عنوان البحث

م

االسم

التخصص الدقيق

1

زهرة بنت عبيداهلل بن عويد الغامدي

التفسري وعلوم القرآن

2

أمساء بنت محد بن إبراهيم الشتوي

فقه السنة

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
لشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن يوسف بن علي الكرماني(786-717هـ)
من بداية الكتاب إلى نهاية باب كيف كان بدء الوحي
ً
(دراسة وتحقي ًقا)

أ.د .عبدالعزيز بن حممد بن عبداحملسن الفريح

3

أروى بنت خالد بن إبراهيم بن غشيان

فقه السنة

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
لشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن يوسف بن علي الكرماني(786-717هـ)
من بداية باب أين يصلي الظهر من كتاب الحج ،إلى نهاية باب من أجرى أمر
األمصار من كتاب البيوع
ً
(دراسة وتحقي ًقا)

د .وفاء بنت عبدالعزيز بن محد الزامل

4

أماني بنت عبداهلل بن حامد مريعاني

فقه السنة

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
لشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن يوسف بن علي الكرماني(786-717هـ)
من بداية باب "الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار" من كتاب
الوضوء إلى نهاية كتاب التيمم
ً
(دراسة وتحقيقاً)

د .هند بنت حممد بن علي اجلاراهلل

5

أالء بنت إبراهيم بن عبداهلل الطخيس

فقه السنة

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
لشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن يوسف بن علي الكرماني(786-717هـ)
من بداية باب بيع الشريك من كتاب البيوع ،إلي نهاية باب تعديل النساء بعضهن
بعضا من كتاب الشهادات
ً
(دراسة وتحقي ًقا)

د .نورة بنت فهد بن إبراهيم العيد

علم طبقات املفسرين
 -دراسة تأصيلية -

اسم المشرف
أ.د.حممد بن عبدالعزيز بن حممد العواجي

م

االسم

التخصص الدقيق

عنوان البحث

اسم المشرف

6

جواهر بنت حممد بن ابراهيم املوسى

فقه السنة

المواساة في السنة النبوية
"دراسة استقرائية تحليلية"

أ.د .رقية بنت حممد بن عبدالعزيز احملارب

7

حنان بنت سعد بن محد املنصور

فقه السنة

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
لشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن يوسف بن علي الكرماني(786-717هـ)
من بداية باب الصبر عند الصدمة من كتاب الجنائز ،إلى نهاية باب اإلهالل من
البطحاء من كتاب الحج
ً
(دراسة وتحقي ًقا)

د .مشاعل بنت راشد بن حممد الدباس

8

ساره بنت سعد بن مطلق احلربي

فقه السنة

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريلشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن يوسف
بن علي الكرماني(786-717هـ) من بداية باب تطوع قيام رمضان من اإليمان من
ً
(دراسة
كتاب اإليمان ،إلى نهاية باب عظة اإلمام النساء وتعليمهن من كتاب العلم
وتحقي ًقا)

د .هاني امحد عمر فقيه

9

سامية بنت صاحل بن فهد الصقعيب

فقه السنة

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
لشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن يوسف بن علي الكرماني(786-717هـ)
من بداية باب الحرص على الحديث من كتاب العلم ،إلى نهاية باب صب النبي
وضوءه على المغمى عليه من كتاب الوضوء.
ً
(دراسة وتحقي ًقا)

د .عمر بن مصلح احلسيين

10

مسيه بنت حييى بن عبدالرمحن منازي

فقه السنة

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
لشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن يوسف بن علي الكرماني(786-717هـ)
من بداية كتاب الجمعة ،إلى نهاية باب من لم يظهر حزنه من كتاب الجنائز
(ج /72/2ب ــ ج/136/2أ)
ً
(دراسة وتحقي ًقا)

أ.د .نوال بنت عبدالعزيز بن عبداهلل العيد

م

االسم

التخصص الدقيق

عنوان البحث

اسم المشرف

11

سناء بنت فهد بن نهيتان العتييب

فقه السنة

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
لشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن يوسف بن علي الكرماني(786-717هـ)
من بداية باب "وقت الظهر عند الزوال" من كتاب مواقيت الصالة ،إلي نهاية كتاب
األذان
ً
ً
(دراسة وتحقيقا)

د .هاني امحد عمر فقيه

12

هند بنت عبداهلل بن حممد اخلالدي

فقه السنة

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
لشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن يوسف بن علي الكرماني(786-717هـ)
من بداية باب إذا زكى رج ٌل رجالً من كتاب الشهادات ،إلي نهاية باب صفة النار من كتاب
بدء الخلق
ً
(دراسة وتحقي ًقا)

أ.د .عبدالعزيز بن حممد بن عبداحملسن الفريح

علوم احلديث

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاريعلى تهذيب التهذيب البن حجرمن بداية باب زفر
حتى نهاية باب العين ضمن باب (من اسمه سعيد)ترجمة /سعيد العبسي
ً
(جمعا ً
ودراسة)

أ.د .مجعان بن أمحد بن غرم اهلل الزهراني

علوم احلديث

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري
على تهذيب التهذيب البن حجر
من بداية باب السين ضمن (باب سعد) إلى نهاية (باب سهيل).
ً
(جمعا ً
ودراسة)

د .وائل بن فواز بن أمحد دخيل

علوم احلديث

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري
على تهذيب التهذيب البن حجر
من بداية باب الصاد ضمن (باب زياد) ترجمة زياد بن صبيح
إلى نهاية (باب زهير) ترجمة زهير بن حرب أبو خيثمة.
ً
(جمعا ً
ودراسة)

د .وائل بن فواز بن أمحد دخيل

13

اجلوهرة بنت إبراهيم بن عبداهلل
الشريهي

أماني بنت حممد بن عبدالرمحن

14

حبراوي

15

راوية بنت عمر بن صاحل اجلعيدي

م

االسم

التخصص الدقيق

عنوان البحث

اسم المشرف

16

سلمى بنت حممد بن عبداهلل الشمراني

علوم احلديث

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري
على تهذيب التهذيب البن حجر
من بداية من اسمه راشد السلمي أبو أثيلة حتى نهاية زياد بن الشيخ الصنعاني
مع تخريج حديث لكل راو منهم.
ً
(جمعا ً
ودراسة)

د .مصلح بن جزاء احلارثي

17

مسر بنت فهد بن عثمان السالمة

علوم احلديث

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري
على تهذيب التهذيب البن حجر
من بداية حرف الدال حتى نهاية باب ربيعة
ً
(جمعا ً
ودراسة)

أ.د .مجعان بن أمحد بن غرم اهلل الزهراني

18

شريفة بنت علي بن دايل العمري

التفسري وعلوم القرآن

تفسير القرآن الكريم بداللة المفهوم
(دراسة تطبيقية من سورة األنعام إلى آخر سورة األنفال)

أ.د .فلوة بنت ناصر بن محد الراشد

19

مشاعل بنت سعيد بن عبداهلل الدوسري

علوم احلديث

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري
على تهذيب التهذيب البن حجر
من بداية باب سوار ترجمة ( )2349سوار بن شعيب السعدي
إلى نهاية باب سدوس ترجمة ( )2522سدوس بن حبيب
ً
(جمعا ً
ودراسة)

د .مصلح بن جزاء احلارثي

20

هيفاء بنت علي بن سامل الشهري

علوم احلديث

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري
على تهذيب التهذيب البن حجر
من بداية باب الغين ضمن باب-من اسمه سعيد-
حتى نهاية باب من افناء الناس ضمن باب -من اسمه سليمان-
ً
(جمعا ً
ودراسة)

أ.د .مجعان بن أمحد بن غرم اهلل الزهراني

م

االسم

التخصص الدقيق

عنوان البحث

اسم المشرف

21

مسية بنت مسري بن حممد املنصوري

التفسري وعلوم القرآن

االلتفات عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير
(دراسة وصفية تحليلية)

أ.د .أمحد بن علي بن عبداهلل السديس

22

مي بنت علي بن عبدالعزيز السديس

التفسري وعلوم القرآن

الجمع بين أقوال المفسرين عند ابن كثير في تفسيره من أول سورة اإلسراء حتى نهاية سورة
ً
الناس(جمعا ً
ودراسة)

أ.د .حممد بن عبدالعزيز بن حممد العواجي

23

نصرة بنت مصلح بن سلمان الشوامني

العقيدة واملذاهب املعاصرة

الدراسة التاريخية لمسائل االعتقاد عند ابن تيمية

د .شريفة بنت أمحد بن علي احلازمي

العقيدة واملذاهب املعاصرة

العقل الباطن بين العلم والفلسفة

د .مدحية بن إبراهيم السدحان

العقيدة واملذاهب املعاصرة

االستشهادات النبوية باآليات القرآنية
على مسائل العقيدة من صحيح السنن األربعة
(جمع ودراسة)

د.ابتسام بنت عبدالرمحن الفاحل

هبة اهلل بنت عبداجمليد بن حممد

24

العوضي

25

أريج بنت سليمان بن ابراهيم الدبيان

م

االسم

التخصص الدقيق

26

أجماد بنت سعيد بن ذيب قنطاش

العقيدة واملذاهب املعاصرة

27

أمل بنت جابر بن سلمان املالكي

العقيدة واملذاهب املعاصرة

28

اميان بنت حممد بن حييى الزهراني

العقيدة واملذاهب املعاصرة

فاطمة بنت نعمة اهلل بن شكر اهلل

29

امساعيل

30

هنادي بنت عبداهلل بن سعيد املقريف

عنوان البحث
طائفة السامرة اليهودية
(أصوهلا -معتقداتها -عالقتها باألديان)

أثر الديانة النصرانية
والديانات الوثنية يف عقائد النصريية

جهود عون بن عبداهلل بن عتبة يف تقرير العقيدة
(مجعاً ودراسةً)

اسم المشرف
د .فوزية بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الشائع

د .فوزية بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الشائع

د.عبدالكريم بن عيسى بن عبداهلل الرحيلي

اجلمع بني أقوال املفسرين عند ابن كثري يف تفسريه
التفسري وعلوم القرآن

من أول سورة الفاحتة إىل نهاية سورة النحل

أ.د .حكمت بن بشري بن ياسني حسني

(مجعاً ودراسةً)

زوائد رجال التاريخ الكبري لإلمام البخاري
علوم احلديث

على تهذيب التهذيب البن حجر
من بداية باب(سامل) حتى نهاية باب (سنان)
(مجعاً ودراسةً)

أ.د.قاسم بن محد بن حسني طواشي

م

االسم

التخصص الدقيق

عنوان البحث

اسم المشرف

31

ابتسام بنت ابراهيم عبدالعزيز بن نصر

العقيدة واملذاهب املعاصرة

املسائل العقدية يف األحاديث التقريرية يف الكتب الستة

د.أمحد بن عبداهلل الغنيمان

32

أروى بنت سليمان بن حممد املهناء

العقيدة واملذاهب املعاصرة

الدليل الفطري يف تقريرات ابن تيمية يف العقيدة

أ.د.سارة بنت فراج بن علي العقالء

33

االء بنت منصور بن عبداهلل السبيعي

العقيدة واملذاهب املعاصرة

املباحث العقدية املتعلقة باألرض والرد على االحنرافات فيها

د.عبدالعزيز بن جليدان هاجد الظفريي

العقيدة واملذاهب املعاصرة

عقوبة االحنراف العقدي عند اليهود

أ.د.عبداهلل بن سليمان العبداهلل

34

35

زينب بنت عبدالرمحن بن يوسف
املسعود

شهالء بنت عبداهلل بن عبد العزيز
امللحم

القواعد التفسريية املتعلقة باللغة عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور
التفسري وعلوم القرآن

يف تفسريه التحرير والتنوير
"دراسة وصفية"

أ.د .لولوة بنت عبدالكريم بن سعد املفلح

م

االسم

التخصص الدقيق

36

فاطمة بنت ناصر بن عبداهلل باحكيم

العقيدة واملذاهب املعاصرة

37

فاطمة بنت ادريس بن شتوي السالطني

جلني بنت حممد الشبل بن حييى

عنوان البحث
اآلثار الواردة يف توحيد األلوهية يف تفسري البغوي
(مجعًا ودراسة)

اسم المشرف
د.ذياب مدحل بن دخيل العلوي

التفسري وعلوم القرآن

تفسري القرآن الكريم بداللة املفهومدراسة تطبيقية من سورة التوبة إىل آخر سورة هود

أ .د.عبدالعزيز بن صاحل العبيد

العقيدة واملذاهب املعاصرة

حتقيق كمال التوحيد املندوب وتطبيقاته العملية

د.أمحد بن عبداهلل الغنيمان

38

الرتكستاني

39

ملياء بنت عبداهلل بن عبدالعزيز امللحم

التفسري وعلوم القرآن

40

منى بنت عبداهلل بن جريس العتييب

العقيدة واملذاهب املعاصرة

القواعد التفسريية املتعلقة بعلوم القرآن
يف تفسري التحرير والتنوير البن عاشور

أ.د .لولوة بنت عبدالكريم بن سعد املفلح

"دراسة وصفية"

ثبوت عقد اإلسالم بني أهل السنة واجلماعة وخمالفيهم

د.أمحد بن عبداهلل الغنيمان

م

االسم

التخصص الدقيق

عنوان البحث

اسم المشرف

41

نورة بنت علي بن أمحد اجلوير

التفسري وعلوم القرآن

موازنة بني اإلمامني اجلصاص و الكيااهلراسي يف أحكام القرآن

أ.د.حكمت بن بشري ياسني

42

أمل بنت نايف بن عبدالرمحن العتييب

العقيدة واملذاهب املعاصرة

43

تهاني بنت عبدالعزيز بن محود اخللف

فقه السنة

44

خوله بنت سعد بن عبدالعزيز املبارك

التفسري وعلوم القرآن

45

سارة بنت حامد بن حممد املالكي

العقيدة واملذاهب املعاصرة

اآلثار الواردة يف اليوم اآلخر يف تفسري البغوي
مجعاً و دراسةً

أ.د.سعود بن عبدالعزيز بن خلف اخللف

الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري
لشمس الدين أبي عبداهلل حممد بن يوسف بن علي الكرماني
(786- 717هـ)
من بداية كتاب الصالة إىل نهاية اإلبراد بالظهر

د .عمر بن مصلح احلسيين

يف السفر من كتاب املواقيت
(دراسةً وحتقيقاً)

األحداث الواقعة يف حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم من خالل القرآن
دراسة املعاني واملباني

جهود اخللفاء الراشدين ـ رضي اهلل عنهم ـ
يف حماربة البدع

أ.د.أمحد بن علي بن عبداهلل السديس

أ.د.عبداهلل بن سليمان العبداهلل

م

االسم

التخصص الدقيق

46

نوف بنت فهد بن محد بن جفال

العقيدة واملذاهب املعاصرة

47

هاجر بنت حممد بن عبدالعزيز العويد

العقيدة واملذاهب املعاصرة

48

مها بنت نصار بن ناصر القوسي

العقيدة واملذاهب املعاصرة

49

ريم بنت عبداهلل موسى كاملي

التفسري وعلوم القرآن

50

لؤلؤة بنت حممد بن سليمان املطرودي

التفسري وعلوم القرآن

عنوان البحث
اآلثار الواردة يف االميان باملالئكة والكتب والرسل يف تفسري البغوي
مجعاً ودراسةً

اآلثار الواردة يف توحيد الربوبية و األمساء والصفات يف تفسري البغوي
مجعاً و دراسةً

التناقض بني رسائل بولس واألناجيل األربعة

اسم المشرف

د.ذياب بن مدحل بن دخيل العلوي

د.عبدالعزيز بن جليدان هاجد الظفريي

أ.د .سعود بن عبدالعزيز بن خلف اخللف

آيات األحكام عند البغوي
مجعاً ودراسة

أ.د .عبدالعزيز بن صاحل بن عبيد العبيد

من اآلية  24من سورة النساء وحتى اآلية  9من سورة الفرقان

آيات األحكام عند البغوي
مجعاً ودراسة
(من بداية تفسري سورة الفاحتة وحتى نهاية اآلية ( )23من سورة النساء)

أ.د .عبدالعزيز بن صاحل بن عبيد العبيد

