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 111-88 لفته معروف لفته يونس م.

 125-112 أ.م.د مروان عطا مجيــد مفهوم قاعدة الواجب الكالمي في الفكر االسالمي)دراسة موضوعية(   .7
 138-126 د. عبد هللا حنفش حمد التعامل مع اآلخر انموذجاً  االعتدال والوسطية في السيرة النبوية   .8

د والتساهل وأثره في علم الجرح والتعديل  .9  155-139 م.د. صباح لطيف عبد هللا  التشدُّ
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 دراسة وتحقيق  ه(952-899البكري الصديقي المصري الشافعي )
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أَلِبي  ِوِكَتاِبِتِه ِفي الفَّاِرِسيَّةِ  الُقَرانالنَّْفَحُة الُقُدِسيَُّة ِفي َأْحَكاِم ِقَراَءِة  ِكَتاْب الصالةِّ   .13
( ـُرنـُْبالليِّ الَحَنِفيِّ  (هــ1069-994اإِلخاَلص َحَسِن بِن عمَّاٍر الشُّ

 246-213 محمد جاسم ناصر أ م د. 

 259-247 عبد هللا عبد الرحمن   م.م.تحسين أساسها(  –خصائصها  -ماهية العقوبة في اإلسالم)تعريفها   .14
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 323-305 أ.م. د. موفق حسين عليوي  في بيان مفاسد الخروج على السالطين شرح نظم من مقامات الحريري   .19
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