
 اإلشراف على طلبة املرحلة األولية

 9191-9102هشاريع حبث املرحلة الرابعة قسن علوم القرآن والرتبية اإلسالهية 

  /المشرفاسم التدرٌسً اسم الطالب عنوان البحث ت

أ.م.د.درٌد عبد الجلٌل  عالء حسن دوٌج حسٌن أحكام النون والتنوٌن فً سورة ٌوسف  -1
 عبد االمٌر

3 

 اٌمان محمد عبد سلطان فً سورة طهأحكام الوقف   -2

 علً عال عارف مرهج الزٌادة فً سورة األنبٌاء  -3

 3 أ.د.عباس امٌر معارز ساره نور عماش عٌدان تحلٌل النص القرآنً سورة الفاتحة مثاال  -4

 فاطمة علً محسن غالً االعجاز القرآنً فً سورة التٌن  -5

 ابراهٌم عناد سعدونمنى  االعجاز القرآنً فً سورة الطارق  -6

 3 أ.د.شكران حمد شالكه احمد عباس خلٌف ساجت )إذ( فً القرآن الكرٌم )دراسة نحوٌة داللٌة(  -7

 حازم جابر كاظم علً الكرٌمفً القرآن صٌغة فعالٌل   -8

 حٌدر عدنان نوري كاظم       مواضع اضمار أن المخففة فً النحو العربً  -9

 3 أ.م.د.مكً فرحان كرٌم زٌنب نجم عبد علوان التمثٌل فً القرآن الكرٌم  -11

 مروة جمٌل كاظم جبار االتصال فً القرآن الكرٌم  -11

 حاجم رومًسلٌمة رحٌم  التفكٌر فً القرآن الكرٌم  -12

 3 أ.م.د.جنان مزهر لفته نور ناظم حلٌم محمد الوقاٌة فً القرآن الكرٌم  -13

 برزان رشاك شنٌدخ عبدهللا الخشوع فً القرآن الكرٌم  -14

 رزاق حبٌب رزاق سعٌد التفوٌض فً القرآن الكرٌم  -15

 4 أ.م.د.علً حسٌن سلطان هدى عباس نصٌف جاسم مفهوم التوحٌد فً نهج البالغة  -16

 حوراء شاكر محٌسن علً الشٌخ المفٌد/حٌاته وجهوده العلمٌة    -17

 اقبال حبٌب عبدعلً حبر المعانً التربوٌة فً الصحٌفة السجادٌة  -18

 عباس جابر عاصً كاطع /االصول والمقوالتالفكر االعتزالً   -19
 4 م.د.حٌدر جبار دفتر صفاء عاٌد حنون عبدالنبً التسبٌح وداللته فً السور المسبحات  -21

منهج الشرٌف المرتضى فً تفسٌره للقرآن   -21
 الكرٌم 

 غفران فالح حسن خطار

 فاطمه علً عبد ضباب الشٌخ المفٌد وجهوده فً تفسٌر القرآن   -22

االثر المذهبً فً توجٌه آٌات االحكام... آٌات   -23
 الطالق انموذجا  

 رواسً جدعان اعطٌه جٌاد

منهجا الشافعً والجصاص فً تفسٌرٌهما   -24
  زنة. آلٌات االحكام ... دراسة موا

 4 م.د.حسٌن جلٌل علوان مرٌم حسٌن عٌدان كاظم

الوقف القبٌح واثره فً توجٌه المعنى عند   -25
 المفسرٌن

 علً جبر عالوي داخل

 زهراء هادي حافظ كرٌم علماء التجوٌدداللة السكت عند   -26

والزمخشري فً تفسٌرٌهما منهجا الطبرسً   -27
 سورة االنعام انموذجا

 فرقان مالك دٌان خشان

 4 م.د.جواد حسٌن محمد اٌناس قاسم محمد عبطان المعرفة عند الفرق االسالمٌة  -28

 حوراء حسون صعٌل كرداس حقٌقة النفس عند الفالسفة والمتكلمٌن   -29

 آمنة عبدالحسٌن غانم سلمان المسلمٌنالصفات السلبٌة للباري تعالى عند   -31

 باسم محمد فضل عبٌد حدود العصمة عند الملل والنحل  -31

مؤمن آل ٌاسٌن بٌن القرآن الكرٌم والسنة   -32
 المطهرة

م.د.مصطفى صالح  بنٌن رسول مطرود فضٌل
 مهدي

3 

 رسل عودة مظلوم شناوة قارون بٌن القرآن الكرٌم والسنة المطهرة  -33

القرنً( فً القرآن الكرٌم و)اوٌسر )الخضر(   -34
 فً السنة المطهرة دراسة مقارنة 

 محً جابر محمد كاظم



 
 

 4 محًٌ رباط م.د.شٌماء قصً تاٌه ٌاسٌن هلول انماط المكان واهمٌتة فً القصص القرآنً  -35

داللة االصل اللغوي دراسة فً معجم مقاٌٌس   -36
 اللغة وآٌات من القرآن الكرٌم 

 اٌناس اركان جبار هلوس

 عبود دعبول هادي علً المفسدون صفاتهم فً ضوء القرآن الكرٌم  -37

 بنٌن عبدهللا خفٌف حجً المستوى النحوي فً قراءات سورة الفاتحة  -38

م.د.باقر فلٌح عبد  سارة سالم غزاز همرٌع سبح ومشتقاتها فً القرآن الكرٌم  -39
 الحسن 

3 

 ضً قاسم محمد ٌاسٌن الفاظ السجود فً القرآن الكرٌم   -41

 سهام علً هادي عباس آداب التعامل فً ضوء القصص القرآنً  -41

الدروس التربوٌة فً القصص القرآنً سورة   -42
 الكهف انموذجا

 3 م.د.محمد حمٌد عواد زهراء عصام جبر جاسم

 فاطمة محمد كشاش عبدهللا سورة البٌنة دراسة تحلٌلٌة  -43

 علً عدنان خلف رحم مفهوم االسالم والكفر فً القرآن الكرٌم  -44

 3 م.م.احمد جٌاد شروم ساجد كاظم نعمه زهٌان ابعاد الشخصٌة الٌهودٌة فً القصة القرآنٌة  -45

 بٌداء عامر عبٌد فٌاض مفهوم الزمن وانماطه فً القصة القرآنٌة   -46

داللة مصطلح النظم فً التراث النقدي العربً   -47
 القدٌم )مقاربة(

 حسام بشٌر محمد اسكندر

 3 م.م.اٌمان علٌوي ناٌف سجى عدنان ناصر عبدالحسٌن افعال المدح والذم فً القرآن الكرٌم  -48

 بنٌن والً عواد دٌوان االلفاظ المشتركة فً القرآن الكرٌم  -49

 شجن نعٌم مظهر جٌاد التبادل الداللً فً القرآن الكرٌم  -51

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 رئاسة القسم


