
# Name Department Project Name Project Supervisor

1  " نارین ٲمجد کاك ٲم$# Fundamentals of Religion8 سورة االحزاب
بویة 9" االسالیب ال=> " محمد شیماء ٲم$#

2 Eبارز فرهاد ط Fundamentals of Religionی من خالل سورة النساء ، دراسة موضوعیةUاالصالح اال م.م. آرام نوری سعید

3 نسيبة مامند رفيق Fundamentals of Religion8 تربية األطفال
اآلثار السلبية إلنفعال الوالدين 9" م.م هEژار عبدg محمد

4  " 8 محمد ام$#
كا9" Fundamentals of Religionي من خالل االحاديث النبويةUاإلرشاد اال " محمد شيماء ام$#

5 نورا محمد شهاب Fundamentals of Religion8 لضبط النفس ديراسة موضوعية
"pاإلرشادالقرآ  8rفيان صالح ع

6 Uهد خالد صدیق Fundamentals of Religion9" ضوء سورة الحجرات vبیة االجتما ال=> م.م. ارام نوری سعید

7 rسالم محمد ع zٲی Fundamentals of Religion8 حق االج=#  وآثاره - دراسة حدیثیة
التعسف 9"  " م. شیماء ٲم$#

8 محمد لقمان حسن Fundamentals of Religion8 ضبط سلوك الفرد
التقوی ودورە 9" م.أومید عبدالقادر رسول

9  g جهاد لقمان  شمس Fundamentals of Religion التوافق الزو�� د. Uکوت Uوک 

10 شاكر رشيد اسماعيل Fundamentals of Religion8 بناء الذات
الحلم واثره 9" م هEژار 

11 دەرون حسیب رحمان Fundamentals of Religion 8 القران الكريم
8 يونس عليه السالم 9" بوية المستفادة من قصة الن�� " سعدالدين الدروس ال=> حس$#

12 " عزیز صدیق ه�ل$# Fundamentals of Religion8 التعامل ابراهیم مع ابیه
بویة المستادة 9" الدروس ال=> سو� صالح م�8 الدین

13  8
محمد دالوەر ت�> Fundamentals of Religion( دراسة تحليلية ) بوي للمساجد الدور ال=>  8

د. أميد نجم الدين جميل المف�>

14 " محمد ايوب حس$# Fundamentals of Religionبوية الدين المعاملة دراسة ال=> م.ي.اراس عباس احمد

15 أزهار كاوه مصط�"  Fundamentals of Religion " 8 اإلسالم و آثارها عr توجيه سلوك المراهق$#
القيم األخالقية 9" فت�8 جوهر مزوري

16 لقمان مال أحمد رسول Fundamentals of Religion8 السورة المؤمنون
بوية السلوكية 9" المبادئ ال=>  8

"pد.زياد إسماعيل خورا

17 ابراهيم محمود يوسف Fundamentals of Religion8 سورة الواقعة
" األخالقية 9" المضام$# م.ي.آراز عباس احمد

18  " ندی قی� یاس$# Fundamentals of Religionاء ٲنموذجاUاف - من منظور تربوي - سورة االUاالنفاق واال " " الموازنة ب$# م. شیماء ٲم$#

19  " بةناز أنور داود أم$# Fundamentals of Religion8 تكوين الشخصية
أثر األيمان  بالرسول  9" م. محمد فخر الدين محمد الجباري 

20 gفاطمة محمد مصط�" عبد Fundamentals of Religion8 بناء شخصية الفرد / البيت والجامع أنموذجا
بوية 9" د.داليا خالد شكرأثر البيئة ال=>

21 شاناز اسماعیل رسول Fundamentals of Religion8 الجامعة
بية الدينية عr تقليل التحرش الجن8¢ 9" أثر ال=> د. كوUت صالح أحمد

22 gعبدEبریارط Fundamentals of ReligionاءU8 سورةإ
أداة الن8¤ 9" لوقمان بEهائEدین احمد

23 عr عبدالحکیم حمد Fundamentals of Religionأسس الصحبة الصالحة  9" سورة الکهف -دراسة الموضوعیة  " م.م. ر§ناس دیندارحس$#

24  8 مريم عمر نا�� Fundamentals of Religion 8 تعامل اآلباء مع األبناء
أهمية العدل 9" " محمد م.ي.شيماء أم$#

25 ڕەیان حسن محمد Fundamentals of Religionعليه وسلم / دراسة تربوية g r8 أحاديث الرسول ص
" إبراهيمأهمية النوم 9" پ.ي.د.Uدار حمدام$#

26 رةيان صباح كريم Fundamentals of Religionإذا صلت المرأة خمسها عبدالوهاب غفور كريم

27 چیمEن دھام ھادی Fundamentals of Religionإرشاد الزوجات للتعامل مع أزواجهن من خالل أحاديث نبوية زكريا عبد الرحمن حمد

28 gتیف عبدEر لEسیف Fundamentals of Religionپرۆژەی دەرچوون دالیا خالید شکر

29  gر لطيف عبدEسیڤ Fundamentals of Religionپ°ۆژەی دەرچوون م . دالیا خالد شکر

30 ية عاصم عبدالعزيز  خ=# Fundamentals of Religion( ملسو هيلع هللا ىلص  ) من خالل أحاديث الرسول 
ً
 و فكريا

ً
" الطفل علميا تحف=# " عمر عبدالرحمن  أ . م . د . نازن$#

31 ية عاصم عبدالعزيز خ=# Fundamentals of Religion عليه وسلم g rالطفل علميا و فكريا من خالل احاديث الرسول ص " " عمر عبدالرحمن تحف=# د. نازن$#

32 عمر عثمان محمد Fundamentals of Religion(8 أعلمك كلمات
"pۆ أحمدتربية المراهق من خالل حديث الرسول ﴿ملسو هيلع هللا ىلص﴾ (يا غالم إ م.م. جعفر پ=#

33 سدرة مؤيد إحسان  Fundamentals of Religion عليه وسلم مع اليهود مدينة g rص g تعامل رسول كابان عبدالكريم شيخ كاكة 

34 سیالن Uدار توفیق Fundamentals of Religionحدیث المسلم أخ المسلم م.م دالیا خالد

35 رابEر رزگار خ�"  Fundamentals of Religion دروس المستفادة من آية الدينـ  دراسة الموضوعيةـ م. ارام نوري سعيد

36 Uهد دلشاد عبديش Fundamentals of Religion " ان عند االصولي$# داللة االق=> م. آراس عبدg محمد

37 gعبدالمالك هاشم عبد Fundamentals of Religionالموضوعیة Eالسالم نموذجا -درس E8 یوسف علی هEژار عبدg محمددور قدوة الحسنة 9" بناء الشخصیة الشباب الن��

38 سارا عزيز احمد Fundamentals of Religion8 القيم االخالقية ودراسة التحليلية
بية الدينية 9> دور معلم ال=> احمد سيده

39 صهيب هيوا عا«8  Fundamentals of Religionعليه وسلم دراسة تحليلية g rسامان فارس عوالصفات الوالد الناجح من خالل أحاديث الرسول ص

40 8 صالح حميد مصط�" حا�� Fundamentals of Religionعليه وسلم g rة من خالل أحاديث الرسول صU8 األ
بية الصحيحة للطفل 9" د.سداد جمالعوائق ال=>

41 gعبد " محسن یاس$# Fundamentals of Religion ة من خالل احاديث الرسولU8 بناء اال
مسؤولية األم 9" محمد فخرالدین محمد

42  gت�> عمار عبد Fundamentals of Religion 8 وصايا لقمان البنه/دراسة موضوعية
وقفات تربوية 9" دكتور Uدار احمد قادر

43 Islamic Study ریان عباس سلیمان 8 داود �pأ " 8 س$"
"9 " 8    احاديث الف$>

لقمان صمد برادوس�>

44 ع8r محمد عباس Islamic Study 8 عام المجاعة
g 8 عنه) 9"

8  اجتهادات الفاروق عمر بن الخطاب (ر«"
ٲ.د. حسن خالد مصط�" محمود المف�>
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45 rسیف الدین ع gعبد Islamic Study یل  بویE المستفادە من حدیث ج=� "  الدروس ال=> م.م. احمد ام$#

46 لقمان فرست باب=#  Islamic Study د.لقمان بهاء الدين احمد الخ¼8  العادة محكمة دراسة تطبيقة فقهية 

47 صالح رمضان قادر Islamic Study 8 دراسة فقهية ت½صيلية
8 قانون المرور العرا9>

"  الغرامات 9" د.قادر مجیدحس$#

48 Islamic Studyعمر عبدg سيدا سيدا - فردوس محسن مصط�"  " الوجوب واالستحباب دراسة تأصيلية فقهية مقارنة "  النقاب ب$# أ.د.كمال صادق ياس$#

49 ابراهيم شكري زاير  Islamic Study  8À8 الفقه االسال
8  بيع الخائب وثبوت الرؤيه 9"

د.فارس ع8r مصط�"

50 هاشم اسماعيل حامد Islamic Study 8 سورة الكهف)
د.رمضان صالح رحمان مفعول فيه) ظرفا الزمان والمكان 9"

51  " " حس$# پEیمان یاس$# Islamic Study سامان آحمد رمضان نشÃة مدرسة كراو دراسة ميدانية

52 زانا لقمان محمد Islamic Study ( الشيخ عمر مولود الديب8Ä حياته و آثاره )  " د.كمال صادق ياس$#

53 عبدالحمید طه مقصود Islamic Study (االجتهاد ال ینقض بمثله) ٲ.م.د.محمد خالد مصط�" الگردي

54 Islamic Studyعی¢ عثمان محمد عبدالرحیم (التوسع 9" الرتبة دراسة نحویة سورة یوسف أنموذجا) أ.م.د.رمضان صالح رحمان

55 صالح ميكائيل محمد Islamic Study " المنطق والفلسفه ) (العالقه  ب$# م.خالد جالل م� الدین

56 " عبد الرحمان Islamic Study  ريزان ياس$#  8
8 الفقة الشاف8Ç والقانون العرا9>

احكام الحضانة 9" د.فارس غ8r مصط�" 

57 زادطاهر #È=ساناش Islamic Study  8À8 فقه األسال
"9 Éاحكام األع فارس ع8r مصط�" 

58 هEوراز عمر حمEصالح Islamic Study  Àاالسال Eاحکام الشع=# 9" الفق م.جودت انور مجید الهی�" 

59 Islamic Studyاحمد خليل اسماعيل،ئةژين مروان عبدالرحمن 8 القران الكريم
" الدنيويه و االخرويه 9" اسباب السعادت$#  " د.قادر مجید حس$#

60 إبراهيم طه خليل Islamic Study  8À8 الفقه االسال
استثمار الصدقة 9"  8

أ.د.حسن خالد مصط�" المف�>

61 ئه لماس عادل معروف Islamic Study 8 االبتسامة-دراسة موضوعية
االحاديث الواردة 9" م.م. لقمان صمد برادوس�> 

62 اUاء جبار احمد Islamic Study  8À8 الفقة االسال
االحتكار واثاره 9" د.فارس ع8r مصط�" 

63 أحمد يوسف كريم Islamic Study 8 السلوك أسبابها وطرق عالجها من خالل آيات من القرآن الكريم
م.م. اراز عباس أحمداالزدواجية 9"

64 Islamic Studyعبدالباري عبدالخالق عبدالرحمن 8 القرآن
االنفعاالت النفسية عند االنبياء 9" م.ي.جميل فارس عزيز

65 ٲنس محمد عزیز Islamic Study االوقات واالماکن غ=# مقبول فیها الصالة ٲو تن¤8 عنها  ٲ.م.د.صابر اسماعیل همزە

66  " احمد ع8r عبدg حس$# Islamic Study 8 القران الكريم
8 الجاهلية 9"

االيات الواردة 9" ماموستا سامان احمد رمضان

67 احمد ع8r عبد g حسن Islamic Study 8 القران الكريم 
8 الجاهلية 9"

االيات الواردة 9" م . سامان احمد رمضان

68 " عزیز احمد حس$# Islamic Study 8 سورة البقرة  دراسة تحلیلیة
"9 " االیات الواردة عن المنافق$# یف محمد  ÊU د. محمد

69 Ëحازم وUیا Islamic Study 8 سورة النور 
األداب اإلجتماعية 9" د. زیاد صالح

70 النه عبدالسالم حسن  Islamic Study 8 العلمية التعليمية 
بوية أنواعها و أهميتها 9" اإلدارة ال=> م. م. خالد جالل م� الدين 

71 ان جوهر احمد م=# Islamic Study 8 اإلسالم
اإلمام جعفر الطيار حياته وجهاده 9"  8 ب.د.جمیل ع8r رسول السور��

72 Uهد خالد صديق  Islamic Study 8 ضوء سورة الحجرات/ دراسة موضوعية 
بية االجتماعة 9" ال=> م.م.آرام نوري

73 Uهد خالد صديق Islamic Study 8 ضوء سورة الحجرات/دراسة موضوعية
بية االجتماعية 9" ال=> م.م آرام نوري

74 فردوس يوسف سليم Islamic Study  8v8 مواقع التواصل االجتما
"9 " " الجنس$# التعامل ب$# داليا خالد شكر 

75 فردوس يوسف سليم  Islamic Study  8v8 مواقع التواصل االجتما
"9 " " جنس$# التعامل ب$# داليا خالد شكر

76 g جهاد لقمان  شمس Islamic Study 8 خالل االادیث النبويه
8 أثره  عr استقرار االUة 9" التوافق الزو�� د. Uكوت Uوك يعقوب 

77 سمية مغديد عمر Islamic Study 8 سورة الكهف
الجناس 9" د. صابر اسماعيل همزة

78 احمد بهرام خ�"  Islamic Study الحیاء اإلمان عثمان عr سادق 

79 فاتيمة اري مولود Islamic Study ، وفرقوا ٌبنهم ًف المضاجع) Êzها وهم أبناء ع
ٌ
بوهم عل "Íوا ، " بوية والتعليميةالمستفادة من حديث  ( َمروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع س$"ٌ " الدروس ال=> م.احمد أم$#

80 gرسول عبد " أم$# Islamic Study م.ی خالد جالل م�8 الدينالرسالة المنطقية لألستاذ المحقق المال عبدg الشيخممودي (دراسة وتحقيق).

81 دانا طه حمد Islamic Study زيوي وجهوده العلمیة الشیخ المال محمد ال=� ٲ.م.د. عبدالوهاب غفور كریم

82 زينة لقمان إسماعيل  Islamic Study عية للوقاية من كسب المال الحرام  Êzالطرق ال د.صابر إسماعيل همزة 

83 جميله كريم حارس  Islamic Study الطالق الرج8Ç قبل االسالم وبعده دراسه مقارنة  د. فارس عr مصط�" 

84 صالح رمضان قادر  Islamic Study 8 دراسة فقهیةتاصیلیة
8 قانون المرور العرا9>

الغرامات 9"  " د.قادر مجیدحس$#

85 " لطيف محمدياس$# Islamic Study " االشعريه و الماتريدية الفرق ب$# اف:د.هاوژين محمد محمود  Êzبائ

86 يهاندرويش قاسم ÊU Islamic Study " عزة النفس والك=�  الفرق ب$# لقمان صمد خ�" 

87 بروا محمد ڕۆستEم  Islamic Study 8 حياته وجهوده
Ñpالكسا  gأ.د.شكر محمود عبد

88 Maher Mahrwf aziz Islamic Study  8À8 الفقه االسال
المساقاة واحكامها 9"  " د.كمال صادق ياس$#

89 ماه=# معروف عزيز  Islamic Study  8À8 الفقه اإلسال
المساقاة وأحكامها 9"  " د.كمال صادق ياس$#

90 عبدالمجيب مسلم صالح Islamic Study 8 اقليم كوردستان - العراق
ا.م.د.محمد خالد مصط�" الگرديالمصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاÍة 9"

91 ابراهیم شعبان حسن  Islamic Study 8 سورة اإلUاء دراسة نحوية
المفاعیل 9" gد شکر محمود عبد

92 داود عبدالباسط كاكة ب=# Islamic Study المفعول ألجله امثلة وتطبيقات من بعض ايات القران الكريم د.رمضان صالح رحمن



93 Muhammad Islamic Study 8 المناسبات بإسم الثقافة والحضارة دراسة فقهية 
المنكرات 9" م.د.أيوب محمد 

94 محمد مهداوي إسماعيل Islamic Study 8 الديانة الهندوسية
الموت واألخرة 9"  8rأ.م.كابان عبدالكريم شيخ ع

95 محمد مهداوي اسماعيل  Islamic Study 8 الديانة الهندوسية 
الموت واألخرة 9"  8rأ.م.كابان عبدالكريم شيخ ع

96 محمود ن�الدين عوال Islamic Study 8 القرآن الكريم دراسة داللية
الناس 9" gأ.د.شكر محمود عبد

97 فریاد سیامEند محمود  Islamic Study 8 خالفة عمر بن اخطاب 
النظام اإلداري 9" د زياد صالح حميد 

98 محمد حسن محمد Islamic Study 8 القرآن الكريم دراسة تحليلية
آيات الربا 9"  " الدكتور قادر مجيد حس$#

99 مسعود ابراهیم حمد Islamic Study  8À8 الفقه اإلسال
أثر تغ=# قيمة النقود عr الديون 9" د.لقمان بهاءالدین الخ¼8 

100 زاد خ�"  راويز ش=# Islamic Study  8À8 الفقه االسال
أحكام غسل الميت 9" األستاذ المساعد د. رمضان صالح رحمان

101 ع8r عبدالحكيم حمد Islamic Study 8 سورة الكهف دراسة موضوعیة
أسس الصحبة الصالحة 9"  " ڕ§ناس دیندار حس$#

102 رةيان صباح كريم  Islamic Study إذا صلت المرأة خمسها  عبدالوهاب غفور كريم

103 محمد کاوە کی�"  Islamic Study 8 سورة الكوثر 
نية 9"

ٓ
بالغة القرا  " د. قادر مجید حس$#

104 نيازعبدالسالم محمد Islamic Study 8 مذاهب األربعة
بيع العينة 9" د.صابر إسماعل هه مزة

105 ریان سیامند کریم  Islamic Study تأث=# تربية االسالمية عr التعليم م.کاکE ش�خ بابا ش�خ 

106 ريبوار فريق عثمان  Islamic Study يفه  Êzتأريخ تأسيس مدرسة بيارة ال  8
الدكتور حسن خالد مصط�" المف�>

107 ين فرهاد ازاد  ش=# Islamic Study 8 ضوء القرآن الكريم
تربية الطفل 9" أيوب محمد 

108 شعبان مصط�" محمد Islamic Study 8 المذاهب األربعة دراسة مقارنة
تفويض الطالق 9" د. فارس ع8r مصط�" 

109 أحمد مصلح محمود Islamic Study تنفيذ عقوبات الحدود د. لقمان بهاءالدين أحمد

110  8Ëبست مناف عاU Islamic Study 8 ظله يوم ال ظل إال ظله_ دراسة حديثية
"9 g دكتور أيوب محمد عثمانحديث _سبعة يظلهم

111 نورا جليل مش=#  Islamic Study حديث خ=# الصداق أيzه ِدراسة و التحليل   لوقمان صEمEد 

112 سديده مصط�" أحمد Islamic Study 8 القرآن الكريم
حرفة األنبياء 9"  هاوژین محمد

113 Islamic Study سدیدە مصط�" احمد 8 القرآن الکریم
حرفة األنبیاء علیهم الصالة والسالم  9" د.هاوژین محمد محمود

114 8 مصط�" عمر ن�� Islamic Study حكم اللحية عند مذاهب االربعة  8
دكتور حسن خالد مصط�" مف�>

115 شEیدا عزیز اسحد Islamic Study حكم قراءة سورة الفاتحة عr الميت أ.م.د.عبدالوهاب غفور كريم

116 عاصم سلیم محمد Islamic Study  8À8 الفقه االسال
حکم اعمار المساجد 9" م.م.ع8r صادق اسماعیل

117 Islamic Study شEیدا عزیز اسعد حکم قراءة سورة الفاتحة عr المیت ٲ.م.د.عبدالوهاب غفور كریم

118 یف ÊU حسن کریم Islamic Study نساÑp   دراسة الحدیث Ö×ا " داللة الرحمة 9" س$" د.عبدالوهاب غفور کریم

119 ZERAWAN Zekri Ahmed Islamic Study 8  القران والسنه
سماع الموات االحياء 9" يف محمد عثمان  ÊUد.محمد

120 ٲوات کاک g رسول Islamic Study وج دراسة عقدیة ٳیمانیة سورة ال=�  Ûم.م.هدی فرهاد مو

121 اوات کاك g رسول  Islamic Study وج دراسة عقدیة ٳیمانیة  سورة ال=�  Ûم.م.هدی فرهاد مو

122 Islamic Study سارا شكر إسماعيل  سورة البينة دراسة التحليلية  يف عثمان ÊU محمد

123 و " عبدالخالق ب=# چ$# Islamic Study سورة الغاشیة دراسه تحلیلیه هاوژین محمد محمود

124 إبراهيم واحد حمد سليمان Islamic Study " الشافعية والحنفية  كة والجوار ب$# Êzشفعتا ال  8
أ.د.حسن خالد مصط�" المف�>

125 عبدالكريم فرهاد لطيف Islamic Study 8 القرآن الكريم
صفات النبوة والرسالة لسيدنا محمد(ص)9"  8rأ.م. كابان عبدالكريم شيخ ع

126 عبدالرحمان جا8À موالن Islamic Study 8 الجاهلية واإلسالم
صفات عمر الفاروق 9" م.م. ع8r صادق إسماعيل

127 دیمEن خلیل انور  Islamic Study  8À8 الفقه االسال
8 ٲخذ الزكاة 9"

ضابطتا الفقر والمسكنة 9" رمضان صالح رحمان

128 سEرکEوت ذیاب فرحان Islamic Study عدة الحامل واالحكام المتعلقة بها 9" الفقهة االسالمية Ûم.هدى فرهاد مو

129 عبدg صالح احمد Islamic Study عمر بن عبدالعزيز حياته و واليته ايوب عثمان محمد

130 عبدالمطلیب جالل محمد Islamic Study " بنقد الحدیث روایة ودرایة عنایة التابع$# لقمان صمد خ�" 

131  8rيوسف رحمان ع Islamic Study  8Þبية عند البو فلسفة ال=> د. زياد  صالح  حميد

132 مصعب قاسم أحمد Islamic Study يعة اإلسالمية Êz8 ال
كيفية التعامل مع سوشيال ميديا 9" د. زياد صالح حميد

133 safar sarhad xwrshed Islamic Study عية Êzاالحكام ال rإلكراه وأثره ع م.د.أيوب محمد

134 rع " محمود تحس$# Islamic Study مدرسة بحركة الدینیة واسهاماتها 9" نÊz العلوم االسالمیة  "pٲ.م.د. فه رهاد ٳبراهیم ٲك=� شوا

135 غدير محمد عبدالواحد  Islamic Study  8
يعة والقانون العرا9> Êz8 ال

مسؤولية الطبيب المهنية 9" د. محمد خالد مصط�" 

136 غدير محمد عبدالواحد Islamic Study  8
يعة والقانون العرا9> Êz8 ال

مسؤولية الطبيب المهنية 9" د.محمد خالد مصط�" 

137 غریب ٲحمد ٳبراهیم Islamic Study 8 ضوء سورة ص دراسة موضوعية
معالجة المشاكل االجتماعية 9" م.رقيب سعيد مزوري

138 عمر خطاب كريم Islamic Study 8 المذاهب األربعة-دراسة والمقارنة
مفطرات الصوم 9"  " أ.د.كمال صادق ياس$#

139 قاسم زرار رسول Islamic Study ية تاريخية ملكة سبأ  دراسة تفس=# يف ÊU د.محمد

140 يف  ÊU رابةر محمد Islamic Study " النووية 8 كتابه االربع$#
منهج االمام النووى 9" gد . شكر محمود عبد



141 خونچE وھاب خلیل Sharia 8 الدعوة اإلسالمية
8 بكر حياتها و دورها 9" �pم. زينه يوسف عي¢ اسماء بنت أ

142 غريبه جميل احمد.  Sharia (قضايا عقدية 9" سورة طه )-باب االمان نموذجا- gأ. د عادل عبد

143 gاحمد حسن عبد Sharia 8 تفس=# القران الکریم (سورة الطالق أنموذجا)
أ.م د.عمر ع8r محمد)المفzون الکرد واتجاهاتهم 9"

144  8 رازيمه سعدي ن�� Sharia 8 ترسيخ االخالق الفاضلة 
اثر العقيدة االسالمية 9" م.م زينه يوسف عي¢

145 ڕۆشنا ڕسول قادر Sharia 8 القرآن الکریم
"9 Eالجن EطعمÖ×ا " صابر منصور یاس$#

146 محمد عزيز ابراهيم Sharia الكشاف 8 تفس=#
8 فضائل سور جزء (عم() 9"

االحاديث الضعيفة 9" عمران محمد اسماعيل

147 Shariaسفر زياد رشيد - محمد جالل عبد الرحمن 8 سورة لقمان دراسة لغوية داللية
االفعال 9" د.پEروین فتاح عباس

148 حسن انور حسن Sharia 8 األشياء اإلباحة
األصل 9" م.ي ريباز صديق

149 بالل كامران عمر Sharia يعة االسالمية                              (الزينا انموذجا) Êz8 ال
ا.م.د.مراد سعيد جباراإلنحرفات الخلقية و طرق عالجها 9"

150 ابراهيم عبدg محمد قادر Sharia 8 إقليم كردستان
"9 8É8 التعايش السل

8 اإليمان بالكتب السماوية وأثره 9"
"pد. هيمن أحمد باليسا

151 احمد عزیز رووف Sharia البحث التخرج ا.م.د.فائز مال ابوبكر

152 فؤاد حميد عوال Sharia Í8 الواقع المعا
الجمع بسبب المطر 9" د.فائز المال بكر

153 محمد غزاË أحمد Sharia " المتأخرين " وب$# " المتقدم$# الحديث الحسن ب$# عمران محمد اسماعيل

154  8Éزينب وشيار حل Sharia  "Í8 وقتنا الحا
8 الصالة موانعها وعالجها 9"

الخشوع 9" أ.م.د.قاسم غفور حسن

155 فرهنك احمد حمد Sharia 8 الفكر اإلسال8À دراسة فقهية تأصيلية
الخليفة 9" م.ريباز صديق

156 امینE رزاق سعید  Sharia 8 السنة النبویة
الرؤیا و االحالم 9" أ.م.د عباس عr سلیمان 

157 هشام عصام طيب Sharia الشيخ ( طيب ) البحر8á وجهوده العلمية أ.م.د. فائز أبوبكر 

158 ایوب ئاود§ر رضا Sharia 8 خالل سورة المائدة
ورات 9" ال�" ËEکEد.كامران اسماعیل نان

159 اری فتاح حسن Sharia 8 القران الكریم
الفاظ القلة 9" روژان اسماعیل خورشید

160 ژیان جمال سعید Sharia 8 سورة اإلUاء(دراسة استقرائية)
المبتدأ 9" د.په روین فتاح عباس

161 رمضان نادر خ�"  Sharia يعة االسالمية المهر أنموذجا Êz8 ال
المقاصد المالية 9"  8rدكتور عمر ع

162 عمر موÛ إبراهيم  Sharia 8 رواية الحديث 
ون 9" ã=المك د.بروين 

163 خاتون جبار حميد Sharia 8 غ=# القرآن والصالة(دراسة فقهية)
ع فيها البسملة 9" Êz8 ي

د.إبراهيم السنكzيالمواطن ال�>

164  " أحمد صابر حس$# Sharia يعة والقانون Êzال " الموت الرحيم ب$# زاد عزيز سليمان ش=#

165 زەینEب محمود محمد Sharia يف Êzالنسخ 9" الحدیث النبوي ال د.عمران مزوری

166 محمد دیار إب°اهیم Sharia 8 القرآن الكريم (دراسة موضوعية)
آيات االستعاذة 9" قاسم غفور حسن

167 ڕه یان محسن مصط�"  Sharia 8 القرآن الكريم(دراسة موضوعية)
ة 9" Êzآيات الع زاد عزیز سلیمان #È=د.ش

168  " هدى طلعت حمدام$# Sharia 8 الجزء األول من سورة البقرة _ دراسة موضوعية
آيات الهداية 9" أ.د. جميل ع8r رسول 

169 سوزان عمر صادق Sharia " دراسة مقاصدية  8 الصحيح$#
أحاديث الص=� 9"  " م.م. عدنان عمر حس$#

170 ahmed jamal Sharia 8 القران الكريم
أسماء يوم القيامة وداللتها 9"  8

"pد اسماعيل محمد قر

171 هیوا محمد صالح  Sharia 8 القران الكريم 
أهمية الوقف واالبتداء 9" د . كامران اسماعيل صالح

172 جيهاد صبيح عمر Sharia " السنة والشيعة(دراسة فقهية مقارنة)هيمن أوقات الصالة ب$# هيمن أحمد محمد

173 سعد سيف الدين محمد  Sharia 8 القران
أولياء g تعاË تعرفهم وصفاتهم 9" عمر ع8r محمد

174 یونس ارسالن مال  Sharia إنتساب الولد لألم  "pد.یوسف احمد جوما

175 ساوا سمکو محمد  Sharia  8Àجرائم التخویف 9" فقه اإلسال  " عدنان عمر حس$#

176 صدرالدين كريم خالد Sharia حديث كل بدعة ضاللة  "pد.هيمن أحمدباليسا

177 Masoud Basir Muhammad Sharia حكم الزواج بدون المهر دراسة فقهية مقارنة ا.م.د.اردوان مصط�" اسماعيل

178 خ�" مصط�" ف�> خ�"  Sharia 8 سورة االنشقاق
دراسة البالغة 9" دكتورة سلوى 

179 محمد أنصار شيخ  Sharia 8 سورة الكهف 
دالالت إسم التفضيل 9" d.kamaran imail

180 ahmed jamal muhmad Sharia 8 القران الكريم
سماء يوم القيامة وداللتها 9"  8

"pد اسماعيل محمد قر

181 gچنار سعدی عبد Sharia سورة الممتحنة درساة موضوعية فقهية م.م.ريباز صديق إسماعيل

182 دادوەر عr صابر Sharia 8 صحيح البخاري
ی 9" عالمات الساعة الك=� پ.ی.د.عادل عبدg حمد

183 silh bawadin abdullah Sharia 8 االحاديث النبوية 
فقه التوقع 9" د.ابراهيم احمد سه نكه سه ري

184 احسان عثمان كريم Sharia 8 حياة الفرد
قراءة القرآن الكريم أوقاتها وأثرها 9" gد. آدم عبدالجبار عبد

185 رؤيا يونس رسول Sharia 8 العالقات االجتماعية 
قطع االرحام وآثاره السلبية 9" زاد عزيز سليمان ش=#

186 محمد سم=# حسن Sharia 8 /دراسة تحليلية
" الورقات لإلمام الجوي�" م$>  å8 سور�rد. جميل ع

End of the list


