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 األبحاثجدول يوضح باألرقام عدد 
 

الدراسات  العام اجلامعي  

 اإلسالمية
اللغة العربية 

 وآدابها
 املكتبات واملعلومات اجلغرافيا التاريخ

 130 77 257 246 419 العدد الكلي للبحوث

1432/1433 58 16 36 16 17 

1433/1434 75 38 29 6 24 

1434/1435 75 26 30 5 16 

1435/1436 117  36 77 14 27 

 30 3 21 68 40 هـ1436/1437

 10 7 19 18 26 ه1437/1438

 2 2 18 3 1 هـ1438/1439
 4 7 13 28 10 هـ1440هـ/1439

 8 17 14 13 17 هـ1441    
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 بكلية اآلداب بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن هـ1144إلى  هـ1433 -1432من عام  رسم يوضح عدد األبحاث
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  -هـ 1144 عام إلىه 3143-1432المنشورة من عام  األبحاث

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  -كلية اآلداب 

 املكتبات واملعلومات الجغرافيا التاريخ اللغة العربية وآدابها الدراسات اإلسالمية العام الجامعي 

1432/1433  58 16 36 16 17 

1433/1434  75 38 29 6 24 

1434/1435  75 26 30 5 16 

1435/1436  117  36 77 14 27 

1436/1437  40 68 21 3 30 

ه1437/1438  26 18 19 7 10 

هـ1438/1439  1 3 19 2 2 

هـ1439/1440  7 15 2 5 1 

هـ1441  5 6 8 8 1 

 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 ه1144 عام إلىهـ 1433-1432المنشورة من عام  األبحاث       

 جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن -كلية اآلداب  
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 هـ1441األبحاث المنشورة للعام 
 

  

1441 

 الدراسات اإلسالمية

 اللغة العربية

 التاريخ

 الجغرافيا

 المكتبات والمعلومات
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 التفسير وعلوم القرآن

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراة رسالة املاجستير التخصص

فلوة بنت 

ناصر بن 

حمد 

 الراشد

التفسير  أستاذ

وعلوم 

 القرآن

دراسة  -سورة املجادلة 

 تحليلية

كتاب " نهاية البيان في 

 للمعافيتفسير القرآن " 

ابن إسماعيل املوصلي 

إلى نهاية  204من اآلية 

دراسة و  -سورة البقرة 

 تحقيق

 م2004امللك سعودجامعة  الظن بين الناس في القرآن الكريم

الصفات الفطرية في اإلنسان من خالل 

 قصة آدم عليه السالم في القرآن

 –حولية أصول الدين والدعوة بطنطا 

 م2005جامعة االزهر

من مراحل عمر اإلنسان الشيخوخة في 

 القرآن

 م2004جامعة أم القرى 

غريب القرآن البن هشام من خالل كتاب 

 ودراسةالسيرة جمع 

مقبول للنشر في مجلة الدراسات 

القرآنية )تبيان( جامعة اإلمام محمد 

 1435-بن سعود

سنة اقتران اليسر بالعسر في القرآن 

 الكريم

مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 1424اإلسالمية 

مجلة كلية أصول الدين الزقازيق  حقوق املرأة في القرآن الكريم

 2013جامعة األزهر 

منهجيات في تدبر القسم في القرآن ومثال 

 تطبيقي

جامعة األزهر -مجلة كلية أصول الدين

2014 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

فلوة بنت 

ناصر بن 

حمد 

 الراشد

التفسير  أستاذ

وعلوم 

 القرآن

 دراسة -سورة املجادلة 

 تحليلية

هاية البيان في كتاب " ن

عافى مللتفسير القرآن " 

ابن إسماعيل املوصلي 

إلى نهاية  204من اآلية 

دراسة و  -سورة البقرة 

 تحقيق

التجديد في التفسير مجاالته 

 وضوابطه

 

مجلة كلية دار العلوم جامعة 

 2014قاهرة ال

االتباع واملخالفة بين اآلباء واألبناء 

 الكريمفي القرآن 

 في طور النشر

 

صفات عباد الرحمن في سورة 

 الفرقان

املنوفية -مجلة كلية أصول الدين

 2013جامعة األزهر 

قدوات نسائية في القرآن قصة 

 مريم أنموذجا

 

الزقازيق -مجلة كلية أصول الدين

 2014جامعة األزهر 

اآلثار التعبدية واإليمانية لفقه 

والعمل بمقتضاها في األولويات 

 الحج

 1434ندوة الحج الكبرى 

 هـ1434قطر -مؤتمر تدبر القرآن )منهجيات في تدبر أمثال القرآن(
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

فلوة بنت 

ناصر بن 

حمد 

 الراشد

التفسير  أستاذ

وعلوم 

 القرآن

دراسة  -املجادلة سورة 

 تحليلية

كتاب " نهاية البيان في 

معافى لتفسير القرآن " ل

ابن إسماعيل املوصلي 

إلى نهاية  204من اآلية 

دراسة و  -سورة البقرة 

 تحقيق

صناعة القدورات بالتربية 

بالقرآن ودورها في إصالح 

 املجتمع

الجمعية العلمية السعودية للقرآن 

ون مع الكريم وعلومه تبيان بالتعا

 هـ 1436-4-22جامعة أم القرى عام 

مقاصد القرآن وعالقتها 

 بمقاصد  السور  

الوحي والعلوم في القرآن الواحد 

  والعشرين 

-22كوالملبور خالل الفترة   

 هـ23/5/1436

الجامعة اإلسالمية بالعاملية بماليزيا 

 هـ 22/5/1436

 مقاصد القرآن من خالل أيات

 القسم في القرآن 

مؤتمر  الدولي الثالث بمدينة  بعنوان 

)  الدراسات القرآنية واملسلمون في 

الغرب ( مانشستير املنعقد في 

 هـ 15/10/1436
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

لولوه بنت 

عبد 

الكريم 

 املفلح

 )تقاعدت(

التفسير  أستاذ

وعلوم 

 القرآن

موقف اإلسالم من 

خصومه كما تصوره  

 سورة املمتحنة

الحسد والعين 

وأثرهما على 

الفرد واملجتمع 

في ضوء القرآن 

 والسنة

سماع األموات كماجاء في القرآن 

 وتحقيق القول فيه

كلية أصول الدين والدعوة باملنصورة 

 هـ1428عام  13العدد

الجامعة اإلسالمية في املدينة النبوية  نفخ في الصور كما جاء في القرآن ال

 هـ1429عام  143العدد

مجلة البحوث العلمية،اململكة العربية  اإليضاح والبيان ألعظم آية في القرآن

 هـ1428عام  82السعودية العدد

جامعة امللك سعود  اململكة العربية   تفسير سورة الفلق

 هـ1430عام  21السعودية العدد

 م2004عام  11جامعة بنها مصر العدد أطوار خلق اإلنسان كما جاء في القرآن

 ذكر هللا وتدبر القرآن

 

كلية أصول الدين   والدعوةاإلسالمية 

 هـ1434عام  6157باملنوفية مصرالعدد

كلية أصول الدين      والدعوةبالزقازيق مصر  اإليضاح والبيان في مبادئ رسم القرآن

 م2012عام  6325العدد
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

لولوه 

بنت 

عبد 

الكريم 

 املفلح

التفسير  أستاذ

وعلوم 

 القرآن

موقف اإلسالم من 

خصومه كما تصوره  

 سورة املمتحنة

الحسد 

والعين 

وأثرهما على 

الفرد 

واملجتمع في 

ضوء القرآن 

 والسنة

وصف حال األرض يوم القيامة كما  

 جاء في القرآن الكريم

جامعة أم القرى ،اململكة  العربية  

 هـ العدد األول  1431السعودية

رؤية هللا دراسة حول آية " ال تدركه 

 األبصار"

 م إصدار خاص2010جامعة بنها ، مصر 

تفسير آيات اإلنفاق من الجزء الثالث 

 دراسة   تحليلية –من سورة البقرة 

مجلة البحوث العلمية،اململكة العربية 

 هـ1432-1431عام  92السعودية العدد 

األزهر   لية أصول الدين والدعوة جامعةك السبب في القرآن الكريم

 هـ1433عام 24بالزقازيق ،  مصرالعدد

اإلنسان من املاء الدافق كما جاء خلق 

 في سورة الطارق 

عام  146كلية التربية ،القاهرة ،مصر العدد

 م2011

وصف حال السماء يوم القيامة كما 

 جاء في القرآن الكريم

بالقاهرة   كلية الدعوة اإلسالمية

 م2012عام  26مصرالعدد

أصول الدين والدعوة بجامعة كلية  اإليضاح والبيان في مبادء ارسم القرآن 

 2012الزقازيق مصر 

كلية الدين والدعوة اإلسالمية باملنوفية  ذكر هللا وتدبر القرآن

 ه  1434مصر 



الطبعة السابعة -دليل  النتاج العلمي  

 

22 
 

 

 

  

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

لولوه بنت 

عبد 

الكريم 

 املفلح

التفسير  أستاذ

وعلوم 

 القرآن

موقف اإلسالم من 

خصومه كما تصوره  

 سورة املمتحنة

الحسد 

والعين 

وأثرهما على 

الفرد 

واملجتمع في 

ضوء القرآن 

 والسنة

مؤتمر دور التعليم واألديان في حقوق  سلطة املرأة املالية 

األنسان واألخالقيات العاملية الذي سيقام 

-14بسان دييغو خالل الفترة 

 هـ 16/10/1435

الرقية الشرعية الواردة في 

 القرآن الكريم 

 4املؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس

-14بمدينة كوالملبور املاليزية خالل الفترة 

 هـ 15/6/1435

ذكر هللا كما ورد في القرآن 

 الكريم 

املؤتمر العالمي األول لتدبر القرآن الكريم 

-23خالل الفترة  –الدوحة قطر  –

 ه26/8/1434

كما جاء  الجبالوصف حال 

 في القرآن 

 جاري النشر
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

سميرة بنت 

محمد 

عبدهللا بن 

 جاليه

أستاذ 

 مشارك

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

زعماء الشر في 

دراسة  الكريمالقرآن 

 تحليلية موضوعية

اإلنسان بين 

السمو 

والهبوط في 

سورة يوسف 

دراسة 

 موضوعية

أثر تدبر القرآن في عالج 

 املشكالت الزوجية 

املجلة العلمية لكلية أصول الدين والدوعة 

جمهورية مصر  –جامعة األزهر  –بالزقازيق 

 (26العدد )  2014العربية عام 

آيات  البهتان في ضوء 

القرآن الكريم دراسة 

 موصوعية 

 –جامعة الزقازيق  –مجلة كلية اآلداب 

( عام 71العدد ) –جمهورية مصر العربية 

2014 

بالغة التذييل في محكم 

التنزيل سورة الجمعة 

 
ً
 أنموذجا

 –مجلة علوم إسالمية الجامعة اإلسالمية 

تاريخ  19م الععد 2014 –بهاولور باكستان 

 م 1/2/2014قبول النشر 

هجر املرأة بين التأصيل 

والتطبيق دراسة قرآنية 

 ، 

حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

جمهورية  –جامعة األزهر  –للبنات بني سويف 

 م العدد السادس 2014مصر العربية عام 

آيات الفزع في القرآن 

الكريم دراسة تحليلية 

 موضوعية

 

مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث 

 األكاديمية قسم الشريعة اإلسالمية كلية دار

 العلوم جامعة القاهرة/مصر

 83العدد  م5/12/2017

إدارة وقت املسلم من 

 خالل سورة املزمل

مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة 

 م 2017 األميرة نورة بنت عبد الرحمن
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه املاجستيررسالة  التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

سميرة بنت 

محمد 

عبدهللا بن 

 جاليه

أستاذ 

 مشارك

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

زعماء الشر في 

دراسة  الكريمالقرآن 

 تحليلية موضوعية

اإلنسان بين 

السمو 

والهبوط في 

سورة يوسف 

دراسة 

 موضوعية

التكاثر املذموم وعالجه 

 في ضوء سورة التكاثر

 مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 ه22/12/1438

 م2017

تنزيل اآليات على الواقع 

في درء اآلثار السلبية 

لوسائل التواصل 

 االجتماعي

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الشرعية 

 م2017والدراسات اإلسالمية

منهج القرآن في تعزيز 

 الثقة بالنفس

 الدراسات اإلسالمية جامعةاملجلة األردنية في 

 آل البيت/األردن

 م8/1/2018
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

لولوة 

بنت 

عبدهللا 

بن عبد 

العزيز 

 القضيبي

أستاذ 

 مشارك

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

آيات املال في القران 

الكريم ـدراسة تحليلية 

 موضوعية

الدخيل في فتح القدير 

الجامع بين فني الرواية 

والدراية من علم 

التفسير ـمن أول فاتحة 

 141الكتاب إلى اآلية 

 من سورة البقرة

ماانفرد به مسلم عن البخاري 

 في أسباب النزول

منشور مجلة األداب والعلوم 

 م2008اإلنسانية مصر جامعة املنيا 

عليه البخاري ومسلم  مااتفق

 في أسباب النزول

منشور .مجلة الدراسات العربيه 

 م2009مصر .كلية دار العلوم 

من اآلثار االجتماعية لتعلم 

 القران

مجلة الدراسات القرانية .السعودية 

 هـ1431.مقبول 

 هـ1426دار القاسم للنشر عام في ظل التنزيل

اإلعجاز في النحل دراسة آليات  

  مختارة 

العالمي الثاني للقرآن الكريم املؤتمر 

سنة " الوحي والعلوم في القرن وال

الواحد والعشرين  بمدينة كوالملبور 

-22خالل الفترة من  املاليزية 

 ه 23/5/1436

الرحمة في املخالف في القرآن 

 الكريم 

مجلة جامعة األميرة نورة بنت عبد 

 ه 1437الرحمن عام 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

فوزيه 

صالح 

محمد 

 الخليفي

أستاذ 

 مشارك

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

نهاية البيان في 

تفسير القرآن 

للمفسر املعافى 

هـ 551املوصلي ) ت

هـ ، تحقيق 630 -

ودراسة 

 )سورةالنساء

أحكام القرآن 

للمفسر الفقيه 

ابن الفرس 

هـ 597املالكي ت 

( ، تحقيق 

 ودراسة : 

 ) سورة املائدة ( 

 الكريم القرآن في واملعنوي  الحس ي الذوق  ( 5

 العدد - م 2652 , نشرته ,)ودالالت معان

 9 ص - 964 ص والعشرونمن الخامس

 أصول  لكلية العلمية املجلة

 جامعة - والدعوة الدين

 م2014-2013 مصر– القاهرة , األزهر

كيفية مواجهة الصدمات النفسية من خالل 

 تدبر قصة مريم عليها السالم

 -املؤتمر العالمي األول لتدبر القرآن الدوحة 

 هـ1434قطر 

أسباب تدهور القيم الخلقية لدى الشباب 

 وعالجها من الكتاب

جامعة اإلمام محمد بن سعود  –تبيان 

  -هـ  1435السعودية  -اإلسالمية 

 طور النشر القيادة الناجحة في القرآن الكريم

السعادة أسبابها وأهميتها في تكوين الشخصية 

اإلبداعية من خالل تدبر سورة طه أساليب 

 تشويقية لدعوة غير املسلمين إلى اإلسالم

املؤتمر العالمي الثالث للدراست القرآنية 

بريطانيا  –تدبر القرآن الكريم مانشستر 

 هـ 17/10/1436-15خالل الفترة 

الداللة غير اللفضية السمعية والبصرية 

 وإيماءات الحس 

املرتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن 

فاس املغرب خالل الفترة  –الكريم وعلومه 

 هـ 19-20/6/1436

رحمة النبي صلى هللا عليى وسلم باملنافقين 

 دراسة قرآنية 

املؤتمر الدولي عن الرحمة في االسالم جامعة 

 ه29/4/1437-28امللك سعود خالل الفترة 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

فوزيه 

صالح 

محمد 

 الخليفي

أستاذ 

 مشارك

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

نهاية البيان في 

تفسير القرآن 

للمفسر املعافى 

هـ 551املوصلي ) ت

هـ ، تحقيق 630 -

ودراسة 

 )سورةالنساء

أحكام القرآن 

للمفسر الفقيه 

ابن الفرس 

هـ 597املالكي ت 

( ، تحقيق 

 ودراسة : 

 ) سورة املائدة ( 

السعادة أسبابها ودورها في تكوين الشخصية 

 األبداعية من خالل تدبر صورة طه

مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 ه1437/1438

 تدبر خالل من النفسية الصدمات مواجهة

 بحوث ضمن نشر ) السالم عليها مريم قصة

 الكريم القرآن لتدبر األول  العالمي املؤتمر

 القرآن لتدبر العاملية الهيئة

 .الرياض-الكريم

 ه1435-1436

 :الكريم القرآن في الناجحة القيادية الصفات

  أنموذج السالم عليه سليمان
ً
 )ا

 والدعوة الدين أصول  كلية

 بجامعة – القاهرة -اإلسالمية

 2015-2014مصر   , األزهر

 الجسد وإيماءات والبصرية السمعية الدالالت

 الكريم القرآن في اللفظية غير

 العدد,القرآنية للدراسات ,تبيان مجلة

 سعود بن محمد اإلمام جامعة الثالثون 

 هـ1439-5-1الرياض  – اإلسالمية

 من النفسية الصدمات مواجهة( :كتاب ترجمة

 اللغة إلى ) السالم عليها مريم قصة خاللتدبر

 .الفرنسية

 ه1439- 1شهر 

 من النفسية الصدمات مواجهة( :كتاب ترجمة

 اللغة إلى ) السالم عليها مريم قصة تدبر خالل

 .املالييية= ليوية الم

 ه1439 4شهر 

 ه1440-1439 الكريم القرآن من نصوص دراسة : املنافع
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

ليلى بنت 

محمد بن 

سليمان 

 العقيل

أستاذ 

 مشارك

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

نهاية البيان في تفسير 

القران للمعافى املوصلي 

من أول سورة لقمان 

'من سورة 14إلى األية '

 سبأ

كتاب التحصيل ملا في 

التفصيل الجامع 

لعلوم التنزيل ألحمد 

بن عمار املهدوي من 

آل عمران أول سورة 

من سورة  47إلى اآلية

النساء دراسة 

 وتحقيق

الشمس والقمر في ضوء 

 القران الكريم

 مجلة جامعة العلوم

التعايش بين األديان وفق 

 املنهج القراني

منشور في املجلة العلمية لكلية أصول 

 2012الدين جامعة األزهر 

مساكن الجنة في ضوء القران 

 الكريم

 2013مجلة جامعة األزهر. منشور في 

نساء حول األنبياء عليهم 

السالم الوارد ذكرهم في 

 القران

منشور بمجلة كلية األداب جامعة 

 2013الزقازيق 

التعايش مع األديان وفق 

 املنهج اإلسالمي 

املؤتمر العالمي الثاني للقرآن الكريم و 

السنة الوحي والعلوم في القرن الواحد 

والعشرين بمدينة كوالملبور املاليزية 

 هـ23/5/1436-22خالل الفترة 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

موض ي بنت 

إبراهيم 

 الهويريني

أستاذ 

 مشارك

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

 -تفسير سورة الشعراء 

دراسة تحليلية 

 موضوعية

نهاية البيان في تفسير 

القرآن للمفسر الفقية 

اإلمام جمال الدين أبي 

محمد العمافى بن 

إسماعيل املوصلي 

سورة هـ 551-630

الذريات " -محمد 

 تحقيق ودراسة

كلية الدراسات اإلسالمية  املخرج من الفتن في القرآن

 مصر-دسوق -والعربية

اإلحسان ، حقيقته و وسائله في 

 الكريمضوء القرآن 

كلية أصول الدين والدعوة 

جامعة األزهر عدد  -بالزقازيق 

 م 2012األول  - 25

العناية اإللهية في عصمة الرسول 

صلى هللا عليم وسلم في القرآن 

 الكريم

 -كلية أصول الدين باملنوفية

الثاني  - 23جامعة األزهر عدد 

 هـ 1434

جوانب اإلعجاز في أمية الرسول 

هللا عليه وسلم في القرآن صلى 

 الكريم

السعودية  -مجلة الدرعية 

 هـ1435

مجلة العلوم الشرعية واللغة  نعمة األمن 

العربية بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبد الرحمن 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

مي بنت  

محمد 

 الحربي

التفسير  أستاذ 

وعلوم 

 قرآن

رعاية مصالح الضعفاء 

في سورة النساء دراسة 

تحليلية موضوعية 

 هـ1417

نهاية البيان في 

تفسير القران 

ألبي املعافى 

املوصلي من أول 

سورة األنبياء إلى 

نهاية األية 

من سورة 20)

النور( دراسة 

 هـ1422وتحقيق 

دعوة شعيب في القرآن الكريم 

 تفسيرية()دراسة 

 -كلية أصول الدين  -مجلة جامعة األزهر 

 2011مصر 

 هـ1433مصر  -مجلة جامعة القاهرة  الدعاء في القران الكريم

التحذير من الغلو في ضوء القرآن 

 الكريم

جامعة الطائف -اململكة العربية السعودية

 هـ مقبول للنشر1433

اإلسالم والسالم جامعة الدمام مؤتمر  الرحمة في القرآن الكريم

 هـ1433

اإلساءات املتكررة لشخص 

الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 والدفاع عنه

 م2012مؤتمر السنة النبوية الدولي مسند 

 في كواالملبور 

اإلصالح واإلفساد من خالل 

 القرآن الكريم 

املؤتمر الدولي في التربية والتعليم في برشلونه 

 ه 30/3/1436-27خالل الفترة 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

مي بنت  

محمد 

 الحربي

التفسير  أستاذ 

وعلوم 

 قرآن

رعاية مصالح الضعفاء 

في سورة النساء دراسة 

موضوعية تحليلية 

 هـ1417

نهاية البيان في 

تفسير القران 

ألبي املعافى 

املوصلي من أول 

سورة األنبياء إلى 

نهاية األية 

من سورة 20)

النور( دراسة 

 هـ1422وتحقيق 

املؤتمر الدولي للتربية والعلوم األجتماعية  تحريم الخمر في القرآن الكريم 

تركيا خالل الفترة  –واألنسانية في اسطنبول 

 هـ 3-5/4/1435

املؤتمر الدولي الثاني حول تطوير دراسات  حق املرأة في العمل باإلسالم 

 هـ23/8/1436-22املرأة تورنتو خالل الفترة 

التحذير  من اللغو في القرآن 

 الكريم 

مؤتمر إدارة األعمال واألقتصاد والقانون 

تركيا  – أسطنبول  –والعلوم األنسانية 

 هـ 10/8/1434-7خالل الفترة 

مؤتمر دور التعليم و األديان في حقوق  حماية البيئة في اإلسالم 

األنسان واألخالقيات العاملية خالل سان 

 هـ 16/10/1435-14دييغو خالل الفترة 



الطبعة السابعة -دليل  النتاج العلمي  

 

32 
 

  

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 النشرجهة  األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

مي بنت  

محمد 

 الحربي

التفسير  أستاذ 

وعلوم 

 قرآن

رعاية مصالح الضعفاء 

في سورة النساء دراسة 

تحليلية موضوعية 

 هـ1417

نهاية البيان في 

تفسير القران 

ألبي املعافى 

املوصلي من أول 

سورة األنبياء إلى 

نهاية األية 

من سورة 20)

النور( دراسة 

 هـ1422وتحقيق 

مفهوم الحكمة في الخطاب 

 الدعوي في ضوء القرآن الكريم 

مؤتمر الحكمة في تجويد الخطاب الدعوي 

الضوابط األعجاز األثار في املدينة املنورة 

 ه1435

 –مجلة كلية أصول الدين في جامعة األزهر  حمد املؤمنين في اآلخرة 

 هـ 1437املنوفية عام 

حرمة البيوت في ضوء القرآن 

 الكريم 

املجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة 

 هـ 1436بجامعة  األزهر الزقازيق 

رعاية املسنين في منظور قرآني 

 )دراسة تقسيرية ( 

مجلة كلية الشريعة والقانون في جامعة أم 

 هـ 1437درمان اإلسالمية 

قسم هللا بذاته املقدسة في 

القرآن الكريم )دالالت وأبعاد ( 

 دراسة تفسيرية 

 ه1435مجلة جامعة الطائف 

دعاء إبراهيم علية السالم في 

 القرآن الكريم )دراسة تفسيرية ( 

مجلة  العلوم الشرعية واللغة العربية 

بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 هـ 1438
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الرتبة  التخصص رسالة املاجستير رسالة الدكتوراه البحث جهة النشر

 العلمية

 اسم العضو

مجلة كلية الدراسات 

اإلسالمية والعربية بدسوق  

 م2012

قصة موس ى والخضر عليهما 

السالم مع قتل الغالم واآلداب 

أحكام القرآن البن  املستفادة منه

 215الفرس من 

سورة البقرة إلي 

نهاية سورة آل 

 هـ1415عمران 

الدخيل في تفسير 

السراج املنير للخطيب 

الشربيني من أول 

القرآن إلى نهاية سورة 

 هـ1407هود 

التفسير 

وعلوم 

 قرآن

أستاذ 

 مشارك

نورة بنت 

عبدالرحمن 

عبدهللا 

 الخضير

 )تقاعدت(

مجلة كلية أصول الدين 

 م2012والدعوة باملنوفية 

اآلداب املستفادة من قصة موس ى 

السالم مع أصحاب والخضر عليهما 

 السفينة

مجلة أصول الدين والدعوة 

 م2012بالزقازيق 

قصة موس ى والخضر عليهما 

السالم في إقامة الجدار لأليتام 

 واآلداب املستفادة منها

مجلة البحوث اإلسالمية 

الصادرة من الرئاسة العامة 

للبحوث العلمية واإلفتاء 

 هـ1434

من أدب طلب العلم املستفادة 

 صحبة موس ى وفتاه

مجلة العلوم الشرعية 

واللغة العربية تاريخ النشر 

 1440املتوقع 

الحكمة في دعوة نبي هللا نوح عليه 

 السالم 
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الرتبة  التخصص رسالة املاجستير رسالة الدكتوراه البحث جهة النشر

 العلمية

 اسم العضو

املؤتمر القرآني الدولي الخامس 

 –للقرآن الكريم في اكسفورد 

 هـ 8/10/1435بريطانيا 

الحقوق النفسية للمرأة في 

 القرآن الكريم 

أحكام القرآن البن 

 215الفرس من 

سورة البقرة إلي 

نهاية سورة آل 

 هـ1415عمران 

الدخيل في تفسير 

السراج املنير للخطيب 

الشربيني من أول 

نهاية سورة  القرآن إلى

 هـ1407هود 

التفسير 

وعلوم 

 قرآن

أستاذ 

 مشارك

نورة بنت 

عبدالرحمن 

عبدهللا 

 الخضير

 (تقاعدت)

املؤتمر القرآاني الدولي السنوي ) 

-1خال الفترة من  (3مقدس

هـ ، في 2/5/1434

 كواالملبور/ماليزيا

منهج  ابن سعدي في التفسير 

العلمي آليات النبات من 

 للقرآن  خالل  تفسيرة

في  واألوفاقالندوة الخيرية 

 –اليهودية واملسيحية واإلسالم 

-2ميامي خالل الفترة من 

 هـ3/4/1435

 األوقاف في القرآن الكريم 

املؤتمر القرآني الدولي السنوي 

 ماليزيا –( كوالملبور 4)مقدس

 هـ15/6/1435-14خالل الفترة 

أسلوب القرآن الكريم في 

سلوك اإلستئذان في  توجية

 سورة النور 

املؤتمر العالمي األول لتدبر القرآن 

خالل  –الكريم الدوحة قطر 

 ه26/8/1434-23الفترة 

 تدبر  حوار إبراهيم مع أبيه 
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  رسالة املاجستير رسالة الدكتوراه البحث جهة النشر

 التخصص
 اسم العضو الرتبة العلمية

سعود_العلوم التربوية مجلة جامعة امللك 

 م2002 -1422علم  14والدراسات اإلسالمية م 

ألبي القاسم الحسن -التنزيل وترتيبة

 بن محمد النيسابوري

البسيط  

دراسة 

وتحقيق  

ألبي 

الحسن علي 

بن 

 1420أحمد

 هـ

تفسير أبي 

العالية )من 

أول سورة 

الكهف إلى أخر 

القرآن( جمعا 

ودراسة 

 
ً
 1414وتحقيقا

 هـ

التفسير 

وعلوم 

 قرآن

 أستاذ

 مشارك

نورة بنت 

عبدهللا 

بن عبد 

العزيز 

 الورثان

مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 هـ1422اإلسالمية

 الحور العين في القرآن الكريم

مجلة جامعة أم القرى العلوم الشريعة واللغة 

 1426ربيع االول  33العدد  17العربيةج

 هالجانب الخلقي في قصة موس ى علي

سورة  26_22السالم واملرأتين من آية 

 القصص.

عام  16جامعة األزهر كلية أصول الدين العدد 

 م1426-2005

 املائدة السماوية دراسة موضوعية

سنة على  125بنسلفانيا ) احتفال بمرور –أمريكا 

 بكلية ماور براون  –كلية نسائية 

في املنظور  . املساواة بين الرجل واملرأ1

 اإلسالمي

مؤتمر ماليزيا " اإلبداع في التفكير والتنمية 

 املستدامة بكواال ملبو الجامعة ااالسالمية العاملية

جوانب من التفكير اإلبداعي في قصة 

 إبراهيم عليه السالم

واملقام بجامعة مااليا  2مؤتمر ماليزيا مقدس 

 هـ1433بكواالملبور 

في مؤلفه التنزيل منهج ابن حبيب 

 وترتيبه

مؤتمر البحوث واالستشارات والعلوم اإلنسانية 

 هـ17/4/1434-15خالل الفترة  بدبي 

دراسة موضوعية من  آداب الطالق

 خالل سورة الطالق 
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  رسالة املاجستير رسالة الدكتوراه البحث جهة النشر

 التخصص
 اسم العضو الرتبة العلمية

اكسفورد  –املؤتمر الدولي الخامس للقرآن الكريم 

 هـ 8/10/1435خالل الفترة 

ضرورات التنوير في الفكر 

 اإلسالمي وضوابطة 

البسيط  

دراسة وتحقيق 

ألبي الحسن  

علي بن 

هـ 1420أحمد  

تفسير أبي العالية 

)من أول سورة 

الكهف إلى أخر 

القرآن( جمعا 

ودراسة 

 
ً
 هـ 1414وتحقيقا

التفسير 

وعلوم 

 قرآن

 أستاذ

 مشارك

نورة بنت 

عبدهللا 

بن عبد 

العزيز 

 الورثان

املؤتمر العالمي الرابع للتسويق األسالمي  بمدينة 

 هـ 20/7/1434-19اسطنبول التركية خالل الفترة 

 القوة واألمانة في العمل 

مؤتمر املجلية الدولية للعلوم والفنون بمدينة 

 هـ2/9/1436-29/8فلورنسا خالل الفترة 

معايير التفاضل بين املرأة 

 والرجل في اإلسالم 

 مجلة قرانيكا بماليزيا

 أ-7عدد خاص 

 م2015إبريل 

قرار املرأة في البيت دراسة 

 موضوعية قرآنية 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر البحث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

أمل بنت 

 سليمان الغنيم

أستاذ 

 مشارك 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

الخليل و الصاحب و 

 القرين في القرآن الكريم

أحكام القرآن البن 

تحقيق و  -الفرس 

دراسة سورة 

 األنعام

اإلعجاز العددي للرقم عشرة في 

 القرآن الكريم

 ماليزيا -مؤتمر اإلعجاز العددي بكواال ملبور 

 هـ 11/1435/ 27مجلة تبيان   الغفلة في ضوء القرآن

الصحبة وأثرها من خالل سورة 

 الكهف

 هـ1434مؤتمر تدبر في قطر عام 

تحصين الشباب من االنحراف 

 من خالل سورة النور 

 -األردن–مؤتمر الشباب ومستقبل األمة 

 هـ 26/6/1435-25خالل الفترة 

املؤتمر العالمي الثاني للقرآن الكريم والسنة   إعجاز الرحمن في خلق األنسان

الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين 

-22كوالملبور  خالل الفترة  –

 هـ23/5/1436

الدعوة إلى اإليمان في سورة 

 الحديد 

 مجلة البحوث الشرعية في مصر

تعزيز قمية  الحياء في الكتاب 

 والسنة 

مجلة العلوم الشرعية في جامعة األميرة 

 نورة بنت عبد الرحمن 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر البحث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

حصه بنت 

صالح بن 

عبدالرحمن 

 الراشد

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القران

نهاية البيان في تفسير 

القران للمعافى املوصلي 

ـمن بداية سورة الطالق 

إلي نهاية سورة نوح 

 551ـ630دراسه وتحقيق

الدخيل في فتح القدير 

الجامع بين فني 

الرواية والداراية من 

علم التفسير لالمام 

الشوكاني 

سورة 1250ـ1173

 املائده
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر البحث رسالة الدكتوراه املاجستيررسالة  التخصص

حصة بنت عبد 

هللا بن محمد 

 املنصور 

 )تقاعدت(

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

سورة الواقعة دراسة تحليلية 

 موضوعية

 نهاية البيان في تفسير 

للمعافى بن  القرآن 

إسماعيل املوصلي تحقيق 

من  26ودراسة من آية 

سورة آل عمران إلى نهاية 

 السورة دراسة وتحقيق

  

حنان بنت 

عبدالكريم بن 

 محمد العنزي 

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

أقوال أنس بن مالك رض ي 

هللا عنه في التفسير جمعا 

 ودراسة

جامع القراءات ألبي بكر 

محمد بن أحمد 

الروذباري "دراسة 

 وتحقيق"
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

خلود بنت 

عبد هللا 

 الجماز

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

تقويم عثرات الصالحين 

من غير املعصومين 

الصالة والسالم عليهم 

في القران الكريم 

 ..دراسة موضوعية

االستضعاف 

واملستضعفون 

وأثرهما في التدافع 

بين الحق والباطل في 

القران الكريم دراسة 

 موضوعية
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

دالل بنت 

سليمان 

 املسلم

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

الدخيل في تفسير فتح 

القددير لإلمام الشوكاني 

من في سورة آل عمران 

قوله تعالى ) كل الطعام 

 ..(إلى نهاية السورة

آيات البحار في القرآن 

دراسة  -الكريم

 موضوعية

آيات الوسطية واالعتدال في 

 ضوء القرآن الكريم

 في طور النشر

دراسة تطوير مصليات جامعة 

 األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 مجلة جامعة األزهر في مصر 

الوسطية واألعتدال في القرآن 

 الكريم 

 جاري النشر 

 جاري النشر  ذكر املوت في القرآن الكريم 

األمر باملعروف النهي عن 

 املنكر _دراسة موضوعية 

 جاري النشر 
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الرتبة  العضواسم 

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

رقية بنت 

محمد بن علي 

 العتيق

أستاذ 

 مشارك

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

أسباب غفران الذنوب 

وتكفير السيئات في القرآن 

 الكريم

تحقيق كتاب 

أحكام القرآن 

 البن الفرس

أسس العالقات اإلنسانية في 

 القرآن الكريم 

 ) الحرية نموذجا( 

الجامعة  –مجلة علوم إسالمية 

م 2015بهاولوبو باكستان  –اإلسالمية 

تاريخ النشر  – 20العدد 

 م 11/3/2015

تجديد الدراسات القرآنية                  

 ) حقيقة وأسبابة وضابطة (

املجلة العلمية لكلية أصولد الدين 

 –جامعة األزهر  –والدعوة بالزقازيق 

 26م العدد 2014 –مصر 

رفع الحرج وتطبيقاته على ذوي 

دراسة  –االحتياجات الخاصة 

 قرآنية 

مجلة كلية أصول الدين والدعوة 

جامعة  –اإلسالمية بجامعة املنوفية 

 هـ 1435 –مصر  –األزهر 

الحكمة في دعوة األنبياء في 

نبي هللا إبراهيم  –القرآن الكريم 

 
ً
 عليه السالم نموذجا

 

 مركز كرس ي أبن باز 

ندورة الحكمة في تجديد الخطاب 

 الدعوي الضوابط املجاالت اآلثار 

املدينة املنورة اململكة العربية 

 السعودية 

تزيين األعمال في القرآن دراسة 

 موضوعية

مجلة كلية الدراسات اإلسالمية 

جامعة –والعربية للبنين بالقاهرة 

 األزهر، جمهورية مصر العربية، 

 م2018
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

رقية بنت 

محمد بن علي 

 العتيق

أستاذ 

 مشارك

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

الذنوب أسباب غفران 

وتكفير السيئات في القرآن 

 الكريم

تحقيق كتاب 

أحكام القرآن 

 البن الفرس

تنزيل اآليات على الواقع بداللة 

 املفهوم عند املفسرين

مجلة الجامعة اإلسالمية، اململكة 

 العربية السعودية،   

 م2018

الخوض في آيات هللا دراسة 

 موضوعية.

 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم 

الشرعية والدراسات اإلسالمية، 

 م2019اململكة العربية السعودية 

السنن االجتماعية في القرآن 

 )
ً
الكريم )التقلب في البالد نموذجا

 دراسة موضوعية

كلية دار -مجلة الدراسات العربية  

 م2020 جامعة املنيا –العلوم 

اعتبار السياق القرآني في الترجيح 

والتضعيف عند املفسرين. ــ 

  

مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 م2020 جامعة امللك عبد العزيز

 

املرأة والسياسة في القصص 

 القرآني، دراسة موضوعية

مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث 

جامعة –كلية دار العلوم -األكاديمية

 القاهرة 

 م2020جاري النشر في 

  



الطبعة السابعة -دليل  النتاج العلمي  

 

44 
 

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

زينب بنت 

عبد 

الرحمن 

 الدخيل

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القران

املنافقون كما 

تحدثت عنهم سورة 

 التوبة

البغوي وابن كثير 

ومنهجهما في 

 التفسير

 هـ1433مصر كلية الزقازيق  الكريم الحوار في القرآن

حوارات االتباع واملتبوعين في 

 سورة غافر

 هـ1433مصر كلية املنوفيه 

حوارات األتباع واملتبوعين في 

 سورة ابراهيم

 هـ1433مصر جامعة االزهر 

أحكام اليتامي والنساء كما جاء 

 في مطلع سورة النساء

الرياض مجلة االفتاء 

 هـ1434

صفات املنافقين من خالل 

 سورة البقرة 

املؤتمر القرآني الدولي 

 –( 4السنوي )مقدس

خالل  –مالزيا  –كوالملبور 

 هـ15/6/1435-14الفترة 

بر الوالدين خطوات عملية في 

 آيات سورة األسراء 

املؤتمر القرآني الدولي 

( 3السنوي ) مقدس

خالل  –مالزيا  –كوالملبور 

/مارس 14-13الفترة 

 م2013
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

عبير بنت حمد 

بن عبدالكريم 

 الحصان

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

نهاية البيان في تفسير 

القرآن ـ للمعافى املوصلي ـ 

سورة األعراف من اآلية 

( إلى نهاية السورة 87)

 دراسة وتحقيق

أحكام القرآن ـ البن الفرس ـ 

من أول تفسير سورة 

الشعراء إلى نهاية تفسير 

 سورة الناس دراسة وتحقيق

  

فاطمه بنت 

سليمان سعد 

 العكوز 

 )تقاعدت(

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القران

الدخيل في فتح القدير  

الجامع بين فني الرواية 

من علم التفسير والدراية 

لإلمام الشوكاني من أول 

سورة آل عمران الي آية 

92 

الدخيل في فتح القدير 

الجامع بين فني الرواية 

والدراية من علم التفسير 

لإلمام الشوكاني رحمه هللا 

 سورة النساء
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

فريدة بنت 

سعدون بن 

محمد 

 العبداملنعم

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

سورة املؤمنون دراسة 

 تحليلية موضوعية

نهاية البيان في تفسير القرآن 

للمعافى املوصلي من أول 

سورة غافر إلى نهاية سورة 

 األحقاف دراسة وتحقيق

 

 

 

لطيفة بنت 

صالح بن 

عبدالعزيز 

 العسكر

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

كتاب نهاية البيان في 

تفسير القرآن للمفسر 

اإلمام جمال الدين محمد 

املعافى بن إسماعيل 

املوصلي من أول سورة 

عبس إلى نهاية سورة 

 دراسة و تحقيق-الشرح 

ترجيحات ابن عطية في 

تفسير املحرر الوجيز في 

 سورة املائدة عرضا ودراسة
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

لطيفة بنت 

 محمد التويجري 

 (تقاعدت)

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

البيت النبوي في القرآن 

الكريم ودوره في تقويم 

 األخالق

كتاب نهاية البيان في تفسير 

القرآن للمعافى بن إسماعيل 

األية ( من 630املوصلي ت)

من سورة املائدة إلى  41

 من سورة األعراف 87اآلية

  

لولوة بنت عبد 

 هللا املشعلي

 )تقاعدت(

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

درج الدرر في تفسير اآلي  األرض في القرآن

والسور لعبد القاهر بن عبد 

 471الرحمن الجرجاني ت 

من أول سورة األنفال إلي 

دراسة نهاية سورة إبراهيم 

 وتحقيق

نماذج من األوقاف في 

 التاريخ اإلسالمي 

الندوة الخيرية واألوقاف في 

اليهودية واملسيحية واإلسالم 

التي ستقام في ميامي خالل 

 هـ3/4/1436-2الفترة 

دور اللغات  األجنبية في 

 التعليم منظور إسالمي

املؤتمر الدولي لالتجاهات 

اإلنسانية الحديثة فانكوفر 

-30/8خالل الفترة 

 هـ 2/9/1436
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

مزنة بنت 

 صالح الزميع

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

اإلجمال والتبيين في 

 القرآن الكريم

ينبوع الحياة البن ظفر 

من  96الصقلي من اآلية 

سورة طه إلى نهاية سورة 

 املؤمنون دراسة وتحقيق

ينبوع الحياة دراسة عن 

 الكاتب والكتاب 

املؤتمر القرآني الدولي 

( 3السنوي )مقدس

بكوالملبور املاليزية خالل 

 م14/3/2013-13الفترة 

املؤتمر العالمي الثاني للقرآن  القيم البيئية اإلسالمية 

الكريم والسنة " الوحي 

والعلوم في القرن الواحد 

والعشرين  بمدينة كوالملبور 

-22املاليزية خالل الفترة 

 هـ 23/5/1436

عوامل حماية املرأة من  

اإليذاء والضرر في القرآن 

 الكريم 

مصر مجلة البحوث 

 والدراسات اإلسالمية 

 م1438-2017

)اآلالت واألدوات يف القرآن 

الكرمي( من سورة يوسف إىل سورة 

 النور

مصر/ كلية الدراسات اإلسالمية واللغة 
جامعة األزهر  -العربية للبنني بالقاهرة

جملة كلية الدراسات اإلسالمية واللغة 
 جامعة األزهر -العربية للبنني بالقاهرة

 2019 -ه1441
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

منال بنت عبد 

العزيز عبد هللا 

 املالك

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

نهاية البيان في تفسير 

القرآن من سورة التين 

 إلى سورة الناس

املقبول واملردود في فتح 

القدير الجامع بين فني 

الرواية والدراية من علم 

التفسير لإلمام الشوكاني 

سورة  1173ـ 1250

 األنعام
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

بنت عمر  ىمن

 السليم

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

مرويات التفسير في 

معاجم الطبراني في سورة 

 آل عمران جمعا ودراسة

في فتح القدير  الدخيل

الجامع بين فني الرواية 

والدراية من علم التفسير 

لإلمام الشوكاني في سورتي 

 األنفال والتوبة

الصواعق وتأثيرها على 

 العقل البشري 

 طور النشر

 

الريح والرياح في القرآن 

الكريم دراسة قرآنية 

 موضوعية

 طور النشر

املقاصد القرآنية في 

 سورة الرحمن

 طور النشر



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

منور بنت 

خليل 

 الجدعان

 )تقاعدت(

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

"الدخيل في تفسير 

القرآن الكريم املسمى 

بالسراج املنير للخطيب 

 الشربيني من أول سورة

القرآن يوسف إلى آخر 

 عرض ودراسة"

كتاب أحكام القرآن لعبد املنعم 

بن محمد الخزرجي املعروف بابن 

فرس سورة النساء دراسة 

 وتحقيق

  

مي بنت فوزان 

 املسفر

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

كتاب نهاية البيان في 

تفسير القرآن للمعافى بن 

 630إسماعيل املوصلي ت 

 هـ من آية

إلى آية في سورة هود  84

سورة يوسف دراسة  20

 وتحقيق

كتاب التأويل في معاني التنزيل 

ألبي الحسن علي بن محمد بن 

 هـ 741إبراهيم الخازن ت 

من أول سورة األنفال إلى اآلية 

من سورة التوبة دراسة  33

 وتحقيق"
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 النشر جهة األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

نجالء بنت 

عبد العزيز 

 القاض ي

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

كتاب نهاية البيان في تفسير 

القرآن للمفسر الفقيه 

اإلمام جمال الدين أبي 

محمد املعافى بن إسماعيل 

(من أول 630ـ551املوصلي ) 

سورة الجن الى نهاية سورة 

 النازعات

املقبول واملردود في فتح القدير 

هـ  1250 -هـ 1173وكاني للش

 سورة األعراف

  

أسماء بنت 

محمد بن عبد 

 الرحمن اليحي

التفسير  محاضر

وعلوم 

 القرآن

تفسير الخازن املسمى 

لباب التأويل في معاني 

 التنزيل دراسة وتحقيق
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

إيمان عوضة 

 محمد الغامدي

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

آل األنبياء في القرآن 

 الكريم دراسة موضوعية

   

بدرية بنت علي 

 حمد الفريح

التفسير  محاضر

وعلوم 

 القرآن

ينبوع الحياة من أول تفسير سورة 

من سورة هود  35 يونس إلي األية

 565البن ظفر الصقلي املتوفي 

 دراسة وتحقيق

النكرة في سياق الشرط ,والنفي 

, والنهي , واالستفهام , 

واالمتنان , من أول سورة 

 التوبة حتى نهاية سورة النحل .

مجلة الدراسات  تفسير القرآن بالقرآن

اإلسالمية والبحوث 

األكاديمية بقسم 

الشريعة اإلسالمية ، 

ة دار العلوم ،جامعة كلي

 القاهرة.

جواهر بنت 

 سليمان املهنا

التفسير  محاضر

وعلوم 

 القرآن

آيات األحكام في سورتي البقرة وآل 

 عمران دراسة بالغية تحليلية

   

ريم بنت صالح 

 املوس ى

القرآن  محاضر

 وعلومه

نقد الطبري لألقوال التفسيرية 

ر املخالفة لكالم العرب في تفسي

تخليليه منهجية دراسة 

 هـ5/7/1437
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراة رسالة املاجستير التخصص

دالل بنت 

 عبدهللا السالم 

 ) تقاعدت(

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

عموم الرسالة املحمدية 

ودعوة القرآن الكريم 

 أهل الكتاب إلى التوحيد

نهاية البيان في تفسير 

القرآن ملعافى إسماعيل 

املوصلي من اآلية 

من 203إلى األية 60

سورة البقرة دراسة 

 وتحقيق

  

منيره بنت عبد 

 هللا الحبيب

 "تقاعدت"

أستاذ 

 مساعد

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

عيس ى بن مريم في ضوء 

 الكتاب والسنة

الدخيل في فتح القدير 

من اآلية من سورة 

الى نهاية البقرة 

 السورة
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 الحديث وعلومه

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

رقية بنت 

محمد 

 املحارب

الحديث  أستاذ

 وعلومه

دفع إيهام تعارض 

أحاديث األحكام 

 هـ1410

شرح صحيح 

البخاري البن بطال 

كتاب األذان تحقيق 

 هـ1416ودراسة 

مجلة الدراسات العربية  أثر قراءة السنة في تهذيب السلوك

 م2012املنيا 

مجلة جامعة اإلمام  الهدية في شرح حديث أم عطية

 م1427

مجلة جامعة اإلمام  البكاء في الكتاب والسنة

 هـ1427

منهج الشيخ ابن عثيمين و جهوده في 

 الحديث

مجلة جامعة األزهر كلية 

أصول الدين بالزقازيق 

 هـ1432

حديث " عمرة في رمضان تعدل حجة " 

 دراسة وشرحا

حولية كلية أصول الدين 

والدعوة االسالمية 

 هـ1430باملنوفية 



الطبعة السابعة -دليل  النتاج العلمي  

 

56 
 

 

 

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

رقية بنت 

محمد 

 املحارب

الحديث  أستاذ

 وعلومه

دفع إيهام تعارض 

أحاديث األحكام 

 هـ1410

شرح صحيح 

البخاري البن بطال 

كتاب األذان تحقيق 

 هـ1416ودراسة 

مجلة جامعة األزهر كلية  التدابير النبوية ملواجهة الوسوسة

أصول الدين والدعوة 

مقبول  -هـ 1434بالزقازيق 

 للنشر

املؤتمر الدولي للسيرة  املرأة والهجرة

 م2013النبوية الشريفة 

تحقيق ودراسة كتاب اإلشارات في بيان 

 األسماء املبهمات للنوري

 تحت الطبع في الجامعة

 دار ابن خزيمة مدرسة الحج العظمى

تصحيح املفاهيم أسسه ومبادءه 

 وأهدافه

مؤتمر النسة أساس  

 –الوسطية كواالملبور 

-2خالل الفترة  مالزيا

 ه4/2/1436

األحتساب على العادات املخالفة 

 للشريعة في حفالت الزواج 

 ه1437كرس ي األمير نايف 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نجالء بنت 

 حمد املبارك

 

 

 

 أستاذ

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

أحاديث الدماء 

عند النساء  الطبيعية

 بمسند اإلمام أحمد

 

زوائد رجال 

التاريخ الكبير 

لإلمام البخاري 

على تهذيب 

 التهذيب 

 )حرف األلف(

املنهج النبوي في مقابلة 

الخاطب ( جمع ودراسة 

 وتخريج

وزارة العدل  -مجلة العدل 

 هـ1429عام  39عدد

أحكام املتعة للمطلقات 

 حديثة موضوعيةدراسة 

 الرياض  عدد –مجلة العدل 

 هـ1432(   52) 

أحاديث أحكام الخطبة 

 في السنة النبوية

مجلة كلية أصول الدين والدعوة 

 بأسيوط جامعة األزهر العدد

 هـ1427ج السادس  24

)أحاديث فضل تربية  

البنات في  السنة النبوية 

 ( جمع ودراسة وتخريج

الدين والدعوة مجلة كلية أصول 

 24عدد بأسيوط جامعة األزهر 

 هـ 1427ج السادس 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نجالء بنت 

 حمد املبارك

 

 

 

 أستاذ

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

أحاديث الدماء 

الطبيعية عند النساء 

 بمسند اإلمام أحمد

 

رجال التاريخ الكبير زوائد 

لإلمام البخاري على 

تهذيب التهذيب )حرف 

 األلف(

اإلمام ابن واره ومقاالته في 

 نقد الرواة

 –كلية أصول الدين بأسيوط 

 هـ1433( 3جمهورية مصر عدد )

حديث النعمان بن بشير في 

دراسة حديثية  -هبة األوالد  

 موضوعية

قطاع أصول الدين  –جامعة األزهر 

 عدد -جمهورية مصر  –

 هـ1433(  7) 

الرواة الذين حكم عليهم 

النسائي في السنن الكبرى 

بقوله )ال أعرفه(جمع 

 ودراسة

جامعة اإلمام  -مجلة العلوم الشرعية 

 هـ30/1/1434
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

 

بنت  نجالء

 حمد املبارك

 

 

 

 أستاذ

 

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

 

أحاديث الدماء 

الطبيعية عند النساء 

 بمسند اإلمام أحمد

 

 

زوائد رجال 

التاريخ الكبير 

لإلمام البخاري 

على تهذيب 

التهذيب )حرف 

 األلف(

)طرق إظهار الرغبة في 

النكاح في السنة النبوية 

 (جمع ودراسة وتخريج،

ة الصادرة عن مجلة البحوث اإلسالمي

هيئة كبار العلماء بالرئاسة العامة 

للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة 

 هـ18/11/1428العربية السعودية  

حديث عقبة بن الحارث 

رض ي هللا عنه في التفريق 

 -بين الزوجين بالرضاع 

 رواية ودراية

وزارة العدل باململكة  -مجلة العدل 

 هـ1430/ 7/ 1العربية السعودية  

اإلمام علي بن الحسين بن 

الجنيد واألحاديث التي 

انتقدها في علل ابن أبي 

 حاتم

كلية الدراسات  –جامعة األزهر 

جمهورية مصر  –اإلسالمية والعربية 

 م10/10/2012

ة هند ))دراسة حديث قضي

 ((حديثية موضوعية 

مجلة العدل ، الرياض  

 هـ20/2/1434

منشور في مؤتمر العمل التطوعي الذي  املرأة في العمل التطوعيدور 

 أقامته جامعة أم القرى 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

 

نجالء بنت 

 حمد املبارك

 

 

 

 أستاذ

 

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

 

أحاديث الدماء 

الطبيعية عند النساء 

 بمسند اإلمام أحمد

 

 

زوائد رجال 

التاريخ الكبير 

لإلمام البخاري 

على تهذيب 

التهذيب )حرف 

 األلف(

متعة املطلقة "دراسة  

 حديثية موضوعية " 

الرياض منشور في  –مجلة العدل 

 هـ 1432( 52العدد )

األمام علي بن الحسين بن 

الجنيد واألحاديث التي 

 انتقذها في علل أبي حاتم 

جامعة األزهر كلية الدراسات 

اإلسالمية والعربية جمهورية مصر 

العربية مقبول للنشر في 

 م 10/10/2012

حديث قضية هند ) دراسة 

 حديثية موضوعية (

مجلة العدل الرياض مقبول النشر 

هـ رئيس 20/2/1434خطال بتاريخ 

 تحرير املجلة
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه املاجستيررسالة  التخصص

 

 

نوال بنت 

عبدالعزيز بن 

 عبدهللا العيد

 

 

 أستاذ 

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

شرح ابن بطال على 

صحيح البخاري، كتاب 

فضائل املدينة 

دراسة « والجهاد

 وتحقيق

 

 

األحكام الكبرى 

 البن كثير

حقوق املرأة في السنة 

 هـ1427النبوية لعام 

األمير نايف العاملية في السنة جائزة 

 النبوية

أحكام التيسير على النساء 

في الحج في ضوء السنة 

 النبوية

حولية كلية الدعوة وأصول الدين 

 في جامعة األزهر بالقاهرة

موقف املسلم من الفتن 

في ضوء حديث عبد هللا 

 بن عمرو 

 مجلة جامعة اإلمام في السعودية

باملذهب تطبيقا ) اإللزام 

وتأصيال تطبيقات في 

 الفتوى والتعليم والقضاء

ندوة الحريات الدينية في هيئة 

 هـ1430حقوق اإلنسان عام



الطبعة السابعة -دليل  النتاج العلمي  

 

62 
 

 

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نوال بنت 

عبدالعزيز بن 

 عبدهللا العيد

 

 

  أستاذ 

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

شرح ابن بطال على 

صحيح البخاري، كتاب 

فضائل املدينة 

دراسة « والجهاد

 وتحقيق

 

 

األحكام الكبرى 

 البن كثير

)ضوابط التكفير في ضوء 

 السنة النبوية

مشاركة في مؤتمر التكفير الدولي 

األول جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود

شبهات حول املرأة في 

 السيرة عرض ومناقشة(

مؤتمر السيرة النبوية بين القديم 

والحديث املنعقد في قسم التاريخ 

والسيرة في جامعة القاهرة، 

 هـ1430

اإلرهاب بين تطرف الفكر 

وفكر التطرف املتعلقة 

 بالشؤون األسرية

مؤتمر اإلرهاب املنعقد في الجامعة 

 هـ1431اإلسالمية عام 

الحرية بين الفوض ى 

 والتقييد

 هـ1423الجنادرية في عام  بمهرجان

واقع املؤسسات النسائية 

 الخيرية

 الندوة العاملية لشباب العالم اإلسالمي
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نوال بنت 

عبدالعزيز بن 

 عبدهللا العيد

 

 

  أستاذ 

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

ابن بطال على شرح 

صحيح البخاري، كتاب 

فضائل املدينة 

دراسة « والجهاد

 وتحقيق

 

 

األحكام الكبرى 

 البن كثير

ميادين التعاون بين األستاذ 

الجامعي ومؤسسات تعليم 

القران الكريم" في عام 

 هـ1434

للندوة العاملية بالتعاون مع الجمعية 

 السعودية للقرآن الكريم وعلومه

املدرس ي في النشاط دور 

 نحرافالقضاء على اال 

 وزارة التربية والتعليم

العالقات اإلنسانية في 

 املجتمع التربوي 

 وزارة التربية والتعليم

 هـ1427ندوة الحج الكبرى  خصوصيات النساء في الحج

حقوق املرأة السياسية في 

 ضوء السنة والسيرة النبوية

 في الرياض املرأةملتقى 

حقوق املرأة االقتصادية 

 التأصيل واإلجراءات

ملتقى حقوق املرأة الذي عقده مركز 

 باحثات في الرياض

حقوق املرأة املالية في القطاع 

 املجتمعي واألسري 

ملتقى الحماية الشرعية والقانونية 

لحقوق املرأة االقتصادية في عام 

 هــ1433
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نوال بنت 

عبدالعزيز بن 

 عبدهللا العيد

 

 

  أستاذ 

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

شرح ابن بطال على 

صحيح البخاري، كتاب 

فضائل املدينة 

دراسة « والجهاد

 وتحقيق

 

 

األحكام الكبرى 

 البن كثير

قراءة في فكر امللحد 

 وسبل مواجهته

عمل في تهافت الفكر ورقة 

 هـــ1434اإللحادي في عام 

شبهات حول السنة 

 عرض ومناقشة

حولية كلية أصول الدين في 

 هـ1434جامعة األزهر

تحقيق األهداف 

دراسة تطبيقية في 

 ضوء السنة النبوية

حولية أصول الدين العاملية  

 هـ 1434بتفها عام 

حقوق املرأة مفاهيم 

تطبيق في وضوابط 

 ضوء النفقة الزوجية

مؤتمر حقوق املرأة في اإلسالم 

املنعقد في جامعة طيبة 

 1434عام

التفعيل اإليجابي 

 ألمانة التعليم

ورقة عمل لوزارة التربية 

 والتعليم



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

 

  

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نوال بنت 

عبدالعزيز بن 

 عبدهللا العيد

 

 

  أستاذ 

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

شرح ابن بطال على 

صحيح البخاري، كتاب 

فضائل املدينة 

دراسة « والجهاد

 وتحقيق

 

 

األحكام الكبرى 

 البن كثير

وسيلة التأثير في 

املجتمعات التربوية 

 االقدوة تطبيق

ورقة عمل لوزارة التربية 

 والتعليم

املرأة في السيرة النبوية 

واملرأة املعاصرة : 

اململكة العربية 

 السعودية أنموذجا(

املؤتمر الدولي العاشر 

تجاهات اإلنسانية الحديثة لال

 في كندا

حقوق املرأة في 

 اإلسالم(

املؤتمر الدولي العاشر 

تجاهات اإلنسانية الحديثة لال

 في كندا
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نوال بنت 

عبدالعزيز بن 

 عبدهللا العيد

 

 

  أستاذ 

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

شرح ابن بطال على 

صحيح البخاري، كتاب 

فضائل املدينة 

دراسة « والجهاد

 وتحقيق

 

 

األحكام الكبرى 

 البن كثير

تحديد الهدف وتطبيقات في 

 ضوء السنة النبوية 

املجلة العلمية لكلية أصول الدين 

جمهورية مصر  –والوعوة بالزقازيق 

العدد الخامس والعشرون  –العربية 

 م2013-2012املجلد الثاني 

شبهات حول السنة النبوية 

 والرد عليها 

مجلة كلية الشريعة القانون بتفهنا 

جمهورية مصر  – دقهيلة –اإلشراف 

العدد الخامس ، الجزء  –العربية 

 م1434/2013الخامس 

منهج النبي محمد صلى هللا 

علية وسلم في مكافحة 

 الفساد 

حولية كلية أصول الدين والدعوة 

 باملنوفية ، جامعة األزهر ، جمهورية ال

حقوق املحضون دراسة 

في  حديثية فقهية تطليقية

 املحاكم السعودية 

مجلة املجمع الفقهي اإلسالمي باملحكمة 

قبول  –اململكة العربية السعودية  –

 هـ 9/5/1435النشر 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

  

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

نوال بنت 

عبدالعزيز بن 

 عبدهللا العيد

 

 

  أستاذ 

 

 

الحديث 

 وعلومه

شرح ابن بطال على 

صحيح البخاري، كتاب 

فضائل املدينة 

دراسة « والجهاد

 وتحقيق

 

 

األحكام 

الكبرى البن 

 كثير

شبهة حد الردة في السنة 

 النبوية عرض ومناقشة 

مجلة البحوث الفقهية املعاصرة 

 هـ 20/2/1436املحكمة قبول النشر في 

شرح اسم هللا األول واألخر 

والظاهر والباطن في ضوء 

 حديث أبي هريره رض ي هللا عنه 

 –مجلة البحوث والدراسات الشرعية 

تاريخ قبول  –جمهورية مصر العربية 

 هـ 9/2/1436النشر 

املؤتمر الدولي للتربية والعلوم  حقوق املرأة في اإلسالم 

اسطنبول  –االجتماعية واإلنسانية 

 هـ 5/4/1435-3خالل الفترة  –تركيا 
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الرتبة  عضولاسم ا

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

عواطف بنت 

 علي الجنوبي

 

أستاذ  

 مشارك

 

الحديث 

 وعلومه

 

زوائد رجال التاريخ 

الكبير للبخاري علي  

تهذيب التهذيب البن 

 حجر العسقالني

 

شرح سنن أبي 

داوود البن 

رسالن الرملي 

من بداية 

كتاب الجهاد 

حتى باب 

مايقول الرجل  

 إذا نزل املنازل 

 جامعة األزهر بتفهنا محبوبات النبي صلى هللا عليه وسلم

مهارات االتصال اللفظية في الحوار 

 النبوي 

 جامعة األزهر بالزقازيق

 مقبول للنشر في مجلة الدرعية العنصريةاألساليب التشريعية ملواجهة 

الجانب اإلبداعي في الدعوة باستثمار 

 الحدث

 مجلة الدرعية مقبولة للنشر

لغة الجسد عن النبي صلى هللا عليه 

 وسلم 

 الدولي للتخصصات األكاديمية مؤتمر 

-17روما خالل الفترة  –أيطاليا  –

 هـ20/12/1434

تعديل السلوك السلبي بإحالل السلوك 

 األيجابي 

الؤتمر الدولي التاسع املتعدد 

التخصصات في املعرفة والعلوم 

 –فرانكفور  –األجتماعية واملجتمع 

-13 خالل الفترة  –كندا 

 هـ 15/5/1435

املساواة بين الجنسين من منظور 

 إسالمي

املؤتمر الدولي للتنمية املستدامة ونظم 

خالل  –ايطاليا  –ة  فينيسيا البيئ

 هـ 29/11/1435-25الفترة 

 جاري النشر اللغة غير اللفطية في السنة النبوية 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

مشاعل بنت 

راشد بن 

محمد 

 الدباس

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

حسن األسوة بماثبت من 

هللا ورسوله في النسوة 

للشيخ صديق بن حسن 

القنوجي من بداية الكتاب 

الثاني إلى ماورد في رحمة 

 املرأة بالحيوان

 

 

شرح اإلمام ابن رسالن 

الرملي لسنن أبي داود 

من أول باب جماع 

أبواب ما يصلى فيه 

من كتاب الصالة إلى 

نهاية باب من قال ال 

 ش يءيقطع الصالة 

أصول التعامل مع غير املسلمين 

 في ضوء السنة النبوية

مقبول للنشر في مجلة الجامعة 

 اإلسالمية

دور املسجد في تعليم املرأة في 

 ضوء السنه

منشور في مجلة املؤتمر العالمي عن 

وضع املرأة املسلمة في املجتمعات 

 م2007املعاصرة في عام 

الحجامة " األحاديث الواردة في 

 في الكتب الستة "

 

 

املجلة العلمية لحولية مركز البحوث 

والدراسات اإلسالمية. بكلية دار العلوم، 

.-47-عدد -2014جامعة القاهر  

)منزلة املرأة في السنة النبوية 

، وأختا(
ً
، وزوجة، وبنتا

ً
 أما

املجلة العلمية لكلية أصول الدين 

 2011-والدعوة بالزقازيق بمصر

24عدد  

كيفية التعامل مع املرأة في 

 اإلسالم 

املؤتمر الدولي في إدارة األعمال 

واألقتصاد والقانون والتربية والعلوم 

-13األجتماعية واإلنسانية خالل الفترة 

هـ15/6/1435  

أهمية معرفة مناهج املحدثين 

 لطالب الحديث 

( 2مؤتمر السنة النبوية الدولي )مستند

-24كوالملبور خالل الفترة 

هـ 25/8/1434  

مقبول للنشر في الجامعة اإلسالمية  الحمد في السنة النبوية 

ه  1437باملدينة املنورة   
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراة رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

 منى بنت

أحمد 

 القاسم

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

شرح صحيح البخاري البن 

بطال القرطبي من باب قوله 

تعالى ) وإذ قال إبراهيم رب 

 ) 
ً
 -اجعل هذا البلد آمنا

 جمع ودراسة وتحقيق

 

 

أحاديث أسئلة 

الصحابيات للرسول 

صلى هللا عليه وسلم 

جمع و  -في األدب 

 دراسة وتحقيق

التربية الوسطية في 

 العبادية واألخالقية

مقبول للنشر في مجلة الجامعة 

 اإلسالمية باملدينة املنورة

في مجلة الجامعة اإلسالمية منشور  الشمائل النبوية

 باملدينة املنورة

رحمة النبي صلى هللا عليه 

 وسلم باملرأة

 طور النشر

التدابير النبوية لحماية 

 املالياملرأة من اإليذاء 

 مقبوٌل للنشر في مجلة 
ٌ

بحث

حوليات الشريعة بجامعة القرآن 

الكريم والعلوم اإلسالمية بجمهورية 

 هـ(1433السودان 

"التدابير النبوية لحماية 

 املرأة من اإليذاء الفكري 

منشوٌر في مجلة كلية التربية جامعة 

 –كفر الشيخ بجمهورية مصر 

 م(2012العدد الثالث 

التدابير النبوية لحماية املرأة 

 من اإليذاء الجنس ي

 طور النشر



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

  

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراة رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

  

منى بنت 

أحمد 

 القاسم

 

أستاذ 

 مشارك

 

الحديث 

 وعلومه

 

شرح صحيح البخاري البن 

بطال القرطبي من باب قوله 

قال إبراهيم رب تعالى ) وإذ 

 ) 
ً
 -اجعل هذا البلد آمنا

 جمع ودراسة وتحقيق

 

أحاديث أسئلة 

الصحابيات للرسول 

صلى هللا عليه وسلم 

جمع و  -في األدب 

 دراسة وتحقيق

تأمالت في أسئلة الصحابيات 

للرسول صلى هللا عليه وسلم في 

 األدب

 دار ابن حزم _لبنان

لتشريع في ا سالم محاسن اإل 

 باملرأةالخاص 

مؤتمر السنة النبوية الدولي 

( السنة النبوية وتحديتها 2)مسند

املعاصرة   كوالملبور خالل الفترة 

 هـ 24-25/8/1434

منهج العالمة املعلمي العدل في بيان 

 الحق والرد على مخالفية

 –مؤتمر السنة أساس الوسطية 

-2كوالملبور خالل الفترة 

 هـ4/2/1436

اإلمام أحمد عن التحديث امتناع 

 )الثبوت والداللة (

مجلة العلوم الشرعية واللغة 

العربية بجامعة االمير سطام بن 

 هـ1/1/1438عبد العزيز الخرج 

مالمح رواية كريمة املروزية لصحيح 

 البخاري 

مجلة كلية أصول الدين بالزقازيق 

 م2016مصر 

تدبر السنن اإللهية لألنبياء واألمم في 

 أحاديث صحيح البخاري 

مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة 

 هـ1438السعودية  –املنورة 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نورة بنت عبد 

 هللا الحساوي 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

أحاديث املرأة املتعلقة 

باملعامالت املالية في 

 الكتب الستة

 

أحاديث 

خروج املرأة 

من بيتها 

ولقائها 

بالرجال 

األجانب في 

الكتب 

 التسعة

حياة أم املؤمنين عائشة رض ي 

هللا عنها في عهد النبي صلى هللا 

 عليه وسلم

املجلة العلمية لكلية أصول الدين 

بجامعة األزهر، والدعوة بالزقازيق 

 24، العدد 2012مصر، 

دليلك إلى حوار الحضارات 

 الناجح

مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، 

 هـ1431الرياض، 

اعتكاف النبي صلى هللا عليه 

 حكم وأحكام-وسلم

 هـ25/1/1433مجلة العدل،  

نظام الزواج عند العرب في 

دراسة  -الجاهلية واإلسالم

 مقارنة في ضوء السنة النبوية

مجلة البيان للقرآن والحديث بجامعة 

 20/4/2012ماليزيا، مقبول للنشر 

مؤتمر السنة النبوية الدولي  حجية خبر الواحد

)مسند(،أكاديمية الدراسات 

 2011اإلسالمية، جامعة ماليزيا، 

قيم التعليم من أجل التنمية 

املستدامة في اململكة العربية 

 السعودية 

املؤتمر الدولي للتنمية املستدامة 

-25ونظم البيئة فينيسا خالل الفترة 

 هـ 29/11/1435

 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نورة بنت 

عبد هللا 

 الشهري 

 

 

أستاذ 

 شاركم

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

تخريج أحاديث الروض 

املربع شرح زاد املستقنع 

لإلمام منصور بهوتي مع 

الحكم عليه من أول باب 

الربا والصرف في كتاب 

 البيوع إلى نهاية الكتاب

زوائد رجال التاريخ 

الكبير للبخاري على 

تهذيب التهذيب البن 

حجر من بداية من 

إلى اسمه حنيذ 

نهاية من اسمه 

خالد بن عرعرة 

 التميمي

حماية البيئة في ضوء 

 الكتاب والسنة

جامعة  -مجلة بحوث كلية اآلداب 

 م2010مصر يناير  املنوفية

االهتمام باألطفال في 

 ضوء الكتاب والسنة

مجلة مركز الخدمة لإلستشارات 

 كلية اآلداب -البحثية 

الثقة بالذات في ضوء 

 و السنة الكتاب

 -مركز البحوث والدراسات اإلسالمية 

جامعة -العلوم دار كلية 

 م2011القاهرة

مشروع معمل تخريج 

األحاديث النبوية 

 الشريفة

 جامعة األميرة نورة -كلية اآلداب 

 

 

أخالقيات األعمال في 

 اإلسالم

-8580لندن اململكة املتحدة )

2225SSh مجلة واصل هللا البيع )

املجلة العاملية للتسويق اإلسالمي 

 م2012
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نورة بنت 

عبد هللا 

 الشهري 

 

 

أستاذ 

 شاركم

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

تخريج أحاديث الروض 

املربع شرح زاد املستقنع 

لإلمام منصور بهوتي مع 

عليه من أول باب الحكم 

الربا والصرف في كتاب 

 البيوع إلى نهاية الكتاب

 

 

زوائد رجال التاريخ 

الكبير للبخاري على 

تهذيب التهذيب البن 

حجر من بداية من 

اسمه حنيذ إلى 

نهاية من اسمه 

خالد بن عرعرة 

 التميمي

الضحك في ضوء 

 السنة النبوية 

 –مجلة البحوث والدراسات الشرعية 

مة 
ً
( 18اإلصدار) –مجلة علمية ُمحك

 م 2014عام 

اإلبداع اإلداري في 

 ضوء السنة النبوية 

 –مجلة البحوث والدراسات الشرعية 

مة 
ً
( 28اإلصدار ) –مجلة علمية ُمحك

 م 2014عام

املنهج النبوي في 

 التفسير القرآني 

املؤتمر القرآني الدولي السنوي 

بمدينة  2012( جامعة ماليا 2)مقدس

 ماليا بماليزيا 

ندوة حول تدريس الدين والقضايا  العدل في اإلسالم 

معهد الحوار م جامعة  –األجتماعية 

الواليات  –م فالدليفيا 2014تمبل

 املتحدة األمريكية 

 

  



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه املاجستير رسالة التخصص

 

 

نورة بنت 

عبد هللا 

 الشهري 

 

 

أستاذ 

 شاركم

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

 

تخريج أحاديث الروض 

املربع شرح زاد املستقنع 

لإلمام منصور بهوتي مع 

الحكم عليه من أول باب 

الربا والصرف في كتاب 

 البيوع إلى نهاية الكتاب

 

 

التاريخ زوائد رجال 

الكبير للبخاري على 

تهذيب التهذيب البن 

حجر من بداية من 

اسمه حنيذ إلى 

نهاية من اسمه 

خالد بن عرعرة 

 التميمي

أثر السنة النبوية في 

 مكافحة الفساد اإلداري 

املؤتمر الدولي للتخصصات األكاديمية 

-/26/5بمدينة الس فيقاس خالل الفترة 

 هـ 1/6/1436

أخالقيات مهنة التعليم 

 لدى األستاذ الجامعي 

املؤتمر اآلسيوي في االخالق والدين 

م ) السلطة ( يمدينة 2015والفلسفة 

-6أوساكا باليابان  خالل الفترة 

 هـ 9/6/1436

مؤتمر فهم النصوص الدينية من خالل  العلم في العهد النبوي 

اللغة  بمدينة سان دييغو خالل الفترة 

 ه23-24/3/1436

فن اإلدارة في العصر 

 النبوي 

املؤتمر الدولي للتخصصات األوربية 

-13بمدينة فيينا النمساوية خالل الفترة 

 هـ  15/6/1435
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نورة بنت 

عبد هللا 

 الشهري 

 

 

أستاذ 

 شاركم

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

تخريج أحاديث الروض 

املربع شرح زاد املستقنع 

لإلمام منصور بهوتي مع 

الحكم عليه من أول باب 

الربا والصرف في كتاب 

 البيوع إلى نهاية الكتاب

زوائد رجال التاريخ 

الكبير للبخاري على 

تهذيب التهذيب البن 

حجر من بداية من 

اسمه حنيذ إلى 

نهاية من اسمه 

خالد بن عرعرة 

 التميمي

هدي النبي صلى هللا 

علية وسلم في 

 األتصال باملجتمع 

املؤتمر الدولي للتربية والعلوم 

األنسانية بمدينة سيدار والية يوتا 

الجنوبية في املواليات املتحدة 

-15األمريكية خالل الفترة 

 ه18/8/1434

القرآن الكريم معجزة 

املصطفى صلى هللا 

عليه وسلم في 

 االتصال باملجتمع 

املؤتمر الدولي للتربية و العلوم 

اإلنسانية جامعة يوتا الجنوبية 

م مدينة سيدا والية يوتا 2013

 الواليات املتحدة األمريكية–الجنوبية 

 بحث األحاديث الوادرة

في عيس ى عليه السالم 

في الصحيحين بحث 

 اتصال علمي 

 الواليات املتحدة اإلمريكية 

 جامعة سان دييقو

 م2016
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نورة بنت فهد 

 العيد

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

الحديث 

 وعلومه

 

التاريخ زوائد رجال 

الكبير للبخاري على  

تهذيب التهذيب البن 

حجر العسقالني القسم 

الثالث حرفا الثاء 

 والجيم

 

 

تحقيق كتاب 

املعين على تفهم 

األربعين لإلمام 

 ابن امللقن

األحاديث الواردة في تخليل 

 و دراسة  –اللحية 
ً
"جمعا

 و تخريج"

للعلوم الشرعية  -مجلة الدرعية 

 الرياض -واآلثار 

ضحك و تبسم رسول هللا 

 -صلى هللا عليه وسلم 

 -رواية و دراية

 -طنطا  -مجلة الشريعة و القانون 

 مصر

تعقيبات الحافظ ابن 

حجر على مرويات أبي 

 هريرة في إتحاف املهرة

جامعة كفر  -مجلة كلية التربية 

 مصر -الشيخ 

جزء من حديث القاض ي 

 بكار بن قتيبة الثقفي

جامعة اإلمام محمد بن  -سنن مجلة 

 سعود

املرأة والتحديات املعاصرة 

 في ضوء السنة النبوية 

املؤتمر الدولي الثاني حول تطوير 

خالل  –تورنتو  –دراسات املرأة 

 هـ 23/8/1436-22الفترة 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

نورة بنت فهد 

 العيد

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

الحديث 

 وعلومه

زوائد رجال التاريخ 

الكبير للبخاري على  

تهذيب التهذيب البن 

حجر العسقالني القسم 

الثالث حرفا الثاء 

 والجيم

 

تحقيق كتاب 

املعين على تفهم 

األربعين لإلمام 

 ابن امللقن

 

التحديات املعاصرة على 

 و أقليات 
ً
 أهل السنة دوال

 

( السنة 2املؤتمر الدولي مسند )

النبوية وتحدياتها املعاصرة  كواالملبور 

 ه25/8/1434-24خالل الفترة 

ندوة حول تعليم الدين والقضايا  حسان في اإلسالم اإل  

االجتماعية فالدلفيا خالل الفترة من 

 هـ 16-18/10/1435

التحصينات الفكرية 

 للشباب في اإلسالم 

مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

أمل بنت فهد 

بن صالح 

 الشلهوب

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

صحيح البخاري شرح 

من أول باب املسح على 

الخفين إلى نهاية كتاب 

 التيمم دراسة وتحقيق

زوائد رجال التاريخ الكبير 

لإلمام البخاري على 

تهذيب التهذيب للحافظ 

العسقالني ممن اسمه 

 خالد بن

أبي العزه إلى نهاية حرف 

 الخاء "دراسة"

  

الجوهرة 

بنت حمد 

 املبارك

 )تقاعدت(

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

آداب العالم واملتعلم 

 كما بينتها السنة

ثالثيات مسند اإلمام 

أحمد بن حنبل الشيباني 

هـ  241املتوفى سنة 

تخريج محب الدين 

إسماعيل بن عمر 

املقدس ي املتوفى سنة 

هـ دراسة وتحقيق  613

 وتخريج

  



الطبعة السابعة -دليل  النتاج العلمي  

 

80 
 

  

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث الدكتوراهرسالة  رسالة املاجستير التخصص

خلود بنت 

عبدهللا بن 

 إبراهيم الكلثم

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

أحاديث اإلسراء واملعراج 

 تحقيق ودراسة

تحقيق مخطوط 

شرح سنن بن أبي 

داود البن رسالن 

الرملي كتاب 

 الجنائز

شرح أحاديث باب الرفق 

من كتاب األدب من سنن 

 ابن ماجه

 في طور النشر

دراسة موضوعية لعشرة 

أحاديث في نزول البالء 

 والوباء على األمة

 في طور النشر

االثتثمار اإلسالمي وأثرة في 

معالجة األزمات " قصة 

يوسف علية السالم 

 " 
ً
 أنموذجا

املؤتمر األكاديمي األعمال واألقتصاد 

بمدينة برشلونه األسبانية خالل 

 هـ 1/4/1436-/27/3الفترة 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

ريم بنت عبد 

املحسن بن 

محمد 

 السويلم

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

شرح صحيح البخاري 

البن بطال )كتاب 

الطالق( تحقيق ودراسة 

 هـ1423

أحاديث معاملة 

النبي صلى هللا 

عليه وسلم ألهل 

الكتب  بيته في

رواية -الستة 

 هـ1432 -ودراية

مواساة املرأة في السنة 

النبوية، مواساة النبي 

صلى هللا عليه وسلم 

 
ً
 لبناته مثاال

مؤتمر املرأة في السيرة النبوية واملرأة 

املعاصرة) اململكة العربية السعودية 

( نظمه كرس ي الشيخ عبدهللا 
ً
أنموذجا

 الحميد لخدمة السيرة والرسول صلى هللا

 هـ1433عليه وسلم بجامعة القصيم 

املنهج الشرعي في الرد 

على املستهزئين 

بالرسول صلى هللا 

 عليه وسلم

( 2مؤتمر السنة النبوية الدولي )مسند

نظمه قسم القرآن والحديث/ أكاديمية 

الدراسات اإلسالمية بجامعة مااليا 

 هـ1435

الدالالت التربوية في 

قصة الذبيح من سورة 

 الصافات 

مؤتمر الدراسات القرآنية واملسلمين في 

الغرب بمدينة مانشيتر خالل الفترة من 

 هـ15-17/10/1436
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

لولوة بنت 

 عبدهللا البسام

 )تقاعدت(

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

تحقيق كتاب التنكيت 

واإلفادة في تخريج 

 أحاديث خاتمة السعادة

جهود املرأة في رواية 

الحديث في القرآن السابع 

 الهجري 

إتمام الفائدة في تراجم 

النساء الالتي لهن 

 عنايه بالحديث النبوي 

 بحث تفرغ علمي 

لطيفة بنت 

 ناصر الراشد

 )تقاعدت(

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

أحاديث عمدة الفقه 

البن قدامة تحقيق 

 وتخريج

القسم الخامس من شرح صحيح 

البخاري للعالمة أبي الحسن علي 

 بن بطال املالكي القرطبي

من أول كتاب الجمعة إلى نهاية 

إلى نهاية سجود القرآن "دراسة 

 وتحقيق"

  

ليلى بنت صالح 

 البديع

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

تخريج أحاديث الروض 

املربع شرح زاد املستنقع 

من كتاب الجنائز إلى 

نهاية باب الخيار في البيع 

 من كتاب املعامالت

زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام 

البخاري على تهذيب التهذيب البن 

حجر العسقالني بداية ممن 

اسمه الحكم إلى نهاية من اسمه 

و حمزة مع تخريج حديث لكل را

 منهم

دور املرأة املسلمة مع 

أبنائها في ضوء السنة 

الصحيحة )مرحلة 

 الطفولة ( 

مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

مشاعل بنت 

ناصر بن 

عبدهللا 

 الدعيدع

 

أستاذ 

 مساعد

 

الحديث 

 وعلومه

شرح صحيح البخاري من باب 

)إذا زكى الرجل رجال (من 

كتاب الشهادات إلى نهاية 

باب)هل ينتفع الواقف 

 بوقفه( "دراسة وتحقيق"

األحاديث املرفوعة في 

كتاب غريب الحديث 

-198لإلمام الحربي )

 ( من أول باب شن"285

إلى نهاية باب طفر 

 دراسة وتحفيق 

  

 

مشاعل بنت 

ناصر 

 الخميس

 

أستاذ 

 مساعد

 ا

لحديث 

 وعلومه

شرح صحيح البخاري ألبي 

الحسن علي بن خلف بن عبد 

بطال القرطبي  بن  امللك

هـ   من أول 449املتوفي سنه 

كتاب العدة إلى باب ذكر 

ألفاظ من الغريب من كتاب 

 الشهادات "دراسة وتحقيقا"

اآلثار املسندة في كتاب 

غريب الحديث من باب 

: سجر إلى باب : خدر 

لإلمام أبي إسحاق 

إبراهيم بن إسحاق 

هـ 285ـ198الحربي 

 دراسة وتخريجا
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

هند بنت 

 محمد 

 الجار هللا

أستاذ 

 مشارك

الحديث 

 وعلومه

أحاديث فضائل سور 

القرآن الكريم من تفسير 

الدر املنثور للسيوطي 

,تخريجها ودراسة 

 أسانيدها والحكم عليها

تخريج أحاديث 

وآثار فضائل 

آيات القرآن 

الكريم من 

تفسير الدر 

املنثور من أول 

الكتاب إلى 

نهاية سورة 

 البقرة

البيان في تخريج أحاديث و 

 آل عمران آثار فضائل آيات 

املجلة العلمية لكلية أصول الدين 

والدعوة بجمهورية مصر العربية القاهرة 

 ه1435عام 

املجتبى في تخريج احاديث 

وآثار فضائل آيات القرآن 

الكريم لسورة النساء من 

 تفسير الدر املنثور للسيوطي 

كلية  –جامعة األزهر  –املجلة العلمية 

املجل  34العدد  –مصر -أصول الدين  

 ه 1435/1436األول تاريخ النشر 

مشروعية السواك واألعجاز 

دراسة في ضوء  –العلمي 

 السنة النبوية 

 –مجلة البحوث والدراسات الشرعية 

 ه1436عام  – 41العدد  –مصر 

مع غير اتباع  ندوة الحوار والتواصع حقوق غير املسلم في اإلسالم 

 –الديانات جامعة فلوريدا انترنشونال 

 أمريكا -فلوريدا  –ميامي 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

هيلة بنت 

فهد بن 

 محمد الهذال

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

تخريج كتاب الروض الربع 

إلى نهاية من بداية الكتاب 

 كتاب الصالة

زوائد رجال التاريخ الكبير 

للبخاري على تهذيب التهذيب 

البن حجر العسقالني من 

بداية من اسمه حسان إلى 

حصين بن حرمله املهري مع 

 تخريج حديث لكل راو منهم
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

وفاء بنت 

عبد العزيز 

 الزامل

 

أستاذ 

 مساعد

 

الحديث 

 وعلومه

شرح ابن بطال على 

صحيح البخاري، 

دراسة « كتاب الجهاد

 وتحقيق

 

القصص 

النبوي في 

 الكتب الستة

رد الشبهات حول حادثة سحر النبي 

 صلى هللا عليه وسلم

 هـ1431جامعة املاليا بماليزيا 

األساليب التعليمية في السنة النبوية 

 ـ أسلوب القصة  أنموذجا ـ

 هـ1432جامعه يترافندرم بالهند 

املشكالت الزوجية ومهارات احتوائها 

 في بيت النبوة 

مجلة البحوث الفقيهة املعاصرة 

 بالرياض 

رجال البخاري الذين وصفوا 

بالتشيع ومنهج البخاري في الرواية 

 عنهم في الجامع الصحيح 

 السودان  –مجلة أم درمان 

دور الصحابيات في املجتمع من 

 خالل كتب الطبقات 

مجلة البحوث والدراسات الشرعية 

 مصر 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث الدكتوراهرسالة  رسالة املاجستير التخصص

أنوار بنت 

سعود محمد 

 السويلم

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

الترفيه والترويح في ضوء 

الكتب التسعة "دراسة 

 حديثية وتحليلية"

كتاب طب النبي صلى هللا عليه 

وسلم لإلمام إبي العباس جعفر 

ه 432محمد املستغفري ت

 ودراسة من أول باب جا
ً
ء تحقيقا

من أكل القثاء بامللح 

 هـ 6/2/1438

  

سلطانة بنت 

سعود بن 

عبدالعزيز 

 السالمة

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

شرح سنن أبي داود لإلمام ابن رسالن 

( من أول باب الشهر 844الرملي املتوفى)

يكون تسعا وعشرين إلى آخر باب قدر 

مسيرة ما يفطر فيه املسافر من كتاب 

 وتحقيق"الصيام "دراسة 

األحاديث التي لم يذكرها 

 
ً
الترمذي في الباب )جمعا

 ودراسة ( أبواب الطهارة (

  

سارة بنت 

 ناصر الراشد

 "تقاعدت"

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

السيدة عائشة رض ي هللا 

 عنها والسنة النبوية

كتاب سالح املؤمن في الدعاء والذكر 

ألبي الفتح محمد بن محمد بن علي 

املعروف بابن اإلمام  تاج الدين

هـ وضبط أحاديثه  745املتوفي سنة 

وتخريجها من أول الكتاب إلى باب 

األدعية املتعلقة بالصيام وبيان 

درجة كل منها مع التعليق عليها عند 

 الحاجة
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

عزة بنت 

 الراشد ناصر 

 "تقاعدت"

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

مرويات جابر بن سمرة 

في مسند اإلمام أحمد بن 

 حنبل "تحقيق وتخريج"

القسم األول من شرح ابن 

بطال الصحيح اإلمام البخاري 

من أول الكتاب إلى نهاية باب 

 الوضوء باملد "دراسة وتحقيق"

  

مريم بنت 

 ياسين فطاني

 "تقاعدت"

أستاذ 

 مساعد

الحديث 

 وعلومه

الصحابيات األنصاريات 

في مسند اإلمام أحمد بن 

 حنبل "تحقيق وتخريج"

القسم الثاني من شرح صحيح 

البخاري للعالمة علي بن بطال 

القرطبي من أول كتاب الصالة 

إلى كتاب األذان "تحقيق 

 ودراسة"

  

نورة بنت 

عبدالرحمن 

العبدالكريم 

 "تقاعدت"

الحديث  محاضر

 وعلومه

مدونات في الحديث قبل 

 الكتب الستة
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 العقيدة واملذاهب املعاصرة

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

سارة بنت 

 فراج العقال

 )تقاعدت(

 

 

 أستاذ

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

الجهمية وموقف 

السلف منهم في القرن 

 الثالث الهجري 

 

 

توحيداأللوهية 

والفرق الضالة فيه 

)الشيعة،الصوفية 

،الباطنية( دراسة 

نقدية في ضوء 

عقيدة أهل السنة 

 والجماعة

اللجنة الدولية لإلعجاز 

 العددي

الهيئة املغربية لإلعجاز العلمي في 

 هـ 1433القرآن والسنة

منهج متقدمي السلف 

واملعاصرين في اإلعجاز 

 العددي

 -جامعة ماليا -مركز بحوث القرآن 

 ماليزيا

وقفة مع الصوفية في 

مسائل التوسل والشفاعة 

 والبناء على القبور 

املعهد العالمي للفكر اإلسالمي 

 -الجامعة اإلسالمية  -والحضارة 

 هـ 1433ماليزيا 

اعتراضات الخارجين علي عثمان 

بن عفان رض ي هللا عنه "عرض 

 وتحليل"

ندوة ذو النورين عثمان بن عفان 

مركز  -صحبة صادقة وخالفة راشدة 

عقبه بن نافع بطنجه ـ املغرب عام 

 هـ1434

قراءة عقدية في حديث 

 اإلفتراق

 -املؤتمر العالمي للفكر اإلسالمي 

 ماليزيا -كلية دار الرضوان 

التثليث ومنهج ابن تيمية 

في إبطاله من خالل كتابه 

 الصحيحالجواب 

مجلة جامعة أم القرى لعلوم 

الشريعة واللغة العربية وآدابها 

 هـ1423عام 25العدد

  



الطبعة السابعة -دليل  النتاج العلمي  

 

90 
 

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

سارة بنت 

 فراج العقال

 )تقاعدت(

 

 

 أستاذ

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

الجهمية وموقف 

السلف منهم في القرن 

 الثالث الهجري 

 

 

توحيداأللوهية 

والفرق الضالة فيه 

)الشيعة،الصوفية

، الباطنية( دراسة 

نقدية في ضوء 

عقيدة أهل السنة 

 والجماعة

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة  الوسوسة في اإليمان

واللغة العربية وآدابها 

 هــ1424عام26العدد

السالم في قصة إبراهيم عليه 

 سورة األنعام

وزارة  -مجلة البحوث اإلسالمية 

 هـ1423عام68الشؤون اإلسالمية العدد

حماد بن أبي سليمان ومذهبه 

 في اإليمان

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة 

 واللغة العربية وآدابها

إبراهيم عليه السالم واألنبياء 

من ذريته الوارد ذكرهم في 

 الكريمالقرآن 

املجلة العلمية لكلية أصول الدين في 

 م2006عام 18الزهر العدد

صفات األنبياء ومهماتهم الواردة 

 في سورة األنعام

مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 هـ1427عام55اإلسالمية العدد

دالئل النبوة الواردة في سورة 

 األنعام

 مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود

وزارة الشؤون -مجلة البحوث اإلسالمية  املنة مفهومها والتحذير منها

 هـ1427عام 80اإلسالمية  العدد
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

سارة بنت 

 فراج العقال

 )تقاعدت(

 

 

 أستاذ

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

الجهمية وموقف 

السلف منهم في القرن 

 الثالث الهجري 

توحيداأللوهية 

والفرق الضالة 

فيه 

)الشيعة،الصو 

فية،الباطنية( 

دراسة نقدية 

في ضوء عقيدة 

أهل السنة 

 والجماعة

املسلك النوعي واملسلك 

 الشخص ي والفرق بينهما

مجلة العلوم اإلنسانية وكالة كليات 

 هـ1429البنات العدد االول عام

الكفر مفهومه وأنواعه 

 والغالة فيه

مجلة البحوث اإلسالمية وزارة 

عام  83الشؤون اإلسالمية العدد

 هـ1428

تكفير املعين عند أئمة 

 الدعوة النجدية

معهد البحوث وإحياء الثرات اإلسالمي 

 هـ1430التابع لجامعة أم القرى عام 

فهم النصوص الشرعية من 

خالل لغة املحاور : تفسير ان 

تيمية للفظ واألب واألبن 

 
ً
 عند النصاري أنموذجا

مؤتمر فهم النصوص الدينية من 

خالل اللغة بمدينة سان دييغو خالل 

 هـ24/3/1436-23افترة من 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

سارة بنت 

 فراج العقال

 )تقاعدت(

 

 

 أستاذ

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

الجهمية وموقف 

السلف منهم في القرن 

 الثالث الهجري 

توحيداأللوهية 

والفرق الضالة 

 فيه )الشيعة،

 الصوفية،

الباطنية( 

دراسة نقدية 

في ضوء عقيدة 

أهل السنة 

 والجماعة

اعتراضات الخارجين على 

 عثمان رض ي هللا عنه 

ندوة  ذي النورين عثمان بن عفان  

رض ي هللا صحبه صادقة وخالفة 

راشدة بمدينة طنجة املغربية خالل 

 هـ19/12/1434-18الفترة 

موقف أبي بكر الصديق 

رض ي هللا عنه من املردتدين 

 خالل خالفته 

الرابطة  –مركز عقبه بن نافع 

املحمدية للعماء في املغرب خالل 

م  املوافق 2015سبتمبر  9-8الفترة 

 ه 1437

 

أوجة الرحمة املتعلقة 

النبوات  –بالغيبيات 

 
ً
  -أنموذجا

 مؤتمر الرحمة الدولي

 بجامعة امللك سعود 

 ه 28-29/4/1437

 م2016فبراير 

جهود إبي بكر رض ي هللا عنه 

 في خدمة اإلسالم 

مؤتمر حقوق الصحابة وآل بيت النبي 

صلى هللا عليه وسلم وآزواجه رض ي 

 هـ14/8/1438-13هللا عنهم وفضلهم 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

منيره بنت 

 محمد املطلق

 )تقاعدت(

 

 

 أستاذ

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

التوكل على هللا 

وموقف الطوائف 

 اإلسالمية من ذلك

 

 

آثار علماء 

الحنفية في بيان 

 توحيد األلوهية

أحوال السموات يوم القيامة في 

 القرآن

م 2009مجلة القراءة واملعرفة  عدد 

الجمعية  املصرية كلية التربية  

 جامعة عين شمس.

أهم معوقات الجودة التي تحول 

التطوير وطرق دون عمليات 

 التغلب عليها

كلية التربية بالفيوم جامعة الفيوم 

 م2008

من أشراط الساعة قوامة الرجل 

 على خمسين امرأة

حولية كلية أصول الدين  والدعوة 

 16جامعة األزهر القاهرة العدد 

الشبه التي أثيرت حول حادثة 

 سقيفة بني ساعدة و الرد عليها

بالفيوم جامعة  مجلة كلية التربية

 الفيوم

جزاء املتقين في اآلخرة كما جاء 

 في القرآن الكريم

م 2008مجلة القراءة واملعرفة  عدد 

الجمعية  املصرية كلية التربية  

 -جامعة عين شمس 

جزاء املتقين في الدنيا كما جاء 

 في القرآن الكريم

م 2008مجلة القراءة واملعرفة  عدد 

املصرية كلية التربية  الجمعية  

 –جامعة عين شمس 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

منيره بنت 

 محمد املطلق

 )تقاعدت(

 

 

 أستاذ

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

التوكل على هللا 

وموقف الطوائف 

 اإلسالمية من ذلك

 

 

آثار علماء 

الحنفية في بيان 

 توحيد األلوهية

العبادات  أسباب تحمي من 

 املصائب

مجلة البحوث اإلسالمية  الرئاسة 

العامة للبحوث العلمية واإلفتاء في 

 الرياض

من عقيدة أهل السنة والجماعة 

اإليمان بكالم من لم يعتد تكلمه 

 ونطقه مماورد في الكتاب والسنة

مجلة معارف  كلية الدراسات 

 اإلسالمية  جامعة كراتش ي.

الفراسة وعالقتها  ببعض 

 املصطلحات قديما وحديثا

الجمعية  –مجلة الدراسات العقدية 

الجامعة  -العلمية السعودية

 املدينة املنورة. -اإلسالمية

عذاب املكذبين بالرسل كماء جاء 

 في الكتاب والسنة

مجلة كلية التربية جامعة عين شمس 

 القاهرة –

مقارنة بين فرقتي الكاثوليك 

 والبروتستانت "عرض ودراسة"

 هـ1434هـ/1433لعام 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

منيره بنت 

 محمد املطلق

 )تقاعدت(

 

 

 أستاذ

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

هللا التوكل على 

وموقف الطوائف 

 اإلسالمية من ذلك

 

 

آثار علماء 

الحنفية في بيان 

 توحيد األلوهية

السيدة مريم عليها السالم في 

 النصرانية واإلسالم

       WEIمؤتمر اسطنبول 

 10- 7من  WEIللمؤتمر اسطنبول     

 هـ8/1434/ 

من دالئل نبوة الرسل نصرهم و 

 أتباعهم كما قرر ذلك القرآن

مجلة كلية أصول الدين والدعوة 

 بالزقازيق جامعة األزهر

أسباب لدفع البالء قبل وقوعه 

 ،وأسباب لرفعه بعد وقوعه

مجلة البحوث اإلسالمية  الرئاسة 

العامة للبحوث العلمية واإلفتاء في 

 الرياض

وسيلة منع العائن لعينه من 

 إصابة نفسه أو غيره

اإلمام محمد بن مجلة جامعة اإلمام 

 سعود اإلسالمية الرياض

ضوابط الرؤيا و ضوابط 

تفسيرها في ضوء الكتاب 

 والسنة

مجلة كلية التربية بجامعة امللك 

 سعود الرياض
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

منيره بنت 

 محمد املطلق

 )تقاعدت(

 

 

 أستاذ

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

التوكل على هللا 

وموقف 

الطوائف 

اإلسالمية من 

 ذلك

 

 

آثار علماء الحنفية في 

 بيان توحيد األلوهية

األسباب املشروعة و 

 الوهمية ملنع العين

مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية الرياض

الرئاسة العامة مجلة البحوث اإلسالمية   الثبات

 للبحوث العلمية واإلفتاء في الرياض

املنهج السلفي نشأته 

 واستمراره وخصائصه

مجلة ندوة السلفية ..جامعة اإلمام محمد 

 هـ1433بن سعود اإلسالمية عام 

املزاعم التي أثيرت 

حول بيعة أبي بكر 

رض ي هللا عنه 

 بالخالفة والرد عليها

جامعة اإلمام محمد مجلة العلوم الشرعية 

 بن سعود اإلسالمية
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

شريفة بنت 

أحمد 

 الحازمي

 

 

 أستاذ 

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

العمل وعالقته 

باإليمان عند 

الفرق 

اإلسالمية في 

ضوء عقيدة 

 أهل السنة

 والجماعة

 

 

منهج شيخ اإلسالم ابن 

تيميه في كتابه بيان 

تلبيس الجهمية في 

تأسيس بدعهم 

الكالمية دراسة 

تحليلية في ضوء أهل 

 السنة والجماعة

الوحي بالقرآن عند 

الفالسفة املنتسبين إلى 

االسالم ، كيفيته ومصدره 

 ، دراسة عقدية

املجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة 

هـ ـ 1432بالزقازيق جامعة األزهر / مصر / 

 املجلد الثالث – 23م / العدد 2011

موقف املخالفين ألهل 

السنة والجماعة في 

االعتقاد من القراءات 

 القرآنية /  بحث مشترك

مقبول للنشر في مجلة الدراسات القرآنية الصادرة 

عن الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه 

اإلمام محمد بن سعود االسالمية / اململكة جامعة 

 هـ1433العربية السعودية / مقبول للنشر عام

ة في آنيأثر القرآءات القر 

إثبات مسائل العقيدة 

هل السنة أعند 

 والجماعة بحث مشترك

مقبول للنشر في مجلة العلوم الشرعية 

العلمي بجامعة  الصادرة عن عمادةالبحث

 هـ1433افمام محمد بن سعودعام

أثر اإليمان على 

 اإلنسان

مقبول للنشر في املجلة العلمية لكلية اصول 

الدين والدعوة بالزقازيق جامعةاألزهر 

 24هـالعدد1433عام

موقف الشيخ ابن 

عثيمين من اإلستدالل 

بالعقل والفطرة على 

 أصول االعتقاد

منشور في ندوة جهود الشيخ محمدابن 

عثيمين جامعة القصيم كلية الشريعة 

 هـ1431والدراسات اإلسالميةعام
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

شريفة بنت 

أحمد 

 الحازمي

 

 

 أستاذ 

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

 العمل وعالقته

باإليمان عند الفرق 

اإلسالمية في ضوء 

عقيدة أهل السنة 

 والجماعة

منهج شيخ 

اإلسالم ابن 

تيميه في كتابه 

بيان تلبيس 

الجهمية في 

تأسيس بدعهم 

الكالمية دراسة 

تحليلية في ضوء 

أهل السنة 

 والجماعة

أثبات التنفس هلل جل جالله 

 دراسة عقدية  

مجلة العلوم الشرعية العدد الثاني 

 م1438/2016إلربعون املجلد األول وا

حصر القرآن ألقسام األديان 

 دراسة عقدية  –

مجلة تبيان للدراسات القرآنية الرياض 

 هـ1437املجلد األول عام  24العدد 

املقاصد العقدية في 

السورواآليات املشروع 

 قراءتها في اليوم والليلة 

مجلة العلوم الشرعية بجامعة األمير 

سطام بن عبد العزيز بالخرج 

 هـ26/7/1437

ما يجري من األلفاظ في حق 

هللا جل جالله وحاالته 

 وضوابطه وأحكامه

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم 

والدراسات الشرعية بأبها 

 هـ17/8/1437

املتطلبات العقائدية 

والفكرية للمستشرقين في 

منهجية البحوث اإلسالمية 

)
ً
 )الوحي والنبوة أنموذجا

بحوث مؤتمر ا الستشراق ماله وماعليه 

كلية العلوم واآلداب بجامعة القصيم 

 م1438/2016الرس املجلد األول 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

 

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث الدكتوراهرسالة  رسالة املاجستير التخصص

 

 

شريفة بنت 

أحمد 

 الحازمي

 

 

 أستاذ 

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

العمل وعالقته 

باإليمان عند الفرق 

اإلسالمية في ضوء 

عقيدة أهل السنة 

 والجماعة

منهج شيخ 

اإلسالم ابن 

تيميه في كتابه 

بيان تلبيس 

الجهمية في 

تأسيس بدعهم 

الكالمية دراسة 

تحليلية في ضوء 

أهل السنة 

 والجماعة

تأليف مقررات الثقافة 

" 4-3-2-"1اإلسالمية 

باالشتراك مع الدكتورة نوال 

 العيد

 

 امان وكيفية بناؤهإليأصول ا

في نفس الطفل دراسة 

عقدية في ضوء الكتاب 

 والسنة

 مؤلف تحت املراجعة

القراءات القرآنية  توجية

املتواترة في باب توحيد هللا 

عند شيح اإلسالم ابن تيمية 

 رحمة هللا عليه 

مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

القضايات العقدية في 

قصص أزواج األنبياء عليهم 

 السالم في القرآن الكريم 

حولية كلية أصول الدين والدعوة 

-ه1437بجامعة طنطا العدد الثامن 

 م 2016
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

فوزيه عبد 

العزيز 

 الشائع

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

 االستعاذة

باهلل حقيقتها 

 و أحكامها

 

 

 كتاب 

األقوم على  )الرد

ما في فصوص 

البن  الحكم(

 تيمية 

 "دراسة وتحقيق"

) تقرير القرآن للتوحيد بضرب 

 األمثال(

منشور في مجلة الشريعة والدراسات 

هـ ، العدد : 1433الكويت ، عام  –اإلسالمية 

 .27السنة :  89

تحقيق مخطوط ) صوارم 

 املسلولة(البراهين 

عام  مجلة عالم املخطوطات والنوادر / الرياض

 ه1430

 العدد الثاني من املجلد الرابع عشر .

النصيرية ، نشأتها ومعتقداتها 

 وحكم اإلسالم فيها

مجلة كلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية 

 م. 2012أسيوط ، العدد الثالثون ، لعام  –

جهود امللك عبدالعزيز في 

 محاربة البدع

االديان واملذاهب  الجمعية السعودية لعلوم

 هـ1433والفرق 

 الهواتف عند الصوفية

 

مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية / 

 ه. 1442 الرياض
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

مديحة بنت 

إبراهيم 

هللا عبد 

 السدحان

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

 

 

التشبة بغير 

املسلمين وأثره 

 في العقيدة

 

 

تحقيق 

ودراسة كتاب 

تطهير الجنان 

عن الخطور 

والتفوه بثلب 

معاوية بن أبي 

سفيان البن 

 حجر الهيتمي

 - مجلة جامعة اإلمام  محمد بن سعود اإلسالمية صفات املنافقين قبيل الحروب

 هـ1430 - 10عدد 

عدد  -مجلة  البحوث العلمية واإلفتاء بالرياض  صفات املنافقين أثناء الحروب

 هـ1428  -  83

النفاق وأثره في صفات املنافقين بعد 

 الحرب

 - 24مجلة كلية أصول الدين بأسيوط عدد 

 هـ1427

منهج القرآن الكريم للتأثيرفي عقائد 

 املنافقين

مجلة البحوث والدراسات الشرعية و مجلة فكر 

هـ  1433-وإبداع كلية البنات بعين شمس األول 

 م 2012 - 70

دور العلماء في بيان حقوق الوالة و 

 التحذير من الخروج عليهم

مجلة مؤتمر اإلرهاب بالجامعة اإلسالمية باملدينة 

 هـ 1430

مجلة مؤتمر اإلسالم والسالم بجامعة الدمام  أثر الذنوب واملعاص ي في فساد البيئة

 هـ 1433

منهج الشيخ ابن عثيمين في نشر 

مقاومة التطرف  -العقيدة الصحيحة 

 
 
 في الجزائر أنموذجا

مجلة مؤتمر جهود اململكة بالجامعة اإلسالمية 

 هـ 1432باملدينة 

 هـ1433عام 83عدد مجلة الدراسات العقدية الشرك األصغر خطورته والتحذير منه

أثر التوحيد في تكوين الشخصية 

 املبدعة املتقنة للعمل

 بحث تفرغ علمي 

أثر األيمان باالسماء والصفات في تكون 

 الشخصية 

مجلة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 ه1437
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الرتبة  سم العضوا

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

ابتسام بنت 

عبد الرحمن 

عبد العزيز 

 الفالح

أستاذ 

 مشارك

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

الهجر املشروع 

واملمنوع في ضوء 

 القرآن الكريم

عقائد اليهود 

ومواقفهم في القرآن 

 الكريم

التنجيم من منظور 

 عقدي

مجلة الدراسات اإلسالمية 

كلية العلوم واللغة العربية ب

 م 2015بالقاهرة 

املذاهب الفكرية ودورها 

 في املجتمعات 

املؤتمر الذولي للتخصصات 

أيطاليا خالل  –األكاديمية 

 هـ2/9/1436-28/8الفترة 

مفهوم اإللحاد وآثارة 

السلبية على الفرد 

 واملجتمع 

 –مؤتمر األكاديمية األوربية 

-25نيوزيالندا خالل الفترة 

 هـ 28/12/1435

حديث )مفاتيح الغيب( 

 دراسة عقدية 

مجلة الدراسات العقدية 

بالجامع ةاإلسالمية باملدينة 

  م 2015 املنورة 

مفهومه واسبابه األلحاد 

املوقف منه دراسة 

  تطبيقية 

مجلية معالم الدعوة في 

جامعة ام درمان اإلسالمية 

 في السودان 

التوكل على هللا )مفهومه 

 وآثاره النسفية واألجتماعية

مجلة الدراسات العربية في كلية 

 العلوم بالقاهرة 
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الرتبة  سم العضوا

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

بنت ابتسام 

فهد مشاري 

 السعدون 

أستاذ 

 مساعد

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

املجاز في إاللهيات عند 

املتكلمين في ضوء 

عقيدة أهل السنة 

 والجماعة

املناهي اللفظية الواردة في 

الكتب الستة املتعلقة 

بالتوحيد "جمع ودراسة 

 عقدية"

 جاري النشر  عقائد الدروز 

القضاء والقدر بين 

القدرية وأهل السنة 

 والجماعة 

 جاري النشر 

موقع األشاعرة من 

 الصفات 

 جاري النشر 

صفة األباضية 

 بالخوارج 

 جاري النشر 
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الرتبة  سم العضوا

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

أمل بنت 

سليمان 

 املوس ى

أستاذ 

 مساعد

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

األلوس ي من األسماء موفق 

والصفات من خالل تفسيره 

روح املعاني في تفسير القرآن 

والسبع املثاني عرض ونقد على 

ضوء عقيدة أهل السنة 

 والجماعة

الشيخ أبو إسماعيل الهروي وآراؤه 

  االعتقادية في التوحيد والتصوف

) عرض وتحليل على ضوء عقيدة 

 أهل السنة والجماعة (

املصطلح الصوفي 

الذوق واملوقف 

 السلفي منه 

مجلة سلسلة دراسات عربية 

وإسالمية جامعة القاهرة 

 الجزء الستين 

 مصر 

 م2016هـ1438محرم 
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الرتبة  سم العضوا

 العلمية

 النشرجهة  األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

الجوهرة بنت 

سعد بن 

 راشدالجبر

 

أستاذ 

 مساعد

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

كتاب السنة للحافظ أبي بكر 

أحمد بن أبي عاصم الضحاك 

بن مخلد الشيباني" دراسة 

وشرح من باب األهواء 

املذمومه إلى باب قد ينفع 

 الحذر مالم يبلغ القدر"

تنبيه الوالة والحكام على أحكام شاتم 

األنام أو أحد أصحابه الكرام عليه  خير 

وعليهم الصالة والسالم ملحمد أمين 

هـ "دراسة  1252عمر بن عابدين ت: 

 وتحقيق"

  

خيرية بنت 

محمد بن 

عبد هللا 

 القحطاني

 

أستاذ 

 مساعد

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

اإلمام الحسن البصري 

ومنهاجه العقدي في مسائل 

 اإليمان والقضاء والقدر

ابن تيمية من السحر والكهانة  موقف

 "جمع ودراسة ومقارنة"

 املجامع أجر "

 حشكيل في املسكىهيت

 العقيذة

 "الىصراهيت

 الذراساث مجلت في ميشىر

 هـ1437العقذًت 

 أبي اب ومىهج الصلب"

 في الخزرجي عبيذة

 "...إبطاله

 البحوث مجلة في نشر

 هـ1438 الشرعية والدارسات

 عند العقلة الشبهاث

 الجبر على الجهمية

 وابطالها

 مجلة كلية اآلداب والعلوم

 اإلنسانية

 1442جاري النشر 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

سعاد بنت 

محمد 

سليمان 

 السويد

 

أستاذ 

 مساعد

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

والفأل دراسة الطيرة 

عقدية )كتاب منشور 

في دار ابن الجوزي 

 هـ(1425عام

اآلثار الواردة عند 

ابن جرير الطبري 

في القضاء والقدر 

 دراسة عقدية

فهم النصوص الدينية 

 من خالل اللغة 

ندوة فهم النصوص الدينية من خالل الففة 

األمريكية خالل الفترة  –في مدينة سان دييغو 

 هـ 23-24/3/1436

الوقف بين اليهودية 

 والنصرانية واإلسالم 

الندوة الخيرية واألوقاف اليهودية واملسيحية 

واإلسالم بمدينة ميامي األمريكية خالل الفترة 

 هـ 2-3/4/1436

التيارات الفكرية 

 املعاصرة 

املؤتمر الدولي الخامس للقرآن الكريم بمدينة 

اكسفورد البريطانية خالل الفترة 

 هـ 8/10/1435

العومله وأثرها على 

 املعتقد 

مؤتمر األكاديميات األوربية بمدينة 

-25نيوزاورليانز األمريكية خالل الفترة 

 هـ 28/12/1435

ندوة التعليم الديني  واثره في املجتمع املعاصر  أثر الدين في التعليم 

-16بمدينة يوتا األمريكية خالل الفترة 

 هـ 18/10/1435
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

مريم  بنت 

علي 

 الحوشاني

العقيدة  أستاذ 

واملذاهب 

 املعاصرة

محبة هللا عند 

أهل السنة 

والجماعة 

 ومخالفيهم

املسائل 

العقدية في 

لسان العرب 

البن 

منظورعرض 

 ونقد

التوضيح والبيان في 

 حكم سب الرحمن

مجلة الدراسات  -جامعة امللك سعود 

 ه20/12/1434اإلسالمية 

موقف املرأة املسلمة 

 من املتغيرات

مكة املكرمة  -الخضراء   دار طيبة 

 هـ 1429للنشر 

األسلوب الشرعي في 

 نصيحة املبتدعة

 –املنطقات واألبعاد  مؤتمر النصيحة

 جامعة اإلمام  -الرياض 

 ه 27/1/1434

القول املبين في صفات 

وأفعال الشياطين 

 وسبل األحتراز منهم 

املدينة  –مجلة الجامعة اإلسالمية 

الجامعة اإلسالمية  –املنورة 

 ه19/11/1435

الوسائل التعلمية 

النبوية في بيان العقيدة 

 اإلسالمية 

حولية كلية أصول الدين بجامعة 

مصر  –األزهر فرع الزقازيق 

 ه 10/6/1436
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

هدى بنت 

عبد هللا 

 الفائز

أستاذ 

 مساعد

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

مباحث العقيدة في 

 سورة الرعد

جهود علماء الشافعية في تقرير 

عقيدة السلف في األسماء 

والصفات حتى نهاية القرن 

الخامس الهجري "عرض 

 ودراسة الجزء األول والثاني

  

هياء بنت 

عبد الرحمن 

 الجريبة

أستاذ 

 مساعد

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

ومذاهب أولياء الرحمن 

 العلماء فيهم

جهود اإلمام االوزاعي 

رحمه هللا في الدفاع عن 

 العقيدة

حساب الخالئق يوم 

 القيامة 

 بحث تفرغ علمي 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

هيلة بنت 

ضيف هللا 

 غانم اليوسف

أستاذ 

 مساعد

العقيدة 

واملذاهب 

 املعاصرة

شرح زوائد مسائل الجاهلية للشيخ 

محمد الدويش مطبوع بدار العاصمة عام 

 هـ1429

الغفران بين املسلمين و 

 أهل الكتاب دراسة مقارنة

  

أروى بنت 

ابراهيم 

 الجنيدل

العقيدة  محاضر

واملذاهب 

 املعاصرة

املخالفات العقدية في قصيدة البردة 

 للبوصيري ، عرض ودراسة

   

بدرية محسن 

هزاع 

 السبيعي

العقيدة  محاضر

واملذاهب 

 املعاصرة

املسائل العقدية في شرح الكرماني 

لصحيح البخاري ومنهجه فيها دراسة 

عقدية مقارنة في ضوء عقيدة أهل 

 السنة والجماعة

املسائل العقدية في شرح 

الكرماني لصحيح البخاري 

ومنهجة فيها )دراسة عقدية 

 (مقارنة

  

بنت حنان 

صالح فوزان 

 القريش ي

العقيدة  محاضر

واملذاهب 

 املعاصرة

شرح مسائل التوحيد كما ذكرها الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا تعالى في 

كتابه التوحيد الذي هو حق هللا على 

 العبيد
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

زكية بنت يوسف 

 مصباح أبو قرن 

استاذ 

 مساعد 

العقيدة واملذاهب 

 املعاصرة

منهج اإلمام النووي في تقرير مسائل 

االعتقاد من خالل شرحه لصحيح 

اإلمام مسلم في ضوء منهج أهل السنة 

 والجماعة

كتاب الفن وأشراط الساعة من خالل 

 صحيح اإلمام مسلم 

 )دراسة وشرحا(

  

فاتن بنت محمد 

 سليمان الحمد

العقيدة واملذاهب  محاضر

 املعاصرة

شرح ودراسة مسائل كتاب التوحيد 

للشيخ محمد بن عبد الوهاب من الباب 

 الواحد والعشرين إلى نهاية الكتاب

   

منتهى بنت منصور 

 محمد الحميميدي

أستاذ 

 مساعد 

العقيدة واملذاهب 

 املعاصرة

في الحزب السابع  مسائل العقيده

 والخمسين في القران

الشيعة في كتب التاريخ اإلسالمي 

 هـ25/4/1438دراسة عقدية 

 تعليق حكم

 ودراسة التمائم

 بين انتشاره مدى

 أفراد املجتمع

 جامعة طالبات"

 نورة األميرة

 "أنموذجا

 في التربية كلية مجلة

 مصر شهر جمهورية طنطا

 م 2020 / 12

 الورثانجاري النشر

نورة بنت محمد بن 

 صالح الجاسر

العقيدة واملذاهب  محاضر

 املعاصرة

مسائل العقيدة في كتاب السنة شرح 

 إلبن أبي عاصم

املخالفات العقدية في كتاب األغاني 

البي الفرج االصفهاني وموفقه من آل 

 البيت )عرض ونقد(

صفة اليد هلل عز 

وجل والصفات 

 املتصرفة منها

مجلة العلوم الشرعية 

 واللغة العربية 

 ه1438

 م2017

زهرة بنت محمد 

 أسامة فادن

 "تقاعدت"

أستاذ 

 مساعد

العقيدة واملذاهب 

 املعاصرة

موقف أهل السنة من املعتزلة والخوارج 

 في مسألة اإليمان والكفر

دراسة أصول العقيدة في ضوء سورة 

 الحج
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 الفقه

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

منه بنت علي أ

 الوثالن

 

 

أستاذ  

 مشارك

 

 

 الفقه

 

 

مسقطات 

التكليف في 

الصوم والحج  في 

 الفقه اإلسالمي

 

 

أحكام 

الحدود 

والقصاص 

في سورة 

املائدة وأثر 

تطبيقها على 

 املجتمعات

 هـ1434الجمعية الفقهية السعوديةعام األولياءوالية اإلجبار على النكاح لغير 

موقف الشريعة اإلسالمية والنظم املعاصرة 

 من القضايا املتعلقة باملخدرات

 

 

مجلة مؤتمر املخدرات جامعة اإلمام 

 هـ1432عام

في طور النشر املجلة العلمية لجامعة  والية اإلجبار على النكاح في الفقه اإلسالمي

 14املجلد  فيصل في األحساءامللك 

  

الضوابط الشرعية للنظر للمخطوبة 

 ومخالفاتها الشائعة

كلية الدراسات القرآنية  منشور في 

 جامعة الخرطوم

منهج التفكير اإلبداعي في القران والسنة 

 وأثرة على الفقه

 لم ينشر

شروط الوالية على النكاح في الفقة 

 االسالمي

مجلة مؤتمر الشريعة والقانون جامعة 

 العلوم االنسانية
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

منه بنت علي أ

 الوثالن

 

 

أستاذ  

 مشارك

 

 

 الفقه

 

 

مسقطات 

التكليف في 

الصوم والحج  في 

 الفقه اإلسالمي

 

 

أحكام 

الحدود 

والقصاص 

في سورة 

املائدة وأثر 

تطبيقها على 

 املجتمعات

الشرعي من اإلساءة للرسول موقف املسلم 

 صلى هللا على وسلم 

( 2مؤتمر السنة النبوية الدولي )مسند

-24كواالملبور خالل الفترة 

 هـ25/8/1434

القرائن الطبية وأثرها على األحكام 

 القضائية

   لم ينشر

  

املؤتمر الدولي في التربية والعلوم  طرق تدريس التربية اإلسالمية 

األنسانية في برشلونه خالل الفترة من 

 هـ27-30/3/1436

دور التربية والتعليم في التوعية بحقوق 

 األنسان 

مؤتمر دور التعليم واألديان في حقون 

واألخالقيات العاملية  في سان  اأنسان

 هـ16/10/1435-14ديقو خالل الفترة 
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

منه بنت علي أ

 الوثالن

 

 

أستاذ  

 مشارك

 

 

 الفقه

 

 

مسقطات 

التكليف في 

الصوم والحج  في 

 الفقه اإلسالمي

 

 

أحكام 

الحدود 

والقصاص 

في سورة 

املائدة وأثر 

تطبيقها على 

 املجتمعات

موجبات النفقة على الزوجة في الفقة 

 اإلسالمي 

 هـ 1438الجمعية الفقهية  السعودية 

أبرز املسائل املتعلقة بالعبادة من مرض 

 الوسواس القهري 

مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة 

1439 

ورقة عمل في مؤتمر املرأة بين املسيحية  السعودية في مجلس الشورى  عضوية املراة

 لندن –واإلسالم في جامعة روهامبتون 

قابل للنشر مجلة البحوث الفقهية  أثر األكتباب على العبادة 

 املعاصرة 

 قيد النشر  الضرب املضفي إلى املوت في الفقة اإلسالمي 
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص العلميةالرتبة  اسم العضو

 

 

 

منى بنت 

إبراهيم حسن 

 اللويبه

 

 

 

أستاذ  

 مشارك

 

 

 

 الفقه

 

 

كتاب شرح 

منظومة اآلداب 

من أوله إلى أول 

آداب قراءة القراءة 

للشيخ أبي البخا 

شرف الدين موس ى 

بن سالم بن عيي 

الحجاوي املقدس ي 

 دراسة وتحقيق

الواضح في شرح 

مختصر أبي 

القاسم الخرقي 

تأليف ابي طالب 

عبد الرحمن بن 

عمر بن ابي 

القسم البصري 

 624/684الضرير 

من كتاب الطالق 

إلى كتاب الديات 

 دراسة وتحقيق

املجلة العلمية لكلية أصول الدين  نفقة الزوجة العاملة في الفقه االسالمي

( 24والدعوة بالزقازيق , العدد )

جمهورية مصر  –ة األزهر جامع

 العربية

اإلدمان على تعاطي املخدرات مرض أم 

 جريمة في الطب والشريعة االسالمية

املجلة العربية للدراسات األمنية 

والتدريب , جامعة نايف للعلوم 

 األمنية

مناهج العلماء في التعامل مع النص 

 وأثرها في دراسة القضايا املستجدة

 (14االفتاء , العدد )مجلة دار 

البدائل العقابية وأثرها في مواجهة 

 دراسة فقهية –الجريمة 

مجلة البحوث والدراسات الشرعية , 

 هـ 1434( ذي الحجة 15العدد )

" الحركة في الصالة أنواعها واألحكام 

 الشرعية املترتبة عليها

 تحت النشر
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

 

منى بنت 

إبراهيم حسن 

 اللويبه

 

 

 

أستاذ  

 مشارك

 

 

 

 الفقه

 

 

كتاب شرح 

منظومة اآلداب 

من أوله إلى أول 

آداب قراءة القراءة 

للشيخ أبي البخا 

شرف الدين موس ى 

بن سالم بن عيي 

الحجاوي املقدس ي 

 دراسة وتحقيق

 

 الواضح في شرح

مختصر أبي 

القاسم الخرقي 

تأليف ابي طالب 

عبد الرحمن بن 

عمر بن ابي 

القسم البصري 

 624/684الضرير 

من كتاب الطالق 

إلى كتاب الديات 

 دراسة وتحقيق

الوقف الخيري في األسالم وأثرة في 

 التنمية األجتماعية 

الندوة الخيرية واألوقاف في اليهودية 

ميامي خالل  –واملسيحية واإلسالم 

 هـ 3/4/1436-2الفترة 

الهيئات الشرعية في املصارف 

 التحديات والتنمية –اإلسالمية 

املؤتمر الدولي للصيرفة واملالية 

معهد اكسفورد  –االسالمية 

 م2013)بريطانيا( 

منهج الجمع بين النصوص واملقاصد 

 وأثره في دراسة القضايا الفقهية

للعلوم اإلنسانية ، املؤتمر الدولي 

جامعة فيرجينيا ،  الواليات 

 م. 2012املتحدة األمريكية 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

 

ناهدة عطاهللا 

 الشمروخ

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 الفقه

 

 

 

اعتبار إرادة املرأة في 

إنشاء عقد النكاح 

 هـ1418عام وإنهائه

 

 

 

تحقيق جزء من 

 مخطوطة بعنوان

)البحر العميق في 

مناسك املعتمر 

والحاج إلى البيت 

 هـ1426العتيق ( عام

املظهر الشرعي -

 للمرأةاملسلمة

مجلة البحوث الفقهية 

 هـ1428املعاصرة 

مدة الحمل في الفقه -

 والطب

مجلة الجمعية الفقهية 

 هـ1431السعودية

على الطوارئ 

الحيض)دراسة فقهية 

 مقارنة(

مجلة البحوث الفقهية 

 هـ1428املعاصرة 

كتاب فقه األسرة في 

 الشريعة اإلسالمية

دار طيبة للنشر وللتوزيع  

 هـ1434

حقوق االبتكار وحكمها في 

 الشريعة اإلسالمية

مجلة الجمعية الفقهية 

 منشور  -هـ 1434السعودية 

الفقهية  تطبيقات القواعد

 في األحكام الطبية

ندوة بإدارة التوعية الدينية 

بالشؤون الصحية بالرياض 

 هـ1429
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

 

ناهدة عطاهللا 

 الشمروخ

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 الفقه

 

 

اعتبار إرادة املرأة في 

النكاح إنشاء عقد 

 هـ1418وإنهائه عام

 

تحقيق جزء من 

 مخطوطة بعنوان

)البحر العميق في 

مناسك املعتمر 

والحاج إلى البيت 

 هـ1426العتيق ( عام

حقوق أهل الذمة في 

 الفقه اإلسالمي 

املؤتمر الدولي في التريبة 

برشلونه   -والعلوم اإلنسانية  

-27خالل الفترة 

 هـ 30/3/1436

في عقد  حكم اإلشتراط

النكاح وبعض  صور 

 املعاصرة 

املؤتمر الدولي للتربية والعلوم 

اإلجتماعية واإلنسانية 

أسطنبول تركيا خالل الفترة 

 هـ 3-5/4/1435

قاعدة )ال ضرر وال 

ضرار(وتطبيقاتها على الهندسة 

 الوراثية واالستنساخ

مؤتمر بجامعة العلوم 

 هـ1433اإلسالمية املاليزية 

حكم الغناء واملعازف في 

 الفقة اإلسالمي 

مجلة العلوم الشرعية واللغة 

العربية بجامعة األميرة نورة 

 بنت عبد الرحمن 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

ابتسام بنت 

عبد املحسن 

 الجريس ي

أستاذ 

 مساعد

أحكام االستئذان وأثرها في  الفقه

صيانة األعراض في الفقة 

 االسالمي

كتاب الواضح في شرح 

مختصر أبي القاسم 

الخرقي تأليف أبي 

طالب عبد الرحمن بن 

عمر البصري الضرير 

من كتاب  684ـ624

الزكاة إلى اخر كتاب 

 الحج دراسة وتحقيق

  

مزنة بنت علي 

بن عبد هللا 

"رحمها املحمود

 هللا"

أستاذ 

 مساعد

الفرقة بين الزوجين وما  الفقه

يترتب عليها من أحكام في 

 الفقه الحنبلي

الحكم الكفائي في 

الفقه اإلسالمي دراسة 

 مقارنة

  

  



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

البندري بنت 

عبدهللا بن 

 محمد الجليل

أحكام التطوع في  الفقه أستاذ 

 الصالة دراسة مقارنه

أحكام الزوجه في 

الفقه اإلسالمي 

 دراسة مقارنة

أثر العلم بالقرينة 

علي االحكام 

 القضائية

كلية اصول الدين والدعوة 

بجامعة الزقازيق مجلة علمية 

 2013-1012محكمة عام 

عمل املرأة في 

القضاء دراسة 

 فقهية  

مجلة البحوث والدراسات 

الشرعية بالقاهرة 

 هـ 25/10/1435

الطالق في اململكة 

العربية السعودية 

 أسبابة وأثارة 

بحولية كلية أصول الدين 

والدعوة اإلسالمية باملنوفية 

 2014-1435جامعة األزهر 

اثر الفحص الطبي 

في أثبات عيون 

النكاح  دراسة 

 فقهية 

مجلة البحوث الفقهية املعاصرة 

 –مجلة محكمة الرياض 

اململكة العربية السعودية 

 م1435-2014

أوجه الرحمة في 

 تشريع عبادة الصيام

املؤتمر الدولي عن الرحمة في 

األسالم  بجامعة اللمك سعود 

 ه28-29/4/1437

وزاج املسلم بغير 

املسلمة واآلثار 

 املترتبة عليه 

 بحث مقدم للنشر 
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

البندري بنت 

عبدهللا بن 

 محمد الجليل

أحكام التطوع في  الفقه أستاذ 

 الصالة دراسة مقارنه

أحكام الزوجه في 

الفقه اإلسالمي 

 دراسة مقارنة

الصالة في أوقات النهي 

 دراسة مقارنة 

مقدم للنشر في مجلة العلوم 

الشرعية واللغة العربية بجامعة 

 األميرة نورة بنت عبد الرحمن

حكم التصرفات الطبية 

 في الجثة البشرية

مجلة البحوث الفقهية املعاصرة 

 بالرياض

2018 

الصالة في أوقات النهي 

 )دراسة مقارنة(

العلوم الشرعية بجامعة األميرة مجلة 

 نوره بنت عبد الرحمن بالرياض

2018 

 القبض في العقود املالية

 

 منتمجلة الجمعية الفقهية بالرياض

2018 

األحكام الفقهية 
المترتبة على الوفاة 

 الدماغية

ه.1440  

الوسائل الطبية 

املعاصرة وأثرها على 

 التداوي "دراسة فقهية"

ه.1439  

األوراق النقدية 

املعاصرة "حقيقتها 

 وحكمها"

مقبول للنشر في مجلة كلية 

الدراسات االسالمية والعربية بدبي / 

ه1441 االمارات العربية املتحدة  
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

حياة بنت 

عبد هللا بن 

 محمد

 املطلق

أستاذ 

 مشارك

إجماعات ابن عبد  الفقه

البر من كتاب القراض 

إلى كتاب االقرار جمعا 

 ودراسة

أسباب االنتقال 

املكتسبة الطارئة 

في الفقه اإلسالمي 

 دراسة مقارنة

القرائن الفقهية 

في أثبات عيوب 

 النكاح 

 مجلة األبحاث الفقهية الطبية 

أحكام النطف 

واألجنة في الفقة 

 األسالمي

مجلة البحوث والدراسات 

 مصر -الشرعية 

 املجلية الفقهية السعودية  نوازل الرضاع 

املرض وأثرة على 

 الحضانة 

مجلة العلوم الشرعية واللغة 

العربية بجامعة األميرة نورة 

 بنت عبد الرحممن

احداد املطلقة في 

 الفقه االسالمي

والدراسات مجلة البحوث  مصر 

 املينا –الشرعية 

1440 

اقل النفاس 

واكثره في الفقه 

 االسالمي

اململكة العربية السعودية 

الندوه العلمية صحة  

 املرأة بين الطب والفقه

1440 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

مشاعل بنت 

 فهد الحسون 

أستاذ 

 مساعد

النكت في املسائل  الفقه

املختلف فيها بين 

الشافعي وأبي حنيفة 

 البي إسحاق الشيرازي 

التأمين الصحي في 

 الفقه اإلسالمي

)الضوابط الشرعية للتأمين 

الصحي التعاوني ( مستل من 

 رسالة الدكتوراة

جامعة املدينة ،ماليزيا .هيئة 

 التسويق اإلسالمي _ اإلمارات

طرق استثمار أموال األوقاف 

 اإلسالمية 

رية واألوقاف في اليهودية الندوة الخي

ميامي خالل  –ية واإلسالم واملسيح

 ه 3/4/1436-2الفترة 

الفقة اإلسالمي خير ضابط لحياة 

 البشر 

 –مؤتمر األكاديمية األوربية 

-25نيوأورليانز خالل الفترة 

 هـ 28/12/1435

ندوة التعليم الديني وأثره في املجتمع  أثر التعليم الديني في الداعية 

-16خالل الفترة  – يوتا –املعاصر 

 هـ18/10/1435

الضوابط الشرعية للتأمين 

الصحي : دراسة فقهية لضوابط 

 التأمين الصحي 

املؤتمر العالمي الرابع للتسويق 

اسطنبول تركيا خالل  –اإلسالمي 

 هـ20/7/1434-19الفترة 

املعاصرة في  القرائن ضوابط 

 األثبات 

املؤتمر األكاديمي األوربي اآلسيوي 

-13م خالل الفترة 2014لعام 

 هـ 15/6/1435
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

منيرة بنت علي 

بن ضيدان 

 السهلي

أستاذ 

 مساعد

غنية الناسك في أحكام  الفقه

 املناسك )دراسة وتحقيق(

أحكام اآللة في الفقه 

 اإلسالمي

إثبات النسب أو نفيه 

 بالقرائن الطبية 

مجلة كلية العلوم الشرعية 

 والقانون بطنطا جامعة األزهر 

 هـ 1438ربيع الثاني 

 م2017يناير 

ميراث العصبات في الفقة 

 اإلسالمي 

مجلة الدراسات اإلسالمية 

والبحوث اإلكاديمية قسم 

الشريعة كلية دار العلوم بجامعة 

هـ يونيه 1438القاهرة رمضان 

 م2017

تحصيل اإلجر في حكم 

أذان الفجر دراسة 

 وتحقيق

جامعة اإلمام مجلة 

 الجمعيةالفقهية السعودية 

 م2017-ه1438عام  38العدد
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

منيرة بنت 

محمد بن 

ابراهيم 

 الحديثي

أستاذ 

 مشارك

أحكام املعامالت  الطفل عباداته ومعامالته الفقه

واألطعمة 

والصيد في ضوء 

سورة املائدة " 

دراسة فقهية 

 معاصرة "

تحديد سن الزواج في 

االتفاقيات الدولية وموفق 

 الشرع منه 

مجلة قسم اللغة العربية بجمعورة 

 مصر العربية 

العالقات اإلجتماعية 

لألقاليات املسلمة مع غيرهم 

) التحية ـ والتهنئة ـ والعيادة , 

)
 
 والتعزية أنموذجا

مجلة معالم الدعوة  اإلسالمية 

 بجمهورية السودانبجامعة أم درمان 

فاعوة العادة محكمة 

وتطبيقاتها على خدمة املرأة 

 لزوجها دراسة فقهية مقارنة 

 مجلة البحوث الفقهية املحاصرة 

حد الرجم بين املثبتين 

واملنكرين دراسة فقهية 

 مقارنة

مجلة كلية أصول الدين والدعوة 

 بالزقازيق بجمهورية مصر العربية
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

منى بنت 

إبراهيم 

 التويجري 

 

أستاذ 

 مساعد

 

 الفقه

 

العدة في شرح 

العمدة في 

األحكام للعالمة 

أبي عالء الدين 

بن علي بن 

العطاء املتوفي 

 هـ 724سنة

 

فقه اإلمام 

الترمذي في 

النكاح وفرقه 

من خالل 

جامعه 

موازنا بفقه 

 األئمة األربعة

التفكير اإلبداعي وأثره في 

 استنباط النوازل 

 

 أكاديمية نايف التعزيز بخدمة املجتمع

 مجلة البحوث الفقهية األحكام املتعلقة باألماكن

األحكام الفقهية املتعلقة 

 بأماكن العذاب

مجلة البحوث الفقهية املعاصرة اململكة العربية 

م  1434/2013الرياض ذي الحجة  –السعودية 

العدد التاسع والتسعون السنة الخمسة 

 والعشرون

السمات املميزة للبنك  

 اإلسالمي 

مقبول للنشر في املجلسة العلمية لكلية أصول 

 –جامعة األزهر  –الدين والدعوة الزقازيق 

جمهورية مصر العربية العدد الخامس والعشرين 

 هـ 1434

املقاصد الشرعية من 

 العقوبات 

املؤتمر الدولي في إدارة األعمال و األقتصاد 

والقانون والتربية والعلوم اإلنسانية خالل الفترة 

 هـ 7/8/1434

أخالقيات العلم املصرفي 

 ودورها في التنمية 

املؤتمر الدولي للصيرفة واملالية األسالمية تحديات 

البقاء و التمنية في مدينة اكسفود في  اململكة 

 هـ 23/6/1434املتحدة خالل الفترة 

مؤتمر مفهوم املصرفية نشأتها وأهدافها في ميامي  تطور املصرفية اإلسالمية 

 هـ 18/6/1436-17خالل الفترة  –بأمريكا  –
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الرتبة  العضواسم 

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

نائفة بنت 

خميس 

عشوي 

 العنزي 

أستاذ 

 مساعد

كتاب التذكرة ألبي الوفاء علي بن عقيل  الفقه

ه من أول كتاب  513البغدادي الحنبلي ت: 

الجنايات إلى نهاية كتاب أمهات األوالد دراسة 

 وتعليق

العميق في مناسك املعتمر والحاج إلى البحر 

البيت العتيق للصاغاني املكي الشهير بابن 

الضياء من الباب الخامس عشر اإلحصار 

إلى نهاية الباب الثامن عشر الحج عن الغير 

 دراسة وتحقيق

الهجر بين 

الزوجين وأثرة 

 في فسخ النكاح 

 جاري النشر 

النفت بنت 

الخطر 

 –واألباحة 

 دراسة فقهية

 جاري النشر

هناء بنت 

عبد العزيز 

 املطوع

أستاذ 

 مساعد

"الواضح في شرح مختصر أبي القاسم الخرقي  فقه

للشيخ عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم 

هـ( من أول كتاب البيوع 684البصري الضرير)

 إلى نهاية باب تفريق الصفقه  دراسة وتحقيق

والحاج إلى البحر العميق في مناسك املعتمر 

البيت العتيق محمد بن أحمد الصاغاني 

 تحقيق الباب العاشر
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

وفاء بنت 

سعد بن 

 محمد الراشد

أستاذ 

 مساعد

عضل املرأة في الفقه  الفقه

 اإلسالمي دراسة مقارنة

فتاوى الشيخ محمد بن 

إبراهيم آل الشيخ 

وتقريراته وأثرها في الفقه 

اإلسالمي كتاب الطهارة من 

باب املياه إلى باب الغسل 

 دراسة مقارنه

فتاوى الشيخ محمد 

بن إبراهيم آل الشيخ 

وتقريراته في باب 

دراسة  –التيمم 

 -مقارنة

مجلة الجمعية -الرياض 

العدد  -الفقهية السعودية 

و الثالثون جمادى التاسع 

  2017-هـ 1438رجب  -اآلخرة

 م

الترتيب واملواالة في 

دراسة –الطهارة 

 -مقارنة

 

مجلة البحوث  -الرياض 

الفقهية املعاصرة العدد مائة 

 وتسعة

 م 2017 -هـ 1438ذو الحجة 

 

سترة املصلي دراسة 

 فقهية مقارنة

 

مجلة الدراسات  –القاهرة 

اإلسالمية و البحوث 

 األكاديمية
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

نجالء بنت 

صالح بن 

 حميد

استاذ 

 مساعد

الوسائل في فروق املسائل تأليف  الفقه

أبي الخير سالمة بن إسماعيل ابن 

هــ 480ت  جماعة املقدس ي الشافعي

من أول كتاب الفرائض إلى نهاية 

 كتاب الكفارة دراسة وتحقيق

اختيارات النووي من كتاب 

 الوصيا إلى نهاية كتاب النفقات 

  

أمينة بنت 

عبد الرحمن 

 الخنين

أستاذ 

 مساعد 

الوسائل في فروق املسائل أبي الخير  الفقه

سالمة بن اسماعيل بن جماعة 

كتاب من  480املقدس ي الشافعي ت 

 الزكاة الي نهاية كتاب الحج

األحكام الفقهية اللتهاب الكبد 

 الوبائي
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

رابعة بنت ناصر 

 بن احمد السياري 

أستاذ 

 مساعد

األمن الداخلي في ضوء  الفقه

مقاصد الشريعة والقضايا 

 املعاصرة

األحكام الفقهية املتعلقة 

بمرض ى السكري 

 هـ6/2/1438

تم نشر رسالة 

 املاجستير ككتاب

جامعة األمير نايف 

 العربية للعلوم األمنية

 م1432-2011

إيمان بنت 

عبدالعزيز عبدهللا 

 املبارك

االستدالل على املسائل  الفقه محاضر

 الفقهية من القرآن الكريم

   

 آمنة بنت عبد هللا

 محمد الخالدي

الباعث الغير املشروع وأثره  الفقه محاضر

 في العقود

الفرق بين الفروع الفقهية 

عند املالكية في القضاء 

 والشهادة

  

زهرة بنت أحمد 

األملعي "رحمها 

 هللا"

أستاذ 

 مساعد
 الفقه

الوالية على النفس في 

 الشريعة اإلسالمية

أثر الشرط في الفقه 

 اإلسالمي دراسة مقارنة
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية العضو

 

 

أسماء بنت 

عبدهللا بن 

 محمد املوس ى

 

 

 أستاذ 

 

 

أصول 

 الفقه

 

حكم األصل عند 

األصوليين وأثره في 

 الفروع الفقهية

 هـ 13/6/1416 

 

 آراء إلكياالهراس ي

  -األصولية 
ً
جمعا

 
ً
 ودراسة

ً
وتوثيقا

 هـ 17/1/1422

 

 

 العرف حجيته وآثاره الفقهية

املجله العربية للدراسات األمنية 

 هـ1427والتدريب

جامعة نايف العربية للعلوم  

 األمنية

حجية الحديث املرسل وأثرة في 

 األحكام الشرعية

 -الدراسات العربية 

 م2006مصر

-األصولي ألم املؤمنين عائشة  املنهج

وآثره في األحكام  –رض ي هللا عنه 

 الشرعية إزاء املرأة

-1427البحوث اإلسالمية  

 هـ1428

األحكام املتعلقة بخبر اآلحاد دراسة 

 أصولية

-الدراسات العربية جامعة املينا 

 م2009مصر-كلية دار العلوم 

شروط العمل بخبر اآلحاد ومجاالته  

 دراسة أصولية

البحوث القانونية واالقتصادية 

طور  -مصر -جامعة املنصورة –

 م2013النشر 

املجلة العلمية جامعة  حجية خبر اآلحاد عند األصوليين

 م2007الزهر
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

أسماء بنت 

بن عبدهللا 

 محمد املوس ى

 

 

  أستاذ 

 

 

أصول 

 الفقه

 

حكم األصل عند 

األصوليين وأثره في 

 الفروع الفقهية

 هـ 13/6/1416 

 

آراء إلكياالهراس ي 

  -األصولية 
ً
جمعا

 
ً
 ودراسة

ً
وتوثيقا

 هـ 17/1/1422

حماية البيئة املائية وعالقتها 

 بمقاصد الشريعة اإلسالمية 

مجلة البحوث الفقهية املعاصرة اململكة 

م  1435/2014العربية السعودية الرياض 

( بحث منشور , و املؤتمر 99العدد )

الدولي للتربية والعلوم األجتماعية 

واإلنسانية بمدينة اسطنبول التركية 

 هـ5/4/1435-3خالل الفترة 

حفظ العقل وأثره في األمن 

 الفكري 

 –مجلية البحوث الفقهية املعاصرة 

الرياض  –اململكة العربية السعودية 

هـ , و مؤتمر 15/4/1435مقبول للنشر في 

دور التعليم واإلديان في حقوق األنسان 

واإلخالقيات العاملية بمدينة سان دييغو 

 ه16/10/1435-14خال الفترة 

 مفهوم الصفة عن األصولين

 وأثره في األحكام الشرعية 

مجلة البحوث اإلسالمية الصادرة من 

الرئاسة العامة  –مركز هيئة كبار العلماء 

للبحوث والعلمية واإلفتاء الرياض مقبول 

 للنشر

حفظ العقل وأثرة في حق 

 التعليم 

مؤتمر الجمعية األكاديمية للعلوم 

بمدينة برشلونه  –والهندسة والتقنية 

 م 2015-ه 1436األسبانية  

مجلة البحوث والدراسات الشرعية  مفهوم الحرية في األسالم 

 م14/9/2015ه املوافق 1/12/1436
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

شريفة بنت 

علي 

 الحوشاني

 )تقاعدت(

 

 

 أستاذ

 

 

أصول 

 الفقه

 

 

متعلق الحكم 

الشرعي وآراء 

 األصوليين فيه

 

 

كتاب املقترح في املصطلح 

للبروي وكتاب القوادح 

دراسة  -الجدلية لألبهري 

 وتحقيق وتعليق

الحدود و األلفاظ الجدلية في باب 

 على الشريف املراغي
ً
 القياس تأسيسا

 مجلة جامعة امللك سعود

املصطلحات األصولية املشهورة في 

 ألسنة الفقهاء عند الشريف املراغي

مجلة جامعة اإلمام 

محمد بن سعود 

 اإلسالمية

دراسة  -) منشأ النظر (  للنسفي 

 
ً
 وتعليقا

 مجلة الحكمة

 
ً
 و تعليقا

ً
 مجلة جامعة امللك سعود ) التراجيح ( للنسفي دراسة

 -) القوادح الجدلية ( لألبهري 

 
ً
 و تحقيقا

ً
 دراسة

 الورقدار 

 -) املقترح في املصطلح ( للبروي 

 
ً
 وتعليقا

ً
 و تحقيقا

ً
 دراسة

 دار الورق

حولية مركز البحوث و  أحكام التناكح بين اإلنس و غيرهم

كلية دار  -الدراسات اإلسالمية 

 جامعة القاهرة -العلوم 

الضوابط الشرعية للعمليات 

 التجميلية

مجلة مؤتمر الفقه 

 اإلسالمي
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

شريفة بنت 

علي 

 الحوشاني

 )تقاعدت(

 

 

 أستاذ

 

 

أصول 

 الفقه

 

 

متعلق الحكم 

الشرعي وآراء 

 األصوليين فيه

 

 

كتاب املقترح في املصطلح 

وكتاب القوادح  للبروي

دراسة  -الجدلية لألبهري 

 وتحقيق وتعليق

 منشور  حقيقته و حجته -اإللهام 

أضواء إسالمية على الحقوق 

 الزوجية

 طور النشر

 مقبول للنشر االنقطاع في الجدل

 منشور  تخصيص العام بالعرف

شرح الفصول في علم الجدل 

 دراسة و تحقيق -للنسفي 

 

جامعة  -املجلس العلمي 

 امللك سعود

 فقه التوقع ومآالت تقنية النانو

 

 منشور 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

فاطمة بنت 

عبد هللا 

محمد 

 العمري 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

أصول 

 الفقه

 

 

أثر حاالت اإلنسان على 

وبيان  التكليف عند األصوليين

 هذا في الفروع الفقهية 

 

 

حجية القياس 

ومباحثه عند 

أبي  إمام الحرمين

املعالي الجويني 

 (478املتوفى )

القواعد األصولية 

املتعلقة بالحكم 

 الوضعي

مجلة دراسات عربية وإسالمية 

جامعة القاهرة مصر منشور عام 

 هـ1433

تحقيق مقاصد الشريعة 

اإلسالمية من خالل 

 عقوبة التعزير

مجلة كلية دار العلوم مصر 

 م2012منشور عام

مجلة البحوث الفقهية املعاصرة  تغير الفتوى بتغير العرف

 هـ1434الرياض منشور عام 

دفع التعارض بين األدلة 

 بالنسخ

مجلة كلية أصول الدين والدعوة 

 هـ1434باألزهر مصر عام

القطع عند األصوليين 

وـاويل النصوص 

 
ً
 القطعية )الرده( نموذجا

مجلة العلوم الشرعية واللغة 

العربية بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبد الرحمن 
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

مزنة بنت 

مزعل 

 العيد

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

أصول 

 الفقه

 

 

العزيمة والرخصة 

وأثرهما في بعض 

القضايا املعاصرة 

 هـ 1415

 

 

املسائل الخالفية 

بين اإلمام 

األسنوي 

والبيضاوي من 

خالل كتابه املنهاج 

 هـ 1423

مجلة كليةالشريعة  والقانون بطنطا  السبر والتقسيم عند االصوليين

 هـ1431

املجلة العربية للدراسات األمنية  اإلرهاب في ميزان املقاصد الشرعية

 هـ1433والتدريب 

دور هيئة األمر باملعروف والنهي عن 

املنكر في املحافظة على املقاصد 

 الشرعية

 هـ1434مجلة البحوث اإلسالمية 

درء املفاسد مقدم على جلب املصالح 

 في دفع الفتن وأسبابها

 جامعة الخرطوم ،مقبول للنشر

اإلبداع في مجال االجتهاد الشرعي "لم 

 ينشر"

مؤتمر اإلبداع في التنمية املستدامة 

 واملنعقد في ماليزيا

املؤتمر العلوم اإلنسانية واملنعقد في  األمن الفكري وحماية اإلسالم للعقل  

 ه 7/10/1434تركيا 

دور هيئة الرقابة الشرعية في العمل 

 املصرفي 

املؤتمر الدولي للصيرفة واملالية 

اإلسالمية تحديات البقاء والتنيمة 

 هـ23/6/1434اكسفورد خالل الفترة 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية
 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

خولة بنت 

حسين بن 

 محمد الغامدي

أستاذ 

 مساعد

أصول 

 الفقه

الوفاء علي بن كتاب التذكرة ألبي 

هـ  513عقيل البغدادي الحنبلي ت: 

من أول كتاب البيوع إلى نهاية كتاب 

 النفقات دراسة وتحيقي

البحر العميق في مناسك املعتمر 

والحاج إلى البيت العتيق 

 للصاغاني املكي دراسة وتحقيق

املؤتمر العالمي الرابع للتسويق  التسعير

بمدينة اسطنبول  األسالمي

-19تركيا خالل الفترة 

 ه 20/7/1434

املوتة الدماغية 

دراسة فقيه 

 مقارنة 

مجلة املؤتمر ، باملؤتمر 

العالمي الثاني للشريعة 

 م2012والقانون 

مها بنت سعد 

 الحمدي

أستاذ 

 مساعد

أصول 

 الفقه

األصولية في أراء اإلمام النووي  املجمل عند األصوليين وأثره في الفقه

االجتهاد والتقليد والفتوى في 

 شرحه لصحيح اإلمام

  

نصرة بنت عبد 

 هللا عارم

أستاذ 

 مساعد

أصول 

 الفقه

تخصيص العموم باالستحسان وقول 

الصحابي وأثر ذلك في الفقه االسالمي 

 دراسة أصولية تطبيقية مقارنة

الفكر األصولي عند عمر بن 

 الخطاب رض ي هللا عنه
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الرتبة  العضواسم 

 العلمية
 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

هدى بنت 

عبد العزيز 

 املوس ى

أستاذ 

 مساعد

أصول 

 الفقه

املسائل األصولية التي خالف فيها 

ابن قدامة الغزالي في مباحث 

الدالالت واالجتهاد من كتابي 

 روضة الناظر واملستصفى

آراء اإلمام النووي 

األصولية املتعلقة 

بالتعارض والترجيح بين 

األدلة من خالل شرحه 

 لصحيح اإلمام مسلم

  

وضحى بنت 

علي بن محمد 

 القحطاني

أستاذ 

 مساعد

أصول 

 الفقه

املسائل التي عارض فيها اإلمام 

ابن حزم اإلمام مالك في كتاب 

من بداية األعمال  املحلى

املستحبة في الصالة إلى نهاية 

 سجود التالوة 

العدول عن القول الراجح 

إلى القول املرجوح عند 

 متأخري الحنابلة 
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 الدعوة واالحتساب

 الرتبة العلمية اسم العضو

 
 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

حصة بنت 

عبد الكريم 

 الزيد

 

 

 أستاذ

 

 

الدعوة 

 واالحتساب

 

 

سيرة أم املؤمنين أم 

سلمة رض ي هللا عنها 

وجهودها 

 هـ1415الدعوية

 

 

فقه الدعوة   

في صحيح 

االمام البخاري 

من كتاب 

االستسقاء إلى 

كتاب 

 هـ1420الجنائز

املواقف الدعوية وأثرها  في تكوين 

 الشخصية املسلمة

جامعة  مجلة كلية دارالعلوم

 م2012القاهرة

عقد النكاح وحله دراسة دعوية 

تأصيلية مقارنة بين الشريعة 

اإلسالمية والقانون الغربي في 

 إجراءات العقد والحل للنكاح

حولية مركزالبحوث 

والدراسات اإلسالمية بكلية 

م السنة 2012دار العلوم

 الثامنة

أثر استخدام اإلنترنت على الفتيات في 

 الدعوة مجال

مجلة الجامعة اإلسالمية 

 هـ1433\3\14باملدينة املنورة

الرحمة في سيرة املصطفى صلى هللا 

 عليه و سلم

مجلة جامعة 

 هـ1433\2\22الطائف

استخدام الداعية للتفكير اإلبداعي 

رآن 
ُ
في الدعوة إلى هللا ِفي ُضوء الق

ِريم
َ
 الك

الجمعية السعودية 

للدراسات 

 هـ1433\4\5اإلسالمية

إعداد الداعية " علميا , ونفسيا , 

 واجتماعيا

مجلة معالم الدعوة  

اإلسالمية , جامعة  أمدرمان 

, كلية الدعوة 

 م2012اإلسالمية
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

حصة بنت 

عبد الكريم 

 الزيد

 

 

 أستاذ

 

 

الدعوة 

 واالحتساب

 

 

سيرة أم املؤمنين أم 

سلمة رض ي هللا عنها 

وجهودها 

 هـ1415الدعوية

 

 

فقه الدعوة في 

صحيح االمام 

البخاري من 

كتاب االستسقاء 

الى كتاب 

 هـ1420الجنائز

بحث عن مواقف  الصحابة من 

أحداث العنف في عهد الخلفاء 

 الراشدين

املؤتمر العالمي عن موقف 

جامعة  -اإلسالم من اإلرهاب

 2004\4\20اإلمام

بحث عن أهمية دراسة السيرة 

النبوية للمعلمين )مقدم إلى ندوة 

عناية اململكة بالسنة والسيرة 

 النبوية

مجلة جامعة اإلمام محمد 

 هـ 1425\12\29بن سعود

بحث عن فقه الدعوة في حادثة 

 اإلفك

كلية أصول  -جامعة األزهر

 2005\ابريل\27 -الدين 

املنهج النبوي في التعامل مع األطفال 

 من خالل أسلوبي  الترغيب والترهيب

كلية أصول  -جامعة األزهر

1426 

مدى تأثير الدراسات اإلسالمية 

 املقدمة في الجامعات األمريكية

على تغيير النظرة تجاه اإلسالم" 

 دراسة ميدانية "

 طور النشر

 

 

 

 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

حصة بنت 

عبد الكريم 

 الزيد

 

 

 أستاذ

 

 

الدعوة 

 واالحتساب

 

 

سيرة أم املؤمنين أم 

سلمة رض ي هللا عنها 

وجهودها 

 1415الدعوية

 

فقه الدعوة 

في صحيح 

االمام 

البخاري من 

كتاب 

االستسقاء 

الى كتاب 

الجنائز

 هـ1420

ندوة عناية اململكة  بالسنة  أهمية دراسة السيرة النبوية للمعلمين

والسيرة 

 هـ1425\12\29النبوية

مواقف من مكانة املرأة في السيرة 

 النبوية

مهرجان الجنادرية ضمن 

الندوة الفكرية للمهرجان 

الوطني للتراث والثقافة 

 هـ1421

The educational positions and its 

effect on building the Islamic 

character 

املوتمر الدولي للضبط 

 م2011األكاديمي  املانيا

 The 2012 international للداعيةاإلعداد العلمي 

Conference on Education 

and the Humanities( 

The knowledge, social, and 

psychological  preparation of Muslim 

preacher 

 ,Morgantownاملقام في مدينة 

WestVirginia, USA 
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

حصة بنت 

عبد الكريم 

 الزيد

 

 

 أستاذ

 

 

الدعوة 

 واالحتساب

 

 

سيرة أم املؤمنين أم 

سلمة رض ي هللا 

عنها وجهودها 

 1415الدعوية

 

فقه الدعوة في 

صحيح االمام 

البخاري من 

كتاب 

االستسقاء الى 

كتاب 

 هـ1420الجنائز

املواقف الدعوية املستمدة من سيرة 

املصطفى صلى هللا عليه وسلم في 

مجال العبادات وأثرها في تكوين 

 الشخصية املسلمة 

مؤتمر فهم النصوص الدينية من 

سان دييغو  –ة خالل اللغة العربي

 هـ24/3/1436-23خالل الفترة 

أثر أستخدام األنتر نت على الفتيات 

 في مجال الدعوة 

 دراسة ميدانية في 
ً
اليوتيوب نموذجا

 مدينة الرياض 

املؤتمر األوربي األمريكي للمجاالت 

فرانكفور خالل  –األكاديمية 

 الفترة

 هـ 2/9/1436- 30/8 

دور الحكومة األمريكية في دعم برامج 

الدراسات اإلسالمية  و الشرق 

 أوسطية في الجامعات األمريكية 

املؤتمر األوربي األمريكي للمجاالت 

فرنسا خالل الفترة  –األكاديمية 

هـ 30/5-3/6/1435  
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 النشرجهة  األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

 

حصة بنت 

عبد الكريم 

 الزيد

 

 

 أستاذ

 

 

الدعوة 

 واالحتساب

 

 

سيرة أم املؤمنين أم 

سلمة رض ي هللا 

عنها وجهودها 

 1415الدعوية

 

فقه الدعوة في 

صحيح االمام 

البخاري من 

كتاب 

االستسقاء الى 

كتاب 

 هـ1420الجنائز

 

مشروع دراسة تطوير  –نور الجامعة 

املصليات في جامعة األميرة نورة بنت 

 عبد الرحمن 

 

 طور النشر 

 

إعداد الداعية في ضوء متطلبات 

 تصور مقترح  –الواقع 

 

 طور النشر 

إعداد قاموس املصطلحات الدوعية 

 باللغتين العربية واألنجليزية 

-- 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

 

رقية بنت 

نصر هللا  

 نياز

 

 

 أستاذ

 

 

دعوة 

 واحتساب

 

 أسلوب

الترهيب في الدعوة 

في القرآن و السنة 

 هـ 1416

 

 

فقه 

الدعوة في 

صحيح 

اإلمام 

البخاري 

 هـ 1420

السنة النبوية ومكانتها في التشريع 

 اإلسالمي

مجلة  -مجمع امللك فهد 

 هـ1425الندوة

الضوابط الشرعية لعمل املرأة من خالل 

 قصة موس ى عليه السالم مع املرأتين

جامعة –كلية دار العلوم 

 م2004القاهرة مصر

البحوث الفقهية املعاصرة  سالميةإل العرف ومكانته في الدعوة ا

 هـ1426

سبل النجاة من الفتن من خالل سيرة 

 اليمان رض ي هللا عنهحذيفة بن 

جامعة اإلمام محمد بن 

 هـ1426سعود االسالمية 

وزارة الصحة / ندوة تطبيق  مفهوم الضرر بين الشرع والطب

القواعد الفقهية على املسائل 

 هـ1429الطبية

دوافع الداعية لألخذ بالوسطية في 

 منهجا وقصدا–الدعوة الى هللا 

العلوم التربوية والدراسات 

االسالمية / جامعة امللك 

 هـ1433سعود 

حاجة الشباب إلى الثقافة اإلسالمية في 

 زمن االنفتاح

الشريعة والدراسات  

 هـ1432الكويت-االسالمية 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

رقية بنت نصر 

 هللا  نياز

 

 أستاذ

 

دعوة 

 واحتساب

 أسلوب 

الترهيب في الدعوة في 

 القرآن و السنة 

 هـ 1416

فقه الدعوة 

في صحيح 

اإلمام 

البخاري 

 هـ 1420

قصة أصحاب الفيل  دراسة 

 دعوية

كلية  -حولية جامعة األزهر

 هـ1431الدعوة مصر

منهج الداعية في مراعاته ألعراف 

 املدعوين بين اإلقرار واإلنكار

الفقهية  مجلة البحوث

 هـ1429املعاصرة

من صفات الداعية الهمة 

 العالية

جامعة اإلمام  -العلوم الشرعية

طور  -محمد بن سعود اإلسالمية

 1432النشر 

منهج القرآن الكريم في دعوة 

 غير املسلمين 

املؤتمر الدولي في التربية والعلوم 

في مدينة برشلونه   اإلنسالنية

 هـ30/3/1436-27خالل الفترة 

الضابط األساس في دعوة غير 

 املسلمين 

املؤتمر الدولي للتربية والعلوم 

 األجتماعية واإلنسانية 
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

رقية بنت نصر 

 هللا  نياز

 

 أستاذ

 

دعوة 

 واحتساب

 أسلوب 

الترهيب في الدعوة في 

 القرآن و السنة 

 هـ 1416

فقه الدعوة 

في صحيح 

اإلمام 

البخاري 

 هـ 1420

و ق      ب  و ن: من أ ن نب أ ف  
   وة   ج    ت

 الندوة العالمية للشباب المسلم
 في : الرياض

ح ج    ط  ب   ج م   إ ى مقر  ت 

   ثق ف   إلسالم  

 مجلد جامعة الملك فيصل
 في : األحساء

منهج التفكير اإلبداعي و االبتكار 
 ألجل التنمية المستدامة 

 الجامعة االسالمية العالمية ماليزيا
 في : ماليزيا

9/9/1432  

 ت ك ن    رأة ف   إلسالم
الق ص    ت أمر ض    ؤت ر   ث ن  

   ق ب

4/1430/ 24م  ك    بحر ن:  ف    

حق    رأة ف   إلثب تسبق  إلسالم 

في  المؤتمر العالمي    كسب و     
 الثاني للشريعة و القانون

 جامعة العلوم اإلسالمية المالزية
 في : ماليزيا

  هـ13/4/1433

Islamic Honoring  The 
Woman 

WEI 
 في : اسطنبول

17/6/2013  
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه املاجستيررسالة  التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

 

رقية بنت نصر 

 هللا  نياز

 

 أستاذ

 

دعوة 

 واحتساب

 أسلوب 

الترهيب في الدعوة في 

 القرآن و السنة 

 هـ 1416

فقه الدعوة 

في صحيح 

اإلمام 

البخاري 

 هـ 1420

Standards in Dawah With 
non-Muslims 

INTCESS14 

 في : اسطنبول
2-5-2014  

Quran's Method In Dawah 
To The Non-Muslims 

WEI 
 في : بارشلونا

م18/1/2015  
Second International 

Conference On Advances In 
Women's Studies   

Canada Unique 
 في : تورينتو
6/10/2015 

Quran's Method In Dawah 
To The Non-Muslims 

 اتحاد المستشفيات العربية
 في : الرياض

م1-8-2015  
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

شيماء بنت خير 

 الدين حسن بلوط 

أستاذ 

 مساعد 
 الدعوة 

دراسة نقدية لنماذج من املواقع 

الدعوية اإلسالمية على شبكة 

 املعلومات

 

 

 

 

 

 

 

النسائية الجهود الدعوية 

في كل من املدينة املنورة 

وكواالملبور: دراسة 

 مقارنة

)التطبيقات الدعوية لنظرية 
 المحيط األزرق(

 

مجلة العلوم الشرعية واللغة 
 العربية

جامعة األميرة نورة بنت عبد 
1/2019الرحمن   

إدارة المعرفة وتطبيقاتها في 
مجال الدعوة االسالمية: دراسة 

على جمعية  تطبيقية ميدانية
 الحسنى

 المؤتمر الُدولي الخامس
الدراسات اإلسالمية ودورها في 

تطوير واقع األمة وخدمة 
 اإلنسانية جامعة ماليا

1/2019ماليزيا -كوااللمبور  

النساء المسلمات في المجتمعات 
الغربية... التغيرات المعاصرة 

 في السمات الدعوية
 

مجلة جامعة طيبة للعلوم 
 اإلنسانية

 المدينة المنورة
3 /2014  

الوعي بالتجارة االلكترونية لدى 
المرأة: دراسة استشرافية بالمملكة 
العربية السعودية في ظل جائحة 

(19كورونا كوفيد   

بحوث عربية في مجاالت التربية 
 النوعية
 مصر

 جاري النشر
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 ثقافة إسالمية

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه املاجستيررسالة  التخصص

الجوهرة بنت 

مسعود بن بداح 

 القحطاني

 ثقافة إسالمية محاضر
قيمة الحق في اإلسالم دراسة 

 تأصيلية

   

خلود بنت مبارك 

بن دويهيس 

 الحربي

أستاذ 

 مساعد
 ثقافة إسالمية

السنن اإلالهية دراسة 

 تأصيلية

   

 ثقافة إسالمية  محاضر  حصة العمرو 
أثر األيمان في تحقيق األمن 

 الفكري 

   

شيخة قنت مفلح 

 العجالين

الثقافة  محاضر

 اإلسالمية 

حقيقة عمارة األرض في 

 هـ14/9/1437األسالم وأثرها 
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 القراءات

 اسم العضو الرتبة العلمية التخصص رسالة املاجستير رسالة الدكتوراه األبحاث جهة النشر

القراءات  إعجاز الرسم القرآني بين املثبتين والنافين هـ1433الدراسات القرآنية )العدد العاشر(مجلة 

القرآنية 

وأثرها في 

علوم القرآن 

 هـ1426

نكات القرآن 

ألبي محمد عبد 

هللا بن أحمد بن 

عبد الرحمن 

املقرئ من أول 

سورة آل عمران 

إلى نهاية سورة 

"دراسة  يونس

وتحقيق" 

 هـ1422

نمشة  أستاذ  القراءات

بنت عبد 

هللا بن 

مطلق 

 الطواله

مجلة تبيان للدراسات القرآنية )العدد الثالث 

 1434عشر( 

موقف املخالفين ألهل السنة والجماعة في 

 (االعتقاد من القراءات القرآنية )مشترك

مجلة الجامعة اإلسالمية/ املدينة/ 

 ه1434السعودية

في الهمز  مذهب اإلمام حمزة الرسمي

 ”"دراسة نظرية تطبيقية

 مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية/ دبي

 م2013هـ/ 1434

 (42العدد )

قراءة أبي عمرو البصري بين الَعّد البصري 

 والَعّد املدني األول وثمرة االختالف

 1434مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب 

 مقبول للنشر

واقع اإلجازات القرآنية النسائية "تقييم 

 
ً
 وتقويم" مدينة الرياض أنموذجا

مجلة العلوم الشرعية/ جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية/ السعودية

 هـ1435

 (30العدد )

 

أثر القراءات القرآنية في إثبات مسائل 

 العقيدة عند أهل السنة والجماعة



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 اسم العضو الرتبة العلمية التخصص رسالة املاجستير رسالة الدكتوراه األبحاث جهة النشر

كتاب املؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات 

 القرآنية/ جامعة امللك سعود / السعودية

 م2015هـ/ 1436

واقع الدراسات العليا في القراءات 

 .القرآنية في الجامعات السعودية
القراءات القرآنية 

 وأثرها في علوم

 هـ1426القرآن 

نكات القرآن 

ألبي محمد عبد 

هللا بن أحمد بن 

عبد الرحمن 

املقرئ من أول 

سورة آل عمران 

إلى نهاية سورة 

"دراسة  يونس

وتحقيق" 

 هـ1422

نمشة  أستاذ  القراءات

بنت عبد 

هللا بن 

مطلق 

 الطواله

مجلة الدراسات اإلسالمية/ جامعة امللك 

 سعود/ السعودية

 م2016هـ/ 1437

 (28( املجلد )2العدد )

أثر اختالف القراءات املتواترة في 

القصص القرآني )قصص النساء 

 
 
 )أنموذجا

مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم 

 اإلنسانية/ املدينة/ السعودية

 م2016هـ/ 1437

 (10العدد )

أبو الفضل الخزاعي وكتابه الواضح 

)عرض ودراسة مع تحقيق جزء فيه 

 )ابن عامرإسناد قراءة 

 مجلة البحوث والدراسات الشرعية/ مصر

 م2016هـ/ 1437

 (10العدد )

املنحة والتقريب في إمالة الكسائي 

 على هاء التأنيث حالة الوقف ألبي

زيد عبد الرحمن ابن القاسم بن 

محمد ابن القاض ي املكناس ي 

ه] (دراسة  0513عام  [املتوفى

 وتحقيق)

الدين والدعوة بالزقازيق/ مجلة كلية أصول 

 مصر

 م2017هـ/ 1438

 (29العدد )

شرح منظومة التحفة السمنودية في 

 تجويد الكلمات القرآنية
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 اسم العضو الرتبة العلمية التخصص رسالة املاجستير رسالة الدكتوراه األبحاث جهة النشر

املجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية/ 

 األردنجامعة آل البيت/ 

 م2019

 (2( العدد )15املجلد )

القراءات القرآنية وعالقتها بعلم 

 الوجوه والنظائر
القراءات القرآنية 

وأثرها في علوم 

 هـ1426القرآن 

نكات القرآن 

ألبي محمد عبد 

هللا بن أحمد بن 

عبد الرحمن 

املقرئ من أول 

سورة آل عمران 

إلى نهاية سورة 

"دراسة  يونس

وتحقيق" 

 هـ1422

نمشة  أستاذ  القراءات

بنت عبد 

هللا بن 

مطلق 

 الطواله

مجلة العلوم اإلسالمية/ كلية العلوم 

 اإلسالمية/ الجامعة العراقية

 م2019ه/ 1441

 (21العدد )

القراءات القرآنية الواردة في 

آيات الحدود والقصاص "جمعا 

 ودراسة"

مجلة املعيار/ جامعة العلوم االسالمية 

 القادر قسنطينة/ الجزائراألمير عبد 

 م2019ه/ 1441

 (21العدد )

إقراء القرآن الكريم عند النساء 

شروطه[ -تاريخه –]ماهيته   



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

  

الرتبة  التخصص رسالة املاجستير رسالة الدكتوراه األبحاث جهة النشر

 العلمية
 اسم العضو

 يضاف بحث الدكتوراه   

) قواعد توجيه القراءات 

دراسة –القرآنية املتواترة 

( نوقشت -نظرية تطبيقة

 الرسالة في العقيدة

تحقيق مخطوط معاني 

في قول النبي صلى هللا 

عليه وسلم أنزل القرآن 

على سبعة أحرف ألبي 

 الفضل الرازي 

أستاذ  قراءات

 مساعد

عائشة بنت 

عبدهللا بن 

مطلق 

 الطوالة

الدين والدعوة حولية كلية أصول 

 باملنوفية

دراسة أوجه القراتء 

بين السورتين وآراء 

 العلماء فيها 

 

الوجوه النيرة في قراءة العشرة 

لشيخ القراء أبي حفص األنصاري 

في سورة  50النشار من آية 

سورة األنبياء  50اإلسراء إلة آية 

 دراسة وتحقيق

عمدة العرفان في مرسوم 

القران للعالمة محمد بن 

الرحمن النابلي من عبد 

مبحث حذف األلف بعد 

الواو إلى فصل حذف الياء 

في باب علم الرسم دراسة 

 وتحقيق

أستاذ  قراءات

 مساعد

دعاء زهير عبد 

 الرحيم سندي

مجلة الدراسات اإلسالمية جامعة 

 امللك سعود

 هـ8/1441

 جاري النشر

توجيه اآليات املختلف 

في مبناها وألفاظها في 

 صحيح البخاري 
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التخص رسالة املاجستير رسالة الدكتوراه األبحاث جهة النشر

 ص

الرتبة 

 العلمية

 اسم العضو

األقوال الكفرية املنهي عنها في    

القرآن الكريم دراسة تحليلية في 

 ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

رشا بنت  محاضر قراءات

صالح بن 

ناصر 

 الدغيثر

القران أثر االختالف في إعراب    

 الكريم على األحكام الفقهية

صفيه بنت  محاضر قراءات

محمد عمر 

 العتين



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

  

الرتبة  التخصص رسالة املاجستير رسالة الدكتوراه األبحاث جهة النشر

 العلمية

 اسم العضو

القراءات القرآنية في كتب    

الحديث التسعة جمعا 

 ودراسة

أستاذ  قراءات

 مساعد

ميمونة 

بنت عبد 

هللا 

 الخاطر

 

 

 

 

 

نكات القرآن ألبي محمد )  

عبد هللا هللا بن أحمد بن 

عبد الرحمن املقرىء من 

 أول سورة النور 

إلى آخر سورة 

 الدخان(دراسة وتحقيق

نسيبة  محاضر قراءات

بنت عبد 

العزيز 

 الراشد
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الرتبة  التخصص رسالة املاجستير رسالة الدكتوراه األبحاث جهة النشر

 العلمية

 العضواسم 

 

 

ملفردات في تفسير البحر   

املحيط البي حيان من أول 

 74سورة الفاتحة حتى اآلية 

 من سورة البقرة

نوره بنت  محاضر قراءات

محمد 

 الهدب

)مقدمة في مذاهب القراء    

األربعة الزائدة عن العشرة 

ألبي العزائم سلطان  بن 

 أحمد املزاحي(

ريم بنت  محاضر قراءات

إبراهيم 

 العضيبي

الدرة الفريدة في شرح )   

 القصيدة

للمنتخب بن يعقوب 

الهمذاني من أول الكتاب إلى 

 نهاية باب سورة أم القرآن(

هال بنت  محاضر قراءات

عبد هللا 

 الزعاقي
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 نحو وصرف

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية 

 مكان النشر وتاريخة  البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

البندري بنت 

عبدالعزيز 

 العجالن

 )تقاعدت(

   

 

 

نحو 

 وصرف

  

  

  

  

  

 

 

 أستاذ

  

  

  

  

 

  

 

 

النحوية  األمالي

والصرفية للمبرد في 

 هـ1409الكامل 

  

  

  

  

شرح 

تصريف 

العزي لعلي 

بن محمد 

بن عبد هللا 

األفرزي 

دراسة 

وتحقيق 

 هـ1413

   

كلية اللغة العربية باملنوفية  اسم الجمع الذي له واحد من لفظه

 م2001جامعة األزهر 

تخطئة الزجاج للنحويين في كتاب معاني 

 القرآن

دار العلوم بالفيوم جامعة كلية 

 م2003القاهرة 

تغليط النحويين البصريين سيبويه )دراسة 

 تصريفية تحليلية(

كلية دار العلوم القاهرة جامعة 

 م2004القاهرة 

مجلة كلية اللغة العربية باملنوفية  القطع)دراسة في املصطلح الكوفي(

 م 2004جامعة األزهر

آراء النحويين البصريين ما رده ثعلب من 

 )دراسة نحوية(

كلية دار العلوم القاهرة جامعة 

 م2004القاهرة 

االستغناء الصرفي عند سيبويه)دراسة 

 وتحليل(

مجلة كلية اآلداب جامعة حلوان 

 م2006

معجم الرباعي املجرد ومزيده في تاج 

 العروس من الهمزة إلى الذال)مشترك(

باملغرب مجلة اللسان العربي  

2017العدد الثامن والسبعين    

 قيد النشر  األسماء الخماسية املزيدة

أثر االشتقاق في الكشف عن زيادة الراء في 

 األبنية الرباعية

 قيد النشر
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

بنت  البندري 

عبدالعزيز 

 العجالن

 

 )تقاعدت(

 

 

 

 

نحو 

 وصرف

 

 

 

 

 

 أستاذ

 

 

 

 

 

األمالي النحوية 

والصرفية للمبرد في 

 هـ1409الكامل 

 

 

 

 

 

شرح تصريف 

العزي لعلي بن 

محمد بن عبد هللا 

األفرزي دراسة 

 هـ1413وتحقيق 

 

مجلة كلية اآلداب جامعة  من مشكالت كتاب معاني القرآن للفراء

 م2006اإلسكندرية 

موقف الفراء مما قصره سيبويه على 

 الشعر

مجلة كلية دار العلوم 

 م2007القاهرة

مجلة كلية اآلداب جامعة  اعتراضات الفراء النحوية

 م 2008اإلسكندرية

األسماء املختومة بألف ونون زائدتين لغير 

 إعراب في القرآن الكريم

مجلة كلية اآلداب جامعة حلوان 

 م2009

حمل النحويين بعض القراءات القرآنية 

 على أوجه نحوية ضعيفة

مجلة جامعة القصيم للعلوم 

 م2016-1436العربية واإلسالمية 

-األسماء الخماسية املجردة في تاج العروس

 دراسة صرفية داللية

مجلة العلوم الشرعية واللغة 

 م2019العربية 

-1375الرياض من أسماء اإلناث في مدينة 

 هـ.1385

مجلة كلية اآلداب بجامعة محمد 

الخامس في العدد السادس 

 م2017 والثالثين

الفعل الرباعي املجرد في كالم العامة: 

 دراسة تأصيلية )مشترك(

مجلة العلوم الشرعية واللغة  

م2018العربية   

الوزن التمثيلي في معجم تاج العروس 

 )سفرجل نموذجا(

2018مقبول للنشر   

 بحث جاري  نشوء الخماس ي املزيد في العربية
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 اذا كان الشغل جمهدة، فإن الفراغ مفسدة
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 مكان النشر وتاريخه  البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية  التخصص اسم العضو

مها عبد 

العزيز 

سعد 

 العسكر

نحو 

 وصرف

أبو البركات األنباري  أستاذ

ومسائل التقديم والتأخير 

في كتابه اإلنصاف في 

 مسائل الخالف

مجيب الندا إلى 

شرح قطر 

الندى للفاكهي 

 -الجزء األول  -

دراسة و 

 تحقيق

لباب اإلعراب املانع من اللحن في السنة 

هـ( دراسة 973والكتاب( الشعراني )ت:

 وتحقيق بحث مشترك

القرى لعلوم الشريعة واللغة مجلة جامعة أم 

 م.1999-هـ1420العربية السعودية/

 مجلة كلية اللغة العربية جامعة األزهر  التعليل النحوي وموقف النحاه منه 

من في معلقة أمرى القيس دراسة نحوية 

 تطبيقية 

 مجلة كلية اللغة العربية جامعة األزهر الزقازيق

مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات  التنوين أقسامه وأحكامه 

 اإلسالمية 

مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  مسائل نحوية في سورة الحجرات املدنية 

 م2007العدد الرابع 

من سنن العربية مخاطبة الواحد بلفظ 

 التثنية 

 40دراسة  39مجلة الدرعية العدد 

 م2007عا

اتحاف أولى األلباب لشرح ما يتعلق ب)س ي( 

 من اإلعراب ملحمد الجوهري الصغير

مجلة جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 ه1430العدد العاشر 

جامعة كفر الشيخ مصر العدد األول الجزء  مع وموقف النحوين منها 

 م2009الثاني السنه التاسعة 

 مجلة كلية املعلمين )العلوم األنسانية( آراء ابن السراج النحوية 

األحاديث النبيوية الشريفة اآلثار في كتاب 

 
 
)شرح ابن عقيل على األلفية ( تخريجا

 ودراسة نحوية 

 مجلة العقيق 
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 وتاريخه مكان النشر  البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

منيرة بنت 

عبدهللا بن 

 ناصر الفريجي

 )تقاعدت(

  

  

  

 

 

نحو 

 وصرف

  

  

  

 

 

 أستاذ 

  

  

  

 

 

اللهجات وأثرها في 

 الدراسات النحوية

  

  

  

 

 

 أسلوب التفضيل

 في اللغة العربية  

 و استعماالته

 في القرآن الكريم  

 و الحديث

 النبوي الشريف 

  

األثر واألثر العكس ي للفكر 

االستشرافي في النحو والصرف 

 العربي

مجلة الدراسات 

اإلسالمية والعربية بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة 

1430 -2009 

الهمزة واستعماالتها في التراث 

 اللغوي دراسة لغوية تحليلية

مجلة كلية دار العلوم 

 2009بالفيوم 

 

التنغيم في النحو العربي دالالته 

 ووظائفه

مجلة الدراسات 

اإلسالمية والعربية بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة 

1432- 2011 

ظاهرة الحذف في االستعمال 

 اللغوي العربي

مجلة دار العلوم  جامعة 

 2013القاهرة 

 

 العامل وأثرة في النحو العربي

مجلة الدراسات 

اإلسالمية والعربية بدولة 

 اإلمارات العربية املتحدة 

1433- 2012 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

منيرة بنت 

عبدهللا بن 

 ناصر الفريجي

 )تقاعدت( 

 

 

 

 

نحو 

 وصرف

  

  

 

 

 أستاذ 

  

  

 

 

اللهجات وأثرها في 

 الدراسات النحوية

  

  

 

 

أسلوب التفضيل 

 في اللغة العربية و 

استعماالته في 

القرآن الكريم 

والحديث النبوي 

 الشريف

  

  

تتبع موطن الجملة وأثرها في النحو 

 العربي

مجلة اتحاد الجامعات العربية 

 2011لآلداب جامعة اليرموك 

مجلة دراسات عربية وإسالمية     العلل النحوية عند سيبويه

2013  

 2013مجلة دار العلوم بالقاهرة  النحو العربي بين الرماني والفارس ي

داللة التراكيب النحوية وعناصرها 

 وداللتها 

مجلة فكر ،إبداع رابطة األدب 

 م 2014الحديث القاهرة أبريل 

مركز اللغات األجنبية والترجمة  التداخل الوظيفي في العالقات النحوية 

 بجامعة القاهرة 

كلية اآلداب  –جامعة سوهاج  تيسير النحو بين الواقع واملأمول 

 م 14/1/2014

حروف املعاني الثنائية وتعدد دالالتها 

 الرئيسة والثانوية 

املجلة العربية للعلوم اإلنسانية 

 هـ15/7/1435جامعة الكويت 
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

زينب أسعد 

 هاشم الزين

 

 

 

 

نحو 

 وصرف

 

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 

ابن جني و الشواهد 

القرآنية النحوية في 

 كتابه الخصائص

 

 

 

 

مشكالت كتاب 

سيبويه وآثارها في 

 النحو العربي

 

 

املحاورات النحوية في أمالي 

 الزجاجي دراسة وتحليال ً ونقدا

محمد  بن جامعة اإلمام 

سعود اإلسالمية 

-هـ1418بالرياض )

 م( العدد التاسع1997

الفصل في خالف العلماء في 

 اشتقاق  لفظ  الجاللة

مجلة الدراسات اللغوية 

الصادرة عن مركز امللك 

فيصل للبحوث 

والدراسات اإلسالمية 

-هـ1424بالرياض )

 م( العدد األول 2003

آراء العلماء وتوجيهها في باء 

 البسملة و متعلقها

بحث منشور بمجلة كلية 

اللغة العربية بجامعة 

 األزهر بالقاهرة

تحقيق الخالف في الرحمن 

 الرحيم بين الوصفية واملبالغة

بحث منشور بمجلة كلية 

 اآلداب بجامعة طنطا



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 اسم العضو

 

الرتبة  التخصص

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

عائدة سعيد 

أحمد 

 البصلة

 

 

 

 

 

 

نحو 

 وصرف

 

 

 

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 

 

 

التصريف الكوفي في 

كتاب )ارتشاف 

الضرب من لسان 

العرب ألبي حيان 

األندلس ي( دراسة 

 تحليلية

املسائل النحوية 

والصرفية في كتاب 

فتوح الغيب في 

الكشف عن قناع 

الريب لشرف الدين 

 الطيبي املتوفى

هـ في سورة  743

الفاتحة و البقرة 

 دراسة تحليلية

الجذر أصل املشتقات )مشترك( 

 باحث رئيس

مجلة كلية اآلداب جامعة 

 م2007أسيوط 

بين الكوفيين  الخالفات النحوية

أنفسهم في مجالس 

 ثعلب)مشترك(باحث رئيس

مجلة كلية اآلداب جامعة 

 م 2008أسيوط 

مجلة كلية اآلداب جامعة  من كتاب املصادر في القرآن للفراء

 م 2010األزهر   

تعدي الفعل بحرف الجر)رؤية 

 نحوية جديدة(

مجلة كلية اللغة العربية 

 م2011جامعة األزهر        

–مجلة كلية اللغة العربية  املسائل النحوية في فصيح ثعلب

 2011االزهر جامعة 

في كتاب  حواجز الصوتية والصرفيةال

 بويهيس

مجلة التواصل اللغوي  

 م2018املغرب فاس 

مخطوطات اللغة العربية في دول 

 الخليج العربي دراسة بيلومترية 

جامعة املنوفية مصر 

 م2016
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 اسم العضو

 

الرتبة  التخصص

 العلمية

 النشر وتاريخهمكان  البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

عائدة سعيد 

أحمد 

 البصلة

 

 

 

 

نحو 

 وصرف

 

 

 

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 

 

 

التصريف الكوفي في 

كتاب )ارتشاف 

الضرب من لسان 

العرب ألبي حيان 

األندلس ي( دراسة 

 تحليلية

املسائل النحوية 

والصرفية في كتاب 

فتوح الغيب في 

الكشف عن قناع 

الريب لشرف الدين 

 الطيبي املتوفى

هـ في سورة  743

الفاتحة و البقرة 

 دراسة تحليلية

من املسائل الصرفية في فصيح 

 ثعلب

مجلة كلية اآلداب /بجامعة األزهر 

 م2014

أثر الحدود واملصطلحات على 

مسميات املؤلفات ) كتاب سر 

الصناعة ( البن جني أنموذجا 

 مشترك باحث رئيس ي

مجلة كلية اآلداب جامعة األزهر 

 م2015

املصدر الصناعي ووسائل األعالم ) 

عينة من مقاالت جريدة الجزيرة ( 

 
ً
 أنموذجا

مجلة مركز امللك فيصل للبحوث 

والدراسات  بالتعاون مع كرس ي 

 م2015الجزيرة عام 

مبادئ النظرية املصطلحية الحديثة 

مقارنة مع مبادئ النظرية 

املصطلحية التقليدية ) كتاب 

التذييل والتكميل أبي حيان( الجزء 

 األول بحث مشترك 

-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الرباط-جامعة محمد الخامس  

2018 

دراسة في -اإليحاء في القرآن الكريم 

بحث  وسائل التماسك النص ي

 مشترك 

 م2016مجلة فكر وإبداع مصر 

النداء في القرأن الكريم دراسة 

 تداولية مشترك باحث رئيس ي 

 تحت النشر 
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 اسم العضو

 

الرتبة  التخصص

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

عائدة سعيد 

أحمد 

 البصلة

 

 

 

 

نحو 

 وصرف

 

 

 

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 

 

 

التصريف الكوفي في 

كتاب )ارتشاف 

الضرب من لسان 

العرب ألبي حيان 

األندلس ي( دراسة 

 تحليلية

املسائل النحوية 

والصرفية في كتاب 

فتوح الغيب في 

الكشف عن قناع 

الريب لشرف الدين 

 الطيبي املتوفى

هـ في سورة  743

الفاتحة و البقرة 

 دراسة تحليلية

نحاة األندلس األصول 

واالمتدادات،)أبو حيان األندلس ي( 

أنموذجا،في كتابيه:االرتشاف  

 والبحر

مشاركة في ندوة بعنوان :)األندلس 

 انغالق قصة،وانفتاح خطاب(

مجلة كلية اآلداب والعلوم 

 الرباط –أكدال -اإلنسانية

2016 

ترقية العامية إلى الفصحى في رسوم 

 مشترك-الكاريكاتير

 –مجلة اللغة العربية بجرجا 

 مصر-األزهر

2017 

وسائل التماسك النص ي قراءة 

في)قصة ذئب النهار للكاتب :سعد 

 الدوسري(

مجلة كلية اآلداب والعلوم 

جامعة -عين الشق-اإلنسانية

 املغرب-الدار البيضاء-الحسن الثاني

2018 

جذور التداولية وبوادرها في كتاب 

 سيبويه

كلية اآلداب)املشكاة(  جامعة مجلة 

 إفادة وعد بالنشرتونس.-الزيتونة

2018 

من جذور التداولية وبوادرها في 

كتاب معاني القرآن للفراء:قراءة 

 -متأنية في فكره التداولي

 

جامعة -مجلة كلية اآلداب 

 -العراق-بغداد 

2018 
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 مكان النشر وتاريخه البحوث الدكتوراهرسالة  رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

عائدة سعيد 

أحمد 

 البصلة

 

 

 

 

نحو 

 وصرف

 

 

 

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 

 

 

التصريف الكوفي في 

كتاب )ارتشاف 

الضرب من لسان 

العرب ألبي حيان 

األندلس ي( دراسة 

 تحليلية

املسائل النحوية 

والصرفية في كتاب 

فتوح الغيب في 

الكشف عن قناع 

الدين الريب لشرف 

 الطيبي املتوفى

هـ في سورة  743

الفاتحة و البقرة 

 دراسة تحليلية

دور املعاجم في خدمة علم 

املصطلح،لسان العرب،املعجم 

مشترك  -الوسيط ،الغني ،أنموذجا

مع الطالبة :عائشة جراح)مرحلة 

 -ماجستير(

 -مجلة مصطلحيات  

 املغرب-فاس -11العدد 

2018 

والجمل بين شواهد حذف األفعال 

الفراء والزجاج من كالم العرب( 

،)دراسة  تطبيقية إحصائية مقارنة 

 في معانيهما

 تحت النشر 

) شواهد حذف األفعال والجمل -

بين الفراء والزجاج من أشعار 

العرب( ،)دراسة  تطبيقية 

 إحصائية مقارنة في معانيهما(

 تحت النشر

) شواهد حذف األفعال والجمل -

بين الفراء والزجاج من القرآن 

الكريم( ،)دراسة  تطبيقية 

 إحصائية مقارنة في معانيهما(

 تحت النشر

) شواهد حذف الحروف في معاني -

الفراء )دراسة  تطبيقية إحصائية 

 في معانيه(

 تحت النشر



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 اسم العضو

 

 النشر وتاريخه مكان البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص

 

 

عائدة سعيد 

أحمد 

 البصلة

 

 

 

 

 

 

نحو 

 وصرف

 

 

 

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 

 

 

التصريف الكوفي في 

كتاب )ارتشاف 

الضرب من لسان 

العرب ألبي حيان 

األندلس ي( دراسة 

 تحليلية

املسائل النحوية 

والصرفية في كتاب 

فتوح الغيب في 

الكشف عن قناع 

الريب لشرف الدين 

 املتوفىالطيبي 

هـ في سورة  743

الفاتحة و البقرة 

 دراسة تحليلية

أسماء أعالم اإلناث دراسة صرفية 

داللية حديثة ) عينة من طالبات جامعة 

 األميرة نورة ( مشترك باحث رئيس ي 

جامعة محمد الخامس مجلة  فكر 

 م 2015للعلوم اإلنسانية 

القول الفصل في االخبار عن الجملة 

والفعل (  دراسة في ضوء الخالف 

 النحوي مشترك باحث رئيس ي 

جامعة األزهر  –مجلة كلية اآلداب 

 م2015

البناء املنطقي لصرف اللغة العربية 

 )مشترك( 

 بين بن جني وابن عصفور 

 م2015مركز امللك عبد هللا تحت النشر 

في اللغة املستعملة ألبنية الرباعية ا

عددا من جريدة الجزيرة  30املكتوبة)

 السعودية (أنموذجا

 م2016مجلة األداب دار العلوم 

بين الحمل على املعنى الصناعة النحوية 

عند أبي حيان األندلس ي في:) كتابه 

التذييل والتكميل( من الجزء األول إلى 

 السادس

-األزهر –مجلة اللغة العربية بجرجا 

 مصر

2016 

اللغة العربية الفصحى:الواقع 

–واالستعمال في رسوم الكاريكاتير 

-الصحافة السعودية)جريدة الجزيرة 

 أنموذجا(

بحث مشترك منشور باحث رئيس ي 

 م2015بجامعة  محمد الخامس الرباط

حذف االسماء بين الفراء والزجاج 

 دراسة احصائية تحليلية مشتركة 

 م2016جامعة األزهر االسكندرية مجلة 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

منى علي 

سليمان 

 الفالج

 

 

 

نحو 

 وصرف

 

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 

 

رواح األرواح ليوسف 

بن عبد امللك ا

 -بخشايش املشهور 

دراسة  -سنان هبقر 

 وتحقيق

تكميل املرام في شرح 

شواهد ابن هشام ألبي 

عبد هللا محمد بن عبد 

القادر بن علي بن 

 يوسف الفاس ي ت

ه ، من أول 1116

الكتاب حتى نهاية باب 

النواسخ دراسة و 

 هـ1420تحقيق

السلب في العربية دراسة صرفية 

 لغوية

 هـ1430مركز امللك فيصل 

من أساليب العرب التعبير بالجمع 

 املثنى و باملثنى عن املفردعن 

 2010مصر علوم اللغة  

جامعة اإلمام محمد بن سعود  الكالم على )إذا( دراسة وتحقيق

 هـ1431

دراسة  -حرفا الخطاب في العربية 

 -نحوية شاملة 

مصر مجلة كلية اللغة العربية 

2011 

الفعل املبني للمجهول بين الداللة 

 النحوية والشرعية 

املؤتمر الدولي السادس للقرآن 

الكريم اكسفورد خالل الفترة 

 هـ5/10/1436

أهمية اللغة العربية وأبرز خصائصها 

 ومدى تأثيرها على اللغات األخرى 

املؤتمر الدولي األكاديمي األوربي 

اآلسيوي برشلونه خالل الفترة 

 ه27/3-1/4/1436

من مظاهر اإلعجاز  اللغوي السلب 

في القرآن الكريم وأثره على املعنى 

 اللغوي 

املؤتمر الدولي الخامس للقرآن 

الكريم اسكفورد خالل الفترة 

 هـ8/10/1435
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

مها بنت عبد 

العزيز بن 

إبراهيم  

  الخضير

 

نحو 

 وصرف

  

 

 

أستاذ 

 مشارك

  

  

  

 

املركبات وخصائصها 

في النحو العربي 

 هـ 1415

   

 

 املسائل النحوية 

 و الصرفية في شرح 

ديوان املتنبي ألبي 

الحسن الواحدي 

هـ  468املتوفى سنة 

  هـ 1424

مسألة )وحد( دراسة نحوية 

 قرآنية

لدراسات اإلسالمية مجلة كلية ا

 2010دبي -والعربية  

العدل مصبورة في الدرس 

 اللغوي 

مجلة كلية دار العلوم جامعة 

 2012 -القاهرة 

مجلة كلية اآلداب جامعة  اآلثار املروية لإلضافة النحوية

 2012سوهاج 

جامعة  -مجلة كلية دار العلوم  األمثلة غير الجائزة عند الفراء

 2013القاهرة  

 قيد البحث  ظاهرة االتساع في النحو العربي 

 –دراسات عربية إسالمية  العامل املعنوي 

جامعة القاهرة  –مجلة محكمة 

 م 2014
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

نوال بنت  

بن سليمان 

صالح 

 الثنيان

 

 

 

 

نحو 

 وصرف

 

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 

 من قضايا النحو

و اإلعراب في أم 

الكتاب دراسة 

 نحوية قرآنية

 

 

 

 

املستنهى في البيان 

و املنار للحيران في 

إعراب القرآن 

لسابق الدين محمد 

بن علي بن أحمد 

الجزء -بن يعيش 

دراسة  -األول 

 وتحقيق

-الحروف املقطعة في القرآن 

 دراسة نحوية صرفية

مجلة الدراسات اللغوية/ مركز 

امللك فيصل للبحوث 

 /2005-1426والدراسات / 

ما خطأه أبو البقاء العكبري من 

ألفاظ الحديث في كتابه إعراب 

 جمع وتوجيه -الحديث

مقبول للنشر بتاريخ 

هـ من قبل نائب 2/11/1428

 رئيس التحرير للمجلة

املانع من اللحن في لباب اإلعراب 

السنة والكتاب( الشعراني 

هـ( دراسة وتحقيق بحث 973)ت:

 مشترك

مجلة جامعة أم القرى لعلوم 

الشريعة  واللغة العربية 

 م.1999-هـ1420السعودية/

القرارات السبعية  في شرح ابن 

 دراسة نحوية صرفية -عقيل

مجلة العقيق/ نادي املدينة 

السعودية  -املنورة األدبي

 م1427-2006

زيادة )اسم( في ضوء مجاز القرآن 

 ألبي عبيدة

مجلة كليات املعلمين العلوم 

اإلنسانية/ السعودية مقبولة 

 هـ26/3/1428للنشر بتاريخ 

 

 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

أسماء بنت 

بن أحمد 

عبدهللا 

 البداح

نحو 

 وصرف

أستاذ 

 مساعد

كتاب شرح اإلعراب عن 

قواعد اإلعراب ملحمد بن 

خليل بن محمد البصروي 

 هـ من أول  889املتوفى 

الكتاب إلى نهاية النوع الرابع 

من الباب الثالث دراسة 

 وتحقيق

تكميل املرام بشرح شواهد 

ابن هشام ملحمد بن عبد 

القادر بن علي بن يوسف 

هـ  الجزء  1116الفاس ي ت 

الثاني من باب الفاعل  -

وحتى نهاية باب النعت 

 دراسة وتحقيق

  

أسماء بنت 

فالح بن 

صالح 

 الرحيلي

نحو 

 وصرف

أستاذ 

 مساعد

كتاب در التاج في إعراب 

مشكل املنهاج ألبي بكر 

 -هـ  911السيوطي ت سنة 

 هـ 1420 -دراسة و تحقيقا 

املسائل الصرفية في كتاب 

مشكل  إعراب القرآن ملكي 

بن أبي طالب القيس ي ت 

دراسة  -هـ  437سنة 

 هـ1433 -وتقويما 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

أمل بنت محمد بن 

 حمدان الحربي

نحو 

 وصرف

أستاذ 

 مساعد

 -العربية أثر االستفهام في اللغة 

 -دراسة نحوية قرآنية 

املسائل النحوية والصرفية 

في شرح األعلم الشنمتري 

هـ لديوان حماسة 476املتوفى 

 جمعا ودراسة -أبي تمام 

  

حسناء بنت حسين 

 الزهراني

نحو 

 وصرف

أستاذ 

 مساعد

 نباه اإلنباه على تحقيق إعرابإ

)ال إله إال هللا( إلبراهيم بن 

هـ, 1101ت:حسن الكوراني 

 هـ1421تحقيق ودراسة( 

اختيارات الدماميني من آراء 

الرض ي االستراباذي في كتابه 

 هـ1431)تعليق الفرائد( 

أسماء اإلناث في منطقة 

هـ 1385-1375الرياض من 

 دراسة داللية .

 قيد النشر

 مجلة الدارة -

أسماء اإلناث في منطقة 

هـ 1385-1375الرياض من 

 دراسة صرفية  .

 قيد النشر 

نون الرباعي ثالثة بين 

اللغويين والصرفيين دراسة 

 صرفية داللية 

مجلة كلية اآلداب جامعة 

 محمد الخامس

بناء الرباعي في الشعر العربي 

 الحديث

كتاب منشور من دار 

 االنشاء العربي 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

إيمان بنت محمد 

بن عبدالفتاح 

 املدني

نحو 

 وصرف

أستاذ 

 مساعد

 -األسماء الثنائية املعربة دراسة 

 -تصريفية نحوية 

حاشية على شرح املرادي 

 للخالصة

 -دراسة و تحقيق  -

أسماء األفعال في العربية 

)دراسة داللية لبعض 

 جوانها

مجلة اآلداب والعلوم 

اإلنسانية جامعة املنيا 

م13/8/2015  

ه27/10/1436  

معلقة عبيد بن األبرص 

 )دراسة اسلوبية (

مجلة أبحاث جامعة 

سكيكدة الجهورية 

م28/9/2015الجزائرية   

هـ14/12/1436  

موقف أبن السيد السيوطي 

من ابن قتيبة من خالل 

كتاب )االقتضاب في شرع 

 أدب الكتاب(

للعلوم مجلة الشمال 

اإلنسانية جامعة الحدود 

 2العدد 1الشمالية املجد 

ه25/5/1437  

م5/3/2016  

املمات وما في معناه من 

األلفاظ في معجم لسان 

العرب دراسة في املصطلح 

 والداللة

مجلة جامعة القصيم 

للعلوم اإلنسانية 

ه6/7/1437  

م13/4/2016  
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه املاجستيررسالة  الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

خلود بنت 

عبدهللا بن 

 محمد بن عمر

نحو 

 وصرف

أستاذ 

 شاركم

الحذف في الحديث 

النبوي الشريف في كتاب 

دراسة  -اللؤلؤ واملرجان 

 -نحوية تطبيقية 

 هـ1425

الجهود النحوية 

والصرفية للجواليقي في 

 هـ 1431-6-9مؤلفاته 

الصوابي للضعيف املستوى 

 عند سيبويه

مجلة العلوم األنسانية 

 ه1434املنوفية عام 

حمل النحويين بعض 

القراءات القرآنية  على 

 أوجه نحوية ضعيفة

مجلة جامعة القصيم 

للعلوم العربية واإلسالمية 

 ه1434

أثر السياق في تعداد األوجه 

اإلعرابية لألسماء )سورة 

 البقرة أنموذجا(

مجلة الحدود الشمالية 

 هـ 1438

األصل الثالثي للرباعي غير  

املضعف املزيد لقيم 

متطرفة في كتاب تاج 

العروس من جواهر 

 القاموس

مجلة جامعة امللك سعود 

 هـ 1438األداب 

القبيح عند األخقش في 

 كتاب معاني القرآن

مجلة كلية دار العلوم 

 القاهرة.

الصوابي للضعيف املستوى 

 عند سيبويه.

مجلة بحوث كلية اآلداب 

 جامعة املنوفية
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

مكان النشر  البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 وتاريخه

مزنة بنت محمد بن 

 علي التركي

أستاذ  نحو وصرف

 مساعد

شرح مقدمة الفهري ملحمد بن عبد 

 -هـ  831املتوف سنة الدائم البرماوي 

 هـ1421 -دراسة وتحقيق 

األصول النحوية في 

التقديم و التأخير 

دراسة نحوية نظرية 

 هـ1428

  

منيرة بنت 

عبدالرحمن بن 

 موس ى السليم

أستاذ  نحو وصرف

 مساعد

دراسة املسائل النحوية و الصرفية في 

سورة) نوح( واآليات  التي تناولت قصته 

 و أقوال النحاة فيها

الضرورة في شعر 

دراسة نظرية  -البحتري 

 -تطبيقية 

زيادة النون ثانية 

بين سيبويه 

 والصرفيين

 

 جامعة القصيم

مجلة الجامعة 

للعلوم العربية 

 واإلنسانية

 مقبول للنشر

 

نعيمة بنت  محمد 

بن إبراهيم 

 الغسالن

أستاذ  نحو وصرف

 مساعد

 

املسائل النحوية و التصريفية في كتاب 

 -دراسة تحليله  -ألبي بكر األنباري الزاهر 

 

مظاهر النزعة البصرية 

عند الفراء في كتابه 

 معاني القرآن

معجم الرباعي غير 

املضعف في تاج 

من الهمزة  -العروس

بحث  -إلى الذال

مشترك:  أ.د.البندري 

العجالن، أ.د.مها 

امليمان، د.نعيمة 

الغسالن، أ.مشاعل 

 .املرزوقي 

مجلة اللسان 

الرباط، العربي، 

.78العدد   

 

م2016-هـ1438  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

مكان النشر  البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 وتاريخه

 

نعيمة بنت  محمد 

بن إبراهيم 

 الغسالن

أستاذ  نحو وصرف

 مساعد

 

املسائل النحوية و التصريفية في كتاب 

 -تحليله دراسة  -الزاهر ألبي بكر األنباري 

مظاهر النزعة البصرية 

عند الفراء في كتابه 

 معاني القرآن

زيادة الالم في 

الكلمات الرباعّية 

غير املضعفة في تاج 

دراسة -العروس

 تأصيلّية

مجلة العلوم 

الشرعية واللغة 

العربية بجامعة 

األميرة نورة، 

 بالرياض

م2019-هـ1440  

نوال بنت أحمد بن 

 صالح الصالح

أستاذ  نحو وصرف

 مساعد

شرح أبيات املفصل للخطيب محمد بن 

دراسة -سليمان بن محمد الفسوي 

 هـ1416-وتحقيقا 

الجمع الغريب في ترتيب 

آي مغني اللبيب ألبي 

عبد هللا الرصاع متوفى 

دراسة  -هـ  894

 هـ1424 -وتحقيقا
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

غالية بنت 

عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن 

 املسند

أستاذ  نحو وصرف

 مساعد

اعتراضات بدر 

الدين ابن الناظم 

النحوية و 

التصريفية على أبيه 

جمعا و دراسة و  -

 -تقو ما 

التأويل  النحوي عند 

سيبويه من خالل 

 شواهده الشعرية

أثر الحدود واملصطلحات 

النحوية في تسمية املؤلفات 

كتاب)سر صناعة اإلعراب( 

 بحث مشترك 
 
 البن حنى أنموذجا

جامعة األزهر كلية اللغة العربية 

بالقاهرة العدد الثاني والثالثون 

م2014  

اللغة العربية الفصحى : الوضع 

في رسوم  واألستعمال

الكاريكاتور الصحافة السعودية 

)
 
 )جريدة الجزيرة أنموذجا

بحث مشترك جامعة الرباط 

مجلة كلية اآلداب والعلوم 

األنسانية بالرباط العدد 

م2015الخامس وثالثون   

القول الفصل في األسناد إلى 

األفعال والجمل دراسة في ضوء 

 الخالف النحوي بحث مشترك 

كلية اللغة العربية جامعة األزهر 

بالقاهرة العدد  الثالث و 

م2015الثالثون   

أسماء إعالم اإلناث )طالبات 

 
 
قسم اللغة العربية ( أنموذجا

جامعة األميرة بنت عبد الرحمن 

 بحث مشترك

مجلة العلوم اإلنسانية 

واإلجتماعية )فكر( الرباط 

م2015عام  13العدد   

الصرف  كتاب مشترك توصيح

 بشرح شذا العرف
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

هدى بنت 

سليمان بن 

 سعد السراء

 

نحو 

 وصرف

أستاذ 

 مساعد

دراسة  -التوهم في النحو العربي 

 هـ1413 -نحوية صرفية 

ذخر الطالب في تمهيد 

قواعد اإلعراب 

تحقيق و  -للميداني 

 -دراسة القسم األول 

 هـ1424

املحكوم عليه بالقبح عند 

الفراء في كتابه معاني 

 القرآن

ه/ يناير 1438ربيع ثاني 

 م2017

 (2( العدد) 10املجلد )

القلب املكاني في الثاني 

والرباعي عبر املصنف في 

معجم تاج العروس من أوله 

 إلى الجزء الحادي عشر

 مقبول للنشر في 

مجلة العلوم العربية 

واإلنسانية/ جامعة 

القصيم/اململكة العربية 

  السعودية

جوهرة بنت 

سعيد بن ناصر 

 األسمري 

نحو 

 وصرف

اعتراضات ابن بزيزة في كتابه غاية  محاضر

األمل في شرح الجمل على ابن خروف 

 هـ1430

   

ريم بنت محمد 

بن عبدالرحمن  

 الجحالن

نحو 

 وصرف

األفعال املاضية في سورتي البقرة وال  محاضر

 -دراسة نحوية تصريفيه -عمران 

 هـ1431

   

ريم بنت صالح بن 

 ناهس املطيري 

أستاذ  نحو وصرف

 مساعد

املسائل النحوية والصرفية في شرح 

 هـ1432الفصيح للزمخشري جمعا ودراسة 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

هند عبدالعزيز 

عبدهللا  

 السليمان

نحو 

 وصرف

أستاذ 

 مساعد

اختيارات الفراء النحوية في كتابه 

دراسة وتحليل  -معاني القرآن 

 هـ1429

   

 

نجوى محمد 

 محمد الالفي

نحو 

 وصرف

األمامي في كتابة تعليق الفرائد على  محاضر

  تسهيل الفوائد )
 
 نقدا

 
منهجا

 وموازنة  (

   

مي عبد العزيز 

 السيف

نحو 

 وصرف 

أساليب الرجاء في القرآن الكريم  محاضرة 

 ه(26/8/1437دراسة تركيبية )

   

منيرة بنت  

 الفائز

نحو 

 وصرف

مذهب ابن فارس النحوي في كتابه  محاضر

 الصاحبي

   

سارة بنت سعد 

بن عبدالعزيز 

 املفلح

نحو 

 وصرف

الحسن الهنائي أراءه النحوية ابو  محاضر

 -دراسة تحليلية  -ومذهبة 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 الجوهرة بنت 

 سعود آل فهد

 )متقاعدة(

نحو 

 وصرف

أستاذ 

 مساعد

نحوية قرآنيةاإلضافة دراسة  قرآنية نحوية دراسة وداللته العدد    

 جوهرة بنت

 حمد ناصر بن

 الراشد

 )متقاعدة(

نحو 

 وصرف

أستاذ 

 مساعد

حروف املعاني العاملة في مغني  العربي النحو في التناقض ظاهرة

 اللبيب بين الدماميني و الشمني

  

 منيرة بنت 

 سليمان بن

العلوال  علي

 )متقاعدة(

نحو 

 وصرف

أستاذ 

 مساعد

 دراسة العربي النحو في وأثره العامل

 قرآنية نحوية  لغوية

اإلعراب وأثره في ضبط املعنى 

 دراسة نحوية قرآنية
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

منيرة بنت 

محمود بن 

ياسين الحمد 

 )متقاعدة(

 

 

نحو 

 وصرف

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 النحو ف الفصل ظاهرة

 العربي

 

 

 

التوكيد أدواته وأساليبه 

 في اللغة العربية

 

التضمين في النحو 

 العربي

 

مجلة جامعة امللك 

(، عام 2سعود، اآلداب )

هـ.1413  

التغليب في اللغة 

 العربية

 

مجلة الدارة ، السنة 

، العدد الثالث ،  21

هـ1416  

)من( الزائدة عند النحاة 

القرآن الكريم .وفي   

عالم الكتب ، املجلد 

 السابع عشر العدد

هـ1416الثالث  

املبهمات وخصائصها في 

 النحو العربي

مجلة جامعة اإلمام 

محمد بن سعود 

اإلسالمية ، العدد 

الثالث والعشرون، 

 هـ. 1419رجب 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

منيرة بنت 

محمود بن 

ياسين الحمد 

 )متقاعدة(

نحو 

 وصرف

أستاذ 

 مشارك

 ف الفصل ظاهرة

 العربي النحو

 

التوكيد أدواته 

وأساليبه في اللغة 

 العربية

 

األصل النحوي: توالي األمثال 

 اللفظية واملعنوية

 

مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود 

الشرعية والعربية، العلوم  اإلسالمية

1427شوال   هـ. 

أسباب إهمال عمل الفعل 

 في النحو العربي

 

مجلة كلية الدراسات اإلسالمية 

والعربية، دبي، العدد السابع والثالثون، 

هـ  1430جمادى اآلخر  . 

علة إهمال الحرف العامل 

 في النحو العربي

مجلة جامعة امللك سعود، اآلداب 

 هـ1430-2-عدد-22-املجلد

علة إهمال االسم العامل في 

 النحو العربي

مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة 

 – 1430( السنة 152املنورة، العدد )

 هـ. 1431
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

منيرة بنت 

محمود بن 

ياسين الحمد 

 )تقاعدت(

 

نحو 

 وصرف

 

أستاذ 

 مشارك

 

 ف الفصل ظاهرة

 العربي النحو

 

 

التوكيد أدواته 

وأساليبه في اللغة 

 العربية

 

 ثانيا : الكتب املنشورة :

اإلبدال واإلعالل: دراسة 

نظرية تطبيقية على قصيدة 

)البردة( لكعب بن زهير بن 

 أبي سلمى رض ي هللا عنه

 هـ.   25/10/1430 -

 

 ثالثا : كتب تحت الطبع :

ضابط الكلمات التي تأتي 

 حرفا وفعال واسما .

- 

 

 داعية بنت

الرحمن  عبد

 محمد بن

الباني 

 )تقاعدت(

 

نحو 

 وصرف

 

 

 محاضر

 املعاني حروف

 قبل فيها والتآلف

 نص مع والجنى املغني

 معاني لكتاب محقق

 القاسم البن الحروف

 هـ((337   الزجاجي

  - 
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 النقد

 مكان النشر وتاريخه الكتب والبحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

فاطمة بنت 

عبدهللا بن 

 علي الوهيبي

 

 

 

 النقد

 

 

 

 أستاذ

 

 

 

نقد النثر في 

القرنين الرابع 

والخامس 

 الهجريين

 

 

 

نظرية املعنى 

واملصطلح النقدي 

عند حازم 

 القرطاجني

 

 

 : الكتب :
 
 أوال

كتاب )الظل: أساطيره وامتداداته  -1

 املعرفية واإلبداعية (

 

 هـ1429الرياض نشر خاص 

كتاب )الظل : أساطيره وامتداداته  -2

املعرفية واإلبداعية ( مترجًما إلى 

 الفرنسية

 

 م2011دار آرماتان  -باريس

كتاب ) املكان والجسد والقصيدة  -3

 املواجهة وتجليات الذات (

املركز الثقافي العربي  -بيروت 

 م2005

 هـ1426نادي الرياض األدبي  كتاب ) دراسات في الشعر السعودي ( -4

كتاب ) نظرية املعنى عند حازم  -5

 القرطاجي (

 م2002املركز الثقافي العربي 

كتاب )نقد النثر في القرنين الرابع  -6

 (والخامس الهجريين

سنة  دار العلوم  -الرياض 

 هـ 1411

كتاب  )مسرحة التراث في األدب  -7

 املسرحي السعودي(

مطابع الصفحات  -الرياض 

 هـ 1415الذهبية سنة 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

  

 مكان النشر وتاريخه والبحوثالكتب  رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

فاطمة بنت 

عبدهللا بن 

 علي الوهيبي

 

 

 

 النقد

 

 

 

 أستاذ

 

 

 

نقد النثر في 

القرنين الرابع 

والخامس 

 الهجريين

 

 

 

نظرية املعنى 

واملصطلح النقدي 

عند حازم 

 القرطاجني

 

ا : البحوث :  ثاني 

قوة التشبه بين التجربة الواقعية و   -1

 األنا الفنية

 م2010الخطاب الثقافي _الرياض  مجلة 

ذاكرة الطلل وكسر النمط: قراءة في  -2

قصيدة" حديث األماكن القديمة" 

 للسماعيل ومعارضة الصالح لها

 هـ1430مجلة الدارة  

العنف في املصطلح النقدي : الشعر  -3

 الخص ي نموذًجا

الكتاب التذكاري املحكم املهدى للدكتور 

املانع صدر في الرياض مركز عبد العزيز 

هـ/ 1434حمد الجاسر الثقافي ط األولى 

 م.2013

الجمال و العنف: البنى التصورية و  -4

 الطقس القرباني

 6-5-4ندوة القيمة املنعقدة في تونس في

م ، ثم نشر ضمن كتاب  2003ديسمبر 

قراءات معرفية الصادر في الرياض من 

والدراسات مركز امللك فيصل للبحوث 

هـ 1427اإلسالمية  الطبعة األولى 

 م2006/
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 مكان النشر وتاريخه الكتب والبحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

فاطمة بنت 

عبدهللا بن 

 علي الوهيبي

 

 

 النقد

 

 

 أستاذ

 

 

نقد النثر في 

القرنين الرابع 

والخامس 

 الهجريين

 

 

نظرية املعنى 

واملصطلح النقدي 

عند حازم 

 القرطاجني

الشعر و البروج: قلق الهوية ومعراج  -5

 القصيدة

مجلة العلوم اإلنسانية في جامعة 

 2004صيف  8البحرين في العدد 

 م

صناعة النص بين الفن والتاريخ :  -6

مسرحية الهجرة ألحمد عبد الغفور عطار 

 نموذًجا

املكرمة الجالل كتاب بعنوان )مكة 

والجمال قراءة في األدب السعودي ( 

املؤسسة العربية للدراسات والنشر 

 م2005

كورا املفهوم واالمتدادات : انتقال  -7

املفهوم دراسة في املصطلح الفلسفي 

 والنقدي

نشر في مجلة سمات الصادرة عن 

 2عدد  2مجلد  جامعة البحرين

 -م وهي مجلة حاصلة  2014سنة 

 isiعلى الــ  -حسب علمي 

بحث بعنوان )األدب في مواجهة  -8

 التحوالت والتحديات: مقاربة نظرية (

منشور في الكتاب التوثيقي مللتقى ) 

تحوالت العصر الرقمي وأثرها على اللغة 

العربية ( الذي نظمه  كرس ي الجزيرة في 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن في جامعة 

 22م املوافق  2013فبراير  3يوم األحد 

 هـ1434ربيع األول 
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 مكان النشر وتاريخه الكتب والبحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

فاطمة بنت 

عبدهللا بن 

 علي الوهيبي

 

 

 النقد

 

 

 أستاذ

 

 

نقد النثر في 

القرنين 

الرابع 

والخامس 

 الهجريين

 

 

نظرية املعنى 

واملصطلح 

النقدي عند 

 حازم القرطاجني

الروح العارفة بين لغة الجسد وجسد  -9

اللغة مقاربة لهوية النص في القصص 

 القصيرة لمي العتيبي

مجلة أبعاد الصادرة عن نادي القصيم 

 هـ1431األدبي  

على مرايا األدب اإليراني رواية  نيتشه -10

 البومة العمياء لصادق هدايت نموذًجا

مجلة الدراسات العربية الصادرة عن 

 م2004كلية دار العلوم في جامعة املينا 

دراسة بعنوان التأليف وشروطه في  -11

الثقافية العربية : مساهمة في تطوير 

 قوانين امللكية الفكرية

فهد الوطنية في مجلة مكتبة امللك 

العدد الثاني رجب ـ ذو  14املجلد 

هـ  يوليو _ديسمبر  1429الحجة 

 م2008

مجلة العقيق الصادرة عن نادي املدينة  الشاعر في املتحف واللوحة في الديوان -12

 هـ1429املنورة األدبي  

في املشترك بين الشعر واملثل قراءة في  -13

 التنظيريةاملدونة التراثية 

 هـ1429مجلة التراث العربي دمشق 

الظل في امليثولوجيا واملدونة التراثية  -14

 والدينية والصوفية

مجلة التراث العربي الصادرة عن اتحاد 

 م2004الكتاب العرب في دمشق  
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 النشر وتاريخهمكان  الكتب والبحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

فاطمة بنت 

عبدهللا بن 

 علي الوهيبي

 

 

 النقد

 

 

 أستاذ

 

 

نقد النثر في 

القرنين الرابع 

والخامس 

 الهجريين

 

 

نظرية املعنى 

واملصطلح النقدي 

عند حازم 

 القرطاجني

الحفرة والصدفة: وعي املغامرة ونفي  -15

املفاجأة )قراءة في قصيدتي حفرة 

 وصدفة(

العربية الصادرة مجلة الدراسات 

 م2005عن جامعة املينا _مصر 

اللغة وسحر االنتقال _الكشف  -16

الصوفي والجدل الفلسفي في قصيدة 

 الصيخان

 م1994مجلة كلمات البحرين 

)الجمال دراسة بعنوان  بعنوان  -17

 والعنف( مترجمة إلى الفرنسية

  Synergiesنشرت في مجلة 

م وهي 2011سنة  8( عدد  )سينرجي

 مجلة فرنسية محكمة

 هـ1416النص الجديد السعودية   جدل التسمية جدل الكينونة -18

دراسة بعنوان)الحصار واالستالب:  -19

 قراءة في شعر فوزية أبو خالد (

 هـ1419مجلة التوباد  

الجمالي و الحقيقي :وقفة مع  -20

 درويشقصيدة )طباق( ملحمود 

مجلة دارين نادي الدمام األدبي  

 م2007
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 مكان النشر وتاريخه الكتب والبحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

فاطمة بنت 

عبدهللا بن 

 علي الوهيبي

 

 

 النقد

 

 

 أستاذ

 

 

نقد النثر في 

القرنين الرابع 

والخامس 

 الهجريين

 

 

نظرية املعنى 

واملصطلح 

النقدي عند 

 حازم القرطاجني

 تيمة الشفاء بين لغة الجسد وجسد -21
 ممالك الوجدان الشعبي -اللغة 

 م1997كتابات معاصرة بيروت 

في البحث عن األدبية في النقد العربي  -22

 القديم

مجلة قوافل الرياض نادي الرياض 

 هـ1414األدبي 

األعلى: قراءة في قصيدة الشغف  -23

 ملمس املخمل ملمس الصبار ملريد البرغوثي

السبت   1749مجلة اليمامة العدد 

 هـ1424/محرم / 26

 369املجلة العربية ( العدد رقم  الزمن واملوت في شعر البرغوثي -24

 هـ ،1428شوال 

مجلة األدبية الصادرة عن نادي  مازال الشجر يسير -25

سنة  15األدبي في العدد  الرياض

 هـ1414هـ /1413

تجاعيد الصحو وانبالج القارة قراءة في  -26

 رواية تجاعيد األسد لعبد اللطيف اللعبي

مجلة األدبية نادي الرياض األدبي  

 هـ1415
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 وتاريخهمكان النشر  الكتب والبحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

فاطمة بنت 

عبدهللا بن 

 علي الوهيبي

 

 

 النقد

 

 

 أستاذ

 

 

نقد النثر في 

القرنين الرابع 

والخامس 

 الهجريين

 

 

نظرية املعنى 

واملصطلح 

النقدي عند 

 حازم القرطاجني

 5السبت   1746مجلة اليمامة , العدد  عقرب قرب الوسادة ملريد البرغوثي -27

 هـ .1424محرم 

عمل بعنوان )املوقف من الجمال في  ورقة -28

 الثقافة العربية : تحليل ودراسة(

نشاط جماعة فكر في نادي القصيم 

 هـ.1434ربيع األول  29األدبي املوافق 

دراسة بعنوان ) فسيفساء الذاكرة واملخيلة  -29

الشعرية قراءة في ديوان ) تشريح األرنب األبيض 

 ( للشاعرة الكويتية دالل جازي(

نشرت في املجلة الثقافية جريدة الجزيرة 

 20هـ    إلى 1434/  6/  1في الفترة من 

 هـــ1434/  7/

 

دراسة بعنوان ) الوردة بدون ملاذا ؟ الصقر  -30

 ملاذا؟ (

نشرت في مجلة اآلطام  الصادرة عن 

 27نادي املدينة األدبي في العدد رقم 

 هـ1428م / 2007سنة 

بعنوان ) قلق التأثر في ديوان )نـّهام دراسة  -31

 الخليج األخضر( ألحمد العلي (

نشرت في املجلة الثقافية جريدة الجزيرة 

 في الفترة في الفترة

 هـ1434/  12/  28من 

 هـ1435/  3/  10إلى 

كتاب الظل أساطيره وامتداداته املعرفية 

 واإلبداعية

 م2014دار أروقة ط الثانية  –القاهرة 
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 مكان النشر وتاريخه الكتب والبحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

فاطمة بنت 

عبدهللا بن 

 علي الوهيبي

 

 

 النقد

 

 

 أستاذ

 

 

نقد النثر في 

القرنين الرابع 

والخامس 

 الهجريين

 

 

نظرية املعنى 

واملصطلح 

النقدي عند 

 حازم القرطاجني

ورقة عمل بعنوان الجمال والعنف : البنى  -32

 التصورية والطقس القرباني

ندوة ) القيمة ( التي انعقدت في تونس 

 م 2003في ديسمبر 

ا بـ  -33 دراسة بعنوان )محمود درويش محاصر 

 )الهالة(

هـ 18/3/1423نشرت في جريدة الرياض 

 م2002مايو  30املوافق 

نشرت في جريدة الجزيرة ,  أمـام اللوحـة (دراسة بعنوان )  -34

م العدد 9/1/1995 -هـ 8/8/1415

8138 

ْين ( -35
َ
هـ املوافق 27/1/1417جريدة الرياض  دراسة بعنوان : ) تجديف ِبَعَدَست

 10216م  عدد 1996/  6/ 13

ا -36  في طور النشر في محمية النقد : املسكوت عنه مصطلح 

القتل بالشعر قراءة في سيميوطيقا الثقافة: -37

 
 
 الدامغة لجرير نموذجا

هـ 21/6/1435جامعة الحدود الشمالية 

صدر في كتاب عن دار االنتشار العربي 

 ه1437

مجلة سمات الصادر ة في جامعة  كورا املفهوم واألمتدادات -38

 م2014 – 2البحرين مجلد 

كتاب الجمال والعنف : البنى التصورية  -39

 والطقس القرباني

 ه1436نشر في الرياض 

الرثاء شعريته ونقده في املدونة التراثية:  -40

 . جمع ودراسة

 ه1438دار املفردات الرياض 
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 وقف  

 

 نة متحها()اتبع السيئة احلس



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 األدب والنقد

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه املاجستيررسالة  الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

بدرية بنت 

محمد بن 

عبدهللا 

 املعتاز

 )تقاعدت(

 

 

 

 

 

األدب 

 والنقد

 

 

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 

 

الرسائل اإلخوانية في 

العصر العباس ي األول 

موضوعية  -دراسة 

 -نقدية 

 

 

 

 

 

الرسائل 

اإلخوانية في 

العصر العباس ي 

الثاني دراسة 

موضوعية 

 نقدية

 

 

 

الحسد في الشعر العربي" دراسة 

 نقدية أدبية"

 م2006مجلة محكمة جامعة بني سويف 

الصبر في الشعر العربي "دراسة 

 نقدية أدبية"

دورية محكمة / جامعة بني سويف كلية 

 م2009اآلداب 

الصورة الفنية عند ليلى الجريبة 

 دراسة فنية

اآلداب مجلة جامعة بني سويف كلية 

 م2010محكمة 

فاطمة القرني "دراسة أدبية 

 ونقدية"

 م2005مجلة محكمة كلية اآلداب، سوهاج 

عبدهللا بن املعتاز "دراسة أدبية 

 ونقدية

كلية اآلداب مجلة محكمة جامعة بني 

 م2006سويف 

قيس بن زهير العبس ي "دراسة 

 توثيقية ونقدية"

 م2005دورية محكمة مجلة كلية اآلداب 

 م جمهورية مصر العربية2012جامعة الفيوم  البر والعقوق في الشعر العربي

 م جمهورية مصر العرية2012جامعة الفيوم  الشاعرة الجوهرة النغيمش ي

داللة اللون في شعر عنترة بن 

 
ً
 شداد اللون األسود أنموذجا

 هـ1436جامعة الطائف 

األستزارة في األدب العربية رسائل 

 دراسة أدبية

جامعة اإلسكندرية  –كلية الدراسات اإلسالمية 

 هـ1436-
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

بدرية بنت 

محمد بن 

عبدهللا 

 املعتاز

 )تقاعدت(

 

 

 

 

األدب 

 والنقد

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 

 

الرسائل اإلخوانية في 

العصر العباس ي األول 

موضوعية  -دراسة 

 -نقدية 

 

 

الرسائل 

اإلخوانية في 

العصر العباس ي 

الثاني دراسة 

موضوعية 

 نقدية

تعليم القراءة والكتابة لذوي 

 صعوبات التعلم

 م الرياض طبعة خاصة2013-1434 1ط. 

 خاصةطبعة  -هـ الرياض  1427 1ط .  قوافل

العبق  التراثي ) الفكر ، العلمي ، 

األدبي ( للخالفة اإلسالمية 

 األندلسية

 هـ الرياض طبعة خاصة1436-1435 1ط. 

الوطن والعروبة عند شاعرات 

جامعة األميرة نورة ) قسم اللغة 

العربية وآدابها باإلشتراك  مع د. 

 سعاد أبو شال

 هـ  الرياض طبعة خاصة1436 1ط. 

 هـ الرياض طبعة خاصة1435-1414 1ط.  التوحد

تاريخ أرشفة السجالت والوثائق في 

شؤون الطالبات كلية اآلداب من 

هـ باالشتراك مع 1437-1399عام 

 نورة الناش ي

 هـ الرياض طبعة خاصة1/1437ط

الناشرات في جامعة األميرة نورة 

)قسم اللغة العربية وآدابها ( 

 مع د. سعاد أبو شال باالشتراك

 قيد النشر

 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

بنت  الجوهرة

عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن 

 آل الشيخ

 

األدب  

 والنقد

 

 أستاذ 

 

شعر ضياء الدين رجب 

دراسة موضوعية و  -

 -فنية 

 

شعر الجهاد 

اإلسالمي في 

القرن الثالث 

 الهجري 

شعر الخلفاء العباسيين في 

 العصر األول 

 هـ1425مجلة األزهر 

نثر الخلفاء العباسيين في 

 العصر األول 

 هـ1425مجلة كلية اللغة العربية 

امللك فهد في عيون شعراء 

 وطنه

 هـ1423مجلة الدارة 

الحس النقدي والبالغي عند 

 العصر العباس ي األول خلفاء 

 هـ1426مجلة اللغة العربية باألزهر 

نقد الشعر بالشعر عند  /

 الجارم

مجلة األزهر كلية الدراسات 

 هـ1428

قضايات املرأة في املقالة 

 السعودية املعاصرة

 م2016املنوفية مجلة جامعة 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث الدكتوراهرسالة  رسالة املاجستير

سمية رومي 

عبد العزيز 

 الرومي

 

 

 

األدب 

 والنقد

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

قضية فلسطين في 

شعر محيي الدين 

 هـ1415الحاج عيس ى 

 

 

 

االتجاه 

في  ياإلسالم

الشعر العربي 

الحديث دراسة 

موضوعية 

فنية في ضوء 

شعر محمود 

 هـ1421مفلح 

الشعري في جماليات البناء 

 شعر محمد حكمت وليد

جامعة  -كلية دار العلوم 

 2012القاهرة  يوليو 

الواقعية اإلسالمية في شعر 

 محمد حكمت وليد

جامعة  -مجلة كلية اآلداب 

 2012سوهاج 

التصور اإلسالمي للمرأة في 

 شعر عالل الفاس ي

املدينة  -الجامعة االسالمية 

 هـ1433-2-13املنورة  

آفاق التصور اإلسالمي 

للقضاء والقدر في شعر عمر 

 بهاء الدين األميري 

جامعة أم القرى لعلوم 

 هـ 1434-4-7اللغات وآدابها 

الغربة في شعر محمد حكمت 

وليد: مظاهرها وخصائصها 

 الفنية

مجلة كلية الدراسات 

اإلسالمية والعربية بدبي 

 م2014هـ/1435
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

سمية رومي 

عبد العزيز 

 الرومي

 

 

 

األدب 

 والنقد

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

قضية فلسطين في 

شعر محيي الدين 

 هـ1415الحاج عيس ى 

 

 

 

االتجاه 

في  ياإلسالم

الشعر العربي 

الحديث دراسة 

موضوعية 

فنية في ضوء 

شعر محمود 

 هـ1421مفلح 

جماليات البنى األسلوبية في 

 قصيدة ابتهال للقرضاوي 

 -15مجلة دراسات أدبية العدد

2013 

مجلة مقاربات مجلة العلوم  الحجاج في العرار املشتار

جامعة الجفلة عدد  –واملعرفة 

 م15-2015

دور املقالة القصصية في حل 

املشكالت االجتماعية اللقيطة 

 بحث مشترك مع 
ً
للمنفلوطي أنموذجا

 الطالبة. أسماء الرماح

 مجلة جسور 

مجلة محكمة في اللسانيات 

والنقد األدبي مصر القاهرة 

 م2016-4عدد

اإلغراب والتعجيب في الصورة واإليقاع 

(  684 – 608عند حازم القرطاجني )

دراسة تطبيقية على قصيدة في 

 القدس لتميم البرغوثي . 

هـ . جامعة 1438إفادة نشر .  

 الحدود الشمالية . عرعر

الغربة في شعر محمد حكمت وليد 

اإلمارات  مظاهرها وخصائصها الفنية.

 العربية املتحدة،

مجلة كلية الدراسات اإلسالمية 

 .74،عدد 1435والعربية، 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

سمية رومي 

عبد العزيز 

 الرومي

 

 

 

األدب 

 والنقد

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

قضية فلسطين في 

شعر محيي الدين 

 هـ1415الحاج عيس ى 

 

 

 

االتجاه 

في  ياإلسالم

الشعر العربي 

الحديث دراسة 

موضوعية 

فنية في ضوء 

شعر محمود 

 هـ1421مفلح 

 الحجاج في العرار املشتار.

 

مجلة مقاربات, جامعة الجلفة, 

كلية اآلداب واللغات والفنون, 

 .15, عدد 2015الجزائر, 

فضاءات السيرة الذاتية في ذكريات 

طفل وديع. جمهورية مصر العربية , 

 سوهاج,

م, عدد 2015مجلة كلية اآلداب, 

39. 

أثر السرد في بنية الزمن النفس ي 

والحس ي في مجموعة )املرفا( 

 القصصية .

مجلة جامعة امللك فيصل, اململكة 

العربية السعودية, األحساء , 

 .ه1436

قراءة لقصة)امرأتان( للكاتب فاضل 

 السباعي.

مجلة الدراسات اإلنسانية واألدبية. 

كلية اآلداب. جامعة كفر الشيخ. 

 12م عدد 2016

دور األدب السعودي في تحقيق األمن 

 الفكري بين التنظير والتطبيق.

مؤتمر األدباء السعوديين الخامس, 

اململكة العربية السعودية .الرياض 

 هـ.1438

اإلغراب والتعجيب ودورهما في 

التماسك النص ي عند القرطاجني. 

نظرية تطبيقية لقصيدة في دراسة 

 1438 القدس للبرغوثي .

 

مجلة البالغة والنقد , اململكة 

 .8م, عدد 2017املغربية, 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

سمية رومي 

عبد العزيز 

 الرومي

 

 

 

األدب 

 والنقد

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

قضية فلسطين في 

شعر محيي الدين 

 هـ1415الحاج عيس ى 

 

 

 

االتجاه 

في  ياإلسالم

الشعر العربي 

الحديث دراسة 

موضوعية 

فنية في ضوء 

شعر محمود 

 هـ1421مفلح 

الصراع والسرد في السيرة الذاتية 

 ذكريات الطنطاوي أنموذجا.

 مجلة جامعة الطائف.  

  هـ1440

مجلة األدب اإلسالمي,  1438 دور القصة في غرس القيم

 ( , هـ.95الرياض . العدد )

قصيدة)الفجر الجديد( في مدح امللك 

 سلمان مقاربة موضوعية فنية.

 مجلة سوهاج, مصر. 

 هـ.1439

 

 

ملحمة أمجاد الرياض للشاعر محمد 

عيد الخطرواي دراسة وصفية 

 تحليلية للمضمون امللحمي  ـ

القاهرة, جامعة دار العلوم , 

 ه1439

التناص في املعارضات الشعرية أنوعه 

وآلياته معارضة ابن عثيمين لبائية 

 أبي تمام أنموذجا.

مجلة جامعة األمير سطام . 

 هـ1441 السعودية
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التخص اسم العضو

 ص

الرتبة 

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

لطيفة 

عبدالعزيز 

عبدهللا 

 املخضوب

 

 

 

األدب 

 والنقد

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

املرأة في الشعر 

السعودي الحديث 

1407 
 

 

 

 الحس القصص ي

 في الشعر

 السعودي املعاصر
 

 

األمانة العامة باالحتفال بمرور مائة  الوطن في الشعر السعودي

 عام اململكة

املزاوجة بين الشعر العمودي 

 القصيدة السعوديةوالتفعيلي في 

 هـ1421جامعة أم القرى 

الشكوى والضراعة إلى هللا في 

 القصيدة السعودية

 هـ1430 -مجلة الدارة 

مالمح من شخصية اإلمام فيصل بن 

 تركي آل سعود في شعر ابن مشرف

 -دارة امللك عبدالعزيز

 هـ العدد األول 1436نشر في 

دراسة التوبة في الشعر السعودي. 

 نصية

جامعة -مجلة كلية دار العلوم

 م2014-73القاهرة عدد
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

نوال ناصر 

 محمد السويلم

 

األدب 

 والنقد

 

أستاذ 

 مشارك

 

املسرحية الشعرية 

في األدب السعودي 

 دراسة موضوعية -

 -فنية 

الحوار في 

املسرحية الشعرية 

بين الدرامية  و 

الجمالية من 

م  1961 -1991

هـ  1381- 1410

 في مصر

شعرية املصطلح في القصيدة 

 الحديثة

املؤتمر الدولي الثاني ) اللغة العربية 

في مواكبة لغة العصر التحديات 

–وسبل املواجهة  املدينة املنورة   

هـ30/4/1436-28خالل الفترة   

فضاءات النص ) مقاربات نقدية 

 ( في شعرية النص األدبي

هـ1437كتاب صدر عام   

نادي الشرقية األدبي -1ط  

تجربة القصة القصيرة لدى جيل 

 األلفية قراءة بانوراميه

م2009نادي القصيم األدبي عام   

هـ1430مجلة أبعاد   

األشكال األدبية الوجيزة في قضاء 

 تويتر 

م2017-1الرياض األدبي د نادي  

أعداد التعليم األلكتروني في 

 خدمة اللغة العربية 

امللتقى العلمي الثالث كرس ي بحث 

صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية 

ه 38/4/1436الحديثة املعقود 

م17/2/2015  

أعداد اللغة العربية والطفل 

 تحيات وتجارب 

 النادي
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

هدى 

عبدالرحمن 

 ادريس

 الدريس

 

األدب 

 والنقد

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

عبد هللا عمر بلخير 

 حياته وشعره

 

 

مأساة البوسنة و 

الهرسك في الشعر 

 العربي املعاصر

 

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية مجلة  الشيخوخة والقلق في شعر غازي القصيبي

 1434دبي 

تجسيد حلم العودة قراءة نقدية في قصيدة 

 الدار داري ملحيي الدين الحاج عيس ى

 هـ1435القاهرة  -مجلة دار العلوم 

ة وال  ملاذا نحبه ؟ قراء في قصيدة : قدر حب 

 مفر للقلوب ملحمد جربوعة

جامعة القاهرة  –مجلة كلية دار العلوم 

اغسطس  –جمهورية مصر العربية  –

 م2014

الومضة الشعرية من األبيجرام إلى 

 القصيدة التفاعلية

في املجلة العلية كلية اآلداب بجامعة 

مارس  –سوهاج جمهورية مصر العربية 

 م2014

التقنيات الفنية في بناء الرمزية : قراءة في 

 ديوان أيليا ابي ماض ي

الزقازيق جامعة  –كلية اللغة العربية 

 م2016األزهر 

 جاري النشر صوت األنثى في شعر ملعية عباس

ليلى محمد 

عبدالرحمن 

 الدخيل

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مشارك

شعر بني قيس بن 

ثعلبة في الجاهلية 

جمعا وتحقيقا -

 هـ1408 -ودراسة

عمرو أحمد الباهلي 

حياته وشعره 

 هـ1412

الشعر بين أبي بكر الصديق وعائشة رض ي 

 عنهماهللا 

 هـ1434مجلة امللك فيصل 

جامعة اإلمام -مجلة العلوم العربية صورة الحجاج في شعر معاصريه

-محمد بن سعود اإلسالمية

 16العدد-هـ1431الرياض

-هـ1430-الرياض-الدرعيةمجلة  املرأة في شعر محمد بن بشير الخارجي

 48-47العددان

. دراسة املثلمالغي وأبي  صخر نقائض 

 تحليلية

-مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 11/5/1435تاريخ الخطاب-دبي
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

ابتسام زيدان 

 علي التميمي

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

أدب عقالء املجانين في العصر 

العباس ي من قيام الدولة إلى 

 -أواخر القرن الرابع الهجري 

 -دراسة موضوعية فنية 

النسيم والرياح في الشعر 

العباس ي من قيام الدولة 

إلى نهاية القرن الرابع 

دراسة أدبية  -الهجري 

 نقدية

الشعر  الغيبة والنميمة في

العربي إلى نهاية القرن 

الرابع الهجري دارسة 

 أدبية نقدية

 -بحث تفرغ علمي

مقبول للنشر في مجلة 

كلية دار العلوم جامعة 

 الفيوم
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

الجوهرة علي 

سليمان  

 النغيمش ي

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

عمرو بن شأس األسدي حياته 

 -موضوعية فنية  -وشعره دراسة 

الغربة في شعر أحمد محمد 

الصديق دراسة في الرؤية 

 والفن

  

أحالم بنت 

منصور بن صالح 

 الحميد القحطاني

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

صورة الرجل في شعر املرأة السعودية 

 م(2010 -1963هـ/ 1383-1431)

سيمياء املطر عند شواعر املشرق 

 هـ(  1436 -1366العربي )

الرجل الحلم في شعر 

 املرأة السعودية

 

مجلة كلية التربية/جامعة 

م/ 2017أكتوبر  املنصورة

 هـ.1439

الوطن بعيني زرقاء, 

دراسة موضوعاتية 

 في شعر ثريا العريض

 

 

بحث علمي منشور في 

كتاب ضمن إصدارات 

البابطين مؤسسة سعود 

وشارك في مهرجان الشعر 

العربي في الكويت مارس 

 هـ1439م/ 2018

سيمياء املطر في 

الحديث النبوي 

 الشريف

مجلة العلوم الشرعية 

واللغة العربية بجامعة 

األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن, 

 هـ1441/ 5/ 7

 مقبول للنشر
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه املاجستيررسالة 

أمل عبدهللا 

 علي الهويريني

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

الزمان واملكان في ديوان أبي فراس  رثاء األقارب في الشعر األموي 

 الحمداني

  

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 النشر وتاريخهمكان  البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

بدرية عبدهللا 

محمد 

 السحيباني

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

املسكوت عنه في الشعر العربي  املفارقة في الشعر العربي املعاصر

 1432املعاصر دراسة أدبية نقدية 

  

تغريد سليمان 

 عبدهللا الدخيل

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

األبيوردي لعبد كتاب شرح نجديات  ابن الخياط حياته وشعره

 -هـ  755ت  القصيبياملحسن 

دراسة و تحقيق من أول الكتاب إلى 

 نهاية 

شرح العقيدة الهائية في منتصف 

 -من نسخة ليون  113الورقة 
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دوش فالح فهد 

 الدوسري 

 

 

األدب 

 دوالنق

 

أستاذ 

 مشارك

 

مفهوم الشعر عند 

شعراء التفعيلة 

دراسة  -املنظرين 

 –نقدية 

 

عن الذات التعبير 

في الشعر السعودي 

 املعاصر

) الرؤية والفن( 

عند جيل الشعراء 

 هـ(1390-1410)

نازك املالئكة )تحوالت الرؤية 

والفن ( دراسة في أعمالها الشعرية 

 األخيرة

منشور في مجلة الحوليات كلية 

 م2015اآلداب جامعة الكويت 

العنوان : تشكيلة الجمالي والداللي 

)عبدالعزيز العجالن  دراسة في شعر 

) 

مجلة الدارة مركز امللك 

منشور في عدد  -  عبدالعزيز 

 هـ1435رجب 

 ه1437صدر في كتاب عام 

املوقف من الهوية العربية لدى 

شعراء السبعينات والثمانينيات 

امليالدية السعوديين ) الرؤية 

 والفن(

ابها  –ملتقى الهوية واألدب 

هـ7/7/1436-2خالل الفترة   

توظيف كتاب ) طوق الحماسة ( 

البن حزم في رواية طوق الحمام 

لرجاء عالم دراسة  في ضوء نظرية 

 التعليق النص ي

م2015مجلة الدرعية   

ا : ركناها  القصة القصيرة جد 

وخصائصها الجمالية , دراسة في 

 نصوص )سهام العبودي(.

جامعة  –مجلة كلية دار العلوم 

م2015-القاهرة  

املكان جمالياته ودالالته وتأثيره في 

عناصر الرواية دراسة في رواية 

)سوناتا ألشباح القدس (لوسيني 

 األعرج 

بحث مشترك مؤتمر القدس في 

األدب العربي الحديث الجامعة 

م2017األردينة عمان   

 النشر وتاريخهمكان  البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

سارة محمد 

 عبدهللا الراجحي

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

شعر حسين عرب دراسة 

 -موضوعية و فنية  -

املطوالت في الشعر 

 -العربي املعاصر 

 -أبنيتها و اتجاهاتها 

  

سعاد شرف محمد 

 أبو شال

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

شعر الحماسة عند 

قبيلة بني عبس في 

 الجاهلية

الشعر املكي في العصر 

دراسة  -الجاهلي 

 -موضوعية فنية 

الوطن والعروبة عند 

 الشاعرات السعوديات

مكتبة امللك فهد الوطنية 

 م2015-هـ1436

الربيع بن زياد العبس ي 

 الشعر والشاعر.دراسة في 

 قيد البحث

سهام صالح أحمد 

 العبودي

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

الشاعر العربي في 

القصيدة السعودية 

 -1420املعاصرة من 

دراسة أدبية  -هـ  1370

 ه1436عام –نقدية 

الزمن في القصة 

السعودية القصيرة 

 -هـ  1380 -1430

 –دراسة تحليلية 

 ه1433عام 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

فاطمة محمد 

 محسن القرني

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

املرأة والشعر في 

 كتب األمالي

املقطعات في الشعر 

السعودي املعاصر دراسة 

 موضوعية  فنية

  

فوزية ناصر 

 صالح العندس

األدب 

 والنقد

 أستاذ

 مساعد

معلقة امرئ 

القيس في قراءات 

القدماء و املحدثين  

دراسة أدبية  -

 -نقدية 

النزعة القصصية في شعر 

 -الجاهليين  من هذيل 

 -دراسة موضوعية نقدية 

قضايا املرأة عند الشاعرة العربية 

 املعاصرة

مجلة كلية اآلداب بجامعة امللك 

 هـ1434-فيصل 

مؤتمر امرئ القيس نادى القصيم  القيسقراءة تأويلية لشعر امرئ 

 هـ1430األدبي 

صراع السيادة والتهميش : قراءة 

 سوسلوجية في شعر عروة بن الورد

 قيد النشر
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

ليلى عبدالرحمن 

 محمد الجريبة

 )تقاعدت(

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مشارك

كامل الكيالني أديب قصص 

 األطفال

املختارات الشعرية في العصر 

دراسة تحليلية   -الحديث 

 -نقدية 

سيميائية الشخصيات في 

رواية "ساق البامبو" لسعود 

 السعنوس ي

 

 

مجلة الشمال للعلوم 

 اإلنسانية

 اململكة العربية السعودية

 العدد الثاني

 م2017ه/1438

عصافير بابل املحترقة  قراءة  

 سيميائية

 

 

حولية كلية اللغة العربية 

 بالزقازيق

 جمهورية مصر العربية

 العدد الثاني

 م2017ه/1438

دراسة حجاجية لخطب 

 الشيخ سعود الشريم

 

مجلة العلوم الشرعية 

 واللغة العربية

 اململكة العربية السعودية

 العدد األول 

 م2018ه/1439

املظاهر الخارجية 

للشخصيات الكرتونية 

الشريرة في برامج األطفال 

)دراسة نقدية للصورة في 

 ضوء النماذج األدبية(

 

 مجلة العلوم اإلنسانية

 الكويت

 مقبول للنشر
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

ليلى عبدالرحمن 

 محمد الجريبة

 )تقاعدت(

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مشارك

كامل الكيالني أديب قصص 

 األطفال

املختارات الشعرية في العصر 

دراسة تحليلية   -الحديث 

 -نقدية 

املرأة بين املتخيل الذاتي 

واملتخيل الغيري في نونية 

 ابن القيم )دراسة نقدية(

 مجلة كلية دار العلوم

 جمهورية مصر العربية

 شعبان

 م2019ه/1440

مريم سعيد محمد 

 آل جابر

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

ابن جزي االندلس ي شعره ونثره 

 هـ1424-دراسة تحليلية نقدية  

مالمح ومقومات السيرة الذاتية في 

الشعر األندلس ي من القرن الرابع 

إلى القرن السادس الهجري 

 هـ1423

خمسة شعراء مسلمين : 

سير  ودراسات للمستشرق 

اإلسباني : غارسيه 

–غوميث( قراءة في املتن 

بحث مشترك أ.د. قاسم 

 الحسيني

مركز امللك عبدهللا بن 

عبدالعزيز  الدولي لخدمة 

-الرياض-اللغة العربية

م2015-هـ1436  

 

 

ثنائية الحزن والفرح في 

 شعر الخريجات 

شاعرات قسم اللغة 

 العربية أنموذجا

مؤتمر دراسات املرأة 

األول في جامعة األميرة 

 نورة

19/2/1440  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

ملحة حمود نويحي 

 الحربي

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

الكريم شعر عبد الرحمن بن عبد 

 -دراسة موضوعية فنية  -العبيد 

 هـ1422

الذاتية في اإلبداع الروائي عند 

املرأة السعودية , عند جيل 

 هـ1428 -الرؤية والفن -الروائيات 

قراءة في عتبات روايات 

 غازي القصيبي

مجلة كلية اللغة العربية 

 مصر –بالزقازيق 

مها صالح سعود 

 العلي

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

ابن دراج القسطلي حياته وشعره في 

 ظل الدولة العامرية

   الحنين  في الشعر األندلس ي

مها عبدالعزيز 

 إبراهيم الشايع

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مشارك

شخصية املثقف في الرواية 

 هـ1427السعودية 

املكان والزمان في كتابات 

 هـ1434الطنطاوي 
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

نورة محمد  

 عبدهللا البشري 

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

الطبيعة في شعر 

 حسن البحيري 

الطفولة عند شعراء 

دول الخليج العربي في 

دراسة  -العصر الحديث 

 -موضوعية فنية 

  

نورة عبدالرحمن 

 إبراهيم الهدلق

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

الراعي النميري حياته 

 وشعره

حركة الشعر في الشام 

 إبان العصر األموي 
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

هيفاء راشد 

محمد 

 الحمدان

 

 

األدب 

 والنقد

 

 

أستاذ 

 مساعد

 

 

رسائل بديع الزمان 

( 389الهمذاني )ت 

دراسة أدبية 

 هـ1426

 

 

اللون ودالالته في 

الشعر السعودي 

املعاصر من عام 

هـ  إلى عام 1400

 هـ1434-هـ  1430

أنسنة الشوارع  في الشعر 

السعودي املعاصر )عبدهللا 

 مقاربةالوشمي أنموذجا ( 

 سيمائية

عمان األردن  2012-1433دار جرير 

بحث محكم فائز بجائزة نادي 

لقصيم األدبي للبحوث النقدية ا

 هـ1431التطبيقية عام 

ورقة عمل ضمن ملتقى املرأة 

والنص نشرت في الكتاب 

 التوثيقي الخاص بامللتقى

 هـ1433النادي األدبي بالرياض 

كتاب تحوالت العصر الرقمي 

 وآثارها على اللغة العربية

 إعداد وتوثيق

الكتاب التوثيقي الصادر عن كرس ي 

بحث صحيفة الجزيرة للدراسات 

 2013اللغوية الحديثة 
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

هيفاء راشد 

محمد 

 الحمدان

 

 

األدب 

 والنقد

 

 

أستاذ 

 مساعد

 

 

رسائل بديع الزمان 

( 389الهمذاني )ت 

دراسة أدبية 

 هـ1426

 

 

اللون ودالالته في 

الشعر السعودي 

املعاصر من عام 

هـ  إلى عام 1400

 هـ1434-هـ  1430

في املصطلح النقدي العربي 

 بحث 
ً
)الشعرية ( أنموذجا

 مشترك

ضمن أبحاث ندوة الحرب العربي 

املقامة بالشراكة مع جامعة محمد 

الخامس نشر في مركز امللك عبد 

هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة 

 هـ3/1436اللغة العربية 

نص رفيف زيادة )خالل 

 الغضب(

 الكناية الكبرى من خالل النص

بحث مقبول سيقدم مؤتمر القدس 

في عيون األدب العربي املعاصر 

 ه1438م محرم 2016أكتوبر 

الصالونات الثقافية النسائية في 

اململكة العربية السعودية 

 )دراسة توثيقية (

مقدم لكرس ي الجزيرة بحث مشترك 

 )باحث رئيس ي (
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

هيلة 

عبدالرحمن 

عبدالعزيز 

 املنيع

األدب 

 والنقد

أستاذ 

 مساعد

األقنعة في  الشعر 

 العربي املعاصر

أبعاد املكان في شاعرية 

العربية املعاصرة املرأة 

 -دراسة أدبية نقدية  -

ثنائية الحياة واملوت بين طرفة 

بن العبد وابي القاسم الشيباني 

)
ً
 ولوركا )نموذجا

مجلة كلية دار العلوم القاهر 

 97م العدد 2017

مقارنة نقدية بين الشعر العربي 

 والشعر الهندي ) األنثى مثال(

 لم ينشر بعد

عن القاصة الحس اإلسالمي 

 السعودية

 لم ينشر بعد
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

أحالم 

 الحميد

األدب 

 والنقد

      
      

صورة الرجل في شعر املرأة 

هـ / 1431-1383السعودية )

 م(1963-2010

     ء        ن  
        و         ق 

  ـ(1366-1436)

الرجل الُحلُم في ِشعر المرأة 
-1383السعودية )

م(2010-1963هـ/1431  

مجلة كلية التربية العلمية 
 المحكمة بالمنصورة

دخنة بنت 

علي بن 

سعيد 

 العمري 

األدب 

 والنقد

فصول السنة في الشعر  محاضر

السعودي بين الواقعية 

-1351والرمزية من عام 

 هـ1425
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الرتبة  التخصص العضواسم 

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

هيلة 

عبدهللا 

عثمان 

 العساف

األدب 

 والنقد

التعبير بالصورة في  أستاذ 

الحديث النبوي في 

صحيحي البخاري 

 هـ1412ومسلم 

األسرة في الشعر 

السعودي الحديث 

دراسة موضوعية  -

 هـ 1421 -فنية 

 –مجلة كلية دار العلوم  – االلتزام القبلي في الشعر الجاهلي

يناير  –جامعة القاهرة 

 م2014

نص  عجائبية التخييل السردي

الهجرة السرية إلى األشياء لسهام 

 
ً
 العبودي نموذجا

مجلة كلية الدراسات 

 اإلسالمية والعربية، دبي

 م2018

التمرد في الشعر الجاهلي أشكاله 

 وبواعثه

جامعة  –مجلة كلية اآلداب 

 م2014أغسطس  –املنصورة 

حميمية املوت في شعر الرثاء عند 

 غازي القصيبي

مجلة العلوم العربية 

جامعة القصيم  –واإلنسانية 

 هـ1436

رثاء النفس بين بكاء ابن الريب و 

 تأنيبن القصيبي

 –مجلة الجامعة اإلسالمية 

مايو  –فلسطين  –غزة 

 م2015

ثنائية التاريخ والتخييل في رواية 

مسرى الغرانيق في مدن العقيق 

 ألميمة الخميس

مجلة كلية اآلداب، جامعة 

 البصرة

2019 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

هيلة عبدهللا 

 عثمان العساف

األدب 

 والنقد

التعبير بالصورة في  أستاذ 

الحديث النبوي في 

صحيحي البخاري ومسلم 

 هـ1412

األسرة في الشعر 

 -السعودي الحديث 

 -دراسة موضوعية فنية 

 هـ 1421

تجليات الذات األنثوية في أعمال 
)فوزية أبو خالد( الشعرية بين 

 النقد النسائي والهم الخاص

مجلة كلية دار العلوم، جامعة 
 القاهرة
2019 

 
تقنيات سردية في رواية تيار 

عائشة تنزل إلى العالم  الوعي
 السفلي لبثينة العيسى نموذجا  

مقبول للنشر بمجلة حوليات 
، اآلداب والعلوم االجتماعية

مارس جامعة الكويت  
2020 

أزمة الهوية الثقافية العربية قراءة 
في قصيدة )نبال مشروخة من 

)الملك الضليل( حوارية مع كنانة 
 امرئ القيس لجاسم الصحّيح

مجلة الجامعة اإلسالمية 
 للعلوم اإلنسانية
 غزة/ فلسطين

م2020يناير/   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

بنت عائشة 

 العنزي دالش 

األدب 

 والنقد

      
      

الكواكب السنية شرح 

 -القصيدة املقارية لألدهمي 

 هـ1430 -تحقيقا و دراسة 

السيرة الذاتية في 

األدب العربي من 

القرن الثاني حتى 

آخر القرن العاشر 

الهجري )دراسة 

(حجاجية  

حجاجية البنية الشعرية في السيرة 
 الذاتية

مجلة الدراسات العربية )كلية 
 دار العلوم جامعة المنيا(

 غادة الحمد

 )تقاعدت(

األدب 

 والنقد

حياته -عرقلة الدمشقي  محاضر

 -وشعره

   

ريما غدير  

 العنزي 

األدب 

 والنقد

القصة القصيرة عند  محاضر

عبدالعزيز مشري )دراسة 

 هـ1432فنية(

   

األدب  هيا الشرافا

 والنقد

ظاهرة التكرار في شعر البردوني  محاضر

 هـ1429

   

عواطف 

 العثمان

األدب 

 والنقد

صور املرأة في روايات عبد هللا  محاضر

 الجغري 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

بنت منال 

صالح 

 املحيميد

األدب 

 والنقد

النوادر السلطانية واملحاسن  محاضر

دراسة  -اليوسفية البن شداد 

-انشائية  

املحاور في أدب أبي 

جيان التوحيدي 

دراسة في التفاعل 

 التواصلي 

الزمن في عتمة الذاكرة األمير 

 النمش ي 

بحث مقدم مللتقى أدب 

كرس ي الجزيرة  –الشباب   

 بحث محكم: املنظور الثيماتي

في حكايات املداد لعبده خال، 

دراسة تطبيقية، ضمن مشروع 

لسانيات الخطاب: مقاربة نصية 

 في تحليل قصص األطفال

شر في مجلة كلية اآلداب 
ُ
ن

والعلوم اإلنسانية جامعة 

 محمد الخامس، املغرب

م. 2018 -  

 

بحث محكم: ثنائية الفرح 

والحزن في قصائد التخرج، 

بالشراكة مع دراسة سيميائية، 

دم في 
ُ
د. مريم آل جابر، ق

املؤتمر األول لدراسات املرأة 

.السعودية  

 

جامعة األميرة نورة بنت عبد 

شر في كتاب 
ُ
الرحمن . ن

 املؤتمر

م2018  

تحوالت النص بين البنيوية 

 والتفكيكية

 صحيفة الرياض

1430- 2009  

م2009صحيفة الرياض  ملحة عامة عن النقد العربي  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

بنت منال 

صالح 

 املحيميد

األدب 

 والنقد

النوادر السلطانية واملحاسن  محاضر

دراسة  -اليوسفية البن شداد 

-انشائية  

املحاور في أدب أبي 

التوحيدي  جيان

دراسة في التفاعل 

 التواصلي 

املنظور الثيماتي في   أدب 

األطفال )حكايات املداد( لعبده 

 خال

مجلة كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية محمد الخامس، 

م2019 الرباط.  

ثنائية الفرح والحزن في قصائد 

التخرج: دراسة سيميائية. )بحث 

 مشترك مع د. مريم آل جابر(

في مؤتمر دراسات منشور  

املرأة األول، بجامعة األميرة 

 نورة بنت عبد الرحمن.

م2018  
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 بالغة ونقد
الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

بدرية 

محمد 

حسن 

 العثمان

 

بالغة 

 ونقد

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

من بالغة القرآن 

في مجادلة  الكريم

 منكري البعث

 

 

 

مخا طبة الوجدان 

في وصف الثواب 

 -في القرآن الكريم 

 -دراسة بالغية 

 

 -آيات السكينة والطمأنينة في القرآن الكريم 

 -دراسة بالغية تحليلية 

مجلة كلية دار العلوم جامعة 

 م2013القاهرة 

البيان الحاكي في القرآن الكريم )التصوير 

 الصامت(

دراسات عربية وإسالمية  مجلة

 م2013تابعة لجامعة القاهرة 

-خطاب مؤمن آل فرعون في القرآن الكريم 

 -دراسة بالغية تحليلية

جامعة -مجلة كلية اآلداب 

 م2013سوهاج 

الجمع بين قوة العقل وإيقاع العاطفة في 

 أسلوب القرآن الكريم

املؤتمر الدولي للدراسات 

 -ايطاليا -روما  -اإلنسانية 

 م2013

الجمع بين قوة العقل وإمتاع العاطفة في 

 آيات القرآن الكريم

املؤتمر الدولي للتخصصات 

األكاديمية روما ايطاليا خالل 

 هـ20/12/1434-17الفترة 

دراسة تحليلية -أثر الحرف في املعنى القرآني

 بالغية.

مركز امللك عبدهللا بن 

لخدمة اللغة عبدالعزيز  الدولي 

 م2015-هـ1436-الرياض-العربية
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

هند جميل 

 صالح نايتة

 

 

 

 

 

بالغة 

 ونقد

 

 

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 

 

مصادر اإلمام عبد 

القاهر الجرجاني في 

 هـ 1408 -بالغته

 

 

 

 

 

البالغة 

القرآنية في 

آيات صفات 

املؤمنين 

 هـ1426

 

 

 

 

التلويح الكنائي في تراث العلماء 

 دراسة بالغية تحليلية

العربية –املجلة العلمية السعودية للغة 

 هـ 1431تم نشره في عام 

الكناية في كشاف الزمخشري 

 دراسة تحليلية

اململكة العربية  مجلة جامعة أم القرى .

هـ1432السعودية   

املتشابه اللفظي في سورة آل 

 عمران. دراسة بالغية تطبيقية

حولية كلية اللغة العربية  بجرجا 

جمهورية مصر العربية جامعة األزهر 

 هـ1431العدد الرابع عشر نشر في عام 

من بالغة التعريف باالسم 

 املوصول في الحديث الشريف

اللغة العربية  –جامعة األزهر حولية كلية 

 هـ1431في عام  14بجرجا العدد 

بلى في القرآن الكريم دراسة 

 بالغية تحليلية

 تحت الطبع

ورقة عمل بعنوان دور األزهر 

الشريف في اللغة العربية 

الدكتور محمد أبو موس ى 

 أنموذجا

 مجلة املؤتمر

 املتشابه اللفظي في سورة

 األنعام

 املتشابه اللفظي في سورة هود

منشور ضمن مشروع بحث في جامعة 

 األميرة نورة بنت عبد الرحمن
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

هند جميل 

 صالح نايتة

 )تقاعدت(

 

 

 

 

 

بالغة 

 ونقد

 

 

 

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

 

 

 

مصادر اإلمام عبد 

القاهر الجرجاني في 

 هـ 1408 -بالغته

 

 

 

 

 

البالغة 

القرآنية في 

آيات صفات 

املؤمنين 

 هـ1426

 

 

 

 

القصر في سورة األعراف دراسة 

 بالغية تحليلية

مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة مصر 

(83العدد) 2015نوفمبر   

التلطف في خطاب هللا عز وجل 

صلى هللا عليه لنبيا محمد 

وسلم آيات من سورة القلم 

 دراسة بالغية تحليله

كلية  –مجلة الدراسات العربية جامعة املنيا 

م2016يونيو 34العلوم العدد   

املتشابه اللفظي في سورة 

 األنعام دراسة بالغية

مركز اللغات والترجمة التخصصية دراسات 

م2016عربية إسالمية يوليو   

التبادلي في حوار نبي هللا األداء 

إبراهيم عليه السام مع قومه في 

آيات سورة الشعراء دراسة 

 بالغية  تحليلية

 مجلة بحوث كلية اآلداب

 جامعة املنوفية

107برقم  2016شهر أكتوبر   

عالقة املطالع باملقاصد في 

الحديث النبوي الشريف دراسة 

 بالغية تحليلية

األزهر للبنات بدمنهور املجلة العلمية بجامعة 

م2016العدد االول   

املتشابهة اللفظي في سورة هود 

 دراسة بالغية تحليلية

كلية اآلداب  2جامعة على لونيس ي البليدة 

م2017قسم اللغة العربية مارس   

القصر في سورة األعراف دراسة 

 بالغية تحليلية

مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة 

(83العدد) 2015نوفمبر مصر   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

زكية محمد 

مبارك 

 العتيبي

بالغة 

 ونقد

أستاذ 
 مشارك

من بالغة سورة 

الكهف دراسة بالغية 

 هـ1424تحليلية 

من بالغة 

القرآن الكريم 

في سورة 

 هـ1432التوبة 

 هـ1434نادي حائل األدبي  األسرار البالغية في سورة التوبة

 هـ1435الطليعة عمان  أحوال الكلمة في السياق القرآني

سيميائية  الشخصية السردية في راوية 

 القندس

 هـ1434األردن  -جامعة الزيتونة 

 املجمع العلمي بالعراق

والخارجية أهمية الشراكات العلمية الداخلية 

 في الدراسات العليا

ملتقى الدراسات العليا رؤى 

 هـ1435مستقبلية 

 

بين البالغتين القديمة والجديدة نشأة وتأصيل 

 مقاربة تاريخية –

املؤتمر الدولي الثاني ) اللغة العربية 

التحديات  –في مواكبة لغة العصر 

املدينة ملنورة خالل  –وسبل املواجهة 

 ه30/4/1436-28الفترة 

 
ً
بالغة اإليجاز في )تويتر( القصة القصيرة جدا

 دراسة بالغية نقدية تحليلية
ً
 أنموذجا

جامعة  –مجلة كلية دراسة العلوم 

 م2016مصر  –القاهرة 

املشاعر في ديوان ) األوكسجين املر(  أنسنة

للشاعر السعودي خالد الغامدي )زحزحة 

دراسة  –املصطلح من التشخيص إلى اآلنسنة 

 بالغية تحلية

 

 

مجلة العلوم  –مجلة مقاربات 

مجلة دولية علمية أدبية  –واملعرفة 

جامعة جلفة  –ثقافية محكمة 

 م2016الجزائر 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

زكية محمد 

مبارك 

 العتيبي

بالغة 

 ونقد

أستاذ 
 مشارك

من بالغة سورة 

الكهف دراسة بالغية 

 هـ1424تحليلية 

من بالغة 

القرآن الكريم 

في سورة 

 هـ1432التوبة 

 –دار غرب للنشر والتوزيع  مجموعة قصصية –رسائل مبعثرة 

 م2016مصر

م 2016مؤتمر األباء السعوديين  التهميش والعزلة في حياة الشاب السعودي 

 الرياض

 نادي املنطقة الشرقية الثقافة .. الصوت التائه بين أقالم املثقفين

املنة بين سورتي الضحى والشرح دراسة بالغية 

 تحليلة 

 

األسرار البالغية يف سورة العاديات, من 

 دراسة حتليلية.

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 
 لآلداب والعلوم اإلنسانية )جدة(.
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

سارة عبدهللا 

 سالم البديع

أستاذ  بالغة ونقد

 مساعد

دراسة  -وجوه الخطاب في سورة اإلسراء 

 -بالغية تحليلية 

متشابه الفواصل 

القرآنية دراسة بالغية 

 هـ9/7/1433

  

فاطمة صالح 

 جاسر القبيس ي

أستاذ  بالغة ونقد

 مساعد

بالغية  -من بالغة سورة الروم دراسة 

 -تحليلية 

من بالغة القرآن الكريم 

 في آيات الرزق

دراسة -نظرية التلقي 

نقدية في القصص 

 -التصويرية 

كرس ي بحث الجزيرة 

 هـ1435

 ) لم ينشر بعد(

منيرة مرعي 

 راشد الزهراني

أستاذ  بالغة ونقد

 مساعد

البالغة القرآنية في وصف الظواهر 

 هـ1422الجوية 

صورة املنافق في 

 -القرآن الكريم 

دراسة بالغة 

 هـ1422-تحليلية 

بالغة املرأة العربية عبر 

 التاريخ

املجلة األكاديمية بجامعة 

 م2013-النرويج -بيرغن 

البناء السردي في القصة 

القرآنية )قصص 

سليمان عليه السالم في 

 سورة النمل أنموذًجا(.

 قيد البحث
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

نوال سعود 

 الفرهودصالح 

أستاذ  بالغة ونقد

 مساعد

األعجاز البالغي في وصف النار 

دراسة بالغية تحليلية  -وأحوال أهلها 

 هـ1422 -

مواطن التذكير 

بنعمة املاء في القرآن 

دراسة  -الكريم 

 -بالغية تحليلية

 هـ1429

املاء بين البالغة القرآنية 

والحقائق العلمية 

 الحديثة

 املجلة األكاديمية التابعة

روما إيطاليا   -للجامعة األمريكية

 هـ1434

املؤتمر الدولي للتخصصات 

األكاديمية ايطاليا خالل الفترة  

 هـ17-20/12/1434

ظاهرة الجبال في القرآن 

دراسة بالغية  –الكريم 

 تحليلية

مجلة العلوم الشرعية واللغة 

 ه1437العربية 
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 التخصص اسم العضو
الرتبة 

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه املاجستيررسالة 

هند حمد 

سليمان 

 القاض ي

 بالغة ونقد
أستاذ 

 مساعد

 

 من بالغة القرآن في سورة الفرقان

دراسة بالغية في إعجاز 

النظم القرآني في آيات خلق 

السماوات و األرض و 

 اإلنسان

  

 محاضر بالغة ونقد ريم القحيز
اللفظي في سورة التوبة بالغة املتشابه 

 هـ1430

التناسب البياني في 

الدراسات القرآنية املعاصرة 

 دراسة تقويمية

  

عبير مطر سليم  

 العمري 
 محاضر بالغة ونقد

أساليب عرض املعاني االجتماعية في 

 سورة النور )دراسة بالغية تحليلية(
 

  

 بالغة ونقد ندى الرميح
استاذ 

 مساعد

قاربه معنى في البيان اللفاظ الظلم وما 

السياق و آثره في الصيغة  -القرآني 

 هـ1427 -والداللة 

أبتالء األنبياء في قصص 

القرآن "دراسة بالغية 

 تحليلية "

ه1435-1436  

  

نوال بنت 

محمد بن صالح 

 املنيف

 محاضر بالغة ونقد

القصة في مجالت األطفال في اململكة 

 -1417العربية السعودية من عام 

 هـ دراسة نقدية1426

جماليات املكان في قصص 

 1432-1379األطفال السعودية 

هـ9/3/1438دراسة إنشائية   
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 التخصص اسم العضو
الرتبة 

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 نورة العنزي 
بالغة 

 ونقد
 محاضر

خلق االنسان والجان في القرآن 

دراسة بالغية تحليلية في  -الكريم 

 -ضوء نظرية النظم

   

نورة بنت 

عبدالرحمن 

بن حميد 

 الحربي

بالغة 

 ونقد

أستاذ 

 مساعد

االتجاه اإلسالمي في شعر الطفولة 

 هـ1433-في األدب السعودي 

   

 افراح العجالن
بالغة 

 ونقد
 محاضر

التوكيد في سورة الحج دراسة 

 بالغية تحليلية

   

نوف ابراهيم 

 الخلف

بالغة 

 ونقد
 محاضر

ألفاظ اليوم والليلة في القرآن 

 الكريم دراسة في ضوء علم املعاني
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 علم لغة

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

رسالة  رسالة املاجستير

 الدكتوراه

 مكان النشر وتاريخه البحوث

 

نوال إبراهيم 

 محمد الحلوة

 

 

 علم لغة

 

 

 أستاذ

 

 

النحويين فيها القراءات و علل 

املسمى علل القراءات ألبي 

منصور محمد بن أحمد 

األزهري الجزء األول من سورة 

 -الفاتحة إلى سورة التوبة 

 -دراسة وتحقيقه 

 

 

األصوات 

دراسة في 

ضوء 

القراءات 

 الشاذة

 

التقابل الداللي دراسة تطبيقية في 

 سورة املائدة

م2006مجلة علم اللغة   

القرآن الكريم دراسة  أسماء الزمان في

داللية تطبيقية في ضوء نظرية الحقول 

 والتحليل الداللي والعالقات الداللية

املؤتمر العلمي التاسع جامعة 

م2007الفيوم   

مجلة الدراسات اللغوية مركز  الظواهر الصوتية في لهجة القصيم

م2005امللك فيصل   

تحقيق كتاب في التجويد )القول 

في معرفة مخارج الحروف  املألوف

 للقاض ي محمد بن نصر الحنفي(

م2004مجلة كلية دار العلوم   

أثر التكرار في التماسك النص ي مقاربة 

معجمية تطبيقية في ضوء مقاالت د. 

 خالد املنيف

مجلة جامعة أم القرى لعلوم 

 1433اللغات وآدابها 

دراسة في  في اللسانيات العرفانية

االستعمار التشخيصية والتجسيدية 

 حقل املكان أنموذجا

هـ 1435 –صحيفة األلسن 

 39العدد  –القاهرة  -مصر
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

 

نوال إبراهيم 

 محمد الحلوة

 

 

 

 

 

 

 علم لغة

 

 

 

 

 

 

 أستاذ

 

 

 

 

القراءات و علل 

النحويين فيها املسمى 

علل القراءات ألبي 

منصور محمد بن أحمد 

األزهري الجزء األول من 

سورة الفاتحة إلى سورة 

دراسة  -التوبة 

 -وتحقيقه 

 

 

األصوات 

دراسة في 

ضوء 

القراءات 

القرآنية 

 الشاذة

 

 

املصاحبة اللفظية ودورها في تماسك 

خالد  النص مقاربة نصية في مقاالت د.

 املنيف

مجلة الدراسات اللغوية مركز امللك 

فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

 هـ1433

التعزيز الداللي مقاربة قرآنية في كلمة 

 )عذاب(

 -املجلة العربية للعلوم اإلنسانية 

 2013جامعة الكويت 

انطولوجيا األرض دراسة لغوية 

 حاسوبية في حل األرض )أنموذجا(

علوم اللغة مصر القاهرة  مجلة

2013 

في اللسانيات العرفانية مقاربة في 

االستعارة املفهومة ظاهرة التجسيد 

 والتشخيص في حقل املكان )أنموذجا(

 2013صحيفة األلسن مصر القاهرة 

التطريز الصوتي لسطح النص دراسة 

لبنى التوازن في خطب الشيخ الدكتور 

الحرم املكي صالح بن حميد إمام 

 وخطيبه

مؤتمر لسانيات النص وتحليل 

الخطاب جامعة ابن زهر املغرب 

2012 

الخصائص اللغوية ملصطلحات علم 

 الداللة الحديث.

 بحث مشترك

 أ.د. محمد غاليم

مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

-الرياض-الدولي لخدمة اللغة العربية

 م2015-هـ1436
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

رسالة  رسالة املاجستير

 الدكتوراه

 مكان النشر وتاريخه البحوث

 

نوال إبراهيم 

 محمد الحلوة

 

 

 علم لغة

 

 

 أستاذ

 

 

القراءات و علل النحويين فيها 

املسمى علل القراءات ألبي 

منصور محمد بن أحمد 

األزهري الجزء األول من سورة 

 -الفاتحة إلى سورة التوبة 

 -وتحقيقه دراسة 

 

األصوات 

دراسة في 

ضوء 

القراءات 

 الشاذة

 

ملكات الذهن وإدراك املعنى عند 

املعلماء العرب في ضوء نظرية القوالب 

 )
ً
 )ابن رشد أنموذجا

مؤتمر اللغة العربية جامعة 

ه1437أربد األردن   

علم الداللة واألتطولوجيا من منظور 

 حاسوبي )تقارب مشترك ( 

امللك عبد هللا إصدار مركز 

ه1438لخدمة اللغة العربية   

أثر املدرسة اللسانية املغربية على 

اللسانين السعوديين د. عبد الهادي 

 )
ً
 الشهري )أنموذجا

ملتقى الدراسات املغربية 

السعودية جامعة األمية نورة 

ه1438بنت عبد الرحمن   

  
االستعارات الجديدة في القصة 

معرفية داللية  المعاصرة مقارنة
في االستعارة المفهومية قصة 

 )الزهايمر(للدكتور غازي القصيبي
 
 
 
 
  

ورقة عمل قدمت في 
 جواثي ) األحساء (   ملتقى

 .هـ1435
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

رسالة  رسالة املاجستير

 الدكتوراه

 مكان النشر وتاريخه البحوث

 

نوال إبراهيم 

 محمد الحلوة

 

 

 لغةعلم 

 

 

 أستاذ

 

 

القراءات و علل النحويين فيها 

املسمى علل القراءات ألبي 

منصور محمد بن أحمد 

األزهري الجزء األول من سورة 

 -الفاتحة إلى سورة التوبة 

 -دراسة وتحقيقه 

 

األصوات 

دراسة في 

ضوء 

القراءات 

 الشاذة

 

باحث مشارك في مشروع ) نموذج 

 في  حاسوبي الستخدام تقنيات الويب

 تمثيل التقابل الداللي

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

 والتقنية 

 هـ1430

عنف اللغة مقاربة لغوية داللية في 

مفردات الذم في لهجة أهل نجد، بحث 

مشترك مع طالبة البكالوريوس :وجود 

 القاسم ،

 .هـ1436مجلة جسور، 

الذهن وإدراك املعنيين اللسانيات 

العربي )ابن رشد الحديثة والتراث 

 نموذجا(

 

 

 

 

 

 

 

 

في املؤتمر الثاني في اللغة 

العربية جامعة العلوم 

والتكنولوجيا األردنية كلية 

العلوم واآلداب )إربد ،األردن 

 ) 

  1437ه
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

رسالة  رسالة املاجستير

 الدكتوراه

 مكان النشر وتاريخه البحوث

 

نوال إبراهيم 

 محمد الحلوة

 

 

 علم لغة

 

 

 أستاذ

 

 

القراءات و علل النحويين فيها 

املسمى علل القراءات ألبي 

منصور محمد بن أحمد 

األزهري الجزء األول من سورة 

 -الفاتحة إلى سورة التوبة 

 -دراسة وتحقيقه 

 

األصوات 

دراسة في 

ضوء 

القراءات 

 الشاذة

 

الباحث الرئيس ملشروع )املعجم 

مصطلحات املهن في  املختص بمعاني

اللغة العربية املعاصرة )باستخدام 

تقنيات األنطولوجيا( )دراسة لغوية 

 :حاسوبية (

 وتم فيه نشر ثالث أبحاث

 1440_1438هـ.

نموذج مولد من   ) .isiنشر مصنف

الحوت الوراثية الهجينة لتعلم 

 )األنطولوجيا من النص العربي

أ.د أ.د نوال الحلوة ، درانيا غنيم ،

 خالد شعالن .

 م2019مجلة أولقارزم 

العالقات الداللية وأنماطها باالشتراك 

أستاذ علم الداللة   مع أ . د غاليم

 بجامعة محمد

الخامس منشور في مجلة 

أبحاث لسانية في معهد 

الدراسات واألبحاث والتعريب 

 1439 الرباط .

بمعاني المهن   المعجم المختص
 األنطولوجيا(وفق تقنيات 

بحث منشور في سجل 
مؤتمر التعريب الثالث 
عشر ) جامعة اإلمام 

 محمد بن سعود اإلسالمية
 هـ1440
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

رسالة  رسالة املاجستير

 الدكتوراه

 مكان النشر وتاريخه البحوث

 

نوال إبراهيم 

 محمد الحلوة

 

 

 علم لغة

 

 

 أستاذ

 

 

النحويين فيها القراءات و علل 

املسمى علل القراءات ألبي 

منصور محمد بن أحمد 

األزهري الجزء األول من سورة 

 -الفاتحة إلى سورة التوبة 

 -دراسة وتحقيقه 

 

األصوات 

دراسة في 

ضوء 

القراءات 

 الشاذة

 

بحث )بالغة الجمهور في قضايا تمكين 
المرأة السعودية، مقاربة تداولية تواصلية 

( تويتر أنموذجا   اريفي الخطاب اإلشه
بحث مقدم لمؤتمر اللغة )اإلعالم الجديد 

 واللغة العربية( 
 
 

جامعة طيبة  .منشور في كتاب 
 هـ1441 المؤتمر

بحث )الفعل التواصلي في الخطاب 
الصحفي مقاربة تدوالية في ضوء نظرية 

 هابرماس ( 
 
 

 مقبول للنشر في مؤتمر ،
 هـ1441

لمشروع )المعجم الباحث الرئيس 
المختص بمعاني مصطلحات المهن في 

اللغة العربية المعاصرة )باستخدام تقنيات 
 :األنطولوجيا( )دراسة لغوية حاسوبية (

نموذج مولد من   ) .isiنشر مصنف
الحوت الوراثية الهجينة لتعلم 
 )األنطولوجيا من النص العربي

خالد  أ.د نوال الحلوة ، درانيا غنيم ،أ.د
 شعالن .

 فرنسا مجلة أولقارزم

Isi 

2019 

بالغة الحجاج في قصص األطفال 
قصة)حفلة شاي في قصر 

 اأنموذج  ساندريال(

 جاري النشر
 هـ1441
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

نوال علي 

سليمان 

 الفالج

 

 

علم 

 لغة

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

كتاب الوشاح 

وتثقيف الرماح في 

رد توهيم املجد 

دراسة  -الصحاح 

من بداية  -وتحقيق

الهمزة حتى نهاية  

 باب الدال

 

 

كتاب معاني 

القرآن وإعرابه 

دراسة  -للزجاج  

 -معجمية 

مجلة علوم اللغة مصر املجلد الثاني عشر العدد  األصوات الخفية في القرآن الكريم

 م2009  -4

املؤتمر العلمي  -كلية دار العلوم -جامعة الفيوم داللية ةاأللوان في القرآن دراس

 م.2008العاشر لكلية دار العلوم  

مجلة مركز الخدمة لالستشارات البحثية جامعة  ألفاظ بقية املاء في معجم بقية األشياء

 م2010املنوفية 

بين ضوابط املصاحبة ظاهرة االقتران الداللي 

 وقوانين االختيار في التعبيرات االصطالحية

مجلة علوم اللغة مصر املجلد الثالث العدد 

 م.2010الثالث عشر 

 مقبول للنشر التكرار و دوره في التماسك النص ي

التنوع الداللي أللفاظ املقادير في القرآن 

 الكريم

 قيد البحث

 قيد النشر األكاديمياملعجم اإلداري 

 قيد النشر املصطلح الداللي في معجم األميرة نورة
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

نوال علي 

سليمان 

 الفالج

 

 

علم 

 لغة

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

كتاب الوشاح 

وتثقيف الرماح في 

املجد رد توهيم 

دراسة  -الصحاح 

من بداية  -وتحقيق

الهمزة حتى نهاية  

 باب الدال

 

 

كتاب معاني 

القرآن وإعرابه 

دراسة  -للزجاج  

 -معجمية 

 تحت النشر في املجالت العلمية  األفعال األضطرابين في القرآن الكريم

دراسة الكائن غير العاقل في أسماء 

 القطعة في املعجم الوسيط 

 تحت النشر في املجالت العلمية 

 تحت النشر في املجالت العلمية  أفعال الحرب في ديان عنترة بن شداد

كتب وكتيب استعماالتها ومفاهيمها 

 ومرجعها في البعض 

 تحت النشر في املجالت العلمية

املكابيل وواملوازين اإلسالمية دراسة 

 داللية صرفية 

 تحت النشر في املجالت العلمية 
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 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

الجوهرة 

عبدهللا 

عبدالرحمن 

 الباز

 

 علم لغة

 

أستاذ 

 مساعد

 

 

 التعريب

 

 

دراسة اللهجات في كتاب إعراب 

 القرآن ألبي جعفر النحاس

 

 

القراءات القرآنية واللهجات دراسة 

 العربية في كتاب الصاحبي البن فارس

 

الجوهرة  محمد 

 عبدهللا أبانمي

أستاذ  علم لغة

 مساعد

الداللة في كتاب فقه 

 هـ1415 -1414اللغة  

الظواهر الصوتية و الداللية في 

كتاب املخصص البن سيدة  ف 

 -دراسة تحليلية  -هـ ،  458

 هـ1425-1426

  

حسن رائدة 

 أحمد املالكي

أستاذ  علم لغة

 مساعد

الظواهر الصوتية في 

 قراءة األعمش

املفردات املتقابلة  في صحيح 

دراسة داللية   -البخاري  

 حاسوبية

االتجاه العرفاني عند السمين الحبي 

 مقارنة داللية صورة البقرة

 )تحت النشر(

خولة 

عبدالرحمن 

 حمد املوس ى

أستاذ  علم لغة

 مساعد

-املائدة-)األنعام سور 

النساء( دراسة -األعرف 

صوتية وداللية من خالل 

كتاب السبعة البن 

 هـ1421مجاهد 

األلفاظ القانونية  في القرآن 

الكريم ودورها  في  تنمية  

املصطلحات القانونية  املعاصرة 

 دراسة معجمية  -

 هـ1432 -وداللية 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه املاجستيررسالة 

هدى عبدالعزيز 

 سعد العسكر

 علم لغة

)فقه اللغة 

 قراءات قرآنية (

أستاذ 

 مساعد

نكات القرآن ألبي 

محمد عبد هللا بن 

أحمد املقرئ الجزء 

 األول 

 دراسة وتحقيق

شرح الغاية في القراءات العشر 

وعللها لإلمام أبي الحسن علي 

هـ  420بن محمد الفارس ي ت 

 من أول 

املخطوط حتى نهاية  سورة 

 -دراسة وتحقيق  -البقرة 

  

روايات األمثال بين لسان  محاضر علم لغة سعاد الحربي

 العرب وتاج العروس

   

شقراء بنت هادي بن 

 يحيى حنتول 

أستاذ  علم لغة
 مساعد

دور التكرار في التماسك 

دراسة نصية  –النص ي 

 -في سورة يوسف

العرب والعجم  شروح الميتي
 )دراسة في المعجم والداللة(

 
 
 
 
 
 

 
 

شروح الميتي العرب والعجم 
 )دراسة في المعجم والداللة(

مجلة كلية دار 
-العلوم )القاهرة

 مصر(
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 اللسانيات

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

سرور املختار بن 

 محمود اللحياني

أستاذ  اللسانيات

 مشارك

قضايا املصطلح 

العلمي العربي من 

خالل معجم اللفاظ 

الزراعّية ملصطفى 

 الشهابي

خصائص الّرأس الفعلي 

 وظواهر من انتظام املعجم

   ّغ    ّ  خ  ّ  وحوسب    ب       ّحو ّ ، 

وق ئع     وة       ّ     و  ّ    ث  ث  

 .2014أفر    12-11-10  س ن  ت، 

م شو  ت ك  ّ  

 آل  ب و  ف ون 

و إلنس ن ّ ت 

بج م   م و  ، 

 تون 

)ص ص  2014أفر   

267- 287.) 

 

   س    ب       حو ّ  وحوسب ه ، 

أ نو ّ ، وق ئع     وة مق  ب   س ن ّ  

      ّ     و  ّ  "   غ ،     رف ، 

  س     ،    خط ط ، و   رب   تكر    

 س  ذ   ج  ل    ك و   ب    ق    

   ف س    فهري".

 

 

 

 

م شو  ت ج م   

مح     خ م  

ب  رب ط وج     

   س ن  ت ب   غرب 

)ص  2014 أك وبر

 (229 -211ص 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

سرور املختار بن 

 محمود اللحياني

أستاذ  اللسانيات

 مشارك

قضايا املصطلح 

العلمي العربي من 

خالل معجم اللفاظ 

الزراعّية ملصطفى 

 الشهابي

خصائص الّرأس الفعلي 

 وظواهر من انتظام املعجم

   غو ّ  ف    ق موس    س و  ت 

   رب     خ ص: م جم    ف ظ 

   ز        صطفى   شه ب  ن وذج .

مج       ج  ّ ، 

 تون 
)ص  2018، 30      

 (.145-117ص 

ت ث   مقو     زم ن ف     ّس ن 

   رب ، أشك ل  إلنج ز وأصول 

   جه ز.

م شو  ت ج م   

 بن طف   وك  ّ  

 آل  ب و    وم 

  إلنس ن ّ  ،    غرب
-157)ص ص 2015
180) 

   و      ال    ف      س    س ن  

   رب    ح  ث، مو و  ب   شر من 

مج       وم   شر    و   غ     رب   ، 

 بج م     م رة نو ة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

مج       وم 

  شر    و   غ  

   رب   ، بج م   

  م رة نو ة، 

     ك     رب   

   س و  ّ .
، 2019ج نف   02

 .ص24
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه البحوث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

سرور املختار بن 

 محمود اللحياني

أستاذ  اللسانيات

 مشارك

قضايا املصطلح 

العلمي العربي من 

خالل معجم اللفاظ 

الزراعّية ملصطفى 

 الشهابي

الّرأس الفعلي خصائص 

 وظواهر من انتظام املعجم
 22ف  حوسب     ب     غوي، ق      شر، 

 ص.

مج   ك            وم ، 

ج م     ق  رة ، 

 مصر.

 ص(22)  2020

  س    طب   ّ  و إلب    ّ    غ ، مق  ب  

تو    ّ  أ نو ّ ، مو و  ب   شر من مج   

ج م     قص م، فرع     وم    رب ّ  

 و إلنس ن ّ .

مج   ج م     قص م، 

فرع     وم    رب ّ  

و إلنس ن ّ  ،      ك  

    رب     س و   .

)  2019م ي   01

 ص(20

أن  ط ّ  تص  ف   ّرؤوس   ف   ّ    ظ  رة 

و  ّرؤوس   ف   ّ      مرة ف      س 

    ّس ن     رب ، مج      س ن  ت    رب ّ  .

م شو  ت مركز     ك 

 ب  هللا بن  ب     ز ز 

    و  ، ب  ر  ض.

          سع، 

)ص ص 2019 و  و

149- 181. ) 

أشك ل    ش  ط    ال   و  ب  وي ف  

     جم.

مج   ك  ّ   آل  ب 

 بسو   ، مصر

،      2020    ر

،   جز    ّول ) 54

 (.62-41ص ص 
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 التاريخ االسالمي

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

نورة بنت 

محمد 

 التويجري 

 )تقاعدت(

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 أستاذ

دراسة أحوال األندلس 

السياسية و 

االجتماعية والثقافية 

من خالل دراسة 

مخطوط وتحقيق 

االعالم في نوازل 

األحكام للقاض ي أبو 

األصبغ األسدي 

 )تحقيق السفرين

األول والثاني(.   

رسالة الدكتوراه :دراسة 

ألحوال املجتمع األندلس ي 

السياسية واالقتصادية 

و االجتماعية من خالل 

دراسة و تحقيق 

مخطوط االعالم بنوازل 

االحكام)السفرين الثالث 

شة : و الرابع(. سنة املناق

1412 

كتاب:  الحمامات االستشفائية 

مفردة من منظومة الحضارة 

 االسالمية في املغرب واألندلس.

2011/1432مكتبة امللك فهد   

كتاب :تاريخ الفتح االسالمي و  .  .

 الدول االسالمية في بالد األندلس

م1431/2010مكتبةالرشد   

كتاب:  الدول االسالمية في آسيا. 

سياسية وحضاريةدراسة   

م1429/2008مكتبة الرشد   

جهود حكام بني امية في الدفاع 

 عن األندلس ضد الغزو النورماني

هـ1423مجلة التاريخ العربي   

استخدام القبائل العربية كأداة  .

الفاطمي  سياسية في يد الخليفة

 املستنصر باهلل

م2004مجلة التاريخ العربي   

األندلسصراع عرب  . 2007مجلة التاريخ العربي    

تحقيق و دراسة نص مهمل عن  .

 غرناطة بني نصر حكام مملكة

م2009مجلة دراسات أندلسية   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

نورة بنت 

محمد 

 التويجري 

 )تقاعدت(

التاريخ 

 االسالمي

دراسة أحوال األندلس  أستاذ

السياسية و 

االجتماعية و الثقافية 

من خالل دراسة و 

تحقيق مخطوط 

االعالم في نوازل 

األحكام للقاض ي أبو 

األصبغ األسدي 

 )تحقيق السفرين

 األول و الثاني(.

رسالة الدكتوراه :دراسة 

ألحوال املجتمع األندلس ي 

السياسية و االقتصادية 

االجتماعية من خالل و 

دراسة و تحقيق 

مخطوط االعالم بنوازل 

االحكام)السفرين الثالث 

و الرابع(. سنة املناقشة : 

1412 

أسباب التحسن والتردي في العالقات  .

األحمر و املمالك  بين ملوك بني

 النصرانية

م2009مجلة دراسات أندلسية   

م2008دراسات أندلسية مجلة  املنصور محمد بن أبي عامر في امليزان  

م2006مجلة دراسات أندلسية  مذكرات األمير عبدهللا بن بلقين  

الصراع بين أبناءالسلطان يوسف  .

 مملكة غرناطة األول و أثره في اضعاف

م2008مجلة جامعة ام القرى   

دعؤة التوحد و أثرها في تغيير السياسة 

 في الدولة االسالمية في األندلس

م2001مجلة املؤرخ العربي   

املؤتمر الدولي للحضارة االسالمية  االثار الباقية في منطقة سدير

هـ1430  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

نورة بنت 

محمد 

 التويجري 

 )تقاعدت(

التاريخ 

 االسالمي

دراسة أحوال األندلس  أستاذ

السياسية و 

االجتماعية و الثقافية 

من خالل دراسة و 

تحقيق مخطوط 

االعالم في نوازل 

األحكام للقاض ي أبو 

األصبغ األسدي 

 )تحقيق السفرين

 األول و الثاني(.

رسالة الدكتوراه :دراسة 

ألحوال املجتمع األندلس ي 

السياسية و االقتصادية 

و االجتماعية من خالل 

سة و تحقيق درا

مخطوط االعالم بنوازل 

االحكام)السفرين الثالث 

و الرابع(. سنة املناقشة : 

1412 

املراكز االستشفائية في بالد املغرب 

 واألندلس 

املؤتمر العالمي لآلداب والعلوم 

االجتماعية بمدينة  فانكوفر الكندية 

م  18/11/2014-17خالل ا لفترة   

امللك عبد العزيز في  تجربة دراة

استخدام الذاكرة  في تدوين التاريخ 

 الشفهي 

مؤتمر املنظمة الوطنية النيوزيالندية 

نيوزيالندا  –م  2014للتاريخ الشفوي 

هـ 26/11/1435-25خالل الفترة   

فن العمارة اإلسالمية والقوانين 

 املتبعة في إنشائها 

املؤتمر الدولي للتاريخ والقانون بمدينة 

-22ديوندن  النيوزيالندية خالل الفترة 

هـ  24/1/1435  

التفكك األسري وأثرة على األسرة 

 واملجتمع

املؤتمر العالمي للعلوم اإلنسانية 

واالجتماعية  بجامعة فلوريدا بمدينة 

بالواليات املتحدة األمريكية  –أورالندو 

هـ19/4/1434-18خالل الفترة   

مدى إسهام التعليم اإللكتروني في 

 -ضمان جودة التعليم العالي

 التعليم عن بعد كمثال 

املؤتمر مستقبل التعليم العالي في 

-5اوكالند خالل الفترة  –الجامعات 

هـ 6/6/1436  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

آسيا بنت 

سليمان 

عبداللطيف 

 النقلي

 )تقاعدت(

 

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

البحرية     

اإلسالمية في العصر 

األموي والعباس ي  

ودورها في الفتوحات 

 

ونشر اإلسالم   سنة 

هـ1406املناقشة :   

 

دور الفقهاء 

والعلماء املسلمين في 

الشرق لألدنى في 

الجهاد ضد 

-489الصليبين )

-1095هـ( )69

م( كتاب 1291

مطبوع سنة 

هـ1411املناقشة :   

دور الفقهاء والعلماء في الجهاد ضد 

 الخطر املغولي على بالد املسمين

املؤرخ املصري دراسات وبحوث في التاريخ 

م1996والحضارة   

املتبادلة في دولة الهدايا والتقادم 

 سالطين املماليك في مصر والشام

مركز الخدمة لالستشارات البحثية شعبة 

م2005الدراسات التاريخية واألثرية   

السفارات املتبادلة في عصر صالح الدين 

 األيوبي

م2007جامعة عين شمس   

الطواشية ودورهم في دولة سالطين 

 املماليك

م2007جامعة أسيوط مجلة كلية اآلداب   

دور املرأة في املجتمع في عصر دولة 

سالطين املماليك في مصر من الناحيتين 

-1250هـ/923-648االجتماعية والعلمية)

م(1517  

مجلة شعبة الدراسات التاريخية _جامعة 

م2010املنوفية   

 مؤتمر العزلة االجتماعية بحث العزلة اإلجتماعية

دراسة تطوير التعليم العالي للفتاه _ 

 املحورالثامن

 

التأثير والتأثر : تاريخ العلوم في العصر 

 العباس ي

مؤتمر املجلة الدولية للدراسات اإلنسانية 

-8والعلوم بمدينة بوسطن خالل الفاترة 

هـ12/8/1436  

املرأة والتعليم في العصر العباس ي قصص 

 لم تذكر

مؤتمر االنسانيات والتعليم , مدينة هاوالي 

هـ18/3/1436-14خالل الفترة   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

بنت  علياء 

بن  يحيى 

 علي الجبيلي

 

 

تاريخ اسالمي 

الدولة 

 الفاطمية

 

 

 أستاذ 

 

نظام اإلقطاع 

 السالجقةعند 

 وأثره فيهم

سنة املناقشة    

23 /10 /

هـ  1412  

 املوافق: 

  26  /4 /

م1992  

 

 

مدينة القاهرة 

في عهد الدولة 

 الفاطمية 

هـ ( 358-487)

م (.968-1094)  

سنة املناقشة :  

 

هـ12/1/1418  

العالقات اإلسالمية البيزنطية في العهد  .

 –مجلة كلية اآلداب  -القاهرة  األموي جامعة

م2011اكتوبر  4العدد  -71الجلد   . 

اكتوبر  4جامعة القاهرة 

م2011  

الفسطاط  أول عاصمة إسالمية ملصر  ) 

 –دراسة في نشأتها وخططها ( جامعة األزهر 

الجزء األول – 146العدد –كلية التربية 

هـ .1433م / محرم 2011ديسمبر   

هـ1433جامعة األزهر محرم   

-358النسيج الفاطمي في مصر تطور صناعة 

م . مكان النشر 1171 –م 969هـ / 567

اململكة العربية السعودية جمعية التاريخ 

واألثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية.

جمعية التاريخ واألثار بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج 

2012العربية   

الحمالت الصليبية على طرابلس في القرن 

 الثامن الهجري 

2011جامعة عين شمس   

دراسة لألحوال االقتصادية في فلسطين خالل 

هـ (.  املؤتمر الدولي 132هـ إلى 40الفترة : )

للبحوث في الدراسات اإلسالمية ) الدورة 

الثانية( للتاريخ و الحضارة اإلسالمية قسم 

 التاريخ و الحضارة, جامعة ماليا

م2011جامعة ماليا   

القصور اإلسالمية من العصر األموي حتى 

 العصر اململوكي

املؤتمر الدولي املتعدد 

التخصصات للتعليم والعلوم 

اإلنسانية بوسطن خالل 

هـ23/8/1436-21الفترة   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

بنت  علياء 

بن  يحيى 

 علي الجبيلي

 

 

تاريخ اسالمي 

الدولة 

 الفاطمية

 

 

 أستاذ 

 

نظام اإلقطاع 

 عند السالجقة

 وأثره فيهم

سنة املناقشة    

23 /10 /

هـ  1412  

 املوافق: 

  26  /4 /

م1992  

 

 

مدينة القاهرة في 

عهد الدولة 

 الفاطمية 

هـ ( 358-487)

م (.968-1094)  

سنة املناقشة :    

هـ12/1/1418  

االجتماعية إلمارة حلب الحياة 

في عهد الدولة الحمدانية 

م(1003-935هـ /324-394)  

مجلة جامعة املك خالد للعلوم 

العدد الثاني  24اإلنسانية املجلد 

هـ1437ربيع األول   

دراسة تاريخه لتوزيع القبائل 

العربية في فلسطين ودورها في 

 العصر األموي 

مجلة جامعة األزهر املجلد األول 

م2016هـ/1437 36العدد   

التنظيمات العسكرية والحربية 

 للجيش في العصر اإلخشيدي 

مجلة كلية اآلداب جامعة طنطا 

م2017يناير  30العدد   

النظام اإلداري ملصر في عصر 

والية               عبد العزيز بن 

 مروان

م(705-685هـ/65-86)   

مجلة الجامعة للعلوم اإلنسانية 

 جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية

 

تطور فن صناعة املعادن في 

مصر في القرن األول حتى نهاية 

 القرن الخامس الهجري 

مجلة عصور التاريخ وعلم اآلثار 

الجزائر العدد  1جامعة وهران

م2017 33-23املزدوج   

املالحة البحرية في عمان صدر 

اإلسالم حتى سقوط الدولة 

 األموية 

مجلة ا لخليج العربي للتاريخ واآلثار 

بدول مجلس التعاون لدول  الخليج 

م2017ه/1438العربي   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

منى بنت 

حسين بن 

علي ال 

سهالن 

 القحطاني

 

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 

 استاذ 

 

 

لعالقات ا

السياسية لدولة 

بني األفطس 

بطليوس 

األندلسية 

هـ/488_413  

م 1095_1022  

سنة املناقشة  

هـ1423:  

 

 

دراسة مصادر ابن 

في كتابه الحلة  اآلبار 

السيراء. سنة 

هـ1430املناقشة :   

 جهاد املرأة في السيرة النبوية)نماذج من دور بعض

أمهات املؤمنين في الجهاد في سبيل الدعوة, 

الجزء األول  146العدد)ـ (. 

كلية التربية ,جامعة األزهر, جمهورية 

م2011هـ /1433مصر   

كتب النوازل مصدرا للدراسات االقتصادية 

املغرب واألندلس)نوازل ابن الحاج  واالجتماعية في

,يوليو40نموذجا(,املجلد -. 

أداب حوليات عين شمس, كلية اآلداب, 

جامعة عين شمس, جمهورية مصر 

م2012سبتمبر  

الحياة العلمية في املدينة املنورة من خالل كتابات (•

األندلسيين واملغاربة في القرنين  بعض الرحالة

 الثامن السابع والثامن الهجريين , العدد

مجلة الخليج للتاريخ واألثار لدول 

مجلس التعاون الخليجي, الرياض, 

اململكة العربية السعودية. 

م2013هـ/1434  

-443توافد الهجرات العلمية الي صقلية• 

م),مجلة أكاديمية الدراسات 1051-952(هـ/336

 االسالمية.

املؤتمر الدولي للبحوث في الدراسات 

اإلسالمية , الدورة الثانية, جامعة 

ماليا, كواالملبور, ماليزيا 

م2012هـ/1433  

الترجمة وأهميتها في نقل الحضاره االسالميه الى 

م 12_13هـ/7_6اوربا)مدرسة الترجمة بطليطلة 

أنموذجا أ.د عبد اللطيف بن محمد الحميد نائب 

 رئيس التحرير.

بحث محكم ومقبول للنشر في مجلة 

الدرعية, الرياض, اململكة العربية 

السعودية تاريخ خطاب قبول النشر 

12/9/1434  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

منى بنت 

حسين بن 

علي ال 

سهالن 

 القحطاني

 

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 

 استاذ 

 

 

لعالقات السياسية ا

لدولة بني األفطس 

بطليوس األندلسية 

هـ/488_413  

م 1095_1022  

سنة املناقشة  

هـ1423:  

 

 

دراسة مصادر 

في  اآلبار ابن 

كتابه الحلة 

السيراء. سنة 

املناقشة : 

هـ1430  

هـ 205اإلسالم في جزية مالطا  املؤتمر الدولي األوربي األكاديمي  

املستدامة على سياحة األعمال 

والضيافة بجامعة هارفارد  في بوسطن 

هـ 25/8/1436-21خالل الفترة   

اإلسهامات العلمية والفكرية للمرأة في األندلس في 

م في 484/1091 –م 1030هـ/ 422عصر الطوائف 

 محور اآلداب والعلوم اإلنسانية

املؤتمر الدولي ملعهد كلوت األكاديمي 

بسان فرانسيسكو بالواليات املتحدة  

هـ 11/10/135-7األمريكية خالل الفترة   

التعايش الديني والحضاري بين املسلمين 

هـ 951م/1052هـ/ 444والنورمانديين في صقلية 

م  1194/  

املؤتمر الدولي للمجلة الدولية لسياحة 

األعمال والعلوم بمدينة لندن البريطانية 

هـ 21/5/1435-18خالل الفترة   

الشريف اإلدريس ي و رحلته إلى بالط امللك روجر 

ة الثاني في صقلي  

املؤتمر الدولي ملجلة الفنون والعلوم 

الدولية بمدينة ميونخ األملانية خالل الفترة 

هـ 17/8/1434-13من   

دور مدرسة الترجمة بطليطلة في نقل الحضارات 

 اإلسالمية إلى أوربا

املؤتمر الدولي املتعدد التخصصات في 

التعليم والتدريس والتعليم األكاديمي في 

-22مدينة براغ خالل الفترة من 

هـ 23/10/1436  
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هيلة بنت 

محمد بن 

 علي القصّير

التاريخ 

 االسالمي

رسالة املاجستير : العالقات  استاذ 

بين العرب والفرس في العصر 

هــ 132العباس ي األول )

هــ(232ـــ  

 

رسالة الدكتوراه : النظم 

االدارية والحربية في مصر 

والشام في العصر 

العباس ي األول 

هــ(232هــ132)  

الحمالت االستطالعية وأثرها في فتح شبه  .

 االيبيرية الجزيرة

اللغة العربية بالزقازيق /  مجلة كلية

هــ1433مصر    

محاكمة األفشين قائد املعتصم ) دراسة 

 تاريخية تحليلية

والدراسات االسالمية /  مركز البحوث

1434جامعة القاهرة    

النشاط التجاري مليناء سيراف وأبعاده 

 االقتصادية خالل العصر العباس ي األول 

العلوم مجلة جامعة القصيم ) فرع 

 العربية واالنسانية(

حوار الحضارات واألديان في ضوء معطيات 

 السيرة النبوية 

الندوة الثامنة للسنن النبوية وسير 

 ااألنبياء دراسة معاصرة في فيالدلفي

هـ1/6/1436-29/5خالل الفترة   

الفنون اإلسالمية نماذج ملقتنيات من   

للعصرين األموي والعباس ي في بعض 

 املتاحف العاملية 

املؤتمر الدولي السابع للمتاحف 

العاملية بمركز أوتري الوطني بلوس 

الواليات املتحدة األمريكية  –أنجلس 

ه10/10/1435-8خالل الفترة   

دور سنان بن ثابت في تطوير الطب ونشر 

 الوعي الصحي 

املؤتمر الدولي السادس ) دور العلماء 

املسلمين في خدمة الحضارة 

-1خالل الفترة  –مصر  –اإلنسانية 

هـ 4/5/1435  

خصائص العمارة اإلسالمية في القرن الثالث 

 الهجري التاسع امليالدي 

املؤتمر الدولي األوربي األكاديمي 

املستدامة على سياحة األعمال 

 –والضيافة بمدينة بوسطن 

بالواليات املتحدة األمريكية خالل 

هـ 26/8/1436-22الفترة   



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

   

  

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

هيلة بنت 

محمد بن 

 علي القصّير

التاريخ 

 االسالمي

رسالة املاجستير : العالقات  استاذ 

بين العرب والفرس في العصر 

هــ 132العباس ي األول )

هــ(232ـــ  

 

رسالة الدكتوراه : النظم 

االدارية والحربية في مصر 

والشام في العصر 

العباس ي األول 

هــ(232هــ132)  

عمر بن الخطاب " رض ي هللا  استراتيجية -

 .عنه " العسكرية لفتح العراق 

كلية اآلداب , جامعة بنها , جمهورية 

  2012يوليو   مصر العربية

براعة الفن املعماري اإلسالمي في بناء 

 مدينة سامراء 

املؤتمر الدولي التاسع لتخصصات 

العلوم االجتماعية بمدينة فانكوفر 

هـ 15/8/1435-13الكندية خالل الفترة   

النشاط التجاري وأبعاده االقتصادية في 

ميناء سيراف خالل العصر العباس ي األول 

 م 846 - 749هـ / 132-232

 

جامعة القصيم , كلية اللغة العربية 

االجتماعية , مجلة الجامعة والدراسات 

للعلوم العربية واإلنسانية ,القصيم, 

 اململكة العربية السعودية

السيدة أم املقتدر باهلل ودورها في خدمة 

 -907هــ /  310-295املجتمع في الفترة من 

 .م 932

 

مجلة الخليج للتاريخ واألثار بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربي, 

 اململكة العربية السعوديةالرياض, 

 م .2014هـ/1435

دور سنان بن ثابت في تطور الطب ونشر 

 .الوعي الصحي 

حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق, 

 جامعة األزهر, جمهورية مصر العربية

 م.2015هـ / 1436
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هيلة بنت 

محمد بن 

 علي القصّير

التاريخ 

 االسالمي

رسالة املاجستير : العالقات  استاذ 

بين العرب والفرس في العصر 

هــ 132العباس ي األول )

هــ(232ـــ  

 

رسالة الدكتوراه : النظم 

االدارية والحربية في مصر 

والشام في العصر 

العباس ي األول 

هــ(232هــ132)  

عالقة السلطان محمود الغزنوي بالدولة 

 - 997هـ /  421 – 387القراخانية  )

 م ( .1030

حوليات آداب عين شمس , كلية اآلداب 

, جامعة عين شمس , جمهورية مصر 

 العربية , القاهرة

 م2016يونيه  –أبريل 

أثر املصاهرة في تطور العالقات بين 

 الخالفة العباسية والدولة الطولونية

 م902-892هـ/ 289 -279)خالل الفترة من 

 م.  

 مجلة عصور, جامعة وهران, الجزائر

 2016ديسمبر

أثر الِفَرق البحثية في تطور العلوم في 

الحضارة اإلسالمية )بنو موس ى بن شاكر 

)
 
 نموذجا

مجلة الجمعية التاريخية السعودية, 

جامعة امللك سعود, اململكة العربية 

 السعودية

 م.2017هـ/ يناير 1438الثاني ربيع 

إسهامات ابن الجزار القيرواني في طب 

 م980هـ / 369 –م 895هـ / 285األطفال )

املؤتمر العلمي األول لتاريخ العلوم 

التطبيقية والطبية عند العرب 

واملسلمين , جامعة األمام محمد بن 

سعود اإلسالمية , الرياض , اململكة 

هـ / 1438شعبان العربية السعودية 

 م2017مايو 

مالمح التطور العمراني في مدينة سبتة 

 728 – 647خالل عصر اإلمارة العزفية )

(, 13م(, , العدد)1327 – 1249هـ / 

هـ , أصدر الخطاب أ.د.مشلح بن 1439

 كميخ املريخي, نائب األمين العام.

مجلة الخليج للتاريخ واألثار بدول 

الخليج العربية, مجلس التعاون لدول 

الرياض, اململكة العربية السعودية, 

 (.13العدد )

 هـ1439شعبان 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

هيلة بنت 

محمد بن 

 علي القصّير

التاريخ 

 االسالمي

رسالة املاجستير : العالقات  استاذ 

العرب والفرس في بين 

العصر العباس ي األول 

هــ(232هــ ـــ132)  

 

رسالة الدكتوراه : 

النظم االدارية والحربية 

في مصر والشام في 

العصر العباس ي األول 

هــ(232هــ132)  

األبعاد االقتصادية ألسواق بغداد في 

هـ /  334 – 232عصر نفوذ األتراك ) 

 م (.945- 846

نوب مجلة كلية اآلداب جامعة ج

 الوادي, قنا, جمهورية مصر العربية.

 

 

أخالقيات مهنة الطب في الحضارة 

 اإلسالمية وأثرها على الفرد واملجتمع

 

حوليات آداب عين شمس, كلية اآلداب, 

جامعة عين شمس, جمهورية مصر 

 العربية, القاهرة

 م.2020مايو 

 تحت التنفيذ صناعة العطور في الحضارة اإلسالمية
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إكرام محمد 

ابراهيم 

 الحجيالن

  )تقاعدت(

التاريخ 

 االسالمي

استاذ 

 مشارك

الدعوة العباسية 

ودور العرب فيها 

سنه املناقشة 

1408 

حياته  مسكويه

واثاره العلمية 

وبخاصه 

التاريخية سنة 

1413املناقشة   

جامعة املنيا كلية دار العلوم مجلة  املراكز الحضارية ودورها في السودان 

الدراسات العربية العدد الثامن 

املجلد الثامن يونيو  –والعشرون 

بحث منشور  2013  

انتشار اإلسالم في باكستان في عصر صدر 

 اإلسالم 

جامعة القاهرة مجلة الدراسات 

 –اإلسالمية والبحوث األكاديمية 

يشرف على إصدارها قسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية دار 

العلوم العدد الحادي والخمسون 

ه1435شوال   

سجل بتولية الن شاور نيابة الوزراء 

 الفاطمية عن أبيه ) دراسة تحليلية ( 

جامعة األزهر حولية كلية اللغات 

العدد الرابع  –العربية بالزقازيق 

م بحث 2014ه 1435والثالثون 

 منشور 

األحواز في عصر صدر اإلسالم ) دراسة 

سياسية حتى سقوط الدولة  األموية عام 

م 749ه/132  

املجلة األدبية  –مجلة كلية التربية 

م 2014جامعة عين شمس للعام  –

3جزء  20للعدد   



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
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بدريه بنت 

عبدالعزيز 

عثمان 

 البصيري 

التاريخ 

 االسالمي

استاذ 

 مشارك

إدارة الدولة في العهد النبوي 

 

  

هــ1424سنة املناقشة :   

منشآت ومرافق مصادر 

املياه في الحجاز من 

القرن األول وحتى نهاية 

القرن الثالث الهجري 

)دراسة تاريخية ( سنة 

هـــ1435املناقشة :   

 من مصادر السيرة 
 
الحديث النبوي مصدرا

 
 
 النبوية كتاب املوطأ أنموذجا

املؤتمر العاملي الثاني للباحثين في 

السيرة النبوية مدينة فاس خالل 

هـ29/1/1436-27الفترة   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

بنت  حياة 

عبود محمد 

 العامودي

التاريخ 

 االسالمي

 

استاذ 

 مساعد

 

السياسة الداخلية 

للدولة العباسية 

في عهد الخليفة 

 املأمون 

سنة املناقشة  

:1410  

أسواق افريقية 

في العصر 

الفاطمي سنة 

1417املناقشة :   

 

االجتماعية في املغرب الحياة 

 واملوحدين املرابطين زمن

مجلة الجمعية التاريخية 

1427السعودية   

عالقة املجاوريين بعلماء مكة  .

 االيوبيين زمن سالطين

جامعة —مجلة كلية التربية

1429كفر الشيخ   

فتنة مقتل عثمان رض ي هللا 

عنه وموقف املؤرخين منها 

 الطبري نموذج

 

النشاط االقتصادي للمغاربة و 

االندلسين بمصر في العصر  

-1250م/923-648اململوكي )

ه(1517  

 

  



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

بنت حصة 

عبدهللا بن 

 عثمان العمر

التاريخ 

 االسالمي

استاذ 

 مشارك

)مصادر الحافظ ابن  

بشكوال في كتابه الصلة 

ــ 1107هـ /578ــ 494"

م " ( 1181  

سنة املناقشة 

هـ.4/8/1424:  

) التكملة لكتاب 

الصلة "دراسة في 

املنهج واملصادر " 

هـ 658ــ 595

م (1260ــ1199/  

سنة املناقشة :  

هـ .22/10/1430  

نظام األحباس في األندلس خالل العصر  .

القرن الثاني الى ربع األول  األموي منتصف

 من القرن الخامس الهجري 

مجلة كلية اآلداب جامعة امللك 

 سعود

هـ1434صفر 25م    

البعثات العلمية في الحضارة اإلسالمية ودورها 

في التواصل الحضاري بين الشعوب " عصر 

( "
 
-300الخالفة األموية باألندلس أنموذجا

م(961-912ه/366  

ج للتكنولوجيا مؤتمر هونج كون

والعلوم االجتماعية واإلنسانية 

ه 1436-6-1خالل  الفترة   

املرأة املسلمة واليهودية في بالد األندلس في 

 عصر الخالفة دراسة مقارنة

املؤتمر العاملي في اآلداب والعلوم 

اإلنسانية  سان فرانسيسكو خالل 

هـ  11/10/1435-7الفترة   

املعطيات الحضارية في كتاب أعمال األعالم 

البن الخطيب الجزء الخاص باألندلس 

 واملغرب 

مجلة كلية اآلداب كلية البنات عين 

شمس العدد الخامس عشر السنة 

م2014  

دور املرأة األندلسية في العمل الخيري في 

 العصر األموي 

مجلة كلية العلوم العربية بالزقازيق 

جمهورية مصر العربية ابحاث قسم 

م 2015عام -35التاريخ العدد   

البعثات العلمية في الحضارة اإلسالمية 

ودورها في التواصل الحضاري عصر 

( 
 
-300الخالفة األموية باألندلس أنموذجا

م(961-912هـ/366  

مجلة الخليج العربي واآلثار العدد 

ه1438شهر جماد الثاني  12  

م2017مارس   
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بنت  خيرية 

علي  بن  محمد

 آل سنة

 

 

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 

 

 استاذ 

 

 

 

الحياة العلمية في مكة  

املكرمة خالل القرنين 

الرابع والخامس 

 الهجريين

سنة املناقشة  

ه1421:  

 االجتماعيةالحياة 

 واالقتصادية

والعلمية في العراق 

على عهد 

االيلخانات 

 املسلمين 

سنة املناقشة :  

هـ1427  

دور الخليفة املسترشد باهلل في إعادة  .

 العباسية نفوذ الخالفة

م  2013مجلة التاريخ واملستقبل 

عدد يناير -جامعة املنيا  –مصر   

األربطة في مكة املكرمة في العصر  .

 العباس ي

مصر  م , 2013املجلة العلمية 

العدد  جامعة أسيوط كلية اآلداب 

 الخامس واألربعون 

مراسيم السلطان غازان االصالحية في  : .

 واملجتمع القضاء والعمران

مجلة ندوة التاريخ اإلسالمي  

م2013  

مراسيم السلطان غازان االقتصادية  .

 واالدارية

م2013مجلة الخليج للتاريخ واآلثار   

املنشأت الخيرية في املدينة املنورة من 

هأـ656القرن االول حتى عام   

-16ندوة تاريخ املدينة املنورة 

هـ18/1/1435  

 ورقة عمل 

خيرة في املدينة املنوة في عهد  منشات

 الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 مجلية الخليج  والتاريخ واآلثار 

 مجلة جامعة القصيم   الخلجيالسلطان عالء الدين 

جهود املماليك العسكرية في قرار الحكم 

 اإلسالمي في الهد 

مجلة ندوة التاريخ اإلسالم دار 

 العلوم 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

بنت  خيرية 

علي  بن  محمد

 آل سنة

 

 

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 

 

 استاذ 

 

 

 

الحياة العلمية في مكة  

املكرمة خالل القرنين 

الرابع والخامس 

 الهجريين

سنة املناقشة  

ه1421:  

 االجتماعيةالحياة 

 واالقتصادية

والعلمية في العراق 

على عهد 

االيلخانات 

 املسلمين 

سنة املناقشة :  

هـ1427  

 نظم الحكم في دهلى
 مجلة دار العلوم جامعة الفيوم

2015 

منشآت الخيرية في املدينة املنورة في عهد 

  -الرسول علية الصالة والسالم ) اآلبار
 
نموذجا

) 

مجلة جمعية التاريخ واآلثار لدول 

 مجلس التعاون 

2016 

 السلطان محمد تغلق شاه 
 مجلة عصور جامعة وهران الجزائر 

2017 

 

 السياسة اإلصالحية للسلطان فيروز شاه

 

مجلة  جمعية التاريخ واألثار لدول 

 مجلس التعاون 

م2018  

 

 دهليالحياة األجتماعية في سلطنة  منجوانب 

هـ(602-815)  

 الجمعية التاريخية السعودية

م2018  

الجوانب العلمية في مكة املكرمة في العصر 

 العباس ي

 مقبول للنشر دارة امللك عبدالعزيز

)لم يحدد بعد النه ضمن مشروع 

 موسوعة الحج والحرمين(.

عالقة سالطين دهلي بالخلفاء العباسيين 

م,1526-1206هـ/  932 -602)   

م, 2017مجلة كلية اآلداب بقنا   

الطبقات الحاكمة في دهلى خالل فترة حكم 

م(, 1290-1206هـ/  689-602املماليك )  

مجلة وقائع تاريخية يصدرها مركز 

م2018البحوث والدراسات التاريخية  

الحياة االقتصادية في سلطنة دهلي اإلسالمية 

م 1412-1206هـ/  815 -602)   

للنشر في مجلة اآلداب والعلوم مقبول 

م.2019االنسانية   
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شريفة بنت 

محمد حنس 

 العتيبي

التاريخ 

 االسالمي

 

 

أستاذ 

 مساعد

دور املرأة في الحياة 

السياسية واالجتماعية 

الشام والعلمية في بالد 

خالل عصر الحروب 

 – 541الصليبية ) 

 – 1146هـ/  690

م (1291  

رعاية 

الفئات املحتاجة 

وآثارها في بالد 

الشام خالل 

 العصر اململوكي

 (658 -

- 1260هـ / 922

 م (1516

) دراسة تاريخية 

 حضارية(

رعاية الفقراء في بالد الشام خالل العصر 

 اململوكي

م (1516- 1260هـ / 922- 658)   

 ) دراسة تاريخية حضارية(

 مجلة كلية اآلداب بقنا

مصر-جنوب الوادي-جامعة  



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

  

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

زينب عبد 

الرحمن زيد 

 الجميلي

 

 )تقاعدت(

التاريخ 

 االسالمي

استاذ 

 مشارك

 رسالة املاجستير : 

دور عبد امللك بن  

مروان في توحيد 

 الصف اإلسالمي

سنة املناقشة:  

هـ1407  

 رسالة الدكتوراه 

الدولة الغزنوية     

و دورها اإلسالمي 

في بالد الهند سنة 

هـ1414املناقشة:    

أعمال الخليفة املقتدى بأمر هللا في 

بغداد االجتماعية والعمرانية 

ه(487-467واالقتصادية )  

للغة العربية بالزقازيق مجلة كلية ا

جامعة األزهر جمهورية مصر 

م2015للعام  35العربية العدد   

السلطانة رضية سلطانة دولة 

ه( 638-364املماليك في الهند )  

بحث محكم مقبول للنشر في مجلة 

الدراسات العربية كلية دار العلوم 

جامعة املنيا جمهورية مصر العربية 

م 2014العدد الثالثين   

أم البنين بنت عبد العزيز ودورها في 

-96الحياة العامة في العصر األموي )

م( 714-705ه( )86  

بحث محكم ومقبول للنشر في مجلة 

الخليج للتاريخ واآلثار العدد  

ه  املوافق 1437الحادي عشر عام 

م2016  

دور املراطبين في نشر اإلسالم في 

 مملكة غانة 

بحث محكم ومقبول للنشر في مجلة 

كلية التربية في العلوم اإلنسانية 

واألدبية جامعة عين شمس القاهرة 

 جمهورية مصر العربية 
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العضو اسم العلمية الرتبة التخصص  الماجستير رسالة  الدكتوراه رسالة  وتاريخه النشر مكان األبحاث   

صيتة بنت 

عبدهللا بن 

 سرحان

 )تقاعدت(

التاريخ 

 االسالمي

استاذ 

 مساعد

رسالة املاجستير : 

العالقات السياسية بين 

مصر والشام في عهد امللك 

العادل نور الدين محمود 

 زنكي

هـ 1410  

 

رسالة الدكتوراه : 

سالجقة الروم في الثلث 

األول من القرن السابع 

هـ 634ـ  601الهجري   

  



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

املاجستيررسالة  الرتبة العلمية التخصص اسم العضو  مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه 

سارة بنت 

عبدهللا سيف 

 العتيبي

التاريخ 

 االسالمي

ابن فضل هللا  استاذ 

ومنهجيته التاريخية 

من خالل القسم 

التاريخي في كتابه 

مسالك األبصار في 

 ممالك األمصار

سنة املناقشة  

هـ1424:  

أذربيجان من الفتح 

الغزو اإلسالمي حتى 

هـ 628 -هـ 22املغولي )

م ( 1230 – 643/ 

سنة املناقشة: 

هـ1431  

وصية معاوية بن أبي 

سفيان ألبنه يزيد قبل 

وفاته ) دراسة تاريخية 

 وتحليلية نقدية (

مجلة كلية العلوم العربية 

 –جامعة األزهر  –بالزقازيق 

جمهورية مصر العربية  –القاهرة 

العدد الرابع و الثالثون  –

م2014هـ/1435  

املصادرات  السياسية في 

بالد الشام وأثارها في 

 العصرين الزنكي واململوكي 

 –الرياض  –مجلة الدرعية 

مقبول  -اململكة العربية السعودية

هـ 5/12/1435للنشر في   

اليوسفي واسهاماته 

 التاريخية 

جامعة  –مجلة الدراسات العربية 

 –كلية دار العلوم  –املنيا 

العدد  –جمهورية مصر العربية 

م2015الحادي و الثالثون يناير   

منهجية آدم متز في كتابة 

الحضارة اإلسالمية في 

القرن الرابع الهجري " 

 دراسة تحليلية نقدية 

املؤتمر العلمي الدولي الرابع 

املستشرقون والتراث العربي و 

خالل الفترة  -القاهرة –اإلسالمي 

ه  18-20/6/1436  
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 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

 

شريفة بنت 

صالح بن 

عبد هللا 

 املنديل

 

 

 

التاريخ 

االسالمي 

تاريخ 

االيوبيين 

 واملماليك

 

 

 

 استاذ 

 

 

 

الحركات 

الداخلية في 

الدولة 

اململوكية 

 الثانية  

سنة املناقشة  

1410 

 

 

 

تاريخ ابن قاض ي 

هبه )دراسة 
ٌ

ش

وتحقيق 

مخطوط (من 

هـ ــ 741عام 

هـ752  

سنة املناقشة  

1417 

اختام الصحابة والعلماء املسلمين 

خالل القرون الثالثة الهجرية 

دالالتها( دراسة  -رسومها -)ألفاظها

 تاريخية

هـ 1435جماد األولى عام  61معة أم القرى العددجا

هـ2014مارس   

إسهامات شمس الدين السخاوي 

في إثراء الحياة العلمية في بالد 

 الحرمين الشريفين

 مقبول للنشر

في املؤتمر العلمي السادس الذي نظمه قسم التاريخ 

بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة قناة السويس 

مع قسم التاريخ بكلية التربية بجامعة بابل في بالتعاون 

العراق تحت عنوان العلماء املسلمين في خدة الحضارة 

م2014هـ 1435اإلسالمية   

مالمح التطور العمراني للمنشآت 

املدنية في مكة خالل عصر 

هـ / 923-784املماليك الحراكسة )

م1382-1517  

جامعة  –الدراسات الشرقية  مقبول للنشر في مركز 

هـ 1/6/1435 –جمهورية مصر العربية  –القاهرة 

م2/4/2014  

حرف مهن الصحابة وحرفهم و 

العلماء ومهنهم في مكة املكرمة 

-648خالل العصر اململوكي )

م(1517-1250هـ/ 923  

جامعة القصيم كلية اللغة العربية والدراسات 

 –االجتماعية مجلة الجامعة للعوم العربية واإلنسانية 

هـ 22/6/1435 –اململكة العربية السعودية  –القصيم   

اسهامات السخاوي في إثراء الحياة 

 العلمية في بالد الحرمين الشريفين 

املؤتمر الدولي السادس )دور العلماء املسلمين في خدة 

هـ4/5/1435-2الحضارة اإلنسانية (مصر خالل الفترة   

العصر الفن املعماري اإلسالمي في 

 اململوكي

  

املؤتمر الدولي التاسع للمعروفة والعلوم االجتماعية 

هـ 15/8/1435-13بمدينة فانكوفر خالل الفترة   



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

 

 

شريفة بنت 

صالح بن عبد 

 هللا املنديل

 

 

 

التاريخ 

االسالمي 

تاريخ 

االيوبيين 

 واملماليك

 

 

 

 استاذ 

 

 

 

الحركات الداخلية 

في الدولة 

 اململوكية الثانية  

سنة املناقشة  

1410 

 

 

 

تاريخ ابن قاض ي 

هبه )دراسة 
ٌ

ش

وتحقيق مخطوط 

هـ ــ 741(من عام 

هـ752  

سنة املناقشة  

1417 

 

" فاطمة بنت حزام )أم البنين( 

 ومسيرة حياتها "

 

 

 وقائع تاريخيةمجلة 

 يصدرها مركز البحوث والدراسات التاريخية

 كلية اآلداب جامعة القاهرة

 جمهورية مصر

 م2015يوليو 

آل الكازروني مؤذنو الحرم املكي , 

ودورهم في الحياة العامة في مكة 

 املكرمة في العصر اململوكي

 – 1250هـ/923 – 648)

 م(1517

 

 مجلة العصور  بجامعة وهران

 الجزائر

 م2016يناير 

 

املجاعات في مكة خالل العصر 

 العباس ي الثاني

 م1258ــــ  846هـ / 656هـ ـــــ 232)

 

 مجلة العلوم العربية واإلنسانية بجامعة القصيم

 اململكة العربية السعودية

 10املجلد  

 4العدد 

 م 2017هـ / يوليو  1438شوال 

 مجلة الجمعية التاريخية السعودية اململوكيةناظر الجوالي في الدولة 

 جامعة امللك سعود .

 اململكة العربية السعودية

 م2018يناير 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 بنت  منيرة

بن مدعث 

منير 

 القحطاني

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 أستاذ

مرويات ابي 

مخنف في تاريخ 

 الطبري 

سنة 

1417:املناقشة  

ابن شهاب 

 الزهري مؤرخا

سنة املناقشة : 

1427 

حوار الرسول صلى هللا عليه وسلم مع االخر في  .

 الى االسالم الدعوة

كلية العلوم  –مركز البحوث والدراسات 

 –جمهورية مصر العربية  –بجامعة القاهرة 

م1435/2014  -46العدد  

غرناطة مملكة  املدرسة اليوسفية في  اإلسالميةإعادة صياغه البحث في الدراسات  

 -م2012الدورة الثانية جامعة ماليا كوالملبور /

ه1433  

عالقة الظاهر بيبرس بأمرتي صور وبيروت 

 وآثارها على الصليبين في الشام 

 –جامعة األزهر  –كلية اللغة العربية بالزقازيق 

م 1434/2013-جمهورية مصر العربية   

االستخبارات في عهد الرسول صلى هللا علية 

 وسلم ودورها في انتصارات املسلمين 

كلية اللغة العربية  –جامعة القصيم 

والدراسات االجتماعية مجلة الجامعة للعلوم 

اململكة  –القصيم  –العربية واإلنسانية 

    م2015ه /1436 العربية السعودية

الوزير ابن الفرات ودورة السياس ي واالجتماعي 

م( 924-908هـ/ 312-296في عهد املقتدر باهلل )  

مجلة الخليج للتاريخ واآلثار بدول مجلس 

الرياض  –التعاون الخليج لدول الخليج العربية 

 -العدد العاشر –اململكة العربية السعودية  –

م2015هـ 1436جماد اآلخر   



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

 

العضواسم  الرتبة  التخصص 

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

بنت  منيرة

بن مدعث  

منير 

 القحطاني

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 استاذ 

مرويات ابي 

مخنف في تاريخ 

 الطبري 

سنة 

1417:املناقشة  

ابن شهاب 

 الزهري مؤرخا

سنة املناقشة : 

1427 

الزخارف النباتية والهندسية في الحضارة 

 اإلسالمية وتأثيراتها العاملية 

املؤتمر الدولي األوربي األكاديمي املستدامة على 

سياحة األعمال والضيافة بمدينة بوسطن خالل 

هـ 26/8/1436-22الفترة   

مدرسة غرناطة وأثرها في التعليم في األندلس 

م ( 1354-م133خالل الفترة )  

برشلونه  –املؤتمر الدولي للتعليم واالنسانيات 

هـ 1/4/1436-28/3اسبانيا خالل الفترة   

املؤتمر الدولي السادس ) دور العلماء املسلمين في  رحلة ابن فضالن ودورها في تطور أدب الرحالت 

خالل الفترة  –خدمة الخضارة واإلنسانية (  مصر 

  م2015 هـ2-4/5/1435

الخدمات العاملة ملواني الخليج العربي خالل 

ه( 656-ه132العصر العباس ي )  

مجلية التاريخ واألثار بدول مجلس التعاون الخليجي 

هـ 1436، الرياض ، اململكة العربية السعودية   

املراكز البحثية في عهد الخليفة املأمون ودورها 

 في التواصل الحضاري 

بالزقازيق جامعة القاهرة مجلة كلية اللغة العربية 

ه(1435م 2015) 35العدد  

رحمة النبي صلى هللا عليه وسلم بذوي 

 االحتياجات الخاصة 

مجلة املؤتمر الدولي عن الرحمة في اإلسالم جامعة 

هـ1437امللك سعود   

تجارة الكارم ودورها في تحقيق التواصل 

 الحضاري بين مصر والعراق في عصر املماليك 

 مجلة العصور جامعة وهران الجزائر 

م2016ه/1438  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

بنت  منيرة

بن مدعث  

منير 

 القحطاني

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 استاذ 

مرويات ابي 

مخنف في تاريخ 

 الطبري 

سنة 

1417:املناقشة  

شهاب ابن 

 الزهري مؤرخا

سنة املناقشة : 

1427 

" مهارات اتخاذ القرارات في السيرة النبوية -9

 الغزوات نموذّجا

 

الدراسات العربية ،كلية دار العلوم ، جامعة  مجلة

 املينا،مصر

م2017يناير    

ودورها في تحقيق التواصل  تجارة الكارم10-

.الحضاري بين مصر والعراق في عصر املماليك ،  

م2016ديسمبر مجلة عصور، جامعة وهران، الجزائر  

املنهج الحولي واملوضوعي عند مؤرخي عصر -11

(دراسة مقارنة ) ملوك الطوائف   

أبها.مجلة جامعة امللك خالد للعلوم االنسانية     

م2017يناير   

( ) هـ685 -630) جهود ابن القف الطبية -12

، ،(م1286 -1233  

جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية ، الرياض  

م2017مايو / هـ 1438، اململكة العربية السعودية  

الدور اإلداري والسياس ي والعسكري لبعض -14

تاريخ دمشق )علماء العراق من خالل كتاب 

خالل القرن السادس ( الكبير البن عساكر

.الهجري   

،هـ1440اململكة العربية السعودية  

عناصر السكان في فلسطين وآثارها 15

االقتصادية خالل العصراآلموي ،مجلٍة كلية 

-اآلداب بقنا   

جامعة جنوب الوادي  -مجلٍة كلية اآلداب بقنا 

،منشور في العدد السابع واالربعون ، 

مصر م2017ديسمبر  



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

العضواسم  الرتبة  التخصص 

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

بنت  منيرة

بن مدعث  

منير 

 القحطاني

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 استاذ 

مرويات ابي 

مخنف في تاريخ 

 الطبري 

سنة 

1417:املناقشة  

ابن شهاب 

 الزهري مؤرخا

سنة املناقشة : 

1427 

الخدمات العامة ملوانئ الخليج العربي في العصر 

 (م1258-750/ هـ 656 -132) العباس ي 

مجلة الخليج للتاريخ واألثار بدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، الرياض، 

 هـ144اململكة العربية .

 

نماذج من الحياة االقتصادية ملصرمن خالل  -

 )عصر املماليك)مؤلفات ابن تغري 

 

حوليات عين شمس ، كلية اآلداب ،جامعة عين 

 م مصر2017شمس

نشأتها        اآلخورية في دولة املماليك البحرية

 "وتحوالتها الوظيفية 

مجلة الدراسات التاريخية االجتماعية بكلية اآلداب 

هـ.1439جامعة نواكشوط  –والعلوم االنسانية   

 م2018

الخلفاء العباسيين في حقبة االنتعاش  سياسة

 ( هـ295-256املؤقت)

-جامعة تكريت كلية اآلداب مجلة آداب الفراهيدي 

هـ.1440  

 

 بملوك  األجدود لخوالن السياسية العالقات

 النقوش خالل من ريدان وذي  سبأ

 ، واالجتماعية  االنسانية العلوم – دراسات مجلة

 وضمان العلمي البحث ،عمادة  األردنية اململكة

44،مج3ع م،2017 ، األردنية، الجامعة – الجودة  

 امللكة حكم اخالل الرومانية التدمرية العالقات

 الزباء

 العربية اململكة واالنسانية، العربية العلوم مجلة

 يونيو/1438 شوال ، القصيم جامعة -السعودية

10 م ،4ع  ،2017  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

بنت  منيرة

بن مدعث  

منير 

 القحطاني

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 استاذ 

مرويات ابي 

مخنف في تاريخ 

 الطبري 

سنة 

1417:املناقشة  

ابن شهاب 

 الزهري مؤرخا

سنة املناقشة : 

1427 

 القديمة السياسية بالكيانات وعالقاتهم األعراب

 من العربية الجزيرة شبه جنوب في املتصارعة

م6-3ق  

 التاريخ لجمعية التابعة واآلثار للتاريخ الخليج مجلة

 جمعية) الرياض التعاون، مجلس بدول  واآلثار

 الخليج لدول  التعاون  مجلس بدول  واآلثار التاريخ

10 م،ع2015 هـ1436( _ الرياض- العربية  

 عرب على وأثرها الدولية العالقات مالمح بعض

م7-6 ق خالل العربية الجزيرة شبه شمال  

 بور  جامعة سعيد، بور  جامعة االداب كلية مجلة

 ع م،2017 يناير العربية، مصر جمهورية – سعيد

9.  

) أنماطها و سماتها النبطية العمارة من جوانب

(التاريخية الدراسات خالل من  

الوادي جنوب جامعة -بقنا اآلداب كلية مجلة  

النظام اإلداري وتطوره عبر عصر الرسالة 

 والخالفة الراشدة 

 –جامعة تكريت، مجلة آداب الفراهيدي 

 م2018

دراسة تاريخيه -محكمة املياه األندلسية 

 حضارية(

م2020 جامعة الوادي، في مجلة الوادي لعام  

/سفارة املؤرخ عز الدين بن شداد إلى املغول 20

م وأثرها في الصراع اإلسالمي 1258هـ/ 657عام 

بحث مشترك مع ا.د.سارة بنت عبدهللا  املغولي(

 العتيبي 

 قسم التاريخ 

املؤتمر الدولي األول في التاريخ والحضارة اإلسالمية/ 

 األردن –جامعة اليرموك/ إربد  –كلية اآلداب 

م2019-هـ1441  

 

/املرأة وجهودها العلمية في التاريخ اإلسالمي 21

)
ً
 )نساء عسقالن نموذجا

مجلة الخليج للتاريخ واألثار بدول مجلس 
ض،التعاون لدول الخليج العربية، الريا  

هـ1441  



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

 

 

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

ملياء بنت 

عبدالرحمن 

عثمان 

 الصالح

 

التاريخ 

 االسالمي

 

استاذ 

 مساعد

دراسة للعصر العباس ي 

-158األول من سنة 

م من  815-774هـ/200

خالل تحقيق مخطوط 

في أوصاف تاريخ البدر 

أهل العصر لبدر الدين 

هـ 855محمود العيني )ت

م(1451\  

 سنة املناقشة :

هـ 1416  

الحياة الثقافية واالجتماعية 

واالقتصادية ألهل الذمة في 

العراق و الشام خالل العصر 

 العباس ي حتى نهاية العصر

-750\هـ 447-132البويهي  

م وأثرها في املجتمع 1055

 اإلسالمي .

سنة املناقشة :   

هـ 1424  

إسهامات األطباء املسلمين في الجراحة 

 النسائية و التوليد
املؤتمر الدولي في املجاالت 

م( 2014األكاديمية )برشلونه 

هـ 21/8/1435-18خالل الفترة   

الرعاية الصحية والطبية في العراق في 

هـ232-132العصر العباس ي األول   

املنصورة ذو مجلة كلية اآلداب 

هـ1436القعدة   

أثر نشأة بغداد على نمو النشاط التجاري 

في مواني الخليج العربي حتى نهاية العصر 

هـ(232-145العباس ي األول )  

مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

هـ1437اإلسالمية شوال   

آداب املائدة وتقاليدها عند طبقة 

الخاصة في العراق خالل العصر العباس ي 

م(1258-750هـ /132-656)  

مجلة العلوم العربية واإلنسانية 

 جامعة القصيم

هـ10/2/1438  

الوفيات في مواسم الحج خالل العصر 

-847هـ/656-232العباس ي الثاني )

ام( أسبابها وآثاره1258  

مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة 

هـ7/3/1438املنورة بتاريخ   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

بنت  هيلة 

عبدالرحمن 

بن فراج 

 السهلي

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 استاذ 

 

املنهج  التاريخي 

للسهيلي في الروض 

 االنف 

سنة املناقشة  

هـ5142  

 

اليهود في بالد الشام 

خالل عصر الحروب 

 الصليبية

 (492-690\  

1099-1291 )  

سنة املناقشة : 

هـ1429  

االتراك في الهند وجودهم ومساهمتهم في 

 سبيل االسالم وحضارته,نبحث منشور في

مجلة العلوم االجتماعية التابعة ملؤسسة 

 . الويست ايست

West east institution 

journal for social seiences   

 م2013

املرأة اليهودية بين الشرق اإلسالمي والغرب 

األوربي خالل عصر الحروب الصليبية 

دراسة مقارنة في االوضاع االجتماعية 

واالقتصادية والعلمية بحث منشور في 

الجمعية التاريخية السعودية, سلسلة 

 بحوث محكمة.ـ

-1434الجمعية التاريخية 

هـ1435  

االسالمية: أوقاف األوقاف في الحضارة  .

, بحث مقبول للنشر في  العمرين
 
أنموذجا

جامعة األزهر -مجلة اللغة العربية   

جامعة  -مجلة اللغة العربية 

هـ1435-1434األزهر   

  الجماعة اإلسالمية واليهودية تحت الحكم .

األسباني في أرغون: دراسة تاريخية عن 

 األقلية باألقلية عالقة

مجلة  جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية للعلوم 

االنسانية واالجتماعية 

هـ1434-1435  



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

 

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

بنت   هيلة 

عبدالرحمن 

بن فراج 

 السهلي

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 استاذ 

 

املنهج  التاريخي 

للسهيلي في الروض 

 االنف 

سنة املناقشة  

هـ5142  

 

اليهود في بالد الشام خالل  

عصر الحروب الصليبية 

(492-690\1099-1291 )

هـ1429سنة املناقشة :   

موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم 

من املرأة قبل البعثة وأثر ذلك في 

قبولها دعوته وموقفها منها.ـ بحث 

مقدم إلى  مؤتمر "املرأة في السيرة  

النبوية واملرأة املعاصرة , املرأة 

"  الذي نظمه 
 
السعودية أنموذجا

كرس ي الجيش عبد هللا بن صالح  

الحميد لخدمة السيرة والرسول صلى 

هللا عليه وسلم بجامعة القصيم 

اململكة العربية السعودية في الفترة 

-10هـ  1433\5\20-18من  

م.2012\4\12  

مؤتمر "املرأة في السيرة  

النبوية واملرأة املعاصرة , املرأة 

" الفترة من 
 
السعودية أنموذجا

-10هـ  1433\5\18-20 

م.2012\4\12  

 االتراك في الهند وجودهم وجهودهم

من أجل اإلسالم والحضارة : دارسة 

 نقدية وتاريخه

املؤتمر الدولي في إدارة 

االقتصاد والقانون والعلوم 

اسطنبول تركيا  –اإلنسانية 

هـ10/8/1434-7خالل الفترة   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

بنت   هيلة 

عبدالرحمن 

بن فراج 

 السهلي

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 استاذ 

 

املنهج  التاريخي 

للسهيلي في الروض 

 االنف 

سنة املناقشة  

هـ5142  

 

اليهود في بالد  

الشام خالل عصر 

الحروب الصليبية 

(492-

690\1099-

( سنة 1291

هـ1429املناقشة :   

اليهوديات في املدينة و ما حولها 

النبوي: دراسة في خالل العصر 

 أحوالهن االجتماعية واالقتصادية ,

 

بحث منشور في مجلة جمعية التاريخ 

واآلثار بدول مجلس التعاون. دورية 

علمية محكمة تصدر عن جمعية 

التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون, 

م2016-1437 العدد الحادي عشر  

تعزيز الصحابة ملبدأ التعايش 

اإلسالمي مظهر  السلمي في املجتمع

من مظاهر الوسيطة "دراسة من 

 خالل الواقع التاريخي",

منشور في كتاب املؤتمر  العاملي:   

)حقوق الصحابة وآل بيت النبي 

ـ 1614-وأزواجه وفضلهم( وذلك 

 10ـ13هـ  املوافق: ـ 1438/  8/

م. 2017/مايو/   

دراسة تاريخية تحليلية عن دور 

الصليبي  العرب في مواجهة الغزو 

لبالد الشام ومصر خالل عصر  

 الحروب الصليبية ,

بحث منشور في مجلة عصور,  

,الجزائر, قسم 1جامعة وهران

التاريخ وعلم االثار,  العدد 

,  جانفي ـ  33-32املزدوج 

م, مجلة علمية 2017مارس

 فصلية محكمة.

 

 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

الدكتوراهرسالة  رسالة املاجستير  مكان النشر وتاريخه األبحاث 

 

بنت   هيلة 

عبدالرحمن 

بن فراج 

 السهلي

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 استاذ 

 

املنهج  التاريخي 

للسهيلي في الروض 

 االنف 

سنة املناقشة  

هـ5142  

 

اليهود في بالد  

الشام خالل عصر 

الحروب الصليبية 

(492-

690\1099-

( سنة 1291

هـ1429املناقشة :   

دور أطباء العالم اإلسالمي في تقدم طب 

الكبد : دراسة تاريخية لجهودهم في هذا 

املجال من القرن الثالث الهجري حتى 

 القرن التاسع الهجري, 

بحث منشور في مجلة كلية اآلداب,  

املجلد  ,29جامعة  امللك سعود, العدد 

م, دورية علمية أكاديمية 2017/ 1

  :محكمة تصدر ثالث مرات في السنة 

 يناير, مايو, سبتمبر

الساحل الحجازي خالل القرن 

السادس الهجري/ الثاني عشر 

امليالدي  دراسة تاريخية في أوضاعه 

 وأهم موانئه وثغوره, 

بحث منشور في مجلة كلية 

اآلداب, بقنا,  جامعة جنوب 

الوادي, العدد السابع واألربعون 

,  دورية علمية أكاديمية  1)

 محكمة

الطبيبات واملشتغالت باملهن الطبية 

خالل الفترة من القرن األول 

الهجري حتى القرن التاسع الهجري: 

دراسة مقارنة بين الشرق اإلسالمي 

 والغرب األوربي , 

بحث مقبول لنشر في العدد  

م,  مجلة  2017الستون,  يناير 

كلية اآلداب,  جامعة املنصورة, 

مجلة علمية محكمة تصدر في 

 عددين يناير وأغسطس.
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

بنت   هيلة 

عبدالرحمن 

بن فراج 

 السهلي

 

التاريخ 

 االسالمي

 

 استاذ 

 

املنهج  التاريخي 

للسهيلي في الروض 

 االنف 

سنة املناقشة  

هـ5142  

 

اليهود في بالد  

الشام خالل عصر 

الحروب الصليبية 

(492-

690\1099-

( سنة 1291

هـ1429املناقشة :   

السيول في الجزيرة العربية خالل 

القرون الهجرية الثالثة األولى 

وآثارها السلبية واإليجابية: دراسة 

ن خالل املصادر تاريخية م

 اإلسالمية,

مجلة دراسات الخليج والجزيرة 

العربية, مجلة علمية فصلية 

محكمة تصدر عن املجلس 

 العلمي بجامعة الكويت

,  لألشهر ابريل, مايو, 169عدد   

 .2018يونيه للعام 

أثر الحروب الصليبية في ظهور 

التصورات الغربية للمرأة املسلمة 

خالل العصور الوسطى " دراسة 

تحليلية  من خالل املصادر 

 التاريخية ", 

بحث مقبول لنشر في مجلة 

العلوم العربية واالنسانية, 

جامعة القصيم, مجلة علمية 

 محكمة, ربع سنوية .

 

  



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 تاريخ اململكة والخليج

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

حصة 

جمعان 

الهاللي 

 الزهراني

 

 

تاريخ 

اململكة 

 والخليج

 

 

  استاذ 

 

 

 

الحياة االجتماعية 

واالقتصادية في الدولة 

 السعودية الثانية

هـ(1240-1309)  

م(1824-1891)  

منشورة من قبل الدارة 

هـ1425للعام  

هـ1418سنة املناقشة :   

 

 

 

التعليم في عهد امللك 

سعود بن عبدالعزيز 

دراسة تاريخيه وثائقية 

1373-1384 )  

م( 1953-1964)  

 ة منشوره من قبل الدار 

1427للعام   

تأسيس الدولة وكيانها السياس ي( وهو  .1

اململكة العربية  ضمن مشروع موسوعة

 السعودية, املقدم من قبل

امللك عبدا لعزيز مكتبة  

تطور النظام النقدي خالل العهد  .2

العلمية ,كلية اآلداب,  السعودي, املجلة

م, جامعة أسيوط2007,اكتوبر24العدد  

 

تطور املسجد النبوي خالل العهد 

 السعودي

 الجمعية التاريخية السعودية

في العالم العربي في   دور املرأة السياس ي .3

الحديث: العلميةالعصر   

مصر كلية اآلداب, 

م2007,اكتوبر24العدد  

العادات والتقاليد في عسير وأثر السياحة  .4

 نشرة في فيها: تم

 مجلة الدرعية

ندوة عن التطور الحضاري في عهد  التعليم في عهد امللك فهد

 امللك فهد كلية التربية الرياض

الندوة العلمية لتاريخ امللك سعود  التعليم في عهد امللك سعود

الدارة لرياض   

مؤتمر هيئة املخطوطات اإلسالمية  ملؤتمر املخطوطات اإلسالمية

 بالتعاون مع كلية كوين ببريطانيا

 الرياض دار الوطن  توظيف التقنية في دراسة التاريخ 
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الدكتوراهرسالة  رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو  مكان النشر وتاريخه األبحاث 

 

 

حصة 

جمعان 

الهاللي 

 الزهراني

 

 

تاريخ 

اململكة 

 والخليج

 

 

  استاذ 

 

 

 

الحياة االجتماعية 

واالقتصادية في 

الدولة السعودية 

 الثانية

هـ(1240-1309)  

م(1824-1891)  

منشورة من قبل 

هـ1425الدارة للعام  

سنة املناقشة  

هـ1418:  

 

 

 

التعليم في عهد امللك 

سعود بن عبدالعزيز 

دراسة تاريخيه وثائقية 

1373-1384 )  

م( 1953-1964)  

 ة منشوره من قبل الدار 

1427للعام   

دور املرأة الخليجية وأثره على التعاون  

 االقليمي بين دول الخليج 

املجلة العليمة كلية اآلداب جامعة أسيوط 

 – 43العدد  –جمهورية مصر العربية  –

م2012  

الفكر السياس ي للمك فهد بن عبد العزيز 

 رحمه هللا خالل خطبة 

 –جامعة الفيوم  –مجلة كلية دار العلوم 

 – 30العدد  –جمهورية مصر العربية 

م2012  

نتائج االستعمار البريطاني لجنوب الجزيرة 

 العربية 

اتحاد املؤرخين  –مجلة املؤرخ العربي 

جمهورية مصر العربية  –القاهرة  –العرب 

م 2013 - 21العدد  –  

مصادر وسبل تمويل الخدمات التطوعية 

 في الحج

مركز البحوث واالستشارات االجتماعية / 

اإلمارات العربية  –دبي  –جامعة زايد 

2013 – 2العدد  –املتحدة   

النفوذ البرتغالي في الخليج العربي وآثاره 

 على املنطقة 

لم ينشر بعد-الدرعية الرياض  مجلة   

الجوانب اإلدارية للحج في عهد امللك عبد 

 العزيز

 الدارة 

 لم ينشر بعد 

التنظيمات اإلدارية في الحج في عهود امللك 

 سعود وفيصل وخالد 

 الدارة 

 لم ينشر بعد

التنظيمات اإلدارية في الحج في عهدي 

 امللك فهد وامللك عبد هللا 

 الدارة 

 لم ينشر بعد
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 تاريخ واثار اسالميه

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

حصة بنت 

عبيد صويان 

 الشمري 

 

 

 

 

 

 

تاريخ 

واثار 

 اسالميه

 

 

 

 

 

 

 استاذ 

 

 

 

 

 

 

حي الدرع بدومة  

الجندل " دراسة 

 معمارية أثرية "

سنة املناقشة  

هـ(1417:  

 

تخطيط املدينة املنورة 

في العهد النبوي 

 والخالفة الراشدة 

م("661-622هـ/1-40)  

دراسة حضارية في 

ضوء املصادر التاريخية 

" سنة املناقشة : 

هـ1425  

جوانب من العمارة اإلسالمية في الجزيرة 

العربية حتى نهاية العصر العباس ي األول , 

 بحث منشور في.

مجلة جمعية التاريخ واآلثار 

بدول مجلس التعاون لدول 

هـ 1432الخليج العربية   

جهود اململكة في املحافظة على التراث 

 العمراني

مجلة كلية اللغة العربية 

بجامعة االزهر بجمهورية مصر 

هـ 1432العربية.   

قرية كاف األثرية في ضوء كتابات الرحالة 

أثرية حضارية حتى عام الغربيين" دراسة 

م 1885هـ/1302  

مجلة الجمعية السعودية 

هـ 1431للدراسات األثرية.   

مرافق املدينة املنورة في عهد النبي صلى هللا 

من خالل كتاب وفاء الوفاء للسمهودي , 

 بحث منشور في.

مجلة كلية اللغة العربية 

بجامعة االزهر بجمهورية مصر 

هـ 1434العربية   

فن الزخارف املعمارية في العصر 

منشور األموي ,بحث   

مجلة كلية اللغة العربية 

1434بجامعة القصيم   

خصائص العمارة اإلسالمية في العصر 

 العباس ي 

بحث منشور في كلية العلوم 

بجامعة املنيا في جمهورية 

 مصر العربية 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

حصة بنت 

عبيد 

صويان 

 الشمري 

 

تاريخ 

واثار 

 اسالميه

 

 استاذ 

 

حي الدرع بدومة  

الجندل " دراسة 

 معمارية أثرية "

سنة املناقشة  

هـ(1417:  

تخطيط املدينة 

املنورة في العهد 

النبوي والخالفة 

 الراشدة

"م(661-622هـ/1-40)   

حضارية في دراسة 

ضوء املصادر 

التاريخية " سنة 

هـ1425املناقشة :   

 

أثر البيئة على العمارة اإلسالمية 

 في شمال اململكة

بحث منشور في كتاب من مؤتمر البيئة في 

املجتمعات العربية عبر العصور " املنعقد في 

م   2009من ديسمبر  10-8جامعة الفيوم   

 

املساجد جهود اململكة في بناء 

 بالخارج

, بحث منشور في كتاب في مؤتمر جهود 

اململكة العربية السعودية في خدمة القضايا 

اإلسالمية املنعقد في الجامعة اإلسالمية 

هـ . 1432باملدينة املنورة محرم عام    

آثار الدرعية وقيمتها التاريخية 

 والثقافية 

 

 بحث منشور في مركز االستشارات بلندن 

التصاوير الجدارية في قصر عمرة 

 األموي 

مؤتمر املجلية الدولية للفنون والعلوم مدينة 

-14ميونخ بوالية بافاريا األملانية  خالل الفترة 

هـ 17/8/1434  

املؤتمر الدولي املتعدد التخصصات للتعليم  نماذج العمارة اإلسالمية في دمشق 

-21والعلوم اإلنسانية بوسطن خالل الفترة 

هـ 32/8/1436  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

حصة بنت 

عبيد 

صويان 

 الشمري 

 

تاريخ 

واثار 

 اسالميه

 

 استاذ 

 

حي الدرع بدومة  

الجندل " دراسة 

 معمارية أثرية "

سنة املناقشة  

هـ(1417:  

تخطيط املدينة 

املنورة في العهد 

النبوي والخالفة 

 الراشدة

"م(661-622هـ/1-40)   

دراسة حضارية في 

ضوء املصادر 

التاريخية " سنة 

هـ1425املناقشة :   

مواقع األثار اإلسالمية في جزيرة 

 فيلكا
بين العرب مجلة األثار   

زبالة ودورها الحضاري في العصر 

 اإلسالمي
 كتاب ملتقى الجمعية السعودية التاريخية

الشريعة التقليدي في التخرج قصر   مجلة جمعية التاريخ واآلثار الخليجية 

 مجلة جامعة األزهر مرافق املدينة املنورة العمرانية
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

حصة بنت 

عبيد 

صويان 

 الشمري 

 

تاريخ 

واثار 

 اسالميه

 

 استاذ 

 

حي الدرع بدومة  

الجندل " دراسة 

 معمارية أثرية "

سنة املناقشة  

هـ(1417:  

تخطيط املدينة 

املنورة في العهد 

النبوي والخالفة 

 الراشدة

"م(661-622هـ/1-40)   

دراسة حضارية في 

ضوء املصادر 

التاريخية " سنة 

هـ1425املناقشة :   

هـ  420العمارة اإلسالمية في سال )

 م (1314هـ /  713 -م 1028/ 

مجلة كلية اآلداب , جامعة جنوب الوادي , 

 46قنا,  جمهورية مصر العربية ,  العدد 

 م 2016هـ  /   1437

التنظيمات والتطورات مظاهر من 

العمرانية ملدينة دمشق خالل 

 العصر العثماني

الجزائر, -مجلة عصور , بجامعة وهران 

   م2017-26العدد 

سياسة املحافظة املعمارية على 

املواقع األثرية " مدينة دومة 

الجندل التاريخية , دراسة حالة" 

  ) 

الخليج لجمعية امللتقى الثامن عشر سجل 

املنعقد جامعة الجوفللتاريخ واآلثار ,   

-22  ) قيد النشر ( وسيصدر بتاريخ امللتقى

هـ14 38/  رجب/ 23  

 آثار الدرعية وقيمتها التاريخية

 ) باإلنجليزية (

 

 البحوث مركز ,  isi املعاصرون مجلة

 2ع , لندن , االجتماعية واالستشارات

 م 2014نوفمبر  15

األثرية في العصر اإلسالمي  املواقع

 بجزيرة فيلكا

 ) دراسة آثاريه وصفية (

 

 

 مجلة جمعية االتحاد العام لآلثاريين العرب

isi  القاهرة , العدد السادس عشر , 

 م . 2015هـ /   1436
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

حصة بنت 

عبيد 

صويان 

 الشمري 

 

تاريخ 

واثار 

 اسالميه

 

 استاذ 

 

حي الدرع بدومة  

الجندل " دراسة 

 معمارية أثرية "

سنة املناقشة  

هـ(1417:  

تخطيط املدينة 

املنورة في العهد 

النبوي والخالفة 

 الراشدة

"م(661-622هـ/1-40)   

دراسة حضارية في 

ضوء املصادر 

التاريخية " سنة 

هـ1425 املناقشة :  

العمارة اإلسالمية في مكة املكرمة 

خالل القرنين الثالث والرابع 

 الهجريين

كتاب اللقاء التاسع عشر للجمعية التاريخية 

 هـ 1441فرع منطقة مكة املكرمة –السعودية 

 

ة : دراسة حضارية في ضوء  ُجبًّ

 نصوص الرحالة األوربيين

 

كتاب امللتقى الثامن للجمعية السعودية 

 هـ 1441للدراسات األثرية 

 ) قيد النشر (

كتاب بعنوان " دراسات في علم 

 اآلثار "

 مكتبة الرشد ) قيد النشر (

Rehabilitation of Domat al-

Jandal Archaeological Site 

 

إعادة تأهيل موقع دومة الجندل 

 األثري 

Journal of the General Union of Arab 

Archaeologists 

 جمهورية مصر العربية –القاهرة 

June 2, 2020 
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 التاريخ الحديث واملعاصر

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

دالل بنت 

 مخلد الحربي

 

التاريخ 

الحديث 

 واملعاصر

 

 استاذ

 

عالقة سلطنة 

نجد و ملحقاتها 

-1344ببريطانيا )

-1915هـ/1345

م(. 1927  

سنة املناقشة 

هـ1409:  

 

عالقة سلطنة نجد 

-1377ببريطانيا )

-1918هـ/1378

م(. 1959  

سنة املناقشة : 

هـ1416  

وقفية لألميرة سارة بنت اإلمام عبد هللا 

 بن فيصل بن تركي آل سعود

عالم املخطوطات و النوادر 

هـ1418الحجة رجب/ذو   

فاطمة السبهان حياتها و دورها في إمارة 

 آل الرشيد

هـ1420الدرعية   

نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل آل 

 سعود

هـ1419الدارة، العدد التذكاري   

العالقات السعودية البريطانية 

 )مراجعة كتاب(

هـ1419مجلة الفيصل شوال   

العربية السعودية الطباعة في اململكة 

 )مراجعة كتاب(

مجلة الفيصل ربيع اآلخر 

هـ1420  

غالية البقمية حياتها ودورها في 

مقاومة حملة محمد علي باشا على 

 تربة

مجلة الخليج للتاريخ واآلثار 

م2008  

رحلة األمير فيصل بن عبد العزيز إلى 

 الواليات املتحدة األمريكية

هـ1429الدارة   



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

 



الطبعة السابعة -دليل  النتاج العلمي  

 

292 
 

 

 

 

العضواسم  الرتبة  التخصص 

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

دالل بنت 

 مخلد الحربي

 

 

التاريخ 

الحديث 

 واملعاصر

 

 

 استاذ

 

 

عالقة سلطنة نجد 

و ملحقاتها ببريطانيا 

(1344-

-1915هـ/1345

م(. 1927  

سنة املناقشة 

هـ1409:  

 

 

عالقة سلطنة نجد 

 ببريطانيا 

(1377-

-1918هـ/1378

م(. 1959  

سنة املناقشة : 

هـ1416  

تطور مسمى الدولة السعودية من 

السلطنة النجدية إلى اململكة العربية 

-1920هـ/1351-1339السعودية )

م(1932  

مجلة الجمعية التاريخية السعودية 

هـ1429محرم   

من إصالح كتاتيب البنات في الحجاز 

م(.1932-1350خالل وثيقة رسمية )  

 مجلة عالم املخطوطات

األوضاع الداخلية في جدة في فترة 

1924هـ/1344-1343الحصار )   

ذو الحجة -مجلة الدرعية رمضان

1430 

امللك عبد العزيز ورعاية اليمنيين في 

الحرب العاملية الثانية, في كتاب: 

اإلنساني"امللك عبد العزيز والعمل   

جامعة امللك سعود, كرس ي األمير 

هـ1432سلمان للدراسات التاريخية   

م2012دارة امللك عبد العزيز  غالية البقمية  

إسهام املرأة في وقف الكتب في 

 منطقة نجد

هـ1420ندوة املكتبات الوقفية   

 امللك عبد العزيز وإستراتيجية

 التعامل مع األحداث )حالة جدة(.

الجمعية التاريخية السعودية 

هـ1422  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

دالل بنت 

 مخلد الحربي

 

 

التاريخ 

الحديث 

 واملعاصر

 

 

 استاذ

 

 

عالقة سلطنة نجد 

ببريطانيا و ملحقاتها 

(1344-

-1915هـ/1345

م(.1927  

سنة املناقشة 

هـ1409:  

 

 

عالقة سلطنة نجد 

 ببريطانيا

(1377-

-1918هـ/1378

م(.1959  

سنة املناقشة : 

هـ1416  

غالية البقمية حياتها ودورها في 

مقاومة حملة محمد علي باشا على 

 شبه الجزيرة العربية

جمعية التاريخ واآلثار لدول مجلس 

هـ1423الخليجي التعاون   

األوضاع العامة في جدة قبل دخول 

 امللك عبد العزيز

الجمعية التاريخية السعودية 

هـ1425  

لقاء الجمعية التاريخية السعودية  املرأة املكية وخاصية املكان

هـ1426  

رحلة األمير فيصل بن عبد العزيز إلى 

الواليات املتحدة األمريكية 

م(1945هـ/1364)  

الندوة العلمية عن تاريخ امللك 

هـ1429فيصل بن عبدالعزيز   

إصالح كتاتيب البنات في الحجاز من 

هـ1350خالل وثيقة رسمية   

جامعة امللك  -دورة الوثائق املحلية

هـ1430سعود   

زيارة امللك فيصل إلى أفريقيا عام 

م لترسيخ فكرة 1972هـ/1392

اإلسالميالتضامن   

املؤتمر العاملي األول عن جهود 

اململكة العربية السعودية في خدمة 

هـ1432القضايا اإلسالمية   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

دالل بنت 

 مخلد الحربي

 

 

التاريخ 

الحديث 

 واملعاصر

 

 

 استاذ

 

 

سلطنة نجد  عالقة

و ملحقاتها ببريطانيا 

(1344-

-1915هـ/1345

م(.1927  

سنة املناقشة 

هـ1409:  

 

 

عالقة سلطنة نجد 

 ببريطانيا

(1377-

-1918هـ/1378

م(.1959  

سنة املناقشة : 

هـ1416  

دور املرأة في مقاومة حملة محمد 

علي باشا على شبه الجزيرة 

 العربية

املؤتمر الدولي للضبط األكاديمي 

م 2012  

موقف اململكة من الدعاية 

 السياسية في موسم الحج

املؤتمر الدولي الثالث لدراسات 

م 2010الشرق األوسط   

 

إسهام املرأة في وقف الكتب في 

 منطقة نجد

 1422مكتبة امللك فهد الوطنية 

 هـ

هـ 1419دارة امللك عبد العزيز  نساء شهيرات من نجد  

: وضعها ودورهااملرأة في نجد  هـ1432دارة امللك عبدالعزيز    



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

  

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

منى محمد 

 فهد الغيث

 

 

التاريخ 

الحديث 

 واملعاصر

 

 

 استاذ 

 

 

ميزان القوى في 

الخليج العربي 

هـ /  1032-1135

م ، 1622-1722

تمت املناقشة 

هـ 21/2/1419  

 

 

االنقسام القبلي في 

عمان وآثاره 

-1131السياسية 

-1718هـ / 1162

م ، تمت  1749

مناقشتها في عام 

هـ  1423/ 29/2  

امتداد دولة اليعاربة من ُعَمان  .

شرق أفريقيا ( ) إلى ساحل الزنج

هـ 1090-1063الفترة خالل 

م . مجلة الجمعية 1652-1679/

جامعة  –السعودية  التاريخية

العدد –سعود   امللك العشرون  

السنة العاشرة –   . 

السعودية  مجلة الجمعية التاريخية

جامعة امللك – العدد –سعود     

السنة العاشرة –العشرون     

النزاعات السياسية والعسكرية  .

العربي فيفي الخليج  املدة ما بين  

-1840هـ/1297-1256عام 

م1879 الجامعة األردنية في   .

عمان _ دراسات العلوم 

املّجلد  - اإلنسانية واالجتماعية

العدد  - 38  

2011 

2011الجامعة األردنية في عمان   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
النشر وتاريخهمكان  األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير  

 

 

منى محمد 

 فهد الغيث

 

 

التاريخ 

الحديث 

 واملعاصر

 

 

 ستاذ 

 

 

ميزان القوى في الخليج 

هـ  1135-1032العربي 

م ، 1622-1722/ 

تمت املناقشة 

هـ 21/2/1419  

 

 

االنقسام القبلي 

في عمان وآثاره 

السياسية 

هـ / 1131-1162

م ،  1718-1749

تمت مناقشتها في 

/ 29/2عام 

هـ 1423  

اآلثار التي تركها االستعمار االوروبي على املسلمين في 

شرق افريقيا . جامعة األزهر مصر العدد القادم 

م .2012الثاني والثالثين 32  

م .2012جامعة األزهر مصر   

 املسلمون في الصين في ظل األسر الحاكمة من أسرة

-1644في املدة ما بين عام تانغ إلى األسرة املنشورية

م1911 املؤتمر العاملي للتاريخ و الحضارة   . 

قسم التاريخ و الحضارة, جامعة ماليا ,  اإلسالمية

 كواالملبور, ماليزيا

املؤتمر العاملي للتاريخ و الحضارة 

 اإلسالمية قسم التاريخ

أثر املرأة في بناء اململكة العربية السعودية مرحلة 

 التأسيس

 إعالميا  في جامعة القصيم بريدة مؤتمر 

:املرأة في السيرة النبوية واملرأة املعاصرة 

اململكة العربية السعودية  خالل الفترة 

لم ينشر 2013هـ . 20/5/1433-18من 

 البحث إال في هذا التاريخ

املؤتمر السنوي للجمعية الدولية  تاريخ الهند الحديث املعاصر 

-8اإلسالمية خالل الفترة للدراسات 

هـ9/5/1436  

املؤتمر الدولي التاسع لتخصصات العلوم  النهضة األوربية في العصر الحديث 

االجتماعية واالنسانية  بمدينة فانكوفر 

هـ 15/8/1435-13خالل الفترة   

املؤتمر الدولي املتعدد التخصصات  النهضة في إيطاليا وانتشارها في أوروبا 

بمدينة  -للتعليم والعلوم اإلنسانية  

هـ 23/8/1436-21بوسطن خالل الفترة   



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

 

 

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

منى محمد 

 فهد الغيث

 

 

التاريخ 

الحديث 

 واملعاصر

 

 

 استاذ 

 

 

ميزان القوى في الخليج 

هـ  1135-1032العربي 

م ، 1622-1722/ 

تمت املناقشة 

هـ 21/2/1419  

 

 

االنقسام القبلي 

في عمان وآثاره 

السياسية 

هـ / 1131-1162

م ،  1718-1749

تمت مناقشتها في 

/ 29/2عام 

هـ 1423  

من اإلعالم النسائية في النصف األول من القرن 

الرابع عشر الهجري األميرة بورة بنت عبد الرحمن 

 والوجهية موض ي بنت عبد هللا البسام 

مجلة جامعة القصيم مجلة العلوم 

 4العدد  8العربية واالنسانية في املجلد 

م 2015ه يوليو1436  

ه إلى 1338-1254الحروب البريطانية األفغانية 

م 1838-1919  

ه 1436مجلة الخليج للتاريخ واآلثار  

م العدد العاشر 2015  

ه/ 1003-926النهضة في ايطاليا وانتشارها في أوروبا 

م 1500-1594  

املؤتمر العلمي للعوم اإلنسانية والتعليم 

WEI في جامعة هارفارد بواشنطن    

م 2015الواليات املتحدة األمريكية   

تطور عمادة املجسد الحرام في العهد السعودي من 

عهد امللك عبد العزيز إلى امللك فهد بن عبد العزيز 

 آل سعود 

 –مجلة الجمعية التاريخية السعودية 

م 2015جامعة امللك سعود   

العالقات العمانية اليمنية في ظل الوجود البرتغالي 

-1618ه /1087-1028في البحر األحمر في فترة 

م 1676  

م 2015جامعة بنها في مصر كلية اآلداب 

 في طور النشر 

األثار السياسية و االقتصادية للتجارة في الخليج 

م  1914-1854ه /1333-1262العربي عام   

جامعة األزهر  –كلية اللغة  العربية   

م في طور النشر 2015  
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 التاريخ القديم 

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

سميره  بنت 

 سعيد 

بن محمد 

 القحطاني

 

التاريخ 

القديم 

تاريخ 

شبه 

الجزيره 

العربيه 

 القديم

 

استاذ 

 مشارك

 

حملة أصحاب  

الفيل على مكة 

خالل القرن 

السادس 

امليالدي سنة 

1422املناقشة :  

 

األوضاع الحربيه في 

شبه الجزيره 

العربيه من القرن 

الثالث حتى القرن 

السابع سنة 

املناقشه نهاية 

1428  

 

جوانب من العمارة القديمة ومصطلحاتها في جنوب شبه 

سلسلة الجزيرة العربية من خالل نقوش املسند, 

مداوالت علمية محكمة للقاء السنوي الثاني عشر 

لجمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول 

اململكة العربية السعودية ,  –الخليج العربية , الرياض 

 هـ1432

سلسلة مداوالت علمية محكمة للقاء 

السنوي الثاني عشر لجمعية التاريخ 

واآلثار بدول مجلس التعاون لدول 

هـ/ 1432يج العربية , الرياض الخل

 12م , 2012

النفوذ السبئي والحميري في وسط وشبه الجزيره العربية 

وشمالها خالل القرنين الثالث والرابع امليالديين .) دراسة 

في ضوء النقوش العربية الجنوبية القديمة(, مداوالت 

علمية محكمة للقاء السنوي الثاني  لجمعية السعودية 

 م.1432/2012ات األثرية للدراس

مداوالت علمية محكمة للقاء السنوي 

الثاني  لجمعية السعودية للدراسات 

م. 1432/2012األثرية , 

 م.1432/2012

مفهومه ودوره  0العتاد الحربي عند العرب قبل االسالم 

القتالي , مجلة كلية اآلداب بجامعة حلوان , حلوان , 

 .17, السنة 3مصر, مصر, العدد

مجلة كلية اآلداب بجامعة حلوان , 

, السنة 3حلوان , مصر, مصر العدد

17. 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

سميره  بنت 

بن سعيد 

محمد 

 القحطاني

 

التاريخ 

القديم 

تاريخ 

شبه 

 ةالجزير 

 ةالعربي

 القديم

 

 استاذ 

 

حملة أصحاب  

الفيل على مكة 

خالل القرن 

السادس امليالدي 

سنة املناقشة 

:1422  

 

في  ةاألوضاع الحربي

 ةالعربي ةشبه الجزير 

لث من القرن الثا

حتى القرن السابع 

نهاية  ةسنة املناقش

1428 

دور املرأة في الحروب قبل االسالم من خالل أيام 

الشرقية ، العرب، مؤتمر املرأة في الحضارات 

جامعة  –رسالة املشرق، مركز الدراسات الشرقية 

م ، املجلد السابع 2012القاهرة، أكتوبر 

 والعشرون.

م2013  

األلقاب ودالالتها النقشية عند مملكة سبأ ) 

 دراسة في ضوء بعض النقوش السبئية

بحث مقبول للنشر في مجلة كلية 

جامعة أم درمان االسالمية  –اآلداب 

م2013العدد  السادس .  ،  في  

 –كلية اآلداب  –املجلة العلمية  الصراعات القبيلية وأثرها على امن املجتمعات .

 جامعة القاهرة

غنائم الحروب السبئية وأنواعها من خالل 

 النقوش العربية القديمة 

جامعة  –مجلة كلية اآلداب 

جمهورية مصر  –املنصورة 

 – 50العدد  –العربية 

2012يناير  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

سميره  بنت 

بن محمد سعيد 

 القحطاني

 

التاريخ 

القديم 

تاريخ 

شبه 

الجزيره 

العربيه 

 القديم

 

 استاذ 

 

حملة أصحاب  

الفيل على مكة 

خالل القرن 

السادس امليالدي 

سنة املناقشة 

:1422  

 

في  ةاألوضاع الحربي

 ةالعربي ةشبه الجزير 

من القرن الثالث حتى 

القرن السابع سنة 

1428نهاية  ةاملناقش  

عالقة مملكة تدمر بدولتي الفرس والروم خالل 

 فترة حكم امللكة الزباء 

املؤتمر الدولي املتعدد التخصصات 

األكاديمية للتعليم والعلوم اإلنسانية 

بمدينة برشلونه االسبانية خالل الفترة 

هـ 28/3-1/4/1436  

أضواء على العالقات السياسية واالقتصادية بين 

 العرب والفرس خالل القرن السادس امليالدي

املؤتمر الدولي للتخصصات األكاديمية 

-25الس فيقاس  خالل الفترة  –

هـ 29/5/1436  

جوانب من العمارة القديمة ومصطلحاتها في جنوب 
 شبه الجزيرة العربية من خالل نقوش المسند

سلسلة مداوالت علمية محكمة للقاء 
السنوي الثاني عشر لجمعية التاريخ 
واآلثار بدول مجلس التعاون لدول 

 الخليج العربية
2012 

المرأة في الحروب قبل االسالم من خالل أيام دور 
 العرب

رسالة المشرق، مركز الدراسات 
 جامعة القاهرة –الشرقية 

غنائم الحروب السبئية وأنواعها من خالل النقوش 

 ,العربية الجنوبية القديمة
 

-كلية اآلداب   –مجلة كلية اآلداب 
 جامعة المنصورة

 م2012اكتوبر

األلقاب ودالالتها النقشية عند مملكة سبأ ) دراسة في 
 ضوء بعض النقوش السبئية

جامعة أم  –مجلة كلية اآلداب 

 م2012يناير /  درمان االسالمية

 النفوذ السبئي والحميري في وسط وشبه الجزيره
العربية وشمالها خالل القرنين الثالث والرابع الميالديين 

 ).) دراسة في ضوء النقوش العربية الجنوبية القديمة

 

 

مداوالت علمية محكمة للقاء 
السنوي الثاني  لجمعية السعودية 

 م2013للدراسات األثرية



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

صصالتخ اسم العضو تبة ر ال 

 العلمية

الدكتوراه رسال رسالة املاجستير اثاألبح  تاريخهمكان النشر    

 

سميره  بنت 

بن محمد سعيد 

 القحطاني

 

التاريخ 

القديم 

تاريخ 

شبه 

الجزيره 

العربيه 

 القديم

 

 استاذ 

 

حملة أصحاب  

الفيل على مكة 

خالل القرن 

السادس امليالدي 

سنة املناقشة 

:1422  

 

في  ةاألوضاع الحربي

 ةالعربي ةشبه الجزير 

من القرن الثالث حتى 

القرن السابع سنة 

1428نهاية  ةاملناقش  

مفهومه  0العتاد الحربي عند العرب قبل االسالم 
 , ودوره القتالي

 مجلة كلية اآلداب بجامعة حلوان
 م2012

جوانب من التنظيمات القبلية وأثرها على مجتمعات 
 شبه الجزيرة العربية قبل االسالم

 مصر –الشرقية مجلة الدراسات 

األعراب وعالقاتهم بالكيانات السياسية المتصارعة في 
 6وحتى القرن  3جنوب شبه الجزيرة العربية من القرن

 (الميالديين) دراسة في ضوء النقوش

 مجلة الخليج للتاريخ واآلثار
2011 

الصراع النبطي الروماني وتأثيراته السياسية 
   والحضارية

والعلوم االنسانية، مجلة الحقوق 

 –جامعة زيان عاشور بالجلفة 

 1، م 25م ، ع 2015الجزائر، ديسمبر 

مجلة العلوم العربية واالنسانية،  العالقات التدمرية الرومانية في عهد الملكة الزباء

جامعة  -اململكة العربية السعودية

،  2017/يونيو 1438القصيم ، شوال 

 .10، م 4ع

 م2017 /يونيو1438شوال 

 

العالقات السياسية لخوالن األجدود بملوك سبأ وذي 
  ريدان

العلوم االنسانية  واالجتماعية  –جملة دراسات 
، اململكة األردنية  ،عمادة البحث العلمي 

م، 2017،  األردنية، اجلامعة –وضمان اجلودة 
 م44/2017،مج3ع
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

املاجستيررسالة   مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه 

 

سميره  بنت 

بن محمد سعيد 

 القحطاني

 

التاريخ 

القديم 

تاريخ 

شبه 

الجزيره 

العربيه 

 القديم

 

 استاذ 

 

حملة أصحاب  

الفيل على مكة 

خالل القرن 

السادس امليالدي 

سنة املناقشة 

:1422  

 

في  ةاألوضاع الحربي

 ةالعربي ةشبه الجزير 

من القرن الثالث حتى 

القرن السابع سنة 

1428نهاية  ةاملناقش  

بعض مالمح العالقات الدولية وأثرها على عرب شمال 
 م،7-6شبه الجزيرة العربية خالل ق 

مجلة كلية االداب جامعة بور 

 –سعيد، جامعة بور سعيد 

جمهورية مصر العربية، يناير 

 .9م، ع 2017

النشاط التجاري لعرب جنوب شبه الجزيرة العربية من 
 م(،  525 -ق.م115)

وهران ،  -الجزائر مجلة عصور،

 .36ع   سينشر فيم، 2017

 

المخاطر والجرائم التي تتعرض لها اآلثار والمنشآت 
 السياحية وتأثيرها على األمن السياحي

جملة كلية اآلداب والعلوم االنسانية، مجهورية 
العربية )كلية اآلداب والعلوم االنسانية مصر 

 20م،ع2017جبامعة قناة السويس (،   

جوانب من العمارة النبطية  سماتها وأنماطها ) من 
 خالل الدراسات التاريخية (

 

العالقات السياسية لخوالن األجدود بملوك سبأ وذي 
 ريدان 

العلوم االنسانية   –مجلة دراسات 
، المملكة األردنية   واالجتماعية

،عمادة البحث العلمي وضمان الجودة 
م، 2017الجامعة األردنية، ،  –

 44،مج3ع
 Scopusاو   isiبصيغة منشور 

 



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

 

  

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

فاطمة بنت 

علي سعيد 

 باخشوين

 

التاريخ 

 القديم

 

 استاذ 

 

الحياة الدينية  

في الحجاز قبل 

االسالم منذ 

القرن األول 

قبل امليالد حتى 

  ظهور االسالم

سنة املناقشة 

:1414  

 

الحياة 

الدينية في 

ممالك معين 

وقتبان 

 وحضرموت 

سنة 

املناقشة : 

1421 

االسرية بين االنباط من خالل نقوشهم الروابط . هـ1428الدارة    

املفروضة على العابث باملقابر النبطية منالعقوبات  . م2008جامعة عين شمس  نقوشهم   

الحقائق التاريخية عن مملكة سبأ في ضوء اآليات 

 القرآنية

هـ1430الجمعية السعودية التاريخية   

هـ1431الجمعية السعودية للدراسات اآلثرية  الحج في نقوش جنوب الجزيرة العربية .  

في نقوش جنوب الجزيرةالحج  هـ 1430الرياض   -لقاء جمعية اآلثار   

م2010جامعة القاهرة  –ندوة املرأة  مكانة املرأة في النقوش النبطية من خالل أسماء األعالم  

هـ1433الرياض  -ندوة األثار املستعادة أهمية آالثار  

ه4/5/1436 –الدارة  املناصب الوظيفي في النقوش النبطية   

برشلونه  –املؤتمر الدولي للتعليم واإلنسانيات  املوت وعادات الدفن عن العرب قبل اإلسالم 

هـ 1/4/1436-/28/3أسبانيا خالل الفترة   

املؤتمر الدولي في إدارة األعمال واالقتصاد والقانون  التعليم في مصر القديمة خالل األلف الرابع قبل امليالد 

والتربية والعلوم االجتماعية ـ اسطنبول تركيا خالل 

هـ 10/8/1434-7الفترة   
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 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

فاطمة بنت 

علي سعيد 

 باخشوين

 

التاريخ 

 القديم

 

 استاذ 

 

الحياة الدينية  

في الحجاز قبل 

االسالم منذ 

القرن األول 

قبل امليالد حتى 

  ظهور االسالم

سنة املناقشة 

:1414  

 

الحياة 

الدينية في 

ممالك معين 

وقتبان 

 وحضرموت 

سنة 

املناقشة : 

1421 

فرع العلوم العربية  –مجلة جامعة القصيم  أشكال الوالء عند العرب قبل اإلسالم 

هـ معتمد من 7/4/1436واإلنسانية مقبول للنشر في 

 رئيس تحرير املجلة 

مصر ضمن  –مجلة كلية اللغة العربية بالزقازيق  التوحيد عند السبئيين في عصورهم املختلفة 

  2015-2014ابحاث قسم التاريخ والحضارة 

(35العدد)  

مجلة الدراسات العربية الصادرة عن كلية دار  القدس في عهد سليمان عليه السالم 

20/5/1436العلوم بجامعة املنيا مقبول للنشر في   

دور الدين والحياة العامة في ممالك جنوب الجزيرة 

 العربية 

هـ 1435 9مجلة الخليج للتاريخ واآلثار العدد 

م2014  

عند العرب قبل اإلسالم  املرض و التطبب مجلة دراسات في على اآلثار والتراث بتاريخ  

ه 5/2/1436  



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

  

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

أسماء بنت 

 عثمان األحمد

التاريخ 

 القديم

استاذ 

 مساعد

مجتمع قبائل الصفا 

كما تعكسه النصوص 

 املنشورة 

1424سنة املناقشة :   

 

املجتمع الثمودي في ضوء 

النقوش والرسوم الثموديه 

املنشورة في شمال غرب 

اململكة العربية السعوديه 

1432سنة املناقشة :   

مجتمع قبائل الصفا كما تعكسه 

 النصوص املنشورة

1429مكتبه امللك فهد الوطنيه   

املجتمع الثمودي في ضوء النقوش 

والرسوم الثموديه املنشورة في شمال 

 غرب اململكة العربية السعوديه

 تحت النشر

فريدة عبد 

هللا فهد 

 العجالن

التاريخ 

 القديم

استاذ 

 مساعد

مكة ويثرب في العصور 

القديمة دراسة 

 تاريخية حضارية  

سنة املناقشة  

هـ1423:  

 

املعتقدات الدينية في شمال 

شبة الجزيرة العربية في ضوء 

النقوش العربية القديمة سنة 

هـ1428املناقشه   

 

اسطنبول –نظم ادارة الجودة الشاملة 

تركيا –  

نظم ادارة الجودة الشاملة في 

هـ1433-3/ 5-1الفترة   

الرياض جامعة االميرة نوره  استراتيجيات التدريس الفعال

هـ1434  
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 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

بنت حصه 

تركي بن 

 محروت

 الهذال

التاريخ 

 القديم

استاذ 

 مشارك

تدخل روما 

السياس ي 

والعسكري في 

شبه الجزيرة 

 العربية 

خالل الفترة من  

بداية القرن 

األول ق م وحتى 

القرن  آواخر 

 الثالث امليالدي

سنة املناقشة :  

هـ1423  

 

 

دولة معين دراسة 

لتاريخها السياس ي 

والحضاري  سنة 

هـ1431املناقشة :   

Mada'in Saleh ,Amodel of the pre-

Islamic Arab Civilization مدائن صالح

 نموذج للحضارة العربية قبل اإلسالم

اإلجتماع السنوي للمؤرخين في 

هـ31/3/1435فلوريدا    

هـ1/4/1435إلى   

The Position of Women in the 

Ma’inian Societyاملرأة في املجتمع  مكانة

 املعيني

مؤتمر امللتقى السابع عشر 

للسبأيين بمدينة باريس 

-27الفرنسية خالل الفترة 

هـ 29/7/1434  

القرابين ودالالتها في الديانة العربية قبل 

 اإلسالم 

مؤتمر فلوريدات للمؤرخين ) 

( ليكالند 55االجتماع السنوي 

هـ 26/4/1436-24خالل الفترة   

أهمية اآلثار كرافد من روافد السياحة 

 في اململكة العربية السعودية 

املؤتمر الدولي ملعد كلوت 

األكاديمي بمدينة سان 

-7فرانسيسكو خالل الفترة 

هـ 11/10/1435  



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

بنت حصه 

تركي بن 

محروث 

 الهذال

التاريخ 

 القديم

استاذ 

 مشارك

تدخل روما 

السياس ي 

والعسكري في شبه 

 الجزيرة العربية 

خالل الفترة من  

بداية القرن األول 

 ق م وحتى آواخر 

القرن الثالث 

 امليالدي

سنة املناقشة :  

هـ1423  

 

 

دولة معين دراسة 

لتاريخها السياس ي 

والحضاري  سنة 

هـ1431املناقشة :   

شبة الجزيرة العربية في املصادر 

 الكالسيكية 

جمهورية مصر  -جامعة األزهر –مجلة التربية 

الجزء الرابع )ب( يناير  -157العدد  –العربية 

ه 1435ربيع األول  2014  

عالقة الطفل اليوناني بأسرته 

 والقوانين الخاصة به 

جمعية التاريخ  –مجلة الخليج للتاريخ واآلثار 

 –واآلثار بدول مجلس التعاون الخليجي 

هـ 4/6/1436اململكة العربية السعودية   

املؤثرات الحضارية الفينيقية في 

 الحضارة اليونانية 

اململكة  –الجامعة األردنية  –مجلة دراسات 

-6-19م 8/4/2015 –األردنية الهاشمية 

ه1436  

املراكز  واملستوطنات التجارية 

الفينيقية في غرب البحر 

 املتوسط قبل تأسيس قرطاجة 

/ جامعة  مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

هـ1437 41عدد   

 

مالمح الهومونيا لدى اإلسكندر 

 املقدوني وخلفائه

مجلة الجمعية التاريخية السعودية التابعة 

 لجامعة امللك سعود

م2019هـ / يوليو 1440ذو القعدة  39عدد   

 

في  مالمح الكوزموبوليتانية

 مدينتي اإلسكندرية وأنطاكية

 

 مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية/ جامعة املنيا

م2019/ يناير  88عدد   
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 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

 

هند بنت 

 محمد التركي

 

خ يالتار 

 القديم

شبه 

 ةالجزير 

ةالعربي  

 

استاذ 

 مشارك 

 

امللكات  

العربيات قبل 

اإلسالم ) دراسة 

في التاريخ 

 السياس ي (

 سنة املناقشة :

هـ 1423  

 

 مملكة قيدار

) دراسة في التاريخ 

السياس ي 

 والحضاري(

سنة املناقشة :    

هـ 1429  

لنقوش العربية الجنوبية لدراسةا تاريخ جنوب  

 شبه الجزيرة العربية

هـ .1431األثرية  عامالجمعية السعودية   

محاوالت روما السيطرة على منطقة الخليج  .

الجزيرة العربية واليونان وبيزنطة  العربي في

التواصل الحضاري عبر العصور القديمة 

 والوسيطة

الندوة العاملية لتاريخ اليونان والرومان 

م 2012-هـ 1433  

امللك اللحياني )تلمي بن هناوس( رؤية من  .

 النقوش خالل

مجلة جامعة امللك سعود املجلد الخامس 

–م  2013والعشرون للسياحة واآلثار 

هـ 1434  

مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية  كتاب امللكات العربيات قبل اإلسالم .

م.2008هـ   1429  

مكتبة امللك فهد الوطنية  كتاب مملكة قيدار .

م2011هـ/1432عام  

 دارة امللك عبد العزيز قيد النشر معبد رصف ومكانته الدينية عند مملكة معين .

 -املؤتمر الدولي السابع للمتاحف العاملية   مقتنيات املتاحف وأهميتها لدارسة التاريخ 

ـه1435لوس أنجلوس   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

النشر وتاريخه مكان األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير  

 

 هند بنت محمد التركي

 

خ يالتار 

شبه  القديم

 ةالجزير 

ةالعربي  

 

استاذ 

 مشارك 

 

امللكات العربيات قبل  

اإلسالم ) دراسة في التاريخ 

 السياس ي (

 سنة املناقشة :

هـ 1423  

 

 مملكة قيدار

) دراسة في التاريخ السياس ي 

 والحضاري(

سنة املناقشة :    

هـ 1429  

مجلة الجمعية التاريخية السعودية ،  البخور في كتابات بليني االكبر   

، الرياضجامعة امللك سعود  

1440/11/29 

دراسة تحليلية السماء االماكن في النقوش 

 اللحياينة ، 

 

، الجامعة األردنية –مجلة التاريخ واآلثار 

 األردن

1440/10/14 

مملكة مستقله من االلف الثاني ق.م حكمت 

 راس الخليج العربي ، 

كلية  –جامعة بغداد مجلة التاريخ واآلثار 

، العراقاآلداب  

1441/05/06. 

الجمعية السعودية للدراسات األثرية  االله ذو غيبه في الفكر الديني اللحياني ، 

، الرياضجامعة امللك سعود  

1441/02/24 

To blind or to harm, 

 

 

Acta orientalia Academiae scientiarum 

Hungaricae 

ISI- 2019م  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

التاريخ  هند العبيد

 القديم

استاذ 

 مساعد

تاريخ وحضارة اليونان 

والرومان عند بعض املؤرخين 

املسلمين دراسه تحليليه نقديه 

في املصادر سنة املناقشه 

هـ8/9/1423  

عالقات البطامله 

السياسيه والحضاريه 

لشبه الجزيره العربيه 

ق .م  سنة 30 -323من 

11/7هـ/1430املناقشه   

  



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 

 

 التاريخ الوسيط

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

حصه بنت 

عبدهللا بن 

عبدالعزيز 

 الورثان

 )تقاعدت(

التاريخ 

 الوسيط

استاذ 

 مساعد

 الجهاد االسالمي 

الجهاد اإلسالمي في الشرق  

األدنى ضد الصليبين فيما بين 

الحملتين الثانية 

-1141هـ/ 585-543والثالثة)

م(1189  

هـ1409سنة املناقشة :   

ارسوف تحت حكم 

الالتين عالقاتها 

السياسية باملسلمين في 

الشام ومصر في عصر 

الحروب 

هـ/ 663-494الصليبية)

م(1101-1265  

خالل كتابالحروب الصليبية من  )  

البي الفرج  " تاريخ االمم وامللوك املنتظم في"

- عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي

 ( - دراسة تحليلية

 مجلة العلوم العربية واإلنسانية

هـ1434جامعة القصيم   

د. منى بنت 

 علي الزرير

التاريخ 

 الوسيط

استاذ 

 مساعد

 رسالة املاجستير : 

بنو منقذ في عصر الحروب  

 الصليبية 

هـ1412سنة املناقشة :   

رسالة الدكتوراه 

السياسة الخارجية 

للدولة البيزنطية في 

عهد االمبراطور 

ميخائيل الثالث  سنة 

هـ1419املناقشة :   
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 التاريخ الحديث

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

مها علي عامر 

 ال خشيل

 

 

التاريخ 

 الحديث

 

 

 استاذ 

 

 

سياسة بريطانيا 

تجاه االطماع 

الروسيه في 

مضيقي البسفور 

-1878والدرنيل 

م1915  

 

 

سياسة 

بريطانيا تجاه 

التقارب 

العثماني األملاني 

م1914 -1878  

-1920بريطانيا وايطاليا ونفط الشرق االوسط 

م1923  

بحوث الخليج جمعية التاريخ واألثار  دوريه

م2011بدول مجلس التعاون الخليجي   

Russian economic aspirations in the south 

and southeast of the black sea 

Karabuk university turkey 

فلورنس ليمبوس :يوميات القسطنطينيه 

 -1912/يونيو 1331صفر -1330 جمادى االخره

م دراسه1913يناير   

هـ1434مجلة الدرعيه   

اململكه العربيه السعوديه في مذكرات السير 

م1936 -1930أندرو رايان   

هـ1434مجله الجمعيه التاريخيه السعوديه   

 The last of theمذكرات السير أندرو ريان 

Dragomans 

للجمعيه اللقاء العلمي الثالث عشر 

هـ1432التاريخيه السعوديه   

Creek Navy1913-1915 in admiral mar; 

kerr memoirs 

6  international conference on 

Mediterranean Studies 2013 

Russian economic aspirations in the south 

and southeast of the black sea 1910- 1914 

The last international conference on 

the Blak sea Regional culture 2011 

االدميرال أرثر ليمبوس والبحريه العثمانيه 

م1914 -1912  

عمادة البحث العلمي )جامعة االميره 

1433نوره  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

النشر وتاريخهمكان  األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير  

 

 

مها علي عامر 

 ال خشيل

 

 

التاريخ 

 الحديث

 

 

 استاذ 

 

 

سياسة بريطانيا 

تجاه االطماع 

الروسيه في 

مضيقي البسفور 

-1878والدرنيل 

م1915  

 

 

سياسة 

بريطانيا تجاه 

التقارب 

العثماني األملاني 

م1914 -1878  

التاريخ املرئي للمملكة العربية السعودية 

  صور هاري سانت جون 
 
فيلبي نموذجا  

املؤتمر األكاديمي للتعليم واإلنسانيات  

هـ 30/3/1436-28برشلونه خالل الفترة   

أوائل الصور للحجاز في مجلة الجمعية 

 الجغرافية األمريكية ) دراسة تحليله (

املؤتمر الدولي للعلوم االجتماعية 

-30/6واالنسانية في فينا خال الفترة 

هـ4/7/1436  

ندوة املصادر التاريخية ملكة املكرمة عبر  املصادر املرئية لتاريخ مكة املكرمة 

-19بمكة املكرمة خالل الفترة  –العصور 

ه 20/1/1436  

تحقيق مخطوط " يوميات القسطنطينية " 

 للسيدة فلورنس ليمبوس 

 مشروع تفرغ علمي 

اللقاء العلمي الخامس للجمعية التاريخية  األوضاع املالية ألمارة اإلدريس ي 

-13السعودية في جازان خالل الفترة 

هـ 15/5/1436  

الطوابع املالية السعودية ودورها في دعم 

 االقتصاد الوطني.  )كتاب(

  الرياض: مركز البحوث والتواصل املعرفي

.2019هـ/1440  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

شر وتاريخهمكان ال األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير  

 

 

مها علي عامر 

 ال خشيل

 

 

التاريخ 

 الحديث

 

 

 استاذ 

 

 

سياسة بريطانيا 

تجاه االطماع 

الروسيه في 

مضيقي البسفور 

-1878والدرنيل 

م1915  

 

 

سياسة 

بريطانيا تجاه 

التقارب 

العثماني األملاني 

م1914 -1878  

"دراسة التاريخ من خالل طوابع البريد, مكة 

ا".   املكرمة واملدينة املنورة أنموذج 

 

مجلة بحوث املدينة املنورة ودراساتها, 

مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة, 

 املدينة املنورة

م(.2019هـ/1440) 48ع   

"دراسة عن يوميات القسطنطينية للسيدة 

 فلورنس ليمبوس".

الدرعية,مجلة   

م(. 2018ه/أكتوبر 1440)محرم  62-61ع 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 الجوهرة  

عبدالرحمن 

عبدالعزيز 

 املنيع

التاريخ 

 الحديث

استاذ 

 مساعد

اإلمام عبدالعزيز بن 

محمد شخصيته ودوره 

 السعودية الدولةفي بناء 

 1218 -1157األولى من 

هـ1414 املناقشةسنة    

مصدر  العربيةالرحالت 

 اململكةمن مصادر تاريخ 

في  السعودية العربية

  1373 -1343من  الفترة

هـ1423 املناقشةسنة   

دور منظمة املؤتمر األسالمي في 

تعزيز التضامن بين الدول 

 األسالميه

 جامعة ماليا 

 كواالملبور 

م2012ماليزيا   

فاطمة 

عبدهللا علي 

 الشهري 

 )رحمها هللا(

التاريخ 

 الحديث

استاذ 

 مساعد

الحياة العلمية في مكة  

املكرمة في العهد 

-1256العثماني الثاني)

م(1916ـ 1840هـ/1334  

هـ1421سنة املناقشة    

عالقات اململكة العربية 

السعودية السياسية 

ببلدان الخليج العربية في 

-1373امللك سعود)عهد 

م( 1964-1953هـ/1384

هـ1432سنة املناقشة    

الوسائل الثقافية املساعدة في دفع 

حركة التعليم في مكة املكرمة في 

  –العهد العثماني 
ً
املكتبات أنموذجا  

املؤتمر الدولي في املجاالت 

األكاديمية ) املجلة الدولية 

 9-6  روما من –للفنون 

هـ1437محرم   

اهتمام الدولة العثمانية بالنواحي 

 األمنية في مكة وأثرها على املجتمع 

املؤتمر الدولي في املجاالت 

األكادمية املجلة الدولية 

 براغللفنون والعوم بمدينة 

-12خالل الفترة 

هـ 15/8/1435  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

النشر وتاريخهمكان  األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير  

 

 

هيا بنت 

عبداملحسن 

بن محمد 

 البابطين

 

 

التاريخ 

 الحديث

 

 

 استاذ 

 

 

رابطة العالم االسالمي 

ودورها في دعم 

االقليات االسالمية في 

 شرق اسيا 

سنة املناقشة  

هـ1413:  

 

 

للحج  اإلداريةالشؤون 

في عهد امللك 

هـ1421عبدالعزيز   

الشرقية اتجاه الصين الثقافي في تركستان  .

 العقيدية في التاريخ املعاصر وابعاده

هـ1424مصر   

 الحياة االجتماعية والعلمية في الحجاز زمن .

 العثمانين

الجمعية التاريخيةالسعودية 

هـ1429   

القاب امللك عبدالعزيز واثرها اجتماعيا 

 وسياسيا

هـ1430مصر   

االمام محمد عبده ) رؤية جديدة لتطوير 

 االزهر التعليم في

هـ1429مصر   

مجلس الشورى في اململكة العربية  .

 السعودية بين التأسيس والتطور 

جامعة االمام محمد بن 

هـ1435سعود االسالمية    

تطور الجيش السعودي في عهد امللك 

 عبدالعزيز

ندوة الجمعية التاريخية 

هـ1432  

القدس في موقف العرب واالسرائيليين من 

م1948حرب   

املؤتمر الدولي االكاديمي 

م2012االوربي االسيوي     

تطور الجيش السعودي في عهد امللك 

 عبدالعزيز

ندوة الجمعية التاريخية 

هـ1432  

مؤتمر املخطوطات والعناية  اهمية املخطوطات العثمانية

بها /جامعة 

هـ1433كامبردج/بريطانيا   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

هيا بنت 

عبداملحسن 

بن محمد 

 البابطين

 

 

التاريخ 

 الحديث

 

 

 استاذ 

 

رابطة العالم االسالمي 

ودورها في دعم 

االقليات االسالمية في 

 شرق اسيا 

سنة املناقشة  

هـ1413:  

 

 

 اإلداريةالشؤون 

للحج في عهد 

امللك عبدالعزيز 

هـ1421  

رعاية العثمانيون للمكتبات السليمانية 

 
 
 إنموذجا

املؤتمر الدولي " الثمانون لجمعية أفال املواطنون 

ملتقى املعرفة في العلوم االنسانية   –واملكتبات 

هـ 26/10/1435-2بمدينة ليون خالل الفترة   

حقوق األنسان ) الطالب ( في مناهج 

 التاريخ باململكة العربية السعودية

م 2014املؤتمر األكاديمي األوربي اآلسيوي لعام 

هـ 15/6/1435-13بمدينة فينا خالل الفترة   

املشكالت التعليمية للمسلمين في أمريكا 

 الجنوبية " الالتينية "

م 2015املؤتمر األكاديمي األوربي اآلسيوي لعام 

ه1/4/1436-27/3الفترة بمدينة  برشلونه خالل   

م 1948القدس في حرب   –اتحاد املؤرخين العربي  –مجلة املؤرخ العربي  

م2011أكتوبر – 19مصر العدد  –القاهرة   

الصراع الحبش ي الصومالي وجهاد اإلمام 

أحمد بن إبراهيم في القرن السادس عشر 

 امليالدي 

جمهورية مصر العربية  –املجلة العلمية بكلية بنها 

هـ 1434-2013العدد الرابع والثالثون أكتوبر  –  

دراسة للبالغ العام من امللك عبد العزيز آل 

ه دراسة 1344سعود ألهل الحجاز بتاريخ 

 تاريخية تحليلية نقدية  

العدد  –جامعة املنيا , مصر  –مجلة دار العلوم 

ه1435م 2014يناير  29  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 مكان النشر وتاريخه األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

هيا بنت 

عبداملحسن 

بن محمد 

 البابطين

 

 

التاريخ 

 الحديث

 

 

 استاذ 

 

رابطة العالم االسالمي 

ودورها في دعم 

االقليات االسالمية في 

 شرق اسيا 

سنة املناقشة  

هـ1413:  

 

 

 اإلداريةالشؤون 

للحج في عهد 

امللك عبدالعزيز 

هـ1421  

الشورى في عهد امللك عبد العزيز 

هـ 1373-ه 1343  

مجلية الخليج  للتاريخ واآلثار بدول مجلس 

جماد  11التعاون والخليج العربي العدد 

م2016هـ أبريل 1437اآلخر  

أحوال األغلية املسلمة في الفلين في 

 النث الثاني من القرن العشرين 

جامعة  –مجلة العلوم االنسانية االجتماعية 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

ه13/6/1436  

امللك فهد بن عبد العزيز رجل املبادرة 

 والسالم 

الندوة العلمية لتاريخ امللك فهد بن عبد 

العزيز آل سعود واملنظمة من قبل دراة امللك 

هـ 13/6/1436-11عبد العزيز خالل الفترة 

م معتمد من إدارة 2015/مارس /31وافق وامل

 البحوث النشر 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه االبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

نورة إبراهيم 

 راشد القعود

التاريخ 

 الحديث

استاذ 

 مساعد

الصراع البريطاني 

العثماني حول الكويت 

هـ1407  

في عهد األحساء 

 -هـ 1288العثمانيين ) 

هـ1416هـ ( 1331  

املؤتمر األول لجهود اململكة  مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

العربية السعودية لخدمة 

هـ1432القضايا اإلسالمية محرم   

هناء   

 العوهلي

 )تقاعدت(

التاريخ 

 الحديث

استاذ 

 مشارك

االحوال السياسيه في 

األولى من حكم  الفتره

األمام فيصل بن تركي 

 -1250أل سعود 

1254 /1834 - 1838 

سنه  الحصول عليه 

1405 

الدكتوراه بعنوان مديرية 

املعارف العامه وجهودها  

 -1344في تطور التعليم 

1273 /1926-1953 

دراسه وثائقيه تحليليه  

سنة الحصول عليها 

1405 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية
 مكان النشر وتاريخه االبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

بصيره   

 الداوود

  

التاريخ 

 الحديث

استاذ 

 مشارك

 مجلة دارة امللك عبد العزيز دور الراوية الشفوية في التوثيق التاريخي  

املوقف البريطاني من سياسة امللك سعود تجاه 

 القضايا العربية

عبدالعزيزمجلة دارة امللك   

  التطور العسكري واألمني في عهد امللك فهد

ديمقراطية الغرب بين املجالين السياس ي 

 واالجتماعي

 مجلة جمعية التاريخ ة اآلثار

مجلة اللقاء الثالث لجمعية  النفوذ السبئي  في جنوب شبة الجزيرة العربية

 الدراسات األثرية

كتاب اللقاء الثالث عشر لجمعية  بعض مالمح العمارة املدنية القديمة 

التاريخ واآلثار بدول الخليج 

 العربي
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 جغرافيا

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

نورة بنت 

 عبدهللا العجالن

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

املراعي في 

اململكة 

العربية 

السعودية 

دراسة في 

الجغرافية 

االقتصادية 

هـ1404  

اتجاه 

الصناعة في 

اململكة 

العربية 

السعودية 

هـ1410  

أثر األطراف الفاعلة في التنمية 

 املستدامة في اململكة

م2009الجمعية الجغرافية السعودية   

ملؤسسات التعليم االنتشار الجغرافي 

 العالي للفتاة دراسة تطبيقية

مجلة العلوم االجتماعية بالكويت 

م2011  

2010الجمعية الجغرافية املصرية  سوق العمل النسائي في اململكة  

التوزيع املتوازن ملؤسسات التعليم 

 العالي وأثره في التخطيط الحضري 

مجلة مركز أبحاث ودراسات املدينة 

م2010  

دور املرأة في املجتمع وقطاع األعمال 

 بحث مقدم ملشروع آفاق

2007وزارة التعليم العالي   

العمل عن بعد ودور كليات البنات في 

 نشره

ندوة فرص العمل النسائي الواقع 

م2007والتطلعات   



 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

  

الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

املنشورةاألبحاث  رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير  جهة النشر 

نورة بنت 

 عبدهللا العجالن

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

املراعي في 

اململكة 

العربية 

السعودية 

دراسة في 

الجغرافية 

االقتصادية 

هـ1404  

اتجاه 

الصناعة في 

اململكة 

العربية 

السعودية 

هـ1410  

أثر االستراتيجية الوطنية في مكافحة 

 املخدرات في اململكة

م2010االقليمي االول املؤتمر   

كرس ي الجزيرة جامعة نورة  مستقبل الجغرافيا في ظل العوملة

م2011  

ملتقى دور املرأة في التنمية  أبعاد ومؤشرات التنمية البشرية

م2011  

مدى وعي املرأة في املجتمع السعودي 

 بحقوقها

ملتقى دور املرأة السعودية مالها و 

م2011ما عليها   

التوازن االقتصادي العالمي الجديد 

 دراسة في الجغرافيا االقتصادية

 تحت النشر

احتياجات سوق العمل ومخرجات 

 جامعة األميرة نورة

م 2013جامعة األميرة نورة   

م 2010جامعة األميرة نورة  أثر نظرية دارون في الجغرافيا  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

هدى 

عبدهللا 

 العباد

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

مناخ شمال 

 -اململكة 

دراسة في 

الجغرافية 

املناخية 

هـ1414  

املناخ 

واستهالك 

الطاقة 

الكهربائية في 

مدينة الرياض 

دراسة في  -

املناخ 

 التطبيقي

مناخ اململكة العربية تأثير البحر األحمر على 

السعودية دراسة مقارنة بين مدينة ساحلية 

دراسة مقارنة في املناخ -ومدينة داخلية 

 التطبيقي.

 جاري النشر في 

Isi 

داللة اإلعجاز العلمي في إثبات حقيقة تنفس 

 الصبح والتغيرات املناخية املصاحبة

املؤتمر العاملي لإلعجاز العلمي في القرآن 

/ الكويتوالسنة   

دراسة في الجغرافيا  –مناخ محافظة جدة 

 املناخية

النادي األدبي / جدة / مجلة العقيق / 

م 2009  

م 2009الجمعية الجغرافية املصرية  املناخ و املالبس في مدينة الرياض  

العالقة بين درجة الحرارة واستهالك الطاقة 

 الكهربائية في مدينة الرياض

الجمعية املصرية للتغيرات البيئية مجلة 

م 2009  

الحرارة والرطوبة الجوية و استهالك الطاقة 

 الكهربائية في مدينة جدة

مجلة الجمعية الجغرافية السعودية 

هـ 1432  

املناخ و النمط الغذائي دراسة تطبيقية على 

 اململكة العربية السعودية

 2010مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية 

 م

األمطار املتطرفة في املنطقة الوسطى من اململكة 

العربية السعودية وعالقتها ببعض عناصر املناخ 

 )دراسة تطبيقية على مدينة الرياض

 

 

جامعة سوهاج -مصر مجلة كلية اآلداب   

هـ1437  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

املنشورةاألبحاث  رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير  جهة النشر 

هدى عبدهللا 

 العباد

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

مناخ شمال 

دراسة  -اململكة 

في الجغرافية 

هـ1414املناخية   

املناخ واستهالك 

الطاقة الكهربائية 

 -في مدينة الرياض 

دراسة في املناخ 

 التطبيقي

تأثير البحر األحمر على مناخ اململكة العربية 

بين مدينة ساحلية ومدينة  السعودية دراسة مقارنة

دراسة مقارنة في املناخ التطبيقي-داخلية   

 مصر

1442/  16/4جاري النشر في   

نورة بنت 

عبدهللا 

 العجالن

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

املراعي في 

اململكة العربية 

السعودية 

دراسة في 

الجغرافية 

االقتصادية 

هـ1404  

اتجاه الصناعة في 

اململكة العربية 

هـ1410السعودية   

السياسات الخاصة باملرأة لتحديد دورها 

دراسة مقارنة -االقتصادي   

املؤتمر الدولي "األسرة بين الشريعة 

اإلسالمية واالتفاقات الدولية " رابطة 

2008الجامعات االسالمية   

 -تطوير التعليم العالي للفتاة " املحور الثامن 

 دور املرأة في املجتمع "

لتطوير التعليم العالي مشروع آفاق 

م2007-2006للفتاة   

األسس النظرية لكيفية تحديد مواقع كليات 

 البنات

 كليات البنات

 مكتب التربية العربية منهج التربية الخليجية )مشترك(

نقد الخطة الوطنية لتدريس املواد االجتماعية 

 )مشترك(

 وزارة التربية والتعليم
 

النشاط غير املنهجي في كليات تقويم 

 البنات)مشترك(

 املشروع الوطني لتطوير الكليات
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 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

ابتسام إبراهيم  

 القاض ي

االستقرار  أستاذ  جغرافيا

البشري في 

منطقة القصيم 

هـ1407  

نمو املدن 

-1390السعودية  

هـ1415  -هـ( 1420  

األحياء الشعبية في مدينة الرياض 

 الخصائص والتوزيع الجغرافي

م2014مجلة الجمعية املصرية للتغيرات البيئية   

السكان واستخدامات األرض حي 

 الجرادية بالرياض

الجزء األول  م2015املجلة الجغرافية العربية 

96ص-45القاهرة ص   

الزحف العمراني على املساحات 

الزراعية في مدينة الرياض حي صياح 

 دراسة حاله 

 –مصر  –العربية املصرية املجلة الجغرافية 

م2015 مقبول للنشر   

السكاني والنظام الحضري في  التركز 

 1431-1413اإلدارية  الرياض منطقة

م( 1992-2010)  

جمهورية  –مجلة كلية اآلداب بجامعة املنوفية 

م2014 –مصر العربية   

استخدام تقنيات االستشعار عن بعد في 

دراسة تأثير التوسع العمراني على 

 -األراض ي الزراعية :حالة مدينة الخرج  

 السعودية

مجلة الجمعية املصرية للتغيرات البيئية ,املجلد 

 السابع ) العدد 

 الثاني(,االسكندرية

2016.  

التوسع الحضري في املدن الصحراوية 

املليونية واستهالك الطاقة الكهربائية 

 دراسة حالة مدينة الرياض 

 

 

 

 مجلة كلية اآلداب جامعة االسكندرية  

( سوف 2018/  29/4)مقبول للنشر بتاريخ 

من  2019(عام  93ينشر البحث في العدد )

 مجلة كلية اآلداب
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العلميةالرتبة  التخصص اسم العضو  جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير 

ابتسام إبراهيم  

 القاض ي

االستقرار  أستاذ  جغرافيا

البشري في 

منطقة القصيم 

هـ1407  

نمو املدن 

-1390السعودية  

هـ1415  -هـ( 1420  

النظام الحضري ومنحنى التحضر في 

منطقة نجران االدارية وتقييم التنمية 

 الحضرية املستدامة

 الجمعية الجغرافية املصرية

( سوف ينشر 2018/ 7/ 10))مقبول للنشر بتاريخ

البحث في املجلة الجغرافية العربية التي تصدرها 

 2019الجمعية الجغرافية املصرية لعام 

 

خصائص املساكن بمدينة الرياض والتباين 

دراسة  2016املكاني لتوزيع السكان عام 

 تحليلية

سلسلة "رسائل جغرافية " وحدة البحث والترجمة 

 في الجمعية الجغرافية الكويتية

 2018/  5/12مقبول للنشر بتاريخ 

تحليل جغرافي لحاالت العنف االسري في 

 مدينة الرياض

 والتربوية اإلنسانية للعلوم بيشة مجلة جامعة

والتربوية  اإلنسانية للعلوم بيشة مجلة جامعة

 م2019 املجلة من الثالث بالعدد

لحاالت العنف ضد  تحليل جغرافي

املرأة في مدينة الرياض وعالقته 

 بالخصائص االقتصادية واالجتماعية

الجمعية الجغرافية املصرية , سلسلة بحوث 

 2016- , القاهرة 94جغرافية , العدد 

تطور االوزان السكانية ملدن منطقة 

-1974الفترة القصيم اإلدارية في 

 هـ(1394-1431)  2010

 2017الجمعية الجغرافية الكويتية ,الكويت 

 

عضو فريق البحث )العجالن 

وآخرون ( "املناخ واستهالك الطاقة في 

 املناطق الحضرية أنموذج مدينة الرياض"

 

 

, املجلة العربية لنظم املعلومات الجغرافية 

 2016,الجمعية الجغرافية السعودية ,الرياض 
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 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

ابتسام إبراهيم  

 القاض ي

االستقرار  أستاذ  جغرافيا

البشري في 

منطقة القصيم 

هـ1407  

نمو املدن 

-1390السعودية  

هـ1415  -هـ( 1420  

 عضو فريق البحث في املستلة

)العجالن وآخرون ( " املناخ 

واستهالك الطاقة الكهربائية  في 

 Climate andمدينة الرياض)

electrical energy consumption in 

Riyadh) 

,  2017منشورات علوم جغرافية , فبراير 

Geoscience Publications      .

http://www.geosp.net/?page_id=22

54&lang=ar.) 

 

عضو فريق البحث )العجالن 

,"املناخ واستهالك الطاقة وآخرون ( 

الكهربائية  في مدينة الرياض ", 

املؤتمر الدولي الثالث لإلدارة املياه و 

الطاقة و الغذاء و التقنيات 

 -م 2016نوفمبر  15, الزراعية 

 .اسطنبول / تركيا

املؤتمر الدولي الثالث لإلدارة املياه و الطاقة و 

نوفمبر  15, الغذاء و التقنيات الزراعية 

 .اسطنبول / تركيا -م 2016

 ضو   ف  ق     ث  )        م 
 Integration of وآ  ون ( 

Remote Sensing and 
Hydrologic Modeling for 

the :   و Assessment of 

the Impact of the Change 
in Land Use Morphology 
on the Increase of Flood 
Risks, Riyadh-Dammam 
Train Track, Saudi 
Arabia: A Case, 
Sustainability  

, MDPI, Studysustainability-
604636 

ISI - 2019م 

http://www.geosp.net/?page_id=2254&lang=ar
http://www.geosp.net/?page_id=2254&lang=ar


 دليل النتاج العلمي الطبعة السابعة
  
 

 
 

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير الرتبة العلمية التخصص اسم العضو

ابتسام إبراهيم  

 القاض ي

االستقرار  أستاذ  جغرافيا

البشري في 

منطقة القصيم 

هـ1407  

نمو املدن 

-1390السعودية  

هـ1415  -هـ( 1420  

القاضي ، ابتسام و الحواس 
،لطيفة "التوزيع المكاني 

لحاالت العنف ضد المرأة تبعا 
لخصائص المسكن في مدينة 

الرياض )دراسة حالة ( مقبول 
 للنشر 

 مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة .
 م2020جاري النشر في 

 

ابتسام عبدالعزيز 

     عبدهللا التميم

                       

                       

   

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

القيمة الفعالة 

لألمطاروالنق

ص الرطوبي 

للترب ملحصولي 

الشعير والذره 

الرفيعة في 

منطقة عسير 

باململكة العربية 

 السعودية

أثر الحماية على 

النباتات املعمره في 

محمية الثمامة 

 بمنطقة الرياض
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

آمنة 

عبدالرحمن 

 األصقة

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

االتصاالت الهاتفية في املنطقة 

الشرقية من اململكة العربية 

هـ1427السعودية   

إسهام الشركة السعودية 

العام للنقل الجماعي في النقل 

هـ1431باملنطقة الشرقية   

التنمية املستدامة وعوامل تحقيقها 

دراسة حاله لبعص مشكالت املرور في 

 مدينة الرياض

مجلة كلية اآلداب 

 78باإلسكندرية العدد 

م2015لعام  

نقل املياه املحالة من منطقة الشرقية 

 إلى املنقطة الوسطى

الجمعية الجغرافيا الكويتية 

م2015عام ل 397العدد   

نقل املياه املحالة من املنطقة الشرقية 

دراسة في  -إلى املنطقة الوسطى

 جغرافية النقل

الجمعية الجغرافية الكويتية 

ربيع  –جامعة الكويت  –

م 2015ه يناير 1436اآلخر 

397العدد   

التنمية املستدامة وعوامل تحقيقها 

دراسة لبعض مشكالت املرور في مدينة 

 الرياض

جمهورية مصر  –كلية اآلداب 

اإلسكندرية العدد  –العربية 

م2015 78  

هروب عامالت املنازل في منطقة 

الرياض باململكة العربية السعودية 

 )دراسة في الجغرافيا االقتصادية (

جامعة القصيم كلية اللغة 

العربية و الدراسات 

االجتماعية مجلة الجامعة 

واإلنسانية للعلوم العربية 

هـ القصيم3/2/1437  

زراعة النخيل وصناعة التمور دراسة 

مقارنة بين املنطقة الشرقية ومنطقة 

القصيم )دراسة في الجغرافيا 

 االقتصادية(

مجلة الدراسات اإلنسانية و 

األدبية جامعة كفر الشيخ 

كلية اآلداب جمهورية مصر 

م7/8/2016العربية   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

بدرية عبدهللا   

 الرشيد

 )تقاعدت(

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

صناعة مواد البناء في 

اململكة العربية السعودية 

ه1411  

 ـ

إنتاج التمور وتنسيقها 

في اململكة العربية 

هـ1418السعودية   

الحياة الزراعية  في تغير ال

 في منطقة الرياض

مجلة العلوم االنسانية جمهورية مصر 

م2006العربية   

االنتاج الزراعي للتمور 

 والفاكهة باملدينة املنورة

هـ1418كتاب املدينة املنورة   

التغير في التركيب 

املحصولي في اململكة 

العربية السعودية للفترة 

2000-2012  

املؤتمر الدولي للتعليم واإلنسانيات خالل 

هـ بمدينة برشلونه 1/4/1436-30/3الفترة 

 االسبانية 

أثر السياسة الزراعية 

على زراعة املحاصيل 

الدائمة في منطقة املدينة 

املنورة خالل الفترة 

(م1995-2015)  

االسكندرية-مجلة كلية اآلداب   

املناخ واستهالك الطاقة 

الكهربائية في املناطق 

الحضرية مدينة الرياض 

نموذجا. )بحث مشترك 

 مدعوم من جامعة نورة(

 

املجلة العربية لنظم املعلومات 

الرياض-الجغرافية  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

بدرية عبدهللا   

 الرشيد

 )تقاعدت(

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

صناعة مواد البناء في 

اململكة العربية السعودية 

ه1411  

 ـ

إنتاج التمور وتنسيقها 

في اململكة العربية 

هـ1418السعودية   

التوزيع الجغرافي 

للصناعات الصغيرة في 

اململكة العربية 

 السعودية.

الكويت-الجمعية الجغرافية الكويتية  

جميلة حماد   

 الطويهر

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

طرق التمثيل الخرائطي لجغرافية 

النقل في اململكة العربية 

هـ1418السعودية   

أسس التعميم الخطي في 

الخرائط والطبوغرافية 

هـ1428واالطالس السعودية   

  

جواهر صالح 

 اللحيدان

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

 

سكان مدينة الرياض )دراسة 

 ديموجرافية(

الدرن في اململكة العربية  ىمرض 

السعودية) دراسة للتوزيع 

والخصائص السكانية مع دراسة 

تطبيقية على مدينة الرياض و 

 جدة (

  

خديجة يحيى  

 فقيه

 

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

استخدام الخرائط الرقمية في 

تحليل مقومات التنمية السياحية 

هـ1425في امارة ابها   

العالقة بين مقياس الرسم 

ودرجة الوضوح وعدد الفئات 

في الخرائط املوضوعية 

املشتقة من املرئيات الفضائية 

ه1434  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

سهام صالح  

 العلوال

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

في  خصائص التبخر والتبخر النتج

املنطقة الوسطى للمملكة العربية 

 السعودية

تقدير وقياس التبخر النتج في 

بعض املحاصيل الزراعية في 

منطقة الرياض باململكة 

العربية السعودية ) جغرافية 

 مناخية(

  

شهيدة 

عبدالرحمن 

 ال الشيخ

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

تقدير االستهالك املائي لبعض 

 املحاصيل الزراعية في منطقة

  1416الرياض" 

البيئة الحيوية لحوض وادي 

حنيفة واثر العوامل البشرية 

هـ1423فيها   

مصادر  الثلوث البيئي 

جنوبي مدينة الرياض 

دراسة جفرافية–  

 

العدد  –املجلة الجغرافية العربية 

السنة الختمسة  –الثاني والستون 

تصدر عن -الجزء الثاني   –واالربعون 

 الجمعية الجغرافية املصرية

م2013  

 طرفة 

عبدالرحمن 

 الغنام

 

ياجغراف  

أستاذ 

 مساعد

استغالل االراض ي في اقليم 

هـ1410االحساء   

الخدمات الفندقية في مدينة 

دراسة في الجغرافية  -الرياض 

ه1417االقتصادية   

املوارد السياحية 

 ملدينة الرياض

م2008جامعة املنيا   

إقليم الخدمة 

التعليمية لجامعة 

االميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

م2012جامعة دمنهور   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

صباح علي 

 اليماني

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

الثروة الحيوانية 

في االقليم الغربي 

من اململكة 

هـ1412  

الخصائص املكانية و 

التسويقية للمشروعات 

املتخصصة للدواجن في 

 الرياض والقصيم

الخصائص االجتماعية واالقتصادية 

ملستفيدي املستشفيات الخاصة في مدينة 

 الرياض

 

هـ1432الجمعية الجغرافية السعودية   

الجودة الثاني / جامعة الدول مؤتمر نظام  بعض معايير الجودة من منظور اسالمي

1433العربية  هـ

وجهة نظر الجغرافيين الخليجين في التكامل 

االقتصادي بين دول مجلس التعاون لدون 

 الخليج العربية دراسة جغرافية تحليلية

مجلة الجغرافيا الخليجية بدول مجلس التعاون 

هـ1436لدول الخليج العربية العدد السابع   

الجغرافيا االقتصادية ملعوقات التنمية 

البشرية في كينيا بتطبيق النموذج االقتصادي 

 ونموذج اإليكولوجيا السياسية

 مجلة كلية اآلداب 

 جامعة بني سويف 

 جمهورية مصر العربية 

41العدد   

م2016  

عوامل التوطن والتوزيع الجغرافي ملشروعات 

في الصناعة في محافظة األحساء دراسة 

 الجغرافيا االقتصادية

 مجلة كلية اآلداب 

 جامعة الخرطوم

38العدد  

م2017يونيو  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

فهدة فالح بن  

 حشر

 

 جغرافيا

 

أستاذ 

 مشارك

 

تذبذب االمطار الفصلية في 

جنوب غربي اململكة 

م2000العربية السعودية   

خصائص األمطار والتبخر 

وتطبيقاتها على امليزانية 

املائية والقيمة الفعلية 

لألمطار في شمالي اململكة 

م2007العربية السعودية   

تقدير امليزانية املائية في 

منطقة القصيم باململكة 

 العربية السعودية

الجمعية الجغرافية الكويتية/جامعة 

 الكويت

 م2018يوليو

التحليل التكراري لألمطار 

اليومية القصوى 

واحتماليةهطولها على سهل 

الخرج باململكة العربية 

 السعودية

 الجمعية الجغرافية املصرية/ القاهرة

 م2017ديسمبر

تحليل املتوسط اليومي 

لإلشعاع الشمس ي في بعض 

مناطق في اململكة العربية 

 السعودية

الجمعيةالجغرافية 

الخليجية/الرياض/اململكة العربية 

 السعودية

 م2018

تحليل معايرة التبخر نتح      

 الكامن بواسطة اليومي

قياسات التبخر 

بمناطق اململكة نوع)أ(

باململكة العربية السعودية  

 حوليات ادأب عين شمس/القاهرة

م2018نوفمبر   

قماشة سلطان 

 السلطان

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

تقييم خريطة البعد الثالث 

) السطح االحصائي املتدرج 

( ومدى كفاءتها في ايصال 

املعلومات الجغرافية 

هـ1415  

خريطة اململكة العربية 

السعودية الطبوغرافية 

هـ 1422   500000:1مقياس 

دراسة خرائطية في التصميم  

 و االتصال الخرائطي
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 إضاءة:

 رمبا كان السكوت جوابا
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

لطيفة على  

 الحواس

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

الحدود البرية بين اململكة 

العربية السعودية واململكة 

هـ1416االردنية الهاشمية   

قيام دولة يوغوسالفيا 

هـ1426وانهيارها   

  

لطيفة عبد  

 املحسن الطويل

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

 

إقليم مدينة الرياض ) دراسة 

 في جغرافية العمران (

تحليل مواقع املدارس 

الثانوية في مدينة الرياض 

)دراسة في جغرافية 

 العمران(

  

ليلى عبدالعزيز 

 القاسم

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

الرواسب الرملية في املنطقة 

دراسة  -الشرقية 

هـ1407جيومورفولوجية   

حوض وادي السلي و جبل 

دراسة  -الهيت 

هـ1415جيومررفولوجية   

املشكالت التي تواجه طالبة 

 البحث في التعليم العالي

مشكالت طالبات 

هـ1423التعليم العالي   

مشاعل حمود 

 الحمود

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

فصل النمو الحراري لبعض 

املحاصيل الزراعية في اململكة 

 العربية السعودية

دراسة جغرافية 

 إيكولوجية ملحمية الوعل

املناشط البشرية وأثرها في 

تدهور البيئة الطبيعة بمنطقة 

 الثمامة

الجمعية الجغرافية 

م2011الكويتية   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

مطيرة خويتم  

 بن هالل املطيري 

 

 

 جغرافيا

 

 

 أستاذ 

 

 

أثر املناخ على 

العمران في اململكة 

العربية السعودية 

هـ1420دراسة   

 

 

التحديد املناخي 

للمناطق 

السياحية في 

اململكة العربية 

هـ1429السعودية   

تكرار العواصف الغبارية في 

حائل في اململكة العربية 

السعودية دراسة مناخية 

 تحليلية 

 –جامعة عين شمس  –كلية التربية 

املجلد  –جمهورية مصر العربية 

م2012الثامن عشر العدد الثالث   

أثر الغبار والعواصف الرملية في 

أنتشار مرض حساسية الصدر 

 والربو بمدينة الرياض 

الجمعية الجغرافية الكويتية بجامعة 

 389العدد –دولة الكويت  –الكويت 

هـ 1433ذو القعدة   

أثر الحرارة والرطوبة الجوية في 

 استهالك املياه بمدينة الرياض 

مقبول للنشر في مجلة الجمعية 

الجغرافية الخليجية بدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية 

م 30/6/2013  

العواصف الترابية بمنطقتي 

الرياض والقصيم والعناصر 

املناخية املؤثرة فيها دراسة 

 مناخية تحليلية 

مقبول لنشر في مجلة جامعة القصيم ) 

فرع العلوم اإلنسانية ( اململكة العربية 

هـ15/2/1435السعودية ،   
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

 

 

مطيرة 

خويتم بن 

هالل 

 املطيري 

 

 

 جغرافيا

 

 

 أستاذ 

 

 

أثر املناخ على 

العمران في اململكة 

العربية السعودية 

هـ1420دراسة   

 

 

التحديد املناخي 

للمناطق 

السياحية في 

اململكة العربية 

ه1429السعودية   

الرياح والعواصف الترابية 

بمدينة الرياض في اململكة 

 العربية السعودية 

املؤتمر الدولي العلمي الثاني لكلية 

بجامعة الفيوم مصر خل  –اآلداب 

هـ 3/2/1436-2الفترة من   

واالنزعاج الحراري في  حاالرتيا

اململكة العربية السعودية 

تطبيق فرينة ثوم دراسة في 

 املناخ التطبيقي  

املؤتمر الدولي للتعليم واإلنسانيات 

هـ 1/4/1436-38/3خالل الفترة 

 بمدينة برشلونه اإلسبانية 

أثر الظروف الجوية في استهالك 

 املياه بمدينة الرياض 

املؤتمر الدولي األوربي األكاديمي 

املستدامة على سياحة األعمال 

والضيافة بمدينة بوسطن خالل الفترة 

هـ 21-25/8/1436  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

منيرة صالح 

 السديس

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

االمطار السنوية خصائص 

والفصلية في املنطقة 

الشرقية من اململكة 

هـ1422العربية السعودية   

احتماالت هطول االمطار 

ودرجة االعتماد عليها في 

منطقة الرياض في اململكة 

هـ1429العربية السعودية   

  

مها عبدهللا  

 الضبيحي

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

ظاهرة الحرات في غرب 

اململكة العربية السعودية مع 

 -التطبيق على حرة رهاط 

دراسة في الجيومورفولوجية 

 التطبيقية

جيومورفولوجية جبل أحد 

باملدينة املنورة باستخدام 

تقنية نظم املعلومات 

الجغرافية واالستشعار عن 

هـ1432بعد   

  

نورة بنت علي بن 

 منصور الشمراني
 أستاذ جغرافيا

 مساعد

استخدام الخرائط املشتقة في 

نظم املعلومات الجغرافية 

لدراسة وتحليل النمو العمراني في 

 بلدية الدرعية

اإلنتاج الزراعي في منطقة القصيم 

 دراسة كارتوجرافية
  

هدى محمد الجاسر  أستاذ  جغرافيا 

 مساعد

تنمية املوارد البشرية في اململكة 

 العربية السعودية

العاملة النسائية السعودية القوى 

 ) دراسة في جغرافية السكان (
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

هدى   

منصور 

 التركي

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

 -منطقة حائل 

دراسة في 

الجغرافيا 

الزراعية 

هـ1414  

انتاج الطماطم 

والخيار دراسة 

مقارنة في املزارع 

املكشوفة 

والبيوت املحمية 

في منطقة 

الرياض اإلدارية 

هـ1424  

صناعة االعالف وأثرها في 

تطوير وبنية الثروة الحيوانية 

 في اململكة العربية السعودية 

سلسلة  –دراسة عربية وإسالمية 

أبحاث جامعية محكمة بالتعاون 

رجمة مع مركز اللغات األجنبية والت

49م الجزء2014مصر  –بالقاهرة   

صناعة العصائر وآفاقها 

 املستقبلية 

جامعة سوهاج  –كلية اآلداب 

  36م العدد2014مصر 

الخائص الجغرافية لصناعة 

الخبز في اململكة العربية 

السعودية دراسة تحليلية في 

 جغرافية الصناعة 

 –الجمعية الجغرافية الكويتية 

م 2015الكويت   

 مقبول للنشر  

صناعة األلبان وأثرها في 

تغيير االستهالك الغذائي في 

 اململكة العربية السعودية 

مجلة كلية اآلداب في جامعة 

م 2015 –مصر  –حلوان   

 مقبول للنشر 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

هدى صالح 

 العواجي

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

البيئة الحيوية لنفود 

هـ1422الثويرات   

النباتات املعمرة في نفودي 

الشقيقة و غميس عنيزة 

هـ1429  

تقييم مخاطر 

الكثبان الرملية 

شمال الرياض 

باستخدام صور 

 األقمار الصناعية

 

 

 مجلة علوم األرض واألفريقية

 م2016

أثر الحماية في 

خصائص الغطاء 

النباتي الطبيعي في 

فيحاء العتش في 

شمال شرق منطقة 

 الرياض

 

 

 جامعة جنوب الوادي

 م2018

تقييم النفايات 

الطبية في مستشفى 

امللك عبدهللا بن 

 عبدالعزيز الجامعي

 جامعة كفر الشيخ

 م2019
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

هدى صالح 

 العواجي

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

البيئة الحيوية لنفود 

هـ1422الثويرات   

النباتات املعمرة في نفودي 

الشقيقة و غميس عنيزة 

هـ1429  

املشكالت البيئية 

للمناطق العشوائية 

 -في مدينة عفيف

 منطقة الرياض

 جامعة بني سويف

 م2020

الغطاء النباتي في 

–املزارع دراسة حالة 

مزرعة العواجي, 

الجمعية الجغرافية 

 الكويتية

 جامعة الكويت

 م2020 

هند عبدهللا 

 املحيمل

 

 

 جغرافيا

أستاذ 

 مساعد

مدى كفاءة خطوط 

التساوي و مرونتها في 

تمثيل البيانات 

هـ1421املناخية   

خرائط وادلة السياحة 

كارتوجرافية السعودية ) دراسة 

ه1432(  
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

هياء محمد 

 العقيل

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

 حوض وادي البرة (

 دراسة جيمورفولوجية

جيمورفولوجية حوض وادي 

لحاء أحد روافد حوض وادي 

 حنيفة

  السعودية باململكة العربية 

دراسة الخصائص 

املورفومترية لحوض 

وادي أم أرطى بمنطقة 

الجوف باستخدام نظم 

 املعلومات الجغرافية.

اململكة العربية السعودية / الرياض/ 

املجلة العربية لنظم املعلومات 

الجغرافية التابعة للجمعية الجغرافية 

 السعودية, جامعة امللك سعود

 أبريلم  2016

الخريطة 

الجيومورفولوجية 

 ملنطقة فوهة الوعبة

) مقلع طمّية ( باململكة 

 العربية السعودية

مصر / القاهرة / الجمعية الجغرافية 

 املصرية

 م 2016

جيومورفولوجية سبخة 

حظوظاء بمنطقة 

الجوف باململكة العربية 

 السعودية

 الجمعية الجغرافية الكويتية/ الكويت

 م 2016

السيول وأخطارها 

بمنطقة الساحل 

السعودي بمشروع نيوم 

باململكة العربية 

السعودية ) دراسة في 

الجيومورفولوجيا 

 التطبيقية (

مصر / مجلة كلية اآلداب , جامعة 

 جنوب الوادي , قنا.

 م2018
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

املنشورةاألبحاث  رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير  جهة النشر 

هياء محمد 

 العقيل

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

 حوض وادي البرة (

 دراسة جيمورفولوجية

جيمورفولوجية حوض وادي 

لحاء أحد روافد حوض وادي 

 حنيفة

  السعودية باململكة العربية 

المناخ واستهالك 
الطاقة الكهربائية في 

 مدينة الرياض

Geoscience Publications 
 م2017فبراير 

المناخ واستهالك 
الطاقة في المناطق 
الحضرية أنموذج 

 مدينة الرياض

اململكة العربية السعودية / الرياض/ 

   ج      رب     ظم      وم ت 

  جغر ف       ب     ج       جغر ف   

   س و   ، ج م       ك س و 

 م2017آبريل 

   س       ه   جوف   

ضو     س قب    ف  

 ؤ        ك     رب   

 –م  2030  س و    

 ـ  أن وذ   1452

 تطب ق           ر  ض

  ج        صر      غ ر ت مصر / 

   ب    

 م (2017سب  بر )

 

النمذجة المكانية 
لحوض بحيرة ناصر 
قبل نشأتها باستخدام 

تقنيات نظم المعلومات 
الجغرافية واالستشعار 

 عن بعد
 
 

القاهرة / كلية اآلداب / جامعة مصر / 

 عين شمس

 جاري النشر
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

هياء محمد 

 العقيل

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

 حوض وادي البرة (

 دراسة جيمورفولوجية

حوض وادي  جيمورفولوجية

لحاء أحد روافد حوض وادي 

 حنيفة

  السعودية باململكة العربية 

Integration of 
Remote Sensing 
and Hydrologic 

Modeling 
Assess the  to

Impact of Land 
Use Change on 

of  the Increase
Flood Risks, A 

case Study of the 
Dammam -Riyadh

Train Track, 
Saudi Arabia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و     / جن   /

Sustainability 
October 2019 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

هياء محمد 

 العقيل

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

 حوض وادي البرة (

 دراسة جيمورفولوجية

حوض وادي  جيمورفولوجية

لحاء أحد روافد حوض وادي 

 حنيفة

  السعودية باململكة العربية 

Mapping of GIS-
Flood Hazard Using 
the 
Geomorphometric-
Hazard Model: 
Case Study of the 
Al-Shamal Train 
Pathway in the City 
of 
Qurayyat,Kingdom 
of Saudi Arabia 

  و     /       
Geosciences 

August 2020 

 

INTERGRATION 
REMOTE SENSING 
AND HYDROLOGIC, 
HYDROULIC 
MODELLING ON 
ASSESSMENT 
FLOOD RISK AND 

MITIGATION: AL-
LITH CITY, KSA 

       ن 
International Journal of 

GEOMATE 
Feb. 2020 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

الدكتوراهرسالة  رسالة املاجستير  جهة النشر األبحاث املنشورة 

هياء محمد 

 العقيل

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

 حوض وادي البرة (

 دراسة جيمورفولوجية

جيمورفولوجية حوض وادي 

لحاء أحد روافد حوض وادي 

 حنيفة

  السعودية باململكة العربية 

Integration of GIS-
Based Multicriteria 
Decision Analysis 
and Analytic 
Hierarchy Process 
to Assess Flood 
Hazard on the Al-
Shamal Train 
Pathway in Al-
Qurayyat Region, 
Kingdom of Saudi 
Arabia 

  و     /       

Water 
June 2020 

 

أفنان عبد هللا 

 عثمان التركي

نظم 

معلومات 

  جغرافية 

 A GIS-Based محاضر 
Decision Support 

System to Identify 
the Suitable Sites 

for RainWater 
Harvesting Around 

AlMajma'ah City 
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث املنشورة رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

هيفاء عبدهللا 

 الغشيان

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

التبخر وامليزانية املائية 

دراسة  -في اململكة 

هـ1411مناخية   

الخصائص املناخية 

هـ1424لغرب اململكة   

كتاب جغرافية املوارد املائية 

 دراسة معاصرة

هـ1429مكتبة الرشد   

وفاء صالح 

 الخريجي

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

دراسة وادي املهدية في 

اململكة ) دراسة 

جيومورفولوجية 

هـ1423(  

أثر التنمية على 

جيومورفولوجية 

وادي حنيفة في 

اململكة دراسة 

هـ1433تطبيقية   

وادي حنيفة معلم سياحي 

ملدينة الرياض في اململكة 

 العربية السعودية 

مؤتمر األكاديمية العاملية بمدينة 

-7سان فرانسيسكو خالل الفترة 

هـ11/10/1435  

ع ى  دين    خط ر    ري ن   س  ى

   ري ض وطرق  و جهته 

 الجمعية الجغرافية الكويتية
 م2016-هـ1437

ج و ورفوج     نب ك ف  س حل ق  ل 

شم ل غر    مم ك     رب   

   س و ي 

 مجلة كلية اآلداب طنطا جامعة طنطا
 م2017
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الرتبة  التخصص اسم العضو

 العلمية

املنشورةاألبحاث  رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير  جهة النشر 

وفاء صالح 

 الخريجي

أستاذ  جغرافيا

 مشارك

دراسة وادي املهدية في 

اململكة ) دراسة 

جيومورفولوجية 

هـ1423(  

أثر التنمية على 

جيومورفولوجية 

وادي حنيفة في 

اململكة دراسة 

هـ1433تطبيقية   

  شرو  ع ى   س حل   غرب  

  مم ك     رب     س و ي  ف م  ب ن 

 جنوب  و    ث شم ال   شق ق
 

 الجمعية الجغرافية المصرية
 م2017

 ث     و      جغ  ف            -4
 لى    و     ض  ي  ل  ن         

  ق      و     جن        ل   
             و    ن و ج   

 

   ج       جغ  ف          
 م2018

بدرية 

عبدالرحمن 

 الجندان

( تقاعدت)   

أستاذ  جغرافيا

 مساعد

سكان املنطقة الشرقية 

دراسة جغرافية و 

هـ1404بموجرافية   

مستويات الخصوبة و 

مستوياتها في مدينة 

هـ1411الرياض   
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 مكتبات ومعلومات

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

قبالن حمد نجاح 

 القبالن

 

 

 أستاذ

 

 

مكتبات 

 ومعلومات

 

 

استخدام 

أعضاء هيئة 

التدريس 

ملصادر 

املعلومات

1418 

 

 

التجهيزات اآللية 

1421في املكتبات  

 

 

دراسة تقويمية لخدمات املعلومات التي 

تقدمها مكتبة كلية اآلداب بالرئاسة العامة 

 لتعليم البنات

م1998عالم الكتب   

قائمة  اإلنتاج الفكري للمرأة السعودية 

 ببلوجرافية

م1999جمعية النهضة النسائية  

إسهامات الباحثات السعوديات في التأليف 

عن تاريخ اململكة العربية السعودية :دراسة 

 تحليلية

2000دارة امللك عبدالعزيز   

دور املكتبات العامة في تنمية ثقافة الطفل 

على مكتبة الطفل التابعة دراسة تطبيقية 

ملكتبة امللك عبدالعزيز العامة في مدينة 

 الرياض

م2002مكتبة امللك عبدالعزيز   

خدمات املكتبات املقدمة للموهوبين:دراسة 

 استطالعية

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية  

م2003  

أخالقيات مهنة املكتبات واملعلومات 

العاملين في مكتبة ومكانتها من وجهة نظر 

 امللك فهد الوطنية

دراسات عربية في املكتبات 

2002واملعلومات .دار غريب القاهرة   
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية
 جهة النشر االبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

نجاح قبالن 

 حمد القبالن

 

 

 

 أستاذ

 

 

 

مكتبات 

 ومعلومات

 

 

 

استخدام 

أعضاء هيئة 

التدريس 

ملصادر 

املعلومات

1418 

التجهيزات 

اآللية في 

املكتبات

1421 

 

 

 

االتجاهات األكاديمية نحو استخدام شبكة االنترنت في مدينة 

 الرياض

2003مجلة املكتبات واملعلومات   

كتاب عن التجهيزات اآللية ملكتبات التعليم العالي في اململكة 

التطبيقات الحاسوبيةالعربية السعودية :دراسة لواقع   

2002مكتبة امللك فهد   

كتاب عن مصادر الضغوط املهنية للعاملين في املكتبات 

 األكاديمية في اململكة العربية السعودية

2005مكتبة امللك فهد الوطنية   

عضومشارك في كتاب تكشيف مجموع فتاوى الشيخ ابن بازحمه 

 هللا

واالفتاء إدارة البحوث العلمية 

2007 

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم  كتاب عن األمن في املكتبات السعودية

2007والتقنية   

واقع استخدام التقنيات التعليمية في تدريس علوم املكتبات 

واملعلومات من وجهة نظر أعضاء هيئة تدريس أقسام املكتبات 

 في الجامعات السعودية

 

للمعلومات:دراسة التجاهات األكاديميين في الوصول الحر 

 الجامعات السعودية لنشر إنتاجهم الفكري عبر االنترنت
مجلة دراسات عربية في 

2009املكتبات واملعلومات   
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر االبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

نجاح قبالن حمد 

 القبالن

 

 

 أستاذ

 

 

مكتبات 

 ومعلومات

 

 

استخدام 

أعضاء هيئة 

التدريس 

ملصادر 

املعلومات

1418 

 

 

التجهيزات 

اآللية في 

1421املكتبات  

 

 

اآلثار املعلوماتية لإلنترنت:دراسة الستخدام 

 املرأة لإلنترنت واتجاهاتها

مجلة املكتبات واملعلومات 

2009 

 دور املعلومات في اتخاذ القرارات:دراسة

الحتياجات أعضاء مجلس الشورى 

 السعودي للمعلومات

2009عالم الكتب   

واقع توظيف خريجي أقسام علوم املكتبات 

واملعلومات في القطاع الخاص في اململكة 

 العربية السعودية وتطلعاته املستقبلية

2009مجلة أعلم   

الوعي املعلوماتي الصحي بين أفراد املجتمع 

املعلومات في تعزيزهودور مؤسسات   

2009عالم الكتب   

دور املرأة السعودية بالتنمية في عصر 

 املعرفة

مكتبة امللك فهد 

2011الوطنية  

الثقافة االلكترونية ألعضاء هيئة 

التدريس:دراسة التجاهاتهم نحو استخدام 

 الكتاب االلكتروني

 

في مؤسسات  2.0تطبيقات والويب 

الجامعيةاملعلومات   

2011 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر االبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

نجاح قبالن 

 حمد القبالن

 

 

 

 

 أستاذ

 

 

 

 

مكتبات 

 ومعلومات

 

 

 

 

استخدام 

أعضاء هيئة 

التدريس 

ملصادر 

املعلومات

1418 

 

 

التجهيزات 

اآللية في 

1421املكتبات  

 

 

 

 

الفكري في الوطن العربي صناعة اإلنتاج 2013دار كتابي للنشر    

جامعة األميرة نورة بنت  تأهيل أخصائي املعلومات في عصر الرقمنة

 عبدالرحمن

خدمات املكتبات املوجهة للمرأة في اململكة 

العربية السعودية :دراسة ملكتبات الرئاسة 

 العامة لتعليم البنات بمدينة الرياض

م2001العامة  معهد اإلدارة  

الجودة في املكتبات الجامعية:دراسة 

استطالعية لتطبيق الجودة في املكتبات 

السعودية من وجهة نظر عمداء شؤون 

 املكتبات

املؤتمر العربي السنوي العاشر 

االدارة العربية ومقاربات 

الجودة والعاملية والريادة 

م2009والشراكة والتنافسية   

خريجي أقسام علوم املكتبات واقع توظيف 

واملعلومات في القطاع الخاص في اململكة 

 العربية السعودية وتطلعاته املستقبلية

ندوة أخصائي املكتبات 

واملعلومات التأهيل 

واحتياجات سوق العمل بدول 

م2008مجلس التعاون   
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر االبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

نجاح قبالن 

 حمد القبالن

 

 

 

 أستاذ

 

 

 

مكتبات 

 ومعلومات

 

 

 

استخدام 

أعضاء هيئة 

التدريس 

ملصادر 

املعلومات

1418 

التجهيزات اآللية 

1421في املكتبات  

 

 

 

الثقافة ودور املكتبات العامة في تعديل 

مسارات العنف الفكري والسلوكي املتمثلة 

 في اإلرهاب

ندوة املكتبات العامة في 

اململكة:تحديات الواقع 

م2005وتطلعات املستقبل  

مهارات املعلومات ملحو األمية في برنامج 

السنة التحضيرية في الجامعات السعودية 

(2009الثانية: دراسة مقارنة )  

international technology, 

Education and 

Development 

conference9-11/3/2009 

املرأة السعودية بالتنمية :املعوقات 

 والحلول.

دراسة مقدمة للمشاركة في 

معرض طوكيو للكتاب 

م2010  

املكتبات الرقمية ودورها في التمكين 

املعرفي للمرأة :دراسة مقارنة بين استخدام 

املرأة للمكتبات الرقمية في املدن الرئيسية 

 واملناطق النائية .

والعشرون املؤتمر الحادي 

لالتحاد العربي للمكتبات 

واملعلومات املكتبة العربية 

2010الرقمية   

تحوالت املسمى واملحتوى والتبعية 

 لتخصص املكتبات واملعلومات

املؤتمر العالمي للعلوم 

اإلنسانية والعلوم بباريس 

ه3/6/1435  
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

الدكتوراهرسالة  رسالة املاجستير التخصص  جهة النشر االبحاث 

نجاح قبالن 

 حمد القبالن

 

 

 

 أستاذ

 

 

 

مكتبات 

 ومعلومات

 

 

 

استخدام 

أعضاء هيئة 

التدريس 

ملصادر 

املعلومات

1418 

التجهيزات 

اآللية في 

1421املكتبات  

 

 

 

تلوث املعلومات وأثره : دراسة آراء 

 املجتمع تجاه مشكلة

املؤتمر العالمي للتخصصات 

بمدينة براغ خالل الفترة األكاديمية 

هـ9/11/1435-6من   

تلوث املعلومات وتأثيرها دراسة لواجهات 

 نظر املجتمع للمشكلة

املؤتمر العالمي للتخصصات 

األكاديمية بمدينة نيفادا خالل الفترة 

هـ11-14/12/1435  

رضا الطالبات عن قسم املكتبات 

 واملعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبد

 الرحمن

املؤتمر الدولي للتخصصات 

األكاديمية بمدينة روما اإليطالية 

هـ20/12/1434-17خالل الفترة من   

الطالب ودورهم في تطوير تخصص علم 

 املكتبات واملعلومات

مؤتمر الشرق والغرب  بمدينة 

-7اسطنبول التركية خالل الفترة 

هـ10/8/1434  

Web 2.o applications in the 
University Information institutions 

2011 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية
 جهة النشر االبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

الجوهرة بنت 

عبدالرحمن 

محمد 

 العبدالجبار

مكتبات  أستاذ 

 ومعلومات

املكتبات  

الوطنية 

بدول مجلس 

التعاون قبل 

تحقيق 

 التعاون بينها

حركة نشر  

 كتب التراث  

في الجامعات 

 السعودية

الوصول الحر للمعلومات:دراسة التجاهات 

األكاديمين في الجامعات السعودية لنشر 

 إنتاجهم الفكري عبر االنترنت

منشور في مجلة دراسات عربية في 

م2009املكتبات واملعلومات مصر   

بحث تسويق املكتبات الوطنية لخدماتها: 

حالة التجاه مكتبة امللك فهد دراسة 

 الوطنية لتسويق خدماتها

بحث منشور بمجلة مكتبة امللك 

م2009فهد الوطنية   

بحث إدارة املعرفة في مؤسسات املعلومات 

 دراسة تطبيقية على الجامعات السعودية

2009منشور مجلة عالم الكتب  

بحث دور املكتبات املدرسية في تفعيل 

الوسط التعليمياملعرفة في   

بحث مقدم ملؤتمر منتدى التعليم 

2011العالمي بدبي  GEES 

استخدام أعضاء هيئة التدريس في العالم 

 العربي للمدونات

منشور بمجلة كلية اآلداب جامعة 

 بني سويف 

معوقات تسويق خدمات املعلومات في 

املكتبات الجامعية باململكة العربية 

 السعودية

باملجلة العربية لألرشيف منشور 

هـ1434والتوثيق واملعلومات تونس   
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

الجوهرة بنت 

عبدالرحمن 

محمد 

 العبدالجبار

مكتبات  أستاذ 

 ومعلومات

املكتبات  

الوطنية 

بدول 

مجلس 

التعاون قبل 

تحقيق 

 التعاون بينها

حركة نشر  كتب 

 التراث  

في الجامعات 

 السعودية

البحث العلمي األكاديمي ودوره في تعزيز 

مؤشرات االهتمام به في  االقتصاد املعرفي:

 الجامعات السعودية

بحث مقدم ملؤتمر البترا 

هـ1434بماليزيا   

محفزات البحث العلمي بجامعة األميرة 

دراسة استطالعيةنورة بنت عبدالرحمن :   

بحث ملؤتمر الشرق والغرب 

 بتركيا

معوقات تسويق خدمات املعلومات في 

املكتبات الجامعية باململكة العربية 

 السعودية

منشور باملجلة العربية 

لألرشيف والتوثيق 

هـ1434تونس  واملعلومات:  

نشر كتاب التراث في الجامعات السعودية 

هـ1423فهد الوطنية مكتبة امللك  الرياض:  
منشور من قبل مكتبة 

 امللك فهد

بحث "تنمية الوعي املعلوماتي لألطفال 

ذوي االحتياج الخاص: دراسة للمكتبات 

 التابعة ملعاهد الرياض"

منشور في مجلة دراسات 

 عربية في املكتبات
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

الجوهرة بنت 

عبدالرحمن 

محمد 

 العبدالجبار

مكتبات  أستاذ 

 ومعلومات

املكتبات  

الوطنية 

بدول 

مجلس 

التعاون قبل 

تحقيق 

 التعاون بينها

حركة نشر  

 كتب التراث  

في الجامعات 

 السعودية

إسهام الجامعات السعودية في بناء 

 املجتمع املعرفة

للعلوم والفنون في الس مؤتمر املجلة العاملية 

هـ18/5/1435-15فيقاس خالل الفترة   

تطوير األبحاث األكاديمية وتعزيز دورها 

 في دعم االقتصاد املعرفي

مؤتمر إدارة الجودة في التعليم العالي والبحث 

التصنيف العالمي للجامعات في  –العلمي 

الوطن العربي ) نحو جامعات عربية ريادية ( 

-12في مدينة كوالملبور املاليزية خالل الفترة 

هـ16/5/1434  

استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 

التعليم األكاديمي و مردوداته لطالبات 

قسم املكتبات بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبد الرحمن

مؤتمر املكتبات املتخصصة اآلسيوية في 

هـ5/7/1434-3كوريا خالل الفترة   
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

الجوهرة بنت 

عبدالرحمن 

محمد 

 العبدالجبار

مكتبات  أستاذ 

 ومعلومات

املكتبات  

الوطنية 

بدول 

مجلس 

التعاون قبل 

تحقيق 

 التعاون بينها

حركة نشر  

 كتب التراث  

في الجامعات 

 السعودية

اتجاهات طالبات قسم املكتبات واملعلومات 

بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن نحو 

استخدام شبكات التواصل االجتماعي لألغراض 

 التعليمية

 املجلة األردنية للمكتبات واملعلومات :

م العدد 2015مبر م سبت1,2015ايلول  –األردن 

 الثالث

تحديات استخدام األكاديميين للحوسبة 

السحابية للمعرفة : دراسة استطالعية ألعضاء 

الهيئة التعليمة بكلية  اآلداب بجامعة األميرة 

 نورة بنت عبد الرحمن

Challengse to Using Cloud Computing by 

Academics for Knowledge Saving and 

Sharing   

 The IRES-2ndمنشور  ضمن كتاب في املؤتمر : 

International fo2015 conference on Economics 

and Social Sciences(ICESS) 

 –ومقبول للنشر في مجلة امللك فهد الوطنية 

هـ ( العدد 1437اململكة العربية السعودية )محرم

20األول املجلد   

كتبات معوقات تسويق خدمات املعلومات في امل

 األكاديمية 

 –املجلة العربية لألرشيف والتوثيق واملعلومات 

  36-35العدد  2014نوفمبر  15السنة  –تونس 

Academics Views on the Role of Saudi 

Universities in Building the knowledge 

Society :Prospective Study 

دور الجامعات السعودية في بناء مجتمع 

 املعلومات

International Journal of Arts& Sciences  

CD-RAM. ISSN:1944-6934: 7(6):461-495 

2015 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

الجوهرة بنت 

عبدالرحمن 

محمد 

 العبدالجبار

مكتبات  أستاذ 

 ومعلومات

املكتبات  

الوطنية 

بدول 

مجلس 

التعاون قبل 

تحقيق 

 التعاون بينها

حركة نشر  

 كتب التراث  

في الجامعات 

 السعودية

إجراءات تشجيع البحث العملي في الجامعات 

وأثرها في تطوير البحث املعرفة : دراسة ألعضاء 

هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

 الرحمن 

مجلة عالم الكتب بخطاب رئيس تحرير املجلة د. 

 يحيى بن جنيد 

دور املكتبات املدرسية في تعزيز املعروفة : 

دراسة استطالعية ملكتبات مدراس البنات 

 بمدينة الرياض 

مجلة دراسات املعلومات / جمعية املكتبات 

 السعودية بخطاب رئيس تحرير املجلة 

 د. نبيل املعثم 

استخدام أعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم في مجال املكتبات واملعلومات 

 للمدونات اإللكترونية املتاحة على الويب 

 

 25مجلة كلية اآلداب بجامعة بني سويف ع.

  270-217ص–ديسمبر –أكتوبر 

نورة بنت 

حمس 

 العطاوي 

املكتبات  محاضر 

 واملعلومات

 أثر األتفاقيات

الدولية في تدفق 

املعلومات 

)اململكة العربية  

السعودية 

واململكة املتحدة 

 دراسة مقارنه 

  هـ21/12/1437

 

تصور مقترح لبناء املستودع الرقمي لقسم 

املكتبات واملعلومات من وجهة نظر أعضاء 

هيئة التدريس بقسم املكتبات واملعلومات 

 جامعة األميرة نورة

 مكتبة امللك فهد

النشرقيد   

م2016  
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

متولي 

محمود 

 النقيب

أستاذ 

 مشارك

مكتبات 

 ومعلومات

النظم اآللية 

املتكاملة واملعربة 

للمكتبات في 

مصر: دراسة 

2001تقويميية  

تدريس مواد علم 

املعلومات باستخدام 

اإلنترانت : شبكة 

2004دراسة تجريبية  

آلية عمل نظم إدارة املحتوي الرقمي 

 للمكتبات في عالم املعرفة

املؤتمر الثالث للتوثيق واألرشفة 

االلكترونية تحت عنوان "إدارة 

واستثمار املعرفة لدعم اتخاذ 

2005سبتمبر  19-17القرار"  

إلدارة املعرفة في   الدور االستراتيجي

س املال الفكري استثمار رأ  

األساليب الحديثة إلدارة 

املكتبات ومراكز املعلومات 

ديسمبر  20-18بالجودة الشاملة

2005 

أنظمة إدارة املعرفة وتأثيرها علي 

شبكات العمل الجماعي باملكتبات 

 ومراكز املعلومات

امللتقى العربي األول لتكنولوجيا 

املكتبات واملعلومات: التطبيقات 

بين ضفتي: املكتبات الرقمية 

2006وتكنولوجيا املعلومات    
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

متولي 

محمود 

 النقيب

أستاذ 

 مشارك

مكتبات 

 ومعلومات

النظم اآللية 

املتكاملة 

واملعربة 

للمكتبات في 

مصر: دراسة 

2001تقويميية  

مواد تدريس 

علم املعلومات 

باستخدام 

شبكة 

اإلنترانت : 

دراسة 

2004تجريبية  

إدارة مشاريع املكتبات الرقمية العربية في بيئة 

 املعرفة

ملتقى االستثمار في بنية املعلومات 

2006ديسمبر  21-17واملعرفة  

البنية التحتية إلدارة املعرفة واتجاهات تطوير 

املعرفة في النظم وتحليل عمليات إدارة 

 املؤسسات املرتكزة على الويب: دراسة تقييمية

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

في الوزارات واملؤسسات 

 1أكتوبر إلى  28الحكومية

 نوفمبر

برمجيات املكتبات الرقمية املفتوحة املصدر : 

 معايير مقترحة للتقويم

مهنة املكتبات وتحديات الواقع 

الوصول الحر واملستقبل ودورها في 

2007للمعلومات   

العوامل واملعوقات املؤثرة في استخدام 

إخصائيي املكتبات األكاديمية بمصر لتقنيات 

: دراسة وصفية تحليلية 2.0الويب   

املعرفة االفتراضية في مؤسسات 

 2املعلومات: اتجاهات وقضايا"

2010مارس  4إلى   

العربية التحديات األمنية ملشاريع الرقمنة البيئة املعلوماتية اآلمنة:  

التشريعات واملفاهيم 

2010ابريل  7-6والتطبيقات  

دور عمليات إدارة املعرفة في تحقيق ضمان جودة 

التعليم والتعلم: دراسة وصفية تحليلية ألقسام 

 املكتبات واملعلومات بالجامعات السعودية

مهنة ودراسات املكتبات 

والتوجهات واملعلومات: الواقع 

2013نوفمبر  28-25املستقبلية  
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

متولي 

محمود 

 النقيب

أستاذ 

 مشارك

مكتبات 

 ومعلومات

النظم اآللية املتكاملة 

واملعربة للمكتبات في 

مصر: دراسة 

2001تقويميية  

تدريس مواد علم 

املعلومات 

باستخدام شبكة 

اإلنترانت : دراسة 

2004تجريبية  

تطوير كفاءة نظم إدارة املحتوي الرقمي العربي من 

قبل املستخدمين وتأثير ذلك علي نجاحها: دراسة 

 تقويمية علي مشاريع الرقمنة بالبيئة املصرية

مؤتمر املحتوى العربي على اإلنترنت .. 

2011التحديات والطموحات  

إشكاليات البحث العلمي ومهاراته لدي طلبة الدراسات 

 العليا بأقسام املكتبات واملعلومات بمصر

تخصص املكتبات والوثائق واملعلومات في 

ر:الهوية واملنهجية والتكوين:  عالم متغّيِّ

2012 

 

 

نهال فؤاد 

 اسماعيل

 

 

أستاذ 

 مشارك

 

 

مكتبات 

 ومعلومات

امليول القرائية لدى 

الثانية طالب املرحلة 

من التعليم األساس ي 

ودورها في توجيه 

سياسة تنمية 

املقتنيات بمكتبات 

2002هذه املرحلة   

استخدام شبكة 

املؤتمرات املرئية 

في تدريب العاملين 

باملكتبات : دراسة 

تقييميه 

2006تخطيطية   

دور إدارة املعرفة في تحقيق االبتكار بشركات 

بمصرتكنولوجيا املعلومات بالقرية الذكية   

مجلة االتجاهات الحديثة في املكتبات 

2013واملعلومات   

دوريات الوصول الحر على الشبكة العنكبوتية وتأثيرها 

 على الدوريات املطبوعة في مجال املكتبات واملعلومات

2011بحوث في علم املكتبات واملعلومات   

العوامل املؤثرة في اختيار الطلبة لتخصص املكتبات 

 واملعلومات بجامعة االسكندرية

املؤتمر الرابع والعشرون لالتحاد العربي 

للمكتبات واملعلومات. مهنة ودراسة 

املكتبات واملعلومات:الواقع والتوجهات 

2013املستقبلية نوفمبر  

 التنافسية تحقيق في ودورها املستفيدين عالقات ادارة

 املكتبات بين مقارنة دراسة: املعلومات بمؤسسات

 املكتبات جمعية. واملصرية السعودية الجامعية

 املتخصصة

م2015جمعية املكتبات املتخصصة   
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

نهال فؤاد 

 اسماعيل

أستاذ 

 مشارك

مكتبات 

 ومعلومات

امليول القرائية 

لدى طالب 

الثانية املرحلة 

من التعليم 

األساس ي ودورها 

في توجيه سياسة 

تنمية املقتنيات 

بمكتبات هذه 

2002املرحلة   

استخدام 

شبكة 

املؤتمرات 

املرئية في 

تدريب 

العاملين 

باملكتبات : 

دراسة 

تقييميه 

تخطيطية 

2006 

تقويم برنامج املكتبات واملعلومات بجامعة 

 االسكندرية من وجهة نظر الخريجين

املؤئمر العلمي التاسع لقسم 

املكتبات والوثائق في عالم متغير 

2012الهوية واملنهجية والتكوين   

االحتراف األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بأقسام 

املكتبات واملعلومات في مصر كأساس لتحقيق 

 ضمان الجودة في التعليم

2011الفهرست   

املتكاملة بطريقة إدارة أمن نظم  املكتبات اآللية 

 أكثر فعالية :دراسة تطبيقية على املكتبات املصرية

2010أعلم   

فاعلية نظم املعلومات اإلدارية باملكتبات:دراسة 

تقويمية لنظام املعلومات اإلداري بمكتبة 

 االسكندرية

مجلة مركز الخدمة لالستشارات 

2009البحثية   

الرقميةأساليب التعليم عن بعد في البيئة  ندوة التعليم االلكتروني في  

الجامعات املصرية وكيفية تحويل 

املقررات الدراسية إلى مقررات 

2009الكترونية   

الدور االستراتيجي لتدريب أخصائي املكتبات في 

 البيئة الرقمية

ندوة أخصائي املكتبات واملعلومات 

وسوق العمل بدول الخليج 

2007العربي:الواقع واملأمول   
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

نهال فؤاد 

 اسماعيل

أستاذ 

 مشارك

مكتبات 

 ومعلومات

امليول القرائية 

لدى طالب 

املرحلة الثانية 

من التعليم 

األساس ي ودورها 

في توجيه سياسة 

تنمية املقتنيات 

بمكتبات هذه 

2002املرحلة   

استخدام 

شبكة 

املؤتمرات 

املرئية في 

تدريب 

العاملين 

باملكتبات : 

دراسة 

تقييميه 

تخطيطية 

2006 

Viral marketing effect on digital 

knowledge acquisition: WhatsApp as a 

model. Volume27. Issue No.1 

Alexandria 

2017 

اتجاهات طالبات جامعة األميرة نورة نحو 

استخدام تطبيقات االتصاالت الرقمية عبر 

 .الهاتف املحمول: دراسة وصفية تحليلية 

37، س4ع  

مجلة املكتبات واملعلومات 

 العربية

2017أكتوبر  

الطلبة لتخصص  اختيار العوامل املؤثرة في 

املكتبات واملعلومات بجامعة االسكندرية: 

  33، س3ع دراسة وصفية تحليلية

مجلة املكتبات واملعلومات 

 العربية

2013يوليو   

Using Customer Relationship 

Management Systems at University 

Libraries: A Comparative Study between 

Saudi Arabia & Egypt Volume 43. Issue 

No.2 

IFLA Journal 

 

Scopus)) 

2017 

 

 

http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-42-4_2016.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-42-4_2016.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-42-4_2016.pdf
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر االبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

هند بنت 

 عبدالرحمن 

 آل عروان

أستاذ 

 مشارك

مكتبات 

 ومعلومات

تنمية مجموعات 

العلوم االجتماعية في 

مكتبات مدينة الرياض 

هـ1417دراسة مسحية  

اإلدارة العلمية 

للمكتبات ومراكز 

املعلومات ومدى 

تطبيقها في األقسام 

النسائية بمؤسسات 

التعليم العالي في 

العربية  اململكة

هـ1422السعودية   

دراسة تقويمية لتطوير مكتبة امللك 

هـ1432فهد الوطنية   

مكتبة امللك فهد 

 الوطنية

تاريخ املكتبات العامة في اململكة 

العربية السعودية وارتباطها اإلداري 

هـ1433  

 مجلة الدرعية

مراكز املعلومات الصحفية في 

م2012السعوديةاململكة العربية   

مجلة دراسات 

 املعلومات

مدى استخدام الكتاب االلكتروني بديال 

عن الكتاب الورقي لدى طالبات قسم 

املكتبات واملعلومات بجامعة األميرة نورة 

هـ1433بنت عبدالرحمن  

مجلة مكتبة امللك فهد 

 الوطنية

إدارة املكتبات بين املركزية 

هـ1431والالمركزية  

عالم الكتبمجلة   

اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز 

 املعلومات 

 كتاب 

مدى تطبيق مفهوم الهندره في إدارة 

 علم املكتبات الجامعية  

 عالم الكتب
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

جوزاء 

 القحطاني

أستاذ 

 مساعد

مكتبات 

 ومعلومات

تنمية مجموعات مكتبات 

األطفال العامة :دراسة 

هـ1423تقييمية  

مكتبات مراكز 

املعلومات الوزرات في 

اململكة العربية 

السعودية دراسة 

للواقع وخدة مقترحة 

هـ 1432للتطوير   

استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

في تسويق خدمات املعلومات في 

حالة ملكتبة  املكتبات العامة : دراسة

 امللك عبد العزيز العامة

املؤتمر الدولي للتخصصات 

األكاديمية بمدينة برشلونه 

-18خالل الفترة 

ه21/8/1435  

دور مكتبة امللك فهد الوطنية في بناء 

 مجتمع املعرفة 

 مجلة امللك فهد الوطنية 

 –املستودعات الرقمية املؤسسية 

تصور مقترح ملشروع  –نشأتها وتطورها 

املستودع الرقمي املؤسس ي لجامعة 

 األميرة نورة بنت عبد الرحمن

املجلة العربية للدراسات 

العدد الخامس  –املعلوماتية 

143م ص2015يناير   

حقوق امللكية الفكرية في البيئة 

الرقمية من وجهة نظر أعضاء 

هيئة التدريس في أقسام املكتبات 

الجامعات واملعلومات في 

 السعودية

مجلة  –مقبول للنشر 

بحوث كلية اآلداب 

أكتوبر  103اإلصدار 

م2015  
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

أستاذ  حنان الصقيه

 مساعد

مكتبات 

 ومعلومات

الخدمات املرجعية 

واإلرشادية في املكتبات 

هـ1420األكاديمية   

تسويق خدمات 

املعلومات في املكتبات 

هـ1427األكاديمية   

كتاب خدمات املعلومات في 

هـ1432املكتبات األكاديمية   

 دار االبتكار

تسويق خدمات املعلومات في 

 املكتبات األكاديمية 

هـ1432الرياض   

إدارة املعرفة في مكتبات جامعة 

 األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 عالم الكتب

واقع استخدام خدمات الحوسبة 

 السحابية وتطبيقاتها في املكتبات العامة 
 تحت النشر 

الجابر  دعاء عبد

 عبد العليم على

أستاذ 

 مساعد

مكتبات 

 ومعلومات

دور الترجمة فى انتقال املعلومات عبر 

الحواجز اللغوية التى تواجه الباحثين 

جامعة أسيوط: دراسة وصفية  فى

2007تحليلية.  

استخدام شبكة االنترنت فى 

اإلجراءات الفنية في مكتبات 

جامعة أسيوط : دراسة 

2010وصفية تحليلية.  
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

عالية بنت مذكر 

 هيف الهيف

أستاذ 

 مشارك

مكتبات 

 ومعلومات

االنتاج الفكري للمرأة 

السعودية :دراسة تحليلية 

1423-1424  

تسويق نظم املعلومات 

وقواعد البيانات 

دراسة  –اإللكترونية 

للواقع ونظرة 

-للمستقبل  

بحث  –اقتصاد املعرفة  مجلة جمعية املكتبات  

 املتخصصة 

في تحقيق علوماتي دور الوعي امل

لدى سيدات اقتصاد املعرفة 

االعمال بمدينة الرياض دراسة 

 تطبيقية

مجلة امللك فهد 

1439الوطنية   

مدى إفادة أعضاء هيئة 

التدريس من أدوات البحث 

واملعلومات املتاحة على الويب 

بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

 الرحمن

مجلة كلية اآلداب 

جامعة االسكندرية 

1438-1439  

الجرائم املعلوماتية أنواعها 

 وخطورتها 

دراسة لقياس مستوى وعي 

طالبات قسم املكتبات 

 واملعلومات

في جامعة االميرة نورة بنت 

 -عبدالرحمن

2018األردن   
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

عالية بنت مذكر 

 هيف الهيف

أستاذ 

 مشارك

مكتبات 

 ومعلومات

االنتاج الفكري للمرأة 

السعودية :دراسة تحليلية 

1423-1424  

تسويق نظم املعلومات 

وقواعد البيانات 

دراسة  –اإللكترونية 

للواقع ونظرة 

-للمستقبل  

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعية الناشرين السعوديين بين 

 الواقع واملأمول 

 جاري النشر

 الرياض

2018 

املكشوف  في رفع دور اإلدارة على 

كفاءة األداء للعاملين في مكتبة 

 امللك فهد الوطنية بالرياض

 جاري النشر 

 2018القاهرة 

تاكسونومى ودوره في تنظيم 

املعلومات في البيئة الرقمية 

:دراسة تطبيقية على موقع 

جامعة االميرة نورة بنت 

 2018عبدالرحمن  

جاري النشر األردن 

2018 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

فوزية بنت صالح 

 الغامدي

أستاذ 

 مشارك

مكتبات 

 ومعلومات

مقومات استخدام املكتبات املدرسية 

1423وفعاليتها   

األمية املعلوماتية بين طلبة 

 الجامعات السعودية

مكتبات ومراكز معلومات الوزارات 

 السعودية

 مكتبة امللك فهد الوطنية

دور مؤسسات املعلومات في عصر 

املعرفة لتعزيز االنتماء وتحقيق 

الوحدة الوطنية لدى الشباب في 

 دول مجل التعاون الخلجي

مؤتمر اإلنترنت والتغيير 

اإليجابي الختصاص ي 

املكتبات واملعلومات : 

احداث التأثير الحقيقي 

م2015للمستقبل  

متطلبات الجوة في بوابة املكتبة 

 على اإلنترنت

مؤتمر معايير جودة األداء 

في املكتبات ومراكز 

 –املعلومات واألرشيفات 

بمدينة حمامات 

خالل الفترة  -التونسية 

هـ4-6/1/1436  
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 فوزية بنت

صالح 

 الغامدي

أستاذ 

 مشارك

مكتبات 

 ومعلومات

مقومات استخدام 

املكتبات املدرسية 

1423وفعاليتها   

األمية املعلوماتية بين 

طلبة الجامعات 

 السعودية

 الجامعات طلبة بين املعلوماتية األمية

ميدانية" رسالة  دراسة" السعودية

 دكتوراهـ منشورة في كتاب

 فهد امللك مكتبة

م1413/2012الوطنية  

أثر البيئة الثقافية على أمن البيانات 

الشخصية في املؤسسات الحكومية 

ةالعربي  

مجلة االتجاهات الحديثة في 

 املكتبات واملعلومات

 مصر

هـ1436رمضان   

2015يوليو    

تطوير املكتبات في بيئة الحوسبة 

 النقالة

مجلة مكتبة امللك فهد 

 الوطنية

 السعودية

هـ 1436 2ج-محرم  

2015أبريل -2014نوفمبر   

أثر الفجوة الرقمية على الجودة في 

 املكتبة العربية املعاصرة

كتاب مؤتمر االتحاد العربي 

 للمكتبات واملعلومات

هـ 1436محرم  تونس  

 أكتوبر 

2014 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

النشرجهة  األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص  

فوزية بنت 

صالح 

 الغامدي

أستاذ 

 مشارك

مكتبات 

 ومعلومات

مقومات استخدام 

املكتبات املدرسية 

1423وفعاليتها   

األمية املعلوماتية بين 

طلبة الجامعات 

 السعودية

دور مؤسسات املعلومات في عصر 

املعرفة لتعزيز االنتماء وتحقيق 

الوحدة الوطنية لدى الشباب في دول 

الخليجي مجلس التعاون   

كتاب مؤتمر جمعية 

فرع  -املكتبات املتخصصة

 الخليج

 اإلمارات العربية املتحدة

هـ 1436جماد اآلخر   

2015أبريل   

دور املكتبة العامة في تطوير التعليم في 

اململكة العربية السعودية في العصر 

 الرقمي

 

 مجلة دراسات املعلومات

 السعودية

هـ1436رجب   

2015مايو   

الركائز املعرفية والتنظيمية األساسية 

 للثورة الصناعية الرابعة

مجلة مكتبة امللك فهد 

 الوطنية

  السعودية

 مقبول للنشر

استخدام البيانات الضخمة والذكاء 

االصطناعي في مواجهة جائحة فيروس 

 كورونا املستجد

36املجلد   

 العدد الثاني

2020أغسطس   

عدد خاص عن فيروس 

املستجدكورونا   

-كوفيد 19 

 مقبول للنشر
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

بنت  عفاف

نديم محمد   

أستاذ 

 مشارك

مكتبات 

 ومعلومات
The Development Of 

Secondary School   

 Library In Saudi 

Arabia1998 

إدارة املوارد 

البشرية في 

املكتبات الجامعية 

السعودية  دراسة 

تقويمية تطويرية 

2010 

البحث العلمي والنشر بجامعة األميرة نورة 

م2014  

 مجلة عالم الكتب

أمن وخصوصية بيانات ومعلومات أعضاء 

هيئة التدريس في الجامعات السعودية على 

موقع شبكات التواصل االجتماعي على 

دراسة ميدانية –شبكة األنترنت   

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية 

 –اململكة العربية السعودية  –

املجلد العشرون  –العدد الثاني 

م2014هـ /1435  

Fact of Using the Electronic Databases 

in Accordance to the –Overviews of the 

Faculty Females Members in Princess 

Norah Bent Abdurrahman University 

Social Consultancy 

&Research London –London 

-2015 ISBN978-9957-481-

29-2 SCR London Head Dr. 

Nasser AL Fadly  18/5/2014 

تخزين املطبوعات التقليدية الحالية 

واملستقبلية في املكتبات األكاديمية 

 األسترالية دراسة مترجمة

اململكة العربية  –عالم الكتب 

م 1433/2012السعودية 

العددان الثالث والرابع املجلد 

 الثالث والثالثون 

تحديات البحث العلمي والنشر في جامعة 

األميرة نورة بنت عبد الرحمن وسبل 

 التطوير

اململكة العربية   -عالم الكتب 

هـ 1434الرياض  –السعودية 

م العددان الثالث والرابع 2013/

 املجلد الرابع والثالثون 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 التخصص

 
 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

ملياء بنت خالد 

 الدعيجي

أستاذ 

 مساعد

مكتبات 

 ومعلومات

الخدمات املعلوماتية من 

شبكة االنترنت في 

املكتبات ومراكز 

هـ1424-1423املعلومات    

قواعد البيانات 

االلكترونية للرسائل 

الجامعية السعودية 

املجازة واملتاحة على 

الشبكة العنكبوتية   

هـ1432-1433  
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

نادية بنت 

عبدالعزيز 

 اليحيا

 

أستاذ 

 مساعد

 

مكتبات 

 ومعلومات

 

خصائص 

االستشهادات 

املرجعية في 

الوثائق 

واملخطوطات

هـ1423  

تقييدات 

النجديين على 

املخطوطات 

أنماطها ودالالتها 

التاريخية 

هـ1429  

استخدام أعضاء هيئة التدريس لقواعد 

 املعلومات اإللكترونية في البحث العلمي 

املجلة العربية للدراسات املعلوماتية 

، معهد امللك سلمان للدراسات 

والخدمات االستشارية جامعة 

م 2015يناير  5املجمعة ، العدد   

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في 

التعليم العالي  دراسة ميدانية في جامعة 

 األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

مجلة دراسات املعلومات تصدر عن 

جمعية املكتبات واملعلومات 

م 2015مايو  15السعودية العدد   

اتجاهات طالبات الجامعة نحو أمن 

املعلومات في البيئة الرقمية  دراسة 

ميدانية على عينة من طالبات جامعة 

 األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 –مجلة املكتبات واملعلومات العربية 

تاريخ  –دار املريخ للنشر  -الرياض

م 3/11/2015القبول للنشر   

دور مؤسسات التعليم العالي في التحول 

على مجتمع املعرفة من وجهة  نظر 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

 السعودية

املجلة األردنية للمكتبات واملعلومات 

م 2/11/2015 –عمان  –  
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

والء فوزي 

حمدان  جابر   

 

أستاذ 

 مساعد

 

مكتبات 

 ومعلومات

 

أثر استخدام النظام 

اآللي على أداء 

2006العاملين   

 

استخدام التردد 

الالسلكي في املكتبات 

2011الجامعية   

 

هـ1435املكتبات الخاصة وسبل تطويرها  القرى ملتقى أم    

البحث العلمي والنشر بجامعة األميرة 

هـ1434نورة  

 ملتقى كلية العلوم

االنتاجية العلمية لعضوات هيئة 

التدريس في جامعة األميرة نورة بنت بعد 

الرحمن بالسعودية في الدوريات العلمية 

 العاملية دراسة تحليلية 

املجلة الدولية لعلوم املكتبات 

 –املجلد الثاني  –واملعلومات 

 العدد الثالث 

م 2015  

نظرة على املكتبات الخاصة السعودية 

 وسبل تطويرها 

ندوة املكتبات الخاصة في اململكة 

العربية السعودية : الواقع 

 15-14املستقبل مكة املكرمة 

ه 1435محرم   

م2013نوفمبر  17-18  

تحديات البحث العلمي في جامعة األميرة 

بنت عبد الرحمننورة   

امللتقي العلمي " البحث العلمي في 

جامعة األميرة نورة بنت عبد 

الرحمن بين الواقع واملأمول 

ه 19/6/1434 -18املنعقد في  

م 2013أبريل  28-29  
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 والء فوزي جابر 

 حمدان 

 

أستاذ 

 مساعد

 

مكتبات 

 ومعلومات

 

أثر استخدام النظام 

اآللي على أداء 

2006العاملين   

 

استخدام التردد 

الالسلكي في املكتبات 

2011الجامعية   

 

التكنولوجيا الحديثة املستخدمة في 

مكتبات جامعة  األميرة نورة بنت عبد 

 الرحمن 

مؤتمر العلمي األول لعمادة شئون 

املكتبات التطورات الحديثة في 

والتجارب  –التطلعات  –املكتبات 

م 2014ديسمبر  18-17الرائدة (   

التخطيط ألنشاء مكتبة إلكترونية  

 بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 عالم الكتاب 

تحديات البحث العلمي والنشر في جامعة 

األميرة نورة بنت عبد الرحمن وسبل 

 التطوير 

عالم الكتاب اململكة العربية 

هـ 1434 –الرياض  –السعودية 

م العددان الثالث والرابع 2013

 واملجلد الرابع والثالثون 

الرياض/ جامعة األميرة نورة بنت عبد  ببليوجرافية المرأة السعودية
 الرحمن/ مركز األبحاث الواعدة في

 البحوث االجتماعية ودراسات المرأة 

 مقبول للنشر
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 وثائق

الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

خولة 

بنت 

محمد 

 الشويعر

 

 

 

 

 أستاذ 

 

 

 

 

 وثائق

 

 

دراسة للوثائق 

املحفوظة بأهم 

الوثائق مراكز 

واملكتبات في 

مدينة 

هـ1418الرياض  

 

وثائق عصر امللك 

عبدالعزيز املتعلقة 

باألمور الداخلية 

واملحفوظة في دارة 

امللك عبدالعزيز 

هـ دراسة 1319-1373

هـ1423وتحقيق  

املكتبات الشخصية )الخاصة( في  دور 

تنمية املقتنيات النادرة )الوثائق(في 

بالرياضمكتبة امللك فهد الوطنية   

املشاركة في الندوة العلمية التخصصية عن 

"املكتبات في اململكة الواقع واملستقبل"مكة املكرمة 

م2013جامعة أم القرى نوفمبر   

بحث دراسة للصعوبات واملعوقات 

التي تعيق تفعيل مراكز مصادر التعلم 

في مدارس التنعليم العام باململكة 

 العربية السعودية

:كيف  املؤتمر األول للمكتبات مكتبات الستقبل

ستكون التكنولوجيات الجديدة للقراءة واسترجاع 

املعلومات من املكتبات للقرن الواحد والعشرين 

أهمية املصار التعليمية في تكنولوجيا التعليم 

م2013مأدبا)اململكة األردنية الهاشمية(أبريل   

ي بحث أهمية استخدام التكنولوجيا ف

 التعليم

الدورة السنوية السادسة من معرض الخليج 

الخليج ملستلزمات وحلول التعليم ومنتدى التعليم 

العالمي مركز دبي التجاري العالمي اإلمارات العربية 

م2012املتحدة  مارس   
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

خولة 

بنت 

محمد 

 الشويعر

 

 

 

 

 أستاذ 

 

 

 

 

 وثائق

 

 

دراسة للوثائق 

املحفوظة بأهم 

مراكز الوثائق 

واملكتبات في 

مدينة 

هـ1418الرياض  

 

وثائق عصر امللك 

عبدالعزيز املتعلقة 

باألمور الداخلية 

واملحفوظة في دارة 

امللك عبدالعزيز 

هـ دراسة 1319-1373

هـ1423وتحقيق  

مدى استيعاب لوائح املركز 

الوطني للوثائق واملحفوظات في 

مقررات أقسام املكتبات 

واملعلومات في الجامعات 

السعودية, مجلة دراسات في 

الوثائق )املركز الوطني للوثائق 

 واملحفوظات( 

مجلة دراسات في الوثائق )املركز الوطني 

 للوثائق واملحفوظات(

 اململكة العربية السعودية

د النشرفي صد  

دور مراكز الوثائق واملعلومات 

في بناء مجتمع املعرفة في 

اململكة العربية السعودية 

وفقا ملتطلبات رؤية اململكة 

ـــ دارة امللك عبد العزيز  2030

ــ ,   بالرياض أنموذجا ـ

مجلة دراسات في الوثائق )املركز الوطني 

 للوثائق واملحفوظات(

 اململكة العربية السعودية

 في صدد النشر
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

خولة بنت 

محمد 

 الشويعر

 

 

 

 

 

 أستاذ 

 

 

 

 

 

 وثائق

 

 

 

 

 

دراسة للوثائق 

املحفوظة بأهم 

مراكز الوثائق 

واملكتبات في 

مدينة 

هـ1418الرياض  

 

 

 

وثائق عصر امللك 

املتعلقة عبدالعزيز 

باألمور الداخلية 

واملحفوظة في دارة 

امللك عبدالعزيز 

هـ دراسة 1319-1373

هـ1423وتحقيق  

بحث تأثير تقنية املعلومات في 

مراكز  دراسة لدور تطوير التعليم 

مصادر التعلم في تفعيل العملية 

 التعليمية

املشاركة في منتدى التعليم العالمي 

م2012في دبي مارس   

التعامالت االلكترونية في اململكة 

 العربية السعودية

املؤتمر الحادي والعشرين لالتحاد 

العربي للمكتبات واملعلومات 

بعنوان:املكتبة الرقمية العربية  

 بيروت لبنان

بحث صيانة وترميم املخطوطات 

 والوثائق واملحافظة عليها

دور املخطوطات املقامة في جامعة 

هـ1431التاريخ  امللك سعود قسم  

دور أخصائي املكتبات واملعلومات 

 في ظل املكتبات الرقمية

لالتحاد العربي للمكتبات 18املؤتمر 

واملعلومات بعنوان "مهنة املكتبات 

وتحديات الواقع واملستقبل ودورها 

في الوصول الحر للمعلومات العلمية 

2007والتقنية جدة نوفمبر  
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

 

 

خولة بنت 

محمد 

 الشويعر

 

 

 أستاذ 

 

 

 وثائق

 

 

دراسة للوثائق 

املحفوظة بأهم 

مراكز الوثائق 

واملكتبات في 

مدينة 

هـ1418الرياض  

 

 

وثائق عصر امللك 

عبدالعزيز املتعلقة 

باألمور الداخلية 

واملحفوظة في دارة 

امللك عبدالعزيز 

هـ 1319-1373

دراسة 

هـ1423وتحقيق  

قياس جودة خدمات املكتبات 

العامة ومراكز املعلومات دراسة 

حالة على خدمات املعلومات في 

مكتبة امللك عبدالعزيز العامة 

 بالرياض

املشاركة في املؤتمر الخامس لجمعية 

املكتبات واملعلومات السعودية 

مات في املوسوم "دور مؤسسات املعلو 

اململكة في عصر مجتمع املعرفة: 

 تحديات الواقع وتطلعات املستقبل"

م2008واملقام في جدة اكتوبر   

بحث بعنوان "نظام أرشفة وإدارة 

 الوثائق الكترونيا"

املؤتمر العشرون لالتحاد العربي للمكتبات 

نحو جيل جديد من نظم  واملعلومات

ة املعلومات واملتخصصين رؤية مستقبلي

2009الدار البيضاء املغرب ديسمبر   

حفظ وأمن الوثائق" دراسة 

 تطبيقية على مراكز حفظ الوثائق"

م2007مجلة عالم الكتب   

دور أخصائي املكتبات واملعلومات 

 في ظل املكتبات الرقمية

مجلة دراسات عربية في املكتبات 

م2008واملعلومات   
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

خولة بنت 

محمد 

 الشويعر

 أستاذ 

 

 وثائق

 

دراسة للوثائق 

املحفوظة بأهم 

مراكز الوثائق 

واملكتبات في 

مدينة 

هـ1418الرياض  

وثائق عصر امللك 

عبدالعزيز املتعلقة 

باألمور الداخلية 

واملحفوظة في دارة 

امللك عبدالعزيز 

هـ 1319-1373

دراسة 

هـ1423وتحقيق  

دراسة ملجموعة من وثائق األوقاف املحفوظة 

 في مكتبة امللك فهد الوطنية

مجلة مكتبة امللك فهد 

م2008الوطنية  

صيانة وترميم الوثائق واملخطوطات بدارة 

 امللك عبدالعزيز

مجلة املكتبات واملعلومات 

م2009العربية  

أهميته للمؤسسات  األرشيف االلكتروني و 

الحكومية : مدى تطبيقه في أمارة منطقة 

 الرياض

 –مجلة املكتبات واملعلومات العربية 

عدد يوليه  –جمهورية مصر العربية 

134-58م ص ص 2012  

وثائق الشيخ عبد العزيز بن باز املتعلقة 

بالطالق : دراسة وثائقية لبعص النماذج 

 املختارة

 –السعودية  –مجلة الدرعية 

هـ 1434املحرم  – 56-55،ع15س

152-119م ص .ص 2013يناير   

تأثير تقنية املعلومات في تطوير التعليم : 

دراسة لدور مراكز مصادر التعلم في تفعيل 

 العملية التعليمية

املجلة العربية لألرشيف والتوثيق 

، 3433،ع17واملعلومات ، تونس س

294-193ص. ص  2013ديسمير  

توظيف األساليب الحديثة في مجال 

 تكنولوجيا وتقنية املعلومات في التعليم

 املؤتمر الدولي للتخصصات األكاديمية

بمدينة برشلونه االسبانية خالل 

هـ21/8/1435-18الفترة من   
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

بنت خولة 

محمد 

 الشويعر

 أستاذ 

 

 وثائق

 

دراسة للوثائق 

املحفوظة بأهم 

مراكز الوثائق 

واملكتبات في 

مدينة 

هـ1418الرياض  

وثائق عصر امللك 

عبدالعزيز املتعلقة 

باألمور الداخلية 

واملحفوظة في دارة 

امللك عبدالعزيز 

هـ 1319-1373

دراسة 

هـ1423وتحقيق  

توظيف األساليب الحديثة في مجال 

 تكنولوجيا تقنية املعلومات في التعليم

املؤتمر الدولي للتخصصات 

األكاديمية بإيطاليا خالل الفترة من 

هـ6-10/12/1434  

رقمنه املخطوطات العربية في مؤسسات 

 املعلومات باململكة العربية السعودية

املجلة العربية للدراسات املعلوماتية 

الصادرة عن املركز العربي 

والبحوث مقبول للنشر  للدراسات

م8/9/2014بتاريخ   

خدمات املعلومات املتاحة لذوي االحتياجات 

الخاصة في املكتبات الجامعية باململكة 

العربية السعودية مكتبة األمير سلمان 

 املركزية بجامعة امللك سعود أنموذجا

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية  

ه1436م/2014  

 للخدمات ميدانية دراسة الوثائق خدمات

.الرياض بمدينة الوثائق مراكز في الوثائقية  

مجلة مكتبة امللك فهد  الوطنية 

2013 

مراكز حفظ الوثائق في مدينة الرياض : 

 دراسة لعدد منها 

م2004مكتبة امللك فهد الوطنية   

وثائق عصر امللك عبد العزيز املتعلقة باألمور 

الداخلية واملحفوظة في دارة امللك عبد العزيز 
  ه دراسة وتحقيق1316-1373 

م2007دارة امللك عبد العزيز   
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

خولة بنت 

محمد 

 الشويعر

 أستاذ 

 

 وثائق

 

دراسة للوثائق 

املحفوظة بأهم 

مراكز الوثائق 

واملكتبات في 

مدينة 

هـ1418الرياض  

وثائق عصر امللك 

عبدالعزيز املتعلقة 

باألمور الداخلية 

واملحفوظة في دارة 

امللك عبدالعزيز 

هـ 1319-1373

دراسة 

هـ1423وتحقيق  

فهرسة تكشيف  مجموع فتاوي الشيخ عبد العزيز 

هللا والتي تقع في ثالثين مجلد  بن باز   يرحمه  

ه1427الرياض   

قياس جودة خدمات املكتبات العامة ومراكز 

املعلومات : دراسة حالة على خدامات 

 املعلومات في مكتبة امللك عبد العزيز بالرياض 

مجلة دراسات املعلومات العدد 

مايو  1430الخامس جماد األول  

28-7ص.ص2009  

هنية ألخصائي املكتبات واملعلومات في التنمية امل

 البيئة الرقمية 

مجلة جمعية املكتبات املتخصصة 

 18م خاص باملؤتمر 2012مارس 

لجمعية املكتبات املتخصص فرع 

 الخليج العربي 

دور املكتبات الشخصية ) الخاصة ( في تنمية  

املقتنيات النادرة )الوثائق( في مكتبة امللك فهد 

 الوطنية 

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية مج 

رجب و ذو الحجة  2العدد  20

م 2014ه مايو واكتوبر 1435

32-5ص.ص   

اهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم : 

دراسة للصعوبات واملعوقات التي تعيق تفعيل 

مراكز مصادر التعليم في اململكة العربية 

 السعودية 

املجلة األردنية للمكتبات واملعلومات 

م 2014عام  49العدد الثالث مجلد   

رقمنة املخطوطات العربية في مؤسسات 

 املعلومات باململكة العربية السعودية 

املجلة العربية للدراسات املعلوماتية 

الصادرة عن املركز العربي للدراسات 

بانتظار صدورها –والبحوث   
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 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

خولة بنت 

محمد 

 الشويعر

 أستاذ 

 

 وثائق

 

دراسة للوثائق 

املحفوظة بأهم 

مراكز الوثائق 

واملكتبات في 

مدينة 

هـ1418الرياض  

وثائق عصر امللك 

عبدالعزيز املتعلقة 

باألمور الداخلية 

واملحفوظة في دارة 

امللك عبدالعزيز 

هـ 1319-1373

دراسة 

هـ1423وتحقيق  

جوانب االستفادة من املتخصصين في 

املكتبات والوثائق في أعمال املركز 

تكوين املتخصصين في الوثائق 

 واألرشيف

رؤية التكامل والتعاون الرياض 

املركز التاريخي بدارة امللك عبد 

هـ3/9/1437العزيز   

املكتبات التوجيهات لتطوير تخصص 

 واملعلومات في عصر املعرفة

 يوم البحث العلمي

 مركز بحوث كلية اآلداب

 جامعة األميرة نورة

هـ28/6/1438  
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 التخصص

 
 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير

بنت منى  

 عبد هللا 

 الدخيل

أستاذ 

 مساعد

بأشيقر وثائق الصوام  وثائق

هـ1417دراسة دبلوماتية   

وثائق قرية العليا 

املحفوظة بمكتبة 

امللك فهد الوطنية 

)دراسة 

هـ1424وتحقيق(  

دورة حياة الوثيقة-بحث  مقبول للنشر ومقدم ملؤتمر األرشفة  

 االلكترونية بالكويت

كشاف فتاوى الشيخ ابن باز رحمه هللا 

هـ1425  

 دار اإلفتاء

وثائق قرية العليا املحفوظة بمكتبة  -كتاب 

هـ(       1385-1360امللك فهد الوطنية)

 )دراسة وتحقيق(

هـ1424مكتبة امللك فهد الوطنية  

املتاحف الخاصة ودورها املعرفي  -بحث مقبول للنشر ومقدم ملؤتمر املكتبات  

 واملعلومات العاشر بالقاهرة

أقدم البرديات العربية في املكتبة  -بحث

 الوطنية بفينا )دراسة دبلوماتية(

 بحث تفرغ علمي

خالل الفصل الدراس ي األول من 

هـ ) مقبول 1435/1436العام 

 للنشر(

املتاحف الخاصة في اململكة العربية -بحث 

 السعودية و دورها املعرفي

مؤتمر إتاحة املعرفة وحق الوصول 

إلى املعلومات في املجتمع العربي 

املعاصر التحديات والتطلعات 

جمهورية مصر  –بمدينة القاهرة 

-5خالل الفترة  –العربية 

هـ )مقبول للنشر (16/7/1434  

التوثيق الشفوي وآليات في اململكة العربية 

 السعودية  

 تحت النشر 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

هدى بنت 

عبدهللا 

 العبد

 العالي

أستاذ 

 مساعد

طرق حفظ الوثائق  وثائق

بدور الوثائق 

واملكتبات بمدينة 

1421الرياض  

الوثائق التاريخية في 

اململكة العربية 

السعودية: دراسة 

مسحية تقويمية 

1428 

الوطني ودوره كأحد  األرشيف

2013مصادر املعلومات  

مؤتمر اسطنبول العالمي 

اآلسيوي واألوروبي لعام 

هـ2013  

املذكرات الشخصية ودورها  في 

2011كتابة التاريخ  

 ملتقى في املتحف البريطاني

ميناء ينبع التجاري: دراسة وثائقية 

في وثائق ينبع املحفوظة في مكتبة 

هـ1435الوطنيةامللك فهد   

 ندوة تاريخ ينبع

األميرة نورة بنت عبد الرحمن في 

 املصادر التاريخية

 جامعة األميرة نورة

أخبار الدولة السعودية األولى 

والثانية في املوسوعة العربية 

العاملية: دراسة استقصائية 

هـ1435  

 الدار العربية للموسوعات
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

هدى بنت 

 عبدهللا

 العالي العبد

أستاذ 

 مساعد

طرق حفظ الوثائق  وثائق

بدور الوثائق 

واملكتبات بمدينة 

1421الرياض  

الوثائق التاريخية 

في اململكة العربية 

السعودية: دراسة 

مسحية تقويمية 

1428 

الوثائق املحفوظة في مركز الوثائق املحلية: 

امللك فيصل للبحوث والدراسات 

هـ1430اإلسالمية  

 جامعة امللك سعود

األميرة نورة بنت عبدالرحمن في املصادر 

هـ1435التاريخية  

جامعة األميرة نورة بالتعاون مع دارة 

 امللك عبدالعزيز

ميناء ينبع التجاري وأهميته التاريخية من 

هـ1435مكتبة امللك فهد الوطنيةخالل وثائق   

 الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

األرشيف الوطني ودوره كأحد مصادر 

هـ1435املعلومات  

 مجلة العلوم اإلنسانية في بوسطن

اتجاهات الباحثين في االستفادة من املصادر 

 
ً
م2012التاريخية: الوثائق نموذجا  

املؤتمر العالمي العاشر حول 

االتجاهات الحديثة في مجال 

 االنسانيات

ميناء ينبع التجاري من خالل وثائق مكتبة 

 امللك فهد الوطنية

 –الندوة العلمية : ينبع عبر التاريخ" 

-3-2خالل الفترة  –بمدينة ينبع 

هـ1/1435  

األرشيف الوطني ودروة كمصدر 

 للمعلومات

مؤتمر الشرق والغرب في مدينة 

التركية خالل الفترة اسطنبول 

هـ7-10/8/1434  
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 تقنية إدارة املعلومات

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص الرتبة العلمية اسم العضو

نورة بنت 

ناصر 

 الهزاني 

أستاذ 

 مساعد 

تقنية 

إدارة 

 املعلومات 

الخدمات 

اإللكترونية في 

األجهزة الحكومية: 

تقييم ملواقع 

الوزرات السعودية 

 على اإلنترنت 

الشبكات 

االجتماعية 

وأثرها على 

مشاركة 

املعرفة في 

مؤسسات 

التعليم 

العالي 

 السعودي 

مكتبة األمانة العامة الرقمية بمجلس  التحول نحو املكتبات الرقمية في املنظمات واملؤسسات.

 –ن لدول الخليج العربية التعاو 

م2009-التسجيلية     

خدمة االنترنت بين املكتبات ومقاهي االنترنت. محمد 

  -الخليفي 

م2008التسجيلية   

م 2008هـ  التسجيلية 1429جماد األولى  التعامالت االلكترونية في معهد االدارة العامة.  

دراسة  -مواقع امانات املدن السعودية على االنترنت.

 تقييمية 

جماد األولى  -2دراسات املعلومات ع

م 2008هـ 1429  

هـ 1429مكتبة امللك فهد  الخدمات االلكترونية في االجهزة الحكومية.  

ه 1430مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية  واصفات البيانات في املواقع الحكومية السعودية.  

: مفاهيم وتطبيقات.2الويب  ه1430جمعية املكتبات واملعلومات    

م 2011مجلة املعلوماتية  تحديات ادارة املعرفة.  

م 2011مجلة املعلوماتية  مفهوم وبنية الويب الداللي.  

 مجلة دراسة املعلومات الشبكات االجتماعية وأثرها على تعزيز األمن الفكري 

واصفات البيات في مواقع اقسام املكتبات واملعلومات في 

 الجامعات السعودية 

 مجلة مكتبة امللك فهد 
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الرتبة  اسم العضو

 العلمية

 جهة النشر األبحاث رسالة الدكتوراه رسالة املاجستير التخصص

نورة بنت ناصر 

 الهزاني 

أستاذ 

 مساعد 

تقنية 

إدارة 

 املعلومات 

الخدمات 

اإللكترونية في 

األجهزة الحكومية: 

تقييم ملواقع الوزرات 

السعودية على 

 اإلنترنت 

الشبكات 

االجتماعية 

وأثرها على 

مشاركة املعرفة 

في مؤسسات 

التعليم العالي 

 السعودي 

تطبيق تبني عضوات هيئة التدريس ملفاهيم 

 عمليات إدارة املعرفة
م2017مجلة أعلم   

( من مواقع Metadataواصفات البيانات )

أقسام املكتبات واملعلومات بالجامعات 

 السعودية على األنترنت

 مجلة مكتبة امللك فهد

م2016  

الشبكات االجتماعية وأثرها على تعزيز األمن 

 الفكري لدى طالبات جامعة األميرة نورة

 دراسات املعلومات

م2016  

التدريب املبني على املعرفة في املركز الوطني 

 لألرشيف تصور مقترح

 يوم الوثائق العاملي

 املركز الوطني للوثائق

 الديوان امللكي

م2016  

دور املدرسة االبتدائية في تفعيل السلوك 

البيئي من وجهة نظر طالبات الصف 

 السادس االبتدائي

النشرقيد   

م2016  
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  ال ض ء      ال   لى   ج       
         ق م   م    ضو

 2           ال ال         ن  ي   جل    

           ال ال            م    و  ن 

 1   لغ            جو    آ    خ    

 2     خ      نى   ق   ن 

     خ                 

 1 جغ  ف                   ي

 6    ج وع
 

 

  ال ض ء      ال   لى   ج            ك

            /          1 

 4 جغ  ف     /    م    لوال

 
 

 جغ  ف    /        ق  
 جغ  ف    / وف ء      ج 

  جغ  ف    / ف         

 5    ج وع
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  ال ض ء      ال   لى   ج              

 3          ال      غ   ي    ن 

          ال     لو        
          ال       ون        

 2      نو         

        م       ي

 2           ف    ق   ن 

            ء      ي

 1 جغ ف   نو         ن 

 8    ج وع
 

 

  ال ض ء      ال   لى   ج     ض  

 3          ال         ء  ن      

          ال    ن         وو  

          ال           ف  س 

 3        ن        ع 

        نو          

           ء   ق   ن  

 6    ج وع 
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  ال ض ء     ق      لى  ق      ف غ  ل  
 8          ال   

 7   لغ         

 2 جغ  ف  

 4     خ

21   ج وع                                                     

 

 

  ال ض ء     ق      لى  ق           ل  

 2     خ
 

 

 

 

  ال ض ء     ق      لى  لب  ج     ف غ

 8           ال ال   
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 أخيرا:

 

وشاركنا ببياناته العلمية  نشكر كل من ساهم في إصدار هذا الدليليسرنا أن و والسداد نسئل هللا لنا ولكم التوفيق 

 والبحثية كما ننوه بأن جميع البيانات املذكورة ألعضاء هيئة التدريس بناء على تحديث العضو لبياناته سنويا..

إن ُوجد بيانات قديمة أو لم يتم تحديثها. انونخلي مسؤوليت  

.وهللا املوفق.  

 


