
 

 
 
 
 
 

1441عام  خطط طالبات كلية اآلداب   وكالة الشؤون الطالبية بعمادة الدراسات العليا 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية

 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 

والخطة الموضوع 
 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 بجامعة 

ت عبدالرحمن.األميرة نورة بن  
 د. مزنة بنت مزعل العيد .

أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك 
بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب  

بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. " 
 مشرف مساعد"

هـ22/9/1441  

 قلب الدليل على المخالفين في النبوات منى بنت الفي بن يحي الجهني

محمد السويد.د/ سعاد بنت   
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد 

بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هـ17/2/1441  

 



 

 
 
 
 
 
 

 

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

 واإلشراف

 اسيه بنت عبدالرحمن بن محمد آل عوضه

 العقيدة
 

المسائل العقدية الواردة في رؤى النبي 
 صلى الله عليه وسلم في الصحيحين

 د. مريم بنت علي الحوشاني.
أستاذ العقيدة  واألديان والمذاهب 

المعاصرة المشارك بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هـ6/5/1441  

 حنان بنت خالد بن عمر الوعيل
المسائل العقدية المستنبطة من فتح 

 مكة

 د. مديحة بنت إبراهيم السدحان
ستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة أ

المشارك بقسم الدراسات اإلسالمية 
بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة 

 بنت عبدالرحمن.

هـ23/6/1441  

 موقف ابن خلدون من التصوف فضيله بنت محمد أمين أكدوغان

 د.  سعاد بنت محمد السويد
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 

المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 
بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة 

 بنت عبدالرحمن.

هـ16/10/1441  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 اسم الطالبة

 

التخصص 
 الدقيق

 اسم المشرف عنوان البحث
على تاريخ الموافقة 

الموضوع والخطة 
 واإلشراف

 مجد بنت محمد بن صالح العسكر

 الفقه

 عمل المرأة في اإلفتاء، أحكامه، وضوابطه

 د. آمنه بنت علي الوثالن
استاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات 

اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة 
 بنت عبدالرحمن.

هـ15/6/1441  

الصالحنوره بنت فهد بن عبدالله   
 أحكام الجرائم االخالقية المتعلقة بالفتيات

 "دراسة فقهية تطبيقية"

 أ.د. ناهدة بنت عطاالله الشمروخ.
أستاذ الفقه  بقسم الدراسات اإلسالمية 

بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن.

هـ15/6/1441  

 نوف بنت الوليد بن عبدالرحمن ال فريان
التي انفرد بروايتها اإلمام عبدالله المسائل الفقهية 

بن أحمد بن حنبل عن أبيه وبعض تطبيقاتها 
 المعاصرة

 د. حياة بنت عبدالله المطلق
أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات 

اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة 
 بنت عبدالرحمن.

هـ29/7/1441  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اسم الطالبة

 

التخصص 
 الدقيق

 اسم المشرف عنوان البحث
على تاريخ الموافقة 

الموضوع والخطة 
 واإلشراف

 فاطمه بنت عبدالرحمن بن فهد ودعان

 الفقه

الخالفات الزوجية وأثرها على المجتمع أحكام 
 السعودي

 دراسة فقهية تطبيقية

 أ.د. ناهدة بنت عطاالله الشمروخ.
أستاذ الفقه  بقسم الدراسات اإلسالمية 

بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن.

هـ19/10/1441  

 لطيفة بنت عبداللطيف بن علي الخريجي
الكتئاب المؤثرة في األحكام الشرعية الضطراب ا

 النكاح والفرقة بين الزوجين
 "دراسة تطبيقية"

 أ.د.  ناهده بنت عطاالله الشمروخ
أستاذ الفقه بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية 

 اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
د. أسماء بنت عبدالعزيز الحسين     " مشرف 

 مساعد"
المساعد أستاذ علم النفس االكلينيكي 

بقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة 
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هـ8/10/1441  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

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

 واإلشراف

 سميه بنت خالد بن عبدالله العمري

 التفسير وعلوم القرآن

كتابه جامع البيان احتماالت الطبري في 
جمعا ودراسة من سورة الفاتحة إلى سورة 

 مريم

 د. دالل بنت سليمان المسلم.
استاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة 
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هـ22/3/1441  

 زينب بنت سليمان بن صالح الفيز
الربانية للرسول صلى الله مقاصد األوامر 

علية وسلم وأثرها في بناء شخصية 
 المسلم

 أ.د. سميرة بنت محمد بن عبدالله جالية.
أستاذ التفسير وعلوم القرآن  بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة 

 بنت عبدالرحمن.

هـ15/6/1441  

 نوره بنت منصور بن مبارك العنزي
باآليات القرآنية في غير ما نزلت االستشهاد 

 فيه
""دراسة تأصيلية تطبيقية  

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

بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن.

هـ23/6/1441  

 نجالء بنت سعد بن عبدالله العجمي
عليه ذم من آذى الله ورسوله صلى الله 

 وسلم وعاقبة ذلك
 "دراسة قرآنية موضوعية"

 أ.د. مي بنت محمد الحربي
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة 

 بنت عبدالرحمن.

هـ2/8/1441  



 

 
 
 
 
 
 
 

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

 واإلشراف

  تماضر بنت محمد بن سليمان الرميح
أثر السياق القرآني في علم الوجوه 

 والنظائر

د. نمشة بنت عبدالله الطواله.أ.  
أستاذ القراءات بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هأ8/8/1441  

 التفسير وعلوم القرآن زينب بنت حسن بن سعدي الزهراني
 القراءات القرآنية وأثرها في علم المناسبات

 )دراسة تأصيلية تطبيقية(

 أ.د. نمشة بنت عبدالله الطواله.
أستاذ القراءات بقسم الدراسات 
اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

هـ27/12/1441  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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

 واإلشراف

 منى بنت سعود بن محمد السويلم

السنه النبوية وعلومها 
 "فقه السنه"

ر الّرصين  المستخرج من بحر األربعين لمحمد بن  الدُّ
أحمد بن عمر الشمس أبي عبدالله بن الشهاب أبي 

العباس القاهري السعودي الحنفي 
هـ" من الحديث السابع: "الدين 803"المتوفى

النصيحة"، إلى نهاية شرح الرابع والعشرون:" يا 
 عبادي إني حرمت الظلم على نفسي"

 تحقيقاً ودراسة

 أ. د/ نوال  بنت عبدالعزيز العيد.
أستاذ الحديث وعلومه بقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

هـ17/2/1441  

 الدانه بنت عبدالرحمن بن عثمان الباعود

ر الّرصين  المستخرج من بحر األربعين لمحمد بن  الدُّ
أحمد بن عمر الشمس أبي عبدالله بن الشهاب أبي 

العباس القاهري السعودي الحنفي 
هـ" من بداية الكتاب، الحديث األول: 803"المتوفى

شرح الحديث "إنما األعمال بالنيات"، إلى نهاية 
 السادس: " الحالل بّين والحرام بّين"

 تحقيقاً ودراسة

 د/ منى بنت أحمد القاسم.
أستاذ الحديث وعلومه المشارك 

بقسم الدراسات اإلسالمية 
بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة 

 بنت عبدالرحمن.

هـ17/2/1441  


