
 
 

عناوٌن البحوث للمرحلة الرابعة قسم علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة فرع الصوٌرة للعام 
  0202-0202الدراسً 

 
 مالحظة عنوان البحث اسم الطالب اسم المشرف

 
م.م محسن حسن 

 خصباك

  جرٌمة السرقة فً الفقه الجنائً اإلسالمً رائد صباح 

  الحقوق المالٌة للمرأة فً الشرٌعة اإلسالمٌة عمر سعدون

  الودائع فً البنوك اإلسالمٌة شروطها وإحكامها سهاد فاضل 

  الشرٌعة اإلسالمٌة اإلحكام األسباب العالجالطالق فً  ورود غازي

    

 
 

 د. إبراهٌم لطٌف

  الشرعٌة المحاكم فً وتطبٌقاته اإلسالمٌة الشرٌعة فً المٌراث موانع شهاب احمد علً

  اإلسالمً الفقه فً التخوٌف جرائم علً محسن علً

  الشرعٌة المصلحة فً الزواج تقٌد ستار الخالق عبد

  اإلسالمٌة الشرٌعة فً الٌتامى أحكام رحٌم طالب عالء 

  اإلسالمً الفقه فً المعاصر اإلعالمً المجال فً المرأة دور جاسم عالء هٌلٌن

    

 
 خالد علً.د

  االسالمٌه الشرٌعة فً الظهار حكم نافع محمد

  وأنواعه القضائً التفرٌق أحكام ماجد علً

  باللعان التفرٌق حكم حلبوص غازي

  مقارنه دراسة ثالثا للمطلقة التحلٌل خلٌف  محمد علً

    

 
 م.م عمر عبد الكرٌم

  التفسٌر فً ع علً اإلمام اثر مهدي ماجد رغد

  الكرٌم للقرآن ألمقاصدي التفسٌر عبادي صالح

  القران فً النسخ حمٌد احمد

  والمعراج اإلسراء معجزة من المستفادة اإلحكام جمعة ولٌد أٌمان

    

 
 

 عباس فاضل عبٌدم.م 

  اإلسالم فً التكفٌر أسباب غالم جاسم علً

  الكرٌم القران فً اإلصالح مفهوم جاري عنٌد علً

  ألقرانً الخطاب فً االستخالف حمٌد شاكر محمود

  اإلسالمً المنظور فً األسرة مفهوم صالح جواد ثامر

  (السالم علٌه) علً اإلمام عند اإلسالمٌة ألدوله بناء أسس ناهً موحان ولٌد

  .العبادات فً العدالة فرحان فاخر ضٌاء

    

 
 

 م.م لٌلى حٌدر عباس

  القران فً االبتالء محمود عبٌد خالد

  الكرٌم القران فً العزة منعم موسى مٌادة

  تحقٌقها وسبل الكرٌم القران فً السعادة محسن موحان نضال

  الكرٌم القران ضوء فً التوبة جالل وسام

    

 
 

د. محمد إبراهٌم 
 ألجمٌلً

  العربٌة اللغة فً اإلعراب من لها محل ال التً الجمل عادل صادق

  .العربٌة اللغة فً وأحواله وأقسامه الفعل. عبد محمد حمزة

  تطبٌقٌة دراسة البدٌع علم هجول عامر  زمن

  نحوٌة دراسة العربٌة اللغة فً فٌه المفعول عبدا لنبً كرٌم سهام     

  وتطبٌق دراسة المعانً علم مصحب حامد رعد

  وتطبٌق دراسة البٌان علم رمح ضعن صادق

    

 
 

 م.م مهند سالم
 

 

  الكرٌم القران فً والجحود الشكر فرار عباس احمد

  الكرٌم القران فً العفو عبٌد سامً ادم

  الكرٌم القران فً والقلق الطمأنٌنة حمٌد الحسٌن عبد احمد

  الكرٌم القران آٌات فً التوكل ٌاسر عباس الدٌن تاج

  الكرٌم القران فً والفؤاد القلب ناجً عماد

 
 م.م محمد جمٌل عٌدان

  بالقرآن القرآن تفسٌر منهج جاسم أٌاد

  الكرٌم القرآن تفسٌر فً العلمً المنهج مصحب حامد خالد

  اإلسالمً النظام فً اإلنسان حقوق شاكر سمٌة

  الكرٌم القرآن فً العدل مقصد حاتم علً

    

 
 م.م مروة محمد عرد

  الجوانب التربوٌة فً سولرة النور احمد فاضل خلف 

  دراسة تفسٌرٌةسورة الكافرون  علً طالب وهٌب 

  المواعظ والعبر فً قصة النبً ٌوسع )ع( اساور شبر 

  قصة ذو القرنٌن فً القرآن الكرٌم دراسة تفسٌرٌة حسناء ثائر رؤوف 
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  رد الحوارٌٌن على عٌسى)ع( دراسة تحلٌلٌة رشا عبد هللا جبر 

  النفس فً القرآن الكرٌم انواعها واثارها االجتماعٌة زهراء منعم سلمان 

  موضوعٌةاالبتالءات فً القرآن الكرٌم دراسة  كرار سمٌر كرٌم 

  الجوانب التربوٌة فً قصة نبً هللا نوح)ع( علً كاظم سٌد

  مفهوم المكً والمدنً واآلراء فٌه اكرم قبٌل منشد

  المحكم والمتشابه فً القرآن الكرٌم دالل مجٌد جاسم 

  االعجاز الصوتً فً القرآن الكرٌم فاطمة اركان عطوان 

  فً القصة القرآنٌةاالغراض التربوٌة  زٌنب زٌد سعدي 

    

 
 
 
 

 م.د محمد جري 

  عالمات ظهور االمام الحجة "عج" ودولته فً خطبة البٌان خدٌجة شمخً جابر 

  الرجعة فً مفهوم المذهب االمامً ابعدها واهم مالمحها احمد هاشم ثامر 

  سورة الحاقة دراسة تحلٌلٌة خمائل محسن 

  دراسة تحلٌلٌةسورة المعارج  عباس علً منٌثر

  حقوق االرملة بٌن الشرٌعة والتطبٌق عثمان كرٌم هضل

  صلح الحسن االبعاد واالثار حسٌن عباس ٌوسف

  فتح مكه تفصٌالت واثاره زمن جاسم محمد

  عذاب القبر فً القران والسنة احمد هاشم هادي 

  سلسلة خلق االنسان دراسة تفسٌرٌة علمٌة سارة عبد الرحمن

  قصة النبً موسى "ع" الدروس والعبر ضحى علً حسٌن 

  الوحً )االبعاد والرؤٌة(  هبة رؤوف جاسم 

    

 
 
 

 م.م سٌف علً مهدي 

  البحث االخالقً فً تفسٌر مواهب الرحمن والمٌزان )سورة البقرة أنموذجا( احمد جمٌل جواد 

  فً القرآن الكرٌم وعالجهالغضب واسبابه واثارة  حسٌن عوفً طاهر 

  عجائب التسبٌح فً القرآن الكرٌم مرتضى علً حسونً 

  مفهوم النفس والروح وفق المنظور القرآنً احمد فاضل محسن 

  حدٌث القرآن عن الجنة واثره فً تفسٌر القرآن مصطفى محمود شاكر

  االتجاه االخالقً واثره فً تفسٌر القرآن صدٌق جلٌل عبدالرزاق

  االجتهاد وضرورته فً معالجة المشكالت المعاصرة حسن حمٌد دخٌن

    

 
 
 

 بشٌرم.م جعفر منٌر 

  ابعاد الخطاب القرآنً فً قوله تعالى)ٌا أٌها الناس ( سامر خلف جبار 

  بعث فً السٌاق القرآنًاالستعمال القرآنً لصٌغ  منتظر ماجد عبد الحسن 

  الٌقٌن فً االصطالح القرآنً داللة شٌماء عبد الحسٌن غركان 

  الحفاظ على االسرة فً المنظور القرآنً صادق منصور شنتر

  معانً الصٌغ فً)متع( النص القرآنً زهراء رسول جابر

  العهد بٌن االستعمال القرآنً واالحكام الفقهٌة محمد رحٌم نهٌر 

  والجاهلٌةالقٌم االنسانٌة بٌن االسالم  وفاء محمد عبد الحسٌن

  موارد استعمال الجذر )سرر(فً القرآن الكرٌم سجاد عصام عوٌز

  موارد استعمال الجذر )هزء( وصٌغه فً القرآن الكرٌم علً رشٌد كعٌم

    

 
 
 

 م.م فرقد لفته ٌابر

  األمثال فً القرآن الكرٌم دراسة تربوٌة اسراء عبد الكرٌم عبدالحسٌن

  ةس فً قصة خلق آدم دراسة تربوٌهللا مع المالئكة وابلٌحوار  انتظار رٌكان فندي

  ان الكرٌم وأهم آثاره اإلجتماعٌةإلنفاق فً القرا سعد بروش عزب 

  العصمة دراسة فً ضوء القرآن الكرٌم علً واصف عناد

  ب فً القران الكرٌم دراسة داللٌةالثواب والعقا علٌاء سبتً مطٌر

  القلب فً القران الكرٌم دراسة داللٌة،لفظ  كرار موفق حمٌد

  العقل وأهمٌته دراسة فً ضوء القرآن الكرٌم عذراء حمٌد ٌاسر 

  داللة الجذر كتب فً القرآن الكرٌم حمزة مهدي حلبوت 

  هدى دراسة فً ضوء القرآن الكرٌم داللة الجذر سٌف علً عبد الحسٌن

    

 
 
 

 م.م سارة عبد هللا

  القصص القرآنً بٌن اآلباء واالبناء )ابراهٌم"ع" انوذجا( علً حسن عبد الكاظم 

  الوحً فً القرآن الكرٌم وآراء المستشرقٌن فٌه ناجً ملٌبس ردام 

  الموت فً القرآن الكرٌم مفهومه وانواعه سعد عبد خضٌر 

  االبتالء انواعه وظائفه نتائجه امٌر ٌاره محمد 

  العفة فً سورة ٌوسف )ع( ثائر جمٌل راضً 

  وظائف المالئكة فً القرآن الكرٌم دراسة موضوعٌة  الصفا عبد المنعم راضً 

  االغراض التربوٌة والسلوكٌة فً القصة القرآنٌة  علً جلٌل محمد 

  آٌات الظلم فً القرآن الكرٌم  احمد رعد طاهر 
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  الحوار العقلً فً القرآن الكرٌم  احمد مهدي طاهر 

  الكسب الحرام وكٌفٌة التخلص منه احمد صباح جمعه

    

 
 
 

 م.م مروة برهان فرمان 

  أٌات االمانة فً القرآن الكرٌم دراسة موضوعٌة حٌدر عبد جبار 

  أثر الصبر فً بناء النفس المسلمة اٌناس نعٌم مغٌر 

  فً النفسٌةالسجود واثاره  علً حازم جاسب 

  أٌات الرؤٌا فً القران الكرٌم دراسة موضوعٌة كرار قاسم مهاوش

  مراحل خلق االنسان فً القران الكرٌم ندى جبار اٌدام

  التكبر اسبابه ونتائج انمار جابر كاظم 

  الحٌاء فً القرآن الكرٌم حوراء عبدالصاحب عبدالكرٌم

  نموذجا لالنسان الكاملالنبً ابراهٌم  عبد علً باٌش سلمان

    

 
 
 
 
 

 م.م فاطمة صالح 

  العالقة بٌن العقل والوحً وانعكاساتها الفكرٌة اٌناس محمد علً

  خطاب التسامح فً االدٌان قصً علً حسٌن

  فكرة الوحً فً القرآن الكرٌم محمد  مالك جاسم

  الصدرالنبوة وصلتها بالمعجزة عند محمد باقر  قاسم  سالم جمٌل

  دلٌل الوجوب واألمكان بٌن الفالسفة والمتكلمٌن جبار  احمد حامد

  العقٌدة الدٌنٌة فً حضارات الشرق القدٌمة عبٌدعلً نهٌر

  اثر العقٌدة الدٌنٌة فً حٌاة الفرد والمجتمع حسٌن كاظم عطا

  النفس عند محمد رضا الشٌرازي شمخً عمار نعمة

  النبوة عند األمامٌة مضامٌن كلٌل  نور كاظم

  احكام الصالة فً السفر نوري  كرار صالح

  )الربا( اثاره االجتماعٌة والسٌاسٌة واألقتصادٌة حسٌن حسام ناصر

  األدلة العقلٌة على وجود هللا عند الفرق الكالمٌة الكبرى احمد ثجٌل سهٌل

  منهج التأوٌل عند المعتزلة حٌدر خضر طالب

  البحث األخالقً عند المعتزلة طربال  فرحاناركان 

  العدل اإللهً عند الفرق الكالمٌة حاتم  عمار سكر

    

 
 
 

 م.م ندى حسن نجم 

  الٌهود فً القرآن الكرٌم  حسن فلٌح

  فضل العلم واهمٌته فً تكوٌن شخصٌة المسلم  حٌدر رحٌم 

  الحق فً القرآن الكرٌم  احسان عبد االمٌر

  الحوار فً القرآن الكرٌم  مالك صادق 

  االسرائٌلٌات واثرها على عقٌدة المسلم  عماد جابر

  التسامح فً القرآن الكرٌم  رٌاض ناصر 

  التعالٌم المشتركة فً الدٌانات السماوٌة الثالث )الٌهودٌة ، المسٌحٌة ، االسالم ( سرى كاظم 

  ومعطٌاته على الفرد والمجتمعتحرٌم الربا اسبابه  محمد شاكر 

    

 
 

 م.د منى معارج

  العالقات اإلجتماعٌة ودورها فً المنهج القرآنً  احمد عبد حبر 

  الشفاء فً القرآن  عباس حسنٌن عبد المنعم 

  الصحبة واالصحاب فً ضوء القرآن الكرٌم  زهراء حسٌن علً 

  عصٌان ذوي القربً فً ضوء القرآن  محمد عودة كاظم 

  ضمور الزهد والتصوف فً العراق منى عباس جمعة 

  توظٌف الدراسات القرآنٌة لترسٌخ القٌم العائلٌة  صبا علً فاضل 

  القٌادة الناجحة فً ضوء التعالٌم الشرعٌة  كرار عبود هادي

  الحقوق والواجبات فً المنظور القرآنً  ابو طالب احمد جاسم 

  تمرد االبناء على االباء فً التقالٌد اإلسالمٌة  احمد عاطف طه 

    

 
 م.د حاكم جاسم عبدهللا

  خصومات االقوام ألنبٌائهم فً القرآن الكرٌم  غٌث عبد الكرٌم خضٌر 

  الزواج والطالق فً الشرٌعة اإلسالمٌة   خالد جمال رحمان

  فً القرآن الكرٌم السر والكتمان جعفر صباح قندٌل

  دراسة فقهٌة تطبٌقٌة –جرٌمة الزنا فً الفقه اإلسالمً وصورها الحدٌثة  كرار ناصر عبدهللا 

  دور النفاق فً عهد النبوة حاتم ترف بدوي

    

 
 م.م انفال حٌدر

  اثر المقاصد القرآنٌة فً السور القصار  عمار عبد الجلٌل 

  ثر الداللة فً السٌاق القرآنًا احمد نبٌل خلف 

  القسم فً القرآن الكرٌم منى ابراهٌم 

  التربٌة العقائدٌة فً سورة االنعام  عباس حسٌن جاسم 
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  دور القرآن الكرٌم فً جلب المنافع محمد ارحٌم  عبد هللا

  البناء االخالقً فً سورة البقرة  جودة سلمان وشٌح 

  معالم التربٌة وأثرها فً تحسٌن السلوك االنسانً  اكرم غالً ماهر

  دفع المضار عن الناس فً القرآن الكرٌم احمد كرٌم محمد راضً 

  السٌاق وأثره فً التغاٌر  احمد صبري علً  

    

 
 
 

 
 م.م مروة عبد فهد 

  البحث فً الصفات األلهٌة عند المعتزلة  حسٌن جبار زٌدان 

 التصوف فً الحضارات واألدٌان  محمد بشٌر رهٌف     

 دلٌل العناٌة فً اثبات وجود هللا عباس ناظم الفً

 الحب األلهً عند ابن العربً حسنٌن علً حسٌن

 السعادة واأللم فً الفكر اإلسالمً شفاء كرٌم عبود     

 قضٌة العدل اإللهً بٌن األشاعرة والمعتزلة  حٌدر غازي عوفً     

  فً القرآن الكرٌم اللطف اإللهًنظرٌة  عبد الرضا صباح زغٌر

 سٌف محمد سعٌد
 
 
 

 العوق الفكري رؤٌة فلسفٌة فكرٌة 

                                                                                     

 


