
 

 قسم اللغة العربية

 المشرف إسم البحث عنوان الدقيق التخصص الطالبة اسم
 على الموافقة تاريخ

 والخطة الموضوع
 واإلشراف

 الدوسري مبارك بن ظافر بنت بتالء

 األدب والبالغة
 "اسلوب الرسالة"

البديع في وصف الربيع ألبي الوليد 
 الحميري اإلشبيلي
 دراسة في المتن

 محمد بن عبدالرحمن الدخيل.د. ليلى بنت 
أستاذ البالغة والنقد المشارك بقسم اللغة العربية بكلية 
 اآلداب بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ13/7/1440

 المقالة عند حمد القاضي: دراسة حجاجية مرام بنت محمد بن صالح الصنات
 د. جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ .

ألدب والنقد المشارك  بقسم اللغة العربية بكلية أستاذ ا
 اآلداب بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ1/9/1440

 هياء بنت سعد بن رشيد آل مواش

القصة القصيرة جدا النسائية السعودية 
أركانها ومالمحها الجمالية والداللية من 

 م2019-م1992عام

 د. دوش بنت فالح الدوسري
في األدب والنقد بقسم اللغة العربية بكلية أستاذ مشارك 

 اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
 هـ2/9/1440

 أروى بنت عبدهللا بن محمد الحكمي

كتاب طوق الحمامة البن حزم في ضوء 
 نظرية التلقي والقراءة

 

 د. دوش بنت فالح الدوسري
بكلية أستاذ مشارك في األدب والنقد بقسم اللغة العربية 
 اآلداب  بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ2/9/1440

 أمل بنت سراج بن يحيى المالكي
مسرحية الطفل في األدب السعودي من 

 م2019-1990هـ/1440-1410عام 

 د. نوال بنت ناصر السويلم
أستاذ األدب والنقد بقسم اللغة العربية المشارك بكلية 

 بنت عبدالرحمن .اآلداب بجامعة األميرة نورة 

 هـ3/9/1440

 رحمة بنت عايز بن عاطي القرشي
بالغة الجمهور في االستجابة لقصائد 

 السياب في اإلعالم الجديد

 د .زكية بنت محمد العتيبي
 بكليةأستاذ البالغة والنقد المشارك بقسم اللغة العربية 

 .عبدالرحمن بنت نورة األميرة بجامعة اآلداب
 هـ22/9/1440

 بنت زيدان بن بريك العصيميمرام 
البناء السردي في القصة القصيرة عند 

 الكاتبة سهام العبودي

 د. جواهر بنت عبدالعزيز آل الشيخ
بقسم اللغة العربية  المشارك  دب القديم والحدي أستاذ األ

 .بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 هـ22/9/1440

 

 

 



 المشرف إسم البحث عنوان الدقيق التخصص الطالبة اسم
 على الموافقة تاريخ

 والخطة الموضوع
 واإلشراف

 عائشة بنت عبدهللا بن علي الجراح

 اللسانيات
 اللغة والنحو

 "أسلوب الرسالة"
 

التوسيع والتضييق الدالليان ودورهما في 
 إثراء المعجم

دراسة تطبيقية على نماذج من لسان 
 العرب والغني الزاهر

 زكية بنت محمد المولدي السائح.أ.د. 
أستاذ العلوم المعجمية و القاموسية والمصطلحية بقسم 
اللغة العربية بكلية اآلداب بجامعة األميرة نوره بنت 

 عبدالرحمن.

 هـ13/7/1440

 فاطمة بنت علي بن محمد األسمري
وسائل الِحجاج الجدلي وآلياته في رسالتي 

 ابن زيدون الجدية والهزلية

 زكية بنت محمد المولدي السائح.أ.د. 
أستاذ العلوم المعجمية و القاموسية والمصطلحية بقسم 
اللغة العربية بكلية اآلداب بجامعة األميرة نوره بنت 

 عبدالرحمن.

 هـ1/9/1440

 فاطمة بنت معيض بن علي القرني

 أساليب التواصل اللساني واستراتيجياته 
رسالة التوابع والزوابع البن ُشهيد 

 هـ( 426األندلسي )ت
 أنموذًجا.

 أ.د. زكية بنت محمد السائح .
أستاذ اللسانيات المعجمية  بقسم اللغة العربية بكليةة اآلداب 

 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.
 هـ1/9/1440

 سهام بنت عبدالمحسن بن عبدهللا الراشد

 النص المعجمي
هـ( 711لسان العرب البن منظور )ت

 أنموذًجا

 د. سرور بنت المختار اللحياني .
أستاذ اللسانيات المشارك بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .
 هـ18/8/1440

 عبير بنت سعيد بن وعالن األحمري

التواصل الحديثة  وسائل لغة الشباب في
 من خالل عينة من الرسائل اإللكترونية

 "مقارنة لسانية اجتماعية"

 ..سرور المختار اللحياني د
 أستاذ اللسانيات المشارك بقسم اللغة العربية

 .عبدالرحمن بنت نورة األميرة بجامعة اآلداب بكلية
 هـ22/9/1440

 ندى بنت محمد بن سعد النبهان

)كتاب الطب  المصطلحات الطبية في
هـ( في ضوء 911النبوي للسيوطي ت

 نظرية الحقول والعالقات المفهومية

 أ.د. نوال بنت ابراهيم الحلوة.
بكلية اآلداب بجامعة  علوم اللغة بقسم اللغة العربيةأستاذ 

 .األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 هـ22/9/1440

 غدير بنت عبدالعزيز بن أحمد الثميري

مالم يرد ذكره في القرآن الكريم، أو ورد 
على سبيل القلة، في كتاب )دراسات 

ألسلوب القرآن الكريم( لمحمد عبدالخالق 
 عضيمة )دراسة صرفية تحليلية(

 د. خلود بنت عبدهللا العمر.
أستاذ النحو والصرف المشارك بقسم اللغة العربية بكلية 

 .اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 هـ22/9/1440

 نجالء بنت حمود بن محمد الحبيب 

مصطلحات القانون الجنائي في معجم لسان 
 العرب

"دراسة تطبيقية في ضوء مقاربة الحقول 
 المفهومية"

 أ.د. نوال بنت ابراهيم الحلوة.
أستاذ علوم اللغة بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب بجامعة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
 هـ22/9/1440

 



 

 المشرف إسم البحث عنوان الدقيق التخصص الطالبة اسم
 على الموافقة تاريخ

 والخطة الموضوع
 واإلشراف

 إيمان بنت مبارك بن علي آل عوضة

 النقد
 "اسلوب الرسالة"

 

الخطاب السردي في )حكاية الصبي الذي 
 رأى النوم( للقاص عدي الحربش

 دراسة إنشائية

 الحارثي .د. حنان بنت جابر 
أستاذ األدب والنقد الحدي  المساعد  بقسم اللغة العربية 
 بكلية اآلداب بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ19/8/1440

 جوزاء بنت زيد بن فهد المطيري

القصيدة التناظرية في الشعر السعودي في 
 العقد الثاني من األلفية الثالثة

 "دراسة أسلوبية"

 ناصر بن محمد السويلمد. نوال بنت 
أستاذ مشارك في األدب والنقد بقسم اللغة العربية بكلية 

 اآلداب  بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
 هـ3/9/1440

 

 

 

 

 

 

 

 

 


