
 قاعدت بيانات اساتذة قسم اللغة العربية

 التخصص الدقيق عنوان الرسالة أو األطروحة األمر الجامعي بمنح اللقب العلمي اللقب العلمي االسم الثالثي ت

 م / اللغة الشعرية عند االخطل الصغير الماستر والدكتوراه : االدب أستاذ د. علي عز الدين مطر 1
 د / قصيدة الشخصية في االدب الحديث

 نقد حديث

م / ردود ابن المنير في االنتصاف على الزمخشري في الكشاف دراسة  الماستر والدكتوراه : اللغة أستاذ راشدد. ماجد محسن  2
 نحوية

 د / الخالف النحوي في تفسير زاد المسير البن الجوزي

 النحو

 الدرس الصوتي عند االخفش االوسطم /  الماستر والدكتوراه : اللغة أستاذ مساعد د. جاسم خلف مرص 3
 / آيات الفتنة والبالء في القران الكريم دراسة في التركيب والسياقد 

 الصوت + الداللة

 م / البحث النحوي في التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية الدكتوراه : اللغة الماستر: اللغة العربية أستاذ مساعد د. أحمد هويدي جواد 4
 د / التحليل النحوي عند االعلم الشنتمري

 النحو

 م / مقامات الزمخشري دراسة لغوية الماستر: اللغة العربية الدكتوراه : اللغة أستاذ مساعد د. لطيف عبد السادة سرحان 5
د / الخالف الداللي عند علماء العربية في القرنين الرابع والخامس 

 الهجريين

 داللة

 الماستر: اللغة العربية أستاذ مساعد د. ياسين طاهر عايز 6
 الدكتوراه : البالغة والنقد

 م / القصيدة الحديثة عند الشعراء الرواد البنية والمتغيرات
 المقام في الداللة دراسة تطبيقية في القرآن الكريمد / تأثير 

 بالغة + نقد

 موضوعية فنية م / الشعر العراقي الحديث درسة الماستر والدكتوراه : االدب أستاذ مساعد د. فالح عبدهللا شالهي 7
 د / البيان والتبيين دراسة في ضوء البالغة الجديدة

 + بالغة جديدة نقد حديث

 م / اقصاء اآلخر في الشعر الجاهلي الماستر والدكتوراه : االدب أستاذ مساعد د. مشتاق طالب منعم 8
 في اشعار الهذليين دراسة تحليليةد / الثنائيات الضدية 

 ادب جاهلي + اسالمي

 م / الدرس الصرفي والنحوي عند السكاكي في كتابه مفتاح العلوم الماستر: اللغة العربية الدكتوراه : اللغة استاذ مساعد د. حيدر فرحان عبد 9
 د / نحو ابن السراج في كتب النحاة دراسة تحقيق وتقويم

 الصرف + النحو

 التأويل اللغوي في معاني القرآن واعرابه ألبي اسحاق الزجاجم /  الماستر والدكتوراه : اللغة مدرس د. جاسم محمد موسى  10
 د / الظواهر اللغوية والنحوية في التفسير البسيط للواحدي

 النحو + اللغة

 م/ المكان في الشعر المهجري الماستر والدكتوراه : االدب مدرس د. حكيم صبري عبدهللا 11
 د/ شعر الحرمان في القرن السابع الهجري

 + عصور أدب حديث

 م / شعر شعراء الطبقة الرابعة االسالمية دراسة تحليلية الماستر والدكتوراه : االدب مدرس د. خالد عبدهللا كاظم 12
د / اآلخر في اشعار الصعاليك واللصوص والفتاك حتى نهاية العصر 

 االموي

 ادب جاهلي + اسالمي

 م / المرأة في ادب المعري الدكتوراه : االدبالماستر: اللغة العربية  مدرس د. منى عيسى هاشم 13
د / الشواهد الشعرية العباسية لشعراء القرنين الثاني والثالث الهجريين في 

 كتب البالغة دراسة تحليلية

 أدب عباسي

 داللة م/ الفاظ التسامح في الخطاب القرآني دراسة داللية الماستر : اللغة مدرس  م. ناطق نجم عبدهللا 14

 أدب حديث م / خصائص االسلوب في شعر عبد الكريم راضي جعفر الماستر : االدب مدرس مساعد م.م. فراس خضير عباس 15


