
 

 
 
 
 
 

2144عام    اآلداب خطط طالبات كلية  وكالة الشؤون الطالبية بعمادة الدراسات العليا 
 

 
دراسات اإلسالميةقسم ال  

 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 

والخطة  الموضوع
 واإلشراف

 عبير هديب علي الهديب

 العقيدة
 

 المسائل العقدية المتعلقة باألطعمة

  د. منتهى بنت منصور الحميميدي
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية 
بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اآلداب . 

8/6/1442  

 أديبة حمد بن عثمان السلوم

المسائل العقدية من كتاب اإلنصاف في 
معرفة الراجح من الخالف للمرداوي )ت: 

هـ(885  
 من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

   مريم بنت علي الحوشاني. دأ.
 بقسم والمذاهب المعاصرةالعقيدة  أستاذ

 بجامعة اآلداب بكلية اإلسالمية الدراسات
عبدالرحمن بنت نورة األميرة  

18/7/1442  

 خديجة كمارا كمارا
االستدالالت العقدية في كتاب تأويل 

(276مختلف الحديث البن قتيبة )ت   

  د. سعاد بنت محمد السويد
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية 
بنت عبدالرحمن اآلداب بجامعة األميرة نورة  

18/7/1442  

 



 

 
 
 
 
 

 

 

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

 واإلشراف

 سميرة  صالح

 العقيدة

الخلوات الصوفية وموقف أهل السنة 
 منها

   مريم بنت علي الحوشاني. دأ.
 والمذاهب المعاصرةالعقيدة  أستاذ

 بكلية اإلسالمية الدراسات بقسم
 بنت نورة األميرة بجامعة اآلداب

 عبدالرحمن

15/5/1442  

 مريم  حسن
 الطاوية

 نشأتها وعقائدها وتطبيقاتها المعاصرة

   د. أمل بنت سليمان الموسى
دة والمذاهب المعاصرة أستاذ العقي

المساعد بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة 

 .األميرة نورة بنت عبدالرحمن

8/6/1442  

 شباء بنت سعود بن طريخم السبيعي
اآلثار الواردة في الصحابة واإلمامة في 

هـ(516وي )ت:تفسير البغ  
 جمعاً ودراسة

ند. مديحة بنت ابراهيم السدحا     
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

المشارك بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة 

 .األميرة نورة بنت عبدالرحمن

7/10/1442  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 واإلشراف

 ساره بنت عبدالله بن عبدالرحمن الدكان

 العقيدة

الدالالت العقدية المتعلقة باأللوان 
 وأحكامها

   أ.د. شريفة بنت أحمد الحازمي
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية 
اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

21/9/1442  

 خلود بنت عبدالله بن خالد العتيبي

اآلثار الواردة في اإليمان بالمالئكة 
والكتب والرسل في تفسير البغوي )ت: 

هـ(516  
 "جمعاً ودراسة"

ند. مديحة بنت ابراهيم السدحا     
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

المشارك بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة 

 .األميرة نورة بنت عبدالرحمن

7/10/1442  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

 واإلشراف

 ايمان هادي علي مصعود

 علومهاوالسنة النبوية 

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
على تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 
العسقالني، من ترجمة موسى بن 

بن أبي الربيعة الربعي،  إبراهيم بن عبدالله
(، 1184من بداية باب )موسى(، ترجمة رقم )

حتى نهاية ترجمة مالك األشتر، باب 
 (1325) )مالك(، ترجمة رقم

 (جمًعا ودراسة)

 د. نورة بنت عبدالله الشهري 
أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 لرحمنبجامعة األميرة نورة بنت عبدا

23/5/1442 

 بسمه علي فهد الحربي

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري 
على تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 
العسقالني، من ترجمة محرز بن زهير، 

(، حتى 1895من بداية باب )محرز(، ترجمة )
 نهاية ترجمة مغيث باب )مغيث(، ترجمة

(2023 ) 
 (جمًعا ودراسة)

 د. فوز بنت محمد الصالح
قسم أستاذ الحديث وعلومه المشارك ب

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

17/8/1442 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

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

 واإلشراف

 حفصة محمد فيروز

 علومهاوالسنة النبوية 

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

 العسقالني، من ترجمة مالك بن عبدالله
الخثعمي، من بداية باب "مالك" ترجمة 

(، حتى نهاية ترجمة معاوية بن 1327رقم )
 (1450) ميسرة باب )معاوية(، ترجمة رقم

 جمًعا ودراسة

 د. نورة بنت عبدالله الشهري
أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

23/5/1442 

 نوره بندر نايف شويه السبيعي

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

العسقالني، من ترجمة معبد بن مسعود 
السلمي ، من بداية باب )معبد(، ترجمة 

نهاية ترجمة مخارق بن  (، حتى1739رقم )
 (1894) أحمر الكالبي، باب )مخارق(، ترجمة

 جمًعا ودراسة

 د. نورة بنت فهد العيد
أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

20/6/1442 



 

 
 
 
 
 
 

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

 واإلشراف

 طرفة بنت عبدالرحمن بن سعد العنقري

 علومهاوالسنة النبوية 

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

من ترجمة نمر بن هالل، من بداية باب 
ترجمة (، حتى نهاية 2447)الواحد(، ترجمة رقم )

 وكيع بن المنذر، باب )وكيع(،

 (  "جمًعا ودراسة"2617ترجمة رقم ) 

 أ.د. منى بنت أحمد القاسم

أستاذ السنة النبوية وعلومها بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

25/4/1442 

 رغد بنت محمد بن دقه

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري على 
تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالني، 
من ترجمة ميمون بن سنباذ، من بداية باب 

نهاية  (، حتى1453)ميمون(، ترجمة رقم )
 ترجمة مروان أبو سلمة، باب )مروان(،

 ( "جمًعا ودراسة"1604ترجمة رقم )

 د. عواطف بنت علي الجنوبي

 أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

25/4/1442 

 لطيفه بنت عبدالرحمن بن نصر ال طالب

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

من ترجمة ميسرة الفجر، من بداية باب 
(، حتى نهاية ترجمة 1606)ميسرة(، ترجمة رقم )

 مطرف السعدي ، باب )مطرف(،

 ( )جمعا ودراسة(1738ترجمة رقم )

 د. وفاء بنت عبدالعزيز الزامل

اذ الحديث وعلومه المساعد بقسم أست
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

25/4/1442 



 

 
 
 
 
 

 اسم المشرف البحثعنوان  التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 نوره بنت عبدالرحمن بن سعد اليحيا

 علومهاوالسنة النبوية 

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري على تهذيب 
التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالني، من ترجمة 

)مسعدة(، ترجمة رقم مسعدة، من بداية باب 
 (، حتى نهاية ترجمة محمول باب )الواحد(،2027)

 (2151ترجمة رقم )

 د. نورة بنت عبدالله الشهري
أستاذ الحديث وعلومه المشارك 

بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية 
اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

26/5/1442 

 نوره بنت عبدالله بن فهد بن هديان

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

 من ترجمة منقر، من بداية باب )الواحد(، ترجمة رقم

(2152)، 
حتى نهاية ترجمة النضر بن طاهر، باب )النضر( 

 (2305) ترجمة رقم
 )جمعاً ودراسة(

 أ.د. نجالء بنت حمد المبارك
أستاذ السنة النبوية وعلومها بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

19/11/1442 

 نوف بنت محمد بن عبدالعزيز السلطان

خ الكبير لإلمام البخاري على تهذيب زوائد رجال التاري
 التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالني،

من ترجمة نعيم بن عبدالله النحام،من بداية باب 
 ،(2307) )نعيم(، ترجمة رقم

حتى نهاية ترجمة نعيمان له صحبة ، باب )الواحد( 
 (2446) ترجمة رقم

 )جمعاً ودراسة()

 أ.د. نجالء بنت حمد المبارك
أستاذ السنة النبوية وعلومها بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

26/8/1442 



 

 
 
 
 
 

 

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

 واإلشراف

 غاليه محمد عبد العزيز التميمي

 أصول الفقه

وائد األصولية لإلمام القرافي في كتابه الف
 ""نفائس األصول في شرح المحصول

من أول الكالم في العموم والخصوص إلى 
 آخر الكالم في الناسخ والمنسوخ

 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً 

   أ.د. اسماء بنت عبدالله الموسى
أستاذ أصول الفقه بقسم الدراسات 

اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة 
 ة نورة بنت عبدالرحمناألمير

7/10/1442 

 جواهر بنت  محمد بن سعيد القحطاني

الفوائد األصولية لإلمام القرافي في كتابه 
 ""نفائس األصول في شرح المحصول

من الباب الثاني في القياس إلى نهاية 
الكتاب في الكالم فيما اختلف فيه 

 من أدلة الشرع المجتهدون
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً 

    أ.د. اسماء بنت عبدالله الموسى
أستاذ أصول الفقه بقسم الدراسات 

اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة 
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

7/10/1442 

غدير بنت طاهر بن الطرقي السبيعي 
 العنزي

الفوائد األصولية لإلمام القرافي في كتابه 
 " "نفائس األصول في شرح المحصول

من الباب السادس في الحقيقة والمجاز 
 إلى نهاية الكالم عن األوامر والنواهي

 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً 

   د. وضحى بنت علي القحطاني
أستاذ أصول الفقه المشارك بقسم 

سالمية بكلية اآلداب الدراسات اإل
بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

7/10/1442 



 

 
 
 
 
 
 

 

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

 واإلشراف

 حنان ابراهيم عبدالكريم عبدالله

 الفقه

 ن العنفحماية المرأة م
دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون 

 في دولة الفلبين

 الجليل بنت عبدالله البندري. دأ.
أستاذ الفقه بقسم الدراسات اإلسالمية 
بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

7/10/1442 

 العنود عبدالله محمد البدر

الباري شرح المسائل الفقهية من كتاب فتح 
صحيح البخاري البن حجر العسقالني كتاب 

 الصيام
 جمًعا ودراسة

 د. منيرة بنت علي السهلي
أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

 نورة بنت عبدالرحمن

26/3/1442 

 فاطمه  سيديبي
زواج الصغيرات بين الشريعة اإلسالمية والقانون 

 الوضعي
 في جمهورية ساحل العاج )كوت دايفوار( نموذجاً 

 د. حياة بنت عبدالله المطلق
أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

 .نورة بنت عبدالرحمن

18/7/1442 

 نوازل الزينة في وجه المرأة الدوسريمنيرة ماجد صالح 
 دراسة فقهية

 د. منيرة بنت علي السهلي
أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات 

ية اآلداب بجامعة األميرة اإلسالمية بكل
 نورة بنت عبدالرحمن

20/6/1442 



 

 
 
 
 
 

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

 والخطة واإلشراف

 مواهب عمر دبيان الصيفي العوفي

 الفقه

قاعدة ال حجة مع االحتمال الناشئ عن دليل 
 وأثرها في إثبات الجرائم باألدلة البيولوجية

 دراسة فقهية تطبيقية

 د. منيرة بنت محمد الحديثي
أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات 

اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة 
 بدالرحمنبنت ع

26/7/1442 

األحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا المستجد  عبد العزيز بن عبد الرحمن السلمان نوال
 في العبادات

 الجليل بنت عبدالله البندري. دأ.
أستاذ الفقه بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية 

 اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

25/4/1442 

قاعدة "الوسائل لها أحكام المقاصد" وتطبيقاتها  ندى بنت مسعود بن سعيد القحطاني
 في باب العبادات )جائحة كورونا أنموذًجا(

 د. فاطمة بنت عبدالله العمري
أستاذ أصول الفقه المشارك بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة 

 بنت عبدالرحمن

20/6/1442 

 ربى بنت علي بن سويلم الصغير

المسائل الفقهية من كتاب فتح الباري شرح 
صحيح البخاري البن حجر العسقالني كتاب 

 األطعمة
 ـ جمًعا ودراسة ـ

 الجليل بنت عبدالله البندري. دأ.
أستاذ الفقه بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية 

 اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
21/9/1442 

 وفاء بنت محمد بن عبدالله الطالب

القواعد الفقهية المتعلقة بحفظ األعراض 
وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي والنظام 

 السعودي
 "جمعاً ودراسة"

 الجليل بنت عبدالله البندري. دأ.
أستاذ الفقه بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية 

 اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
8/10/1442 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 واإلشراف

 مريم مساعد سعيد الحجيلي

 التفسير وعلوم القرآن

كليات القرآن عند الراغب األصفهاني في 
 كتابه مفردات ألفاظ القرآن

 "جمًعا ودراسة"

 د. عائشة بنت عبدالله الطوالة
أستاذ القراءات المساعد بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

7/10/1442 

 أمل محمد مغرم الشهري

أسلوب األمر بالشي والنهي عن ضده في 
سياق واحد في القرآن الكريم وأثره في 

 استنباط المقاصد القرآنية
 "دراسة تطبيقية "

 أ.د. فلوة بنت ناصر الراشد
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

21/9/1442 

 ساره سعيد حمود الخالدي
 احتماالت الطبري في كتابه جامع البيان

 من سورة طه إلى سورة الناس
 "جمعاً ودراسة"

 دالل بنت سليمان المسلم .
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 

بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

7/10/1442 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 واإلشراف

 نور خيره اجالون ارانج

 التفسير وعلوم القرآن

المسائل التفسيرية عند ابن السيد البطليوسي ـ 
هـ ـ 444رحمه الله ـ في كتابه المسائل واألجوبة )

 هـ(521

 أ.د. لولوه بنت عبدالله القضيبي
م أستاذ التفسير وعلوم القرآن بقس

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

8/6/1442 

 مالك بنت سعود بن عيد العيد

 

المضامين التربوية المستنبطة من دعوة األنبياء 
 ألقوامهم وأثرها
 دراسة موضوعية

 أ.د. مي بنت محمد الحربي
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

25/4/1442 

 العلل الصارفة عن األخذ بالسياق عند المفسرين عائشه بنت عبدالواحد بن عبدالله المهيدب

 أ.د. نمشة بنت عبدالله الطواله
أستاذ القراءات بقسم الدراسات 

بكلية اآلداب بجامعة األميرة  اإلسالمية
 نورة بنت عبدالرحمن

23/7/1442 


