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  اسم التدريسي
 
 ت

 البحث اسم الطالبة

 المشاكلة فً القرآن الكرٌم  مرٌم لفتة سلمان  1 د. اسراء مإٌد رشٌد  1

 اسلوب القسم فً القرآن الكرٌم  نور خماط صالح  2

 التقدٌم والتؤخٌر فً القرآن الكرٌم  آمال جبار لفتة  5

 التكرار فً القرآن الكرٌم  منى فٌصل محمد  6

 االستقامة فً القرآن الكرٌم اٌمان علً طارش  1 د. عباس محمد رشٌد  2

 دراسة موضوعٌة  –فً ظالل الثقة  دٌنا محمد سلمان  2

 موقف القرآن الكرٌم من الخمر  آٌات جمال داوود 3

 الطعام فً القرآن الكرٌمتحرٌم الخبائث من  رندة طالب احمد حمادي 4

 نعٌم اهل الجنة فً القرآن الكرٌم  هاجر احمد كاظم  5

 العمل فً القرآن الكرٌم سارة سعد محمود 6

حرص القرآن الكرٌم على الرضاعة  نهاد ٌاسٌن خلف  7
 واالسترضاع 

 احكام غسل المسنون  نور احمد توٌة  1 أ.م.اشواق سعٌد ردٌنً  3

 احكام المسافر فً الفقه االسالمً حمٌد احمداسماء  2

 احكام العدة فً الفقه االسالمً  حوراء محمود عبد العزٌز 3

 اثر وسائل السفر الحدٌثة فً رخص السفر  شٌماء سلمان سرحان  4

 احكام الصوم والصالة فً الدول القطبٌة  منى صبحً صادق  5

االحادٌث المتعلقة بطلب العلم واثرها فً  رٌهام قاسم شنان  1 د. محمد صفاء جاسم 4
 سلوك الطالب المعاصر 

 مفهوم االحسان فً السنة النبوٌة  شهد عالء محٌسن  2

 منهج السنة النبوٌة فً تطوٌر المجتمع  زهور عبد الجلٌل مرٌوش  3

 الصدق فً القرآن الكرٌم نور غنً جبر  4

العوامل النفسٌة واثرها فً بناء الشخصٌة  اٌسل محمد صبار  5
 االسالمٌة

خصائص االمة المحمدٌة فً ضوء الحدٌث  عال ٌوسف عبد الحسٌن  6
 الشرٌف 

 الرحمة واثرها فً الحدود اسماء سعد خضٌر  1 د. ساجدة طه محمود  5

 احكام المسنٌن فً الفقه االسالمً  زٌنب علً فالح 2

االحكام المتعلقة بفصل الشتاء /الطهارة  مرٌم فٌصل عٌدان  3
 والصالة 

 سوسن محمد عبود 4
 
 
 
 
 
 

 احكام الولٌمة فً الفقه االسالمً 



 االستبدال فً الفاظ القرآن  سمٌرة كاظم فرحان 1 د. هند عباس علً 6

 لفظة            فً القرآن الكرٌم  مٌساء قاسم عبد الحسن 2

 محمد اقبال شاعر االسالم  هند نعمة نوفل  1 د بان حمٌد فرحان  7

 بٌان اوجه االعجاز الموجودة فً سورة النور قمر محمود شرٌف  2

 بٌان اوجه االعجاز فً سورة المائدة  لمى كرٌم عبد  3

ابن رشٌق القٌروانً ومالمح التجدٌد فً   سماح احمد عماش  4
 جهوده النقدٌة 

 حكم صالة الوتر  حنان محسن منصور  1 د. طالب احمد عواد 8

 حكم المحرم للمرأة فً حجة الفرٌضة  آمنة فاضل فٌاض  2

 العورة فً الصالة  اٌمان سعدون حنون 3

حكم من ترك الصالة متعمدا هل ٌجب علٌه  زمن علً عجالن  4
 القضاء 

 حكم صالة العٌدٌن  شهد ٌاسٌن ابراهٌم  5

 حكم تغطٌة الوجه والكفٌن  علٌاء عبد هللا فرٌح  6

 حكم الطهارة فً لمس المصحف  زٌنب فاضل شانً  7

د. عمار عباس  9
 اسماعٌل

 مشاهد القٌامة فً سورة النبؤ اطٌاف جلٌل غالب  1

 النبوات فً سورة الهود زٌنب عبد الكرٌم علوان  2

 دور العقل فً االستدالل  سارة سعد مزهر  3

 دور القضاٌا فً االستدالل  سمر فالح حسن  4

 القصص فً سورة القصص مروة ولٌد ابراهٌم  5

 الفرق االسالمٌة فً حكم مرتكب الكبٌرة  دعاء عبد عبد هللا 6

 الجنة والنار فً العقائد االسالمٌة  رغدة باسل اسماعٌل  7

 اثر االستقصاء فً التعلٌم  عذراء نافع طالب  1 د. محمد ابراهٌم علً  11

 اثر االستكشاف فً التعلٌم  هدٌل حامد خلٌل  2

 طرائق التدرٌس واثرها فً تنمٌة المتعلم  شٌماء عبد الوهاب نعمة  3

 اآلثار النفسٌة والتربوٌة للحروب االهلٌة  صفا عباس جاسم  4

 اللعب واثره فً النمو النفسً والحركً  محمدشهد عبد  5

دور رٌاض االطفال فً تنمٌة السلوك  ورود هاشم حسٌن 6
 االجتماعً 

د. ابتسام عبد الحسٌن  11
 سلطان 

فً القرآن والتنوٌن واالدغام ظاهرة االشمام  حنٌن باسم حامد  1
 الكرٌم 

 اسماء االشارة فً القرآن الكرٌم  حنٌن طالب كاظم  2

3 
 

 حروف المد رإى علً حسٌن 
 

 الزمن فً القرآن الكرٌم  رٌام كرٌم قاسم لعٌبً  4

 سورة النور /دراسة موضوعٌة  نجالء ابراهٌم عبود  5

 قصة موسى فً القرآن الكرٌم رٌام محمد غازي 6

 احكام الرضاعة فً االسالم  نور حامد كرٌم  7
 
 



  شهد كرٌم عوٌز  1 د. ندى فٌصل فهد  12

 االبعاد التربوٌة للصالة فً االسالم  آٌة عبد السالم حسن  2

 الخطاب التربوي للمرأة فً القرآن الكرٌم  اسراء لفتة داخل  3

 اآلداب السلوكٌة فً القرآن الكرٌم  صابرٌن ٌاسٌن احمد 4

 فً تعدٌل سلوك المراهقٌن اسالٌب الرسول  ظفائر كامل سعٌد 5

 االٌقاع الموسٌقً فً الفواصل القرآنٌة  مآرب موفق عبد الهادي  1 د. انسام خضٌر خلٌل  13

 داللة الفاظ الهالك فً القرآن الكرٌم  حنٌن عالء عبد السالم  2

 سورة الواقعة دراسة داللٌة  دٌنة رشٌد مجٌد 3

الخصائص الداللٌة للتعبٌر القرآنً فً تصوٌر  زهراء حسن عبد نوة  4
 الزكاة 

  شذى محمد ثامر  1 د.مٌسون صباح داوود 14

 زٌنب بنت جحش ) ر ض( آٌة علً زٌدان  2

 دور المرأة المسلمة فً بناء وتطوٌر المجتمع  حوراء عزٌز محسن  3

االعجاز البالغً فً اختالف الفاظ القرآن  غفران عبد الحٌن عزٌز  4
الكرٌم ومدلوالتها فً ضوء القراءات 

 المتواترة 

االسالٌب العلمٌة لتربٌة الطفل فً القرآن  رٌام علً جواد 5
 الكرٌم

 الزي الشرعً دعوة واصالح وتقدم  والء محمد احمد 6

د. اسماء ضٌاء الدٌن  15
 احمد

 القواعد الفقهٌة لصغار السن  عذراء محمد رحٌم  1

 تؤدٌب الزوجة فً المنظور االسالمً  آالء عبد الكرٌم عباس  2

التفرٌق القضائً بٌن الزوجٌن دراسة مقارنة  سراب حسٌن ردام  3
 بٌن المذاهب الفقهٌة 

 نفقة الزوجة على زوجها دراسة فقهٌة  فاطمة جواد عبد هللا 4

 دراسة فً المهر المسمى مهر المثل  نورهان محمد جخٌور  5

 البدٌل الفقهً فً باب العبادات  سارة عٌسى احمد 6

 االحكام الفقهٌة المتعلقة بصغار السن  دنٌا فالح حسن  7

  فاطمة سامً رشٌد  1 د. رقٌة شاكر منصور 16

 دور العقٌدة فً التمكٌن والنصر  اسراء ٌاسٌن احمد 2

 عقٌدة الوالء والبراء فً سورة الزخرف  انتصار محمد ثامر  3

 اثر العقٌدة فً بناء الفرد  اٌناس قاسم داخل  4

 اثر البناء العقائدي فً حٌاة المسلم سارة عبد هللا خرٌبط 5

 اثر التسامح فً حٌاة المسلم  بثٌنة نعمة فرحان  6

 اثر العبودٌة فً حٌاة المسلم /  حال فلٌح عباس / رسوب 7

 الصالة البتراء مها جاسم محمد 1 م.م. انور لطٌف صالح 17

 الجهاد اقسامه واحكامه  هدى كاظم رحٌمة  2

 الزٌنة والتبرج عذراء عجٌل رعد  3

 تربٌة الطفل فً االسالم  هنوة احمد غرٌب  4

 احكام الحروف فً الشرٌعة االسالمٌة  دالل جاسم كاظم  5

نرجس عبد الكاظم عبد  6
 المحسن

 الوالٌة واحكامها 



 العنف ضد المرأة فً ضوء القرآن الكرٌم  براق سجاد صاحب  1 م. امل كاظم زوٌر  18

المشكالت الزوجٌة وعالجها فً ضوء القرآن  آٌات محمود سكران  3
 الكرٌم

 المساواة بٌن الرجل والمرأة فً القرآن الكرٌم  هبة عبد هللا ناصر  4

 االلوان فً القرآن الكرٌم زهراء سعد مجٌد 5

 آٌات الفساد فً القرآن الكرٌم  سمارا لقاء علً  6

م.م.نبراس محمود عبد  19
 الرزاق 

 االجتهاد وحكمه فً الشرٌعة االسالمٌة  دعاء حافظ ابراهٌم  1

 النسخ عند االصولٌٌن  رسل احمد كٌطان 2

 االحكام الوضعٌة عند االصولٌٌن  شهد حسٌن محمد  3

 االجماع عند االصولٌٌن  مرٌم ولٌد محمد 4

 االختالف فً الشرٌعة االسالمٌة  مسرى رعد محمد 5

 قاعدة سد الذرائع  هدى سعد فارس  6

  زٌنب عباس ابراهٌم  1 م.م.هدى محمد محسن  21

 عوارض االهلٌة وعوارضها  نور احمد عبد الهادي  2

 تخصٌص العام عند االصولٌٌن  نور محمد عزٌز  3

 مفهوم المخالفة  زمن فٌصل غازي 4

 صٌغ العموم عند االصولٌٌن  سارة نجاح علً 5

م.م. اسراء ابراهٌم  21
 كامل 

   

    م.م.حنان علً احمد 22

م.م. آالء شوقً عبد  23
 الباقً 

 الصدقة فً القرآن الكرٌم  اٌمان ناصر حسٌن  1

انهٌار االنسان فً القرآن الكرٌم دراسة فً  رهام مهدي صالح  3
 النفاق 

 الحٌاء فً القرآن الكرٌم  مروة سمٌر خضٌر  4

 الظلم فً القرآن الكرٌم  حنان محمد اسماعٌل  5

انتصار االنسان فً القرآن الكرٌم دراسة  والء صادق عبد 6
 تؤوٌلٌة فً قصة ٌوسف 

م.م. اٌناس فلٌح  24
 خالوي 

 الوقاٌة من التلوث البٌئً فً القرآن الكرٌم دنٌا كرٌم جاسم 1

 استراتٌجٌة القرآن الكرٌم فً الفساد االداري  دنٌا محمود شهاب  2

 الكرٌمآٌات الندم فً القرآن  رقٌة حاتم كاظم  3

التعامل مع غٌر المسلمٌن ودوره فً حفظ  مروة عبد الوهاب سعٌد 4
 االمن فً القرآن الكرٌم 

م.م. شروق نجاح  25
 مشكور 

اسباب اختالف المفسرٌن فً تفسٌر آٌات  تبارك جاسم احمد  1
 االحكام 

 االصابة بالعٌن والحسد سبؤ محمد فاضل  2

 منهج المفسرٌن فً تفسٌر آٌات االحكام  هدى عزٌز شالل 3

 مباحث علوم القرآن دراسة موازنة  رنا احمد حنتوش 4

الزواج فً الدٌانة اٌهودٌة واالسالمٌة دراسة  نورة حسٌن عبٌد  5
 موازنة 

 قصة سٌدنا موسى )ع( فً سورة الكهف  سجى عبد القادر ابراهٌم  1 م. انوار زهٌر نوري 26

 قصة سٌدنا ٌوسف فً سورة ٌوسف  ضحى عبد علً جواد  2

 مفهوم العولمة وموقف االسالم منها  اٌمان جاسم محسن  3



 الحقوق المالٌة للنساء فً القرآن  سجى محسن علوان  4

م.م. اٌمان حاجم  27
 مجباس

 اتباع الهوى فً القرآن الكرٌم  لمى حكٌم موٌل  1

 الٌؤس فً القرآن الكرٌم  مرٌم صالح هاشم  2

 التوجٌه االبوي فً سورة لقمان  منى طالب كاظم  3

 االستصحاب وتطبٌقاته عند االصولٌٌن  هاجر نجم سلٌمان  4

 تعظٌم المحرمات فً القرآن الكرٌم  نور علً سلمان  1 م.م.اسماء عباس جاسم 28

 الكرٌمقطٌعة االرحام وحكمها فً القرآن  آمنة صفاء سالم 2

3 
 

 طول االمل وعواقبه فً القرآن الكرٌم  اسماء حمادي صبر 

 ضوابط عمل المرأة المسلمة من خالل قصة  دٌار سمٌر الٌج 4
 النبً الرجل الصالح 

 المجاهرة بالمعصٌة وذمها فً القرآن  رند قحطان خضٌر  5
 

 المسإولٌة الشخصٌة فً القرآن الكرٌم  سجى حسٌن جواد 6

 االعجاز العلمً فً سورة الرحمن اسراء جابر عبد هللا  1 م.د. فاطمة طالب مجٌد  29

 مظاهر الوسطٌة فً القرآن رفل رعد شكر  2

 اثر االحسان فً تربٌة الطفل  مروة عماد علً  3

 صفات المتقٌن فً سورة الفرقان  نور عماد عكلة  4

القرآن الكرٌم /دراسة  بر الوالدٌن فً اٌمان خالد مصطاف  5
 موضوعٌة

 الوصاٌا العشر فً سورة لقمان  بتول عصام عبد الحسن  6

 الصحابً زٌد بن ثابت ومكانته العلمٌة  دعاء علً كاظم  1 م.م. زٌنة داوود سالم  31

 االمام جعفر بن محمد  اسراء علً خضٌري  2

 والنفاس بٌن الفقه والطب حكم الحٌض  سارة حسن كاظم  1 م.م.سحر رسول  31

 احكام المٌاه  سارة سامً عبد الكرٌم 2

 حكم المستحاضة فً الفقه االسالمً سارة كرٌم حمدان  3

أ.م.د.شاكر عبد  32
 مرزوك 

 فً مكة  موقف المشركٌن من الرسول  عذراء داوود سلمان  1

 التعلم وظاهرة الوحً  اطٌاف ناجً عبد  2

 نظرٌات العلم وحقائق القرآن الكرٌم  نجوان ضٌاء صدام  3

/ سارة عبد المنعم  4
 مستضافة

 

 العصمة فً القرآن الكرٌم نورة قاسم عبد الرضا 1 م.م.نور هشام 33

 النبً ٌونس وعصمته فً القرآن الكرٌم بٌداء محمد هانً 2

 االزواج الثالثة فً سورة الواقعة  رهام محمد كرٌم 3

 وصف الجنة فً القرآن الكرٌم روٌدة احمد محمد 4

 صفات االنبٌاء فً القرآن الكرٌم شٌماء اكرم حسٌن  5

 حٌاة البرزخ واالستعداد لها  لٌلى فاضل حمد 6

 


