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 سنة المناقشة اسم المشرف عنوان الرسالة أو األطروحة اسم الباحث ت

 هيثم طه ياسين  .1
نحويه /  دراسة–الفتوحات االلهيه , لسليمان بن عمر الشهير بالجمل 

 ماجستير
 1٩٩٩ أ.م.د. محمد جاسم معروف

 1٩٩٩ خفاجيأ . م. د. حسن يحيى ال البناء الشعري عند السري الرفاء / ماجستير أرميض مطر حمد  .2

 1٩٩٩ أ . م. د إنقاذ عطا  هللا البناء الشعري عند ابن زيدون / ماجستير عمر خليل إبراهيم  .3

 1٩٩٩ ا.م.د. مصعب حسون الراوي ه/ماجستير 334حتى   األولالسرد القصصي في شعر العصر العباسي  فرج منسي محمد  .4

 1٩٩٩ عطا هللا العاني إنقاذا.د.  وائف والمرابطين/ماجستيرفي عصر الط األندلسيوالسجون  األسرشعر  عبد ذحازم شاحو  .٩

 1٩٩٩ أ.م.د مصعب حسون الراوي /ماجستيراإلسالمالريح في الشعر العربي قبل  ياسر احمد فياض  .٩

 وعد محمد سعيد  .7
الدراسات النحوية واللغوية في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 

 (ماجستيرـه32٢ت ألبي بكر محمد بن القاسم االنباري)
 1٩٩٩ أ.م. د. عبد الجبار عبد هللا

 1٩٩٩ أ.م د. عبد الجبار عبد هللا ماجستير–لغويه  دراسة–مجالس ثعلب  رسول صالح علي  .٢

 1٩٩٩ أ .م. د. حسن يحيى الخفاجي األساليب البالغية في خواتم السور ألقرانيه / ماجستير عباس حميد مجيد  .٩

 1٩٩٩ أ.م.د إنقاذ عطا هللا ناء الشعري عند كشاجم / ماجستيرالب ضياء عبد الرزاق ايوب  .11

 1٩٩7 ا.م.د.حسن يحيى الخفاجي مستويات البناء الشعري عند الطغرائي / ماجستير احمد عبد هللا حمود  .11

 صديق بتال حوران  .12
عصر الموحدين حتى   بدايةمن  األندلسيقصيده المديح النبوي في الشعر 

 /ماجستير غرناطةسقوط 
 1٩٩7 عطا هللا العاني إنقاذ.د. ا

 سعيد عبد خضر  .13
موضوعيه وفنيه /  دراسة – األمويالليل عند شعراء الغزل في العصر 

 ماجستير
 1٩٩7 ا.م.د. مصعب حسون الراوي
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 1٩٩7 أ. م. د.فازع حسن رجب االتجاه القومي عند رشيد سليم ألخوري / ماجستير / علي محمد عبد  .14

 ليث قصير عبد هللا  .1٩
زان األدب في لسان العرب لعصام الدين إبراهيم بن عربشاه االسفراييني مي

 ه / دراسة وتحقيق / ماجستير ٩٩1المتوفى سنه 
 1٩٩7 أ. د. محمد جاسم معروف

 نصيف جاسم محمد  .1٩
 ٩77في تفسير السراج المنير للخطيب الشربيني ) ت  النحويةالمباحث 

 ه( ماجستير
 1٩٩7 أ.م.د. محمد جاسم معروف

 1٩٩7 أ.م.د. محمد جاسم معروف نحويه /ماجستير دراسة للكافيةفي شرح الرضي  ةالشواهد القراني غسان ناجي عامر  .17

 شامراد إسماعيلحقي   .1٢
ه( على  تفسير  ٩٩1الشيخ زاده ) ت  حاشيةفي  النحويةالمباحث 

 ماجستيره ( ٩٢٩البيضاوي ) ت 
 1٩٩٢ أ. د. محمد جاسم معروف

 1٩٩٢ أ.م.د عبد الجبار عبد هللا البحث اللغوي بين المجاز والتأويل عند علماء العقيدة / ماجستير / سينعبد العظيم محمد ح  .1٩

 1٩٩٢ أ.م.د عبد الجبار عبد هللا الباء في العربية /ماجستير / خليل إبراهيم مضحي  .21

 رافع خلف  جاسم  .21
زكريا الخطيب  ألبيالدراسات النحوية في شرح اختيارات المفضل /

 (ماجستيرـه٩12بريزي)ت الت
 1٩٩٢ أ.م. د. عبد الجبار عبد هللا

 1٩٩٢ أ .م . د إنقاذ عطا هللا البناء الفني في شعر المعتمد بن عباد االشبيلي / ماجستير ناديه محمود جمعه  .22

 1٩٩٢ أ م.د مصعب حسون العرب / ماجستير أشعارالبناء الفني للمشوبات في جمهره  عثمان عبد الحليم جلعوط  .23

 1٩٩٢ ا.م.د. مصعب حسون الراوي في شعر اوس بن حجر/ماجستير الصورة احمد محمود عبد الحميد  .24

 1٩٩٩ ا.م.د. مصعب حسون الراوي الصورة الشعرية عند عدي بن الرقاع العاملي /ماجستير رباح حامد فليح  .2٩

 مهند حمد شبيب  .2٩
ه(  ٩17-4٩1الفني في شعر ابن الخياط الدمشقي )  األداءمستويات 

 /ماجستير
 1٩٩٩ إبراهيما.م.د. ماهر دلي 
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 1٩٩٢ عطا هللا العاني إنقاذا.د.  ه( ماجستير ٩41 – 431في ظل بني هود) األندلسيالشعر  عبد الرحمن حميد ثامر  .27

 1٩٩٩ ا.م.د. خالد احمد المشهداني الشواهد ألقرانيه في كتاب شرح شذور الذهب / ماجستير عماد علي عباس  .2٢

 1٩٩٩ عطا هللا العاني إنقاذا.د.  /ماجستير أسلوبيه دراسة– القيامةسور  رافع مواهب عباس  .2٩

 يوسف إسماعيل جلعوط  .31
أضاءه الراموس وأفاضه الناموس على أضاءه القاموس / ألبي عبد هللا 

 ه ( دراسة لغويه117محمد بن الطيب بن محمد الغاسي ) ت
 1٩٩٩ أ.م.د عبد الجبار ألعبيدي

 رقيب لطيف علي  .31
حيان  ألبيفي كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب  ألقرانيهلشواهد ا

 نحويه/ماجستير دراسة(ـه74٩)ت األندلسي
 1٩٩٩ أ . د محمد جاسم معروف

 عمر علي محمد  .32

حل معاقد القواعد التي تثبت بالدالئل والشواهد / ألبي الثناء احمد بن 

دراسه 111٩أو  111٩محمد بن عارف الزيلي اليواسي الشمسي ت 

 وتحقيق / ماجستير

 1٩٩٩ أ.م. د. عبد الجبار عبد هللا

 حقي عبد الرزاق لطيف  .33
ه( / 4٩2-413)  الصوتيةعبد الوهاب بن محمد القرطبي وجهوده 

 ماجستير
 1٩٩٩ أ.م. د. عبد الجبار عبد هللا

 1٩٩٩ .د. محمد جاسم معروفأ.م نحويه وصرفيه / ماجستير دراسةقراءه يحيى بن المبارك اليزيدي ,  خليل محمد سعيد  .34

 1٩٩٩ أ.م.د. محمد جاسم معروف نحويه ولغويه / ماجستير دراسة–قراءه ابن السميفع  عمار صبار كريم  .3٩

 1٩٩٩ م.د. سامي عبد هللا الجميلي نحويه وصرفيه / ماجستير دراسة –قراءه سعيد بن جبير  ناديه محمد جاسم  .3٩

 1٩٩٩ أ. م. د.فازع حسن رجب شعر أم المعارك /ماجستير /اثر الدين والتراث في  جاسم محمد عباس  .37

 عامر مهدي صالح  .3٢
البنى االسلوبيه في تفسير قصار السور من خالل جهود المحدثين / 

 ماجستير
 1٩٩٩ أ . م. د إنقاذ عطا  هللا

 1٩٩٩ صالح الضامنأ.د حاتم  بالغيه / ماجستير( دراسةالقران الكريم )  إعجازفي  وأثرهالتعقيب  عكاب طرموز علي  .3٩
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 بيان شاكر جمعه  .41
جيل الستينات /  –التناص وبناء النص في الشعر العراقي المعاصر 

 ماجستير
 1٩٩٩ م. د عالء الدين المعاضيدي

 1٩٩٩ عطا هللا إنقاذأ.م.د  موضوعيه فنيه / ماجستير دراسةه(  ٩2٩طيلي ) ت تال األعمىديوان  محمد عويد محمد  .41

 حمدفراس عبد الرحمن ا  .42
وتحقيق  دراسةه(  ٩٩٩ديوان الصرصري يحيى بن يوسف بن يحيى ) ت

 / ماجستير
 1٩٩٩ أ . م .د جاسم محمد جاسم

 2111 أ .م .د عالء الدين المعاضيدي البناء الشعري عند الوأواء الدمشقي / ماجستير عدي خالد محمود  .43

 2111 أ .م .د فازع حسن رجب ( / ماجستيره 41٩البناء الفني عند عبد المحسن الصوري ) ت  صفاء حسين علي  .44

 مظزينب علي كا  .4٩
 -)   قرطبة سيادةفي عصر  األندلسيفي الشعر  وأثرهما والسياسةالحرب 

 ه( / ماجستير 422 -13٢
 2111 عطا هللا إنقاذأ.م.د 

 محمود شاكر ساجت  .4٩
البناء الشعري عند الشاب الظريف ) شمس الدين محمد بن عفيف  الدين 

 ه( ماجستير ٩٢٢-٩٩1 –لتلمساني سليمان ا
 2111 أ.م.د ماهر دلي ألحديثي

 2111 أ . د محمد جاسم معروف نحويه وصرفيه / ماجستير دراسة–قراءه شيبه بن نصاح  ايوب فواد مولود  .47

 2111 أ.د. عبد الجبار عبد هللا لغويه / ماجستير دراسة–قراءه عكرمه  بشير داود سليمان  .4٢

 2111 أ.د. عبد الجبار عبد هللا عبله /ماجستير أبيابن  إبراهيمفي قراءه  اللغوية واهرالظ حمود محمد احمد  .4٩

 جاسم عبد الستار عبد الرحمن  .٩1
رجاء  أبيفي قارءه  والنحوية اللغوية الظواهر

 (ماجستيرـه11٩العطاردي)ت
 2111 أ.م. د. عبد الجبار عبد هللا

 علي حسين خضير  .٩1
 دراسة– ألقرانيهتثليث من القراءات في ما قرء بال اللهجيةالظواهر 

 صوتيه وصرفيه / ماجستير
 2111 أ. د. عبد الجبار عبد هللا

 مصطفى كامل احمد  .٩2
الفضل احمد بن علي المعروف بابن حجر  ألبي،  األساسغراس 

 وتحقيق / ماجستير دراسةه (  ٢٩2العسقالني ) ت 
 2111 أ . د محمد جاسم معروف
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 ظاهر إبراهيمثامر   .٩3
 دراسةي في الكشاف ,رحيان في البحر المحيط على الزمخش أب ردود

 نحويه /ماجستير
 2111 أ.م.د. محمد جاسم معروف

 محمد جاسم عبد  .٩4

 ألبي( العربيةالمضيه في علم  الفضةالمسمى ب) الذهبيةشرح الشذره 

بكر بن زيد العانكي الحنبلي  أبيالعباس شهاب الدين احمد بن محمد بن 

 (دكتوراهـه٢71)ت

 2111 أ . د محمد جاسم معروف

 2111 م. د. محمد أمين الكبيسي حاشية األمير على مغني اللبيب دراسة نحويه / ماجستير صالح هندي صالح  .٩٩

 محمود عبد اللطيف فواز  .٩٩
الدراسات النحوية في معا ني القران وأعرابه للزجاج المتوفى 

 (ماجستيرـه311)
 2111 أ . د محمد جاسم معروف

 2111 ا.م.د. فازع حسن رجب موضوعيه فنيه/ماجستير دراسة–شعر محمد حسين ال ياسين  شيد موسىصاحب ر  .٩7

 محمد فاضل أيسر  .٩٢
في تفسير النيسابوري  المسمى ) غرائب القران  البالغيةالمباحث 

 ه( / ماجستير ٢٩1ورغائب الفرقان ( ) ت 
 2111 عطا هللا العاني إنقاذا.د. 

 حليم حماد سليمان  .٩٩
 ه ٢1٢في كتاب ) حياه الحيوان الكبرى ( للدميري ) ت  اللغويةحث المبا

 ( ماجستير
 2111 أ.د. عبد الجبار عبد هللا

 محمد احمد يوسف  .٩1
الحضرمي ) ت  إبراهيمالمفيد في القراءات ألثمان ألبي عبد هللا محمد بن 

 ه ( دراسة وتحقيق / ماجستير ٩٩1حدود 
 2111 م.د. محمد أمين عواد الكبيسي

 فرقد مهدي صالح  .٩1
ه(  37٩الواضح في علم العربية ألبي بكر محمد بن   الحسن الزبيدي ) ت 

 دراسة وتحليل / ماجستير
 2111 أ.م.د. محمد جاسم معروف

 2111 إبراهيما.م.د. ماهر دلي  ه( /ماجستير 3٩3مستويات البناء الشعري عند ابن و كيع التنيسي ) ت  احمد عبد العزيز عواد  .٩2

 شاكر حامدخالد   .٩3
 اللغةالدرس الصوتي عند ابن حيان األندلسي في ضوء علم 

 الحديث/ماجستير
 أ . د عبد الجبار عبد هللا

2111 

 

 2111 أ . م.د حسين حمزة االحتفالية في الخطاب الروائي العربي الحديث / ماجستير سليم داود غزيل  .٩4

 2111 عطا هللا إنقاذأ.م.د  ه ( / ماجستير  ٩27ت  شعر ابن حمد يس )\الخصائص االسلوبيه في  بيداء عبد نجم  .٩٩
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 2111 ا.د. حسين حمزة الجبوري في الخطاب القصصي عند يحيى حقي/ماجستير الشخصية نامق عبد ذيب  .٩٩

 2111 ا.د. حسين حمزة الجبوري ه(ماجستير 43٩الشريف المرتضى ناقدا )ت عبد الناصر هاشم محمد  .٩7

 ياسر احمد فياض  .٩٢
/ ألبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي احاسن المحاسن 

 دراسة وتحقيق / دكتوراه(  42٩ -  3٩1) 
 أ.م.د إنقاذ عطا هللا

2111 

 

 

 االشتغال في القران الكريم  ) ماجستير ( طه شداد محمد  .٩٩
 أ.م.د محمد جاسم معروف

 

2111 

 

 أ . د محمد جاسم معروف التأويل النحوي عند القراء / ماجستير  / هدى محمد الصافي  .71
2111 

 

 عصام عكله  عبد القهار  .71
البركات عبد هللا بن الحسين  ألبيرشف الضرب من شرح الميه العرب 

 وتحقيق / ماجستير دراسةه(  1174السويدي ) ت 
 عطا هللا إنقاذأ.م.د 

2111 

 

 2112 أ .م.د ارميض جستيرفي كتابه المثل السائر / ما  األثيرردود البالغيين على ابن  حسن علي حماد  .72

 عكاب طرموز علي  .73
دراسة نقدية /  –االتجاهات االسلوبيه المعاصرة في دراسة النص القرآني 

 دكتوراه /
 2112 أ .د عناد غزوان

 قصي جدوع رضا  .74
الخالف النحوي في ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حيان األندلسي 

 ه ( ماجستير74٩)ت 
 2112 هللاأ . د عبد الجبار عبد 

 إسراء صالح خليل  .7٩
الخالف النحوي في كتاب اإليضاح في شرح المفصل البن الحاجب النحوي 

 ه(ماجستير٩4٩المتوفى سنه)
 2112 أ . د محمد جاسم معروف

 رقيب لطيف علي  .7٩
القرن الرابع  نهايةفي كتب معاني القران حتى  القرآنيعلل التعبير 

 الهجري / دكتوراه
 2112 عروفأ . د محمد جاسم م

 2112 أ.م.د محمد جاسم معروف / ماجستيرةالبحث النحوي عند ابن قيم الجوزي رافد حميد سويدان  .77

 2112 ا.م.د. مصعب حسون الراوي موضوعيه فنيه/دكتوراه دراسة– اإلسالمشعر القحطانيه قبل  عثمان عبد الحليم جلعوط  .7٢

 صاحب رشيد موسى  .7٩
في عصر المرابطين  األندلسيفي الشعر  البيانية الصورة

 ه(دكتوراه ٩٩7 -4٩٩والموحدين)
 2113 عطا هللا العاني إنقاذا.د. 

 عبد الكريم مخلف صالح  .٢1
ه ( منهجه ٢72تقي  الدين أبو العباس احمد بن محمد الشمني ) ت 

 وموارده في كتابه المنصف من الكالم على مغنى ابن هشام / دكتوراه /
 2113 أ . د محمد جاسم معروف

 2113 أ . د محمد جاسم معروف أقوال الخليل النحوية في كتاب سيبويه جمع وتحقيق . دكتوراه من محمد عبدضا  .٢1

 جلعوط إسماعيليوسف   .٢2
القول المأ نوس بشرح مغلق القاموس , لبدر الدين محمد بن يحيى 

 وتحقيق / دكتوراه دراسةه (  111٢ -٩3٩القرافي ) 
 2113 أ.د. عبد الجبار العبيدي
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 ضياء الدين أسامهنس مؤ  .٢3

 اللغةللزاهد , والعشرات في  اللغة) العشرات في غريب  اللغةكتب غريب 

الطاهر , والشوارد للصفاني (  ألبي اللغةللتميمي , والمسلسل في غريب 

 / ماجستير موازنة دراسة

 2113 أ.د. عبد الجبار العبيدي

 2113 أ.م.د جاسم محمد جاسم ني /ماجستيرفراس الحمدا أبيالزمان والمكان في شعر  ناظم حمد خلف  .٢4

 إبراهيماياد سالم   .٢٩
في الشعر العربي في عصر ما قبل  والفنية الموضوعيةالنبات وداللته 

 /ماجستيراإلسالم
 2113 ا.م.د.محمد فتاح الجباوي

 2114 إبراهيما.م.د. ماهر دلي  / ماجستير األحياءالمكان عند جماعه  عمر جهاد عبد  .٢٩

 سعيد خليل محمد  .٢7
الجهود اللغوية البن القطاع الصقلي مع تحقيق رسائله فغي اللغة / 

 دكتوراه
 2114 أ . د عبد الجبار عبد هللا

 2114 أ .م.د ماهر دلي الحديثي رشيد العبيدي شاعرا / ماجستير خالد عبد الستار جبير  .٢٢

 2114 د الجبار عبد هللا العبيديا.د.عب أساليب التعبير ألقراني في سوره يونس / ماجستير مفيد حازم مطر  .٢٩

 2114 م.د. حامد مزعل الراوي كتاب األيام لطه حسين / ماجستير حسن علي سرحان  .٩1

 طالب غضيوي حسن  .٩1
 االستفهام في صحيح البخاري

 ماجستير
 2114 أ . د نوري ياسين حسين

 2114 الجبار عبد هللاأ . د عبد  البحث الداللي في كتب شروح المعلقات / ماجستير أثير طارق نعمان  .٩2

 2114 أ . د عبد الجبار عبد هللا التمييز في القران الكريم دراسة نحويه / ماجستير جابر كركوش مهنا  .٩3

 عناد مخلف مهبش  .٩4
ه ( في كتابه : توضيح 7٩4توجيه الخالف النحوي عند ألمرادي )ت 

 المقاصد والمسالك في شرح إلفيه ابن مالك / ماجستير /
 2114 اسم معروفأ . د محمد ج

 رامي عماش علي  .٩٩
الدراسة اللغوية وموازنة بين شرحي ابن خالويه وابن هشام اللخمي على 

 المقصورة الدر يديه/ماجستير
 2114 أ . د عبد الجبار عبد هللا

 عمر علي محمد  .٩٩
االحاديه  واألدواتعلى النحويين في الحروف  األندلسيحيان  أبيردود 

 / دكتوراهوالثنائية
 2114 د محمد جاسم معروفأ . 

 عمر هالل خلف  .٩7
في كتاب علل النحو البن الوراق المتوفى سنه  النحويةالدراسات 

 (ماجستيرـه31٢)
 2114 أ . د محمد جاسم معروف

 2114 أ . د محمد جاسم معروف /ماجستير الشافية الكافيةعند ابن مالك في كتاب شرح  السماعيةالشواهد  محمود خلف احمد  .٩٢

 2114 أ .د حسين حمزة الجبوري / دكتوراه أسلوبيه دراسة – القرآنيتتميم المعنى  في السياق  ب عباس رافعمواه  .٩٩

 حسام سعدي عبد الرزاق  .111
( / 2112- 1٩٢1االسالميه في الشعر العراقي الحديث )  القصيدةبناء 

 ماجستير
 2114 أ م.د ماهر دلي الحديثي

 2114 ا.د. حسين حمزة الجبوري /دكتوراهأسلوبيه دراسة–شعر الخوارج  جاسم محمد عباس  .111

 2114 ا.د. حسين حمزة الجبوري القصد في الخطاب النقدي والبالغي القديم / دكتوراه مهند حمد شبيب  .112

 2114 ا.د. حسين حمزة الجبوري /دكتوراهالقديمةفي ضوء معايير النقد العربي  العربية الشعرية زينب علي حسن  .113
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 ا.م.د. جاسم محمد سهيل

 2114 عطا هللا العاني إنقاذا.د.  / ماجستير  الخالفةمن الفتح حتى سقوط  األندلسيالمثل في الشعر  بشار خلف عبود  .114

 211٩ ا.م.د. محمد شهاب العاني / ماجستير الخالفةمن الفتح حتى سقوط  األندلسفي  الشعريةالمجالس  محمد كريم أزاد  .11٩

 211٩ ا.م.د. محمد شهاب العاني / ماجستير الخالفةمن الفتح حتى سقوط  األندلسيالمكان في الشعر  محمد عبيد صالح  .11٩

 211٩ ا.د. حسين حمزة الجبوري ( /ماجستير1٩7٩-1٩4٩المنهج االجتماعي في النقد العربي الحديث )  عارف عبد صايل  .117

 211٩ عطا هللا العاني إنقاذا.د.  القرن الثالث الهجري /ماجستير نهاية إلىفي شعر المولدين  الصورة محمد نوري عباس  .11٢

 211٩ إبراهيما.م.د. ماهر دلي  موضوعيه فنيه /دكتوراه دراسة– األندلسيالمقطعات في الشعر  ظاهره صديق بتال حوران  .11٩

 211٩ ا.د. حسين حمزة الجبوري القارئ عند الجاحظ / دكتوراه يسرى فريح هادي  .111

 211٩ ا.م.د. جاسم محمد سهيل موضوعيه فنيه/ماجستير دراسة–شعر عماد الدين االصبهاني  مد مصلحمح إبراهيم  .111

 211٩ أ . د عبد الجبار عبد هللا ردود ابن الضائع في شرح الجمل على النحويين/ماجستير فرقد مهدي صالح  .112

 بيان محمد فتاح  .113
لحسن المكمل في شرح المفصل لمظهر الدين الحسين بن محمود بن ا

 الزيدي الشيرازي المعروف
 211٩ ا.م.د. نوري ياسين الهيتي

 211٩ أ . د. شاكر شنيار بديوي اختالف أمراء ابن مالك في كتبه النحوية / ماجستير سامي إبراهيم كنوش  .114

 211٩ ا.م.د. محمد جاسم معروف أساليب التعبير ألقراني في سوره اإلنعام / ماجستير مدني مصلح فهد  .11٩

 211٩ ا.م.د.عبد السالم محمد رشيد القديم والحديث / ماجستير دارسيهاالمدي بين  إبراهيم محمد جميل   .11٩

 211٩ أ.م.د عبد السالم محمد رشيد المصطلحات النقدية والبالغية عند أبي هالل العسكري / ماجستير شامل عبيد درع  .117

 211٩ أ . د عبد الجبار عبد هللا يراالقتصاد اللغوي في اللغة العربية / ماجست  فراس عبد الهادي   .11٢

 211٩ ا.م.د.عبد السالم محمد رشيد علقمه الفحل بين دراسية قديما وحديثا / ماجستير إيهاب مجيد محمود  .11٩

 211٩ أ . د عبد الجبار عبد هللا ه / ماجستير711‐411التأليف المعجمي في بالد األندلس من  هديل رعد تحسين  .121

 عبد الرزاق علي حسين  .121
ه( في كتاب البيان في أعراب القران / ٩1٩لتأويل النحوي عند العكبري )ا

 ماجستير
 211٩ أ . د محمد جاسم معروف

 سالم خلف مضعن  .122
( / ماجستير ـه٢٩٢الخالف النحوي في الفوائد ألضيائه عند إلجامي ) ت 

/ 
 211٩ أ.م.د شاكر شنيار

 عقيل /ماجستير ألبيساعد في كتاب الم ةالشواهد القراني مصطفى عبد هللا هالل  .123
 

211٩ 

 فاضل نواف ذياب  .124
الشواهد القرانيه في كتاب المنهل الصافي في شرح الوافي بدر الدين 

 ه(ماجستير727الدماميني)ت
 211٩ أ . د محمد جاسم معروف

 لقمان فتاح احمد  .12٩
 731,للخبيصي )ت الكافيةفي كتاب الموشح في شرح  النحويةالشواهد 

 ه(
 211٩ حمد المشهدانيأ.م.د. خالد ا

 211٩ أ.م.د. خالد احمد المشهداني في شروح ديوان سقط الزند / ماجستير الدالليةالمباحث  علي مطر جرو  .12٩

 211٩ أ.د. نوري ياسين تطبيقيه/ماجستير دراسةفي القران الكريم  النيابة ظاهره خالد مشعان حماد  .127

 211٩ أ. د. محمد جاسم معروفحيان في كتابه الدر المصون /  أبي المواقف النحوية للسمين الحلبي من باقر عبد شراد  .12٢
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 ماجستير

 211٩ م.د. حامد مزعل الراوي / ماجستير البنيويةالمعنى في اللسانيات  عمر خليل لطيف  .12٩

 211٩ أ.م.د شاكر شنيار من شرح الكامل للمرصفي / ماجستير  األملفي رغبه  النحويةالمباحث  حسن هادي فاضل  .131

 211٩ أ.م.د عبد السالم محمد رشيد األعشى في معيار النقد قديما وحديثا / ماجستير ب عفتان تركيطال  .131

 211٩ أ .د حسين حمزه / ماجستير أنموذجاجماعه كركوك  –التجريب في الشعر العراقي المعاصر  خليل عجيمي إبراهيم  .132

 211٩ م .  د حامد مزعل الراوي ل /  ماجستيروداللته في شعر رشيدي العام اإليقاعيالتشكيل  نوار خلف فرحان  .133

 211٩ أ .د حسين حمزه الخطاب النقدي عند شوقي ضيف / ماجستير حنوش إبراهيمفارس   .134

 211٩ أ.م.د عبد السالم محمد / ماجستير  النقديةالقصر منهجه ومعاييره  دمية عدنان مشعل رشيد  .13٩

 211٩ أ . م . د عبد السالم محمد ماجستيرحازم القرطاجي عند الدارسين /  شعبان عالوي عبد  .13٩

 211٩ أ .د حسين حمزه القرن الرابع الهجري / دكتوراه إلىالخطاب البياني عند العرب   بيان  شاكر جمعه  .137

 211٩ أ.م.د جاسم محمد جاسم الزمن في شعر ابن الرومي /ماجستير رائد عكله خلف  .13٢

 211٩ عطا هللا العاني إنقاذا.د.  /دكتوراهغرناطةسقوط  إلىالمرابطين  من عصر األندلسيالزمن في شعر  سالم عبد فياض  .13٩

 سليم داود غزيل  .141
في الخطاب الروائي العربي  –الروايه ألمنولوجيه  –رواية الصوت الواحد 

 الحديث / دكتوراه
 211٩ أ .د حسين حمزه

 211٩ حسين حمزه الجبوريأ .د  نصر هللا / ماجستير أمليفي قصص  السردية البنية جبا ر عبد ضاحي  .141

 211٩ د. حامد مزعل الراوي ماجستير – أنموذجاالسياب –تحوالت الغرض في الشعر العراقي الحديث  باسم محمد عباس  .142

 سعد إسماعيل مصطفى  .143
ه /  132 األمويالعصر  نهايةحتى  اإلسالميالتأدب في الشعر العربي 

 ماجستير
 211٩ أ .م .د محمد شهاب العاني

 211٩ أ .د. حسين حمزة احمد مطلوب وجهوده في تحديد المصطلح النقدي والبالغي / ماجستير محمود حماديياسر   .144

 كامل احمد مصطفى  .14٩
 ٩27محمد عبد العزيز بن محمود العصاري ) ت  ألبيمشكل الصحيحين 

 /دكتوراه األولمع تحقيق الجزء  دراسةه( 
 211٩ أ.د عبد الجبار العبيدي

 صباح حسن علي  .14٩
خالف النحوي في كتاب شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسليلي ال

 /ماجستير
 211٩ أ . د محمد جاسم معروف

 211٩ أ . د عبد الجبار عبد هللا البحث الداللي في كتب شروح المعلقات / ماجستير احمد جاسم عبد  .147

 211٩ د عبد الجبار عبد هللاأ.م. البحث الداللي في  أساس ألبالغه للزمخشري / ماجستير أسيل رعد تحسين  .14٢

 خلف صالح إبراهيم  .14٩
عمر حفص بن عمر الدوري ،  ألبيقراءات النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( 

 لغويه نحويه / ماجستير دراسة
 211٩ أ.د. نوري ياسين

 211٩ أ.د عبد الجبار العبيدي النسب في اللغة العربية دراسة صرفيه صوتيه / ماجستير عمار حسين علي  .1٩1

 211٩ ا.م.د. خالد احمد المشهداني /ماجستير التوبةفي سوره  القرآنيالتعبير  أساليب عامر عبد العزيز خليل  .1٩1

 211٩ ا.د. حسين حمزة الجبوري حول شعر جيل الستينات العراقي /  ماجستير النقدية كالحرا فواد خميس حمد  .1٩2
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 علي محمد عبد  .1٩3
-٩3٩من ) أنموذجا حمراألفي زمن بني  القصيدة– األندلسية الشعرية

 ه(دكتوراه ٢٩7
 211٩ عطا هللا العاني إنقاذا.د. 

 حمود محمد احمد  .1٩4

شرح الطيبيي على مشكاة المصابيح المسمى ب)الكاشف عن حقائق 

شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد هللا الطيبي  لألمامالسنن 

 لغويه /الدكتوراه دراسة(ـه743)ت

 2117 أ.د . نوري ياسين

 2117 أ . د محمد جاسم معروف / دكتوراه اللغويةه( وجهوده  1٩4) ت  األحمرعلي بن المبارك  عكيدي فتحيظافر   .1٩٩

 2117 أ.د. عبد الجبار العبيدي القران الكريم في سوره النساء / دكتوراه  لغة حقي عبد الرزاق لطيف  .1٩٩

 2117 سين حمزهأ .د ح التجريب في الدرس النقدي الحديث / دكتوراه لطيف محمود احمد  .1٩7

 2117 أ .د حسين حمزه التشكيل المجازي في الخطاب النقدي والبالغي / دكتوراه عزيز  حميد سميرة  .1٩٢

 2117 أ .م.د ماهر دلي الحديثي / دكتوراه حول عبد الوهاب البياتي النقدية الحركة رباح حامد فليح  .1٩٩

 2117 ا.م.د. نوري ياسين الهيتي نحويه /دكتوراه دراسة–الديباج في شرح مسلم بن الحجاج للسيوطي  جابر كركوش مهنا  .1٩1

 2117 ا.م.د. محمد جاسم معروف /دكتوراهالعباسيةحركيه الصراع في ألقصيده  حمد خلف ناظم  .1٩1

 عصام علي خلف  .1٩2
في كتاب الكاشف عن المحصول في علم  والنحوية اللغويةالمباحث 

 ه /ماجستير ٩3٩عبد هللا الحجلي   ألبي األصول
 2117 د. شاكر شنيارا.م.

 2117 ا.د.عبد الجبار عبد هللا العبيدي الخطابي لغويا/ماجستير األمام قصي صالح مطلك  .1٩3

 2117 ا.م.د. محمد جاسم معروف نحويه /ماجستير دراسة-شواهد ابن كثر في تفسيره محمد طالب رحيم  .1٩4

 معتز محمد جاسم  .1٩٩
نحويه  دراسةه( ٢41وقانون كالم العرب للمرتضى )ت األدبتاج علو م 

 /ماجستير
 2117 ا.م.د. نوري ياسين الهيتي

 2117 ا.م.د. عبد السالم محمد رشيد االتجاه النفسي في النقد العربي المعاصر / ماجستير محمد سرهيد إبراهيم  .1٩٩

 2117 م.د. حامد مزعل الراوي وتحقيق / ماجستير دراسة –ديوان ابن حجر العسقالني  حامد خلف محمد 13٩

 طالل عبد القادر فيحان 141
/  العالميةالحرب  نهايةفي الشعر العربي المعاصر في العراق منذ  المناجاة

 ماجستير
 2117 إبراهيما.م.د. ماهر دلي 

 عبيد الحج عجاج 1٩1
دراسة موضوعيه  –شعر اإلنذار والتحذير في الشعر العربي قبل اإلسالم 

 وفنيه / ماجستير
 211٢ ا.م.د.محمد فتاح الجباوي

 211٢ ا.م.د. عبد السالم محمد رشيد والتلقي / دكتوراه القراءةالمعلقات في ضوء نظريه  عصام عكله عبد القهار 1٩2

 211٢ ا.م.د. محمد جاسم معروف /دكتوراهالمطبوعةالتي رجحها ابن مالك في كتبه  الكوفية اآلراء محمود خلف حمد 1٩3

 في قصيده الغزل الكردي /دكتوراه اإلسالميوالمؤثر العربي  بندر علي اكبر شاكه 1٩4
 عطا هللا العاني إنقاذا.د. 

 ا.م.د. دلشاد علي
211٢ 

 211٢ عطا هللا العاني إنقاذا.د.  /دكتوراهواإلمتاع الرقابةبين  األندلسيالشعر  بشار خلف حويجه 1٩٩

 محمود شاكر ساجت 1٩٩
حتى نهاية من عصر المرابطين  األندلسيالخطاب السياسي في الشعر 

 الحكم العربي/دكتوراه
 211٢ ا.م.د. عبد السالم محمد رشيد
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 211٢ ا.د.عبد الجبار عبد هللا العبيدي نحويه لغويه / دكتوراه دراسة –على المعنى في صحيح البخاري  أكمل أثير طارق نعمان 1٩7

 211٢ مد جاسم معروفا.م.د. مح في سوره النحل / دكتوراه القرآنيقضايا التعبير  علي مطر جرو 1٩٢

 211٢ ا.م.د. نوري ياسين الهيتي / دكتوراه الحديثة والنحوية اللغويةالخصائص في ضوء الدراسات  قاسم كامل محمد 1٩٩

 211٢ ا.م.د. محمد جاسم معروف نحويه / دكتوراه دراسة –الجامع الصحيح  شرحالتوشيح في  مصطفى عبد هللا هالل 1٩1

 يخليل عجيم إبراهيم 1٩1
جيل  إلىمن جيل الرواد  الحديثة العراقية القصيدةالشكل في  إشكاليه

 التسعينات / دكتوراه
 211٢ عطا هللا العاني إنقاذا.د. 

 211٢ ا.م.د.محمد فتاح الجباوي دراسة في تطوره وتحوالته / دكتوراه –نقد الشعر العربي الحديث  عارف عبد صايل 1٩2

 211٢ ا.م.د. عبد السالم محمد رشيد في تشكيل بنيه النص  ألقرانيه / دكتوراه وأثرهاالمعنى  حركه عبد الناصر هاشم محمد 1٩3

 211٩ ا.م.د.محمد فتاح الجباوي في السياق الشعري األندلسي / دكتوراه وأثرهالوجه البالغي  محمد عبيد صالح 1٩4

 أسامه محمد سويلم 1٩٩
لفاظ الجامع الصحيح لبدر المباحث اللغوية والنحوية في كتاب التنقيح أل

 الدين الزركشي / ماجستير
 211٩ ا.م.د. جاسم محمد سهيل

 أسيد محمد فتاح 1٩٩
التعليل النحوي في كتاب اإليضاح في شرح المفصل البن الحاجب / 

 ماجستير
 211٩ ا.م.د. نوري ياسين الهيتي

  ا.م.د. نوري ياسين الهيتي / ماجستيرالدراسات الصوتية في شروح شافيه ابن حاجب   انتظار عباس رافع 1٩7

 ا.م.د. خالد احمد المشهداني الداللة النحوية في  شرح ابن يعيش على شرح المفصل / ماجستير زيد قاسم محمد 1٩٢
 

 سعدون إبراهيم عبيد 1٩٩
ه ( دراسة وتحليل  3٩٩شرح ألمقدمه المحبسيه البن بابشاذ ) ت  

 ماجستير
  ا.م.د. جاسم محمد سهيل

 طه تركي محمود 171
في كتاب كشف المشكالت  وإيضاح المعضالت للباقولي )  النحويةالشواهد 

 ه( ماجستير ٩43ت 
 ا.د.عبد الجبار عبد هللا العبيدي

 

 211٢ ا.م.د. خالد احمد المشهداني األمراء الكوفية التي رجحها ابن هشام في كتبه / ماجستير وسام عبد اللطيف أمين 171

 بد هللا عبداحمد ع 172
دراسة  –الرسائل الشعرية في عصر صدر اإلسالم مظاهرها وأنواعها 

 موضوعيه وفنيه / ماجستير
 211٩ ا.م.د.محمد فتاح الجباوي

 روان صالح احمد 173
القرن الخامس الهجري /  نهايةمفهوم الشعر عند النقاد األندلسيين حتى 

 ماجستير
 211٩ عطا هللا العاني إنقاذا.د. 

 211٩ ا.م.د.عثمان عبد الحليم الراوي االتجاه القومي في ديوان   ألجواهري / ماجستير سعد صابر نمال 174

 سامي إبراهيم كنوش 17٩
األثر النحوي في توجيه المسائل الفقهية عند ابن حجر في فتح الباري / 

 دكتوراه
  ا.م.د. محمد جاسم معروف

 ا.د.عبد الجبار عبد هللا العبيدي / ماجستير لغة العربيةفي ال التداولية فراس عبد الهادي شاكر 17٩
 

  عطا هللا العاني إنقاذا.د.  الشعرية في قصيده الحرب في عصر بني ايوب / دكتوراه محمد مصلح إبراهيم 177

 ا.م.د.عثمان عبد الحليم الراوي مستغانمي  / دكتوراه أحالمالخطاب الروائي لثالثيه  جبار عبد ضاحي 17٢
 

  ا.م.د.عبد السالم محمد رشيدالقرن الثالث الهجري /   نهايةالمعنى في الشعر العباسي حتى  أنتاج محمد نوري عباس 17٩



 أسماء الباحثين وعناوين الرسائل واالطاريح في قسم اللغة العربية                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكتوراه

 مصطفى صالح علي 1٢1
المدرسة البديعية المغربية بين التأثير العربي  المشرقي والتأثير اليوناني 

 / دكتوراه
 عطا هللا العاني إنقاذا.د. 

 

 هيم  محمود عبد المنعمإبرا 1٢1
التوجيه النحوي للقراءات ألقرانيه عند النحاس في كتابه معني القران / 

 ماجستير
 211٢ ا.م.د. محمد جاسم معروف

 طه ياسين أسامة 1٢2
( دراسة وتحقيق / ٩17موسى الجزولي ) ألبيكتاب التقليد في النحو 

 ماجستير
 211٢ ا.م.د. خالد احمد المشهداني

 شالل رجا توفيق 1٢3
دراسة داللية /  –الطيب المتنبي ألبي العالء المعري  أبيشرح ديوان 

 ماجستير
 211٢ ا.د.عبد الجبار عبد هللا العبيدي

 211٢ ا.م.د. جاسم محمد سهيل اختالف القراءات ألقرانيه وأثره في تنوع المعنى / ماجستير سهيل محمد علي 1٢4

 211٩ ا.م.د. شاكر شنيار في سور الحوا جم / ماجستير نيالقرآالتعبير  قصي علي عبد هللا 1٢٩

 هدى مداح عبد الكريم 1٢٩
المباحث النحوية في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للعالمة الشيخ 

 ه( / ماجستير1114علي بن سلطان محمد القاري ) ت 
 211٢ ا.م.د. جاسم محمد سهيل

 211٢ ا.م.د.عبد السالم محمد رشيد يه نجيب محفوظ / ماجستيربناء الشخصية في ثالث باسم محمد زبن 1٢7

 211٢ ا.م.د.عثمان عبد الحليم الراوي أبو هالل العسكري في معايير النقد قديما وحديثا / ماجستير زيدان خلف عناد 1٢٢

 211٢ لحليم الراويا.م.د.عثمان عبد ا القاضي الجرجاني في معايير النقد العربي قديما وحديثا ضياء غالب خليل 1٢٩

 211٢ م.د.فراس عبد الرحمن احمد اإلباء والتمرد في شعر نزار قباني / ماجستير عثمان عبد صالح 1٩1

 كمال عبد ناصر 1٩1
دراسة  فنيه /  –الخطاب في الشعر األندلسي في القرن الخامس هجري 

 ماجستير
 211٢ ا.م.د. فازع حسن رجب

 211٢ ا.م.د. فازع حسن رجب دية حول قدامه ابن جعفر في الدراسات ألحديثه / ماجستيرالحركة النق محمد عايش عفات 1٩2

 ياسر فاضل مشرف 1٩3

نزعه السلطة وأثرها في الشعر األندلسي / غرض الغزل أنموذجا / 

 ماجستير

 

 211٢ عطا هللا العاني إنقاذا.د. 

 ياسين محمود جمعه 1٩4
يه عند الزمخشري في الكشاف / التوجيهات النحوية في القراءات ألقران

 ماجستير
 211٩ ا.م.د. محمد جاسم معروف

    
 


