
 اطاريح جامعة تكريت / علوم القرآن
 

 
55 

االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ

غازي سعضج  ٔ
 سمضساف

السشيج االسبلمي في التعاير  ٕٙٓٓ ماجدتضخ
 الدمسي مع غضخ السدمسضغ

عمػـ 
 اسبلمضة

د.محسػد 
 عضجاف احسج

احسج عػاد  ٕ
 اسساعضل

حامج في اختضارات االماـ ابغ  ٕٙٓٓ ماجدتضخ
 داتالعبا

ىاشع ٓد الفقة
فارس 
عبجكف 
 الجبػري 

دحاـ محي  ٖ
 مخعي

 ٕ٘ٓٓ ماجدتضخ
 

آدـ عمضو الدبلـ في القخآف 
 الكخيع دراسة مػضػعضة

 

 التفدضخ
كعمـػ 
 القخآف

فخماف د. 
إسساعضل 

 إبخاىضع
دمحم مرصفى  ٗ

 عثساف
 ٕٚٓٓ ماجدتضخ

 
السػازنة بضغ كتابي البخىاف 

 في عمػـ القخاف كاإلتقاف
 

د. غانع  عمػـ قخاف
 قجكري الحسج

جساؿ عبج  ٘
الدتار شمػح 

 الجبػري 

 ٕٚٓٓ ماجدتضخ
 

أحاديث الفتغ في صحضح 
 دراسة مػضػعضة  -البخاري 

محػػسػد د.  عمػـ قخاف
 عضػػجاف أحسج

جداـ دمحم  ٙ
 عبجالمة

 

 ٕٚٓٓ ماجدتضخ
 

 غعشج ابالسباحث االصػلضة 
رجب الحشبمي في كتابو فتح 

 البخاري  صحضحالباري شخح 
 كتصبضقاتيا الفقيضة

ىاشع .د عمػـ قخاف
فارس 
 عبجكف 

كاضع عضجاف  ٚ
أحسج  كاضع 

 الجلضسي

 ٕٛٓٓ ماجدتضخ
 

ابغ حـد كمشيجو في الخد عمى 
غضخ السدمسضغ في كتابو الفرل 

 في السمل كاألىػاء كالشحل

فخحاف د.  عمػـ قخاف
محسػد 
 شياب

محسػد حدضغ  ٛ
 عصضة الجبػري 

 ٕٛٓٓ ماجدتضخ
 

حجيثضة عشج اإلماـ السباحث ال
 الذافعي في كتاب الخسالة

 دراسة مقارنة

محسػد د.  عمػـ قخاف
عضجاف احسج 

 الجلضسي
خالج أحسج  ٜ

مرصفى 
 البتػيشي

 
 

 ٕٚٓٓ ماجدتضخ
 

جامع الػرع كقامع البجع 
ترشضف اإلماـ الحافع السرشف 

أبي بكخ  اإلسبلـ كالدشة ناصخ
أبي القاسع أحسج بغ دمحم بغ 

 الجشتي الحشبمي
 (ىػٖٔٚ)تيالكخد

عبج هللا د.  عمػـ قخاف
أسػد خمف 

 الجػالي
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االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ

احسج شة  ٓٔ
 ياسضغ

شخح سمع اليجاية لمذضخ داكد  ٕٛٓٓ ماجدتضخ
التكخيتي ػ القدع األكؿ ػ دراسة 

 كتحقضق

د. ىاشع  حجيث
فارس 
 عبجكف 

امخ داكد ث ٔٔ
 جسعة

 ٕٚٓٓ ماجدتضخ
 

 السختمصػف 
مغ ركاة الدشة الشبػية في 

 الكتب الدتة
 دراسة نقجية تصبضقضة

 

دمحم د.  حجيث
إبخاىضع 
 الدامخائي

يػنذ ثمج  ٕٔ
 صالح

 ٕٚٓٓ ماجدتضخ
 

ثخة في احجيث السديء صبلتة ك 
الحكع عمى مدائل الخبلؼ في 

 صفة الربلة

د. يػسف  فقو مقارف 
 حدغ حسج

ج هللا غ عبحدض ٖٔ
مرصفى عبج 

اليادي 
 الجبػري 

 ٕٛٓٓ ماجدتضخ
 

 اإلمػػاـ
 أبػ حامج الغدالي

 كمػقفو مغ اإلليضػػػػػات

فخحاف د.  عقضجة
محسػد 
شياب 
 التسضسي

جػىخ حدضغ  ٗٔ
 حجري الجبػري 

 

 ٕٛٓٓ ماجدتضخ
 

 غدكة الخشجؽ
 دراسة تحمضمضة

عػػخاؾ د.  عمػـ قخاف
إسساعضػل 

 إبخاىضع
أحسج ياس  ٘ٔ

شعسة خزخ 
 الجكري 

 ٕٛٓٓ ماجدتضخ
 

مخكيات االماـ الدجي في 
 التفدضخ دراسة كجسع

 

عبج د.  عمػـ قخاف
السجضج دمحم 

 أحسج
بذخى عبج هللا  ٙٔ

 جاسع دمحم
 ماجدتضخ

 
مقجمة مػاىب الخحسغ في  ٕٓٔٓ

القخاف لمذضخ عبج الكخيع  تفدضخ
 السجرس

تفدضخ 
 القخآف

 

نػح ٓد
زرناف عبج 

 الجبار

يػسف عػاد  ٚٔ
 خدي الجلضسيب

 

 ٕٛٓٓ ماجدتضخ
 

 الَقِرضَجُة الصَّاِىَخةُ 
 الِقَخاَءاِت الَعْذػػػػخ ِفػػػػػػي

ـِ َشاِىخ بغ َعَخبْ بغ  لئِلَما
 إبخاىضع اأَلْصَفَياِنيِّ 

 ىػ( ٙٛٛ)ت
 
 

عمع 
 القخاءات

 

عخاؾ د. 
إسساعضل 

 إبخاىضع
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االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ

خالػػج شخيػػػج  ٛٔ
 كػػػخدي

 ٕٛٓٓ ماجدتضخ
 

إغاثة السدتغضث عمى حل بعس 
 إشكاالت الحجيث

 لئلمػػاـ
جبلؿ الجيغ أبػ الفزل عبج 
 الخحسغ بغ أبي بكخ الدضػشي

 ىػ(ٜٔٔىػ ٜٗٛ)
 دراسػػػة ك تحػػػقػػضػػق

محسػد د.  حجيث
عضػػجاف 
 الجلضػػسي

 

عبجالحمضع  ٜٔ
أيػب تػفضق 

 صضبالخ

 ٕٛٓٓ ماجدتضخ
 

كِريُّ   َحْفُز بُغ ُعَسَخ الجُّ
 َكِرَكاَياُتُو ِلْمِقَخاَءاِت الُقخآِنضَّةِ 

غانع د. قخاءات
 قجكري الحسج

يػنذ كامل  ٕٓ
 احسج حدغ

 

 ٕٛٓٓ ماجدتضخ
 

ضارات اإلماـ ابغ البشاء اخت
العبادات كالسعامبلت  في الحشبمي

 دراسة مقارنة السالضة

الفقة 
 السقارف 

عمي عبج د. 
صالح 
 الذعباني

ميشج شياب  ٕٔ
احسج 

 الدامخائي

 ٕٛٓٓ ماجدتضخ
 

الرشاعة الحجيثة في سشغ 
االماـ ابي الحدغ عمي بغ 

 ىػ( ٖ٘ٛالجارقصشي ) ت 

عمػـ 
 اسبلمضة

دمحم ٓد 
 ابخاىضع خمضل

حدضغ شخضخ  ٕٕ
 زعضل الفزمي

 

 ٕٛٓٓ ماجدتضخ
 

 شخح تشقضح األصػؿ
لمدضج عبج هللا بغ دمحم الحدضشي 

 شفيالح
 ى(ٙٚٚ)ت 

أصػؿ 
 الفقة

فخماف د. 
إسساعضل 

 إبخاىضع
 

ياسضغ زيجاف  ٖٕ
خمف عضدى 

 الجبػري 

 ٕٛٓٓ ماجدتضخ
 

مخالفات السدني لجسيػر 
 الذافعضة في العبادات

مداحع د.  الفقة
ميجي 
 إبخاىضع

احسج حدغ  ٕٗ
 ثابت

      دراسة كتحقبق السخصػشة  ٜٕٓٓ ماجدتضخ
) شخح تشقضح االصػؿ ( دراسة 

ررضة  في اصػؿ الفقة تخ
 االسبلمي

 
 
 
 

 
أصػؿ 

 الفقة

أ د . ىاشع 
فارس 
 عبجكف 
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االختراص  العشػػػػػػاف الدشة الذيادة عػػاالس ت
 الجقضػق

اسػع 
 السذخؼ

نافع عبجهللا  ٕ٘
 حسادي جاسع

 ٜٕٓٓ ماجدتضخ
 

 األصػؿ العقائجية
عمضو  –في قرة الشبي يػسف 

 –الدبلـ 
 في القخآف كالتػراة كاإلنجضل

 –دراسة مقارنة  –

فخحاف د.  عمػـ قخاف
 محسػد

حاتع د. 
جاسع دمحم 

 الجسضمي

غازي عباس  ٕٙ
 حدضغ

 

 ٜٕٓٓ ماجدتضخ
 

 أثخ االبتبلء
 في عقضجة السدمع كسمػكو

عقائج 
 اسبلمضة

حاتع د. 
جاسع دمحم 

 الجسضمي
غداف فضرل  ٕٚ

دمحم مجضج 
 الدامخائي

 

 ٜٕٓٓ ماجدتضخ
 

شخح سمع اليجاية لمذضخ داكد 
 كخيتي ػ الجدء الثانيالت

 دراسة كتحقضق

د. فخحاف  عقضجة
د.    محسػد 

حاتع جاسع 
 دمحم

عبج الكخيع  ٕٛ
جاسع حدضغ 

 عمي البجري 

 ٜٕٓٓ ماجدتضخ
 

 اأُلُصْػؿُ 
اإلْعِتَقاِدّيُة فِػي َضْػِء آَيِة 

 الُكْخِسيِّ 

عبج د.  عقضجة
السجضج دمحم 

 أحسج
خمضل ابخاىضع  ٜٕ

 صالح
 ٜٕٓٓ ماجدتضخ

 
ؼ الفقيي بضغ االماـ االختبل

 الخخقي كابي بكخ عبج العديد
يػسف  د. فقة

 حدغ حسج

احسج عمػاف  ٖٓ
 نػري 

 ٜٕٓٓ ماجدتضخ
 

الخكاة الحيغ اختمف فبيع ابغ 
حباف بضغ التعجيل كالتجخيح في 

  -كتابضة الثقات كالسجخكحضغ 
 دراسة نقجية

دمحم  ٓد حجيث
 ابخاىضع 

ستػػػػار محسػػػج  ٖٔ
 عبػػػاس

 ٜٕٓٓ خماجدتض
 

الخكاة الزعفاء كالسجيػلػف 
 الحيغ انفخد ابغ كالستكمع فضيع

 ماجة بالخكاية عشيع
 عغ أصحاب الكتب الخسدة

"البخاري، كمدمع، كأبي داكد، 
 كالتخمحي، كالشدائي"

 دراسة نقجية
 
 

محسػػػج  حجيث
 إبخاىضع خمضل
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االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ

سبلـ سايخ  ٕٖ
 بيمػؿ الجشابي

 ٕٓٔٓ ماجدتضخ
 

مشيج اإلماـ الذشقضصي ) رحسو 
هللا ( في تفدضخ آيات الرفات 

 مغ خبلؿ كتابو أضػاء البضاف

عمػـ 
 اسبلمضة

حاتع د.
جاسع دمحم 

 الجسضمي

ىجى ميجي  ٖٖ
 دمحم الجلضسي

 

قرة خخكج بشي إسخائضل مغ  ٜٕٓٓ ماجدتضخ
ئجي دراسة مرخ كبعجىا العقا

مقارنة بضغ التػراة كالقخآف 
 الكخيع

العقائج 
 كالجيانات

حاتع د. 
د.  جاسع دمحم

فخحاف 
محسػد 
 شياب

زيشب ابخاىضع  ٖٗ
 حدضغ العداكي 

 

اآلراء األصػلضة لئلماـ الذػكاني  ٕٓٔٓ ماجدتضخ
مغ خبلؿ تفدضخه فتح 

 ىػ(ٕٓ٘ٔالقجيخ)

عمػـ 
 اسبلمضة

فخزدؽ د. 
رككاف عبج 

 العداكي 

ج القادر عب ٖ٘
 اشضاع

االماـ الصمسشكي كجيػدة في  ٕٓٔٓ ماجدتضخ
 العقضجة

عمػـ 
 اسبلمضة

حاتع د. 
 جاسع دمحم

دمحم أحسج  ٖٙ
 عبجهللا

ـِ اآلجخيِّ  ٜٕٓٓ ماجدتضخ  جيػُد اإلما
خْيَعةِ   الَعَقجيَُّة في كتاِب الذَّ

 

فخماف د.  عمػـ قخاف
إسساعضل 

 إبخاىضع
بداـ عبضج  ٖٚ

ياسضغ 
 الجبػري 

 آراء اإلماـ البخاري األصػلضة ٕٓٔٓ خماجدتض
 تخاجع أبػاب صحضحو مغ خبلؿ

 

عمع اصػؿ 
 الفقة

يػسف د. 
 حدغ حسج

يػػسػف عػكػاب  ٖٛ
يػػسػف 
 الصػضػػػار

 

 التػخػخيج األصػػلػي ٕٓٔٓ ماجدتضخ
لفقو اإلماـ أبي الحدغ 

 السخغضشاني في كتابو اليجاية
 قػدػع العبػادات

ساجخ د.  اصػؿ فقة
ناصخ حسج 

 الجبػري 
 

رحضع جاسع  ٜٖ
حسضج 

 السذيجاني
 

       اختضارات اإلماـ الشػكي  ٕٓٔٓ ماجدتضخ
ىػ(  في كتابو السشياج ٙٚٙ)ت 

السرّجرة ب )قمُت( في قدع 
 العبادات )دراسة مقارنة(

 

فقة 
 اسبلمضة

د: حدغ 
احسج 
 الجػاري 

 

عبلء حدضغ  ٓٗ
 عمي

عة ماتسضد بو اىل الدشة كالجسا ٕٓٔٓ ماجدتضخ
دائل الفقة في كتب مغ م

 ةالعقضج

فقة 
 اسبلمضة

حاتع ٓد
جاسع دمحم 

 الجسضمي
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االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ

ياسخ خزضخ  ٔٗ
 عباس الجشابي

 

مشيج اإلماـ دمحم جػساؿ الجيغ  ٕٓٔٓ ماجدتضخ
القاسسي في تفدضخ آيات 
الرفات مغ خبلؿ كتابِو 

 غ التأكيلمحاس

عمػـ 
 اسبلمضة

حاتع د. 
جاسع دمحم 

 الجسضمي

ساؿ ج ٕٗ
عبجالدتار 

 شمػح الجبػري 

 دكتػراه
 

ٕٓٔٓ 
 

حاشضة الدشجي عمى تخاجع 
البخاري /القدع الثاني/ دراسة 

 كتحقضق

 حجيث
 

محسػد ٓد
 جافعضػػ

رحضػػػػػع سمػػػـ  ٖٗ
 مخىػػػػف 

 

 دكتػراه
 

ٕٓٔٓ 
 

الجػانب العقجية في آيات قل 
 خاف الكخيعفي الق

 

 عقضجة
 

عبج  ٓد
السجضج دمحم 

 أحسج
إبخاىضع حدضغ  ٗٗ

سعػد الرالح 
 الذضخ

 

 ٕٓٔٓ ماجدتضخ
 

 قخاءة إبخاىضع بغ أبي عبمة
ىػ ٕ٘ٔ)ت  -رحسو هللا  -

 جسع كدراسة لغػية

عخاؾ ٓد  القخاءات
إسساعضل 

 إبخاىضع

 ٕٓٔٓ ماجدتضخ اماؿ نػر الجيغ ٘ٗ
 

كسائل الثبات في القزاء عشج 
 اـ مالظ مغ خبلؿ السػشااالم

 

عمػـ 
 القخآف

د. ىاشع 
فارس 
 عبجكف 

شارؽ فخج  ٙٗ
 سعضج سمضساف

 ماجدتضخ
 

 
ٕٓٓٚ 

 
 
 

سضج شخيف في شخح مخترخ 
لمذضخ داكد بغ سمساف  الفخائس

 التكخيتي
 ـ(ٜٔٗٔ -ىػ ٖٓٙٔ)

 –دراسة ك تحقضق  –

عمػـ 
 القخآف

فخماف ٓد
إسساعضل 

 إبخاىضع
 

عسخ حدغ  ٚٗ
دمحم محي 

 باري الجيغ الج

 ماجدتضخ
 

ٕٓٔٔ 
 
 
 
 

 الحضل في الفقة
لمعبلمة أبي حاتع محسػد بغ 
الحدغ القدكيشي الذافعي )ت 

 ىػ(ٓٗٗ
 )دراسة كتحقضق(

عمػـ 
 القخآف

د. ىاشع 
فارس 
عبجكف 
 الجبػري 

 
 
ٗٛ 
 

اياد كامل 
إبخاىضع 
 الديباري 

 ماجدتضخ
 

التجاكؿ الدمسي لمدمصة في  ٕٔٔٓ
 نطاـ الحكع اإلسبلمي

عمػـ 
 القخآف

ساجخ ٓد
ناصخ حسج 

 الجبػري 
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االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ

 
ٜٗ 
 
 

عبجالحسضج 
مجضج شو ككاع 

 الجبػري 

 ماجدتضخ
 

السخكيات التفدضخية في الجامع  ٕٔٔٓ
الرحضح " سشغ التخمحي " في 

سػر الفاتحة كالبقخة كآؿ عسخاف 
 ػػػ دراسة كتحمضل

 عمع
 الحجيث

خالػػػج   .د
حػسػادة 
صالح 
 الجبػري 

مثشى أحسج  ٓ٘
ككاع عمي 

 الجبػري 
 

 ماجدتضخ
 

اإلماـ دمحم بغ السثشى  ٕٔٔٓ
ىػ( كمخكياتو في سشغ ٕٕ٘)ت

 ابغ ماجو " دراسة تحمضمضة"

الحجيث 
الذخيف 
 كعمػمو

د. خالج 
حسادة صالح 

 الجبػري 

عمي محسػد  ٔ٘
 حسو مػلػد

 ماجدتضخ
 

تفدضخية التي خالػػف السدائل ال ٕٔٔٓ
 فضيا ابغ كثضػخ اإلماـ الصبخي 

عبج  د.عقضل تفدضػػػخ
 السجضج سعضج

 
ٕ٘ 
 

خضاؿ صالح 
حسج أججع 

 الجبػري 

 ماجدتضخ
 

العقضجة اإلسبلمضة كأثخىا عمى  ٕٔٔٓ
 السقاتمضغ في الدمع الحخب

حاتع ٓد عقضجة
 جاسع

 
 
ٖ٘ 
 

بدضع ميجي 
دركير خمف 

 الجبػري 

 ماجدتضخ
 

دمحم بغ عبجهللا بغ ُنَسْضخ اإلماـ  ٕٔٔٓ
ىػ( كجيػده بضغ عمساء ٖٕٗ)ت

 الجخح كالتعجيل

الحجيث 
الذخيف 
 كعمػمو

د. ىاشع 
فارس 
عبجكف 
 الجبػري 

إبخاىضع مكحػؿ  ٗ٘
 نجع عبجهللا

 حاشضة الدشجي عمى تخاجع ٕٔٔٓ دكتػراة
 لئلماـ البخاري 

 دمحم بغ عبج اليادي الدشجي
 دراسة كتحقضق ىػ( ٖٛٔٔ)ت 

 ألكؿ()القدع ا

الحجيث 
الذخيف 
 كعمػمو

عبج ٓد
السجضج دمحم 

 احسج

دمحم خمف  ٘٘
 صالح حمػ

 ماجدتضخ
 

جيػد أصحاب كتب معاني  ٕٔٔٓ
 القخآف في مباحث عمػـ القخآف

 
 

جسعة د.  عمػـ قخاف 
                          حدضغ دمحم 

عخاؾ  د. 
إسساعضل 

 إبخاىضع
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االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ

رقضة عبج  ٙ٘
السجضج دمحم 

 أحسج

 ماجدتضخ
 

( كفخعػف الحػار بضغ مػسى ) ٕٔٔٓ
مغ خبلؿ سػرتي األعخاؼ كشو 

 أنسػذجا  
 )دراسة مػضػعضة(

د. نػح  تفدضخ
زرناف عبج 

الجبار 
 الحجيثي

حدضغ جاسع  ٚ٘
 يػسف عسخ

 ماجدتضخ
 

 الفػائج السكّضة ٕٔٔٓ
 شخح الجدرية في

دمحم أكلضاء ابغ الذضخ دمحم بغ 
 دمحم بغ أحسج بغ خمضل الحجازي 

 ىػ( ٖ٘ٓٔ)ت 
 دراسة كتحقضق

عخاؾ ٓد قخاءآت
إسساعضل 

 إبخاىضع

حسضج سمضساف  ٛ٘
 صالح

 ماجدتضخ
 

الشباتات الصبضة كالحبة الدػداء  ٕٔٔٓ
 في الحجيث الشبػي 

 -دراسة تحمضمضة -

عمػـ 
 اسبلمضة 

الج خ د.
   حسادة  

شالب  د.
 عػيج

ثابت ميجي  ٜ٘
 حسادي ساكت

 ماجدتضخ
 

 الجشة ٕٔٔٓ
 في األدياف الثبلثة

 الضيػدية/ السدضحضة/ اإلسبلـ
 –دراسة مقارنة  -

عمػـ 
 اسبلمضة

حاتع ٓد
جاسع دمحم 

 حضجر

سارة عباس  ٓٙ
 فخج

 ماجدتضخ
 

ألنبضاء في محاكرة مشاىج ا ٕٔٔٓ
 ) سػرة ىػد أنسػذجا (أقػاميع 

عمػـ 
 ضةاسبلم

عبج ٓد
السجضج دمحم 

 أحسج
عبج الجبار  ٔٙ

عبجهللا أحسج 
 العسضخي 

 ماجدتضخ
 

اختضارات اإلماـ أبي بكخ الخبلؿ  ٕٔٔٓ
 في العبادات

حدغ  د. فقو
أحسج حدضغ 

 الجػاري 
ستار جبار بكخ  ٕٙ

 الجبػري 
 ماجدتضخ

 
)ُفَمْضُح بغ سمضساف كمخكياتو في  ٕٔٔٓ

 صحضح البخاري( جسع كدراسة
 دمحمٓد حجيث

 إبخاىضع خمضل
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االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ

حدغ زيجاف  ٗٙ
 صالح

مشيج التألضف عشج القاضي  ٕٔٔٓ ماجدتضخ
عضاض مغ خبلؿ كتابة اكساؿ 

 السعمع بفػائج مدمع

د. خالج  حجيث
 حسادة

ٙ٘ 
 

جداـ دمحم 
عبجهللا أحسج 

 السذيجاني

 شخح تشقضح األصػؿ ٕٔٔٓ ةدكتػرا
لمدضج جساؿ الجيغ عبجهللا 

الحدضشي السعخكؼ )بشقخه كار( 
 ق ٙٚٚت

 دراسة كتحقضق
 )جدء القضاس(

ىاشع ٓد  حجيث
فارس 
عبجكف 
 الجبػري 

بضساف نعست  ٙٙ
 دركير كخيع

 

مشيج الحافع إبغ حجخ  ٕٔٔٓ ماجدتضخ
العدقبلني في ))التمخضز 

 الحبضخ((

عضدى ٓد حجيث
 صالح خمف

عجناف عضدى  ٚٙ
عبجالخحضع 

 الجكسخي 

في الحَّبِّ عغ نبي  الطل السسجكد ٕٕٔٓ ماجدتضخ
 هللا داكد 

تألضف اإلماـ دمحم بغ دمحم بغ 
عضدى بغ محسػد البعمي 

 الذافعي
 دراسة كتحقضق قٛٙٚت

العمػـ 
 بلمضةساال

حاتع ٓد
جاسع دمحم 

 الجسضمي

أحسج كساـ  ٛٙ
الجيغ قػاـ 
 الدامخائي

كتصبضقاتيا في  البضػع التسػيمضة ٕٕٔٓ دكتػراه
 السرارؼ اإلسبلمضة

 

اقتراد 
 اإلسبلمي

د. ساجخ 
ناصخ حسج 

 الجبػري 
شارؽ فخج  ٜٙ

 سعضج
  –شخح التشقضح في أصػؿ الفقو  ٕٕٔٓ دكتػراه

دراسة  –مغ الدشة الى اإلجساع 
 كتحقضق

 

ىاشع ٓد  الفقة
فارس 
عبجكف 
 الجبػري 

عمي دمحم فيج  ٓٚ
 دركير

ت الفقيضة التي نقميا ااإلجساع ٕٕٔٓ ماجدتضخ
اإلماـ الشػكي في كتابو السشياج 

 شخح صحضح مدمع بغ الحجاج
 مغ كتابي الصياره كالربلة

 
 

اصػؿ 
 الفقة 

د. فخزدؽ 
 رككاف
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االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ

خضخهللا شجػاع  ٔٚ
أحسج 

 الجشابػػػػػػي

 اإلمػػػػػاـ الػػقػػرػػػػػػػػاب مػػفػػدػػػػػػخا   ٕٕٔٓ ضخماجدت
 )مغ خبلؿ تفدضخه نكت القخآف(

عبجالسجضٓد تفدضخ
 د دمحم أحسج                                            

نػفل حسج  ٕٚ
 كاضع  

الفكخ الدضاسي االسبلمي عشج  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
العبلمة صجيق حدغ خاف 

مضل الكخامة القشػجي في كتابو اك
 في تبضاف مقاصج االمامة

سضاسة 
 شخعضة

عبج السمظ ٓد
عبج السجضج 

 بكخ 

يػنذ ثمج  ٖٚ
 صالح الجبػري 

 الِحَكع الَجِمضة ٕٕٔٓ دكتػراه
في ُمَخالفة السخأة لمخجل في 

 بعس
 األحكاـ الفقيضة

 دراسة فقيضة  -قدع العبادات  -

تخرز 
 فقو مقارف 

د . ىاشع 
فارس 
 عبجكف 

خ معترع خز ٗٚ
 خزخ احسج

آيات القػة في القخآف الكخيع  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
 دراسة تحمضمضة

د . نػح  تفسير
زرناف عبج 

 الجبار
شبلؿ نجع  ٘ٚ

خمف صالح 
 الجبػري 

كمشصمقاتو الجيشضة  حػار األدياف ٕٕٔٓ ماجدتضخ
 كالدضاسضة كمػقف اإلسبلـ مشو

عضدى ٓد أدياف
صالح خمف 

 الدامخائي
ابتداـ عضدى  ٙٚ

 محسػد
السدائل الفقيضة السدتشبصة مغ  ٕٕٔٓ دتضخماج

األصػؿ المغػية 
ىػ( في كتابو ٖٓٚلمجّراص)ت

 )أحكاـ القخآف(

د.دمحم عديد  فقو مقارف 
عمي د. 

حدغ أحسج 
 حدضغ                           

دمحم خمضل   ٚٚ
إبخاىضع  صبح  

 الجبػري 

مشيج اإلماـ ابغ أبي عاصع في  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
ليضات/دراسة تقخيخ مدائل اإل 

 عقجية

نػح  ٓد عقضجة
زرناف عبج 

 الجبار 
غازي نايف  ٛٚ

 حسضج
األحاديث الػاردة في كتاب  ٕٕٔٓ ماجدتضخ

تيحيب المغة لئلماـ أبي مشرػر 
 (  ىٖٓٚاألزىخي )ت  

باب الحاء كالبلـ إلى أبػاب  مغ
 الياء كالداي 

 جسع كدراسة كتخخيج 

خسضذ ٓد حجيث
محخكس 

 عمي العداكي 
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االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ

كيبلف حدغ  ٜٚ
 عمي الجبػري 

األحاديث الػاردة في كتاب  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
 تيحيب المغة 

 ٖٓٚألبي مشرػر األزىخي ) 
 ىػ( كتاب الحاء 

 إلى أبػاب الحاء كالصاء 
 ) جسع كدراسة كتخخيج (

د. خالج  حجيث
صالح حسادة 

 الجبػري 

عباس أنػر  ٓٛ
نامق رشضج 

 الجلػي 

األحاديث الػاردة  في كتاب  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
ىػ( ٖٓٚتيحيب المغة لؤلزىخي)

مغ أبػاب الياء كالداي إلى 
 أبػاب الخاء كالراد

 )جسع كدراسة كتخخيج( 

د. دمحم عصضة  حجيث
 زبار العبضجي

عمي حدضغ  ٔٛ
أمضغ جبار 

 الجباري 

 في األدياف الثبلثة  ػػػػػبةالسحػ ٕٕٔٓ ماجدتضخ
 الضيػدية/ السدضحضة/ اإلسبلـ

 –دراسة مقارنة  -

عقائج 
 كأدياف

 ٓد
أحسج مشاؼ 

حدغ 
 القضدي

قتادة نجع عبج  ٕٛ
هللا أحسج 

 الجكري 

األحاديث الػاردة في كتاب  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
تيحيب المغة لئلماـ أبي مشرػر 

ىػ ( مغ أبػاب ٖٓٚاألزىخي )ت
لحاء باب االحاء كالصاء إلى 

 ((كالبلـ)) جسع كتخخيج كدراسة
 

أنػر ٓد حجيث
فارس عبج 

جاسع 
 العداكي 

ىضفاء عبج هللا  ٖٛ
 الصضف الخبضعي

مشيج أىل الدشة كالجساعة في  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
بابي األسساء كاألحكاـ لسختكبي 

 الكبائخ

عػّػخاؾ ٓد عقضجة
إسساعضل 

إبخاىضع 
 الجلضسي

عبج الػىػاب  ٗٛ
د عامػخ عبػػ 

 جابػخ الػجكري 

مخكيات اإلماـ عخاؾ بغ مالظ  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
في الكتب التدعػة " دراسة 

 تحمضمضة
 

خالػج ٓد حجيث
حسػادة 
صالػح 

 الجبػػري 
ميا َعدَّاـ حسج  ٘ٛ

 َسِمضع الجلضسي
ُؼ َكأَثُخُه َعمى الُسْجَتَسع  ٕٕٔٓ ماجدتضخ  التََّصخُّ

 ِدراَسة َعَقجيِّة 
َعِقضل عبج ٓد عقضجة

 جضج َسِعضجالسَ 
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االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ

شارؽ مجضج  ٙٛ
 ىخاط الجشابي

الَتخِخيج اأُلُصػلي في َمَداِئل  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
ُعسَجِة الَداِلظ َكِعَجة الَشاِسظ البغ 

 ىػ(ٜٙٚالَشِقضب السرخي ت)
 )َمَداِئل ُمخَتاَرة(

    

خزدؽ فٓد فقة 
رككاف عبج 

 العداكي 

دمحم باسع  ٚٛ
حسادي 
 التكخيتي

معاني آيات الحػار في سػرة  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
 يػسف
 ) دراسة مػضػعضة ( 

عبج ٓد تفدضخ 
السجضج دمحم 

 أحسج الجكري 
ٛٛ      

 
 

 
 
 
 

اماؿ شاىخ  ٜٛ
نجع  حسضج

 الشاصخي 
 

 حكع استعساؿ السػاد السحخمة ٕٕٔٓ ماجدتضخ
 ئضةفي الرشاعات الجكا

 

عقضل عبج  فقة
 السجضج سعضج

نػجضب مصمظ  ٜٓ
سمضساف 
 العجضمي

مػقف الذخيعة اإلسبلمضة مغ  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
القخكض الحكػمضة كاألىمضة في 
 محافطة صبلح الجيغ ػ أنسػذجا  

 

د . فخزدؽ  فقة
رككاف عبج 

 العداكي 

مخكة معاذ  ٜٔ
كامل عبج 

 الباقي
 

 القاعجة الفقيضة  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
ات تبضح السحطػرات الزخكر 

كتصبضقاتيا في بابي السعامبلت 
 كالجشايات  

 

حدغ احسج  عمػـ قخاف
حدضغ 
 الجػاري 

 

ئػمضج  ٕٜ
عبجالخالق 

 إسساعضل
 

نطخة السعتقجات الػضعضة  ٖٕٔٓ  ماجدتضخ
كالجيانات االليضة الى مفيـػ 

 الحكػرة كاألنػثة
 

حاتع جاسع  عمػـ قخاف
 دمحم الجسضمي

 

عجناف دمحم  ٖٜ
 ى محسػدعم

 بالمغات االعجسضة اسساء هللا  ٕٕٔٓ ماجدتضخ
 ) دراسة عقائجية (

أ.ـ.د دمحم  عقضجة
 عديد عمى

ػع ػػػاساالختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
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 السذخؼ الجقضػق
أمضغ عمي  ٜٗ

حدضغ عبج 
 العداكي 

 

التخخيج االصػلي لفقو االماـ  ٖٕٔٓ  ماجدتضخ
الذخنببللي )ت ابي االخبلص 

ق ( في كتابو مخاقي ٜٙٓٔ
 الفبلح 

فخزدؽ  عمػـ قخاف
 رككاف عبج 

اركاف عبج  ٜ٘
 المصضف محسػد

اآلراء الفقيضة لئلماـ  ٖٕٔٓ دكتػراه 
ق( في باب ٕٓ٘الُخكياني)ت

 الصيارة
 مقارنة( فقيضة )دراسة

 

حدغ احسج  عمػـ قخاف
 حدضغ

سامي عػيج  ٜٙ
 احسج 

ـ االليي )دراسة صفة الكبل ٖٕٔٓ دكتػراه 
 عقضجية (

 عقضجة
 
 
  

حاتع جاسع 
 دمحم 

ٜٚ      
 

 
 
 
 

جي جاسع ػػع ٜٛ
 حسادة الجبػري 

 

اإلماـ ابغ ماكػال كجيػده في  ٖٕٔٓ دكتػراه 
الجخح كالتعجيػل مغ خبلؿ كتابو 

  اإلكساؿ 
 

حػػاتع جػػاسع  عمػـ قخاف
 دمحم الجسضمي

 

ابخاىضع عمي  ٜٜ
 فحل

ح الكتاب في تفدضخ مرابض ٖٕٔٓ دكتػراه 
 القخآف العطضع

السشدػب ألبي الحدغ دمحم بغ 
 أحسج بغ كضداف الشحػي 

 ىػ( دراسة كتحقضقٜٜٕ)ت 
 

عبجالسجضج  تفدضخ
 دمحم احسج

جسعة أحسج  ٓٓٔ
عباس 
 الجبػري 

 

الحضػل كأثخىا في إسقاط الحقػؽ  ٕٗٔٓ دكتػراه 
 كااللتدامات في الفقو االسبلمي

 نساذج مختارة
 

 
 فقة

 
 
 

. عبج  د
 عمي صالح

ػع ػػػاساالختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
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 السذخؼ الجقضػق
التخخيج األصػلي لسدائل  ٖٕٔٓ  ماجدتضخ أكـخ دمحم عايج ٔٓٔ

العبادات في ضػء كتاب مشياج 
الصالبضغ كعسجة السفتضغ لبلماـ 

 الشػكي 

د  حدغ  فقو
 احسج حدضغ

ىخيع ياسضغ  ٕٓٔ
 جباري صجيق ال
 

الَجػانب الَعَقِجية في ُسػرِة  ٖٕٔٓ  ماجدتضخ
 الِحْجخ

خالج عبضج  عقضجة
 صالح

 
مزخ عبج  ٖٓٔ

عباس 
 الحسجاني

ؤلستاذ ة لػالتخجضحات الفقيض ٖٕٔٓ  ماجدتضخ
   كتابو    فيلجكتػر كىبو الدحضمي ا

 التفدضخ السشضخ 
مغ سػرة الفاتحة إلى نياية   

 سػرة آؿ عسخاف

عبج عمي  فقو
لح صا

 الذعباني

ٔٓٗ       
 
  

غضاث فضس  ٘ٓٔ
 المة

التخخيج االصػلي لفقة العبادات   ٕٗٔٓ دكتػراة 
 في كتاب السحضط البخ

 

  فقة
 
 
 

أمضخة عمي  ٙٓٔ
 جاسع 

 

لفطة يخصئ عشج اإلماـ ابغ  ٕٗٔٓ دكتػراة 
 حباف

ىػ(  مغ خبلؿ كتابو ٖٗ٘) ت  
 الثقات 

 )) دراسة مقارنة ((
 

اصػؿ 
 الجيغ

حسادة خالج 
صالح عبج 
 الجبػري  

عبجالقادر  ٚٓٔ
شضاع 

 عبجالعالي

السزامضغ العقجية في سػرة  ٕٗٔٓ دكتػراة 
 الذعخاء

 
 

عبج عمي  عقضجة
 صالح

عػصذاف  ٛٓٔ
ياسضغ ثامخ 

 الجبػري 

البخاىضغ العقمضة لتقخيخ عقضجة  ٕٗٔٓ دكتػراة 
 التػحضج في القخآف الكخيع 

 

اصػؿ 
 الجيغ

عخاؾ 
اسساعضل 

  ابخاىضع
ػع ػػػاساالختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت



 اطاريح جامعة تكريت / علوم القرآن
 

 
55 

 السذخؼ الجقضػق
زياد صالح  ٜٓٔ

 دكش
السرابضح في تفدضخ القخاف  ٖٕٔٓ دكتػراة 

 العطضع
السشدػب ألبي الحدغ دمحم بغ 

 أحسج بغ كضداف الشحػي 
  ىػ(ٜٜٕ)الستػفي في سشة 

 لدػرتي الشداء كالسائجة  
 دراسة كتحقضق

 

عبجالسجضج  ـ قخافعمػ 
 دمحم احسج

ػاد ػج عػأحس ٓٔٔ
 لػإسساعض

تخجضحات اإلماـ  ٖٕٔٓ دكتػراة 
ىػ( الفقيضة في ٙٔ٘البغػي)ت

)شخح الدشة( قدع  كتابو
العبادات كالسعامبلت كاألحػاؿ 

 الذخرضة
 - دراسة مقارنة -

 

ىاشػع فارس  عمػـ قخاف
 عبجكف 

حدغ شخضخ  ٔٔٔ
 شعسة لضزع

 األصػؿ ضحتشق شخح ٕٗٔٓ دكتػراه
 الحدضشي دمحم بغ هللا عبج لمدضج

 الحشفي
 )ق ٛٚٚ ت(

 ؽ   كتحق دراسة

 ىحاؿ حاتع فقو
 جضعبجالحس

انذ عمي  ٕٔٔ
 صالح

التسػيل االسبلمي كاثخه مغ الحج  ٕٗٔٓ دكتػراه
 االزمة السالضة 

ساجخ ناصخ  عمػـ قخاف 
 حسج

 
 

إيساف مػسى  ٖٔٔ
 فخحاف

 صضغ التحخيع ٕ٘ٔٓ ماجدتضخ
أصضمضة تصبضقضة عمى دراسة ت 

في كتاب بمػغ  أحاديث األحكاـ
 السخاـ 

 البغ حجخ 
 
 
 

أحسج يعقػب  فقو
 دكدح

ػع ػػػاساالختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
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 السذخؼ الجقضػق
عاصع كاضع  ٗٔٔ

 خدعل
 مػقف الفكخ اإلسبلمي ٕ٘ٔٓ ماجدتضخ

 غ التغخيبم
 

دمحم ىادي  اصػؿ ديغ
 شياب

 ىػنخ شاىخ ٘ٔٔ
 عمي 

 الذضخاني
 

عمػـ الحجيث في صحضح  ٕٗٔٓ ماجدتضخ
 البخاري 

 

عمػـ 
 الحجيث

عبج هللا 
 أسػد خمف

بخىاف فزضل  ٙٔٔ
ذياب فاضل 

 الحسجاني
 

لمجدء   تفدضخ الرحابة ٕٗٔٓ دكتػراه
 الخامذ

 مغ  القخآف الكخيع 
 جسع كدراسة كتحقضق

 

د. أحسج  عمػـ قخآف
مشاؼ حدغ 

 القضدي

اف        عضج ٚٔٔ
 إبخاىضع ىمضل

 الجبػري 
 

سِل مع  ٕٗٔٓ ماجدتضخ )حػاُر ُأكلي العدـِ مغ الخُّ
في القخآف  -تبارؾ كتعالى-هللا

الكخيع كأثخه عمى الُسجتسِع 
 السعاصخ)دراسة عقائجية((،

عبج هللا  عقضجة
 أسػد خمف

مثشى أحسج  ٛٔٔ
ككاع عمي 

 الجبػري 
 

 هللا عبج بغ دمحم اإلماـ مخكيات ٕٗٔٓ دكتػراه
 في(  ىػ ٖٕٗ ت)  ُنسضخ بغ

 دراسة  – ماجو ابغ ُسشغ
   - تحمضمضة
 

عمػـ 
 الحجيث

خالج   
حسادة صالح 

 الجبػري 

عبج الخزاؽ  ٜٔٔ
شاكخ محسػد 

 احسج 
 

الذظ كالػىع في الخاكي كالخكاية  ٕٗٔٓ ماجدتضخ
كأثخه في الحجيث الشبػي 

 الذخيف 
االماـ شعبة بغ الحجاج 

 إنسػذجا  
 

عمػـ 
 يثالحج

خالج   
حسادة صالح 

 الجبػري 

يغ أزاد مجضج ژ أ ٕٓٔ
 سمضع الجاككدي

 

مكانة السخأة في األدياف الثبلثة  ٕٗٔٓ ماجدتضخ
 )الضيػدية كالشرخانضة كاإلسبلـ(

بضغ الساضي –دراسة مقارنة -
 كالحاضخ

 

 مقارنة
 األدياف

دمحم ىادي 
شياب 

 التكخيتي
 

ػع ػػػاساالختراص  فػػػػػاػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
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 السذخؼ الجقضػق
سسضخ عبج  ٕٔٔ

حدغ 
 الفيجاكي 

 

 إسساعضلدمحم بغ  اإلماـمرحف  ٕٗٔٓ دكتػراه
 ػىٜٓٚ السشدػخ الحمبي

 دراسة كصفضة تحمضمضة
 

 أصػؿ
 الجيغ

د: عثساف 
حدضغ 
 عبجهللا

دار عمي عبج ن ٕٕٔ
الحجادي 
 الدامخائي

 

 تشازؿ عغ الحق في السعامبلتال ٕٗٔٓ دكتػراه
 السالضة

 )دراسة مقارنة(
 

مداحع ميجي  فقو مقارف 
 إبخاىضع

 

كساـ عصضة  ٖٕٔ
 عمي دمحم

الفاظ الببلغ كالتبمضغ كالبمػغ في  ٕٗٔٓ دكتػراه
 القخاف الكخيع 

أ.ـ.د نػح  عمػـ قخاف 
زرناف عبج 

الجبار 
 البضاتي

 
حاـز فخج  ٕٗٔ

 عصػاف الحخبي
 

 تفدضخ الجامي ٕٗٔٓ دكتػراه
( ٓٗلى اآلية )( إٔٔمغ اآلية )

 مغ سػرة البقخة
لشػر الجيغ عبج الخحسغ بغ 
احسج بغ دمحم الجامي )رحسو 

 هللا(
 (قٜٛٛػػ  ٚٔٛ)

 دراسة كتحقضق
 

األستاذ  عمػـ قخاف 
السداعج 
 الجكتػػػػػر

أنػر فارس 
 عبج العداكي 

 
 

زيشو عباس  ٕ٘ٔ
 فاضل

 

تصبضقات مغ الفتاكى الذاذة  ٕٗٔٓ ماجدتضخ 
 السعاصخة

 يضة مقارنو ()دراسة فق
 
 

 عمػـ قخاف
 

أ.ـ. د.  
عامخ عػاد 

ىادي 
 الغخيخي 

 
 ىمضل عضجاف ٕٙٔ

 خاىضعإب
حػار اكلي العـد مغ الخسائل  ٕٗٔٓ ماجدتضخ 

 مع هللا تبارؾ كتعالى 
 
 

 اسػد عبجهللا عمػـ قخاف
 خمف

االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ
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 خمضف  يادز  ٕٚٔ
 الجلضسي حسضج

 القدآف كعمػـ التفدضخ مباحث ٕٗٔٓ ماجدتضخ 
 في

 جامع عمى الجري  الكػكب
 التخمحي

 ق ٖٖٔٗ (الكانجىمػي  لئلماـ

صكباف عبج  
 هللا دمحم

ركاء عدالجيغ  ٕٛٔ
 براص

 أحكاـ العطاـ ٕ٘ٔٓ ماجدتضخ 
في العبادات كالقزايا الصبضة 

 السعاصخة
 

يػسف حدغ  عمػـ قخاف
 حسج

مخاؿ ىاشع  ٜٕٔ
 جسضل القصاف

 

الخسالة األحاديث الػاردة في  ٕ٘ٔٓ ماجدتضخ 
الُقذضخية لئلماـ أبي القاسع عبج 

 الكخيع بغ ىػازف الُقذضخي 
ػ  ٖٙٚ) ت 

 ىػ(٘ٙٗ
 (جسع كدراسة كتخخيج)

إبخاىضع دمحم  اصػؿ ديغ
 خمضل

ج سَّ حَ اسع مُ جَ  ٖٓٔ
 ضجسِ حَ 

اِرمِ  ٕ٘ٔٓ دكتػراه ـِ الجَّ  يِّ آَراُء اإلَما
 ِدَراَسة ِفي الِفْقِو الُسَقارفِ 

َكَما َيَتَخخَُّج َعَمْضَيا ِمْغ الَقَزاَيا 
 الُسَعاِصَخةِ 

 

عسَّار جاسع  فقو
 محسَّج

شضخزاد عبج  ٖٔٔ
القادر فضس 

 هللا

استثسار الػسائل السعاصخة في  ٕٗٔٓ دكتػراه 
 االصبلح

عبج عمي  فقو
 صالح

دمحم مرحب  ٕٖٔ
دمحم جاسع 

 العبضجي

مباحث عمػـ القخآف في تفدضخ  ٕ٘ٔٓ اه دكتػر 
 ىػػػ(ٙٔ٘البغػي )ت

 السدسى )معالع التشديل( 
 

أحسج مشاؼ  عمػـ قخاف
 القضدي

 

غازي نايف  ٖٖٔ
 حسضج حدغ

 
 

األحاديث الػاردة في كتاب  ٕ٘ٔٓ دكتػراه 
تيحيب المغة لئلماـ أبي مشرػر 

 ى(  ٖٓٚاألزىخي )ت  
 
 

أنػر فارس  عمػـ قخاف
 عبج العداكي 

 

االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ
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أحسج عمي  ٖٗٔ
 مجضج مضخزا

 

االماـ عبج الحي المكشػي  ٕ٘ٔٓ دكتػراه 
ق( كآراؤه العقجية _ ٖٗٓٔ)ت

 جسعا  كدراسة _
 

حاتع جاسع  اصػؿ ديغ
 دمحم

حسضج عبج  ٖ٘ٔ
 المصضف جاسع

 الخشديخ كاجداءه حكع استعساؿ ٕٗٔٓ دكتػراه 
دراسة فقيضة ) في الرشاعات

 عاصخة(م
 

عقضل عبج  فقة
 السجضج سعضج

 

ٖٔٙ                  
خمضل إبخاىضع 

 صالح

التعديخ السالي بضغ الفقو     ٕٗٔٓ دكتػراه 
    كالقانػف العخاقي  اإلسبلمي

دراسة ))                  
 (( مقارنة
 

ىاشع  .د فقة
فارس 

عبجكف 
 الجبػري 

 الكخيع عبج ٖٚٔ
 عبج خزخ

 الػاحج

 كتاب في الػاردة األحاديث ٕٗٔٓ ماجدتضخ
 البي المغة تيحيب

 )ق ٖٚٓ ( االزىخي  مشرػر
 الخاء أبػاب مغ

 ))كالخاء الخاء باب الى كالراد
 )كدراسة كتخخيج جسع(

 

 فارس أنػر حجيث
 جاسع عبج

 العداكي 

ديشا فبلح أحسج  ٖٛٔ
 الدامخائي

 

 الذسذ في القخآف الكخيع آيات ٕٗٔٓ ماجدتضخ
 دراسة تحمضمضة.

 
 

نػح زرناف  عمػـ قخاف
 عبج الجبار

مْذَعل َنػَّاؼ  ٜٖٔ
 ياسضغ الذسخي 

حاشضة عدمي زاده عمى شخح  ٕٗٔٓ دكتػراه 
 ابغ ممظ لستغ مشار الشػار 

 لئلماـ الشدفي
 ىػ( ٗٗٓٔت)

 السدسى
 )نتائج األفكار في شخح السشار(

 
 

حدغ أحسج  فقة
حدضغ 

 ري الجػا
 

االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ
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عبجالكخيع  ٓٗٔ
 ابخاىضع نيضخ

حاشضة عدمي زاده عمى شخح  ٕٗٔٓ دكتػراه 
 إبغ ممظ عمى السشار 

 لئلماـ الشدفي )رحسو هللا (
 ىػ( ٗٗٓٔت)

 السدسى
 )نتائج األفكار في شخح السشار

 

عقضل  فقة
ضج عبجالسج

 سعضج

 حدضغ أحسج ٔٗٔ
 جاسع مػسى

 كالدشعضات الشبصات ٕٗٔٓ ماجدتضخ
 خبلؿ مغ البخكسصي االماـ عشج

 تفدضخه
 البضاف ركح

 

 عثساف عقضجة
 عبج حدضو

 هللا

غازي عباس  ٕٗٔ
 حدضغ عمي

 دكتػراه 
 
 

 األعسػػػاؿ القػػػمبضة ٕٗٔٓ
في ضػء القخآف الكخيع كالدشة 

 الشبػية دراسة عقائجيو
 

د. نػح  عقضجة
زرناف عبج 

 الجبار

 
ٖٔٗ 

اياد كامل 
 ابخاىضع

 دكتػراه 
 
 

 تصبضق في التجرج سضاسة ٕٗٔٓ
 الذخعضة األحكاـ

 
 

 
 فقة

ساجخ  ٓد
 ناصخحسج 

عشػد مجلػؿ  ٗٗٔ
 سبياف سعضج

القضاس كتصبضقاتو في السعامبلت  ٕٗٔٓ ماجدتضخ
السالضة عشج اإلماـ الباجي في 

شخح الُسَػشَّأ  السشتقى وكتاب
 (لبضػع أنسػذجا  )ا

 

د : جداـ  فقة
 دمحم عبجهللا

ضافخ دمحم عبج  ٘ٗٔ
 هللا الجبػري 

 

 دكتػراه 
 
 

أحكاـ تزسضغ يج األمانة بالذخط   ٕ٘ٔٓ
في الفقو اإلسبلمي كالقانػف 

 الػضعي
 
 
 
 

ساجخ ناصخ  فقو
 حسجالجبػري 

 

االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 لسذخؼا
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داحع نايف مُ  ٙٗٔ
بخاىضع دمحم إ

 الجبػري                  
 

حضح َص   خحُ شَ  القاريّ  جاحُ نَ  ٕ٘ٔٓ ماجدتضخ
 خاريّ البُ 

 ٚٙٔٔزاده )ت  أفشجيضػسف ل
 ىػ( 

جيغ ختَ السُ  ةِ استتابَ  )كتاِب: غْ مِ 
ضمة في الحِ  خؾِ تَ  باِب  :لىإ

 (كاحِ الشّ 
 دراسة كتحقضق

 

جساؿ لصضف  حجيث
حدضغ 
 العداكي 

ميا مج المة  ٚٗٔ
 مجضج

 دكتػراه 
 
 

سضخ الرحابة لمقخاف الكخيع  ٕ٘ٔٓ
 )الجداء االكؿ (

 
 

 عبج السجضج عمػـ قخاف

ماىخ حػاس  ٛٗٔ
 صالح الجبػري 

 
 

 دكتػراه 
 
 

اإلماـ الذضخازي لمفقياء مغ  ٕ٘ٔٓ
 خبلؿ كتابو السيحب  
 ) دراسة فقيضة مقارنة (

 

 
 فقو

 

عضدى 
 صالح خمف

 حدضغ عبجهللا ٜٗٔ
عمي رمزاف 

 الجبػري 
 

 اإلقتراد في السالضة الدضاسة ٕٙٔٓ ماجدتضخ
 بالسرمحة كإناشتيا اإلسبلمي

 

 عمي د. عبج عمػـ القخاف
 صالح

 الذعباني
 

إبخاىضع جسعة  ٓ٘ٔ
 عضدى

 

نجاح القاري شخح صحضح  ٕٙٔٓ ماجدتضخ
 ىػ(ٕٙ٘)ت البخاري 

لضػسف أفشجي زادة 
 ىػ(ٚٙٔٔ)ت

 

اصػؿ 
 الجيغ

عبج  ميشجد: 
 الدتار جسضل

فبلح عبج دمحم  ٔ٘ٔ
 عػاد

االعجاز العمسي في سػرتي  ٕٙٔٓ ماجدتضخ
االنبضاء  كفرمت كدكرة في 

الجعػة كزيادة االيساف   )دراسة 
 مػضػعضة (

 
 

عثساف  ٓد تفدضخ 
 حدضغ عمي

االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ
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 لوعبجاال  زيشة ٕ٘ٔ
 عباس

 الكخيع القخآف في الدمصاف آيات ٕ٘ٔٓ ماجدتضخ
 تحمضمضة دراسة

 

 السجضج عبج تفدضخ
 أحسج دمحم

يق شو صجَّ  ٖ٘ٔ
  فخحاف مخمف

 

تفدضخ اإلماـ الدضػشي)رحسو  ٕ٘ٔٓ ماجدتضخ
هللا( لآليات غضخ الرخيحة في 

األحكاـ مغ خبلؿ مؤلفو اإلكمضل 
في استشباط التشديل )دراسة 

 مقارنة(
 

د. سعجي  دضختف
 حدضغ عمي

 حسج دمحم ٗ٘ٔ
 البضاتي ميجي

 نساذج ٕ٘ٔٓ ماجدتضخ
 القخآف في العمسي اإلعجاز مغ

 الكخيع
 

 أحسج د عمػـ قخاف
 حدغ مشاؼ

لضث جسعو  ٘٘ٔ
جاسع دمحم 

 الصػػو
 

التخجضحات الفقيضة لمذضخ كىبة  ٕٗٔٓ ماجدتضخ
الدحضمي في كتابو التفدضخ 
السشضخ مغ سػرة التػبة الى 

 رة الشاسسػ 
 

د. دمحم عصضة  فقة
 زبار العبضجي

أحسج عمػاف  ٙ٘ٔ
 نػري ىداع

ابُغ ُيػُنَذ َكَمْشَيُجُو في الَجْخِح  ٕ٘ٔٓ دكتػراه
 َكالَتْعِجيلِ 

 

خسضذ  حجيث
محخكس 

 عمي
مرصفى  ٚ٘ٔ

صباح سبع 
 سضميالجُ 

 

األعخاؼ العذائخية في مضداف  ٕ٘ٔٓ ماجدتضخ
الذخيعة اإلسبلمضة   باب 

محافطة صبلح  –الجشايات 
 نسػذجا  االجيغ 

 

عبجالسمظ  فقو
 عبجالسجضج

رفعت عبجهللا  ٛ٘ٔ
 يػنذ عبجهللا

التكافل االجتساعي لمفقخ  ٕ٘ٔٓ دكتػراه
 كالبصالة

 اإلسبلمي في الفقو 
 
 
 

عضدى  أ.د. فقو
 صالح خمف

االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ
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ى حسػد ىج ٜ٘ٔ
 خمف عبجهللا

كقاية  أثخ القرة القخآنضة في ٕ٘ٔٓ ماجدتضخ
 مغ العقػبات االليضة اتالسجتسع

 
 

عبجهللا أسػد  تفدضخ
 خمف مخعي

 

عامخ دمحم  ٓٙٔ
 خمف حدغ

 

كَياني في فقو  ٕٗٔٓ ماجدتضخ  اختضارات اإلماـ الخُّ
 األسخة كتصبضقاتيا السعاصخة

 دراسة مقارنة
 

األستاذ  عمػـ قخاف
كتػر الج

ىاشع فارس 
 عبجكف 

 
 

نجى خسضذ  ٔٙٔ
 حدغ 

 

التخخيج األصػلي لؤلدلة  ٕٙٔٓ ماجدتضخ 
الذخعضة مغ متغ الخسالة لئلماـ 
ابغ أبي زيج القضخكاني السالكي 

 ػىٖٙٛت
 دراسة أصػلضة تصبضقضة

 

عثساف  فقو
 خزضخ مدعل

 

حاتع كخيع مصخ  ٕٙٔ
أحسج ذنػف 

 العضداكي 
 

لي لسدائل الحكع التخخيج األصػ  ٕٙٔٓ ماجدتضخ 
الذخعي مغ متغ الخسالة لئلماـ 
ابغ أبي زيج القضخكاني السالكي 

 ىػ  ٖٙٛت 
 دراسة أصػلضة تصبضقضة 

 
 

أحسج حسضج  فقو
حسادي 

 السذيجاني
 
 

جػىخ حدضغ  ٖٙٔ
 حجري 

 الغدكات التي كردت في  ٕ٘ٔٓ دكتػراه
 القخآف الكخيع 

 

الجكتػر  عمػـ قخاف
عامخ عػاد 
 الغخيخي    

 
نػركز أحسج  ٗٙٔ

ياسضغ 
 الجبػري 

 

 بضع السخابحة كأثخه  ٕٙٔٓ ماجدتضخ 
 في العسل السرخفي اإلسبلمي

 فقو
 
 
 
 

أنػر فارس 
عبج جاسع 

 العداكي 
 

االختراص  ػػػػػافػػالعشػ الدشة الذيادة عػػػػػاالس ت
 الجقضػق

ػع ػػػاس
 السذخؼ
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 دخضل دمحم أحسج ٘ٙٔ
 الجبػري 

 يضةالفق التخجضحات  ٕٙٔٓ ماجدتضخ 
 فقيضة دراسة المغة بجاللة
 أنسػذجا -القجيخ فتح - مقارنة

 

 يعقػب احسج فقو
 دكدح

 الجبػري 

ستار نديو  ٙٙٔ
 أحسج حاجع

  الّخْسَعشي اإلماـ مشيج ٕٙٔٓ ماجدتضخ 
 القػػخآنضة القػػخاءات في عػػخض

 كأثػػخىا في
 تفدضخ في الكشػز رمػز كػتابو 

 العديد الكتاب
 

عثساف  قخاءات
بج حدضغ ع

 هللا

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


