٌر  حسنزٌنب هادي 

االسالم واثره فً ولاٌة المجتمع من 

دراسة ممارنة مع النظرٌات  –الجرٌمة 

 االجتماعٌة /ماجستٌر فً علوم الدٌن   

شهرزاد عبد 

 الكرٌم توفٌك

 بال 85 1893 بغداد ماجستٌر 

االشتماق من اسم العٌن دراسة فً 

 معجم لسان العرب 

ابتسام عباس 

 عالوي

 بال 135 5111 بغداد ماجستٌر 

االصل والفرع فً النحو العربً من 

 سٌبوٌه الى ابن هشام )دراسة نحوٌة(

عبد الحسن خضٌر 

 عبٌد 

 بال 151 1883 بغداد ماجستٌر 

 بال 83 1885 بغداد دكتوراه والء صادق حسن االصوات المزلمة فً اللغة العربٌة 

االعجاز البالغً فً المرآن الكرٌم عند 

السٌوطً فً كتابٌه االتمان ومفترق 

 االلران 

نادٌة عبد الرضا 

 علً الموسوي 

 بال 531 5112 بغداد ماجستٌر 

ساجدة عبد الكرٌم  االغتراب فً شعر نازن المالئكة 

 خلف التمٌمً

 بال 585 5118 بغداد دكتوراه

المعاصر االغراب فً الشعر العرالً 

 )جٌل الستٌنات(

 بال ٌال 5111 بغداد دكتوراة زٌنب هادي حسن
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االلتراب فً شعر الشاعرٌن محمود 

       دروٌش وشٌركوبٌكرس                                                                                                            

كٌالس دمحم عزٌز 

 العسكري 

 بال 583 5112 بغداد ماجستٌر

االلفاظ المعبرة عن الكالم فً التعبٌر 

 المرآنً 

نبراس حسٌن 

 مهاوش العزاوي 

 بال 533 5112 بغداد ماجستٌر

االلفاظ والتراكٌب الدالة على السالم 

 واالمان فً المرآن الكرٌم 

 بال 187 1888 بغداد ماجستٌر  رمضان صالح 

االمومة واالبوة فً التراث العربً حتى 

 نهاٌة المرن االول الهجري 

 بال 31 1881 بغداد ماجستٌر انعام داود سلوم 

االنتاج الداللً فً الخطاب التفسٌري 

 للنص االلرآنً 

شذى خلف 

 حسٌن 

 بال 717 5113 بغداد دكتوراه

مجٌد طارش  الجملة الفعلٌة وداللتها فً آٌات االخرة 

 عبد 

 بال 171 1883 بغداد ماجستٌر 

وئام ٌوسف  الجملة المحكٌة فً المرآن الكرٌم 

 ناصر نصر هللا 

 بال 519 5115 بغداد ماجستٌر 

الجهود التصرٌفٌة عند عبد الماهر 

 الجرجانً 

سها عبد دمحم 

 حسن 

 بال 521 5112 بغداد ماجستٌر

الجهود الصرفٌة فً تفسٌر البٌضاوي 

 ( 892)ت

 بال 581 5118 بغداد ماجستٌر  رنا طالل سلٌمان 

الجهود اللغوٌة فً الصحف البغدادٌة 

1881-5111  

خلود جبار 

 عٌدان التمٌمً 

 بال 518 5115 بغداد ماجستٌر 

الجهود اللغوٌة والنحوٌة الحمد بن دمحم 

 بن والد 

 بال 157 1883 بغداد ماجستٌر  هند عباس علً 

الجهود النحوٌة عند ابن السٌد 

 البطلٌوسً 

سعٌد سلمان 

 جبر

 بال 128 1888 بغداد ماجستٌر 

اٌثار شولً  الجهود النحوٌة عند ابن سٌدة 

 سعدون 

 بال ٌال 1889 بغداد ماجستٌر

الجهود النمدٌة واالدبٌة فً كتب 

الدراسات المرآنٌة الى نهاٌة المرن 

 الثامن الهجري 

خولة حسن 

 ٌونس 

 بال 512 5115 بغداد دكتوراه

سعاد كرٌم  الجوابات فً التعبٌر المرآنً الكرٌم 

 خشٌف 

 بال 512 5115 بغداد دكتوراه
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الحجر فً كالم العرب  _ دراسة لغوٌة 

 داللٌة 

 بال 199 5111 بغداد ماجستٌر  ٌسرى دمحم رضا 

 بال 78 1897 بغداد دكتوراه دمحمعلً حمزة  الحرٌري وجهوده اللغوٌة والنحوٌة 

الحمول الداللٌة فً شعر الكٌت بن زٌد 

 االسدي 

 بال 515 5115 بغداد ماجستٌر  شٌماء دمحم عبٌد 

 بال بال 1883 بغداد ماجستٌر  ٌحٌى ولً فتاح  الحماسة فً شعر ابً فراس الحمدانً 

الحٌاة االجتماعٌة فً العراق من خالل 

 شعر المرن الثالث الهجري 

فاضل عواد 

 الجنابً 

 بال 97 1898 بغداد دكتوراه

الحٌاة الفكرٌة فً الموصل فً المرن 

 السابع الهجري 

محمود حمو 

 ٌاسٌن 

 بال ٌال 1898 بغداد ماجستٌر 

احمد عبد الجبار  الحٌاة والموت فً المرآن الكرٌم

 فاضل

 بال 132 5111 بغداد ماجستٌر 

الحٌاة والموت فً شعر بنً اٌوب 

 هـ283-829

لٌلى عبدالحمٌد 

 علً 

 بال ٌال 5112 بغداد ماجستٌر 

رباب هاشم  الحٌوان رمزاً فً الشعر العرالً الحدٌث 

 حسٌن 

 بال 727 5119 بغداد دكتوراه 

نبٌلة عبد  الحٌوان فً المرآن الكرٌم 

 المحسن حسن 

 بال 128 1889 بغداد ماجستٌر 

الخضرمة فً الشعر العربً بٌن 

 العصرٌن العباسً والحدٌث 

عبد العزٌز دمحم 

 الحاج مصطفى 

 بال 92 1882 بغداد دكتوراه 

زٌنب عبد الكرٌم  الخطاب العربً وخصائصه عند الجاحظ 

 حمزة الخفاجً 

 121 725 5119 بغداد دكتوراه 

الخطاب المرآنً لالنبٌاء والرسول _ 

 دراسة فنٌة 

نبٌلة عبد 

 المحسن حسن 

 بال 198 5111 بغداد دكتوراه

شٌماء رشٌد  الخالف النحوي فً ترتٌب الجملة 

 دمحم زنكنة 

 بال 755 5113 بغداد ماجستٌر 

الخالف النحوي فً معانً االدوات 

 واعرابها 

هاشم دمحم 

 مصطفى 

 بال 178 1889 بغداد ماجستٌر 
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 بال 28 1892 بغداد دكتوراه  غانم لدوري حمد  الدراسات الصوتٌة عند علماء التجوٌد 

دمحم حسٌن ال  الدراسات اللغوٌة عند العرب 

 ٌاسٌن 

 بال 3 1833 بغداد دكتوراه 

الدراسات النحوٌة فً الكشاف 

 للزمخشري 

احمد جمعة 

 محمود الهٌتً 

 بال 33 1882 بغداد ماجستٌر 

الدرس الصرفً فً العراق فً الكتب 

 1889والرسائل الجامعٌة من عام 

  1889حتى عام 

 بال بال 5111 بغداد دكتوراه  هند عباس علً 

 بال 139 5111 بغداد ماجستٌر  حنان ناظم مجٌد  الدرس الصرفً فً كلٌات الكوفً 

الدرس الصرفً عند احمد بن دمحم 

 الجزري 

مرفت ٌوسف 

 كاظم 

 بال 578 5117 بغداد ماجستٌر 

سعاد كرٌم  االنشاء غٌر الطلبً فً المرآن الكرٌم 

 خشٌف بندر 

 بال 171 1883 بغداد ماجستٌر

االوجة االعرابٌة وعاللتها بالمعنى فً 

 المراءات السبع 

عبد العباس عبد 

 الجاسم 

 بال 158 1883 بغداد ماجستٌر

 ً  بال 25 1897 بغداد ماجستٌر عروه عمر  البحتري بٌن نالدٌه لدٌماً وحدٌثا

البحث الداللً فً البٌان فً تفسٌر 

المرآن البً جعفر دمحم بن الحسن 

 الطوسً 

 ابتهال كاصد 

 ٌاسر الزٌدي 

 بال 579 5117 بغداد دكتوراه

مصطفى جمال  البحث النحوي عن االصولٌٌن 

 الدٌن 

 بال 55 1839 بغداد دكتوراه

البطل الماساوي فً الرواٌة العربٌة 

 الحدٌثة 

وسن عبد السادة 

 جودة دمحم 

 بال 525 5112 بغداد ماجستٌر

 بال  1882 بفداد دكتوراه  نبٌل دمحم سلمان  البناء الشعري عند ابً تمام 

نجم عبد الزهرة  البناء الفنً فً المصص المرآنً 

 محمود 

 بال 122 1889 بغداد ماجستٌر

البنى السردٌة فً شعر السبعٌنات 

 العرالً 

 بال 511 5115 بغداد ماجستٌر شٌماء ستار جبار 
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دنٌا عباس دمحم  البنى الصرفٌة فً ثغٌر الشوكانً 

 سامً 

 بال 587 5118 بغداد ماجستٌر

البنٌة السردٌة فً شعر محمود دروٌش  

 م 1882-1882

عنماء مروان عبد 

 الجبار 

 بال 181 1888 بغداد ماجستٌر

انتصار جوٌد  البنٌة السردٌة فً شعر نزار لبانً 

 عٌدان 

 بال 518 5115 بغداد ماجستٌر

البٌت الشعري المستمل فً الجهود النمدٌة 

 حتى نهاٌة المرن السابع الهجري 

وفاء لحطان 

 غافل 

 بال 191 5111 بغداد ماجستٌر

 بال 117 1888 بغداد ماجستٌر سهاد ٌاس عباس  التاء فً العربٌة 

التؤوٌل النحوي فً معانب المرآن للمراءة 

 هـ 513

غادة غازي عبد 

 المجٌد 

 بال 121 1889 بغداد ماجستٌر

التاوٌل عند ابن لتٌبة فً كتاب )تؤوٌل مشكل 

 المرآن( و )تؤوٌل مختلف الحدٌث(

زٌنب عبد 

 الحسٌن بالل 

 بال 128 1888 بغداد ماجستٌر

خولة عبد الحمٌد  التجسٌم الفنً للزمان فً المرآن الكرٌم 

 عودة 

 بال 189 5111 بغداد ماجستٌر

التداخل النصً فً المصة العرالٌة المصٌرة 

 م 1889 – 1891من 

 بال 133 5111 بغداد ماجستٌر شذى خلف حسٌن 

 بال 188 5111 بغداد دكتوراه مجٌد طارش عبد  التراكم الداللً فً النص المرآنً 

عز الدٌن دمحم  التمدٌم والتؤخٌر فً المرآن الكرٌم 

 امٌن سلمان 

 بال 152 1883 بغداد دكتوراه

دمحم جاسم  التمرٌب فً علم الغرٌب 

 معروف الهٌنً 

 بال 27 1898 بغداد دكتوراه

 بال 121 1889 بغداد ماجستٌر االء حسٌن داود  التكرار فً الشعر العربً لبل االسالم 

التناص فً االدب والنمد شعر دمحم جمٌل شلش 

 ً  انموذجا

بشرى محمود 

 ابراهٌم 

 بال 578 5117 بغداد ماجستٌر

عواطف دمحم  التناص فً المماالت حسٌن مردان 

 حسن 

 بال 183 5111 بغداد ماجستٌر
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رضا مجٌد  التوكٌد فً كتاب سٌبوٌه 

 صالح 

 بال 125 1889 بغداد ماجستٌر

التٌار المومً فً الشعر العرالً 

الحدٌث منذ الحرب العالمٌة الثانٌة 

  1883حتى نكسة حزٌران  1878

ماجد احمد 

 السامرائً 

 بال 72 1891 بغداد دكتوراه

ندى رحٌم  الثمل والخفة فً العربٌة 

 حسٌن 

 بال 131 5111 بغداد ماجستٌر

بدور عدوان  الجمان فً تشبٌهات المرآن 

 البدران 

 بال 137 5111 بغداد ماجستٌر

 بال 78 1891 بغداد ماجستٌر عبد الجلٌل عبٌد  الجملة الخبرٌة فً دٌوان جرٌر 

الداللة المركزٌة والداللة الهاشمٌة بٌن 

 اللغوٌٌن والبالغٌٌن 

 بال 511 5115 بغداد ماجستٌر  رنا طه رإوف 

فاتن عبد الجبار  الذاكرة نصاً فً الشعر العرالً الحدٌث 

 جواد الحٌانً 

 بال 712 5118 بغداد دكتوراه

اٌناس عبد  الرحلة فً الشعر االندلسً 

 السادة 

 بال 572 5117 بغداد ماجستٌر

الرسائل الفنٌة فً العصر العباسً حتى 

 نهاٌة المرن الرابع الهجري 

زٌنة عبد الجبار 

 دمحم المسعودي 

 بال 528 5112 بغداد دكتوراه

الرفض فً الخطاب المرآنً )السور 

 المكٌة(

هوازن عزة 

 ابراهٌم 

 بال 577 5117 بغداد دكتوراه

الرإٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة فً 

روٌات غائب طعمة فرمان وابراهٌم 

 احمد 

شازاد كرٌم 

 عثمان زٌندٌن

 بال 582 5118 بغداد ماجستٌر

حاتم صالح  (1الزاهر فً معنى كلمات الناس )

 الضامن 

 بال 17 1833 بغداد دكتوراه

حاتم صالح  (5الزاهر فً معنى كلمات الناس )

 الضامن 

 بال 12 1833 بغداد دكتوراه

 بال 11 1833 بغداد دكتوراه هاشم طه شالل  الزبٌدي فً كتابه تاج العروس 

الزمان والمكان فً شعر ابً طٌب 

 المتنبً 

 بال ٌال 1881 بغداد دكتوراه  حٌدر الزم مطلن 

الزمن فً شعر ابن حمد الصملً 

 هـ253

 بال 551 5115 بغداد ماجستٌر ختام دمحم حسٌن 
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فخرٌة عباس  الزمن فً شعر الشرٌف الرضً 

 غٌاض 

 بال 591 5112 بغداد ماجستٌر

الزهرٌات فً شعر المرنٌن الثالث 

 والرابع للهجرة 

 بال 512 5115 بغداد ماجستٌر رئاب عبد الصاحب

المرآنً فً تؤلٌف ابن الشاهد 

درٌد )دراسة لغوٌة وصرفٌة 

 وصوتٌة (

حسٌن علً عزٌز 

 الموسوي 

 بال 123 1888 بغداد دكتوراه

الشخصٌة الرٌفٌة فً رواٌة 

 االرض فً االدب العربً الحدٌث 

 بال 522 5117 بغداد ماجستٌر هاجر محمود علً 

الشخصٌة فً ادب جبر ابراهٌم 

 ( جٌر الروائً ) دراسة فنٌة

 بال 123 1888 بغداد ماجستٌر فاطمة بدر حسٌن 

 بال 155 1883 بغداد ماجستٌر خولة حسن ٌونس  الشرٌف الرضً بٌن دارسٌة 

الشرٌف المرتضى مفسر فً 

 امالٌه

 بال 115 1888 بغداد ماجستٌر حسٌن علوان  ٌنةز

الشعر االموي فً مماٌٌس النماد 

العرب المدامى حتى نهاٌة المرن 

 الخامس الهجري 

 بال 112 1882 بغداد ماجستٌر نغم هادي جوٌد 

الشعر العربً فً العراق فً 

 المرن الحادي عشر للهجرة 

شرٌف بشٌر احمد 

 امٌن 

 بال 88 1882 بغداد دكتوراه 

الشعر العربً فً بالد العجم فً 

 المرن السادس للهجرة 

جنان لحطان 

 فرحان 

 بال 582 5118 بغداد ماجستٌر

الشعر العربً لبل االسالم بٌن 

 االنتماء المبلً والحس المومً 

مصعب حسون 

 الراوي 

 بال 88 1899 بغداد دكتوراه

الشعر فً الموصل فً عهد بدر 

 هـ 881-818الدٌن لإلإ 

 بال 118 1883 بغداد دكتوراه عثمان امٌن صالح 

منعم سلمان  الشعراء العباسٌون نماداً 

 الموسوي 

 بال 95 1898 بغداد دكتوراه

الشعراء العشاق فً العصر 

 الجاهلً وصدر االسالم 

زهراء هادي 

 سلطان 

 بال 527 5117 بغداد ماجستٌر

السردٌة فً النمد الروائً العرالً 

1892 – 1888 

 بال بال  1883 بغداد ماجستٌر اخمد رشٌد وهاب
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الشكوى فً الشعر االندلسً عصر 

 هـ278-217الطوائف 

فاطمة مظلوم 

 زكً 

 بال 122 1888 بغداد ماجستٌر

حنان عبد الكرٌم  الشكوى فً شعر العصر االموي 

 جبر 

 بال 113 1882 بغداد ماجستٌر

الصراع بٌن المدٌم والجدٌد فً الشعر 

 العربً 

دمحم حسٌن 

 عٌسى 

 بال 15 1833 بغداد دكتوراه

الصرف بٌن معانً المرآن للمراء 

ومعانً المرآن لالخفش )دراسة 

 موازنة(

سنان عبد 

 الستار طه 

 بال 575 5117 بغداد ماجستٌر

الصفات الخلمٌة والخلمٌة فً جهود 

 اللغوٌٌن االوائل 

 بال 31 1899 بغداد ماجستٌر  سمٌة عبد الجبار 

 بال 759 5119 بغداد ماجستٌر  وسن علً  الصورة الشعرٌة عند بلند الحٌدري 

أسراء مإٌد  الصورة البٌانٌة فً اٌات الغٌب 

 رشٌد

 بال 118 1888 بغداد ماجستٌر 

لسمة مدحت  الصورة الشعرٌة عند لبٌد العامري 

 حسٌن 

 بال 37 1898 بغداد ماجستٌر 

دمحم حسٌن علً  الصورة الفنٌة فً المثل المرآنً 

 الصغٌر 

 بال 57 1839 بغداد دكتوراه

الصورة الفنٌة فً نمد الشعر العربً 

 الحدٌث 

بشرى موسى 

 صالح 

 بال 29 1893 بغداد دكتوراه

 بال 23 1892 بغداد دكتوراه جلٌل رشٌد فالح  الصورة المجازٌة فً شعر المتنبً 

الضابط اللغوي فً التفسٌر العلمً 

 للمرآن الكرٌم 

هدى هشام 

 اسماعٌل الزٌدي 

 بال 532 5112 بغداد دكتوراه

عبد الوهاب دمحم  الضرورة الشعرٌة 

 علً 

 بال 72 1891 بغداد دكتوراه

رجاء عبد  الطبري الصرفً 

الرحٌم خاشع 

 الراوي 

 بال 711 5118 بغداد دكتوراه

الطبٌعة فً شعر المرن السابع 

 للهجرة مصر وبالد الشام 

مٌري حمٌدي 

 عبود 

 بال 179 1889 بغداد دكتوراه
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الطلل لدى شعراء المرن الثالث 

 للهجرة 

ذكرى محً الدٌن 

 حمٌد 

 بال 521 5112 بغداد ماجستٌر

الظواهر النحوٌة والصرفٌة فً شعر 

 المتنبً 

 بال ٌال 5112 بغداد دكتوراه عبدالجلٌل ٌوسف

العجائبٌة فً الرواٌة العربٌة من عام 

 م1831-5111

 بال 521 5117 بغداد دكتوراه فاطمة بدر حسٌن 

العاللات الداللٌة بٌن الفاظ الطبٌعة 

 فً المرآن الكرٌم 

االن سمٌن مجٌد 

 زنكة 

 بال 513 5115 بغداد ماجستٌر

الفاظ الحضارة فً الشعر العرالً 

 الحدٌث )شعر الرواد( 

 بال 112 1883 بغداد دكتوراه سمٌة عبد الجبار 

الفاظ الحٌاة االجتماعٌة فً دواوٌن 

شعراء المعلمات العشر ) معجم 

 ودراسة (

ندى عبد الرحمن 

 ٌوسف 

 بال 22 1898 بغداد دكتوراه

الفاظ الصدق والكذب فً تعبٌر 

 المرأن الكرٌم 

اسٌل سعد الدٌن 

 شمس الدٌن 

 بال 521 5117 بغداد ماجستٌر

الفاظ الظهور والخفاء فً المرآن 

 الكرٌم 

 بال 552 5115 بغداد دكتوراه سهام عبود وهٌب 

الفاظ المرآن الكرٌم وتعابٌره فً شعر 

 اوائل فحول العصر االموي 

 بال 531 5112 بغداد ماجستٌر علٌاء حكٌم محسن 

مٌسم عنان عبد  الفاظ الكثرة والملة فً المرآن الكرٌم 

 الرسول 

 بال 191 5111 بغداد ماجستٌر 

الفخر بالشاعرٌة فً العصر العباسً 

 حتى نهاٌة المرن الرابع للهجرة 

 بال 122 1888 بغداد ماجستٌر  علً كرٌم حمٌدي 

عال وفمً محمود  الفخر عند الفرزدق والمتنبً 

 العباسً 

 بال 721 5119 بغداد ماجستٌر 

الفخر والحماسة فً شعر الشرٌف 

هـ دراسة 278-722المرتضى 

 تحلٌلٌة 

 بال 517 5115 بغداد ماجستٌر  بتول احمد سلٌم 

 -الفعل المضارع فً المرآن الكرٌم

 دراسة صرفٌة  

عدالة دمحم عبد 

 الكرٌم 

 بال 89 1899 بغداد ماجستٌر 
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الفكر النمدي فً ادب الزهاوي 

 والرصافً 

امل رشٌد عباس 

 العبٌدي 

 بال 589 5112 بغداد ماجستٌر 

الفٌة ابن معطً بٌن شرحً ابن 

الخباز وابن المواس )دراسة 

 نحوٌة موازنة(

رشا ٌاس عبد 

 نصار

 بال 258 5115 بغداد ماجستٌر

المراءات العشر فً ضوء الدرس 

 الصرفً 

حمود ناصر 

 علً نصار 

 بال 711 5118 دمشك دكتوراه

المرائن الداللٌة للمعنى فً التعبٌر 

 المرآنً 

عدوٌة عبد 

الجبار كرٌم 

 الشرع 

 بال 718 5118 بغداد دكتوراه

المرٌنة النحوٌة فً االسماء 

 المعربة

 بال 153 1883 بغداد ماجستٌر درٌد عبد الجلٌل 

المصة الشعرٌة لالطفال فً العراق 

 فً المرن العشرٌن 

طاهرة داخل 

 طاهر 

 بال 719 5113 بغداد دكتوراه

المصة المصٌرة جداً فً العراق 

 م1889-5111

زٌنب عبد 

 المهدي نعمة 

 بال 511 5115 بغداد ماجستٌر

 بال 18 1839 بغداد دكتوراه  عادل حمد زٌدان  الملب واالبدال فً اللغة 

المناص فً الشعر االندلسً فً 

 عهد دولة بنً االحمر 

اسراء عبد 

الرضا عبد 

 الصاحب 

 بال 712 5118 بغداد دكتوراه

 بال 138 5111 بغداد ماجستٌر  اٌمان دمحم حسٌن  المٌم الجمالٌة فً شعر المروي 

المٌم الجمالٌة فً شعر الكمٌت بن 

 زٌد االسدي 

 722 713 5118 بغداد ماجستٌر  اٌات عبد جونً

المٌم الخلمٌة والدٌنٌة عند شعراء 

 الشام فً المرن السادس للهجرة 

اٌناس عبد 

 الرحمن زٌدان 

 بال 213 5112 بغداد ماجستٌر 

الكشاف للعالمة محمود بن دمحم 

 الزمخشري )دراسة وتحمٌك(

ٌوسف خلٌل ابو 

 عساف

 بال 529 5112 دمشك ماجستٌر 

الكواكب والنجوم فً شعر المرنٌن 

 الثالث والرابع الهجرٌٌن 

شٌماء نجم عبد 

 هللا 

 بال 185 5111 بغداد ماجستٌر 

اللهجات العربٌة فً تهذٌب اللغة 

 لالزهري 

شذى حسٌن 

 علً التمٌمً 

 بال بال 5118 بغداد ماجستٌر 
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 بال 181 5111 بغداد ماجستٌر  رغد عبد النبً شنٌن  اللٌل فً الشعر العربً لبل االسالم 

المباحث الداللٌة فً مواهب الرحمن 

 فً تفسٌر المرآن 

معالً هاشم علً ابو 

 المعالً 

 بال 771 5119 بغداد ماجستٌر 

المباحث الغوٌة والصرفٌة والبالغٌة 

 فً كتاب التباٌن 

 بال 173 1889 بغداد ماجستٌر  اشواق عودة كاظم 

المبالغة والغلو عند شعراء المعلمات 

 دراسة بالغٌة 

حمدٌة عباس جاسم 

 الخفاجً 

 بال 595 5112 بغداد ماجستٌر 

 بال 19 1839 بغداد دكتوراه صالح مهدي علً  المثلث البن السٌد البطلٌوسً 

المجاالت الداللٌة فً صٌغ االفعال 

 المزٌدة فً السور السبع الطوال 

علٌاء نصرت حسن 

 الربٌعً 

 بال 587 5112  ماجستٌر

المجاورة واالنمطاع فً بنى الشعر 

 العربً الحدٌث 

 بال 598 5118 بغداد ماجستٌر حذام بدر حسٌن 

المحاجة فً المرآن الكرٌم )دراسة 

 داللٌة(

 بال 518 5115 بغداد دكتوراه اسٌل متعب مطرود 

المرأة فً االدب فً العصر العباسً 

 حتى نهاٌة المرن الرابع الهجري 

 بال 12 1839 بغداد دكتوراه واجدة مجٌد عبد هللا 

المراة فً الشعر االندلسً من الفتح 

-85الى نهاٌة عصر الخالفة من  )

 هـ(255

 بال 88 1899 بغداد ماجستٌر احالم فلٌح حسن 

 المراة فً الشعر العرالً الحدٌث

 م1881-1811من 

 بال 21 1897 بغداد دكتوراه عربً توفٌك الزم 

المرأة فً المصة النسوٌة المصٌرة 

فً العراق دراسة فكرٌة وفنٌة 

1829-1881 

 بال 181 5111 بغداد ماجستٌر  زٌنب عبدالرضا علً 

 بال 539 5112 بغداد ماجستٌر  فرح غانم صالح  المرأة فً شعر السٌاب 

الشعرٌة المشرلٌة فً المرجعٌات 

 225ذخٌرة ابن بسام الشنترٌنً ت 

خنساء كرٌم صباح 

 الجعٌفري 

 155 713 5113 بغداد ماجستٌر



14 

 

  

المصطلح اللغوي عند ابً بكر بن 

 االنباري 

 بال 558 5117 بغداد ماجستٌر صبٌحة حسن 

المصطلح النمدي واالدبً عند 

 االصمعً 

امٌر عبدهللا 

 حسن 

 بال 175 1883 بغداد ماجستٌر 

المطوالت الشعرٌة فً عهد بنً 

 االحمر 

عواطف دمحم 

 حسن الحسناوي 

 بال 728 5119 بغداد دكتوراه

المطوالت فً الشعر العرالً الحدٌث 

 م 1822-1831

ارٌج كنعان 

 حمودي 

 بال 127 1888 بغداد ماجستٌر

الممارنة فً الشعر الجاهلً دراسة 

 تحلٌلٌة 

مالذ ناطك 

 علوان 

 بال 528 5112 بغداد ماجستٌر

الممارنة فً الشعر العربً المهجري 

 الشمالً 

الهام مكً عبد 

 الكرٌم 

 بال 187 5111 بغداد ماجستٌر

الممامات اللزمٌة البً طاهر دمحم بن 

 ٌوسف السرلطً 

مً محسن 

 حسٌن الحلفً 

 بال 582 5112 بغداد دكتوراه

المكان عند شعراء بنً اٌوب )دراسة 

 فنٌة(

نضال عبد 

 الجبار حسونً 

 بال 552 5117 بغداد ماجستٌر

 –المكان فً شعر الشرٌف الرضً 

 دراسة فنٌة 

زٌنب عبد الكرٌم 

 حمزة 

 بال 519 5115 بغداد ماجستٌر

 بال 522 5112 بغداد ماجستٌر امل صالح رحمة  المكان ودالالته فً شعر ابً نواس 

المالمح المومٌة فً الشعر العرالً 

منذ دخول التتر بغداد الى نهاٌة المرن 

 الهجري الثامن 

ادهم حمادي 

 ذٌاب 

 بال 39 1898 بغداد دكتوراه

جنان خالد  الموازنات فً التراث االدبً االندلسً 

 ماهود 

 بال 182 5111 بغداد ماجستٌر

النثر االندلسً فً عصر الطوائف 

 والمرابطٌن 

حازم عبد هللا 

 خضر 

 بال 13 1839 بغداد دكتوراه

النثر االندلسً فً عهدي الموحدٌن 

 وبنً االحمد 

حسٌن اسعد 

 نصر 

 بال 23 1893 بغداد دكتوراه
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النثر الصرفً فً االدب العربً 

 فً نهاٌة المرن الخامس الهجري 

 بال ٌال 1881 بغداد دكتوراه فائز طه عمر 

سالفة صائب  النثر عند الحسن البصري 

 خضٌر 

 بال 87 1882 بغداد ماجستٌر

النحو التعلٌمً فً العراق فً 

 المرن السابع للهجرة 

 بال 513 5115 بغداد ماجستٌر  زٌنب جمعة جاسم 

 بال 525 5117 بغداد ماجستٌر  نسرٌن حامد منعم  النحو فً كتاب اعجاز المرأن 

النحو والصرف فً شروح 

 حماسة ابً تمام 

 بال 528 5112 دمشك دكتوراه رندة دمحم العمري 

النزعة المصصٌة فً الشعر 

 م 1822-1811العرالً الحدٌث 

حمدٌة محمود 

 حسٌن 

 بال 112 1882 بغداد ماجستٌر 

النظرٌة النمدٌة عند العرب حتى 

 نهاٌة المرن الرابع الهجري 

 بال 58 1838 بغداد دكتوراه هند حسٌن طه 

النمد االجتماعً الساخر فً الشعر 

 م1829-1811العرالً الحدٌث 

 بال 32 1898 بغداد دكتوراه ابتسام عبد الستار 

النمد اللغوي عند العرب حتى 

 نهاٌة المرن السابع الهجري 

 بال 8 1833 بغداد دكتوراه نعمة رحٌم كرٌم 

النمد اللغوي لغرٌب الحدٌث البً 

 عبٌد 

 بال 195 5111 بغداد ماجستٌر دٌباج احمد عبدهللا 

النمد اللغوي والنحوي فً معانً 

 المرآن للمراء 

 بال 573 5117 بغداد ماجستٌر  وفاء هادي شوٌج

 ً ناهدة غازي  الهمزة فً العربٌة صوتاً ورسما

 علوان 

 بال 117 1882 بغداد ماجستٌر 

الوصف فً الشعر العرالً من 

 م  1911-1852

دمحم حسن علً 

 مجٌد 

 بال 218 1892 بغداد دكتوراه

الوطن وداللته فً الشعر االندلسً 

 عصري الخالفة والطوائف 

 بال 91 1882 بغداد دكتوراه نافع محمود خلف 

 بال 115 1882 بغداد ماجستٌر  دمحم خلٌل مراد  الولف فً العربٌة 
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سرى شوكت  سماكة شاعراً بالر 

 توفٌك محمود 

 بال 178 1889 بغداد ماجستٌر 

تارٌخ –بناء الحكاٌة التارٌخٌة 

 الطبري انموذجاً 

سعٌد عبد الهادي 

 عبد هللا الهرج 

 بال 757 5113 بغداد دكتوراه

بناء المكان الدنٌوي فً المرآن 

 الكرٌم )دراسة موضوعٌة فنٌة(

اسراء مإٌد رشٌد 

 التمٌمً

 بال 581 5112 بغداد دكتوراه

 بال 182 5111 بغداد ماجستٌر اوراد دمحم كاظم  بنٌة اللغة الشعرٌة 

بٌن الجدل فً الخطاب المرآنً 

 دراسة اسلوبٌة 

خولة عبد الحمٌد 

 عودة التمٌمً 

 بال 599 5118 بغداد دكتوراه

تؤثٌر اللغة واالدب العربً فً اللغة 

 واالدب الباكستانً 

ابو الفضل بخت 

 روان الباكستانً 

 بال 53 1838 بغداد دكتوراه

تحلٌل اسئلة كتب لواعد اللغة 

العربٌة للمرحلة المتوسطة على 

وفك االهداف التعلٌمٌة / طرائك 

 تدرٌس

اخالص عباس 

 داود العبٌدي 

 بال ٌال 5112 بغداد ماجستٌر 

تحلٌل االخطاء االمالئٌة والنحوٌة 

لدى طلبة لسم اللغة الكردٌة كلٌة 

التربٌة جامعة بغداد/ اصول / 

 طرائك تدرٌس اللغة الكردٌة 

 بال 88 1882 بغداد ماجستٌر  كٌان كامل حسٌن 

تحلٌل حوار للغة التحمٌمات 

المضائٌة باللغتٌن االنكلٌزٌة 

 والعربٌة 

 بال ٌال 5113 بغداد ماجستٌر  شذى ناٌف 

تحوالت بنً خطاب المرائً فً 

 شاهد المٌامة والمصص 

بلمٌس كولً دمحم 

 الخفاجً 

 بال ٌال 5112 بغداد دكتوراه

تصمٌم برنامج لتطوٌر استعداد نظم 

الشعر لدى عٌنة من طلبة الصف 

 االول الثانوي 

نبٌل طالب 

 الحلباوي 

 بال ٌال 5112 دمشك دكتوراه

تصوٌر المشاعر االنسانٌة فً 

 المرآن الكرٌم 

 بال 111 1888 بغداد ماجستٌر افراح ذٌاب صالح

تضمر الجملة غٌر الشرطٌة معنى 

 الشرط فً المرآن 

 بال 172 1889 بغداد ماجستٌر  اسٌا متعب مطرود



17 

 

  

تعدد المراءات الشعرٌة فً النمد العربً 

 المدٌم حتى نهاٌة المرن السابع الهجري 

نادٌة هناوي 

 سعدون 

 بال 182 1888 بغداد ماجستٌر 

تفسٌر التحرٌر والتنوٌر لدمحم الطاهر بن 

 عاشور 

هدى هاشم 

 اسماعٌل 

 بال 188 5111 بغداد ماجستٌر 

 بال 182 5111 بغداد ماجستٌر  سندس دمحم خلف  تمارض االلفاظ فً الداللة واالعراب 

تموٌم منهج سٌبوٌه فً تبوٌب 

 الموضوعات النحوٌة 

 بال 29 1892 بغداد دكتوراه دمحم كاظم جاسم 

تلمً الشعر الجاهلً فً الدراسات 

 الحدٌثة

حسنة دمحم رحمة 

 الساعدي 

 بال 522 5117 بغداد دكتوراه

توزٌع االسماء واستبدالها فً التعبٌر 

 المرآنً 

اسراء محمود 

 عباس الدفاعً 

 588 718 5113 بغداد دكتوراه

ثمافة ابً العالء المعري واثرها فً 

 شعره 

حسنة دمحم رحمة 

 الساعدي

 بال  1888 بغداد ماجستٌر 

ثمافة النالد االدبً المدٌم بٌن النظرٌة 

 والتطبٌك 

سعاد اسماعٌل 

 عبد الكرٌم 

 بال 82 1899 بغداد ماجستٌر

سعاد اسماعٌل  ثمافة النالد االدبً المدٌم 

 عبد الكرٌم 

 بال  1899 بغداد ماجستٌر 

جرس االلفاظ وداللتها فً البحث الداللً 

 والنمدي عند العرب 

ماهر مهدي 

 هالل 

 بال 51 1839 بغداد دكتوراه

لحطان عبد  جمع التكسٌر فً لسان العرب 

 الستار 

 بال 27 1897 بغداد ماجستٌر 

جهود ابن ابً االصبع المصري النمدٌة 

 والبالغٌة 

سوزان كاظم 

 علً دمحم 

 بال 572 5117 بغداد ماجستٌر 

جهود الصفانً التصرٌفٌة فً كتاب 

التكملة والذٌل والصلة على صحاح 

 الجوهري 

مرٌم علً عجٌل 

 الزٌدي 

 بال 523 5112 بغداد ماجستٌر 

حاشٌة السندي على سنن النسانً 

 نحوٌة صرفٌة لغوٌة()دراسة 

رشا حامد 

 حمادي 

 بال 529 5112 بغداد ماجستٌر 
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حركة التصوٌت اللغوي فً العصر 

 الحدٌث 

 بال 51 1839 بغداد دكتوراه دمحم ضاري حمادي 

حروف المعانً فً تفسٌر التحرٌر 

 والتنوٌر 

 بال 719 5113 بغداد ماجستٌر  نبٌلة سلٌمان دمحم 

حل العمد فً رسائل الثعالبً وابن 

 االثٌر 

سرى مإٌد 

 عبداللطٌف 

 بال 598 5118 بغداد ماجستٌر 

خصائص االسلوب فً شامٌات 

 المتنبً 

 بال 81 1882 بغداد ماجستٌر  ولٌد شاكر نعاس 

خطاب المرآن الكرٌم لغٌر 

 المسلمٌن 

 بال 219 5111 بغداد ماجستٌر خالد مهدي صالح 

 بال 77 1891 بغداد ماجستٌر ناظم رشٌد شٌخو  داود بن عٌسى االٌوبً 

دراسات فً االدب العربً ظل 

 الدولة االٌوبٌة 

 بال 571 5117 بغداد دكتوراه ناظم رشٌد شٌخو

دراسة موضوعٌة فنٌة فً ادب 

 الرلائك مروٌات ابن ابً الدنٌا  

احمد عبد الرزاق 

 خلٌل 

 بال 557 5115 بغداد ماجستٌر

داللة الجملة االسمٌة فً المرآن 

 الكرٌم 

 بال 125 1888 بغداد دكتوراه شكر محمود عبدهللا 

 بال 131 5111 بغداد ماجستٌر لمى دمحم ٌونس حمٌد  داللة المكان فً شعر السٌاب 

دبوان ابً نإاس برواٌة الصولً 

 )دراسة وتحمبك(

بهجة عبد الغفور 

 حمد

 بال 9 1833 بغداد دكتوراه

رثاء النفس فً الشعر االندلسً 

من عصر االمارة حتى عهد بنً 

 االحمر 

اسراء عبدالرضا 

 عبدالصاحب 

 بال 198 5111 بغداد ماجستٌر

ركن الدٌن االسترباذي وكتابه 

 (1البسٌط فً شرح الكافٌة )

 بال 22 1897 بغداد دكتوراه حاتم سلٌمان مرزة 

ركن الدٌن االسترباذي وكتابه 

 (5شرح الكافٌة )البسٌط فً 

 بال 22 1897 بغداد دكتوراه حاتم سلٌمان مرزة 

رواٌة المنفى فً االدب العرالً 

الحدٌث رواٌات شاكر االنباري 

 ً  انموذجا

سوالف مصحب 

 مهدي الدلٌمً 

 بال 728 5119 بغداد ماجستٌر
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 بال 183 5111 بغداد دكتوراه بٌداء محً الدٌن  سردٌة النص المسرحً العربً 

شاعر االحواز المومً علً بن خلف 

 الحوٌزي

عبد الرحمن كرٌم 

 الالمً 

 بال 38 1898 بغداد دكتوراه

شرح جمل الزجاجً البن بؤبشاد 

 المسم االول 

سٌد عبد الكرٌم 

  رمضان

 بال 535 5112 دمشك ماجستٌر

 بال 518 5115 بغداد ماجستٌر مها هالل دمحم  شعر ابً حٌان االندلسً 

فراس الحمدانً )دراسة شعر ابً 

 داللٌة(

 بال 571 5117 بغداد دكتوراه امٌرة دمحم محمود 

شعر ابً نإاس فً الخطاب النمدي 

 العربً الحدٌث 

لمى دمحم ٌونس 

 حمٌد المٌسً 

 بال 591 5112 بغداد دكتوراه

 بال 718 5113 بغداد ماجستٌر  سكنة جبر حسٌن  شعر الحطٌنة )دراسة داللٌة (

شعر العصر الوسٌط فً جهود النماد 

 والباحثٌن المحدثٌن 

 بال بال 5112 بغداد ماجستٌر  وسن حسٌن لٌلو 

شعر الغزل بٌن العباس بن االحنف 

 وابن زٌدون )دراسة موازنة (

بشرى احمد لاسم 

 دمحم 

 بال 588 5112 بغداد ماجستٌر 

شعر الغزل بٌن مسلم بن الولٌد زابن 

 )دراسة موازنة(عبد ربه االندلسً 

افراح علً 

عثمان سلطان 

 العٌثاوي 

 بال 723 5119 بغداد ماجستٌر 

شعر المملٌن فً العصر االسالمً 

 _دراسة موضوعٌة وفنٌة 

عبد العزٌز 

 اسماعٌل الناٌف

 712 5119 بغداد دكتوراه

 مكرر

 بال

 بال 35 1898 بغداد دكتوراه عدنان عبٌد العلً  شعر المكفوفٌن فً العصر العباسً 

شعر اوس بن حجر ورواته 

 الجاهلٌٌن

محمود عبد هللا 

 دمحم الجادر 

 بال 18 1839 بغداد دكتوراه

شعر سلٌم فً عصر ما لبل االسالم 

_دراسة فنٌة وجمع مالم ٌجمع من 

 شعر شعرائها

 بال 38 1898 بغداد دكتوراه عبد الحسٌن حداد

االء عبد الرضا  شعر نازن المالئكة _دراسة اٌماعٌة 

 الغرباوي 

 بال 538 5112 بغداد ماجستٌر
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صعوبات تدرٌس االدب العربً ودراسته لدى 

طلبة الصف السادس المتوسط من وجه نظر 

 المدرسٌن والطلبة 

هناء حسٌن 

 كاظم 

 بال ٌال 5111 بغداد ماجستٌر

صعوبات تدرٌس مادة الكتاب المدٌم فً السام 

 التربٌة فً بغداداللغة العربٌة فً كلٌة 

سرى مإٌد 

 فاضل 

 بال بال 5117 بغداد ماجستٌر

صعوبات مادة نارٌخ اوربا فً عصر النهضة 

 من وجهة نظر الطلبة والحلول الممترحة لها 

 بال ٌال 5113 بغداد ماجستٌر زٌنب علً دارا 

فلٌحة سعود  صفات بنً اسرائٌل فً المرآن الكرٌم

 الجنابً 

 بال 532 5112 بغداد ماجستٌر

صور الشعراء الفنٌة لبل االسالم من منظور 

 المنهج النفسً 

اوراس نصٌف 

 جاسم 

 بال 528 5112 بغداد ماجستٌر

صورة المجتمع االندلسً عند شعراء ذخٌرة 

 ابن بسام 

عمر ابراهٌم 

 توفٌك 

 بال 121 1888 بغداد دكتوراه

-21صورة المرأة فً الشعر العربً االموي 

 هـ175

ساجدة هاشم 

 احمد الحٌالً 

 بال 82 1899 بغداد ماجستٌر 

اروى عبد  صورة المرأة فً المرآن الكرٌم _دراسة فنٌة 

 الحمٌد محمود 

 بال 138 5111 بغداد ماجستٌر

زٌنب صالح  ضٌاء الدٌن االثٌر جهوده النحوٌة واللغوٌة 

 مهدي 

 بال 111 1882 بغداد ماجستٌر

والء صادق  ظاهرة الرفع فً اللغة العربٌة 

 محسن 

 بال 28 1892 بغداد ماجستٌر

ظاهرة الغموض فً الشعر العربً المعاصر 

1823-1883  

ثابت عبد 

 الرزاق ظاهر 

 بال 21 1892 بغداد دكتوراه

فاتن كاظم خٌام  ظواهر الحزن والتامل فً شعر المتنبً 

 الحلفً 

 بال 512 5115 بغداد ماجستٌر

عبد هللا محمود  عصام الدٌن العمري الموصلً 

 طه المولى 

 بال 89 1885 بغداد دكتوراه

وسن عبد  البطل المؤساوي فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة

 السادة جودة

 بال بال  5112 بغداد  ماجستٌر 
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علل التعبٌر المرآنً عند السمٌن 

 الحلبً فً كتابة الدر المصون 

رنا هادي 

 صالح االلوسً 

 بال 751 5113 بغداد ماجستٌر 

عبد هللا  غرٌب الحدٌث 

 الجبوري 

 بال 2 1838 بغداد دكتوراه

فً الظواهر الفنٌة فً الشعر العرالً 

)دراسة  1882-1832الحدٌث 

 نمدٌة(

 بال ٌال 1888 بغداد ماجستٌر  حمٌد لاسم 

لراءات النبً )ص(البً عمر حفص 

 هـ528الدوري المتوفً سنة بن عمر 

ابراهٌم خلف 

 صالح المٌسً 

 بال 538 5112 بغداد ماجستٌر 

لراءات سعٌد بن جبر _ دراسة نحوٌة 

 وصرفٌة 

نادٌة دمحم 

 جاسم معروف 

 بال 121 1888 بغداد ماجستٌر

لصص االطفال فً العراق من 

1891-1881 

طاهرة داخل 

 طاهر 

 بال 189 5111 بغداد ماجستٌر

لٌم المراة الجمالٌة لدى شعراء الغزل 

 الحسً فً العصر االموي 

نادٌة عبد علً 

 مجٌد

 بال 527 5112 بغداد ماجستٌر

كتاب البصائر والذخائر البً حٌان 

 التوحٌدي 

اوشال داود 

 سلوم 

 بال 113 1883 بغداد ماجستٌر 

كتاب شرح االعراب عن لواعد 

 االعراب 

عادل دمحم عبد 

 الرحمن 

 بال 172 1889 بغداد دكتوراه 

 بال 122 1899 بغداد دكتوراه دمحم خلٌل مراد  كتاب شرح اللمع 

رلٌة حسٌن  كتب االفعال _دراسة تحلٌلٌة 

 كاظم

 بال 132 5111 بغداد ماجستٌر

نهاد حسونً  كتب خلك االنسان 

 صالح 

 بال 81 1893 بغداد دكتوراه

رحٌم جمعة  ال فً اللغة العربٌة 

 علً 

 بال 87 1899 بغداد ماجستٌر 

لغة الشعر الحدٌث فً العراق بٌن 

مطلع المرن العشرٌن والحرب العالمٌة 

 الثانٌة 

عدنان حسٌن 

 مطر

 بال 21 1897 بغداد دكتوراه

لغة الشعر فً المرنٌن الثانً والثالث 

 الهجرٌٌن 

جمال نجم 

 العبٌدي 

 بال 79 1895 بغداد دكتوراه
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جمانة خالد دمحم  لغة المرآن فً جزء الذارٌات 

 المشهدانً 

 بال 511 5115 بغداد ماجستٌر

 بال 8 1838 بغداد ماجستٌر غالب فاضل المطلبً  لهجة تمٌم _دراسة لغوٌة وصفٌة 

مٌساء صائب رافع  لهجى فبٌلة طبىء

 العانً 

 بال 192 5111 بغداد ماجستٌر

لٌلى والمجنون فً االدبٌن العربً 

 والتركً من الناحٌة اللغوٌة 

 بال 28 1893 بغداد دكتوراه احمد شوكت 

مآخذ ابً حٌان النحوٌة والصرفٌة 

 على ابن مالن 

 بال 559 5117 بغداد ماجستٌر  سمٌرة عالوي 

بلسم عبد الرسول  مآخذ ابً علً النحوٌة 

 وحٌد

 بال 517 5117 بغداد ماجستٌر 

دمحم بن دانٌال الموصلً شاعراً 

 ومسرحٌاً 

هٌفاء خلف لفته 

 الجبوري 

 بال 592 5118 بغداد ماجستٌر 

مستوى االستٌعاب االستماعً فً 

مادة المطالعة لدى طلبة المرحلة 

 المتوسطة وفك بعض المتغٌرات 

 بال  5112 بغداد ماجستٌر  احالم عباس ابراهٌم

مسرحٌات توفٌك الحكٌم دراسة 

 االثر االسطوري االجنبً فٌها 

ورود ناجً عبد 

 االمٌر حسن

 بال 752 5113 بغداد ماجستٌر 

 بال 52 1839 بغداد دكتوراه عبد االمٌر دمحم امٌن  معانً المرآن لالخفش

 بال  1891 بغداد دكتوراه اكرم عثمان ٌوسف مفتاح العلوم دراسة وتحمٌك 

ممدمات المدائح فً الشعر 

 االندلسً 

 بال 128 1888 بغداد ماجستٌر  امٌرة دمحم محمود

ممدمات دواوٌن الشعر العرالً 

 الحدٌث _دراسة تحلٌلٌة 

 بال 177 1883 بغداد ماجستٌر  ٌن دبٌداء محً ال

ملٌخ بن الحكم المردي الهزلً 

 حٌاته وشعره 

 بال 85 1882 بغداد ماجستٌر  مإٌد عباس حسٌن 
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مناهج التالٌف النحوي الحدٌث فً 

 م 5111-1821العراق 

اٌثار شولً 

 سعدون 

 ٌال 188 5111 بغداد دكتوراه

مناهج كتب الخالف النحوي 

 ومواردها_دراسة موازنة 

بلمٌس راشد 

 الربٌعً 

 ٌال 252 5115 بغداد ماجستٌر 

منهج ابً سعٌد السٌرافً فً 

 شرحه لكتاب سٌبوٌه 

المطلب دمحم عبد 

 البكاء

 ٌال 75 1891 بغداد دكتوراه

احمد جاسم  منهج البحث االدبً عند العرب 

 النجدي 

 ٌال 1 1832 بغداد دكتوراه

منهج التحمٌك اللغوي واثره فً 

 الدراسات النحوٌة 

هناء محمود 

 اسماعٌل 

 ٌال 711 5113 بغداد ماجستٌر 

 ٌال 81 1893 بغداد دكتوراه مهدي عبٌد جاسم  منهج شروح الفصٌح 

 ٌال 159 1883 بغداد ماجستٌر  بكر غرٌب فرج  موازنة اسلوبٌة فً المرآن الكرٌم 

مولف النمد االدبً من حركات 

-1891التجدد فً الشعر العربً 

1822  

عطا طفه بن 

 عودة 

 ٌال 21 1892 بغداد ماجستٌر 

عبد الرضا علً  نازن المالئكة _نالدة 

 رضا 

 ٌال 22 1898 بغداد دكتوراه 

نمد المجتمع فً شعر المرن الثالث 

 للهجرة 

عالء الدٌن دمحم 

 رشٌد

 ٌال 119 1883 بغداد دكتوراه

وصف السالح فً شعر المرنٌن 

 الثالث والرابع للهجرة 

 ٌال 555 5115 بغداد ماجستٌر  انعم شجاع سعٌد 

وصف الطبٌعة عند شعراء بالد 

الشام فً العصر العثمانً حتى 

منتصف المرن الثالث عشر 

 الهجري 

انس احمد 

 كناكري 

 ٌال 715 5113 بغداد دكتوراه 

ٌونس بن حبٌب اراوءه ومنهجه 

 فً النحو واللغة 

طالب عبد 

 الرحمن

 ٌال 5 1832 بغداد ماجستٌر 

الظواهر النحوٌة والصرفٌة فً 

 شعر المتنبً 

عبد الجلٌل 

 ٌوسف 

 ٌال 252 5112 دمشك دكتوراه

عدوٌة فٌاض  العاذلة فً الشعر الجاهلً 

 علوان العزاوي 

 528 772 5119 بغداد دكتوراه
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تداخل الفنون فً شعر سعدي 

 ٌوسف 

 بال 779 5119 بغداد ماجستٌر  اشراق مظلوم زكم 

السٌاق واثره فً الكشف عن 

 المعنى 

 بال 729 5119 بغداد دكتوراه خلود جبار عٌدان 

النمد العربً المدٌم فً جهود 

الباحثٌن العرالٌٌن المحدثٌن 

 م(1891-5112)

سوزان كاظم علً 

 الخفاجً 

 128 778 5119 بغداد دكتوراه

خطاب الرواٌة العربٌة فً النصف 

 الثانً من المرن العشرٌن 

 بال 725 5119 بغداد دكتوراه كوثر دمحم احمد الجاف

الدرس النحوي فً كتاب)الُمحلى 

"وجوه النصب"( البن شمٌر 

 هـ713النحوي البغدادي ت

اٌمان جاسم دمحم 

 الصباح

 بال بال 5119 بغداد ماجستٌر

النص الدٌنً االسالمً فً حكاٌات 

 الف لٌلة ولٌلة 

 بال 722 5119 بغداد دكتوراه ٌسرى خلف حسٌن 

التغاٌر الداللً فً تفسٌر النص 

 المرآنً 

 بال 775 5119 بغداد دكتوراه مٌعاد ٌوسف نصر هللا

المباحث الداللٌة فً شروح دٌوان 

 المتنبً 

 بال 721 5119 بغداد دكتوراه انسام خضر خلٌل 

االلفاظ المعبرة عن اسماء المرآن 

 دراسة داللٌة  الكرٌم وصفاته _

  717 721 5119 بغداد ماجستٌر العتابً نجاة كاظم نمر

شعر الخمرٌات فً دٌوان ابن 

 حمدٌس الصملً 

عبٌر فاضل هادي 

 الزبٌدي 

 132 789 5118 بغداد ماجستٌر

االداء المصصً بٌن شعر ابً 

 ربٌعة وبدر شاكر السٌاب 

شٌماء جبار علً 

 الدلٌمً  

 137 728 5118 بغداد ماجستٌر

 132 731 5118 بغداد ماجستٌر اٌمان حسٌن محً  المصة المصٌرة عند مٌسلون هادي 

الداللة فً لغة الصوفٌة فً 

المرنٌٌن السادس والسابع 

 الهجرٌٌن 

 بال 778 5119 بغداد دكتوراه زبنة جلٌل عبد

تعدد داللة االداة واثره فً توجٌه 

 النص المرآنً 

غانم هودة شرهان 

 فرحان السودانً 

 بال 782 5118 بغداد دكتوراه 

االستدالل فً كتاب نهج البالغة_ 

 دراسة اسلوبٌة 

فاطمة كرٌم رسن حمد 

 الكعبً 

 بال 737 5118 بغداد دكتوراه 
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اروى عبد الحمٌد  الجزء االخروي فً المرآن الكرٌم 

 محمود 

 ٌال 773 5118 بغداد دكتوراه 

الغموض فً النثر الصوفً حتى نهاٌة 

 المرن الرابع الهجري 

مٌرفت ٌوسف 

 كاظم 

 ٌال 721 5119 بغداد دكتوراه 

الحزن فً شعر الحب العذري )العصر 

 االموي(

سإدد ٌوسف 

 عبدالرضاالحمٌري

 ٌال 785 5118 بغداد ماجستٌر 

اٌناس عباس  صورة المرأة فً الشعر العرالً الحدٌث 

 صالح البٌرمانً 

 ٌال 251 5119 بغداد دكتوراه 

المناظرة اللغوٌة واثرها فً الدرس 

 اللغوي حتى نهاٌة المرن الثالث للهجرة 

رشا ٌاس عبد 

 نصار 

 181 771 5119 بغداد دكتوراه

هبة عادل مهدي  االٌوبٌون فً الشعر العربً 

 العلوي 

 131 255 5118 بغداد ماجستٌر 

ندى سهام  االلتصاد اللغوي فً اللغة العربٌة 

 اسماعٌل البٌاتً 

 ٌال 731 5118 بغداد دكتوراه

الشعر الدٌنً اللٌبً الحدٌث والمعاصر 

 لضاٌاه العنوٌة والفنٌة 

دمحم عبد الصادق 

 دمحم 

 ٌال 787 5118 بغداد دكتوراه

الدرس النحوي الحدٌث عند عبد المادر 

 الفاسً الفهري 

فوزٌة فهد صخً 

 الجنابً 

 ٌال 781 5118 بغداد ماجستٌر 

 ٌال 788 5118 بغداد ماجستٌر  زهراء دمحم رزولً  الٌاء فً اللغة العربٌة 

االصوات االحتكاكٌة بٌن العربٌة الفصحى 

دراسة  ولهجات شبه الجزٌرة العربٌة _

 ممارنة 

مٌساء صائب رافع 

 عبود 

 198 782 5118 بغداد دكتوراه

الدرس الداللً فً الدر المصون فً 

 علوم الكتاب المكنون للسمٌن الحلبً 

انوار لتٌبة ٌحٌى 

 الطائً 

 ٌال 722 5118 بغداد ماجستٌر 

علً جمٌل عباس  فمه اللغة بٌن التراث والمعاصرة 

 السامرائً 

دكتوراه 

 ثانٌة 

 ٌال 781 5118 بغداد

عبد المنعم جبار  التناص فً شعر احمد مطر 

 عبٌد 

 ٌال 722 5118 بغداد دكتوراه



26 

 

  

مراعاة المخاطب فً بناء االحكام 

النحوٌة حتى نهاٌة المرن السادس 

 الهجري 

بان صالح 

 مهدي صالح 

 ٌال 588 5118 بغداد دكتوراه

امنة عبد الكرٌم  المفارلة فً شعر ابن الرومً 

 علً

 183 729 5118 بغداد ماجستٌر 

االسرار البٌانٌة لظاهرة العدول فً 

 التذكٌر والتؤنٌث فً اسلوب المرآن الكرٌم 

زهور كاظم 

 صادق زعٌمٌان 

 ٌال 788 5118 بغداد ماجستٌر 

وفاء لحطان  ئٌا  كاظم االحمدي روا

 غافل االمارة 

 511 735 5118 بغداد دكتوراه

زٌنب عباس  المصٌدة العرالٌة المعاصرة 

 عبدهللا

 ٌال 723 5118 بغداد ماجستٌر 

امجد دمحم شكر  شعر دعبل الخزاعً 

 البٌاتً 

 515 588 5112 دٌالى ماجستٌر 

الدرس الصوفً والدرس النحوي فً 

كتاب كشف المشكالت واٌضاح 

المعضالت فً اعراب المرآن وعلل 

 المراءات 

اٌمان دمحم 

 العثمان 

 ٌال 722 5119 بغداد ماجستٌر 

شروح نهج البالغة المباحث الداللٌة فً 

 المطبوعة_ دراسة موازنة

جنان ناظم 

حمٌد مجٌد 

 الدلٌمً 

 ٌال 728 5118 بغداد دكتوراه

النمد التطبٌمً فً المرنٌٌن السابع 

 والثامن الهجري 

نور سالم عبد 

 الجبار 

 ٌال 791 5111 بغداد ماجستٌر 

سلمى كاظم نمر  الحٌوان فً شعر المتنبً والعاً ورمزاً 

 العتابً 

 512 739 5111 بغداد ماجستٌر 

الجهود الصرفٌة فً كتاب اصالح المنطك 

 البن السكٌت 

رفاه عبد الكرٌم 

 احمد نصٌف 

 782 221 5111 بغداد ماجستٌر 

الجهود اللغوٌة للدكتور كاصد ٌاسر 

 الزٌدي 

انتصار سالم 

 ابراهٌم 

 ٌال 791 5111 بغداد ماجستٌر 

البحث الصوتً والصرفً فً تفسٌر 

اللباب فً علوم الكتاب البن عادل 

 الحنبلً 

 ٌال 738 5111 بغداد دكتوراه صفا رضا عبٌد 
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الشعر النسوي فً العراق 

 م5111_1881

فرح غانم صالح 

 البٌرمانً 

 127 795 5111 بغداد دكتوراه

الحب والعشك فً المصادر االدبٌة 

 طوق الحمامة انموذجاً 

جنان لحطان 

 فرحان 

 ٌال 732 5111 بغداد دكتوراه

نضال عبد الجبار  التضاد فً الخطاب المرآنً 

 حسونً الخفاجً 

 ٌال 738 5111 بغداد دكتوراه

االداء المسحر فً الشعر العربً 

 الحدٌث

 ٌال 7 1832 بغداد ماجستٌر  محسن اطٌمش 

أثر السٌاق فً تحدٌد داللة البنٌة 

 الصرفٌة فً دٌان ابً االسود الدولً 

سلمى داود سلمان 

 العزاوي 

 ٌال 739 5111 بغداد ماجستٌر 

الفعل المضارع فً ضوء دراسة اللغات 

 الجزرٌة 

لٌلى علً فرج 

 علً الجعفري 

 525 792 5111 بغداد ماجستٌر 

ضٌاء الدٌن االثٌر جهوده النحوٌة 

 واللغوٌة 

زٌنب صالح مهدي 

 هاشم 

 ٌال 111 1882 بغداد ماجستٌر 

الفاظ السلون االجتماعً فً المرآن 

 الكرٌم 

جوهر دمحم امٌن 

 عبدهللا

 ٌال 151 1883 بغداد دكنوراه

 ابن الخباز النحوي 

 

 ٌال 118 1883 بغداد ماجستٌر  سهاد جاسم عباس 

صلته فً نصوص نهج ول وصوالم

  -دراسة وصفٌة تحلٌلٌة  - البالغة 

مٌسم عبدالحسن 

 حٌدر العمابً 

 522 798 5111 بغداد ماجستٌر 

 شعر دمحم حسن اسماعٌل 

 

 ٌال 129 1888 بغداد ماجستٌر  عشتار داود دمحم

خطاب االخر فً شعر ابً العالء 

 المعري 

ذكرى محً الدٌن 

 حمٌد الجبوري 

 523 781 5111 بغداد دكنوراه

هناء محمود  النحو المرآنً اتجاهاته وخصائصه 

 اسماعٌل 

 528 799 5111 بغداد دكنوراه
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نهج البالغة فً ضوء علم اللغة 

 االجتماعً 

نعمة دهش 

 فرحان الطائً 

 ٌال 785 5111 بغداد دكنوراه

رإٌة الشاعر العرالً فً النصف االول 

 من المرن العشرٌن 

 ولٌلوسن حسٌن 

 عبدهللا 

 528 798 5111 بغداد دكنوراه

التوجٌه النحوي للمراءات العشر فً 

 كتاب المستنٌر البن سوار البغدادي 

جد حمٌد ارنا م

 المعموري

 ٌال 792 5111 بغداد ماجستٌر

البحث الداللً فً ارشاد العمل السلٌم الى 

 مزاٌا الكتاب الكرٌم البً السعود )

 ( هـ895ت

زٌنب عبد 

الحسٌن بالل 

 السلطانً 

 

 ٌال 537 5112 بغداد  دكتوراه 

داللة االلفاظ فً فتح الباري شرح صحٌح 

 هـ382البخاري البن رجب الحنبلً  ت

هند فاضل عباس 

 العبٌدي 

 ٌال 597 5118 بغداد ماجستٌر 

الحكاٌة فً رسائل اخوان الصفاء : 

 دراسة سٌمٌائٌة فً السرد والتؤوٌل 

 ٌال 593 5118 بغداد  دكتوراه  اٌمان مطر مهدي 

الصورة الفنٌة فً شعر احمد الوائلً 

(1859 – 5117) 

حوراء كاظم 

 جواد الخزعلً 

 ٌال 581 5118 بغداد ماجستٌر 

البحث الداللً عن ابً الحسٌن البصري 

هـ( فً كتابه المعتمد فً اصول 278)ت

 الفمه 

علً فاضل 

 محسن الرفاعً 

 ٌال 717 5118 بغداد ماجستٌر 

التوجٌه النحوب فً كتاب احكام المرآن 

 فً ضوء المرائن 

حٌدر عبد الزهرة 

 هادي 

 ٌال 753 5113 بغداد  دكتوراه 

جنان دمحم مهدي  الطبري نالداً لغوٌاً فً تفسٌره 

 العمٌدي 

 ٌال 751  5113 بغداد دكتوراه 

 1881الرواٌة العربٌة فً العراق من 

دراسة فً المضامٌن و  5112الى 

 االشكال الفنٌة 

لماء موسى 

 فنجان 

 ٌال 712  5113 بغداد دكتوراه 
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الدر المصون فً علوم الكتاب المكنون 

_  328للسمٌن الحلبً المتوفً سنة 

 دراسة صوفٌة 

رشا كرٌم علً 

 الشمري 

 189 777 5119 بغداد ماجستٌر 

( _ 1823-1998شعر اٌلٌا ابو ماضً ) 

 دراسة فنٌة 

رغد هاشم 

 دمحم مهدي 

 783 727 5119 بغداد ماجستٌر 

شروح الدر الٌتٌم فً التجوٌد الحمد فائز 

 (1877-هـ 1127الرومً )ت 

نور احمد 

 عبدهللا 

  783 5118 بغداد ماجستٌر

سهاد مجٌد  فهد االسدي لاصاً 

 عبد 

 599 793 5111 بغداد ماجستٌر

حذام بدر  حداثة الشعر فً مجلة حوار 

 حسٌن 

 527 781 5111 بغداد دكتوراه

الشعراء البغدادٌون فً المرنٌن السادس 

والسابع الهجرٌٌن فً كتاب لالئد الجمان 

( دراسة 822البن الشعار الموصلً )ت

 موضوعٌة فنٌة 

نوال مطشر 

 جاسم العكٌلً 

 ٌال 787 5111 بغداد ماجستٌر

مالمح التداولٌة عند عبد الماهر الجرجانً 

 هـ(231)ت

ابتسام صالح 

 علوان 

 227 211 5115 بغداد ماجستٌر 

االتجاه المغالً فً نمد النحو العربً 

 ً  المدٌم جناٌة سٌبوٌه انموذجا

زٌنب فاروق 

 خلف 

 222 215 5115 بغداد ماجستٌر

ترجٌحات االمام المظهري )رحمه هللا( 

 الفمهٌة فً تفسٌره من خالل سورة البمرة 

خلود 

عبدالكرٌم 

 خلٌفة المعٌنً 

 ٌال بال 5115 بغداد ماجستٌر

الكاف فً العربٌة فً ضوء لهجات شبه 

 الجزٌرة العربٌة _ دراسة لغوٌة موازنة 

زٌنة كاظم 

محسن حافظ 

 الربٌعً 

 278 212 5115 بغداد ماجستٌر 

الحكم والوصاٌا فً الشعر االندلسً من 

العصر الموحدي حتى سموط غرناطة 

 هـ( : دراسة موظوعٌة فنٌة 221-983)

فاطمة مظلوم 

 زكم التمٌمً 

 ٌال 212 5115 بغداد دكتوراه

الظواهر النحوٌة والصرفٌة فً شعر 

 المتنبً

عبد الجلٌل 

 ٌوسف 

 ٌال 252 5112 دمشك دكتوراه
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حنان احمد عبدهللا  الماظ االٌام فً التعبٌر المرآنً 

 رعد

 581 797 5111 بغداد ماجستٌر 

 735 789 5115 بغداد ماجستٌر  غادة جمال مكً  الرإٌة النسوٌة العرالٌة فً الخارج 

جهود المراء اللغوٌة فً معجم لسان 

 العرب 

 738 212 5115 بغداد ماجستٌر  رفل هادي مهدي

لضاٌا النمداللغوي فً كتاب االنتصار 

 لسٌبوٌه على المبرد 

 797 782 5115 بغداد ماجستٌر  االء مهدي حسن 

 بال 783 5115 بغداد ماجستٌر  نغم فلح حسن  هدٌة حسٌن روائٌة 

جمانة عبد المهدي  االغناء الصرفً فً العربٌة 

 جاسم الوائلً

 781 211 5115 بغداد دكتوراه

ادب الكاتب البن لتٌبة المتوفً سنة 

 هجرٌة دراسة صرفٌة داللٌة  538

 789 211 5115 بغداد ماجستٌر  تغرٌد زكً هادي 

 ٌال 788 5115 بغداد ماجستٌر  حوراء عادل عٌدان  شعر محمود الرٌفً جمع ودراسة 

بة نصٌة فً شعر زاهر عالعنوان 

 الجٌزانً 

اشراق مظلوم زكم 

 التمٌمً 

 721 215 5115 بغداد دكتوراه

الخالف النحوي فً بنٌة النص 

 المرآنً فً ضوء الدراسات الحدبثة 

شٌماء رشٌد دمحم 

 زنكنه

 788 237 5115 بغداد دكتوراه

هٌفاء خلف لغته  ابن خلدون ادٌباً ونالداً 

 الجبوري 

 721 217 5115 بغداد دكتوراه

معاٌٌر االبداع الشعري فً كتاب 

 العمدة البن رشٌك المٌروانً 

 782 218 5115 بغداد دكتوراه مالذ ناطك علوان 

المباحث اللغوٌة فً عدد من شروح 

لصٌدة باتت سعاد وحواشٌها 

 المطبوعة 

هند ٌاسر نذٌر 

 الجنابً 

 737 212 5115 بغداد ماجستٌر
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 االنزٌاح فً شعر الفتوحات االسالمٌة

 )صدر االسالم والعصر االموي(

دٌلم كاظم سهٌل 

 الربٌعً 

 725 782 5115 بغداد دكتوراه

المحاورات فً االدب الجاهلً جمع 

 ودراسة 

 728 213 5115 بغداد ماجستٌر تهانً علوان كطان 

وجدان برهان عبد  لهجة لبٌلة ازد دراسة لغوٌة 

 الكرٌم 

 785 218 5115 بغداد دكتوراه

الجملة بٌن مهدي المخزومً ومازن 

 الوعر 

آمال ٌاسٌن دمحم 

 المرةغولً 

 791 219 5115 بغداد ماجستٌر 

بشرى عبد زٌد  الحمول الداللٌة فً شعر العرجً 

 العٌساوي 

 792 211 5115 بغداد ماجستٌر 

السخرٌة فً شعر العصر العباسً 

هـ( _ دراسة 828-772الثانً )

 موضوعٌة فنٌة 

شٌماء نجم عبدهللا 

 العبٌدي 

 787 272 5117 بغداد دكتوراه

االلفاظ الدالة على النزاهة والفاء 

الواردة فً المرآن الكرٌم دراسة 

 لغوٌة 

شفٌك حسٌن محسن 

 البكري 

 722 278 5117 بغداد ماجستٌر 

تجربة الفمد فً الشعر االندلسً من 

عصر الطوائف حتى سموط غرناطة 

 هـ255-983

افراح علً عثمان 

 العٌثاوي 

 728 272 5117 بغداد دكتوراه

زمن الجملة الشرطٌة فً المرآن 

 الكرٌم 

سرى هاتف حسن 

 الموسوي 

 218 277 5117 بغداد ماجستٌر

االٌجاز واالطناب فً النثر الفنً فً 

 المرن الثالث الهجري 

هللا ناجً  لٌلى سعد

 التمٌمً 

 211 275 5117 بغداد دكتوراه

خصائص االسلوب فً شعر الكمٌت 

 هـ(158بن زٌد االسدي )ت

هناء شالكه موسى 

 ال الشٌخ مهدي 

 788 271 5117 بغداد دكتوراه

اللون وداللته فً شعر االخطل 

 والفرزدق وجرٌر 

 212 271 5117 بغداد دكتوراه اسٌل عبود جاسم 

المباحث الحدٌثٌة فً كتاب االم لالمام 

 الشافعً 

 ٌال بال 5117 بغداد ماجستٌر سلمانبٌداء صالح 
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منهج العوتبً وموارده فً كتاب 

 االبانه 

شٌماء حسن لاسم 

 عبادة 

 251 258 5117 بغداد ماجستٌر

ملتمى الخطاب الشعري ومستوٌاته 

 حتى نهاٌة المرن الرابع للهجرة 

اسراء طارق كامل 

 دمحم 

 781 273 5117 بغداد دكتوراه

ابن ابً  الدرس اللغوي فً تفسٌر

 هـ(788زمنٌن )ت

عبٌر دمحم ماهر  

 الجبوري

 253 221 5117 بغداد ماجستٌر

 المفارلة فً شعر االرجانً

 هـ( _ دراسة تحلٌلة 281-222)

 259 227 5117 بغداد ماجستٌر  شذى علً عزٌز 

تهذٌب االلفاظ للخطٌب التبرٌزي 

 هـ _ دراسة تحلٌلة 215ت

 258 225 5117 بغداد ماجستٌر  باسمة دمحم ولً 

هـ(_ 83رسائل ابن االثٌر )ت

 دراسة اسلوبٌة 

 271 227 5117 بغداد ماجستٌر  اسماء ادٌب عباس 

شعراء الشام فً كتاب لالئد 

الجمان البن الشعار الموصلً 

هـ( _ دراسة موضوعٌة 822)ت

 فنٌة 

 277 222 5117 بغداد ماجستٌر فٌان هالل لمر 

فً المإثرات االسالمٌة والعربٌة 

 شعر بوشكٌن

ورود ناجً 

 عبداالمٌر حسن 

 272 228 5117 بغداد دكتوراه

الظواهر اللغوٌة فً لغة العامة 

 دراسة فً معجم لسان العرب 

رٌا جعفر عبد 

 الهادي الشمري 

 278 223 5117 بغداد ماجستٌر 

 221 229 5117 بغداد ماجستٌر زٌنب جعفر صادق  السبن النصً فً سورة ٌونس 

النسوٌة فً الرواٌة  النزعة

 م(5111- 5111العرالٌة )

رإى محمود 

 سلمان 

 281 221 5117 بغداد ماجستٌر

اراء الخلٌل فً مصنفات ابً علً 

 الفارسً 

 787 221 5117 بغداد ماجستٌر رنا عالء بدري 

الدرس الصوتً عند العوتبً فً 

 ضوء الدرس الصوتً الحدٌث

 282 222 5112 بغداد ماجستر  بٌداء دمحم حامد 

 231 222 5117 بغداد دكتوراه هاجر محمود علً  الثالثة فً االدب الروائً العربً 

أمٌرة عبد الواحد  خطب الحرب فً نهج البالغة 

 فلٌح 

 237 223 5112 بغداد ماجستٌر
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شروح لطر الندى البن هشام االنصاري 

 والفاكهً والمرباسً _ دراسة موازنة 

سماح عبد الحسٌن 

 جاسم 

 233 229 5112 بغداد ماجستٌر 

آراء ابً علً الفارسً النحوٌة فً 

 تفسٌر مجمع البٌان 

هٌجاء ضٌاء الدٌن 

 حسٌن 

 238 281 5112 بغداد ماجستٌر 

 هـ(788-531) شعر الناشىء الصغٌر

 

 292 281 5117 بغداد ماجستٌر  رلٌة هاشم لاسم 

الكاشف للشٌخ البحث الداللً فً تفسٌر 

 م1838دمحم جواد مغنٌة ت

سعاد محمود جابر 

 العجٌلً 

 293 285 5112 بغداد ماجستٌر 

شرح السٌرافً وتعلٌمة الفارسً على 

 كتاب سٌبوٌه

 298 287 5117 بغداد دكتوراه هناء دمحم فاضل علً 

األنا فً شعر شواعر الجاهلٌة وصدر 

 االسالم  _ دراسة موضوعٌة فنٌة 

أسماء كمال عبد 

 الغنً 

 281 282 5112 بغداد ماجستٌر

الدرس الصوتً بٌن الدكتور ابراهٌم 

 انٌس والدكتور تمام حسان 

 288 288 5112 بغداد دكتوراه هند فاضل عباس 

مٌسم عدنان عبد  الشكوى فً الخطاب المرآنً 

 الرسول 

 283 283 5112 بغداد دكتوراه

 الداللة الصرفٌة بٌن المدامى والمحدثٌن 

 

 289 289 5112 بغداد دكتوراه رشا كرٌم علً 

الكالم النفسً عند االشاعرة أثره 

 وداللته فً اللغة 

 217 231 5112 بغداد ماجستٌر  رباب حمدان صدخان 

البنى الدالة على المعانً االجتماعٌة فً 

الجزء الثامن والعشرٌن من المرآن 

 الكرٌم 

 213 235 5112 بغداد ماجستٌر  هبة طالب حمٌد

هوازن عبدالوهاب  الربط بٌن الجمل فً السور المكٌة 

 محمود 

 212 232 5112 بغداد ماجستٌر 

أثر ظاهرة العدول فً اللغة عند اهل 

 الظاهر 

 251 232 5112 بغداد ماجستٌر  هدى ودٌع جبار 
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شعر الخمر فً دٌوانً الولٌد بٌن 

هـ( وٌوسف بن هارون 158ٌزٌد)ت

 هـ(217الرمادي )ت

أزهار محسن 

 علً 

 255 238 5112 بغداد ماجستٌر 

المعارن الحربٌة فً شعر عامر بن 

 الطفٌل وابن دراج المسطلً 

مروة مرشد 

 دمحم 

 257 233 5112 بغداد ماجستٌر 

االفعال المإثرة فً ضوء نظرٌة افعال 

 الكالم 

أسراء زٌدان 

 خلف 

 252 239 5112 بغداد ماجستٌر 

التواصل اللسانً دراسة فً كتاب 

 هـ(873المثل السائر البن االثٌر)ت

 252 238 5112 بغداد ماجستٌر  مروة ولٌد احمد 

صورة الفرزدق وسٌرته المستوحات 

 من شعره _ دراسة موضوعٌة فنٌة 

هدٌل سالم 

 شنان 

 253 291 5112 بغداد ماجستٌر 

العتاب واللوم فً شعر العصر 

 هـ(772-175العباسً االول )

نورا سعدون 

 كاظم 

 259 291 5112 بغداد ماجستٌر 

شعر ٌحٌى بن هزٌل االندلسً 

 ( هـ798)ت

عمر حاتم 

 ابراهٌم 

 222 292 5112 بغداد ماجستٌر 

االداللة على المعانً النفسٌة فً شعر 

 الخنساء 

أسماء سامً 

 مانع 

 228 298 5112 بغداد ماجستٌر 

البحث الداللً فً كتاب مفاهٌم المرىن 

 لجعفر السبحانً 

بتول اسماعٌل 

 محسن 

 238 281 5112 بغداد ماجستٌر 

بٌن كتابً الحجة  دراسة لغوٌة موازنة

فً المراءات السبع البن خالوٌة 

هـ( ومعانً المراءات 731)ت

 ( هـ731ت لالزهري )

كاظم عبد 

 العزٌز جبر 

 239 287 5112 بغداد ماجستٌر

مصطلحات الجملة الفعلٌة بٌن الداللة 

 المعجمٌة واالستعمال النحوي 

انفال عصام 

 اسماعٌل 

 295 282 5112 بغداد ماجستٌر

انغالق النص وانفتاحه ) دراسة 

   ( تطببٌمٌة فً شعر سعدي ٌوسف

سحر هادي 

 سعٌد شبر 

 281 283 5112 بغداد دكتوراه

أسس ترجٌح المعنى فً تفسٌر مجمع 

 البٌان للطبرسً 

نجالء محسن 

 فلٌح الجبوري 

 282 288 5112 بغداد ماجستٌر
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الفضاء السردي فً شعر االغتراب 

 م5115 -1831العرالً 

وسن علً عبد 

 الحسٌن الزبٌدي 

 282 211 5112 بغداد دكتوراه

تٌار الوعً فً رواٌة الحرب العرالٌة 

 5111الى  1891من 

 811 211 5112 بغداد دكتوراه لمٌاء حسٌن علً 

االتجاه التوافمً بٌن لسانٌات التراث 

والسانٌات المعاصرة الدكتور عبد 

 الرحمن الحاج صالح انموذجاً 

معالً هاشم علً 

 ابو المعالً 

 878 219 5112 بغداد دكتوراه

اشكالٌة الهوٌة فً الرواٌة العرالٌة 

دراسة سوسٌو  _ ( 1881-5111)

 ثمافٌة 

 811 215 5112 بغداد دكتوراه شٌماء جبار علً 

الهجاء والسخرٌة فً شعر الحطٌؤة 

 وابن بسام البغدادي  _ دراسة موازنة 

سلمى كاظم نمر 

 العتابً 

 812 217 5112 بغداد دكتوراه

دراسة فً  االحالة فً النحو العربً  )

 (  ضوء علم لغة النص

باسمة عبد العزٌز 

 علً 

 818 212 5112 بغداد ماجستٌر

السرد فً الخطاب النمدي االدبً 

العربً فً العراق شجاع مسلم العانً 

 انموذجاً 

سوالف مصعب 

 مهدي احمد 

 818 212 5112 بغداد دكتوراه

العنف فً الرواٌة النسوٌة العرالٌة 

(1891-5117) 

زٌنب عبد المهدي 

 نعمة 

 858 218 5112 بغداد دكتوراه

امل رشٌد عٌاس  حسٌن مروان ادٌباً 

 العبٌدي 

 853 213 5112 بغداد دكتوراه

تشكالت السلطة فً شعر عدنان 

 الصائغ 

وسن مرشد 

 محمود الجبوري 

 873 218 5112 بغداد ماجستٌر

الظواهر العروضٌة فً شعر لبٌلة أسد 

 فً الجاهلٌة 

نور فرحان 

 سعدون 

 822 211 5112 بغداد ماجستٌر

الداللة المطعٌة واالحتمالٌة فً المرأن 

 الكرٌم 

زهور كاظم 

 صادق 

 829 217 5112 بغداد دكتوراه

سالً عبد اللطٌف  بنٌة السرد فً شعر حمٌد سعد 

 ذٌاب 

 828 212 5112 بغداد ماجستٌر
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االتجاهات الشعرٌة عند نازن 

 المالئكة وبروٌن اعتصامً 

زٌنب فاضل 

 عباس 

 821 212 5112 بغداد دكتوراه

المباحث الداللٌة فً تفسٌر من هدى 

 المرآن للمدرسً 

زٌنب عبد 

 الزهرة التمٌمً 

 822 218 5112 بغداد ماجستٌر

الحزن فً الغزل العفٌف عند شعراء 

 العصر العباسً االول 

زمن صاحب 

 مهدي 

 881 213 5112 بغداد ماجستٌر

نسرٌن دمحم علً  الموروثات اللغوٌة المسكوكة 

 الحسٌنً 

 881 219 5112 بغداد ماجستٌر

االخطاء اللغوٌة فً لغة الخبر 

الصحفً العرالً )المحلً السٌاسً( 

 م5111-5118للمدة من 

شهالء 

 عبدالرحمن جابر 

 882 218 5112 بغداد ماجستٌر

الدرس اللسانً عند الدكتور منذر 

 عٌاشً

حوراء جبار 

 علً 

 832 255 5112 بغداد ماجستٌر

تفسٌر البٌان فً الموافمة بٌن 

 الحدٌث والمرآن للسٌد الطباطبائً )

 ( هـ1215ت

 832 257 5112 بغداد ماجستٌر االء سعٌد علً 

 أنسنة الطبٌعة فً الشعر الجاهلً 

 فنٌة  –دراسة موضوعٌة 

سإدد ٌوسف 

 عبدالرضا

 838 252 5112 بغداد دكتوراه

المصٌدة الحسٌنٌة فً موسوعة 

)ادب الطف( للسٌد جواد شبر  _ 

 دراسة فً الموضوع والفن 

انعام مطشر 

 جابر ٌوسف 

 895 253 5112 بغداد ماجستٌر

المصدٌة والتلمائٌة فً النمد العربً 

من المرن الخامس حتى نهاٌة المرن 

 السابع للهجرة 

افراح جاسم دمحم 

 حمد 

 897 259 5112 بغداد ماجستٌر

شخصٌة المرأة فً الرواٌة النسوٌة 

 (  7117 - 5117العرالٌة )

نور الهدى احمد 

 عبود 

 892 258 5112 بغداد ماجستٌر

جمالٌات التحاور فً شعر جواد 

 الحطاب 

                                             898 271 5112 بغداد ماجستٌر مها سعد سلطان 

الحوار فً الرواٌة النسوٌة العرالٌة 

(5117 – 5117) 

دعاء هٌثم احمد 

 علً 

 881 275 5112 بغداد ماجستٌر
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تعدد االوجه االعرابٌة فً شروح 

 دراسة موازنة –المعلمات 

 312 277 5112 بغداد ماجستٌر أضواء حسن لاسم 

الموروث فً نمائض جرٌر والفرزدق 

 واالخطل  _ دراسة موضوعٌة فنٌة

اٌمان علً 

 المرةغولً 

 312 272 5112 بغداد دكتوراه

سارة دمحم عبد  سورة الشعراء دراسة لغوٌة 

 الجبار 

 319 272 5112 بغداد ماجستٌر

االغالٌط اللغوٌة الشائعة فً الكتب 

الرسمٌة الصادرة بٌن المإسسات 

 الجامعٌة  )جامعة بغدادانموذجاً(

بٌداء عبد الحسٌن 

 ردام 

 318 278 5112 بغداد ماجستٌر

النموالوظٌفً بٌن المعاصرة وتراث 

 االصولٌٌن 

 317 273 5112 بغداد دكتوراه فوزٌة فهد صخً 

تشكل حكاٌات بخالء الجاحظ وتحلٌلها 

 وتؤوٌلها 

اشواق عبدالكرٌم 

 محسن 

 312 279 5112 بغداد ماجستٌر

 المتكلم واحواله فً الدرس النحوي 

 

 312 278 5112 بغداد دكتوراه ساجدة لاسم دمحم 

توظٌف الحواس لدى رواد شعر 

 التفعٌلة 

 

 313 221 5112 بغداد ماجستٌر رٌفٌن لٌث كاظم 

هند مدحت حمٌد  الدرس اللسانً عند نعٌم علوٌة 

 عبدهللا

 352 227 5112 بغداد ماجستٌر

البنٌة االٌماعٌة فً شعر أغربة 

الصعالٌن وعروة بن الورد فً 

 الجاهلٌة 

 358 222 5112 بغداد ماجستٌر نور احمد علوان 

بنٌة المصٌدة بٌن جرٌر والفرزدق 

 دراسة موضوعٌة فنٌة

 بال 583 5118 بغداد ماجستٌر  اسٌل هٌود جاسم 

مروٌات ابً جٌان التوحٌدي السردٌة 

فً كتاب ) االمتاع والمإانسة ( دراسة 

 ٌة فً نظرٌة المراءة ئسٌمٌا

 بال 589 5118 بغداد دكتواره اوراد دمحم كاظم
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الجهود اللغوٌة للدكتور زهٌر غازي 

 زاهد 

صابرٌن غازي 

 لعٌبً 

 353 228 5112 بغداد ماجستٌر

التكثٌف عند الشعراء المخضرمٌن 

 )دراسة تحلٌلة (

زهراء عباس 

 فاضل 

 379 221 5112 بغداد ماجستٌر

االحكام النصً فً المرآن الكرٌم  _ 

 دراسة وتطبٌك 

بلسم عباس 

 حمودي 

 378 221 5112 بغداد دكتوراه

الدرس المعنوي والداللً عند االستاذ 

 الدكتور كرٌم حسٌن ناصح الخالدي 

سندس ناجً 

 رشٌد 

 327 225 5112 بغداد ماجستٌر

اسلوب التدرج فً المرآن الكرٌم فً 

 ضوء المصٌدة اللغوٌة               

نجاة كاظم نمر 

 جودة 

 323 222 5112 بغداد دكتوراه

العربٌة العاللات النحوٌة بٌن اللغة 

ولهجات شبه الجزٌرة العربٌة )االكدٌة 

 واالوغارتٌة انموذجاً(

شٌماء دمحم عبٌد 

 حسٌن 

 329 228 5112 بغداد دكتوراه

-1831السرد فً لصٌدة النثر العرالٌة 

 م5111

االء عبد الرضا 

 عبد الصاحب 

 328 223 5112 بغداد دكتوراه

جٌدم فاروق عبد  شعر الرابطة الملمٌة _ دراسة سٌمٌائٌة 

 الحكٌم الونداوي 

 321 229 5112 بغداد دكتوراه

النظرٌات والعبرات للمنفلوطً _ دراسة 

 بالغٌة 

 321 228 5112 بغداد ماجستٌر  شهد محسن عبد 

الفكر الصوتً لدى الدكتور سمٌر 

 شرٌف استٌنٌة

انتصار سالم 

 ابراهٌم 

 328 281 5112 بغداد دكتوراه

خطاب الكافر فً المرآن الكرٌم _ دراسة 

 داللٌة 

بان علً عبد 

 الرزاق الحٌدري 

 389 285 5112 بغداد ماجستٌر

شعرٌة الماء فً شعر صدر االسالم 

 والعصر االموي 

 335 287 5112 بغداد دكتوراه آٌات عبد جونً 

 319 282 5112 بغداد ماجستٌر  رحاب زهٌر الزم  آٌات العافٌة _ دراسة لغوٌة 

المثال فً الدراسات النحوٌة الحدٌثة _ 

 دراسة تحلٌلٌة تموٌمٌة 

 397 282 5112 بغداد دكتوراه ٌسرى دمحم رضا 
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رإى الشعراء االندلسٌن للجمال _ عصر 

 بنً االحمر 

عبٌر فاضل 

 هادي الزٌدي 

 392 288 5112 بغداد دكتوراه

مصطلحات الدالللة فً الدراسات اللغوٌة 

 المعاصرة 

شذى حسٌن 

 علً التمٌمً 

 381 283 5112 بغداد دكتوراه

طٌف الخٌال فً شعر العصر العباسً 

هـ( _ دراسة 828 -772الثانً )

 موضوعٌة فنٌة 

 381 289 5112 بغداد دكتوراه بتول احمد سلٌم 

-5111الشخصٌة فً الرواٌة العرالٌة 

 دراسة فنٌة موضوعاتٌة  _ 5117

 915 235 5112 بغداد دكتوراه ضحى علً فهد 

التركٌب اللغوي فً رواٌات عبد الخالك 

 الركابً 

ورود لاسم 

 محمود السعٌدي 

 382 288 5118 بغداد دكتوراه

وسن عبد السادة  االحتفالٌة فً رواٌات ابراهٌم الكوفً

 جودة دمحم 

 388 231 5118 بغداد دكتوراه

الفضاء الروائً فً الرواٌة النسوٌة 

 5117-5117العرالٌة  

وجدان ٌعكوب 

 محمود

 389 231 5118 بغداد دكتوراه

داللة االسماء ذات االصل اللغوي الواحد 

 ( هـ229ت  فً المخصص البن سٌده )

انوار لتٌبة ٌحٌى 

 الطائً 

 918 237 5118 بغداد دكتوراه

الدراسات اللغوٌة فً نواهد االبكار 

 وشواهد االفكار 

اٌناس ٌونس 

 عبد مرزون 

 911 232 5118 بغداد دكتوراه

الظواهر الصرفٌة فً لراءة خلف بن 

 هشام البزاز 

مروة عبد 

الباسط حمٌد 

 رشٌد 

 955 232 5118 بغداد ماجستٌر 

الطفولة فً شعر رواد لصٌدة التفعٌلة فً 

 العراق )دراسة موضوعٌة فنٌة ( 

 972 238 5118 بغداد ماجستٌر  سجا مجٌد حمٌد 

صورت السٌن العربٌة فً ضوء لهجات 

شبه الجزٌرة العربٌة)دراسة لغوٌة 

 موازنة(

فاطمة كاكم 

 خضٌر راشد 

 977 233 5118 بغداد ماجستٌر 

التحرٌر والتنوٌر  علل االختٌار فً تفسٌر

   هـ( 1787لدمحم الطاهر بن عاشور ) ت 

صبٌحة حسن 

 طعٌس 

 بال 752 5113 بغداد دكتواره
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الدرس الصوتً بٌن الفٌلسوف الفارابً 

 واخوان الصفا )دراسة صوتٌة موازنة (

شهالء خالد 

 دمحم رضا 

 975 239 5112 بغداد ماجستٌر 

تعدد المعانً الوظٌفٌة واثره فً المعنى 

 بالمرآن الكرٌم 

 971 238 5112 بغداد دكتوراه  امل احمد حمه 

بشرى ابراهٌم  المصة العرالٌة المصٌرة فً مجلة الف باء 

 عبداالمٌر

 972 291 5118 بغداد ماجستٌر 

( فً  علٌه السالم ) رثاء االمام الحسٌن

 -1822الشعر العرالً الحدٌث 

 )دراسة اسلوبٌة (5111

ٌاسمٌن رحٌم 

 ماهود التمٌمً 

 978 291 5112 بغداد ماجستٌر 

صورة الكورد فً الرواٌة العربٌة فً 

 (5112الى  -5111العراق )من 

ام حسهدٌل 

 الدٌن احمد

 979 295 5118 بغداد ماجستٌر 

االبنٌة الصرفٌة ودالالتها فً الغرٌب 

) ت المصنف البً عبٌد الماسم بن سالم 

 هـ(552

هبة فائز احمد 

 الصالح 

 927 297 5118 بغداد ماجستٌر

أٌات العتاب فً المرآن الكرٌم )دراسة 

 داللٌة(

االء هاشم 

 نجرٌا

 921 292 5118 بغداد ماجستٌر 

أراء اللغوٌٌن المحدثٌن فً توجٌهات 

الدكتور تمام حسان اللغوٌة )دراسة 

 موضعٌة (

بشرى كاظم 

 شكال 

 922 292 5118 بغداد دكتوراه

اللغة بٌن المٌاس واالستعمال لدى ابً 

 علً الفارسً )دراسة لغوٌة(

اسراء كرٌم 

 كامل الزٌدي 

 923 92 5118 بغداد ماجستٌر 

البنٌة االٌماعٌة فً شعر الفرسان فً 

 الجاهلٌة 

بٌداء حسن 

 سلمان 

 928 98 5118 بغداد ماجستٌر 

التفسخ فً اللغة البً سفٌان 

 هـ(752النحوي)ت

بشرى باسم 

 احمد 

 988 93 5118 بغداد ماجستٌر 

االستبدال النحوي فً علم اللغة النص 

دراسة تطبٌمٌة فً داووٌن اصحاب 

 المعلمات السبع 

سارة اباد عبد 

 المنعم 

 ٌال 99 5118 بغداد ماجستٌر 

اغانً ترلٌص االطفال فً التراث العربً 

 حتى العصر االموي 

 دراسة فنٌة

زٌنب فاضل 

 عباس

 125 772 5119 بغداد ماجستٌر 
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 –البنٌة السردٌة فً شعر الصعالٌن 

 العصر الجاهلً 

 933 98 5118 بغداد ماجستٌر  آٌات ضٌاء مهدي 

 991 82 5118 بغداد ماجستٌر  رنا رٌاض فٌاض  السٌرة الذاتٌة النسوٌة فً العراق 

تضمٌن مشاهد المصة الموسوٌة فً 

شعر االندلس عصور الطوائف 

 المربطٌن الموحدٌن وبنً االحمر 

 995 118 5118 بغداد ماجستٌر  رغد فاضل علً 

الحجاج فً شعر الصعالٌن فً العصرٌن 

 الجاهلً واالموي 

جنان خالد ماهود 

 الجواري 

 998 119 5118 بغداد دكتوراه 

االسالمً خطب النساء فً العصر 

 )دراسة حجاجٌة (

مٌسم صباح 

 خضٌر 

 993 152 5118 بغداد ماجستٌر 

النحو فً كتاب نفح الطٌب من غصن 

 هـ (1121االندلس الرطٌب للممري )

مروة سعد فاضل 

 رشٌد 

 981 129 5118 بغداد ماجستٌر 

المرأة العرالٌة فً سردٌات السجون 

 والمعتمالت 

صابرٌن سمٌر 

 عبدالخالك 

 987 197 5118 بغداد ماجستٌر 

المتحمك والضمنً فً شعر اٌن عربً 

 )دراسة تعلٌلٌة (

 982 553 5118 بغداد ماجستٌر  دعاء كاظم علً 

حنٌن محً الدٌن  الداللة النحوٌة فً االحادٌث المدسٌة 

 حسٌن 

 989 558 5118 بغداد ماجستٌر 

 –علٌه السالم  –كالم االمام الحسٌن 

)دراسة تطبٌمٌة فً ضوء نظرٌة النحو 

 الوظٌفً(

جنان اسماعٌل 

 حسن 

 811 585 5118 بغداد ماجستٌر 

دراسة  شعر دمحم علً كاظم حٌدر )

 ( اسلوبٌة

سندس حبٌب 

 رحمة الٌاسري 

 811 592 5118 بغداد ماجستٌر 

 812 787 5118 بغداد دكتوراه  مروج غنً جبار  التفكٌر الداللً عند المتكلمٌن 

االشتماق بٌن المدماء والمعاصرٌن 

 )دراسة موازنة (

سنان عبد الستار 

 طه

 818 788 5118 بغداد دكتوراه 

البنٌة السردٌة فً رواٌات فاضل 

 العزاوي 

جنان دمحم فرحان 

 الزبٌدي 

 811 217 5118 بغداد ماجستٌر  

الشعر الدٌنً اللٌبً الحدٌث والمعاصر 

-1811)لضلٌاه المعنوٌة والفنٌة 

 م ( 1888

 بال 732 5118 دمشك دكتوراه دمحم عبد الصادق
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اشكالٌة الخطاب العربً فً )الكتاب( 

 الدونٌس 

 818 218 5118 بغداد دكتولراه  وداد هاتف احمد 

شعر ابً الخٌمً دراسة نمدٌة فً ضوء 

 علم اجتماع االدب 

مودة عبد الرحٌم 

 سعٌد 

 813 251 5118 بغداد ماجستٌر  

 –م 5117شعر الطفولة فً العراق 

 م  )دراسة موضوعٌة فنٌة (5112

 871 253  5118 بغداد  ماجستٌر  دعاء ثامر حمٌد 

الخالف اللغوي فً ضوء دراسة لهجات 

 شبه الجزٌرة العربٌة 

 875 259 5113 بغداد   دكتواره لٌلى علً فرج 

البنى الصرفٌة سٌالاتها دالالتها فً 

 دٌوان العباسً بن االصنف 

مٌادة محمود 

 حسٌن الجبوري 

 879 279 5113 بغداد  ماجستٌر 

التحوالت االجتماعٌة وأثرها  فً 

موسٌمى الشعر العربً حتى اواخر 

 العصر العباسً 

انفال عبد االمٌر 

 كرٌم عبود 

 878 278 5118 بغداد ماجستٌر 

الداللً فً دٌوان ابً تمام  التغٌٌر

 هـ(571الطائً )ت 

زهراء ابراهٌم 

 محسن 

 825 222 5118 بغداد ماجستٌر 

المرائن النحوٌة بٌن االصولٌٌن 

 والنحوٌٌن دراسة موازنة 

 881 228 5113 بغداد دكتوراه  نور فاضل بنٌان

النمد النحوي بٌن نحاة المرن الرابع 

الهجري ومحاوالت التٌسٌر النحوي 

 الحدٌثة 

سماح عبد الحسٌن 

 جاسم السهٌل 

 829 227 5113 بغداد دكتوراه 

الموضوعات الصرفٌة فً حاشٌة 

 هـ(1518الصبان )ت 

دالل علً حسٌن 

 الغزي 

 828 228 5113 بغداد ماجستٌر 

كتب نزهة الطرف فً علم الصرف 

 )دراسة موازنة (

غمران عبد هللا 

 طاهر 

 888 228 5113 بغداد ماجستٌر 

االتجاه االٌدٌولوجً فً الرواٌة العرالٌة 

(5117- 5117 ) 

شمٌم راضً عبد 

 حسٌن 

 883 282  5113 بغداد ماجستٌر 

المباحث الصرفٌة فً كتب التصوٌب 

 اللغوٌة فً المرن السادس الهجري 

 832 288 5113 بغداد ماجستٌر  شفك دمحم عبد 
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اصوات االستعالء بٌن العربٌة الفصحى 

ولهجات شبه الجزٌرة العربٌة )دراسة 

 موازنة (

ابتسام جبر منهل 

 كرمش 

 838 231 5113 بغداد ماجستٌر 

االصوات الحلمٌة بٌن المدماء 

 والمحدثٌن 

حنان حسٌن 

 حسن علً 

 838 295 5113 بغداد ماجستٌر 

معجم التكملة والذٌل الداللة الصرفة فً 

والصلة لما فات صاحب الماموس من 

 هـ(1512اللغة العربٌة للزبٌدي )ت 

اٌمان راضً 

 عاتً الدلبوحً 

 839 297 5113 بغداد ماجستٌر 

االخر فً شعر الشعراء السود حتى 

 نهاٌة العصر االموي 

زٌنب عباس 

 مطشر 

 897 292 5113 بغداد ماجستٌر 

أراء ابن جنً اللغوٌة فً معجم لسان 

 العرب 

وسن فرحان 

 طوفان توفٌك 

 892 293 5113 بغداد ماجستٌر 

كتاب الملخص فً ضبط لوانٌن العربٌة 

هـ(  899البن ابً الربٌع االندلسً )ت

 دراسة تحلٌلٌة  -

 899 299 5113 بغداد ماجستٌر  غٌداء حٌدر علً 

التمارب الصوتً فً االصول االشتمالٌة 

 دراسة داللٌة  –

هدى شامل حسن 

 الهاشمً 

 889 298 5113 بغداد دكتوراه 

داللة الرٌاح ورمزٌتها فً الشعر 

االندلسً عصر الطوائف والمرابطٌن 

هـ ) دراسة 858 -هـ 211والموحدٌن 

 موضوعٌة فنٌة (

اٌناس عبدالسادة 

 جودة 

 1115 281 5113 بغداد دكتوراه 

المرائن اللفظٌة فً تفسٌر الثعالبً 

 هـ( دراسة داللٌة 932)ت

 1118 285 5113 بغداد دكتوراه  اسراء جاسم دمحم 

اٌة مجبل عباس  السبن النصً فً شعر ٌوسف الصائغ 

 الجبوري 

 1115 282 5113 بغداد ماجستٌر 

اسلوبٌة التشبٌه البلٌغ فً شعر الغزل 

 العذري لً العصر االموي 

سورى حسن 

 جبار

 1117 288 5113 بغداد ماجستٌر 

االء صباح  السبن النصً فً جزء عم 

 محمود 

 1121                                   289 5113 بغداد ماجستٌر 
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الحضور والغٌاب فً شعر ٌوسف 

 الصائغ 

نور حسٌن علٌوي 

 الزٌدي 

 1171 211 5113 بغداد ماجستٌر 

بالغة التراكٌب ودالالتها فً رواٌات 

 جمال الغٌطانً 

نادٌة عبد الرضا 

 علً الموسوي 

 1173  512 5113 بغداد دكتوراه

حؤشٌتا ٌس والخضري دراسة 

 موازنة

 1122 520 5113 بغداد ماجستٌر  حمدي دمحم مٌس

الدالة على المرض االلفاظ والتراكٌب 

الواردة فً المران الكرٌمدراسة 

 لغوٌة / لغة

سوسن فاضل 

 عبود

 1128 521 5119 بغداد  ماجستٌر 

تمدٌم الشخصٌة فً السٌر الشعبٌة 

 العربٌة

رغد عبد النبً 

 شنٌن

 1127 525 5113 بغداد دكتوراه

الحوارٌة فً المصٌدة العربٌة  

 (  1891 – 1821الحدٌثة ) 

خضر سهام حسن 

 الحمٌري

 بال 526 5112 بغداد  دكتوراه

الدرس الصوتً والصرفً فً كتاب 

النوادر البً مسحل االعرابً ) ت 

 هـ (  571

نورس حمٌد 

 حسون الساعدي

 1188 531 5119 بغداد ماجستٌر 

زٌنب كامل نجم  اللهجات العربٌة فً معجم الجٌم 

 عبد هللا

 1131 541 5119 بغداد  ماجستٌر 

صورة الرجل فً الرواٌة النسوٌة 

 ( 5117 – 5117العرالٌة ) 

 1183 542 5119 بغداد ماجستٌر  رهام هادي كامل

صورة المجتمع االندلسً فً شعر 

بنً االحمر ) دراسة موضوعٌة فنٌة 

) 

نادٌة عبد الكرٌم 

 احمد

 5115 547 5119 بغداد  ماجستٌر 

الفاظ الكتابة وما ٌتصل بها فً 

 المران الكرٌم ) دراسة داللٌة ( 

سوسن عبد هللا 

 فٌاض

 1188 548 5119 بغداد ماجستٌر 

الظواهر النحوٌة بسنن الغرب فً 

كالمها لدى علماء المرن الرابع 

 الهجري

 5111 549 5119 بغداد  ماجستٌر  نغم ماجد أمٌن

الدرس الداللً فً كتاب شذور 

االبرٌز فً لغات الكتاب العزٌز 

 هـ ( 1112للحضرمً  ) ت 

أمنه خالد عبد 

 الغفور المٌسً 

 5117 553 5119 بغداد ماجستٌر 
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التفسٌر التحوي بٌن المنحى التركٌبً 

 والمنحى الداللً 

امال ٌاسٌن دمحم 

 المره غولً 

 7111 222 5119 بغداد دكتواره

 5117 560 5119 بغداد ماجستٌر  رجب حسنرواء  المرجعٌات فً شعر نبٌل ٌاسٌن

اٌات الذكر فً المران الكرٌم ) دراسة 

 اسلوبٌة ( 

حمدٌة خضٌر 

 شالل الجورانً

 5118 544 5119 بغداد ماجستٌر 

 -التارٌخ  البحث اللغوي فً كتب 

  -المسعودي انموذجا 

ختساء محً الدٌن 

 علً

 5159 298 5119 بغداد ماجستٌر

البغدادٌة على وفك تؤصٌل اللهجة 

 االستعمال المعجمً

رٌا جعفر عبد 

 الهادي

 5158 293 5119 بغداد دكتوراه

بناء الشخصٌة لً رواٌات برهان 

 شاوي 

لمى عبد العظٌم 

 رشٌد

 5171 299 5119 بغداد  ماجستٌر 

االستلزام الحواري فً مناظرات 

 االمام جعفر الصادق

وفاء عبد المنعم 

 جواد

 5177 298 5119 بغداد  ماجستٌر 

 

االبعاد التداولٌة فً النحو العربً 

 عند ابن هشام 

امٌرة عبد الواحد 

 فلٌح

 5172 281 5119 بغداد دكتوراه

المنحنً االجتماعً فً مولفات أبً 

 هـ (  733علً الفارسً ) ت 

ابتسام صالح 

 علٌوي

 5178 281 5119 بغداد دكتوراه

نمد الممدس الدٌنً فً الرواٌة 

 العرالٌة 

وسن مرشد 

 محمود 

 2054 82 5118 بغداد  دكتواره


