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to the End of the fifth century of AL_Hijra . 

حتى نهاية  والوصفيةلغة النقد العربي القديم بين المعيارية  .1
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الثامن الهجري / أشرف القرآنية إلى نهاية القرن 

 مشترك

 1221-1222 دكتوراه

الطبقة الشعرية مفهومها ودلالاتها النقدية حتى   فاطمة كريم رسن 3

 نهاية القرن الرابع الهجري

 1221-1225 ماجستير

 1225-1222 ماجستير الخواتيم الشعرية بين النظرية والتطبيق اناهيد عبد الأمير عباس 4

 1222-5555 ماجستير زهير بن أبي سلمى في معاير النقد  لمى سعدون جاسم 1

 1225-1222 ماجستير شعر عبد الأمير معلة كريم علي عبد علي 1

 1222-5555 ماجستير  الحداثة العربية المنطلقات والمفاهيم عباس رحيم عزيز 7

دراسة نقدية في ضوء  –شروح ديوان المتنبي  توفيق بن احمد القاهري 1

 نظرية القراءة
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 1224-1223 ماجستير  ذو الرمة في معايير النقد القديم والحديث  ثاير فليح 5
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 الأطروحةأو  الرسالة عنوان  اسم الباحث

سنة  الشهادة

 التخرج

كتاب ) دمية القصر وعصره أهل العصر (  عدنان مشعل رشيد 5

 هـ417للبارخرزي 

-1224 ماجستير
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-1224 ماجستير الأعشى في معايير النقد قديماً وحديثاً  طالب عفتان تركي 1
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 هلال العسكري

-1224 ماجستير 
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الاتجاه النفسي في النقد العربي القديم  إبراهيم محمد سرهيد 1

 حتى نهاية القرن السابع الهجري

-1221 ماجستير
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1224 

أنتاج المعنى في الشعر العباسي حتى  محمد نوري عباس 55

 نهاية القران الثالث الهجري

 1252 دكتوراه

 1252 دكتوراه النقد التطبيقي عند العرب  طالب عفتان تركي 51

-1221 ماجستير بناء الشخصية في ثلاثية نجيب محفوظ  باسم محمد زبن 53

1225 

شعر الغزل الأندلسي في عصر بني  هلال إسماعيل  أياد 54

موضوعية  دراسةهـ 157-هـ131الأحمر 

 فنية

 1252 ماجستير

الشعر العباسي بين دوافع الإبداع وسلطة  إبراهيم محمد سرهيد 51

 التلقي 
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 الدكتوراه التي ناقشهاأطاريح عناوين 

 الدكتور عبد السلام محمد رشيد

 التاريخ العنوان ت

 1225 شعر القحطانية قبل الإسلام 5

 1221 الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم 1

 1223 الصور البيانية في الشعر الأندلسي 3

 1223 رثاء الخلفاء والقادة في العصر الأموي 4

شعراء الغرض الواحد في العصرين الأموي  1

 والعباسي 

1223 

-334العباسي الصورة البدوية في الشعر  1

 هـ111

1223 

 1223 في نظر النقاد القدامى الأندلسيالشعر  7

التجريد والموازنة في التراث النقدي والبلاغي  1

 عند العرب 

1223 

 1223 نظم الدرر للبقاعي 5

الصورة في الشعر العربي في اليمن حتى  52

 نهاية العصر العباسي

1224 

 1224 تتميم المعنى في السياق القرآني  55

 1224 في القرآن الكريم الإنسانيةالشخصية  51

في معايير النقد  الأولشعر العصر العباسي  53

 العربي القديم

1224 

 1224 علل التعبير القرآني في تفاسير سورة البقرة 54

 1224 دراسة سردية –الشعر العباسي  51



 1221  أسلوبيةدراسة  –شعر الخوارج  51

حسان بن ثابت في معايير النقد قديما  57

 وحديثا

1221 

 1221 الخطاب البياني عند العرب  51

 1221 القارئ عند الجاحظ 55

 1221 تعدد القراءات النقدية في شعر أبي نواس 12

 1221 المعذب في الشعر العراقي الحديث 15

دراسة فنية –سور الحواميم السبع  11  1221 
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 التاريخ العنوان ت

 5551 التفسير البياني  5

 5551 أسلوبيةدراسة  -ديوان النابغة الذبياني 1

 5551 الترغيب والترهيب في القرآن الكريم 3

 5551 وجهوده النقدية والبلاغيةالمبرد  4

 5551 كتاب البرهان في وجوه البيان 1

 5555 الحطيأة في معيار النقد قديماً وحديثاً  1

 5555 المدينة في الرواية العراقية 7

 5555 صورة الرجل في الرواية النسوية العراقية 1

 5555 التداخل النصي في القصة العراقية القصيرة 5

 5555 الشعر الفلسطينيالرمز في  52

 5555 حماسة البحتري دراسة في فكرة الاختيار 55

 1222 شعر لميعة عباس عمارة 51

 1222 رشيد مجيد حياته وشعره 53

 1222 البياني في شعر عبد الباقي العمري الأداء 54

 1222 جهود البيضاوي البلاغية 51

 1225 جهود الطبري البلاغية 51

 1225 شرح لأمية العربرشف الضرب من  57

 1225 اتجاهات نقد الشعر في الحلقات الدراسية 51

 1221 المباحث البلاغية في تفسير النينسابوري 55



 1221 التصوير الكنائي في الشعر العراقي الحديث 12

 1221 جهود ابن جزي الغرناطي البلاغية 15

 1221 في كتابه المثل السائر الأثيرردود البلاغيين على ابن  11

 1221 الحديث النبوي الجاري مجرى المثل 13

 1223 جهوده البلاغية والنقديةوناصر حلاوي  14

احمد مطلوب وجهوده في تحديد المصطلحات  11

 البلاغية والنقدية

1224 

 1223 الأولالروميات في شعر العصر العباسي  11

 1224 حيان التوحيديملامح الفن القصصي في نثر أبي  17

 1224 عبد هللا بن المقفع أدب 11

 1224 وظيفة الشعر في التراث البلاغي والنقدي 15

 1224 الالتفات البلاغي 32

 1221 نصر هللا أميليالبنية السردية في قصص  35

 1221 الصورة الشعرية عند الشعراء البديع 31

 1221 التجريب في القصة العراقية القصيرة 33

الصورة البلاغية في آيات الوعد والوعيد في القرآن  34

 الكريم

1221 

دراسة  –آيات الخوف  والرجاء في القرآن الكريم  31

 أسلوبيه

1221 

 1221 شعر عماد الدين الاصبهاني 31

 1221 دراسة بلاغية –الحصري القيرواني  37

 1221 الزمن في شعر ابن الرومي 31

المولدين حتى نهاية القرن الثالث الصورة في شعر  35

 الهجري

1221 

التجريب في الشعر العراقي المعاصر جماعة كركوك  42

 نموذجاً أ

1221 

 1221 المنهج الاجتماعي في النقد العربي الحديث 45

من الفتح حتى سقوط  الأندلسالمجالس الشعرية في  41

 هـ .411-51الخلافة 

1221 

 

 


