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ي سورة إلوإقعةإبرإهیم محمود یوسف1
ن
ن إألخالقية ف ن سعدإلدين. دآرإس عباس. ي.مدرإسة موضوعية/ إلمضامي  سامان فارس. ي.محسي 

ي بناء إلذإتإسما ء طه رسول 3
ن
ي وأثره ف

ى يوسف. ددرإسة تربوية / إلتعليم إلدينن ن. ي.مزكريا عبد إلرحمن. د. ي. ثبشر أحمد أمي 

ي إلتنمية إلثقافيةإسماعیل إبرإهیم ناظم4
ن
بية إلدينية ف آرإم نوري. ي.مفتحي جوهر قرمسي. د. ي. ثآرإس عباس. ي. مدور إلتر

ن دمحم5 ريناس ديندإر. ي.مأميد جنم الدين. د. ثآرإس عباس. ي. مدرإسة تربوية (إلدين إلمعاملة)حديث إیوب حسي 

ي إلسلوك أسبابها وعالجها من خالل آيات من إلقرأن إلكريمأحمد یوسف كریم6
ن
جعفر ثريوَ. ي.مكورست صالح. دآرإس عباس. ي. مإإلزدوإجيةف

نأزهار كاوه  مصطفن7 ي توجيه سلوك إلمرهقي 
ن
سىه صالح. ي. مشردار محدأمني إبراهيم. د. ي. ثفتحي جوهر قرمسي. د. ي. ثإلقيم إؤلسالمية وآثارها ف

ي حق إألجت  وآثارهأیش سالم دمحمعلي 8
ن
هذار عبداهلل حممد. ي.مرسكوت رسوك. دسىه صالح.  ي.مدرإسة حديثية/ إلتعسف ف

ي سورة إلنساء بارز فرهاد طه9
ن
دمحم فخرإلدين. ي. مزياد صالح. دآرإم نوري. ي.مدرإسة موضوعية/ إؤلصالح إألرسي ف

ي وصايا لقمان إلبنهتفر عمار عبدهللا 10
ن
ى يوسف. دأحمد محمود سيدوك. درسدإر أحمد قادر. ددرإسة موضوعية/ وقفات تربوية ف بشر

ي وأثره عل إستقرإر إألرسة من خالل أحاديث نبويةجهاد لقمان شمس هللا11 دإليا خالد. ي.مسدإد جمال. درسكوت رسوك يعقوب. دإلتوإفق إلزوج 

ن عمر عبد إلرحمن. د. ي. ثزكريا عبد إلرحمن. د. ي. ثدرإسة من خالل أحاديث نبوية/ ؤرشاد إلزوجات للتعامل مع أزوإجهنچيمن دهام هادي12 ن. ي. منازني  شيماء أمي 

یه  عاصم عبدإلعزیز13  من خالل أحاديث إلرسول ملسو هيلع هللا ىلص خت 
ً
 وفكريا

ً
ن إلطفل علميا ن عمر عبد إلرحمن. د. ي. ثتحفت  رقيب سعيد. ي. مزياد إمساعيل محد. د. ي. ثنازني 

ي سورة إلنوردلشاد عبدهللا رزإق14
ن
أميد عبدإلقادر. مرسدإر أحمد قادر. دآرإم نوري. ي.مدرإسة تربوية/ آدإب إؤلستئذإن ف

ي إلقرآن إلكريمده رون حسیب رحمان15
ن
بوية إلمستفادة من قصة يونس عليه إلسالم ف ن سعدإلدين مسعود. د.درإسة موضوعية/ إلدروس إلتر آرإس عباس.ي. مظيان صاحل. م. ي. ثحسي 

ن سعدإلدين. دسامان فارس. ي.مآرإم نوري. ي. مدرإسة موضوعية/ إلدروس إلمستفادة من آية إلدينرإبه ر رزگار خضن16 حسي 

ي أحاديث إلرسول ملسو هيلع هللا ىلصریان حسن دمحم 17
ن
ن. ي.مشردار محدأمني إبراهيم. د. ي. ثدرإسة تربوية نفسية / أهمية إلنوم ف زكريا عبد إلرحمن. د. ي. ثأحمد أمي 

ي تعزيز إلقيم إألخالقيةسارإ عزیز إحمد18
ن
بية إلدينية ف فتحي جوهر قرمسي. د. ي. ثآرإم نوري. ي.مأحمد محمود سيدوك. ددرإسة تحليلية/ دور معلم إلتر

ي ضوء سورة إلحجرإت سه رهه د خالد صدیق19
ن
بية إإلجتماعية ف أميد جنم الدين. د. ثريناس ديندإر. ي.مآرإم نوري. ي.مدرإسة موضوعية/ إلتر

بية إؤلسالميةسه رهه د دلشاد عبدیش20 كورست صالح. دجعفر ثريوَ. ي.مهذار عبداهلل حممد. ي.محق إلطريق من منظور إلتر

بوية إلسلبية عل إألوإلدسیڤه ر لطیف عبدهللا21 ن وآثاره إلتر شردار محدأمني إبراهيم. د. ي. ثسىه صالح. ي. مدإليا خالد.  ي.مدرإسة تحليلية/  تفريق إلزوجي 
سدإد جمال. دهذار عبداهلل حممد. ي.مدإليا خالد.  ي.مدرإسة تحليلية/ حديث إلمسلم  أخ إلمسلم سیالن رسدإر توفیق 22

ي بناء إلذإتشاكر رشید ؤسماعیل23
ن
زياد صالح. ددمحم فخرإلدين. ي. مهذار عبداهلل حممد . ي. مدرإسة تحليلية/ إلحلم وأثرُه ف

ي إلجامعةشاناز إسماعیل رسول24
ن
بية إلدينية عل تقليل إلتحرش إلجنسي ف ى يوسف. دكورست صالح. دأثر إلتر أحمد محمود سيدوك. دبشر

ن هیمت25 ي إلعملية إلتعليميةصدیق حمدإمي 
ن
ن.  ي.متأثت  إلعمل عل أدإء طالب إلجامعة ف سدإد جمال. ددإليا خالد. ي.مأحمد أمي 

ن. ي. مسامان فارس عوال. ي. مدرإسة تحليلية/ صفات إلوإلد إلناجح من خالل أحاديث إلرسول ملسو هيلع هللا ىلصصهیب هیوإ عایص26 ن عمر عبد إلرحمن. د. ي. ثشيماء أمي  نازني 

يل عليه إلسالمعبدهللا سيف إلدين علي27 بوية وإلتعليمية إلمستفادة من حديث جت  ن.  ي.مدرإسة تحليلية/ إلدروس إلتر زياد إمساعيل محد. د. ي. ثرقيب سعيد. ي. مأحمد أمي 
ي بناء شخصية إلشبابعبدإلمالك هاشم عبدهللا 28

ن
رسدإر أحمد قادر. دأميد عبدإلقادر. مهذار عبداهلل حممد. ي.مدرإسة موضوعية من خالل إلقرآن إلكريم/ دور إلقدوة إلحسنة ف

ي سورة إلكهفعل عبدإلحكیم حمد29
ن
ظيان صاحل. م. ي. ثآرإس عباس. ي. مريناس ديندإر. ي. مدرإسة موضوعية/ أسس إلصحبة إلصالحة ف

بية إلعقلية للمرإهق من خالل أحاديث إلرسول ملسو هيلع هللا ىلصعمر عثمان دمحم 30 ن سعدإلدين. دجعفر ثريوَ. ي. مدرإسة تحليلية / إلتر سامان فارس. ي.محسي 

ي ضوء صغریب إحمد إبرإهیم 31
ن
ف. ي. مدرإسة موضوعية/ معالجة إلمشاكل إإلجتماعية ف ن. ي.مزكريا عبد إلرحمن. د. ي. ثرقيب سعيد رسر أحمد أمي 
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ي بناء شخصية إلفردفاطمه  دمحم مصطفن عبدهللا32
ن
بوية ف / أثر إلبيئة إلتر

ً
آرإم نوري. ي.مفتحي جوهر قرمسي. د. ي. ثدإليا خالد. ي. مإلبيت وإلجامع أنموذجا

ن إألبناء وإآلباءفاطمه  ئاری مولود33 ي تعزيز إلثقة بي 
ن
بوية ف ن.  ي.مدور إلمؤسسات إلتر ريناس ديندإر. ي. مأميد جنم الدين. د. ثأحمد أمي 

ي موإقع إلتوإصل إإلجتماعيفردوس یوسف سلیم34
ن
ن ف ن إلجنسي  جعفر ثريوَ. ي.مكورست صالح. ددإليا خالد. ي. مدرإسة تربوية/ إلتعامل بي 

ن 35  دمحمأمي 
ن
ن. ي.مإؤلرشاد إألرسي من خالل إألحاديث إلنبويةكاف سىه صالح. ي. مشردار محدأمني إبراهيم. د. ي. ثشيماء أمي 

ي سورة إلمؤمنونلقمان مه إل إحمد رسول36
ن
بوية إلسلوكية ف هذار عبداهلل حممد. ي.مرسكوت رسوك. دزياد إمساعيل محد. د. ي. ثدرإسة موضوعية/ إلمبادئ إلتر

ن عبدهللا37 ي بناء إألرسة من خالل أحاديث إلرسول ملسو هيلع هللا ىلصمحسن یاسي 
ن
كورست صالح. دزياد صالح. ددمحم فخرإلدين.  ي.ممسؤولية إألم ف

بوي للمساجددمحم دإلو ر تفر38 ى يوسف. دأحمد محمود سيدوك. دأميد جنم الدين. د.  ثدرإسة تحليلية/ إلدور إلتر بشر

ي ضبط سلوك إلفرددمحم لقمان حسن39
ن
دإليا خالد. ي.مسدإد جمال. دأميد عبدإلقادر رسول. مدرإسة تحليلية/ إلتقوى ودوره ف

ي تعامل إآلباء مع إألبناءمریم عمر ناج 40
ن
ن. ي.مدرإسة تربوية/ أهمية إلعدل ف ن عمر عبد إلرحمن. د. ي. ثشيماء أمي  زياد صالح. دنازني 

ي صالح41 ي إألرسة من خالل أحاديث إلرسول ملسو هيلع هللا ىلصمصطفن حاج 
ن
بية إلصحيحة للطفل ف رقيب سعيد. ي. مزياد إمساعيل محد. د. ي. ثسدإد جمال. دعوإئق إلتر

ن42 ي سورة إألحزإبنارین إمجد كاك إمي 
ن
بوية ف ن. ي. مدرإسة موضوعية/ إألساليب إلتر أميد عبدإلقادر. مرسدإر أحمد قادر. دشيماء أمي 

ن43 ندى قیض یاسي 
َ
ن إؤلنفاق وإؤلرسإف من منظور تربوي سورة إؤلرسإء أنموذجا ن. ي.مإلموإزنة بي  سدإد جمال. دظيان صاحل. م. ي. ثشيماء أمي 

ي تربية إألطفالنسیبه  مامند رفیق44
ن
ن سعدإلدين. دسامان فارس. ي.مهذار عبداهلل حممد. ي.مإآلثار إلسلبية إلنفعال إلوإلدين ف حسي 

ي لضبط إلنفس نورإ دمحم شهاب45
ن. ي.مظيان صاحل. م. ي. ثدرإسة موضوعية/ إؤلرشاد إلقرآنن زكريا عبد إلرحمن. د. ي. ثأحمد أمي 

و حسن سعید46 ي تعزيز إلشعور بالمسؤوليةهت 
ن
فتحي جوهر قرمسي. د. ي. ثآرإم نوري. ي.مسىه صالح. ي. مدرإسة تحليلية/ دور إلعبادإت ف

ن عزیز صدیق47 ي تعامل ؤبرإهيم عليه إلسالم مع أبيههیلي 
ن
بوية إلمستفادة ف أميد جنم الدين. د. ثريناس ديندإر. ي. مسىه صالح. ي. م.درإسة موضوعية/ إلدروس إلتر

ي سورة إلنوریارس حازم ولي48
ن
كورست صالح. دجعفر ثريوَ. ي.مزياد صالح. ددرإسة موضوعية/ إآلدإب إإلجتماعية ف

ي ؤعاقة عملية إلتعليم وإلتدريسبناز أنور دإوود49
ن
شردار محدأمني إبراهيم. د. ي. ثسىه صالح. ي. مدمحم فخرإلدين. ي. مأثر إلهوإتف إلذكية ف

أمحد حممود سيدوك.    د   
  شةروَك بةشي ثةروةردةي ئايين
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