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 ياسني صادق كمالد.  .ى.ثناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   كابان د.  د. فارس  قارنةم مفطرات الصوم يف املذاهب االربعة دراسة عمر خطاب كريم 1

النقاب بني الوجوب واالستحباب دراسة تأصيلية  عمر عبداهلل سيدا 2
 فقهية مقارنة

 
 د. زياد صاحل

 
 د. هدى

  

     فردوس حمسن مصطفى 3

   حسن. د  د. فارس  املزارعة واملساقاة واحكامها يف الفقه االسالمي ماهري معروف عزيز 4
   د. هاوذين  د. قادر  حياته واثاره لديبطىالشيخ عمر مولود ا حممدزانا لقمان  5
         

 

 حممود حممد . هاوذيندناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   د. صابر  د. هدى  سورة الغاشية دراسة حتليلية اخلالق زيرودعب ضيان 1

   د. أيوب  لقمانم.   حرف االنبياء يف التفاسري املعتمدة مصطفى امحد سديرا  2

   كابان د.  د. قادر  الفرق بني االشعرية واملاتريدية حممد ياسني لطيف 3

   د. زياد صاحل  د. كمال  حكم الودائع يف البنوك االسالمية بةناز سةرباز خةسرؤ 4

   د. لقمان  د. فارس  ا يف النكاحمحكم الشاهدين وعدالته انور توبا مظفر 5

 

 حسني  د. قادر جميدناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   د. شكر  د. صابر  البالغة القرانبة يف سورة كوثر كيفي  حممد كاوه 1

   د. هاوذين  د. كمال  ايات الربا يف القران الكريم دراسة حتليلية حممد حسن حممد 2

ن املرور العراقي دراسة فقهية الغرامات يف قانو صاحل رمضان قادر 3
 يليةتاص

   د. زياد صاحل  م.خالد 

 امحد خليل امساعيل 4
 اسباب السعادتني الدنيوية واالخروية يف القران

 

 
 د. هاوذين

 
 د. صابر

  

     ئةذين مروان عبدالرمحن 5
 

 عثمان حممد شريف د. حممدناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   د. رمضان  د. لقمان  مساع االموات االحياء يف القران والسنة زَيروان زكرى امحد 1

   سامانم.ي.   د. هدى  سورة البينة دراسة حتليلية سارة شكر امساعيل 2

   د. عبدالوهاب  د. قادر  ملكة سبأ دراسة تفسريية تارخيية قاسم زرار رسول 3

االيات الواردة عن املنافقني يف سورة البقرة دراسة  امحد حسني عزيز 4
 حتليلية

   لقمانم.   د. هاوذين 

 

 د. صابر امساعيل همزةناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   م.ي. مجيل   سامانم.ي.   بيع العينة انواعه واحكامه از عبدالسالم حممد ين 1

الصالة ٲو تنهي االوقات واالماکن غیر مقبول فیها  أنس حممد عزيز  2
   د. شكر  مضاند. ر  عنها
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   د. هاوذين  د. كمال  الطرق الشرعية للوقاية من كسب املال احلرام زينة لقمان امساعيل 3

   سامانم.ي.   د. هدى  دراسة بالغية -اجلناس يف سورة الكهف  مسيه مغديد عمر 4

   م. خالد  د. رمضان  املصادر القياسية يف سورة االنعام سامى خالد سليمان 5

         

 

 عبداهلل حممود شكرناوى سةرثةرشتيار : ث. د. 
منرة  ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ

%20 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار )

   د. عبدالوهاب  د. رمضان  منهج االمام النووي يف كتابه االربعني النووية رابةر حممد شريف 1
   د. هاوذين  د. حممد شريف  داللة )الناس(يف القران الكريم حممود نصرالدين عوال 2
   د. هدى  لقمانم.   الكسائى حياته وجهوده العلمية حممد روستم بروا  3

   د. حممد شريف  د . ايوب   دراسة فقهية –الفرق بني التهجد والرتاويح  اوريحممد أمحد  4

   د. لقمان  د. صابر  املفاعيل يف سورة االسراء دراسة حنوية ابراهيم شعبان حسن 5

 امحد سامان ي..مناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   د. فارس  د. كمال  تارخيية دراسة نيوبيياالنسب  عبدالعاصم ياسني قادر 1

   د. هدى  لقمانم.   دراسة ميدانية الدينية و(لطرانشاة مدرسة )ا ياسني حسني ثةميان 2

   لقمانم.   د. حممد شريف  االيات الواردة يف اجلهل يف القرآن الكريم امحد علي عبداهلل   3

حقيقة سن زواج ام املؤمنني عائشة )رضى اهلل  عمر امحد سعيد 
 عنها(

   صاحلد. زياد   د. هاوذين 

 موسى فرهاد هدى د.ناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   د. هاوذين  د. حممد شريف  سورة الربوج دراسة عقدية اميانيه ئاوات كاكة هلل رسول 1

   د. شكر  د. كمال  عدة احلامل واالحكام املتعلقة بها يف الفقه االسالمي  ذياب فرحان سةركةوت 2
 

 مصطفى علي د. فارسناوى سةرثةرشتيار :

منرة  ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
%20 

 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار )

   سامانم.ي.   م. جودت  مقارنةتفويض الطالق يف املذاهب االربعة دراسة  شعبان مصطفى حممد 1

   د. كمال  حسن. د  االحتكار و اثارة يف الفقه االسالمي اسراء جبار امحد 2

   حسن. د  لقمانم.   احكام االعمى يف الفقه االسالمي سانا شَيرزاد طاهر 3

   حممد خالدد.   د. لقمان  بيع الغائب وثبوت الرؤية يف الفقه االسالمي ابراهيم شكرى زاهري 4

   د. لقمان  د. هدى  احكام احلضانه يف فقه الشافعية والقانون االعراقى ريزان ياسني عبدالرمحن 5
   د. رمضان  د. حممد خالد  الطالق الرجعي قبل االسالم وبعده دراسة مقارنة مجيله كريم حارس 6

 
 امحد بهاءالدين لقمان د.ناوى سةرثةرشتيار :

 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   د. أيوب  د. صابر  وظيفة النهي يف سورة االسراء بريار طه عبداهلل 1
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   د. كمال  حسن. د  ثر تغيري قيمة النقود على الديون يف الفقه االسالميا مسعود ابراهيم محد  2

   د.حسن   د. فارس  حكم الطالق بالوسائل احلديثة ابراهيم طه امساعيل 3

   د. رمضان  د. عبدالوهاب  تنفيذ عقوبات احلدود يف االسالم امحد مصلح حممود 4

   . لقمانم  د. فارس  العادة احملكمة دراسة تطبيقه فقهيه باثريلقمان فرست  5

 

 على عبدالكريم كابان .د. ث .يناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة قوتابىناوى  ذ

   لقمانم.   د. عبدالوهاب  تعامل الرسول )ص(مع يهود املدينة سيدره مؤيد احسان 1

   د. فارس  د. قادر  الصوم يف الديانات السماوية حممد مهداوي امساعيل 2

   د. عبدالوهاب  د. هدى  صفات النبوة والرساله لسيدنا حممد)ص(يف القران الكريم عبدالكريم فرهاد لطيف 3

 رقيب سعيد شرف م. ناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   سامانم.ي.   لقماند.   احكام احلداد يف الفقه االسالمي اميان وريا حسن 1

 

 مجيل علي رسولد.ناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   د. قادر  د. شكر  االمام جعفر الطيار حياته وجهاده يف االسالم امحد مريان جوهر 1

 

 

 رمحن صاحل د. رمضانناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   د. قادر  د. شكر  سيبويه حياته وجهوده العلمية كاكة ثريداود عبدالباسط 1

   حسن. د  د. لقمان  احكام غسل امليت يف الفقه االسالمي خضرراوَيذ شَيرزاد  2

 جالل عبدالرمحن/دراساتحممد  3
 اجلملة الفعلية يف سورة لقمان

 
 د. حممد شريف

 
 د. صابر

  

     .د بروين سفر زياد رشيد/شريعة 4

5 
 خليل انوردميةن 

ظابطتا الفقر واملسكنة يف أخذ الزكاة 
 يف الفقه االسالمي 

   د. شكر  د. صابر 

   د. شكر  د. صابر  الرتبة النحوية يف سورة يوسف حممد عثمانعيسى  6

   د. صابر  د. شكر  ظرف الزمان واملكان يف سورة الكهف هاشم امساعيل حامد 7
 

  م. ي. مجيل فارس عزيزناوى سةرثةرشتيار : 

 

 كريم غفور د. عبدالوهابناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ

 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   د. ايوب  د. كمال  النفسية لالنبياء يف القراناالنفعاالت  عبداخلالق  یعبدالبار 1
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   م. جودت  م. على صادق  حديثيةحتليلية (دراسة اذا صلت املرأة مخسها ...حديث ) ريان صباح كريم 1

   د. قادر  د. شكر  املال حممد وجهوده العلمية دانا طه محد 2

   د. حممد شريف  د. هاوذين  سنن النسائيداللة الرمحة يف  حسن كريم شريف 3

لقمانم.   حديث)خريكم خريكم ألهله(دراسة وحتليل سيما سامى سلَيمان 4    م. جودت  

   م. خالد  د. فارس  القراءة على امليت دراسة فقهية اسعدشيدا عزيز  5

 

 حمي الدينجالل  م. خالدناوى سةرثةرشتيار : 

 مصطفى خالد حسن. د. ثناوى سةرثةرشتيار : 
منرة  توَيذينةوةناونيشانى  ناوى قوتابى ذ

%20 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار )

   د. حممد خالد  م. كاكة شَيخ  استثمار الصدقة يف الفقه االسالمي ابراهيم طه خليل 1

   لقمانم.   د. لقمان  اجتهادات الفاروق عمر بن اخلطاب يف عام اجملاعة على حممد عباس 2

   د. شكر  م. على صادق  ها وجهودها العلميةخيالشريفه تار ةتاريخ مدرسة بيار رَيبوار رفيق عثمان 3
   م.ي، مجيل  د. أيوب  حكم اللحية يف املذاهب االربعة نبى مصطفى عمر 4

   م. خالد  د. فارس  شفعتا الشركة واجلوار بني الشافعية واحلنفية دراسة مقارنة ابراهيم واحيد محد 5
 

 

 عثمان حممد د. أيوبناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ

   م. جودت  د. زياد صاحل  عمر بن عبدالعزيز حياته وواليته عبداهلل صالح امحد 1

 حممدامني حممد ابراهيم  2
الثقافة واحلضارة النكرات يف املناسبات باسم 

 دراسة فقهية
   د. لقمان  د. حممد شريف 

   د. فارس  حسن. د  االكراه واثره على االحكام الشرعية سةفةر سةرهةد خورشيد 3

   د. هاوذين  د. هدى  الكريم تربيه الطفل يف ضوء القران ئازاد  شريين فرهاد 4

   لقمانم.   د. عبدالوهاب  اهلل يف ظله(ة يظلهم عدراسة روايات حديث )سب سربست مناف عالي 5

 م. جودت أنور جميدناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   د. حممد خالد  د. أيوب  الغرية يف السنة النبوية دراسة موضوعية أبوبكر أميد مصطفى 1

   م. خالد  د. فارس  احكام الشعري يف الفقه االسالمي هةوراز عمر محه صاحل 2
 

 ى. لقمان صمد خضرم. ناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   د. حممد خالد  جودتم.   احاديث الفنت يف سنن أبى داود ريان عباس سليمان 1

منرة  ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
%20 

تاوتوَيكار  10%ن (1تاوتوَيكار )
(2) 

 40% 10%ن

   د. هدى  كابان د.  ةالتعليمعها واهميتها يف العملية االدراة الرتبوية انوا النة عبدالسالم حسن 1

   د. أيوب  د. شكر  ودى دراسه وحتقيقيف املنطق للمال عبداهلل الشيخ ممرسالة  أمني رسول عبداهلل 2

   د. لقمان  حسن. د  عالقة علم املنطق بالفلسفة صاحل ميكائيل حممد 3
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   سامانم.ي.   د. هدى  الفرق بني الكرب و عزة النفس يف االسالم دةروَيش قاسمشريهان  2

   م. جودت  د. حممد خالد  االحاديث الواردة يف االبتسامة دراسة موضوعية ملاس عادل معروفأ 3

   د. هاوذين  صادقم. على   و حتليل دراسة )مهراَ  اقلهن(حديث  نورا جليل مشري 4

   م. خالد  د. شكر  عناية التابعني بدراسة احلديث دراية و رواية عبداملطلب جالل حممد 5
 

 مصطفى خالد د. حممد: ث. ى. ناوى سةرثةرشتيار
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   م. خالد  د. قادر  مدرسة حبركة الدينية يف نشر العلوم االسالمية حممود حتسني على 1

   م. كاكة شَيخ  حسن. د  املصلحة املرسلة دراسة اصولية عبداجمليب مسلم صاحل 2

   كابان د.  م. جودت  مسؤولية الطبيب بني الشريعة والقانون العراقي غدير حممد عبدالواحد 3

   م. جودت  د. لقمان  )االجتهاد ال ينقض مبثله( دراسة اصولية قاعدة عبداحلميد طه مقصود  4

 

 صادق إمساعيل م.ى. علىناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
 امحد بهرام خضر 1

حياء االمام عثمان بن عفان )رضى اهلل عنه(دراسة 
 وصفية

   حسن. د  د. عبدالوهاب 

   م.ي، مجيل  د. أيوب  صفات عمر الفارق يف اجلاهلية واالسالم عبدالرمحن جامى موالن 2

   حسن. د  د. فارس  حكم اعمار املساجد يف االسالم عاصم سليم حممد 3

   م. كاكة شَيخ  خالدد. حممد   احكام ايقاظ النائم يف الشريعة االسالمية عبدالرمحن عبدالكريم حممد 4
 

 َيخ بابة شَيخكاكة شم. ناوى سةرثةرشتيار : 
 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   لقمانم.   د. حممد شريف  الرياضة يف السنة النبوية احلث على عبداهلل كمال امحد 1

 ريان سيامند كريم 2
الرتبية االسالمية واثرها على التعلم بني 

 احلاضر دراسة مقارنةاملاضي و
   د. هدى  د. حممد شريف 

  . زياد صاحل محيددناوى سةرثةرشتيار : 

 

 
 

 40% 10%ن (2تاوتوَيكار ) 10%ن (1تاوتوَيكار ) 20منرة % ناونيشانى توَيذينةوة ناوى قوتابى ذ
   سامانم.ي.   د. قادر  يف خالفة عمر بن اخلطابالنظام االدارى  فرياد سيامند حممد 1

   م.ي، مجيل   كابان د.  فلسفة الرتبية عند البوطى يوسف رمحان على 2

   سامانم.ي.   د. كمال   كيفية التعامل مع ) سوشيال ميديا ( يف الشريعة االسالمية مصعب قاسم امحد 


