
    

 

   م. م مروة برهان

 ستار جبار  المضامٌن التربوٌة فً سورة لقمان 

  االعجاز الغٌبً فً القرآن الكرٌم  

 دمحم قاسم  االثار التربوٌة فً سورة النور 

 مصطفى غالً  العفة فً القرآن الكرٌم السٌدة مرٌم العذراء أنموذجا  

 ضحى زاهد القرآن الكرٌمالشكر فً  

   م .م  مروة دمحم

 احمد شهٌب داللة العٌن فً القران الكرٌم 

 ٌاسٌن حٌدر الرؤٌا فً القران الكرٌم 

 علً سلمان  الوحً كٌفٌاته داللته 

 اسعد عمران الناسخ والمنسوخ فً القران الكرٌم 

 حسٌن ناصر  القصة القرآنٌة خصائصه واغراضه 

   م . م فرقد لفته 

 رسل خالد قدسٌة المرأة ومكانتها فً القرآن الكرٌم 

  اإلنسان فً نظر اإلسالم 

  الداللة الشرعٌة فً آٌات األحكام 

  سورة االنفطار دراسة داللٌة 

 زهراء ٌاسٌن التقٌّة دراسة فً ضوء القرآن والسنة النبوٌة 

 سجاد عطٌه تفسٌرٌةاإلمامة فً المفهوم القرآنً دراسة  

   م سارة عبد هللا  م.

 علً بشٌر  الوقت فً القرآن الكرٌم دراسة تفسٌرٌة 

 حسن لفته  التسامح فً القرآن الكرٌم دراسة تربوٌة  

  الشفقة بٌن القرآن الكرٌم ونهج البالغة  

 دمحم سعد   الموت فً القرآن مفهومه وانواعه 

 كرار خضٌر آٌات الشفاء فً القرآن  الكرٌم دراسة تفسٌرٌة  

   م .م ندى حسن 

 نور ثامر  القضاء والقدر فً القرآن الكرٌم دراسة تربوٌة 

  القرآءات القرآنٌة وأثرها فً تفسٌر القرآن الكرٌم  

 مرتضى حسٌن  الشفاعة وآثارها التربوٌة  

 حوراء قاسم  البٌئة وتأثٌرها فً بناء شخصٌة المسلم  

 رسول ماهر  الخوف والرجاء فً القرآن  

 ٌوسف كرٌم  بناء الشخصٌة المؤمنة فً القرآن الكرٌم )الخصائص واالهداف( 

   د. عالء عبد الحسٌن 

 احمد ناظم  عفً سورة ٌوسف االخالق  

  الفاظ اللطف فً سورة مرٌم  

  معالم التربٌة فً سورة سبأ  

  االبعاد الحضارٌة واالخالقٌة فً سورة آل عمران  

  االحكام الفقهٌة فً سورة النساء  

   

  اشكالٌة الشر عند صدر الدٌن الشٌرازي  م .م مروة عبد فهد 

 حسٌن سمٌر  جدلٌة العالقة بٌن علم الكالم واصول الفقه  

  الدٌن الطوسًالعقل والوحً فً فكر نصٌر  

  السنن االلهٌة  فً القرآن الكرٌم واثرها فً استشراق المستقبل  

  اللطف االعتزالً فً فكر المعتزلة  

 حٌدر طارق االخالق 



    

   د . علً حسن 

 مؤمل دمحم  القضاء فً عهد االمام علً )ع( 

 علً خالد الحمزة بن عبد المطلب ودوره فً االسالم  

 مرتضى دمحم  دستور المدٌنة 

  الدواوٌن فً العهد االموي  

 خضر حسن  تأثٌر الفكر االعتزالً على الفكر االسالمً المعاصر  م. م فاطمة صالح 

  موقف المعتزلة من الفالسفة ) الكندي انموذجاً(  

 علً خٌون  النبوة بٌن عبد الكرٌم الشهرستانً ومال صدر الدٌن الشٌرازي 

 علً قاسم  المعجزة والنبوة وصلتهما بالعدل االلهً  

 مصطفى عواد موقف السٌد دمحم باقر الصدر من الفلسفة فً معرفة وجود هللا  

   

 تاج جمال  الدراسة الفقهٌة لبعض اصناف المطهرات والنجاسات د. ابراهٌم لطفً 

 احمد راضً  اثر االبتالء فً تهذٌب المؤمن 

 احمد دشر  علم الكالم عند العالمة الحلً /دراسة فب االلهبات 

   

 حبٌب هدهود اسلوب االمر فً الجزء االول من القرآن الكرٌم  د. دمحم ابراهٌم 

 مهدي كاظم  العالقة بٌن الرجل والمراة فً القرآن الكرٌم  

 رؤى عباس  تعدد الزوجات فً الشرٌعة االسالمٌة 

 دعاء محسن  المجازٌة لفعل االمر فً تفسٌر نظم الدور للبقاعًالداللة  

   

 هند حٌدر  االسالٌب التربوٌة فً سورة ٌوسف ع م.م دمحم جمٌل 

 رند حسٌن حجٌة القٌاس فً اصول الفقه االسالمً 

 دمحم جعفر االبعاد النفسٌة واالجتماعٌة فً االحكام الشرعٌة المتعلقة بالمرأه 

   

 دمحم صالح  سورة الزلزلة عباس فاضل  م.م

 علً صبٌح  االسراف فً القران الكرٌم  

 ٌوسف مردان الربا فً االسالم 

 دمحم باسم جمعة دور القصة القرآنٌة فً التربٌة االسالمٌة 

   

 علً رعد  سورة البلد دراسة تحلٌلٌة م.م مهند سالم 

 صٌهودصفاء  التابعً الجلٌل سعٌد ابن جبٌر  

 زٌنب عداي سورة طه دراسة تحلٌلٌة 

   

 جودت كاظم  النسخ فً القرآن الكرٌم  د. علً خالد 

 حاتم كرٌم  القرآن واالسالم فً مواجهه االلحاد والطغٌان 

 جنان احمد رحٌم المهر فً الشرٌعة االسالمٌة 

   

 نجمة خالد  الصفح فً القرآن الكرٌم  م.م محسن حسن 

 فاطمة حمدي المستفادة من معجزة االسراء والمعراج االحكام 

   

 ماجد فاضل زٌنة المرأة فً الشرٌعة االسالمٌة م.م عمر عبد الكرٌم

 هدى اسماعٌل الجنات فً القرآن  

 فهد خلٌفه الخشوع هلل 

 

 


