
 

 
 
 
 
 

3144عام    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

 هناء بنت محمد بن عبدالعزيز العقيل   

 

 العقيدة
 

جهود علماء الحنابلة في تقرير مسائل اإليمان 
 باليوم اآلخر حتى القرن السادس الهجري 

 د. مديحة بنت إبراهيم السدحان
 المشاركأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة 
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

26/3/1443  

 مها بنت هذال بن عوض الحربي 
اآلثار الواردة عن السلف في األديان في تفسير 

هـ(  516البغوي )ت:  
 جمعاً ودراسة

 أ.د. شريفة بنت أحمد الحازمي
بقسم أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 
  نورة بنت عبدالرحمن

6/8/1443  

أسماء الله الحسنى التي جاء الحث على االنصاف  ريهام بنت محمد بن محيسن الحازمي 
 بمقتضاها

 د. منتهى بنت منصور الحميميدي 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد 

بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة 
  األميرة نورة بنت عبدالرحمن

21/8/1443  

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 واإلشراف

 ساره بنت سعيد بن سالم القرني 

 العقيدة
 

 تقديس النار عند األديان 

 د. أمل بنت سليمان الموسى 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

بقسم الدراسات اإلسالمية  المشارك
بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 

  عبدالرحمن

21/8/1443  

المسائل العقدية في أقوال الصحابة رضي  رهف بنت عبداللطيف بن فهد بن دخيل  
 الله عنهم التي ليس للرأي فيها مجال 

 د. منتهى بنت منصور الحميميدي  
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

بقسم الدراسات اإلسالمية المساعد 
بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 

  عبدالرحمن

20/11/1443  

 ايثار بنت عبد الهادي بن مضيف الطلحي  

المسائل العقدية من كتاب اإلنصاف في 
معرفة الراجح من الخالف للمرداوي 

هـ( من كتاب الجهاد إلى نهاية كتاب 885)ت:
 العتق

 د. أمل بنت سليمان الموسى 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

بقسم الدراسات اإلسالمية  المشارك
بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 

  عبدالرحمن

21/8/1443  



 

 
 
 

 
 
 

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

 واإلشراف

 شماء بنت سعود بن سعد الجبرين

علومهاوالسنة النبوية   

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

من ترجمة وردان المكي، من بداية باب 
(، حتى نهاية ترجمة 2619)وردان(، ترجمة رقم )

( 2752هالل بن أرم، باب )هالل( ترجمة رقم )
 جمعاً ودراسة 

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

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

1443/3/5 

 هدى بنت علي بن موسى خبراني

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

من بني عدي، من بداية باب  من ترجمة هداج
(، حتى نهاية 2893)الواحدة(، ترجمة رقم )

ترجمة يحيى بن عبدالحميد بن رافع ، باب 
( "جمعاً ودراسة"3034)العين(، ترجمة رقم )  

    أ.د. منى بنت أحمد القاسم 
أستاذ الحديث وعلومه بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

دالرحمننورة بنت عب  

1443/4/26 

 امل بنت سعد بن ظافر آل بريك القرني 

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

من ترجمة الهيثم، من بداية باب )الهيثم(، 
(، حتى نهاية ترجمة هيمان  2755ترجمة رقم ) 

بن نمامة بن ( سريرة( ، باب )الواحد(، ترجمة 
(جمًعا ودراسة2892رقم )  

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

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

1443/4/6 



 

 
 
 
 
 

الدقيقالتخصص  اسم الطالبة  اسم المشرف عنوان البحث 
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 نوال بنت محمد بن خير الله الحربي    

علومهاوالسنة النبوية   

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

بن زكريا(، ترجمة  ترجمة )يحيى بن عبدالحميد
( حتى نهاية باب األلف ممن اسمه 3035رقم )
( 3168ترجمة )يزيد األسدي( ترجمة رقم ) يزيد،

 جمعاً ودراسة 

 أ.د. عواطف بنت علي الجنوبي 
أستاذ الحديث وعلومه بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

   نورة بنت عبدالرحمن

1443/5/17 

 اثير بنت علي بن عبد الله الشهري 

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

العسقالني ـ رحمة الله ـ من بداية باب الفاء، 
(، 3301ممن اسمه يزيد بن أبي الفتيان، ترجمة )

حتى نهاية باب يوسف ترجمة يوسف بن عبد 
(  3431الرحمن، ترجمة رقم )  

"جمعاً ودراسة"  

. نوال بنت عبد العزيز العيد  أ.د  
أستاذ السنة وعلومها بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

 نورة بنت عبدالرحمن

  هـ24/8/1443

 شهد بنت عبد الله بن عبد الرحمن الشهراني  

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

بداية باب يعقوب، ترجمة يعقوب بن بحير، ترجمة 
( حتى نهاية باب ياسين، ترجمة ياسين 3433رقم )

(3595بن معاذ الزيات ترجمة رقم )  
 جمعاً ودراسة

 أ.د. نوال بنت عبد العزيز العيد  
أستاذ السنة وعلومها بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

بنت عبدالرحمن نورة  

  هـ24/8/1443



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 واإلشراف

علومهاوالسنة النبوية  نوف بنت يحيي بنت صالح  المالكي  

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري على 
تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالني، من 
بداية باب الباء ممن اسمه يزيد، من ترجمة يزيد 

(، حتى 3171بن بشر السكسكي، ترجمة رقم )
نهاية باب العين ممن اسمه يزيد، ترجمة يزيد بن 

(3300ترجمة رقم ) علقمة،  
 جمعاً ودراسة

 أ.د. نوال بنت عبد العزيز العيد  
أستاذ السنة وعلومها بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

 نورة بنت عبدالرحمن

  هـ24/8/1443



 

 
 
 
 
 

 

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

 واإلشراف

 حور بنت منصور بن عبدالله المنصور

 أصول الفقه

الفوائد األصولية لإلمام القرافي في كتابة 
)من أول  "نفائس األصول في شرح المحصول"

الكالم في المقدمات الى أخر الكالم في 
 اإلشتراك( جمعاً وتوثيقاً ودراسة

 د. مزنة بنت مزعل العيد
أستاذ أصول الفقه المشارك بقسم 

سالمية بكلية اآلداب الدراسات اإل
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

1443/3/26 

 ريم بنت بركات بن عايد الرشيدي

الفوائد األصولية لإلمام القرافي في كتابة 
نفائس األصول في شرح المحصول من بداية 
الكالم في اإلجماع إلى آخر الكالم في الطرق 

 الدالة على عّلية الوصف في األصل 
وتوثيقاً ودراسةجمعاً   

 د. وضحى بنت علي القحطاني  
أستاذ أصول الفقه المشارك بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

1443/3/26 

 لطيفه بنت محمد بن موسى الموسى 

تنبيهات اإلمام الزركشي "رحمة الله " في كتابه 
من بداية الكالم في المقدمات البحر المحيط  )

 إلى نهاية الكالم في خطاب الوضع( 
 جمعاً ودراسة 

 د. وضحى بنت علي القحطاني  
أستاذ أصول الفقه المشارك بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

1443/4/6 

 جواهر بنت مسفر بن فالح الشيباني    

 الجاريرديالمسائل التي عارض فيها اإلمام 
اإلمام البيضاوي في كتاب السراج الوهاج في 
شرح المنهاج من بداية الكالم في المقدمات 

 إلى نهاية الكالم في العموم والخصوص
جمعاً ودراسة   

 د. وضحى بنت علي القحطاني  
أستاذ أصول الفقه المشارك بقسم 

اب الدراسات اإلسالمية بكلية اآلد
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

1443/7/2 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 واإلشراف

 أثير بنت سعد بن محمد آل محمسه

 أصول الفقه

في كتابه  -رحمة الله -تنبيهات االمام الزركشي 
باب التكليف إلى تقسيم البحر المحيط من بداية 

  األلفاظ باعتبار التركيب واإلفراد
 جمعاً ودراسة

 د. فاطمه بنت عبدالله العمري 
أستاذ أصول الفقه المشارك بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

1443/4/20 

 سماهر بنت ناصر بن محمد حبتر

في كتابه -رحمه الله - تنبيهات اإلمام الزركشي
البحر المحيط )من أول الكالم في مباحث السنة 
إلى آخر الكالم فيما يجري فيه القياس( جمًعا 

 ودراسة

 د. فاطمه بنت عبدالله العمري 
أستاذ أصول الفقه المشارك بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

8/5/1443  

 ساره بنت مبارك بن عبدالله غميضه

في كتاب  -رحمه الله-تنبيهات اإلمام الزركشي 
البحر المحيط من بداية الكالم في االشتقاق إلى 

 نهاية الكالم في األمر
 جمعاً ودراسة

 د. فاطمه بنت عبدالله العمري 
أستاذ أصول الفقه المشارك بقسم 
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

ميرة نورة بنت عبدالرحمنبجامعة األ  

21/8/1443  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 واإلشراف

 لجين بنت أحمد بن صالح التويجري    

 الفقه

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

 جمًعا ودراسة

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

      نورة بنت عبدالرحمن

12/4/1443  

بن هقشه  مهاء بنت فراج بن عبدالله  

ترجيحات اإلمام الجويني في كتاب نهاية المطلب 
هـ من باب 478في دراية المذهب المتوفي سنة 

المسح على الخفين إلى نهاية كتاب الحيض 
 دراسة فقهية مقارنة 

 د. آمنة بنت علي الوثالن   
أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

       ة بنت عبدالرحمننور

3/6/1443  

 مونيراتو يعقوبو 

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

 المحصر وجزاء الصيد 
 ـ جمعاً ودراسة ـ

 د. منيرة بنت محمد الحديثي   
أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة 

         نورة بنت عبدالرحمن

20/11/1443  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 واإلشراف

 نوره بنت خالد بن محمد الخنيزان

وعلوم القرآنالتفسير   

جهود وآراء الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
هـ( في تفسير 1386هـ ـ 1312المعلمي اليماني )

 القرآن

 أ.د. فوزية بنت صالح الخليفي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
   بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

20/4/1443  

عبدالله الخالدشهد بنت خالد بن  التعقيب بالمصدر في القرآن الكريم وآثره في  
 السياق دراسة نظرية تطبيقية

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

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
  بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

         "سابقاً"

15/10/1443  

ظافر القرني منيرة بنت سعد بن  

المسائل المتفق عليها في التفسير بين 
اإلمامين مجاهد وقتادة من خالل جامع البيان 

 عن تأويل آي القرآن للطبري جمعاً و دراسة  
 "سورة البقرة أنموذجاً"

 د. أمل بنت سليمان الغنيم
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 

بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
     امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنبج

3/8/1443  



 

 
 
 
 
 
 

 

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

 واإلشراف

 عافيه بنت جابر بن يحي العمري الفيفي

 التفسير وعلوم القرآن

مسائل اإلجماع في تفسير ابن كثير ـ رحمه الله 
 تعالى ـ من سورة الفاتحة إلى سورة المائدة 

 جمعاً ودراسة

 أ.د. رقيه بنت محمد العتيق
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
   بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

3/8/1443  

بن عبدالعزيز الموسى  افنان بنت عبدالله  
رحمه  -مسائل اإلجماع في تفسير ابن كثير

من سورة األنعام إلى سورة الناس -الله  
جمعأ ودراسة   

 د. أمل بنت سليمان الغنيم
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 

بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
     بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

1443/9/9 


