
 

 /قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية 2020/  2019بحوث تخرج المرحلة الرابعة 

 

 اسم المشرف اسم البحث اسم الطالب ت

1.  
 االء مجهول جبر

توقيعات االمام المهدي)عج( وأثرها في التشريع 
 االسالمي

 أ.م.د.هاجر دوير حاشوش

2.  
 أ.م.د.محمد كاظم حسين القيادة في القرآن الكريم بالحقوق والواجبات االء ناصر جواد

3.  
 احمد رزاق عوني

احكام جهاد المرأة في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها 
 المعاصرة

 المرشديصاحب  ليأ.م.د.ع

4.  
 احكام المحرمات من النساء في الفقه االسالمي احمد كاظم بدري

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي الحقوق المعنوية للزوجة )دراسة فقهية( عبد مسلم جبراسيا   .5

6.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي موقف الزهراء )ع( من نظرية الخالفة االسالمية اكرام علي حسين

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي احكام االم في الفقه االسالمي انفال احمد نعمة  .7

8.  
 انفال حسن حلو

المدن الواردة في دعاء السمات )دراسة في ضوء القرآن  
 (وعلم الجغرافية الكريم

أ.م.د.كواكب باقر الفاضلي 
 /م.د.حسن عبدهللا حسن

9.  
 ايثار حيدر جواد

منهج الحوار القرآني /النبي نوح وإبراهيم عليهما السالم 
 )انموذجاً(

 م.د.ضرغام علي محي

 روان علي حسين.مد الصادق ثقافة الحوار عند االمام بشرى جفات  .11

 أ.م.د.امل سهيل عبد المرأة في القصص القرآني بنين احسان علي  .11

 م.د.حسن عبدهللا حسن رد الشبهات حول نزول الوحي بنين اياد عبد  .12

13.  
 م.د.ايمان مسلم الجابري بناء الذات في ضوء نهج البالغة بنين جواد كاظم

14.  
 بنين عبد الجواد

في روايات عالمات الظهور  أسماء االعالم والصفات
 )دراسة تحليلية(

 أ.م.د.كواكب باقر الفاضلي

 أ.د.علي خضير جاسم علم الرجال في مدرسة النجف االشرف بنين عدنان هاشم  .15

16.  
 .ايمان مسلم عباسد مصاديق الخلق النبوي العظيم من القرآن والسنة بنين محمد مهدي

 أ.م.د.ثائر عباس هويدي عقائديغضب األنبياء من منظور  بيداء ناصر حسين  .17

18.  
 جحش سعيدجنان 

 هجرة األنبياء في القرآن الكريم وأثرها في دعواتهم
 )ابراهيم )ع( انموذجاً 

 أ.م.د.ثائر عباس هويدي



19.  
 أ.م.د. علي صاحب المرشدي احكام الغصب وصورهٌ المعاصره في الفقه االسالمي حسن علي محمد

 أ.م.د. امل سهيل عبد المنظور القرآنيبعثة األنبياء في  حسن معطي حميد  .21

 أ.م.د.امل سهيل الحسيني الغلو وعالجه في مدرسة اهل البيت )ع( حسين علي جواد  .21

22.  
 حنان داخل عبيد

حكم زواج القاصرات في الشريعة والقانون )دراسة 
 مقارنة(

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي االسالمياحكام دم االنسان في الفقه  حنين جواد عبد الكاظم  .23

 م.د.ضرغام علي محي االبعاد التربوية في تكرار القصة القرآنية حنين كريم عبداالمير  .24

25.  
 أ.م.د. هاجر دوير حاشوش الحكومة اإلسالمية في منظور االمام علي )ع( حنين ناجح حسين

26.  
 .ايمان مسلم عباسد )دراسة تربويةالتراكيب المتطابقة في القرآن الكريم  دعاء عالء محمد علي

27.  

 رباب عبد مسلم جدوع
الشعائرالحسينية عند علماء الشيعة االمامية المعاصرين 

 )انموذجاً( محسن امين العاملي/السيد 
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي

28.  
 جغرافية مدن األنبياء )دراسة في ضوء القرآن الكريم( رسل جودة كاظم

 وأ.م.د.كواكب باقر الفاضلي 
 م.د.حسن عبدهللا حسن

29.  
 رسل حمزة حسين

اإلدارة في فكر االمام علي )ع( رسالته الى مالك االشتر 
 )انموذجاً(

 م.د.حسن عبدهللا حسن

 م.د.ضرغام علي محي القواعد التفسيرية في القرآن الكريم)دراسة تحليلة( رسل خالد كاظم  .31

31.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي االجتماعيالنظرية القرآنية في معالجة االنحراف  رسل رحيم جاسم

 . ايمان مسلم عباسد توظيف الصوت في القرآن الكريم رسل عقيد كاظم  .32

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي معابد الكفار واحكامها في بالد المسلمين رضا رزاق فليح  .33

34.  
 ااااااااا التفسير التجزيئي والتفسير الموضوعي )دراسة مقارنه( رفل يحيى عباس

35.  
 أ.م.د. علي صاحب المرشدي احكام المعادن في الفقة اإلسالمي)دراسة معاصرة( رفيده سمير مسافر

36.  
 أ.م.د.امل سهيل عبد السحر من المنظور القرآني واحكام الشريعة رنده ترف حسين

37.  
 رواء حسين بشن

القيم االجتماعية والتربوية في القرآن الكريم )سورة 
 النساء انموذجا(

 عبد المحسن قاسم م.د.ايثار

38.  
 م.د.علي سعد تومان غزوات الرسول )ص( )دراسة قرآنية( زهراء البتول ماجد رفش



39.  
 م.د.علي سعد تومان ن الحسين )ع(سيرته ونظراته التفسيريةاالمام علي ب زهراء عباس مزهر

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي احكام المسن في العبادات زهراء فرحان حسين  .41

41.  
 م.د. حسن عبدهللا حسن ايات النوم في القرآن الكريم )دراسة موضوعيه( عباسزهراء محسن 

42.  
 أ.د.فارس حسن محسن لفظ الفتنه في القرآن الكريم )دراسة داللية( زهراء نعمان طعمة

43.  
 محمد الفتالويأ.م.د. منهج التفسير التربوي دراسة تأصيلية زينب محسن عباس

44.  
 م.د. مرتضى شناوه فاهم النسخ في كتب القرآن الكريم)دراسة نقدية( زينب محمد نعيم

45.  
 أ.م.د.هاجر دوير حاشوش الرجعة عند االمامية شبهات وردودعقيدة  زينب محي مسلم

 أ.م.د.محمد الفتالوي اداب معلم القرآن ومتعلمه سجاد عزيز توسيل  .46

47.  
 سراب حمزة فاضل

اإلسالمي )دراسة  موانع النفقة على الزوجه في الفقة
 مقارنة(

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي

48.  
 سعاد عبد شوكان

اساليب التربية االسالمية )اسلوبي الحوار والقصص 
 انموذجا(

 محمد الفتالوي.م.د.أ

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي الجريمه اإلعالمية في الفقه االسالمي سعيد حمدان كاطع  .49

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي المعامالت المالية(عقد الصلح في  سلوى حاتم جاوي  .51

51.  
 سماح غازي فضل

مشكلة خلق القرآن في الفكر اإلسالمي وموقف االئمة 
 منها

 أ.م.د.ثائر عباس هويدي

 م.د.ضرغام علي المدني عالمية القرآن الكريم سوسن جاسم هادي  .52

 صاحب المرشديأ.م.د. علي  جرائم االحداث في الشريعة االسالمية سيف عبيس عناد   .53

54.  
 أ.د.فارس حسن محسن الضيافة في القرآن الكريم والسنة )دراسة تفسيرية داللية( شهد اركان شهيد

55.  
 م.مروان علي حسين القرآن الكريم  شبهات عدم إيمان األنبياء في صابرين خضير عباس

 أ.د.فارس حسن محسن حق المعلم في الشريعة االسالمية صابرين عبدالحسين جواد  .56

57.  
 موانع الميراث في الفقة اإلسالمي )دراسة مقارنة( ضحى محمد اعطية

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي احكام الٌشعر في القرآن الكريم طاهر امين هادي  .58

 م.مروان علي حسين المشيئة اإللهية وأثرها في أفعال الناس طيبة فراس علي  .59

61.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي المهدي المنتظر )عج( في شروح نهج البالغةاالمام  عذراء هادي محمد



61.  
 علي سالم طيار

منهج التفكير التربوي )دراسة مقارنة بين التربية 
 االسالمية والغربية(

 أ.م.د. محمد كاظم الفتالوي

62.  
 التسعير في الفقه اإلسالمي وسلطة ولي االمر فيه علي عبد اليمه

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي الوصيه الواجبة )دراسة فقهيه مقارنه( علي نعمة كاظم  .63

64.  
 أ.د.فارس حسن محسن االستعمال القرآني للفظة العقل )دراسة تفسيرية( غدير رعد عبود

 أ.م.د.ثائر عباس هويدي حادثة السقيفة عند علماء اهل السنة غدير عقيل كاظم  .65

66.  
 أ.م.د. علي صاحب المرشدي القصاص في الشريعة اإلسالمية )دراسة مقارنة(سقوط  غسان نازك عطية

 أ.د.فارس حسن محسن أسماء الجنة في القرآن الكريم )دراسة تفسيرية داللية( غفران قاسم صالح  .67

68.     

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي احكام صدقة التطوع وتطبيقاتها المعاصرة فاطمة عبداالمير  .69

71.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي مراتب التوحيد اإللهي في مرويات أهل البيت)ع( فاطمة علي مجيد

71.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي االمثال السائرة بين الناس في ميزان العقيدة االسالمية فاطمة محسن كاظم

 أ.م.د.مجبل عزيز التفكر في القرآن الكريم فاطمة مسلم جعفر  .72

73.  
 سورة البقرة )دراسة فقهيه(الفرائض العبادية في  كرار حيدر عبودي

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي احكام االعمى في الزواج والطالق كرار كاظم عبدالزهرة  .74

75.  
 كوثر سامي منسي

الوالية في عقد الزواج في الشريعة والقانون )دراسة 
 مقارنة(

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي

76.  
 م.د.علي سعد تومان الزهراء ونظراتها التفسيريةالسيدة فاطمة  معراج عمار راهي

 أ.م.د. علي صاحب المرشدي احكام القبر والدفن في الشريعة االسالمية ميثم حميد  .77

 م.د.اسعد جواد كاظم منهج محمد جواد مغنيه في تفسير الكاشف نبأ فائز مهدي  .78

 أ.د.فارس حسن محسن داللة أسماء هللا الحسنى في القرآن الكريم نبأ محمد جواد كاظم  .79

 أ.د.فارس حسن محسن أنواع الماء في القرآن الكريم دراسة تفسيرية دالليه( نرجس اباذر  .81

81.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي الوالية الهل البيت والبراءة من اعدائهم نرجس سليم عبدالهادي

 أ.م.د.ثائر عباس هويدي التفسير الموضوعي بين السنة والشيعة نشأته وتطوره( نور الهدى عادل منعم  .82

83.  
 المرشديصاحب ي أ.م.د.عل حق المسكن الشرعي للزوجة )دراسة فقهية معاصره( هاجر جاسم كطوف



84.  
 .أ.م.د. علي صاحب المرشدي احكام إدارة المال في عهد االمام علي )ع( هبة رعد كاظم

 م.د.مرتضى شناوه فاهم مناهج التفسير القرآني عند االمام الصادق )ع( هجران قاسم محمد  .85

86.  
 أ.م.د.هاجر دوير حاشوش االسالمية الشريعةالوقف واحكامه في  هديل صايب عبدالكاظم

 أ.د.فارس حسن محسن العفو بين القرآن والسنه هند سالم جاسم  .87

 م.د.ضرغام علي محي عربية القرآن الكريم  وديان عبد المجيد كريم  .88

 .م.د.محمد حسين الفتالويأ العلمي في التفسيردواعي قبول المنهج  والء حسين كاظم  .89

 

 

 

 

 

 

 مصادقة السيدة رئيس القسم

 أ.م.د.كواكب باقر الفاضلي

20/2/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المشرف اسم البحث اسم الطالب ت

1.  
 أ.د. سيروان عبد الزهرة مناهج التفسير القرآني عند االمام الصادق )ع( هجران قاسم محمد

2.  
 أ.د.سيروان عبد الزهرة التفسير التجزيئي والتفسير الموضوعي )دراسة مقارنه( رفل يحيى عباس

3.  
 أ.د.سيروان عبد الزهرة االمام علي بين الحسين )ع(سيرته ونظراته التفسيرية زهراء عباس مزهر

4.  
 أ.د.سيروان عبد الزهرة النسخ في كتب القرآن الكريم)دراسة نقدية( زينب محمد نعيم

5.  
 أ.د.سيروان عبد الزهرة مفهوم القرآن الكريم واسماؤه )دراسة نقدية( سعاد عبد شوكان

6.  
 أ.د.سيروان عبد الزهرة القرآن الكريم  شبهات عدم إيمان األنبياء في صابرين خضير عباس

 أ.د.سيروان عبد الزهرة السيدة فاطمة الزهراء ونظراتها التفسيرية معراج عمار راهي  .7

 أ.د.سيروان عبد الزهرة دواعي قبول المنهج العلمي في التفسير كاظموالء حسين   .8

 أ.د.علي خضير جاسم علم الرجال في مدرسة النجف االشرف بنين عدنان هاشم  .9

11.  
 أ.د.فارس حسن محسن لفظ الفتنه في القرآن الكريم )دراسة داللية( زهراء نعمان طعمة

11.  
 أ.د.فارس حسن محسن والسنة )دراسة تفسيرية داللية(الضيافة في القرآن الكريم  شهد اركان شهيد

12.  
صابرين عبدالحسين 

 جواد
 أ.د.فارس حسن محسن حق المعلم في الشريعة االسالمية

13.  
 أ.د.فارس حسن محسن االستعمال القرآني للفظة العقل )دراسة تفسيرية( غدير رعد عبود



14.  
 أ.د.فارس حسن محسن تفسيرية داللية(أسماء الجنة في القرآن الكريم )دراسة  غفران قاسم صالح

 أ.د.فارس حسن محسن داللة أسماء هللا الحسنى في القرآن الكريم نبأ محمد جواد كاظم  .15

16.  
 أ.د.فارس حسن محسن أنواع الماء في القرآن الكريم دراسة تفسيرية دالليه( نرجس اباذر

 حسن محسن أ.د.فارس العفو والمغفره بين القرآن والسنه هند سالم جاسم  .17

 أ.م.د. امل سهيل عبد بعثة األنبياء في المنظور القرآني حسن معطي حميد  .18

 أ.م.د. امل سهيل عبد الغلو وعالجه في مدرسة اهل البيت )ع( حسين علي جواد  .19

21.  
 السحر من المنظور القرآني واحكام الشريعة رنده ترف حسين

 أ.م.د. امل سهيل عبد

21.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي )ع( من نظرية الخالفة االسالمية موقف الزهراء اكرام علي حسين

22.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي تزكية النفس بين اإلسالم واألديان االخرى بنين جواد كاظم

 أ.م.د.ثائر عباس هويدي غضب األنبياء من منظور عقائدي بيداء ناصر حسين  .23

24.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي في دعواتهمهجرة األنبياء في القرآن الكريم وأثرها  جنان حسين جحش

25.  

 رباب عبد مسلم جدوع
الشعائرالحسينية عند علماء الشيعة االمامية المعاصرين 

 /السيد عبد الحسين شرف الدين )انموذجاً(
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي

26.  
 رسل رحيم جاسم

الحركات األصولية واثرها في المجتمع اإلسالمي 
 المعاصر)السلفية انموذجاً(

 أ.م.د.ثائر عباس هويدي

27.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي التوظيف القرآني في حكم االمام علي )عليه السالم( زينب محسن عباس

28.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي مشكلة خلق القرآن في الفكر اإلسالمي وموقف االئمة منها سماح غازي فضل

 أ.م.د.ثائر عباس هويدي المشيئة اإللهية وأثرها في أفعال الناس طيبة فراس علي  .29

31.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي االمام المهدي المنتظر )عج( في شروح نهج البالغة عذراء هادي محمد

 أ.م.د.ثائر عباس هويدي حادثة السقيفة عند علماء اهل السنة غدير عقيل كاظم  .31

32.  
 عباس هويدي أ.م.د.ثائر مراتب التوحيد اإللهي في مرويات أهل البيت)ع( فاطمة علي مجيد

33.  
 فاطمة محسن كاظم

االمثال واالساطير السائرة بين الناس في ميزان العقيدة 
 االسالمية

 أ.م.د.ثائر عباس هويدي



 أ.م.د.ثائر عباس هويدي التفكر في القرآن الكريم فاطمة مسلم جعفر  .34

 عباس هويدي أ.م.د.ثائر الوالية الهل البيت والبراءة من اعدائهم نرجس سليم عبدالهادي  .35

36.  
 أ.م.د.ثائر عباس هويدي التفسير الموضوعي بين السنة والشيعة نشأته وتطوره( نور الهدى عادل منعم

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل احكام المسن في العبادات زهراء فرحان حسين  .37

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل الجريمه اإلعالمية في الفقه االسالمي سعيد حمدان كاطع  .38

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل الوصيه الواجبة )دراسة فقهيه مقارنه( كاظم علي نعمة  .39

41.  
 أ.م.د.عالوي صاحب هالل سقوط القصاص في الشريعة اإلسالمية )دراسة مقارنة( غسان نازك عطية

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل احكام دم االنسان في الفقه االسالمي حنين جواد عبد الكاظم  .41

42.  
 احمد رزاق عوني

جهاد المرأة في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها احكام 
 المعاصرة

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل

43.  
 أ.م.د.عالوي صاحب هالل احكام المحرمات من النساء في الفقه االسالمي احمد كاظم بدري

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل الحقوق المعنوية للزوجة )دراسة فقهية( اسيا عبد مسلم جبر  .44

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل احكام االم في الفقه االسالمي انفال احمد نعمة  .45

46.  
 أ.م.د.عالوي صاحب هالل احكام الغصب وصورهٌ المعاصره في الفقه االسالمي حسن علي محمد

47.  
 حنان داخل عبيد

حكم زواج القاصرات في الشريعة والقانون )دراسة 
 مقارنة(

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل واحكامها في بالد المسلمينمعابد الكفار  رضا رزاق فليح  .48

49.  
 أ.م.د.عالوي صاحب هالل احكام المعادن في الفقة اإلسالمي)دراسة معاصرة( رفيده سمير مسافر

51.  
 سراب حمزة فاضل

موانع النفقة على الزوجه في الفقة اإلسالمي )دراسة 
 مقارنة(

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل الصلح في المعامالت المالية(عقد  سلوى حاتم جاوي  .51

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل جرائم االحداث في الشريعة االسالمية سيف عبيس عناد   .52

53.  
 أ.م.د.عالوي صاحب هالل موانع الميراث في الفقة اإلسالمي )دراسة مقارنة( ضحى محمد اعطية

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل احكام الٌشعر في القرآن الكريم طاهر امين هادي  .54

55.  
 أ.م.د.عالوي صاحب هالل التسعير في الفقه اإلسالمي وسلطة ولي االمر فيه علي عبد اليمه

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل احكام صدقة التطوع وتطبيقاتها المعاصرة فاطمة عبداالمير  .56



57.  
 أ.م.د.عالوي صاحب هالل الفرائض العبادية في سورة البقرة )دراسة فقهيه( كرار حيدر عبودي

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل احكام االعمى في الزواج والطالق كرار كاظم عبدالزهرة  .58

59.  
 كوثر سامي منسي

الوالية في عقد الزواج في الشريعة والقانون )دراسة 
 مقارنة(

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل

 صاحب هالل أ.م.د.عالوي احكام القبر والدفن في الشريعة االسالمية ميثم حميد  .61

61.  
 أ.م.د.عالوي صاحب هالل حق المسكن الشرعي للزوجة )دراسة فقهية معاصره( هاجر جاسم كطوف

 أ.م.د.عالوي صاحب هالل احكام إدارة المال في عهد االمام علي )ع( هبة رعد كاظم  .62

63.  
 بنين عبد الجواد

أسماء االعالم والصفات في روايات عالمات الظهور 
 )دراسة تحليلية(

 أ.م.د.كواكب باقر الفاضلي

64.  
 انفال حسن حلو

جغرافية المدن الواردة في دعاء السمات )دراسة في ضوء 
 القرآن الكريم(

أ.م.د.كواكب باقر الفاضلي 
 /م.د.حسن عبدهللا حسن

65.  
 جغرافية مدن األنبياء )دراسة في ضوء القرآن الكريم( رسل جودة كاظم

 وأ.م.د.كواكب باقر الفاضلي 
 عبدهللا حسن م.د.حسن

66.  
 أ.م.د.محمد كاظم حسين صفات القائد في الشريعة اإلسالمية )دراسة مقارنة( االء ناصر جواد

67.  
 أ.م.د.هاجر دوير حاشوش الحكومة اإلسالمية في منظور االمام علي )ع( حنين ناجح حسين

68.  
 أ.م.د.هاجر دوير حاشوش توقيعات االمام المهدي)عج( وأثرها في التشريع االسالمي االء مجهول جبر

69.  
 أ.م.د.هاجر دوير حاشوش عقيدة البدء والرجعة عند االمامية شبهات وردود زينب محي مسلم

 أ.م.د.هاجر دوير حاشوش الوقف واحكامه في الشريعه االسالمية هديل صايب عبدالكاظم  .71

 . ايمان مسلم عباسد لقرآن الكريما توظيف الصوت في رسل عقيد كاظم  .71

72.  
 .ايمان مسلم عباسد منزلة االبرار في سورة الدهر )دراسة وصفية جمالية( عباس رحيمأمير 

73.  
 .ايمان مسلم عباسد مصاديق الخلق النبوي العظيم من القرآن والسنة بنين محمد مهدي

74.  
 .ايمان مسلم عباسد التراكيب المتطابقة في القرآن الكريم )دراسة تربوية دعاء عالء محمد علي

75.  
 روان علي حسينم . م ثقافة الحوار عند االمام الصادق بشرى جفات

 أ.م.د.علي صاحب هالل الصالة حقيقتها )دراسة مقارنة في األديان السماويه( هادي عبد اللطيف  .76



77.  
 م.د. حسن عبدهللا حسن ايات النوم في القرآن الكريم )دراسة موضوعيه( زهراء محسن عباس

78.  
 م.د.اسعد جواد كاظم مغنيه في تفسير الكاشفمنهج محمد جواد  نبأ فائز مهدي

79.  
 رواء حسين بشن

القيم االجتماعية والتربوية في القرآن الكريم )سورة النساء 
 انموذجا(

 م.د.ايثار عبد المحسن قاسم

81.  
 م.د.حسن عبدهللا حسن رد الشبهات حول نزول الوحي بنين اياد عبد

81.  
 رسل حمزة حسين

رسالته الى مالك االشتر  اإلدارة في فكر االمام علي )ع(
 )انموذجاً(

 م.د.حسن عبدهللا حسن

82.  
 م.د.ضرغام علي محي منهج السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابة المراجعات االء ازهر ناصر

83.  
 ايثار حيدر جواد

منهج الحوار القرآني /النبي نوح وإبراهيم عليهما السالم 
 )انموذجاً(

 م.د.ضرغام علي محي

84.  
 م.د.ضرغام علي محي االبعاد التربوية في تكرار القصة القرآنية عبداالميرحنين كريم 

 م.د.ضرغام علي محي عربية القرآن الكريم  وديان عبد المجيد كريم  .85

86.  
زهراء البتول ماجد 

 رفش
 م.د.علي سعد تومان غزوات الرسول )ص( )دراسة قرآنية(

87.  
   

 


