
 قسم الدراسات اإلسالمية

 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبه
تاريج الموافقة على الموضوع والخطة 

 واالشراف

لطيفة بنت سلطان بن مقرن 

 املقرين.

السنة النبوية وعلومها "فقه 
 السنه"

الدراري لشرح صحيح البخاري لشمس الكواكب 
الدين أبي عبدهللا محمد بن يوسف بن علي الكرماني 

هـ( من بداية سورة الحج من كتاب 717-786)
 التفسير، إلى نهاية باب اإلشارة من كتاب الطالق.

 ) دراسًة وتحقيقاً(

د. وفاء بنت عبدالعزيز بن حمد 
 الزامل.

أستاذ الحديث وعلومه المساعد بقسم 
لدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب ا

 هـ1439/6/13 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

تهاني بنت صاحل بن حممد 

 الفضل

الكواكب الدراري لشرح صحيح البخاري لشمس 
الدين أبي عبدهللا محمد بن يوسف بن علي الكرماني 

 هـ(717-786)
من بداية كتاب الفتن إلى نهاية كتاب التوحيد" نهاية 

 الكتاب" )دراسًة وتحقيقاً( 

 د. نورة بنت فهد بن ابراهيم العيد.
أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب  

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
 هـ1439/5/12

مرام بنت حييى بن مرعي 

 القحطاني

الكواكب الدراري لشرح صحيح البخاري لشمس 
الدين أبى عبدهللا محمد بن يوسف بن علي الكرماني 

هـ( من باب صفة إبليس "نعوذ باهلل منه" 717-786)
من كتاب بدء الخلق إلى نهاية أبواب فضائل أصحاب 

 النبي صلى هللا عليه وسلم 
 )دراسة وتحقيقا(

 هند بنت محمد بن علي الجارهللا. د.
أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ1439/9/8

بيان بنت سعد بن عبداهلل 

 بن غالي

السنة النبوية وعلومها 
 "علوم الحديث"

مام البخاري زوائد رجال كتاب التاريخ الكبير لإل
على تهذيب التهذيب البن حجر حرف العين من 

 بداية باب األلف حتى نهاية باب الزاي .
 "جمعاً ودراسًة "

 د. نورة بنت فهد بن ابراهيم العيد.
أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب  

 هـ1439/5/12 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

تغريد بنت حسن بن امحد 

 الشهري

زوائد رجال كتاب التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
على تهذيب التهذيب البن حجر من حرف صاد باب 

/ صعصعة بن ناجية 2978صعصعة ترجمة
نهاية باب العين ترجمة -4ج319المجاشعي ص

 5ج39/عبدهللا بن ثابت ص67
 "جمعاً ودراسًة "

 رة بنت فهد بن ابراهيم العيد.د. نو
أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم 

الدراسات االسالمية بكلية اآلداب 
بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

. 
 هـ1439/5/12

زهية بنت عبداهلل بن حممد 

 الدوسري

رجال كتاب التاريخ الكبير لإلمام البخاري زوائد 
على تهذيب التهذيب البن حجر من بداية باب س 

،إلى نهاية  5ج97/عبدهللا بن سراقة ص279ترجمة 
  5ج 176/عبدهللا بن قرط ص558باب ق ترجمة 

 "جمعاً ودراسًة "

 أ.د. نجالء بنت حمد بن علي المبارك
أستاذ السنه النبوية  بقسم الدراسات 

سالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة اال
 نورة بنت عبدالرحمن .

 هـ1439/5/12

مسية بنت راشد بن سليمان 

 الدويش

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري على 
 تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 

حرف العين من بداية من اسمه عبدالرحمن بن محمد 
 بن أبي بكر إلى نهاية من اسمه عبدالملك بن حرب

د. مشاعل بنت راشد بن محمد الدباس 
. 

أستاذ السنة وعلومها المشارك بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب  

 هـ1439/5/5 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.



منى بنت عبداهلل بن حممد 

 آل رايزه.

زوائد رجال كتاب التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
على تهذيب التهذيب البن حجر من بداية باب الكاف 

حتى - 5ج177/عبدهللا بن كيسان ص559ترجمة
/عبدالرحمن بن بزرج 853نهاية باب الباء ترجمة 
 5ج264ص

 "جمعاً ودراسًة "

 علي المبارك أ.د. نجالء بنت حمد بن
أستاذ السنه النبوية  بقسم الدراسات 

االسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 
 نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ1439/5/12

منرية بنت ناصر بن مرشد 

 اهلاجري

زوائد رجال كتاب التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
باب الواحد على تهذيب التهذيب البن حجر من بداية 

ترجمة شميط بن عجالن أبو عبيد البصري نهاية 
 باب صبيح "جمعاً ودراسًة "

 د. مشاعل راشد بن محمد الدباس
أستاذ السنه وعلومها المشارك بقسم 
الدراسات االسالمية بكلية اآلداب 

بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
 هـ1439/5/5 .

ندى بنت صاحل بن 

 اجلاراهللعبدالكريم 

زوائد رجال كتاب التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
على تهذيب التهذيب البن حجر من بداية باب الواحد 

سراقة بن مالك بن جعثم الكناني  2523ترجمة
إلى نهاية حرف باب شجاع  4ج 208المدلجي ص

 .4ج262ص2744ترجمة 

 أ.د. نجالء بنت حمد بن علي المبارك
بقسم الدراسات  أستاذ السنه النبوية 

االسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 
 نورة بنت عبدالرحمن .

 هـ1439/5/12

 هيله بنت ادريس السالطني

زوائد رجال كتاب التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
باب التاء على تهذيب التهذيب البن حجر، من بداية 

( عبدالرحمن بن تميم بن حذلم 854ترجمة )
( 1093(، إلى نهاية باب الالم ترجمة )5/265)

 (.5/344عبدالرحمن بن أبي لبيد التغلبي )

 د. نورة بنت فهد بن ابراهيم العيد.
استاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 الرحمن.بجامعة األميرة نوره بنت عبد

 هـ1439/5/12

فاطمه بنت ابراهيم بن 

 عبداهلل العوض

 التفسري وعلوم القرآن 

ترجيحات العالمة ابن عثيمين في التفسير من بداية 
 سورة النور حتى نهاية سورة الفرقان

 "جمعاً ودراسًة وموازنًة "

 أ.د. مي بنت محمد بن هالل الحربي.
استاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
 هـ1439/5/5

نوره بنت عبدالعزيز بن 

 حممد الدبيخي

ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في سورتي األنعام 
 والكهف

 " جمعاً ودراسًة وموازنة "

 بنت محمد بن هالل الحربي.أ.د. مي 
استاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 هـ1439/5/5 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

امتنان بنت عبداهلل بن سعد 

 اخلالدي

قاعدة اإلظهار في مقام اإلضمار وأثرها في 
 اإلستنباط

 قرآنية()دراسة تطبيقية على القصة ال

 أ.د. فلوة بنت ناصر الراشد.
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 هـ1440/2/7 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

دميا بنت محاد بن طويرش 

 الرويلي

 صيغ العموم وأنواعه
دراسة تطبيقية على آيات األحكام في سورتي النورـ 

 األحزاب.

 أ.د. لولوه بنت عبدهللا القضيبي.
استاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 هـ1439/12/22 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.



مسية بنت عبدالوهاب بن 

 حممد املنصور.

 العقيدة

التقاسيم واألنواع العقدية في شروح كتاب التوحيد 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب من )باب ما جاء في 

 التطير( إلى )نهاية الكتاب(

أ.د. شريفة بنت أحمد بن علي 
 الحازمي.

استاذ العقيدة بقسم الدراسات اإلسالمية 
بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 

 هـ1439/6/13 عبدالرحمن.

شيخة بنت فوزي بن ابراهيم 

 العامر

التقاسيم واألنواع العقدية في شروح كتاب التوحيد 
 للشيخ محمد بن عبدالوهاب من بداية الكتاب إلى

 )باب ما جاء في النشرة( 

أ.د. شريفة بنت أحمد بن علي 
 الحازمي.

استاذ العقيدة بقسم الدراسات اإلسالمية 
نورة بنت  بكلية اآلداب بجامعة األميرة

 هـ1439/6/13 عبدالرحمن.

العنود بنت العشاي بن 

 إبراهيم الدوسري

تناقض الشيعة اإلثنى عشرية يف أحكام الشعائر 

 احلسينية

د. فوزية بنت عبدالعزيز بن ابراهيم 
 الشائع.

أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
المشارك بقسم الدراسات اإلسالمية 

 هـ1439/5/8 األميرة نورة بنت عبدالرحمن بجامعة 

 


