
 األولويات البحثية
 

 قسم الدراسات اإلسالمية:
 

 أوال : تخصص أصول الفقه
  
صول الفقه في ضبط المصطلحات المنطقية وتفسير النصوص أثر أالبحث في -

.النظامية   
.سالميةاإل لكررويي م  لالل مقاصد الرريةةاإل إلرهابامكافحة   -  

.صول الفقه والقواعد الفقهيةأتحقيق كرب الرراث في   - 
.يظمة السةوديةألاصولية ع يماذج م  ات القواعد األتطبيق  - 
.سالميةثر في مقاصد الرريةة اإلأاللفاظ ودالالت ا -  
.النوازل المةاصرة لىوتطبيقاته ع صولي المةاصرالفكر األ  - 

 
 ثاييا: تخصص الفقه

 
 - .ةالري تخص المرأ الموضوعات

.النوازل الفقهية-   
 . االفروق الفقهية في أبواب الفقه عموم  -

.ةفقه والقايون في المسائل المخرلفالمقارية بي  ال  - 
.البينية بي  الفقه والةلوم األلرى البحوث -  

.الفقهية المخطوطات  - 
 
 
 
 
 



 
   ثالثا: تخصص السنة النبوية وعلومها

 
.النبويةمسار دراسات مةاصرة للسنة  -  

.مسار توثيق وتحقيق الرراث الةلمي -  
.مسار دراسات المرأة في السنة النبوية -  

 
 رابةا: تخصص الرفسير وعلوم القرآن

 
.مقاصد القرآن م  حيث الموضوعات واألساليب -  
مناهج الدليلة في فهم الرأصيل لةلم الرفسير وتطبيقات ذلك في الرد على ال-

.يصوص القرآن   
المصطلحات م  لالل منهج البحث في الرفسير الموضوعي الةناية برحرير - 

.للمصطلح القرآيي  
.موقف القرآن الكريم م  القضايا المةاصرة-  
.إبراز الهدايات والجوايب الرربوية في القرآن الكريم-  
.والةناية بالموسوعات القرآيية ن الكريمآدفع الربهات ع  القر  - 
.االهرمام بالقيم في القرآن الكريم-  
 

 لامسا: األولويات البحثية لرخصص الةقيدة
.األبحاث المرةلقة باألوبئة-   

.(االيحرافات الةقدية المةاصرة )النوازل - 
.اإللحاد أسبابه وآثاره  - 

.دراسة أثر اإلعالم الوثني على عقائد النشء-   
.جهود المنصري  في القارة األفريقية دراسة -  

 
 
 



  قسم اللغة الةربية:
 

.النقد الثقافي-   
.اللساييات الحاسوبية -  
.المةاجم الحاسوبية -   
.الرداوليات وقضايا الرواصل -   

اللغات  -االجرماع  علم –علم النفس  -الدراسات اإلسالمية  -الدراسات البينية ) الحاسب  )
(.والررجمة  

.بناء المةاجم المرخصصة -   
.البالغة الجديدة ) الحجاج( بكافة أيواعه -   

.علم اللغة النفسي -   
.علم اللغة االجرماعي -  

.علم األصوات الرواصلي  - 
.اللساييات الةرفايية - 

.األدب المقارن  - 
.األدب الرقمي   

 
 قسم الراريخ:

.والثقافي الحضاري  الرراث  - 
.الراريخي رث اإل  - 
.قبل الةصور في المملكة حضارة ما-   

.ثار والمةالم السياحيةخاطر والجرائم الري ترةرض لها اآلالم - 
.وسائل المحافظة على الرراث الحضاري-  
.ة السةودية في الرنميةدور المرأ-  
 
 
 



 قسم الجغرافيا:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم المكربات والمةلومات:
.األرشفة اإللكررويية-  

.األم  المةلوماتي - 
.المةلوماتية الصحية-  
.الرلوث المةلوماتي-  
.الذكاء االصطناعي في مجال المةلوماتية-  
.السلوك المةلوماتي-  
.اقرصاديات المةرفة-  

 

 


