
 قسم اللغة العربية

 اسم الطالبه
التخصص 

 اسم المشرف عنوان البحث الدقيق
تاريج الموافقة على الموضوع والخطة 

 واالشراف

افنان بنت حممد بن 

 عبداهلل السلوم

اللسانيات 

"اللغة 

والنحو 

اسلوب 

 الرسالة"

 قاموس مصطلحات العلوم المعجمية
 )دراسًة لسانيًة(

 المولدي السائح.أ.د. زكية بنت محمد 
أستاذ العلوم المعجمية و القاموسية والمصطلحية بقسم اللغة 
 العربية بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ1439/3/12

منرية بنت عيد بن حممد 

 العتييب

خطاب البوحيات دراسة في نحو الخطاب 
 الوظيفي 

 طوق الحمامة البن حزم أنموذًجا

 لزعر.أ.د. مختار 
أستاذ اللسانيات بقسم اللغة والنحو بكلية اللغة العربية بجامعة 

 القصيم.
 هـ1439/4/6

لطيفة بنت صالح بن 

 عبداهلل احلربي

ما )ال يحسن( عند سيبويه في التركيب النحوي 
 والسياق المقامي

 أ.د. البندري بنت عبدالعزيز العجالن.
بكلية اآلداب بجامعة أستاذ النحو والصرف بقسم اللغة العربية 

 األميرة نوره بنت عبدالرحمن.
 هـ1439/7/30

ليلى بنت عبداهلل بن 

 حممد املهناء

المستوى الصوابي للمحكوم عليه بالبعد في 
 هـ(616إعراب القراءات الشواذ للعكبري )ت

 أ.د. البندري بنت عبدالعزيز العجالن.
اآلداب بجامعة أستاذ النحو والصرف بقسم اللغة العربية بكلية 
 األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 هـ1439/7/30

سراء بنت مشبب بن علي 

 الشهري

تأصيل األلفاظ الرباعية المجردة غير المضعفة 
 في تاج العروس

)من فصل الكاف باب السين إلى نهاية باب 
 الضاد(

 دراسة صرفية داللية

 أ.د. البندري بنت عبدالعزيز العجالن.
والصرف بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب بجامعة أستاذ النحو 

 األميرة نوره بنت عبدالرحمن.
 هـ1439/5/29

أروى بنت ماضي بن 

 حممد العتييب

 -غير المضعفة–تأصيل األلفاظ الرباعية المجردة 
 في تاج العروس

 )من باب الجيم إلى نهاية باب الخاء(
 دراسة صرفية داللية

 بنت عبدالعزيز العجالن. أ.د. البندري
أستاذ النحو والصرف بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب بجامعة 

 األميرة نوره بنت عبدالرحمن.
 هـ1439/8/29

سلمى بنت ضحوي بن 

 مزعل العنزي 

نظرية الحقول والعالقات الداللية في شرح العقيدة 
 الطحاوية البن أبي العز الحنفي

 المولدي السائح.أ.د. زكية بنت محمد 
أستاذ العلوم المعجمية و القاموسية والمصطلحية بقسم اللغة 
 العربية بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ1440/1/17



تغريد بنت حممد بن 

 أمحد الزهراني

-غير المضعفة–تأصيل األلفاظ الرباعية المجرده
في معجم تاج العروس من جواهر القاموس 

هـ( باب: )الهمزة, والباء, 1205للزبيدي )ت:
 والتاء(

 "داللة صرفية داللية"

 د. عائدة بنت سعيد البصلة .
أستاذ النحو والصرف المشارك بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 هـ1439/11/16

رمحة بنت أمحد بن 

 عبداهلل الزهراني

بالضعف في إعراب القراءات المحكوم عليه 
 هـ(616الشواذ للعكبري)ت

 )دراسة نحوية وصرفية(

 د. خلود بنت عبدهللا العمر.
أستاذ النحو والصرف المساعد بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
 هـ1439/11/16

سهام بنت حممد بن 

 ناصر املواش

 كتاب معاني القرآنصناعة معجم الفّراء من 
 دراسة في ضوء الحقول اللسانية

 د. نوال بنت علي الفالج .
أستاذ علم المعاجم والداللة المشارك بقسم اللغة العربية بكلية 

 اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 هـ1439/11/16

عائشه بنت فهد بن 

 ابراهيم آل رقيب

عوارض التركيب في صحيح األدب المفرد 
 للبخاري

 )دراسة نحوية تطبيقية(

 د. زينب بنت أسعد الزين.
استاذ النحو والصرف المشارك بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.
 هـ1439/12/22

نورة بنت محاد بن ناصر 

 املكاوني

-غير المضعفة–تأصيل األلفاظ الرباعية المجردة 
من جواهر القاموس  في معجم تاج العروس

هـ( باب: )الثاء, والذال, 1205للّزبيدي)ت:
 والطاء, والعين(

 "دراسة صرفية داللية"

 د. عائدة بنت سعيد البصلة .
أستاذ النحو والصرف المشارك بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 هـ1439/11/16

هدى بنت خالد بن 

 الطويرشعبدالرزاق 

صناعة معجم حقول لسانية من كتاب إصالح 
 المنطق دراسة في ضوء العالقات الداللية

 د. نوال بنت علي الفالج .
أستاذ علم المعاجم والداللة المشارك بقسم اللغة العربية بكلية 

 اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
  

أثري بنت عبداهلل بن 

 مساعد الفاحل
األدب 

والبالغة  
"اسلوب 
 الرسالة"

 التماسك النصي يف شعر أمين العتوم
 د. سمية بنت رومي بن عبدالعزيز الرومي .

أستاذ األدب الحديث المشارك بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب  
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ1439/5/29

عبري بنت وجب بن غصني 

 العتييب

اآليات احملكمات أحكام البالغة القرآنية يف 

 املعامالت دراسة حتليلية

 د. زكية بنت محمد بن مبارك العتيبي.
أستاذ البالغة والنقد األدبي المساعد بقسم اللغة العربية بكلية 

 اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
 هـ1439/6/17



محساء بنت عبداهلادي بن 

 فهد القحطاني

 تبارك التناسب البالغي يف جزء

 د. عمر بن عبدالعزيز بن صالح المحمود.
أستاذ البالغة والنقد المشارك بقسم البالغة والنقد ومنهج األدب 

اإلسالمي بكلية اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
 اإلسالمية

 هـ1439/8/24

سراب بنت صاحل بن 

 حممد بن صبيح

 الّزمُن البالغّي: تأصيٌل وتطبيٌق 

 الّذات يف شعر املتنيب منوذًجامدح 

 د. زكية بنت محمد بن مبارك العتيبي .
أستاذ البالغة والنقد المساعد بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.
 هـ1439/8/29

ناهد بنت عبداهلل بن 

 محد اليحياء

صورة اآلخر الرتكي يف الشعر العباسي 

 م( 334-218)

 دراسة موضوعية فنية

 د. ليلى بنت محمد الدخيل.
أستاذ البالغة والنقد المشارك بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.
 هـ1439/10/18

خزماء بنت مناحي بن 

 قبيل القحطاني

البناء الفين والداللي يف الروايات البوليسية 

 لعلي املاجد 

 إنشائية""دراسة 

 د. دوش بنت فالح الدوسري.
أستاذ األدب والنقد المشارك بقسم األدب والنقد بكلية اللغة 

 العربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
 هـ1439/10/18

منال بنت سليمان بن زيد 

 الزنيدي

اللسانيات 
 الحاسوبية 
"اسلوب 
 الرسالة" 

على  ألفاظ العنف في لغة الصحافة: تحليل معتمد
 المدونات الحاسوبية.

 د/ سلطان بن ناصر المجيول.
استاذ لغويات المدونة الحاسوبية المساعد بقسم اللغة العربية 

 بكلية اآلداب بجامعة الملك سعود.
 هـ1439/5/11

وردة بنت حممد بن ملفي 

 الشهري

النقد 
"أسلوب 
 الرسالة"

توظيف الرسم التشكيلي في القصة القصيرة 
 هـ1439هـ ـــ1410عام السعودية من 

 د. نوال بنت ناصر بن محمد السويلم.
أستاذ األدب والنقد المشارك بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .
 هـ1439/8/24

نوال بنت عبدالوهاب بن 

 غالب الغيبوي 

صورة الطفل يف القصة القصرية السعودية من 

 هـ1439عام هـ ــ 1400عام 

 د. نوال بنت ناصر بن محمد السويلم.
أستاذ األدب والنقد المشارك بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .
 هـ1439/12/18

 


