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 اسم الطالبة اسم البحث اسم التدريسي ت 

لاعدددددة ا مددددور بممابددددداا وتطبيمات ددددا  .0 د. ساجدة طـه   0
 الفم ية.

لاعدة المشدمة تجلدا التيسدير وتطبيمات دا  .9
 الفم ية.

 لاعدة اليمين   يزول بالشن. .3

 نوري اعتبار جمال .0
 سعد عبد هللا أنوار .9

 
 آية ناظم خلف .3

السددليم  ددي المددرآن نمددا ج مددن التخطدديط  .0 د. انوار زاير   9
 الكريم.

 دددي السدددنة السدددليم نمدددا ج مدددن التخطددديط  .9
 النبوية.

زرع  ددي بيددان العاللددة الزوجيددة  أمحددديث  .3
 . اإلسالمبين الرجل والمرأة  ي 

 ابت ال جبار شريف .0
 

 باحا عبد هللا  إسراء .9
 إسماعيلحياد  إسالم .3

دور الخطدداا المعتدددل  ددي تعزيددز الوحدددة  .0 د. رلية شاكـر  3
 ا سالمية.

 أثر العميدة  ي تمويم ا نحراف الخلمي. .9
أثر اإليمان با نبياء والرسل علد  سدلون  .3

 المسلم.

 ايمان  الح حسن .0
 

 ية داود سلمانآ .9
 عماد نعمة سعيد آية .3

 النبوات  ي سورة اود. .0 د. عمـار عباس  4
 ا ل يات  ي سورة يونس. .9
 مشااد الميامة  ي سورة النازعات. .3

 اند عمر حيدر .0
 اناء عبد هللا .9
  اتن حيدر .3

آداا البددحبة  ددي ا سددالم وأثراددا علدد   .0 د.  اطمـة طالـا  5
 المسلم.

 ليم التعامل مع اليتيم  ي اإلسالم. .9
 الر ك بالحيوان  ي ضوء المرآن والسنة. .3

 آية مشتاق طالا .0
 بسمة عيدان دمحم .9
 بنين عبد الرزاق  .3

 و دة بنت المستكفي شاعرة. .0 د. بـان حميد  6
موضددوعية  شددعر ليلدد  ا خيليددة  دراسددة  .9

  نية(.
 ابن ش يد ا ندلسي شاعراً. .3

 بيداء كريم علي .0
 تبارن علي  رحان .9
 تبارن  اضل .3

احاديددث البددالة وأثراددا  ددي بندداء الفددرد  .0 د. دمحم بفاء  7
 والمجتمع.

احاديددث البددوم وأثراددا  ددي بندداء الفددرد  .9
 والمجتمع.

احاديدددث الزكددداة وأثرادددا  دددي بنددداء الفدددرد  .3
 والمجتمع.

بنددداء الفدددرد احاديدددث الحددده وأثرادددا  دددي  .4
 والمجتمع.

 تم  عادل .0
 

 جنان حسن حمزة .9
 

 حنين حسين  رحان .3
 

 حنين سعد تمدير .4

 البدلة وآداب ا  ي المرآن الكريم. .0 د. عباس دمحم  8
 آيات ا ستمامة   دراسة موضوعية( .9
 جريمة إيتاء الفاحشة  ي المرآن الكريم  .3

   دراسة موضوعية (.
 

 حوراء لاسم علي .0
 دعاء عمران عيس  .9
 إبراايم دنيا أحمد .3
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  ي النشاط ا لتبادي. ادي النبي  .0 د. طالا أحمد  9
الجواندددا التربويدددة  يمدددا ورد مدددن آيدددات  .9

 لرآنية  ي مدح أبحاا خير البرية.
البعددددد اإلنسدددداني  ددددي ضددددوابط الطددددالق  .3

  دراسة  م ية(
أثددر ا عددالم  ددي تلييددا العمددل   دراسددة  .4

  م ية(

 رجاء محسن ثويني .0
 رسل خميس حسين .9

 
 رسل  الح دمحم .3

 
 رسل دمحم جميل .4

 

د. ابتسددددددام عبددددددد   01
 الحسين

 المشتمات  ي سورة النساء. .0
 بور ا ستف ام  ي سورة يوسف. .9
 المفعول  يه  ي سورة  النور. .3
 أدوات الجزم  ي سورة الك ـف. .4

 رغدة  رحان شطا .0
 ر ل يوسف جاسم .9
 رلية  اضل كمبوع .3
 رلية مجيد عاشور .4

د. اسددددماء ضددددياء   00
 الدين

والنسداء  دي  الفروق الفردية بين الرجدال .0
 باا المعامالت.

 أثر المرض تخفيف ا حكام .9
 آيات التدبر  ي المرآن الكريم .3

 زاراء موس  .0
 

 زينا احمد لطيف .9
 زينا حسن علي .3

 ح ف المفردة  ي المرآن الكريم. .0 د. إسراء مؤيد  09
اسلوا الن ي  ي المرآن الكريم   دراسدة  .9

 بالغية(.
 سورة الملن  دراسة بالغية(. .3
 التشبيه  ي جزء عّم . انواع .4

 زينا علي نعمة .0
 زينا م دي سويف .9

 
 زينة رباح طراد .3
 زينة علي حسين .4

وخبائبددده  دددي سدددورة  مكاندددة النبدددي  .0 د. ميسون بباح  03
 األحزاا.

 آداا التعامل  ي ضوء المبص المرآني. .9
بددددفات الي ددددود كمددددا يبددددوراا المددددرآن  .3

 الكريم.
ااميددة تنظددديم الولدددت دراسدددة  دددي ضدددوء  .4

 المرآن الكريم.

 دنيا سالم دمحم .0
 

 و ء شمخي جبر .9
 مريم عبد الحسين  .3
 تبارن دمحم سعيد .4

الفدداظ خددواص الددنفس ا نسددانية المتمابلددة  .0 د. انسام خليل  04
  ي المرآن الكريم  دراسة د لية(.

لفظة  غفدر(  دي المدرآن الكدريم   دراسدة  .9
 د لية(.

األلفدداظ الدالددة علدد  شددروق الشددمس  ددي  .3
 المرآن الكريم.

 والضر  ي المرآن الكريم.لفظتا النفع  .4

 سارة خالد عناد .0
 

 سارة دمحم مجيد .9
 

 سج  عبد دويه .3
 

 سحر خميس محي .4

سددددالمة الحددددواس الخمددددس وأثراددددا  ددددي  .0 أ. م. اشواق سعيد  05
 البالة.

 . أحكام سفر المرأة .9
 أحكام رائد الفضاء  ي الفمه ا سالمي .3
 حد الزنا وأثره  ي الفمه ا سالمي .4

 
 

 سماح دمحم عليوي .0
 عبد هللاشفاء  ائك  .9
 ش د سوادي  ااود .3
 ش د عبد الزارة .4
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 من ه المرآن الكريم  ي ت  يا األخالق. .0 د. شروق نجاح  06
 أحكام الممسوحات  ي الوضوء. .9
 احكام ال جرة. .3
 تربية ا بناء  ي ا سالم. .4

 شيرين كامل سكران .0
 بابرين بادق .9
 ضح  سعد عبد هللا .3
 عائشة حسن .4

لممدددان دراسدددة  .التوجيددده التربدددوي  دددي سدددورة0 د. ايمان حاجم  07
 موضوعية

 واثراا  ي المرآن الكريم دراسة  .الكلمة الطيبة9
. حموق الطفل اليتيم  دي المدرآن الكدريم دراسدة 3

 موضوعية .

 زاراء دمحم عيدان . 0   
    
 نور امير عباس. 9   
 زينا شريف مزار .3   
 

 السخرية  ي المرآن الكريم .0 د. إسراء إبراايم  08
   دراسة موضوعية(.

اللفلدددة  دددي المدددرآن الكدددريم       دراسدددة  .9
 موضوعية(.

مسددؤولية المددرء عددن عملدده  ددي المددرآن  .3
 الكريم.

آيدددات ا بدددتالء والفدددتن اختبدددار لـدددـ إيمدددان  .4
 المؤمن.

 عبير أحمد سويدان .0
 

 غدير راضي ساجت .9
 

  اطمة اياد كعيد .3
  اطمة حسن ياسين .4

أدا المعاملدددة وأثدددره  دددي بنددداء العاللدددات  .0 د. ا ء شولي  09
 ا نسانية  ي ضوء المرآن والسنة.

 التربية الخلمية  ي المرآن الكريم. .9
مدددن ه المدددرآن الكدددريم  دددي الولايدددة مدددن  .3

 ال نوا ومعالجت ا.
آيات السحر  ي المرآن الكريم وأثره عل   .4

 الفرد والمجتمع والولاية منـه.

  رلان عدنان .0
 

 كريمة رحيم جاسم .9
كدددددوثر سدددددلمان عبدددددد  .3

 اللطيف
 لينة دمحم حسين .4

 

سددبل المضدداء علدد  العنددف الددوظيفي ضددد  .0 ايناس  ليح م.  91
 المرأة  ي الشريعة ا سالمية.

لدد  ا دراد ترسيخ ليم السلم ونبد  العندف  .9
 .المجتمع

دور األم  دددي حمايدددة األسدددرة  دددي ضدددوء  .3
 .المرآنية  التوجي ات

 مريم حسن اادي .0
 

 مريم حمدان جامع .9
 

مريم عبد الحسين عبد  .3
 الرسول

 م. م. أنددور لطيددف  90
 بالح

 مف وم الحجاا واحكامه .0
ظددداارة الللدددو  دددي ضدددوء المدددرآن الكدددريم  .9

 والسنة النبوية
 رؤية ال الل شروط ا واحكام ا. .3
حجيدددة الدددرؤ   دددي   المنامدددات الشدددريعة  .4

 اإلسالمية(.

 مريم عزيز .0
 مريم  الح رضا .9

 
 مريم ممداد بالح .3
 مياسة دمحم  اضل .4

 

د م. زيندددددددددددددددة داو  99
 سلمان

سددديرة الخليفدددة الخدددامس عمدددر بدددن عبدددد  .0
 العزيز.

 المؤاخاة بين الم اجرين وا نبار. .9
 اإلمام جعفر البادق ودوره السياسي. .3
 رضي هللا عنهسيرة الخليفة ابو بكر البديك  .4

 ميس عدنان .0
 ميمونة ناجي عطية .9
 نبأ أحمد حامد .3
 نبأ ماجد حميد .4
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 م. ندددددددور ااشدددددددم  93
 عبود

 نعيم أال الجنة  ي المرآن الكريم. .0

  ي التعامل مع الناس. من ه الرسول  .9
األمثددال  ددي المددرآن الكددريم وأثراددا علدد   .3

 ا نسان.
آيددات البددبر  ددي المددرآن الكددريم ودوراددا  ددي  .4

 إيمان الفرد

 ند  علي سعيد .0
 ند  يونس خلف .9
 نرجس ج ادي حازم .3

 
 نور ال د  رحيم .4

 

م. م. سحر رسدول   94
 دمحم

 حكم البيام عند مريض السكر. .0
 حكم اللسل  ي الفمه ا سالمي. .9
 حكم الوشم  ي الفمه ا سالمي. .3
 حكم المخدرات  ي الفمه ا سالمي. .4

 اطمددددددددددددددة احمددددددددددددددد  .0
 لطيفعبدال

 ااجر عباس  زم .9
 اديل عبد الكريم  .3
 اديل علوان رمضان .4


