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 اسم التدريسي/التدريسة  عنوان بحث التخرج اسم الطالبة ت

 ظ. ػًبر ػجبص اطًبػٛم انمصص انمزاَٙ فٙ طٕرح انمصص إطزاء ضضٛز ػجبص تزكٙ  1

 ظ. ػًبر ػجبص اطًبػٛم انًتشبثّ فٙ انمزاٌ انكزٚى ٔصٕرِ إطزاء ػجع ػهٙ زًع ػًزاٌ  0

 ظ. ػًبر ػجبص اطًبػٛم انًجبزث انكاليٛخ فٙ طٕرح انٕالؼخ أطٛبف يشْز شعْبٌ طؼعٌٔ  3

 ظ. ػًبر ػجبص اطًبػٛم انُبطص ٔانًُظٕش ٔاًْٛتّ أفزاذ زظٍ ػهٕٛ٘ طجغ  4

 ا.ظ. طبخعح طّ يسًٕظ يططظ يجظظ نفمّ انطٓبرح فٙ االطالو أو انجٍُٛ ػًبظ صبنر  5

 ا.ظ. طبخعح طّ يسًٕظ يططظ يجظظ نفمّ انصالح فٙ اإلطالو غبنٙ يطزٔذآيُخ لبطى   6

 ا.ظ. طبخعح طّ يسًٕظ يططظ يجظظ نفمّ انشكبح فٙ اإلطالو آٚبد كبظى كزٚى نفتخ  7

 ا.ظ. طبخعح طّ يسًٕظ فٙ االطالو انسحيططظ يجظظ نفمّ  آٚبد دمحم طكزاٌ خبطى  8

انشفبء فٙ انمزاٌ انكزٚى ظراطخ  اٚبد آٚخ انززًٍ يسٙ ػجبص زًٕظ  9

 يٕضٕػٛخ

أ.و.ظ.أطًبء ضٛبء انعٍٚ 

 أزًع طهٕو انظؼٛع٘

أ.و.ظ.أطًبء ضٛبء انعٍٚ  يفٕٓو اندٓم فٙ انمزاٌ ٔانظُخ آٚخ سٍٚ انؼبثعٍٚ دمحم ْبظ٘  12

 أزًع طهٕو انظؼٛع٘

 -انفزق ثٍٛ انًزاح ٔانشٔخخ فٙ انمزاٌ  آٚخ فبضم خبطت يسظٍ  11

 -ظراطخ يٕضٕػٛخ 

أ.و.ظ.أطًبء ضٛبء انعٍٚ 

 أزًع طهٕو انظؼٛع٘

أ.و.ظ.أطًبء ضٛبء انعٍٚ  االظاة االضاللٛخ فٙ طٕرح نمًبٌ إٚالف رػع ػهٙ اثزاْٛى  10

 أزًع طهٕو انظؼٛع٘

آظاة تالٔح انمزآٌ انكزٚى ظراطخ  إًٚبٌ خبطى دمحم خبطى  13

 يٕضٕػٛخ

  يٛظٌٕ صجبذ ظأظظ.

فٙ انمزآٌ انكزٚى  انًسكى ٔانًتشبثّ- ثبٌ ْبظ٘ دمحم ضضٛز  14

 ظراطخ يٕضٕػٛخ

  يٛظٌٕ صجبذ ظأظظ.

انٓدزح فٙ انمزآٌ انكزٚى ظراطخ  ثظًخ طهًبٌ دمحم ػٕٚع  15

 يٕضٕػٛخ

  يٛظٌٕ صجبذ ظأظظ.

انتجذٚز ٔآثبرِ ظراطخ فٙ ضٕء انمزآٌ  تجبرن ػهٙ زظٍٛ ضهف  16

 انكزٚى

 ظ.يٛظٌٕ صجبذ ظأظ

انمزآٌ انكزٚى، ظراطخ اٜٚبد انكَٕٛخ فٙ  تمٕٖ زظٍ كزٚى فززبٌ  17

 فُٛخ

 ظ اطزاء يؤٚع رشٛع

طٕرح انُٕر، ظراطخ يٕضٕػٛخ _  زٍُٛ دمحم طهًبٌ ػجبص  18

 ثالغٛخ

 ظ اطزاء يؤٚع رشٛع

 ظ اطزاء يؤٚع رشٛع اطهٕة انطجبق فٙ خشء ػى زٕراء كزٚى ظاضم خبٚش  19

آٚبد انُجبد فٙ انمزاٌ انكزٚى ،ظراطخ  ضعٚدخ اثزاْٛى ػجع اثزاْٛى  02

 فُٛخ

 اطزاء يؤٚع رشٛعظ 

 ظ.اًٚبٌ زبخى يدجبص انتٕخّٛ انتزثٕ٘ فٙ فٙ طٕرح انسدزاد ظػبء ازًع يشػم طبرع  01
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انتٕخّٛ انتزثٕ٘ فٙ طٕرح نمًبٌ ظراطخ  ظيٕع ػعَبٌ خٕظح خجبرح  00

 يٕضٕػٛخ

  اًٚبٌ زبخى يدجبصظ.

ثًزح االطتغفبر فٙ انمزآٌ انكزٚى ظراطخ  ظٚبر يبخع زظٍ ػهٕع  03

 يٕضٕػٛخ

  زبخى يدجبص اًٚبٌظ.

اإلطزاف فٙ انمزآٌ انكزٚى ظراطخ  راَٛخ َجٛم ػًز طهًبٌ  04

 يٕضٕػٛخ

  اًٚبٌ زبخى يدجبصظ.

  االء شٕلٙ ػجع انجبلٙظ. اٚبد انططبة فٙ انمزآٌ انكزٚى رزبة ضبنع ػجع هللا ػجٕظ  05

أٚبد األيبَخ فٙ انمزآٌ انكزٚى ظراطخ  رطم طبنت سايم زظٍٛ  06

 يٕضٕػٛخ

  شٕلٙ ػجع انجبلٙ االءظ.

انٕصٛخ فٙ ضٕء انمزآٌ انكزٚى ٔانظُخ  رطم يزٔاٌ ػجع انسًشح خجز  07

 انُجٕٚخ

  االء شٕلٙ ػجع انجبلٙظ.

انؼُف ضع األطفبل أطجبثّ ٔػالخّ فٙ  رضبة ػجبص فبضم ػجع هللا  08

 ضٕء انمزآٌ انكزٚى ظراطخ يؼبصزح

 ظ.االء شٕلٙ ػجع انجبلٙ

 شزٔق َدبذ يشكٕر.ظ َفمخ انشٔخخ فٙ االطالو رلٛخ خبطى دمحم طجغ  09

"انًدبػخ ٔأثزْب ػهٗ األزكبو فٙ انفمّ  رلٛخ كبظى راْٙ زًعاٌ  32

 االطاليٛخ

" 

 شزٔق َدبذ يشكٕر.ظ

يُٓدٛبد اإلصالذ ٔانتغٛٛز فٙ ضٕء  رٔاء يسًٕظ َبخٙ ضضٛز   31

 طٕرح انُظبء

 شزٔق َدبذ يشكٕر.ظ

ٔطبئم انعػٕح ٔأطبنٛجٓب فٙ ضٕء  سْزاء خبطى ضًٛض  30

 انمصص انمزاَٛخ

 شزٔق َدبذ يشكٕر.ظ

ززٚخ انفكز ٔيصبظر انثمبفخ يٍ يُظٕر  سْزاء ضهف شٕا٘ ثعا٘  33

 إطاليٙ

 دمحم صفبء خبطىظ.

انسعٚث انشزٚف ٔأثزِ فٙ ثُبء انًُبْح  سْزاء ػجع انسظٍٛ خظبو نشاو  34

 انثمبفٛخ ٔانتؼهًٛٛخ

 دمحم صفبء خبطىظ.

انُظبو اإللتصبظ٘ ٔانًبنٙ فٙ انظُخ  كزو كبظى ثبَٙسْزاء   35

 انُجٕٚخ

 دمحم صفبء خبطىظ.

 دمحم صفبء خبطىظ. انتكبفم ٔأثؼبظِ فٙ زٛبح انفزظ ٔانًدتًغ سْزاء ْبتٕ يطز صبنر  36

انتٕخٛٓبد انمزآَٛخ نالطزح نتدُت انؼُف  سُٚت ضضٛز ػجبص زظٍ  37

 االطز٘

  اُٚبص فهٛر ضالٔ٘و.

لٕنّ تؼبنٗ ) فظُٛظزِ نهؼظزٖ( ظراطخ  يزساسُٚت طتبر كبيم   38

 يٕضٕػٛخ

  اُٚبص فهٛر ضالٔ٘و.

ٔصف طجٛؼخ االَظبٌ فٙ ػاللتّ يغ  سُٚت ػبظل زضب٘ يطز  39

 اٜضزٍٚ فٙ انمزاٌ انكزٚى

  اُٚبص فهٛر ضالٔ٘و.

  اُٚبص فهٛر ضالٔ٘و. انٕلبٚخ فٙ انمزاٌ انكزٚى ظراطخ لزاَٛخ سُٚت ػبئع كبطغ  42

اثتظبو ػجع انسظٍٛ ظ. " تمٙ زبفع سُٚت ػجع انزضب  41
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 صٕر انتأَٛث فٙ طٕرح يزٚى

" 

  طهطبٌ

 " سُٚت ػهٕاٌ يسظٍ ػٕظح  40

 أطهٕة االطتفٓبو فٙ طٕرح َٕٚض

" 

اثتظبو ػجع انسظٍٛ ظ.

  طهطبٌ

 " سُٚت لبطى صجز َصٛز٘  43

أطهٕة انُفٙ فٙ طٕرتٙ انًعثز 

 ٔانمٛبيخ"

اثتظبو ػجع انسظٍٛ ظ.

  طهطبٌ

 "أطهٕة األيز فٙ طٕرح َٕٚض زظٍسُٚت يسظٍ زبخى   44

" 

اثتظبو ػجع انسظٍٛ ظ.

  طهطبٌ

 ظ. إَار سْٛز َٕر٘ انًُٓح انُجٕ٘ فٙ يٕاخٓخ االٔثئخ طبرح طؼع ٕٚطف دمحم  45

انٕثبء آضز انشيبٌ ظراطخ فٙ ضٕء  طبرح فتسٙ كبظى زظٍٛ  46

 انظُخ انُجٕٚخ

 ظ. إَار سْٛز َٕر٘

ٔظٔرِ االلتصبظ٘ فٙ ( انُجٙ شؼٛت) طبرح لبطى ضضٛز َذٚز  47

 انمزآٌ انكزٚى

 ظ. إَار سْٛز َٕر٘

 طبنت أزًع ػٕاظظ. أزكبو صالح اندًبػخ فٙ انُٕاسل طبرح يسظٍ َٕار زظٍٛ  48

 طبنت أزًع ػٕاظظ. يبٚتؼهك ثؼًهٛبد انتدًٛم ظراطخ فمٓٛخ طدٗ طؼع ازًع طهًٛبٌ  49

 طبنت أزًع ػٕاظظ. انتؼبيم يغ أخٓشح انتٕاصم ظراطخ فمٓٛخ طدٗ ػًبظ كبظى يفتٍ  52

 طبنت أزًع ػٕاظظ. نجبص أنًزاح ٔأزكبيّ َظزح فمٓٛخ طسز ْبَٙ كبظى لبطى  51

 -طز انفصبزخ الثٍ طُبٌ انطفبخٙ  طزٖ يؤٚع دمحم زظٍٛ  50

 يططظ ٔػزض

 ظ.ثبٌ زًٛع فززبٌ

شدزح انفٌُٕ انجالغٛخ فٙ كتبة انجعٚغ  طًٗ فبضم زظٍ ضضٛز  53

 فٙ َمع انشؼز

  ثبٌ زًٛع فززبٌظ.

شًض انضسٗ ظأظ زبٔ٘   54

 كشٚز 

شدزح انفٌُٕ انجالغٛخ فٙ كتبة يفتبذ 

 انؼهٕو نهظكبكٙ

  ثبٌ زًٛع فززبٌظ.

يططظ  -االػدبس ٔاالٚدبس نهثؼبنجٙ  شًض طؼع خبطى دمحم  55

 ٔػزض

  ثبٌ زًٛع فززبٌظ.

 ظ.رلٛخ شبكز يُصٕر انُجٕاد فٙ طٕرح انذارٚبد شٓع رٚبض يٕطٗ ػجٛع  56

  رلٛخ شبكز يُصٕرظ. اشزاط انظبػخ ػُع ػمٛعح انٕٛٓظ شٓع طؼعٌٔ يسظٍ زظٍٛ  57

انعرٔص انؼمعٚخ انًظتفبظح يٍ طٕرح  ضسٗ صبظق ظرة يٓع٘  58

 انُدى

  رلٛخ شبكز يُصٕرظ.

  رلٛخ شبكز يُصٕرظ. فٙ ػصز االسيبد انتعاػٛبد االضاللٛخ ضسٗ فبضم كبظى زٌُٕ  59
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انؼًم فٙ  انؼًم انطبنر ٔيُٓب ازجبط ػبئشخ ازًع دمحم فزٚر  62

 انمزاٌ انكزٚى

 اطزاء اثزاْٛى كبيمظ.

انؼًم انطبنر ٔيُٓب التزاف انذَت فٙ  غظك طؼع ػجع انسظٍٛ زظٍ  61

 انمزاٌ انكزٚى

 اطزاء اثزاْٛى كبيمظ.

االػًبل انًسزيخ فٙ انمزاٌ انكزٚى  فبطًخ ثشبر فهٛر يٓع٘  60

 ظراطخ يٕضٕػٛخ

 اطزاء اثزاْٛى كبيمظ.

انؼًم انًفضٙ إنٗ انُدبذ فٙ انمزاٌ  فبطًخ خجبر كزٚى ْبَٙ  63

 انكزٚى

 اطزاء اثزاْٛى كبيمظ.

ػمٕثخ يٓزة انًطعراد فٙ انفمّ  فبطًخ رػع يطز ػجبص  64

 االطاليٙ

 اشٕاق طؼٛع رظُٚٙظ.

 اشٕاق طؼٛع رظُٚٙظ. أزكبو انطهغ ظراطخ فمٓٛخ فبطًخ طؼع ػهٕاٌ  65

 اشٕاق طؼٛع رظُٚٙظ. يُٓب ظبْزح كثزح انطالق ٔانسهٕل نهسع فبطًخ شبكز يسًٕظ زًٛع   66

 اشٕاق طؼٛع رظُٚٙظ. انؼمٕظ االنكتزَٔٛخ ٔاالزكبو انًتؼهمخ ثٓب فبطًخ ػمٛم يبنر ٚبكٕد  67

 ظ.اشٕاق طؼٛع رظُٚٙ أزكبو انمذف فٙ اإلطالو  ظراطخ فمٓٛخ فبطًخ دمحم زًٕظ ػشأ٘  68

أثز انتزخًخ فٙ انمزٌ انثبَٙ انٓدز٘  فبطًخ َٕر٘ كبظى  69

 االطاليٛخػهٗ انؼمٛعح 

 ظ.فبطًخ طبنت يدٛع

ػمٛعح اصسبة االػزاف فٙ انمزآٌ  يزٔح رػع ػجع انصبزت ػهٛص  72

 انكزٚى

 فبطًخ طبنت يدٛعظ.

 فبطًخ طبنت يدٛعظ. اندٕاَت انؼمعٚخ فٙ انظٛزح انُجٕٚخ يزٔج رػع فطز٘ طجغ  71

اثز االًٚبٌ ثبهلل تؼبنٗ فٙ تزطٛص  يزٚى ػهٙ ػجبص زًٕظ  70

 انًزالجخ ٔانًشبْعح

 فبطًخ طبنت يدٛعظ.

االػتًبظ ػهٗ انُفض ثبنؼًم ْٔدز  يالن خبطى اثزاْٛى خٕاظ  73

 انفزاؽ

  ا و ظ ػجبص دمحم رشٛع

  ا و ظ ػجبص دمحم رشٛع زظٍ انظٍ فٙ هللا يفتبذ انظؼبظِ يُبل زظٍ ػجبص زًٕظ  74

  ا و ظ ػجبص دمحم رشٛع انًؼصّٛ َٔتبئدٓب انٕضًّٛ ػهٗ االَظبٌ يُبل ػًبر خًٛم رشٛع  75

  ا و ظ ػجبص دمحم رشٛع اطجبة انظؼبظِ ٔاَشزاذ انصعر يُٗ ػجع انصًع كبظى طهًبٌ  76

كهًخ انًزج ٔاضٕاتٓب فٙ انمزآٌ انكزٚى  يًَٕٛخ َشأد ػجع اندجبر ػهٙ  77

 ظراطخ يٕضٕػٛخ

 ظ.ايم كبظى سٔٚز

كهًخ انًبء ٔاضٕاتٓب فٙ انمزآٌ انكزٚى  َبظٚخ يٕطٗ ٔنٙ شطت  78

 ظراطخ يٕضٕػٛخ

 كبظى سٔٚز ايمظ.

كهًخ فُع ٔاضٕاتٓب فٙ انمزآٌ انكزٚى  َجأ طؼع ػجٕظ ضٛز هللا  79

 ظراطخ يٕضٕػٛخ

 ايم كبظى سٔٚزظ.

انًزض فٙ انمزآٌ انكزٚى ظراطخ  َجأ ػجبص طزاط ػهٙ  82

 يٕضٕػٛخ

 ايم كبظى سٔٚزظ.
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 د. انوار زهير نوري                                            

 رئيسة قسم علوم القرآن والتربية االسالمية 


