
 

 
 
 
 
 

1443عام    اآلداب خطط طالبات كلية  وكالة الشؤون الطالبية بعمادة الدراسات العليا 
 

 
اللغة العربيةقسم   

 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 

والخطة الموضوع 
 واإلشراف

احالم بنت حسين بن منصور ال عامر 
    االسمري

  "اللسانيات "اللغة والنحو

 البعد الوطني في شعر إبراهيم صعابي
 دراسة أسلوبية

   أ.د. سمية بنت رومي الرومي
أستاذ األدب الحديث بقسم اللغة العربية بكلية 

 اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
26/3/1443  

 مدينا جليس خاننوفا 
المسائل النحوية في الجزء األول من كتاب 

المنصف من الكالم على مغني ابن هشام 
هـ872لتقي الدين الشمني ت   

 د. خلود بنت عبدالله العمر 
أستاذ النحو والصرف المشارك بقسم اللغة 

العربية بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 
  عبدالرحمن

9/9/1443  
 

 عهد بنت عبدالهادي بن مضيف الطلحي 
ظاهرُة االتساِع التركيبّي في الشواهِد القرآنيِة 

في كتاب الجمِل في النحِو ألبي القاسم الّزجاجّي 
هـ(340)ت:  

 أ.د. مها بنت عبدالعزيز العسكر  
أستاذ النحو والصرف بقسم اللغة العربية بكلية 

   اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

22/10/1443  
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 واإلشراف

 ساره بنت تركي بن خلف الهاجري  
 

"اللسانيات "اللغة و النحو  
 

أركان الخطاب ودورها في إبراز قصد الُمتكِلم 
د )ت (285من خالل كتاب المقتضب للمبرَّ  

)دراسة نحوية في ضوء تحليل الخطاب(   

 د. عائدة بنت سعيد البصلة  
أستاذ اللسانيات "النحو والصرف" 

المشارك بقسم اللغة العربية بكلية 
اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 

   عبدالرحمن

23/10/1443  
 

 سلوى بنت صالح بن محمد النهدي 
قاموس المصطلحات الطبية في كتاب 

 )التصريف لمن عجز عن التأليف( 
هـ( 427لخلف بن عباس الزهراوي )ت:  

 د. عائدة بنت سعيد البصلة  
أستاذ اللسانيات "النحو والصرف" 

المشارك بقسم اللغة العربية بكلية 
اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 

   عبدالرحمن

23/10/1443  
 

بن حسن القريني   هدى بنت عبدالله  

 وظائف اللغة وأبعادها التواصلية
)في رواية موت صغير لمحمد علوان( نموذجاً  

 )مقاربة تواصلية(

 د. عائدة بنت سعيد البصلة  
أستاذ اللسانيات "النحو والصرف" 

المشارك بقسم اللغة العربية بكلية 
اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 

   عبدالرحمن

23/10/1443  
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

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

 واإلشراف

 ردينه احمد ادريس

 األدب والبالغة 

 بالغة الحجاج في آيات المنهج الوقائي
)سورة البقرة نموذجاً(   

.زكية بنت محمد العتيبي  د  
أستاذ البالغة والنقد المشارك بقسم 

اللغة العربية بكلية اآلداب بجامعة 
   األميرة نورة بنت عبدالرحمن

22/10/1443  
 

 منيره بنت محمد بن عبدالله الفايز
بالغة الحجاج في أقوال أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في مسند اإلمام أحمد بن 

 حنبل 

 د. منيرة بنت مرعي الزهراني   
أستاذ البالغة والنقد المشارك بقسم 

اللغة العربية بكلية اآلداب بجامعة 
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

20/11/1443  
 

 فاطمه بنت عائض بن محمد الحارثي  
 

يوتوبيا المجتمع في تجربة محمد حسن علوان 
 الروائية

قراءة من منظور النقد الثقافي    

هدى بنت عبدالرحمن الدريس د.  
أستاذ األدب الحديث والنقد المشارك  

بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  

21/12/1443  
 


