
 قسم الدراسات اإلسالمية

 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 هاجر بنت بشر بن فهد البشر

 العقيدة
 

 عقيدة التجسد في الديانة النصرانية

 د. ابتسام بنت عبدالرحمن الفالح .
أستاذ العقيدة المشارك بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

 نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ13/7/1440

 مها بنت محمد بن عبدهللا البراك
 األحجار الكريمة واالعتقاد بتأثيرها

 "دراسة عقدية"

أ.د. شريفة بنت أحمد بن علي 
 الحازمي.

استاذ العقيدة والمذاهب بقسم الدراسات 
األميرة اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة 
 نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ13/7/1440

 دالل بنت حمد بن يوسف بن سويدان
أثر الروايات األدبية المعاصرة في نشر 

 الفكر الصوفي

د. عبدالعزيز بن ابراهيم بن محمد 
 الشهوان .

أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
المشارك  بقسم العقيدة والمذاهب 

بجامعة المعاصرة بكلية اصول الدين 
 اإلمام محمد بن سعود.

 هـ23/8/1440

 الرصيص سعد بن سعود بنت أروى

المسائل العقدية في مؤلفات اإلمام السخاوي 
 هـ(9020)ت

 "ودراسة"جمًعا 

 د. سعاد بنت محمد السويد .
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

المشارك  بقسم الدراسات اإلسالمية 
نورة بنت بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

 عبدالرحمن.

 هـ19/7/1440

 ميمونة بنت عبدهللا بن أحمد السويلم
المخالفات العقدية في الروايات الفلسفية 
 المترجمة وأثرها في نشر الفكر اإللحادي.

 د. مديحة بنت إبراهيم السدحان .
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

المشارك  بقسم الدراسات اإلسالمية 
 بجامعةبكلية اآلداب 

 األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ23/8/1440

 



 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 الراجحي محمد بن ناصر بنت هيا

 العقيدة
 

الفكر اإلسماعيلي الباطني في شعر ابن هانئ 
 هـ(362األندلسي )ت

 "عرض ونقد"

 فوزية بنت عبدالعزيز الشائع .د. 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

المشارك  بقسم الدراسات اإلسالمية 
بكلية اآلداب بجامعة األميرة نوره بنت 

 عبدالرحمن.

 هـ13/7/1440

 البداح علي بن عمر بنت فرح

األصول والقواعد والتقاسيم العقدية عند 
 هـ(1476الشيخ عبدالرحمن السعدي )

 "ودراسة"جمًعا 

أ.د. شريفة بنت أحمد بن علي 
 الحازمي.

استاذ العقيدة والمذاهب بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

 نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ13/7/1440

 هيام بنت عبدهللا بن ابراهيم الوتيد

المسائل العقدية من كتاب اإلنصاف في 
للمرداوي معرفة الراجح من الخالف 

 هـ(885)ت:
 من أول الكتاب إلى نهاية كتاب المناسك.

 أ.د. سارة بنت فراج العقالء .
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ18/8/1440

 رغد بنت يوسف بن عبدهللا العليان

وتطبيقاته وموقف التعبد بالصمت أصوله 
 االسالم منه

 )دراسة عقدية(

 د. مريم بنت علي الحوشاني
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
المشارك بقسم الدراسات اإلسالمية 

بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن

 هـ1/9/1440

 أروى بنت احمد بن سليمان السويلم
تعالى في الهدي النبوي في التعريف باهلل 

 السنن األربعة

 د. مديحة بنت ابراهيم السدحان.
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

المشارك  بقسم الدراسات اإلسالمية 
بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن.

 هـ22/9/1440

 

 



 

 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 

ع والخطة الموضو
 واإلشراف

 خلود  بنت عبدالعزيز بن علي الحبيب

 العقيدة
 

داللة المنطوق والمفهوم في شرح العقيدة 
 هـ729الطحاوية ألبن أبي العز الحنفي ت:

 أ.د. سارة بنت فراج العقالء .
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بنت عبدالرحمن.بجامعة األميرة نورة 
 

 هـ22/9/1440

 المسائل العقدية المتعلقة بأسماء األعالم نجود بنت صالح بن سليمان الدواس

 أ.د. سارة بنت فراج العقالء .
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ22/9/1440

 ريم بنت عبدالرحمن بن يحي اليحي
 جهود الحافظ ابن رجب الحنبلي

 هـ( في تقرير أعمال القلوب795)ت 

 د. عبدالعزيز بن ابراهيم الشهوان.
 المعاصرة والمذاهب العقيدة أستاذ

بقسم العقيدة والمذاهب  المشارك
 بن محمد ماماإل جامعةالمعاصرة في 
 سابقا اإلسالمية سعود

 هـ22/9/1440

 خلود بنت محمد بن عبدهللا الجاسر

اآلثار الواردة عن السلف في الصحابة رضي 
هللا عنهم واإلمامة في تفسير الطبري )ت: 

 هـ(310
 " جمعاً ودراسة"

 د. سعاد بنت محمد السويد.
العقيدة والمذاهب المعاصرة أستاذ 

المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 
بنت بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة 

 عبدالرحمن.

 هـ22/9/1440

 

 

 

 



 

 

 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 رويده بنت خالد بن ابراهيم النمله

 التفسير وعلوم القرآن
 

تفسير القرآن بالقرآن عند عبدالرحمن بن زيد 
 بن أسلم

 (182)ت: 
 "دراسة تطبيقية"

 د. فوزية بنت صالح الخليفي.
استاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 
بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ23/8/1440

 بخاري عبدالغني بن عبدالرحمن بنت سلمى

األقوال التفسيرية للشيخ سليمان بن عبدهللا آل 
" تيسير  هـ( في كتابه:1233الشيخ )ت:

 العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد"
 دراسة وترجيح

 د. فوزية بنت صالح بن محمد الخليفي.
استاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 
بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ13/7/1440

 العنيق ناصر بن خالد بنت الجوهره

التفسير في حفظ القرآن الكريم أثر تعليم 
"دراسة ميدانية على حلقات القرآن بمدينة 

 الرياض"

أ.د.لولوه بنت عبدهللا بن عبدالعزيز 
 القضيبي.

 اآلداب بكليةأستاذ تفسير وعلوم القرآن 
 عبدالرحمن بنت نورة األميرة بجامعة

. 

 هـ18/8/1440

 عزيزة بنت صالح بن عبدالرحمن األطرم

 وأنواعهصيغ العموم 
دراسة تطبيقية على آيات األحكام في سورة 

 الحج وسورة المؤمنون وسورة الطالق

 د. فوزية بنت صالح بن محمد الخليفي.
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك  
بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ2/9/1440

 مد الغطيملنورة بنت عبدهللا بن ح

تفسير القرآن العظيم لإلمام أحمد بن محمد 
بن عمر العتابي البخاري أبو النصر زين 

 هـ"586الدين " المتوفي سنة 
 من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة األنعام

 "دراسًة وتحقيقاً"

 أ.د.لولوة بنت عبدالكريم المفلح .
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم 

اإلسالمية بكلية اآلداب الدراسات 
 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ2/9/1440

سارة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
 الرومي.

 التخصيص اللفظي في القرآن الكريم
 دراسة تطبيقية

 د/ أمل بنت سليمان بن ابراهيم الغنيم .
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 

بكلية اآلداب بقسم الدراسات اإلسالمية 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ2/9/1440



 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 حنين بنت يوسف بن محمد الشعيبي

 التفسير وعلوم القرآن

 صيغ العموم وأنواعه 
في سورة  دراسة تطبيقية على آيات األحكام

 األنعام

 .الغنيمد. أمل بنت سليمان 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك  
بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ22/9/1440

 خولة بنت سلطان بن معيوض الحارثي

منهج ابن الجوزي في تفسير القرآن بالسنة 
 المسيرمن خالل تفسيره زاد 

 "دراسة نظرية تطبيقية"

 أ.د. لولوة بنت عبدهللا القضيبي.
أستاذ التفسير وعلوم القرآن  بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ22/9/1440

 نهال بنت محمد بن ابراهيم الشايع.
 صيغ العموم وأنواعه

األحكام في سورة دراسة تطبيقية على آيات 
 المائدة.

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

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ22/9/1440

 بنان بنت عبدالعزيز بن حمود الشثري
 تربية القلب في ضوء القرآن الكريم

 "دراسة موضوعية"

 العتيق. د. رقية بنت محمد
ستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك أ

بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ22/9/1440

 بدرية بنت عبدهللا الحنيش المالكي
 عطف الخاص على العام في القرآن الكريم

 "جمًعا ودراسة"
 

 الدخيل.د. زينب بنت عبدالرحمن 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 

بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ22/9/1440

 عهود بنت سليمان بن صالح االطرم

 صيغ العموم وأنواعه
دراسة تطبيقية على آيات األحكام في سورة 

األنفال والتوبة والحجرات والمجادلة 
 تحريم.وال

 د. أمل بنت سليمان الغنيم.
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 
بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ22/9/1440

 

 



 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 بنت ابراهيم بن محمد الشيبانيفايزة 

 التفسير وعلوم القرآن

 
 
 

 انتقاء الكلمة القرآنية
 ــ اإلنسان أنموذجاً ـ 

 ..سميرة بنت محمد جالية أ.د
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم 

 اآلداب بكلية الدراسات اإلسالمية
 .عبدالرحمن بنت نورة األميرة بجامعة

 هـ22/9/1440

 بن عبدالرحمن الروميدالل بنت عبدالعزيز 
تنزيل اآليات على الواقع بداللة المفهوم 

تفسير ابن عثيمين ـ رحمه هللا ـ أنموذجاً من 
 سورة الفاتحة إلى نهاية سورة المائدة.

 د. رقية بنت محمد العتيق.
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 

بقسم الدراسات اإلسالمية  بكلية اآلداب 
 نورة بنت عبدالرحمن.بجامعة األميرة 

 هـ22/9/1440

 الجودة في القرآن الكريم تأصيالً وتطبيقاً  شذى بنت محمد بن عبدالرحمن البصيري

 ..سميرة بنت محمد جالية أ.د
بقسم  أستاذ التفسير وعلوم القرآن

 اآلداب بكلية الدراسات اإلسالمية
 عبدالرحمن بنت نورة األميرة بجامعة

 هـ22/9/1440

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 نجوى بنت احمد بن ابراهيم الحصين

 السنه النبوية وعلومها "فقه السنه"

 اإلنفاق في السنة النبوية
 " دراسة حديثية موضوعية"

أ.د. عاصم بن عبدهللا القريوتي 
 الخليلي.

 السنةأستاذ السنة وعلومها بقسم 
بكلية أصول الدين بجامعة  وعلومها

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .

 هـ23/8/1440

 أريج بنت حسن بن علي القرني
 المراجعات في السنة النبوية

 "جمًعا ودراسة"

 .منى بنت أحمد القاسم  د.
السنة وعلومها المشارك بقسم أستاذ 

 اآلداب بكلية الدراسات اإلسالمية
 عبدالرحمن بنت نورة األميرة بجامعة

. 

 هـ18/8/1440

 الشيماء بنت عبدالعزيز بن عبدالعزيز الزيد.

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
على تهذيب التهذيب إلبن حجر من بداية باب 
)عيسى( حتى نهاية باب )عقبة( ترجمة عقبة 

 بن أبي يزيد القرشي المدني.
 "جمعاً ودراسًة"

 د. هند بنت محمد الجارهللا.
أستاذ السنة النبوية وعلومها المشارك 
بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ2/9/1440

 نهال بنت عبدالرحمن بن صالح المحمود

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
ب البن حجر من بداية باب على تهذيب التهذي

)عمرو( حتى نهاية باب )ومن إفناء الناس( 
 ضمن باب )عمرو( ترجمة /عمرو الشامي

 "جمعاً ودراسًة"

 د. عواطف بنت علي الجنوبي .
أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم 

الدراسات االسالمية بكلية اآلداب 
بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

. 

 هـ3/9/1440

 نورة بنت محمد بن فهد العيدان

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
على تهذيب التهذيب البن حجر من ترجمة 
عصام المزني من بداية باب )عصام( حتى 

نهاية ترجمة الغاز بن جبلة، من باب 
 )الواحد(

 "جمعاً ودراسًة"

 أ.د. نوال بنت عبدالعزيز العيد.
م الدراسات أستاذ الحديث وعلومه بقس

اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 
 نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ3/9/1440

 



 

 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 سلمى بنت  صالح بن عبدالعزيز العمر

 السنه النبوية وعلومها "فقه السنه"

التاريخ الكبير لإلمام البخاري زوائد رجال 
على تهذيب التهذيب البن حجر من بداية باب 
العين ضمن باب )عثمان( ترجم/ عثمان بن 

عبدهللا بن االسود، حتى نهاية باب الياء 
 ضمن باب )علي(

 ترجمة/علي

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

بكلية اآلداب  الدراسات اإلسالمية
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ3/9/1440

 أفنان بنت عبدهللا بن ناصر الليفان

األحاديث واآلثار الواردة في كتاب التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور اآلخرة لإلمام القرطبي 

هـ( من أول باب: )من حضر الميت 671)ت
إذا فال يلغو وليتكلم بخير وكيف الدعاء للميت 

مات، وفي تغميضه( إلى نهاية باب: )ما جاء 
أن القبر أول منازل اآلخرة وفي البكاء عنده 

وفي حكمه واالستعداد له( " تخريًجا 
 ودراسة"

 د/ فوز بنت محمد بن أحمد الصالح
أستاذ الحديث وعلومه بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

 نورة بنت عبدالرحمن .

 هـ3/9/1440

 نورة بنت صالح بن عبدهللا بن رضيان

 البخاري لإلمام الكبير التاريخ رجال زوائد
 ترجمة من حجر البن التهذيب تهذيب على

 باب بداية منالفضل بن عباس بن عبد 
قيس بن الربيع  ترجمة نهاية ،حتى(الفضل)

 (قيس) باب من أبو محمد األسدي،
 (ودراسة جمعا)

 بن علي المبارك.أ.د. نجالء بنت حمد 
استاذ السنه النبوية وعلومها بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ3/9/1440

 

 

 

 



 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 القحطانياسماء بنت سالم بن عبدهللا 

 السنه النبوية وعلومها
 "علوم الحديث"

 

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

ترجمة عبادة بن الصامت أبو الوليد 
األنصاري بداية باب )عبادة( حتى نهاية 

ترجمة عمر بن طلحة األزدي البصري باب 
 ط ضمن باب )عمر(

 سة""جمعاً ودرا

أ.د. عاصم بن عبدهللا القريوتي 
 الخليلي.

استاذ السنة وعلومها بقسم السنة 
وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 هـ2/9/1440

 خلود بنت محمد بن سليمان الشقير

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
ترجمة على تهذيب التهذيب البن حجر من 

عبدالملك بن خسك من بداية باب خ ضمن 
باب )عبدالملك ( حتى نهاية ترجمة 

عبدالعزيز بن أبان أبو خالد القرشي من باب 
 )عبدالعزيز(

 "جمعاً ودراسة"

أ.د. عاصم بن عبدهللا القريوتي 
 الخليلي.

 السنةأستاذ السنة وعلومها بقسم 
بكلية أصول الدين بجامعة  وعلومها

 ن سعود اإلسالمية .اإلمام محمد ب

 هـ2/9/1440

 صالحة بنت طائل بن نور العتيبي

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
على تهذيب التهذيب البن حجر من ترجمة 
عباد بن زاهر من بداية باب )عباد( حتى 
نهاية ترجمة عبدالكريم بن سليط، من باب 

 )عبدالكريم(
 "جمعاً ودراسة"

. عاصم بن عبدهللا القريوتي أ.د
 الخليلي.

 السنةأستاذ السنة وعلومها بقسم 
بكلية أصول الدين بجامعة  وعلومها

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .

 هـ2/9/1440

 الحصين ابراهيم بن عبدالعزيز خوله

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
على تهذيب التهذيب إلبن حجر من بداية 

جمة عمر بن عبدهللا بن جرهد األسلمي تر
باب ع ضمن باب )عمر( حتى نهاية ترجمة 
 عثمان بن طلحة باب ط ضمن باب )عثمان(

 "جمعاً ودراسًة"

 د. منى بنت أحمد القاسم .
أستاذ السنة النبوية وعلومها المشارك 

بقسم الدراسات االسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ2/9/1440

 



 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 أنفال بنت محمد بن عثمان العمر

 السنة النبوية وعلومها
 "علوم الحديث"

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
على تهذيب التهذيب البن حجر من ترجمة 

عبدهللا بن الجراح من بداية باب  عامر بن
)عامر(، حتى نهاية ترجمة العالء بن زيد ابو 

 محمد الثقفي من باب )العالء(
 "جمعاً ودراسًة"

 د. منى بنت أحمد القاسم .
أستاذ السنة النبوية وعلومها المشارك 
بقسم الدراسات االسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 
 

 هـ3/9/1440

 خلود بنت صنداح بن دبيان العتيبي

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
على تهذيب التهذيب البن حجر من ترجمة 
عتبة بن غزوان من بداية باب )عتبة(،حتى 
نهاية ترجمة عياض بن يزيد الكلبي من باب 

 )عياض(
 )جمعا ودراسة(

 نورة بنت عبدهللا الشهري د.
وعلومه المشارك بقسم  أستاذ الحديث

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

. 

 هـ3/9/1440

 موضي بنت جزاء بن غازي العتيبي

االحاديث واالثار الواردة في كتاب التذكرة 
 القرطبي لإلمام اآلخرةبأحوال الموتى وأمور 

هـ( من أول باب )النهي عن تمني 671)ت 
والدعاء به لضر نزل في المال  الموت

والجسد( إلى نهاية باب ) تلقين الميت ال إله 
 إال هللا(

 )تخريجا ودراسة(

 د. نورة بنت عبدهللا الشهري
أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

. 

 هـ3/9/1440

 ليمان المحمودنوال بنت صالح بن س

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
على تهذيب التهذيب البن حجر من ترجمة 

عمار بن ياسر باب)عمار(، حتى نهاية 
ترجمة عميرة بن أبي ناجية المصري، باب 

 )عميرة(
 )جمعاً ودراسُة(

 د. نورة بنت عبدهللا الشهري
أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم 

اإلسالمية بكلية اآلداب الدراسات 
بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

. 

 هـ3/9/1440

 

 



 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 أثير بنت عواد بن سعد العواد

 
 الفقه
 

 التنمر في الفقه اإلسالمي
 أحكامه وآثاره

 .هلل الشمروخ عطاأ. د. ناهد بنت 
أستاذ الفقه  بقسم الدراسات اإلسالمية 
بكلية اآلداب بجامعة األميرة نوره بنت 

 عبدالرحمن.

 هـ22/9/1440

 سليمان الهاجري سمية بنت رياض بن
 امتيازات المطلقة في النظام السعودي

 )دراسة فقهية(

 .حياة بنت عبدهللا المطلق د.
الدراسات أستاذ الفقه المشارك بقسم 

اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 
 .نورة بنت عبدالرحمن

 هـ22/9/1440

 الظل في الفقه ونوازله المعاصرة مها بنت محمد بن عبدالرحمن  المهوس

 حياة بنت عبدهللا المطلق د.
أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات 
اإلسالمية بقسم الدراسات اإلسالمية 

بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 
 .عبدالرحمن 

 هـ22/9/1440

 


