
 أسم الباحث عنوان الرسالة التسلسل
 حنان قادر أمين  كتب المدارس النحوية دراسة وتحليل 1/018

( صلى هللا عليه وسلم)شخصية الرسول  2/018
  اإلسالموشعر صدر  القرآنيبين النص 

 سعد عدوان وهيب

مستويات العدول والتخيل في أمثلة من  3/018
اجرائية دراسة )قصائد ابي تمام والبحتري 
 (في ضوء الصناعات الخمس

 فاروق عيسى إسالم

المديح عند الشعراء المخضرمين قراءة  4/018
 معاصرة 

 حسين عمران محمد

سميرة كاظم مياس  (دراسة فنية)شعر ياسين طه حافظ  5/018
 الصالحي

وضيفة الشعر في التراث البالغي النقدي  6/018
 الى( هـ 255ت )عند العرب من الجاحظ 

 حازم القرطاجني

ياسين وسن عبد المنعم 
 ال فليح الزبيدي

ياسر عمار مهدي علي  شعر امال الزهاوي دراسة موضوعية فنية  7/018
 الشبلي

-132)مناهج دراسة الشعر العباسي  0/018
عند الباحثين العراقيين في القرن ( هـ 354

 العشرين

نردين رضا كريم 
 العميري

لكمال الدين البحراني شرح منهج البالغة  9/018
 دراسة بالغية( هـ 679ت )

 احمد بطل وسيج

دراسة )المكان في روايات ابتسام عبد هللا  18/018
 (فنية

 انتظار أحمد حسين

شعر المخضرمات بين الجاهلية واألسالم  11/018
 (جمع وتوثيق ودراسة)

 نضال احمد باقر الزبيدي

الى ورقة قسم اللغة العربية مقدمة  12/018
السنوي االول كلية التربية جامعة المؤتمر

   2884-2883ديالى للعام الدراسي 

 مشحن حردان الدليمي

النصب على نزع الخافض في النحو  13/108
 العربي

احمد صالح أسماعيل 
 النعيمي

النقد النحوي في فكر النحاة الى القرن  14/018
 السادس الهجري

 سيف الدين شاكر نوري 

التمرد االجتماعي والنفي في شعر  15/018
 الجواهري

 جالل عبد هللا خلف

 خولة ابراهيم احمد الصراع في مسرحيات محي الدين زنكة 16/018

 خالد علي ياسين دراسة نقدية )عالم جليل القيسي القصصي  17/018

كريم علوان عبد هللا أثر اسلوب الدور التمثيلي في تحصيل  10/018



المتوسط في مادة  طالبة الصف االول
 المطالعة

 جاسم

الجهود المعجمية للدكتور ابراهيم  19/018
 السامرائي 

 علي خلف حسين العبيدي

المكان في شعر الصعاليك الى نهاية  28/018
 العصر االموي

 خالد جعفر مبارك

القرانية  التوجيه الصرفي للقراءات 21/018
في بحر المحيط االدبي حيان  المتواترة
 االندلسي

 زينب محمد صالح

الخالف النحوي بين ابي حيان وابي البقاء  22/018
 في البحر المحيط

نوفل اسماعيل صالح 
 الدليمي

عالء حسين عليوي  (البديع)الصورة البيانية عند شعراء  23/018
 البدراني

وتطبيقية  تأصيليةاسلوبية االلتفاف محاولة  24/018
 قصار السور القرانية انموذجأ

نوافل يونس سالم 
 الحمداني

شرح المقصود المسمى بالشكرية الحمد  25/018
دراسة ( هـ080ت)اد األقفهسي -بن عم
 وتحقيق

 نيدرا علي عباس الزبيدي

النقد النحوي في فكر النحاة الى القرن  26/018
 السادس الهجري

سيف الدين شاكر نوري 
 البرزنجي

ت )الشيخ محمد متولي الشعراوي  27/018
والمباحث اللغوية ( م 1990 -هـ 1419

 والنحوية في تفسيره

ابراهيم عبد هللا مراد 
 الجواري

النحو القراني في الكتب والرسائل  20/018
 1960الجامعية عند الباحثين العراقين من 

 م2888 –

 سهى ياسين زيد الكروي 

الفوائد المحررة في شرح مسوغات  29/018
األبتداء بالنكرة اسماعيل بن محمد 

العجلوني المولد الدمشقى المنشأ ولد سنة 
  (هـ1162)والمتوفى سنة ( 1807)

يحيى خليل اسماعيل 
 حسين الطائي

 االء ثائر يوسف القيسي فتحي عبد الفتاحالجهود النحوية للدكتور  38/018

امجد حميد عبد هللا  تراسل الحواس يفي النقد العربي الحديث  31/018
 التميمي

البديعة في قطب االمام علي المظاهر  32/018
 دراسة بالغية( عليه السالم )

حيدر احمد حسين 
 الزبيدي

صورة المكان دراسة في شعر االخطل  33/108
 والفرزدق وجرير 

 والء فخري قدوري 



االعتذارات في الشعر العربي في عصر  34/108
 ماقبل االسالم الى نهاية العصر االموي 

 نور عبد الرزاق احمد 

القراءة على االصل في القران الكريم  35/108
 دراسة صوتية وصرفية ونحوية

 محمد بشير حسن العبيدي

لجمال / شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ  36/108
دراسة الدين محمد بن مالك النحوي 

 وتحليل

 ناجي إبراهيمهند 

37/108   

توفيق هالل احمد  علل االختيار في تفسير ابي السعود 30/108
 الجبوري

شرح فتح الرؤوف في معاني الحروف  39/108
وما في معناها من االسماء والظروف 

 لبحرق الحضرفي  

 سعدون طه سرحان 

شعر دخيل الخزاعي دراسة موضوعية  48/108
 فنية

 امجد محمد شكر البياتي

البحث الصرفي في التفسير الكبير لفخر  41/108
 الدين الرازي

حسين حمود خضير 
 الشمري

النقد القصصي عند علي جواد الطاهر عند  42/108
 الباحثين العراقين في القرن العشرين 

ياسمين علي محمود 
  العنبكي

في  التوجية النحوي للقراءات القرانية 43/108
 -هـ544)التفسير لفخر الدين الرازي 

 (هـ686

ستار فليح حسن جاسم 
 العبيدي

انماط التعابير المجازي في شعر ابن دراج  44/108
 القسطلي 

 عدنان كنعان مهدي 

 عبدال  شيماء صباح الحزن في شعر العصر االسالمي 45/108

قضايا المراءة في الشعر النسوي العراقي  46/108
(1945-1908) 

مخيبر مصطاف  إيمان
 الغر يري

زينب باسل كامل مراد  المرزوقي لغويا   47/108
 الداغستاني

 محمد سبع إبراهيم إسراء النقد من الداخل 40/108

شخصية االنبياء أولي العزم في / رسالة  49/108
 قصص القراني 

باسم محمد علي 
 السامرائي 

في ديوان  –انماطه ودالالته  –االيقاع  58/108
 اليليا ابي ماضي( الجداول)

عفراء سامي عبود 
 الداودي

 ميادة محمد عبد اللطيف اثر االسالم في شعر النقائض 51/108

 ايمان خليفة اسماعيل مصادر الصورة في شعر السياب  52/108

  عبد العجيلي جبار  انعام( هـ378)علل االختيار عند االزهريان  53/108



 االزهري في مفردات معاني القراءات 

 نجم عبد جار هللا االفراد والجمع في القران الكريم 54/108

  وفاء حسين علي خالدي  كتب الحدود النحوية تحليل وموازنة  55/108

المعاني النبوية الشريفة في البحث الجامعي  56/108
 العراقي

رغد اسماعيل حسين 
 االوسي

( هـ639ت )البن الخباز توجيه اللمع 57/108
 دراسة لغوية ونحوية

 رعد كريم حسن

 الكوفيين إلىالنحوية  اآلراءالوهم في نسبة  50/108
 في ضوء كتب الخالف النحوي

 بشرى عبد المهدي

 ييهانتصار يونس مه المماثلة الصوتية في اللهجات العربية 59/108

 الدرس البالغي في أنوار الربيع في انواع 68/108
-هــ 1852)البديع البي المعصوم المدني 

 ( هـ1128

 ليلى سعد هللا ناجي

تعدد الوجوه االعرابية في الحديث النبوي  61/108
 الشريف

عدي أحمد علوان 
 الجميلي

 مشحن حردان مظلوم  المنجز البحثي االول لقسم اللغة العربية  62/108

-272شعراء الدولة العباسية من صفحة  63/108
 ( دراسة وتحقيق) 338

 حسين مالو السامرائي

من مناهج ماحول النص قراءة نقدية  64/108
 معاصرة 

 جنان خليفة عباس

 اياد سليمان الشمري نحو الكوفيين في دراسات الطرفيين 65/108

( دراسة فنية )شعر عدي بن زيد العابدي  66/108
الى  1960العراقين من عند لباحثين 

 م  2888

 فائزة عبد الزهرة جمال 

التوجيه النحوي للقراءات القرانية في  67/108
 كتاب السبعة البن مجاهد

 عباس حميد سلطان

 رياض عبود غوار  رمضان عبد التواب وجهوده في اللغة 60/108

النحوية (هـ672ت)اثر مصنفات ابن مالك  69/108
 بفي مغني اللبيب

 بيداء عبد الخالق سلمان

 رياض كريم عبد هللا االجتماع في النحو العربي  78/108

البحث النحوي في قاموس المحيط للفيروز  71/108
 ابادي المتوفي 

يسرى هادي رشيد 
 الكرخي 

 علي العبيدي . د دليل رسائل الماجستير لطلبة جامعة ديالى  72/108

 يان رياض اديب القيسيف اللغةالبحث النحوي في كتب فقه  73/108

والرمز بالغيا  في شعر توظيف االسطورة  74/108
 المهجر

 صفاء الدين احمد فاضل

 منى رفعت عبد الكريم الوحدة العضوية في ديوان ابي هاني  75/108



 االندلسي

المصادر البالغية النقدية في كتاب دالئل  76/108
 االعجاز دراسة نقدية 

سوسن خيري نجم 
 الجبوري

التوسع في المعنى في التعبير القرائي عند  77/108
 في كتابه ( هـ605ت )البيضاوي القاضي 

 منذر محمود جاسم خليل 

ترتيب االبواب والقواعد النحوية في كتاب  70/108
 سيبويه في ضوء المنطق اللغوي 

 احمد فالح وادي

 فاهم طعمة احمد  عبد االله احمد ناقدا  79/108

 انمار ابراهيم احمد فاعلية الكتابة في النقد المعاصر  08/108

 مصطفى مجبل متعب  لغة القصة العراقية السبعينيات مثاال  01/108

02/108   

 عالء حسين عليوي     فاعلية االيقاع في التصوير الشعري  03/108

العلة النحوية في اعراب القراءات السبع  04/108
 (هـ378ت )خالويه الهمذاني وعللها البن 

                                        صدام مجيد داود 

الطبيعة بين نازك المالئكة وبدر شاكر  05/108
 (دراسة موازنة)السياب 

سليم احمد ابراهيم 
 القريشي 

توفيق هالل احمد ناصر  ماءات صحيح مسلم دراسة داللية نحوية  06/108
 الجبوري 

الصورة البيانية في شعر امريء القيس  07/108
 واثر البيئة فيها 

 شيماء حاتم عبود 

التوجيه النحوي للقراءات القرانية في  00/108
الكتاب الفريد في اعراب القران المجيد 

 (643ت)للهمذاني 

 باسمة خلف مسعود 

الجهود اللغوية والنحوية البي نصير  09/108
 ( هـ428ت نحو )الحدادي 

شيماء عبد الحليم 
 اسماعيل 

ومشتقاتها في ( غفر )التوظيف الداللي ل  98/108
 القران الكريم 

 سراب سامي حسين

 المباحث اللغوية عند بيان الحق النيسابوي 91/108
 (  هـ555تى )

 هاجر محمد جاسم محمد 

الصورة االستعارية في شعر ابي فراس  92/108
 الحمداني 

 سعاد عزيز جداع 

داللة االلفاظ النفسية في الحديث في  93/108
 صحيح بخاري 

 عصام نجم عبد 

اثر الدرس الصوتي الغربي في الدرس  ا94/108
 الصوتي العربي الحديث 

 محمد بشير حسن 

الحركة النقدية حول شعر المعلقات في  95/108
 الدرس النقدي المعاصر 

 شيماء نزار عايش مخلف 



نحو المبرد في كتب النحاة دراسة تحقيق  96/108
 وتقويم 

 رعد كريم حسن 

التوجيه النحوي في كشف المشكالت  97/108
وايضاح المعضالت في اعراب القران 

 (هـ543ت )وعلل القراءات للباقولي 

 حنان محمود حسين

اختالف البنية الصرفية في القراءات  90/108
 القرانية 

 بشرى عبد هللا قدوري 

سيبويه في كتابي الكشف والمشكل لمكي  99/108
 القيسي 

 وليد عبد هللا احمد الدليمي 

النظرية التوليدية التحويلية ومالحمها في  188/108
 (هـ205ت )للمبرد ( المقتضب )كتاب 

 بشائر علي عبد عباس

ردود الكرماني على النحاة في كتابة  181/108
 غرائب التفسير وعجائب التأويل 

 عبد هللا محيسن علي 

  إبراهيمصندل سلمان  مظاهر الحداثة في شعر المتنبي 182/108

التوجيه اللغوي و النحوي للقراءات  183/108
في مجمع البيان في تفسير القران  القرآنية

 للطبرسي 

ستار فليح حسن جاسم 
 العبيدي

 


