
 فً ماجستٌر الثمافة اإلسبلمٌة )صباحً( أفكار البحوث التكمٌلٌة

 المرشد الموضوع اسم الطالب/ـة التارٌخ ج م

 التركً خولة 99/11 3  1
معولات الحوار فً المجتمع السعودي 

 ٌتهوسبل تنم
 العوٌسً عبد هللاد. 

 انتصار العتٌبً = = =   9
-لنسبية الثقافية في الفكر الغربي مفهوم ا

 نقذية في ضوء اإلسالم دراسة
 العوٌسً عبد هللاد. 

 مها المانع = = =   3
ضد المرأة فً المواثٌك  مفهوم العنف

 نمدٌة فً ضوء اإلسبلم دراسة-الدولٌة 
 العوٌسً عبد هللاد. 

 نجبلء المطٌري = = =  
مفهوم الجودة فً الفكر اإلسبلمً 

 وتطبٌماته المعاصرة
 مرفوض

 أمل الغامدي 5/11 4  4
مفهوم تارٌخٌة النص: دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 العوٌسً عبد هللاد. 

 العوٌسً عبد هللاد. مفهوم تجدٌد الخطاب الدٌنً سلٌمان الباتلً = = =   5

 = = = 
عبدالرحمن 

 المعود

مصادر الثمافة اإلسبلمٌة فً العصر 
الحاضر وأثرها فً تكوٌن شخصٌة المثمف 

 المسلم
 مرفوض

6  5 91/11 
عبدالعزٌز 
 الحجوري

آثار التعصب الفكري المعاصر والمولف 
 منه

 د. عبدهللا العوٌسً

 منال الخمٌس = = =  7
اآلثار الثمافٌة لتطبٌك اتفالٌات منظمة 
التجارة العالمٌة: دراسة استشرافٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. إسحاق السعدي

 نهى الخلٌفً = = =   8
مفهوم الجندر: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
أ.د. عبدهللا 
 األوصٌف

 مركزٌة التوحٌد فً تفكٌر المثمف المسلم لطٌفة النوٌبت 97/11 6  9
أ.د. عبدالرحمن 

 الزنٌدي

 عبل الدرٌهم = = =   11
مفهوم الدٌممراطٌة السٌاسً: دراسة نمدٌة 

 فً ضوء اإلسبلم
أ.د. عبدالرحمن 

 الزنٌدي

 روان الشعبلن = = =   11
تأصٌلٌة نمدٌة فً مفهوم الحضارة: دراسة 

 ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

19   = = = 
البندري آل 

 شرٌم
مفهوم السلفٌة: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
أ.د. عبدالرحمن 

 الزنٌدي

 علً فمٌهً = = =   13
مفهوم الحرٌة فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة 

 فً ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا العمرو

 مرام زاهد = = =   14
الصحة اإلنجابٌة فً المواثٌك مفهوم 

 الدولٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. إٌمان سعدالدٌن

 خولة المبل = = =   15
مفهوم التنوٌر: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. ناصر الٌحٌى

 عبدهللا الرشٌد = = =   16
مفهوم المجتمع المدنً: دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. أحمد الحسٌنً

 د. عبدهللا العمرو أخبللٌات التعامل بٌن الزوجٌن شعاع المطلك = = =   17

 أمل العجبلن = = =   18
أثر المرأة السعودٌة فً الولاٌة من اإلرهاب 

 ومكافحته
 د. إسحاق السعدي

 د. ناصر آل توٌم أسالٌب الحوار الثمافً وسبل تطوٌرها فاطمة الدوسري = = =   19

 لمٌس الحسٌنً 97/11 6  91
االستخبلف:  دراسة ممارنة فً مفهوم 

 ضوء اإلسبلم
 د. إسحاق السعدي



 سارة السبٌعً 19/19 7  91
مفهوم التمٌٌز ضد المرأة فً المؤتمرات 
 الدولٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

 د. ناصر آل توٌم

 خلود الحربً = = =   99
مفهوم السنن اإللهٌة: دراسة تحلٌلٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. إبراهٌم طلبة

 نورة الهدلك = = =   93
ثمافة االستهبلن الشرائً فً ظل العولمة: 

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. ناصر آل توٌم

 بدور العدسانً = = =   94
مفهوم المواطنة: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

 د. عبدهللا العمرو اإلحسان حمٌمته وآثاره نجبلء المطٌري = = =   95

 أمانً السوٌح = = =   96
مفهوم االستغراب: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

  = = = 
عبدالرحمن 

 المعود
 الصبغة اإللهٌة على الثمافة اإلسبلمٌة

طلب المشرف 
 تغٌٌره

 خزنة السبٌعً 96/19 8  97
مفهوم تمكٌن المرأة فً االتفالات الدولٌة: 

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 عبدهللا الزاٌديد. 

 مها الشمري = = =   98
المساواة بٌن المرأة والرجل فً المواثٌك 

 الدولٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا الزاٌدي

 وفاء الشبانة = = =  
مولف الشٌخ عبد العزٌز بن باز من الغزو 

 الثمافً
 مرفوض

 نورة األحمد = = =  
والموانٌن زواج الصغٌرات بٌن اإلسبلم 

 الدولٌة وآثاره الثمافٌة
 مرفوض

 ثرٌا الماسم 11/1 11  99
مفهوم حموق اإلنسان: دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا الزاٌدي

 هٌا الشٌبان = = =   31
مفهوم االستشراق: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. إسحاق السعدي

 اإلسبلمًمفهوم الجمال فً الفكر  رٌم الجرٌوي = = =   31
د. عبدالرحمن 

 الجرٌوي

 أسماء الثنٌان = = =   39
مفهوم اإلرهاب: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. عبدهللا العمرو

 أنوار الهاشم = = =   33
مفهوم الهوٌة: دراسة تأصٌلٌة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

 أروى المزٌد = = =   34
تأصٌلٌة مفهوم التغٌٌر فً اإلسبلم: دراسة 

 فً ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

 د. ناصر التركً أثر المٌم فً بناء شخصٌة الطفل المسلم رٌم المنصور = = =   35

 نهى الفاٌز = = =   36
مفهوم الوسطٌة: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. ناصر التركً

 أمانً المرنً = = =   37
مغهوم العلمانٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. عبدهللا الزاٌدي

 خالد الفاٌز = = =  
جرٌمة التعذٌب فً المواثٌك الدولٌة )طلب 

 تغٌٌره(
د. عبدالرحمن 

 الجرٌوي

 فاٌز العطوي 94/1 11 
مفهوم العنف ضد األطفال فً المواثٌك 

 الدولٌة
 مرفوض

 علً الحارثً = = =   38
مفهوم الحرٌة الشخصٌة فً المواثٌك 

 نمدٌة فً ضوء اإلسبلمالدولٌة: دراسة 
 أ.د. مفرح الموسً



39   11 94/1 
إبراهٌم 
 الشرادٌن

مفهوم التطرف: دراسة نمدٌة فً ضوء 
 اإلسبلم

 د. عبد هللا العمرو

 مها الشمري = = =   41
المساواة بٌن الرجل والمرأة بٌن اإلسبلم 

 والمواثٌك الدولٌة
 د. عبد هللا العمرو

 أمل العنزي 9/9 13  41
مع اآلخر: دراسة نمدٌة فً مفهوم التعاٌش 

 ضوء اإلسبلم
 د. أحمد الحسٌنً

 وفاء الشبانة 9/9 15  49
مفهوم التنصٌر: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. ناصر آل توٌم

 وفاء المحٌسن 96/9 17  43
ظاهرة موروث األمم الثمافً فً المرآن 

 الكرٌم
 د. عبدهللا العوٌسً

 نورة األحمد 14/3 18  44
الذكورٌة: دراسة نمدٌة فً مفهوم السلطة 

 ضوء اإلسبلم
 أ.د. مفرح الموسً

 تغرٌد الملحم 91/3 19  45
مفهوم الحجاب: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. ناصر التركً

 فاٌز العطوي = = =   46
مفهوم حرٌة الرأي فً الفكر الغربً: 

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
أ.د. عبدهللا 
 األوصٌف

 السٌاريخلود  19/4 91  47
مفهوم حوار األدٌان: دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. أحمد الحسٌنً

 مرٌم الشاٌع = = =   48
مفهوم االختبلط: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. عبدهللا الزاٌدي

49   = = = 
عبدالرحمن 

 المعود
سنن الصراع بٌن الحك والباطل: دراسة 

 تأصٌبٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. إبراهٌم طلبة

 منٌرة العصٌمً = = =   51
مفهوم الشورى: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. ناصر التركً

51   = = = 
زنٌفر دمحم 

 العجمً
األمن الفكري وجهود المملكة تحمٌك وسائل 

 العربٌة السعودٌة فً تحمٌمه
 حسٌن د. دمحم 

 لمى أبانمً = = =   59
مفهوم التأوٌل )الهرمنٌوطٌما( فً الفكر 

 المعاصر: دراسة تحلٌلٌة نمدٌةالغربً 
 د. عبدهللا العوٌسً

53  93 9/6 

حصة بنت 
إبراهٌم  
 السبٌعً

مفهوم الوالعٌة:دراسة نمدٌة فً ضوء 
 اإلسبلم

أ.د. عبدهللا 
 األوصٌف

 ندى الهدلك 16/6 94  54
األبعاد الثمافٌة لمضاٌا المرأة واألسرة لدى 

 تمرٌر راند
 د. هوٌدا الطوٌل

55   = = = 
إبراهٌم 
 الدسٌمانً

 د. عبدهللا العمرو مفهوم المٌم: دراسة تأصٌلٌة نمدٌة

 أحمد الضبٌعً = = =   56
مفهوم العولمة الثمافٌة: دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
أ.د. عبدالرحمن 

 الزنٌدي

 31 15/7 

عبدالعزٌز بن 
عبدالكرٌم 

 المصٌر

مفهوم الحكومة الدٌنٌة )الثٌولراطٌة( فً 
 الفكر الغربً

 )انسحب(

  = = = 
علً ناصر 

 الحارثً
 مرفوض أثر المٌم العلمٌة فً بناء شخصٌة المسلم

 خالد الفاٌز = = =   57
مفهوم صدام الحضارات: دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
أ.د. عبدهللا 
 األوصٌف

 هـ1439-1431العام الجامعً  



 عبٌر عاتً 94/11 9 
األثر الثمافً للعمالة المنزلٌة على األسرة 

 السعودٌة
 )انسحبت(

 مرفوض الحوار الدعوي: دراسة تأصٌلٌة بدور المطوع = = =  

 د. أحمد الحسٌنً أخبللٌات المضاء فً اإلسبلم عبٌر الخضٌري 9/11 4  58

 حنان الحمداء = = =   59
السنن اإللهٌة فً الحٌاة اإلنسانٌة )سنة 

 التغٌٌر نموذًجا(
 د. عبدهللا العوٌسً

 الطوالةأمانً  = = =   61
اآلثار الثمافٌة ألندٌة الروتاري: دراسة 

 نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. دمحم عمر خالد

 )انسحبت(  اآلثار الثمافٌة للعنف األسري ابتسام الصمٌه = = =  

 )انسحبت(  اآلثار الثمافٌة للبطالة أسماء التمٌمً = = =  

61   = = = 
عبدالعزٌز 

 المصٌر
 د. أحمد الحسٌنً اإلسبلمأخبللٌات مهنة الطب فً 

 د. عبدهللا العمرو أخبللٌات الحسبة فً اإلسبلم سارة الشهٌل = = =   69

63   = = = 
مشاعل 
 المحطانً

 د. عبدهللا العمرو أخبللٌات الدعوة فً اإلسبلم

 د. عبدهللا العمرو لٌمة النصٌحة فً اإلسبلم نورة الروٌس = = =   64

 د. عبدهللا الصرامً اإلسبلممفهوم العلم فً  رٌم الحسن = = =   65

 سعدى المرنً = = =   66
مفهوم االغتراب: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 )انسحبت( 

 د. عبدهللا العوٌسً بناء الوعً وعبللته باإلبداع الفكري نورة العوٌشز = = =   67

 د. عبدهللا الزاٌدي مفهوم الغزو الثمافً نجبلء السبٌت = = =   68

 العٌبانصبلح  = = =  69
مفهوم التراث: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
أ.د. عبدالرحمن 

 الزنٌدي

 المسؤولٌة الثمافٌة رٌا الزنٌدي 16/11 5  71
أ.د. عبدالرحمن 

 الزنٌدي

 علً الحارثً = = =  71
مفهوم البر: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. حسٌن الدٌب

 المسلمةتحدٌات العولمة والمرأة  أفنان الحسٌن = = =  
مرفوض )ٌختار 

 لضٌة واحدة(

 آالء الجهٌمان = = =   79
مفهوم مجتمع المعرفة: دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

 بدرٌة الشمري = = =   73
مفهوم عمل المرأة فً توصٌات المؤتمرات 

 الدولٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا الصرامً

 المطوعبدور  = = =  
البعد  –التطوع  فً األعمال الثمافٌة 

 الثمافً فً الدعوة
 مرفوض

 مرفوض أخبللٌات المحاور فً اإلسبلم فاطمة الكثٌري = = =  



 بدرٌة الفارس = = =  
 –تربٌة األبناء فً ظل االنفتاح اإلعبلمً 

 إنصاف اإلسبلم للمرأة
 مرفوض

 غزوى العنزي = = =  
التطوعً فً المملكة أخبللٌات مهنة العمل 

 العربٌة السعودٌة
 مرفوض

 مرفوض أخبللٌات التعامل مع األبناء خلود الزٌد = = =  

74  6 1/19 

بنت عبد دالل 
هللا بن عبد 

 الصبٌحًالكرٌم 
 د. دمحم عمر خالد البعد الثمافً للغة

 د. هوٌدا الطوٌل أخبللٌات المتعلم فً اإلسبلم أسماء التمٌمً = = =   75

 د. ناصر التركً أثر األخبلق فً سلون الفرد والمجتمع  منال العمرو = = =   76

 د. أحمد الحسٌنً أسس نظام األسرة فً اإلسبلم ابتسام الصمٌه = = =   77

 د. إسحاق السعدي حمٌمة استشراف المستمبل علً الشهري = = =   78

 عادل آل موسى = = =  
مفهوم المانون: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 مرفوض

 فلاير الفنتوخ = = =   79
أسباب ظاهرة الفتٌات المسترجبلت وسبل 

 عبلجها
 عبد هللا العوٌسًد. 

81  7 99/19 
عبد العزٌز 
 المحطانً

 د. عبدهللا الزاٌدي أخبللٌات اإلعبلم فً ضوء اإلسبلم

 د. أحمد الحسٌنً أخبللٌات مهنة التعلٌم فً اإلسبلم سارة الزامل = = =   81

 د. إبراهٌم طلبة السنن اإللهٌة فً التمكٌن مشاعل المانع = = =   89

 د. عبدهللا الصرامً اآلثار الثمافٌة لعمل المرأة دمحم الشهرانً = = =   83

 د. مانع المانع أخبللٌات مهنة اإلمامة والخطابة غالٌة المحارب   = = =   84

 د. دمحم حسٌن لٌمة اإلٌثار فً اإلسبلم زٌنب الخضٌري = = =   85

 د. ناصر التركً لٌمة التعاون فً اإلسبلم غزوى العنزي = = =   86

 د. دمحم عمر أخبللٌات الطب النفسً هند الشمالً = = =   87

 العنود العصٌمً = = =   88
مفهوم الصدمة الثمافٌة: دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

89   = = = 
دمحم بن سٌف 

 المحطانً
نمدٌة فً ضوء  مفهوم العصرانٌة:دراسة
 اإلسبلم

أ.د. عبدالرحمن 
 الزنٌدي

 د. رجب عبد الحمٌد ضوابط الحرٌة الفكرٌة صٌغة الحربً = = =   91

 د. عبدهللا العمرو أخبللٌات التعامل مع شبكة المعلومات خلود الزٌد = = =   91



99  8 99/19 
سارة بنت أحمد 

 الدوٌش
 اإلسبلمً الفكر على التمالٌد أثر

أ.د. عبدالرحمن 
 الزنٌدي

93   = = = 
أروى بنت 
 عبدهللا الفاٌز

اآلثار األخبللٌة للعولمة على األسرة 
 المسلمة وسبل مواجهتها

 د. ناصر التركً

94   = = = 
زٌنة بنت فهد 

 المحطانً
 د. عبدهللا الزاٌدي مفهوم اإللزام الخلمً

95   = = = 
 بنت فاٌزة
 الحربً عبدهللا

 ناصر الٌحٌىد.  عثةتالمب لمرأةل التحصٌن الشرعً

96  9 13/1 
أحمد بن أحمد 

 متاش
 د. أحمد الحسٌنً مفهوم عالمٌة اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة

97   = = = 
ضٌف هللا عبده 

 الكرٌت
 د.ناصر التركً التوازن فً الشخصٌة اإلسبلمٌة

98   = = = 
عبٌر بنت دمحم 

 عاتً
 د. عبدهللا العوٌسً أخبللٌات مهنة اإلرشاد السٌاحً

 
 = = = 

بنت خدٌجة 
 إبراهٌم النفٌسة

 مرفوض لٌمة طلب العلم فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة

 
 = = = 

نوال بنت دمحم 
 الزٌدانً

 مرفوض مفهوم التوكل: دراسة تأصٌلٌة

  = = = 
عبد العزٌز بن 
 مسلم المسلم

 الوظٌفة الخلمٌة للدولة اإلسبلمٌة
وجه المسم لبحثه 

 كمفهوم

99  11 97/1 
عبدالعزٌز بن 

 المسلممسلم 
الوظٌفة الخلمٌة للدولة فً اإلسبلم )بعد 

 تمرٌر لدمه الطالب(
 د. عبدهللا العمرو

111   = = = 
فاطمة بنت سعد 

 الكثٌري 
أخبللٌات األخصائً االجتماعً فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. هوٌدا الطوٌل

111   = = = 

عادل بن 
عبدالعزٌز ال 

 موسى

أخبللٌات اإلدارة فً ضوء اإلسبلم: دراسة 
 تأصٌلٌة

 د. أحمد الحسٌنً

119   = = = 
نوال بنت دمحم 

 الزٌدانً
 د. مانع المانع أخبللٌات التجارة فً ضوء اإلسبلم

113   = = = 
سعدى بنت 
 عبدهللا المرنً

 د. حسٌن الدٌب ثمافة التناصح فً ضوء اإلسبلم

 د. عبدهللا الصرامً أخبللٌات السفٌر المسلم ماًٌ تساي = = =   114

115   = = = 
عمر ٌن سلٌمان 

 المنٌطٌر
 د. عبدهللا العوٌسً اآلثار الثمافٌة للنشاط االلتصادي

116   = = = 
سارة بنت 

 عبدهللا الجبرٌن
 د. عبدهللا الزاٌدي البناء الثمافً للداعٌة

117   = = = 
بدور بنت 

 عبدهللا المطوع
 د. عبدهللا الزاٌدي البناء الثمافً للخطٌب

118  19 19/9 
هنادي بنت 

 سلٌمان الباتلً
 د. عبدهللا العمرو التعامل مع الوالدٌنأخبللٌات 

119   = = = 
خدٌجة بنت 

 إبراهٌم النفٌسة
 مسؤولٌة العالم الشرعً الثمافٌة

د. عبدالرحمن 
 الجرٌوي

111   = = = 
وفاء بنت 

 محسن التركً
 د. عبدهللا العوٌسً آداب التواصل االجتماعً )اإلتكٌت(



 13 17/3 
عمر بن مسفر 

 الدوسري
 مرفوض المربًأخبللٌات مهنة 

111   = = = 
أسماء بنت 
 تركً العتٌبً

 د. عبد هللا العوٌسً مكانة العمل فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة

119   = = = 
أمل بنت صالح 

 العوهلً
 د. إبراهٌم طلبة :دراسة تأصٌلٌةللكونلٌمة 

113  14 94/3 
أفنان بنت دمحم 

 الحسٌن
 د. إبراهٌم طلبة السنن اإللهٌة فً النصر

  = = = 
عمر بن مسفر 

 الدوسري
 مرفوض الوظٌفة االلتصادٌة للدولة اإلسبلمٌة

  = = = 

مارٌة بنت 
عبدالعزٌز 
 الخضٌري

 مرفوض لٌمة االحتساب: دراسة تأصٌلٌة

  = = = 
سارة بنت 

 سلٌمان السبلمة
الفكر اإلسبلمً بٌن الثبات والمرونة 
 وأهمٌته ومجاالته: دراسة تأصٌلٌة

 مرفوض

  = = = 
بنت منٌرة 

 إبراهٌم التمٌمً
 مرفوض مفهوم المٌادة: دراسة تأصٌلٌة

114  17 15/4 
عمر بن مسفر 

 الدوسري
 د. السٌد عبدالسبلم لٌمة اإلخبلص: دراسة تأصٌلٌة

115  = = = 

مارٌة بنت 
عبدالعزٌز 
 الخضٌري

 د. إبراهٌم طلبة الغٌرة وضوابطها فً اإلسبلم

116  19 99/4 

نورة بنت 
مدٌهش 
 المدٌهش

 د. إبراهٌم طلبة االبتبلءسنة هللا فً 

117  91 91/5 

أمامة بنت 
عبدالكرٌم 
 التوٌجري

 د. إبراهٌم طلبة سنة الجزاء اإللهٌة وآثارها على األمم

118  = = = 
منٌرة بنت 

 إبراهٌم التمٌمً

اآلثار الثمافٌة لؤللعاب اإللكترونٌة )الببلي 
ستٌشن( على ثمافة النشء: دراسة تطبٌمٌة 

 نمدٌة
 د. دمحم عمر

119  = = = 
سارة بنت 

 سلٌمان السبلمة
 د. عبد هللا العوٌسً أثر العلم فً بناء الحضارة

191  91 97/5 
عبٌر بنت دمحم 

 المشعمً
لواعد التعامل مع التعددٌة الفكرٌة: دراسة 

 تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا العمرو

191  99 5/6 
مها بنت عبد هللا 

 العوشن
المنهج األخبللً فً التعامل مع غٌر 

 المسلمٌن: دراسة تأصٌلٌة
 د. عبد هللا الزاٌدي

199  = = = 

ربى بنت عبد 
الرحمن 
 المزروع

 د. إبراهٌم طلبة سنة االختبلف:دراسة تأصٌلٌة

193  = = = 
فاتن بنت 

 سلٌمان الرمٌان
 د. عبد هللا العمرو حك الكرامة اإلنسانٌة: حمٌمته وممتضٌاته

194  93 19/6 
فاطمة بنت علً 

 المحطانً
 د. ناصر التركً فً البناء الثمافً للطفلأثر األسرة 

 العطاهلل  منٌرة = = =  195
تغٌر المٌم السلوكٌة عند الشباب وسبل 

 مواجهتها
 د. مانع المانع

196  = =  = 
مطرٌة بنت علً 

 المفرح
 لٌمة الصدالة فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة

أ.د. عبدالرحمن 
 الزنٌدي



197  94 19/6 
هاجر بنت دمحم 

 السدٌس
-ضوابطها-العلمٌة )حمٌمتهاالموضوعٌة 

 عوائمها(
 د. عبد هللا العوٌسً

 أثر طاعة والة األمر فً حفظ األمن الصحبة = = =  198
د. عبدالرحمن 

 الجرٌوي

 نورة السهلً 3/7 97  199
الوعً بالسنن اإللهٌة وأثره فً البناء 

 الحضاري
 د. عبد هللا العوٌسً

131  98 11/7 
سلطانة بنت 
 سعد المطٌري

 د. عبد هللا العوٌسً وآثاره لدعاءآداب ا

 هـ1433-1439العام الجامعً 
 

131  9 97/11 

لطٌفة بنت 
عبدالرحمن 

 الصرامً
 د. عبد هللا الزاٌدي األثر الثمافً للتمنٌة على األسرة

139  8 9/1 
منال بنت عبد 
 الرحمن العمري

 د. عبدهللا الصرامً : دراسة تأصٌلٌةأخبللٌات الرالً الشرعً

133  = = = 
بن دمحم عبدهللا 

 زئبك
أخبللٌات الوزٌر فً ضوء اإلسبلم دراسة 

 تأصٌلٌة
 د. عبدهللا العمرو

134  = = = 

مطرٌة بنت 
علً جابر 

 مفرح

لٌمة الصدالة فً اإلسبلم دراسة 
 تؤصٌلٌة

 د. إسحاق السعدي

135  11 16/1 
نورة بنت 
 ًراشد العمٌل

 :التمكٌن  فً األرض حمٌمته ومعولاته
 دراسة تؤصٌلٌة

 العمرود. عبدهللا 

136  = = = 

ٌزٌد بن 
خضر 
 الخالدي

السبل الثمافٌة للنهوض باألمة 
 اإلسبلمٌة

 د. إسحاق السعدي

137  = = = 

تهانً بنت 
ثوٌنً 
 الشمري

التعددٌة الثمافٌة لدى منظمة الٌونسكو: 
 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

أ.د. عبدالرحمن 
 الزنٌدي

138  11 93/1 
عبدالعزٌز بن 

 علً الفٌفً

فً واإلدعاء أخبللٌات مهنة التحمٌك 
 : دراسة تؤصٌلٌةضوء اإلسبلم

 د. عبدهللا الزاٌدي

139  13 91/9 
دمحم بن عبدهللا 

 الدخٌل
أخبللٌات عضو هٌئة التدرٌس فً 

 ضوء اإلسبلم: دراسة تؤصٌلٌة
 د. عبدهللا العمرو

 = = = 

سامً بن 
عبدالكرٌم 

 البلحم

أخبللٌات المحكم العلمً فً ضوء 
 اإلسبلم: دراسة تؤصٌلٌة

 مرفوض

141  14 13/3 

حصة بنت 
سلٌمان 
 العمرو

 أ.د. مفرح الموسً أثر اإلٌمان فً تحمٌك األمن الفكري

141  = = = 

أنٌسة بنت 
عبدالحمٌد 

 الجٌعان

مفهوم اإلبداع: دراسة نمدٌة فً ضوء 
 اإلسبلم

 د. هوٌدا الطوٌل

149  15 91/3 

بن عبد هللا 
عبد الرحمن 

 الوهٌبً
 دراسة نمدٌة – الجدٌد االستشراق

د. عبد هللا 
 الزاٌدي

 دٌمة الفاضل = = =  143
منهج اإلسبلم فً توجٌه المواهب 

 -دراسة ثمافٌة –الفطرٌة 
 د. أحمد البري



144  = = = 
منى بنت 

 ناصر التركً
دراسة  –لٌمة محاسبة النفس 

 -تؤصٌلٌة
 د. إبراهٌم طلبة

145  16 97/3 
مشاعل بنت 
 صالح الطوٌل

 للعبادات فً اإلسبلمالمٌم الخلمٌة 
د. مفرح  أ.

 الموسً

 لمٌاء المعود = = =  146
تطبٌمات حموق اإلنسان فً العهد 

 النبوي
 د. حسٌن الدٌب

 د. أحمد البري دراسة نمدٌة –مفهوم الوجودٌة  هدٌة السلوم = = =  147

 مبلن الجهنً = = = = 148
مولف الخطاب النسوي المعاصر من 

 دراسة نمدٌة –الحجاب
أ. د. مفرح 

 الموسً

 نسٌبة الخاطر = = =  149
دراسة نمدٌة فً  –نسبٌة المٌم الخلمٌة 

 ضوء اإلسبلم
 د. عبد هللا العمرو

151  = = = 

منٌرة بنت 
معٌض 
 العتٌبً

دراسة  –أثر الصبلة على الفرد 
 تؤصٌلٌة

د. عبد هللا 
 الصرامً

151  17 4/4 
نورة بنت عبد 

 هللا الموٌز
 مفرح الموسًد.  آداب التعامل مع العمالة المنزلٌة

159  = = = 

أسماء بنت 
عبد هللا 
 المشاري

 د. هوٌدا الطوٌل  خاصٌة التوازن فً اإلسبلم

153  = = = 
حصة بنت 
 إبراهٌم العبٌد

 أخبللٌات المهن الحرفٌة فً اإلسبلم
د. رجب عبد 

 الحمٌد

154  = = = 

آسٌا بنت 
سلٌمان 
 المحٌمٌد

دراسة  – المٌم الخلمٌة فً المعامبلت
 تؤصٌلٌة

 الموسًد. مفرح 

155  = = = 
فاطمة بنت 
 خالد البراهٌم

دراسة  –المٌم الخلمٌة فً الجناٌات 
 تؤصٌلٌة

د. عبد هللا 
 الزاٌدي

156  = = = 
منى بنت دمحم 

 الزكري
آداب المرأة المسلمة فً العمل 

 دراسة تؤصٌلٌة -وآثارها الوظٌفً
 د. عبد هللا العمرو

157  = = = 
سارة بنت 

 علً المحطانً
 د. ناصر التركً األسري ومعولاتهوسائل الحوار 

158  18 18/4 

عبٌر بنت 
عبد هللا 
 الدوسري

 أ.د. مفرح الموسً لٌمة حفظ اللسان فً اإلسبلم

159  18 18/4 
خدٌجة بنت 
 حسن باعبدهللا

أسباب جهل المرأة السعودٌة بحمولها 
 دراسة ثمافٌة –الشرعٌة والنظامٌة 

د. عبد هللا 
 العوٌسً

161  91 9/5 
منال بنت 

 الفرٌحفرٌح 
دراسة  -ظاهرة اإللحاد فً الغرب

 نمدٌة
 د. إسحاق السعدي

 معولات التغٌٌر الثمافً حنان الشهري 9/5 91  161
د. عبد هللا 
 العوٌسً

169  91 9/5 

باسمة بنت 
صالح 
 الشمري

اآلثار الثمافٌة لموالع التواصل 
 االجتماعً

 د. دمحم حسٌن

163  91 9/5 
مٌمونة بنت 
 دمحم الوشلً

 دراسة نمدٌة –مفهوم التعددٌة 
د. عبد هللا 

 الزاٌدي



 نورة الشاٌع 16/5 91  164
 –مفهوم اآلخر فً الفكر الغربً 

 دراسة نمدٌة
د. عبد هللا 
 العوٌسً

165  91 16/5 

نسٌبة بنت 
عبد اللطٌف 

 باوزٌر

دراسة  -البناء الثمافً للطفل المسلم
 تؤصٌلٌة

 أ.د. مفرح الموسً

166  99 93/5 
بنان بنت سعد 

 بن كلٌب
 د. ناصر الٌحٌى الثمافٌة لبلبتعاثاآلثار 

 د. دمحم حسٌن منهج اإلسبلم فً رعاٌة األٌتام الشمري عاٌد 93/5 99  167

168  99 93/5 

إٌمان بنت 
شبٌب 

 المحطانً
 د. مانع المانع اإلصبلح بٌن الناس حمٌمته وآثاره

169  93 1/6 
آسٌا بنت علً 

 المرنً

 سبل 
المٌم داخل األسرة من خبلل وسائل  

 االتصال الذكٌة
 د. إبراهٌم طلبة

171  93 1/6 

منٌرة بنت 
عبد الرحمن 

 الحدٌثً

 –آدابه  -الذكر فً اإلسبلم: فضله
 آثاره

 د. دمحم حسٌن

171  93 1/6 
صالحة بنت 
 أحمد باهمام

 د. هوٌدا الطوٌل حموق الطفل الثمافٌة فً اإلسبلم

179  93 1/6 

أمل بنت 
عثمان 
 السنٌدي

شبهات المعاصرٌن عن مولف 
 -اإلسبلم من مساواة المرأة بالرجل

 دراسة نمدٌة
 د. إبراهٌم طلبة

173  93 1/6 
هٌا بنت حمد 

 العبٌد
 د. مانع المانع دراسة تؤصٌلٌة –لٌمة السكٌنة 

174  93 1/6 
عائشة 
 الشهري

أسباب التعصب الفكري وسبل 
 مواجهته

 د. حسٌن الدٌب

175  93 1/6 
رنا بنت 

 العٌسىعٌسى 
أثر الفلسفة الوجودٌة على الفكر 

 واألخبلق
د. عبد هللا 
 العوٌسً

176  93 1/6 
إٌمان بنت 
 دمحم الدخٌل

 د. أحمد البري آثارهأسس التفاعل الثمافً مع اآلخر و

177  93 1/6 
مها بنت 

 إبراهٌم الفهٌد
أسس التنوٌر فً الفكر العربً الحدٌث 

 وسماته
 د. إسحاق السعدي

178  93 1/6 
دمحم أروى بنت 
 المعٌذر

 ثمافة االنتماء: أسسها ومجاالتها
د. عبد هللا 

 الزاٌدي

179  93 1/6 
آالء بنت فهد 

 الجاسر
الجهود العلمٌة للمراة فً صدر 

 اإلسبلم
 د. حسٌن الدٌب

181  93 1/6 

أمل بنت 
ناصر 
 الخرٌف

 دراسة نمدٌة -مفهوم النسوٌة
د. عبد هللا 
 العوٌسً

 مرفوض الثمافً على األسرة المسلمةأثر التغٌر  ابتهال الحٌبلن 1/6 93  181

189  93 1/6 
البندري 
 العوٌس

منهج المسلمٌن فً التعامل مع نساء 
 المعاهدٌن فً الخبلفة الراشدة

 مرفوض



 منهج اإلسبلم فً رعاٌة األٌتام فهدة الخضٌر 1/6 93  183
مرفوض)سبك 

 بحثه(

 مرفوض تؤثر الشباب المسلم بالفكر الوافد خلود العنزي 1/6 93  184

185  93 1/6 
وفاء 

 المصلوخ
جهود الحوار فً المملكة العربٌة 

 نماذج تطبٌمٌة–السعودٌة 
 مرفوض

186  94 8/6 
هٌا بنت راشد 

 الغنام
 د. مفرح الموسً خصائص المنهج السلفً

 ابتهال الحٌبلن 8/6 94  187
أثر التراث اإلسبلمً فً حفظ الهوٌة 

 الثمافٌة
 د. أحمد الحسٌنً

188  94 8/6 
أمل بنت ٌحٌى 

 المحطانً
الفصل بٌن الجنسٌن: حمٌمته أسبابه 

 دراسة تؤصٌلٌة –آثاره 
 د. مفرح الموسً

189  94 8/6 
أرٌج بنت 
 سعد الداٌل

 د. إسحاق السعدي التضامن اإلسبلمً حمٌمته ومجاالته

 دراسة تؤصٌلٌة –مفهوم األصالة  سامً البلحم 8/6 94  191
د. عبد الرحمن 

 الزنٌدي

191  94 8/6  = = = 
العالمٌة للمرأة والطفل جهود اللجنة 

 28-82من عام 
 مرفوض

199  94 8/6 
فهدة 

 الخضٌري
 مرفوض دراسة تؤصٌلٌة –مفهوم الشخصٌة 

193  95 15/6 
وفاء 

 المصلوخ
تطبٌمات حموق المرأة فً العهد 

 النبوي
 د. حسٌن الدٌب

194  95 15/6 
خلود بنت 

 حمود العنزي
االتجاه التوفٌمً بٌن اإلسبلم والعلمانٌة 

 دراسة نمدٌة –
د. عبد هللا 

 الزاٌدي

195  96 99/6 
حنان بنت 

 ابراهٌم الماسم
العوامل الثمافٌة النتشار اإلسبلم فً 

 الغرب فً العصر الحاضر
 د. دمحم حسٌن

196  97 99/6 
 هند بنت محم
 د الشبانات

هوٌة المثمف المسلم مفهومها وسماتها 
 وآثارها

د. عبد هللا 
 العوٌسً

197  97 99/6 
دمحم أثٌر بنت 

 المدٌهش
 د. حسٌن الدٌب خاصٌة العالمٌة فً اإلسبلم

 المنهج االسبلمً لرعاٌة الٌتٌم منى العتٌك 99/6 97  198
مرفوض)سبك 

 بحثه(

199  97 99/6 
البندري 
 العوٌس

الرإٌة الغربٌة لتمكٌن المرأة فً 
 االسبلم

 مرفوض

911     
العام الجامعً 

3322 / 3323 

 

911  4 14/11 

البندري بنت 
إبراهٌم 
 العوٌس

لباس المرأة بٌن الثمافة اإلسبلمً 
 دراسة نمدٌة –والثمافة  الغربٌة 

د. عبد هللا 
 العوٌسً

 معاذ الربعً 19/19 7  919
اآلثار الثمافٌة لبلتفالٌات الدولٌة فً 

دراسة -مجال األحوال الشخصٌة
 تطبٌمٌة فً العالم العربً

. عبد هللا د
 الزاٌدي



913  7 19/19 
موسى 
 خبرانً

المنهج التثمٌفً فً اإلصبلحٌات 
 العامة 

د. عبدهللا 
 الصرامً

 مفهوم المثمف  سعود الهوٌمل 96/19 8  914
د. عبد هللا 
 العوٌسً

915  9 4/1 
دمحم بن دجون 

 الروٌلً
التنوع الثمافً فً الفكر اإلسبلمً 

 أسسه ومجاالته
 د. أحمد الحسٌنً

916  9 4/1 
مبارن بن 

 علً المحطانً
 للحوارالضوابط المنهجٌة 

د. عبد الرحمن 
 الزنٌدي

917  9 4/1 
عبد اللطٌف 

 الوسم
دراسة نمدٌة فً  –مفهوم المثالٌة 

 ضوء اإلسبلم
 د. ناصر الٌحٌى

918  9 4/1 
عبد هللا 
 الموسى

 دراسة نمدٌة –مفهوم المومٌة 
د. عبد الرحمن  

 الزنٌدي

919  11 95/1 
إٌمان 
 الصوٌنع

 د. حسٌن الدٌب أثر المٌم الخلمٌة على األسرة

911  19 3/9 
ٌوسف 
 أباالخٌل

منزلة المصطلح الشرعً وسبل 
 )تم إلغاإه ( المحافظةعلٌه

 د. إبراهٌم طلبة

911  19 3/9 
فاطمة ممبل 

 العنزي
 د. إسحاق السعدي حمٌمة الصدلة و آثارها الثمافٌة

 مرفوض صفات المنافمٌن  11/9 13  919

 مرفوض كظم الغٌظ  11/9 13  913

  د. حسٌن الدٌب الحاضنة فً ضوء اإلسبلمأخبللٌات  نورة الشغموم 99/3 17  914

915  19 7/4 

أحبلم بنت 
الشائش 
 العنزي

 –المحافظة على السر : حمٌمته 
  –مجاالته 
 آثاره

 د. ناصر التركً

916  19 7/4 

أسماء بنت 
علً آل 
 عثمان

-مماصد النظام االجتماعً فً اإلسبلم
 دراسة تؤصٌلٌة

 د. عبد هللا العمرو

 منى الماضً 14/4 91  917
مجاالت التجدٌد فً الفكر اإلسبلمً 

 وضوابطه
 

د. عبد الرحمن 
 الزنٌدي

918  91 14/4 
هند بنت دمحم 

 باحاذق
السنن اإللهٌة فً سموط الحضارات 

 دراسة تؤصٌلٌة
 د. عبد هللا العمرو

 د. عبد هللا العمرو دراسة تؤصٌلٌة -أخبللٌات الترجمة  تشان جون 14/4 91  919

991  91 91/4 
فوزٌة 
 الشمري

 العنف األسري حمٌمته وأسبابه
د.عمر بنً 

 مصطفى

991  91 91/4 

مرٌم بنت 
عثمان 
 جعفري

 د. إسحاق السعدي حمٌمة الزٌنة فً اإلسبلم

 حمٌمة النفس اإلنسانٌة وآثارها حنان الفصٌلً 91/4 91  999
د. عبد هللا 
 العوٌسً



993  91 91/4 

فٌروز بنت 
صالح 
 الحارثً

 حسٌن الدٌبد.  حمٌمة العمل التطوعً ومعولاته

994  91 91/4 
زمزم بنت 
 صالح البطً

 د. إسحاق السعدي حمٌمة التكافل االجتماعً وآثاره

995  91 91/4 
عبد العزٌز 
 عبد الكرٌم

العصبٌة المبلٌة فً المجتمع الصومالً 
 وآثارها

د. عبد هللا 
 الصرامً

 د.ناصر التركً حمٌمة األلفة وآثارها سمٌة الحسٌان 5/5 93  996

997  93 5/5 
بنت نوف 

 علً المحطانً
 دراسة نمدٌة -مفهوم الفكر اإلسبلمً 

د. عبد هللا 
 العوٌسً

998  93 5/5 
بدور بنت 

 ناصر الدلبحً
 د. حسٌن الدٌب حمٌمة الٌمٌن وآثاره

 غادة الشبانات 5/5 93  999
 -مجاالته  :العمل التطوعً للمرأة

 آثاره -ضوابطه 
 د. حسٌن الدٌب

931  24 19/5 

حصة بنت 
عبد الرحمن 

 الجبرٌن
 د. حسٌن الدٌب أخبللٌات معلمة رٌاض األطفال

931  94 19/5 
خولة بنت 
 عمٌل العمٌل

 حموق السجٌن فً اإلسبلم
د. عبد هللا 
 العوٌسً

939  95 96/5 

أسماء بنت 
عبد الرحمن 

 العمري
 د. حسٌن الدٌب حمٌمة الهزٌمة النفسٌة وسبل مواجهتها

 د. ناصر الٌحٌى وآثارهاحمٌمة مجاهدة النفس  نوف البشر 96/5 95  933

 حمٌمة الغضب وآثاره إٌمان المرنً 4/6 96  934
د. عمر بنً 

 مصطفى

 مرفوض تفرٌج الكرب ابتهال الملحم 4/6 96  935

 موضً البكر 4/6 96  936
منهج اإلسبلم فً بناء الشخصٌة 

 المٌادٌة
د. عبد هللا 
 العوٌسً

 هٌا الداوود 4/6 96  937
أخبللٌات مهنة التسوٌك فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. أحمد الحسٌنً

 د. إبراهٌم طلبة دراسة نمدٌة -مفهوم الروحٌة الحدٌثة أروى السوٌلم 4/6 96  938

 هٌلة الحجٌبلن 4/6 96  939
 حمٌمة الجمود الفكري وآثاره الثمافٌة

 )تلغى الفكرة(
د. عبد الرحمن 

 الزنٌدي

941  96 4/6 
لولوه 

 الراجحً
 البٌئة الثمافٌة وأثرها فً الدعوة

هللا د. عبد 
 العوٌسً

941  97 11/6 
عبد العزٌز 
 عبد الكرٌم

 د.إبراهٌم طلبة دراسة نمدٌة -دوافع االستشراق 

949  97 11/6 
مشاعل بنت 
 محسن البكري

مجاالت العنف األسري وسبل 
 دراسة نمدٌة تؤصٌلٌة -عبلجه

د. عبد الرحمن 
 الزنٌدي

 خلود المهوس 18/6 98  943
الفتن حمٌمتها وآثارها وسبل الولاٌة 

 منها
د. عبد هللا 

العوٌسً )بعد 



 التؤكد(

944  98 18/6 
ٌوسف 
 أباالخٌل

 -مفهوم الشن فً الفكر الغربً 
 دراسة نمدٌة

 د. إبراهٌم طلبة

945  98 18/6 
آالء عبد هللا 
 العصٌمً 

 أخبللٌات العمل التطوعً
د. عمر بنً 

 مصطفى

946  98 18/6 
أروى عبد هللا 

 الجرباء
 إبراهٌم طلبةد.  الفساد: حمٌمته أسبابه آثاره

 ابتهال الملحم 18/6 98  947
منهج اإلسبلم فً الولاٌة من الحسد 

 وعبلجه
 د. حسٌن الدٌب

948  98 18/6 
فوزٌة نواف 

 الرشٌدي
 د. حسٌن الدٌب حمٌمة الذنوب وآثارها

 الجدل فً الفكر اإلسبلمً هدٌل المشرف 18/6 98  949
د. عبد هللا 
 العوٌسً

951  98 18/6 

حنان بنت 
عبد الرحمن 

 العتٌبً

منهج اإلسبلم فً رعاٌة مجهولً 
 األبوٌن

 د. دمحم حسٌن

 سبل تحمٌك االستمامة ومعولاتها لمٌاء الحزٌمً 18/6 98  951
د. عبد هللا 
 العوٌسً

959  98 18/6 

عبٌر بنت 
مثٌب 

 المطٌري

تغرٌب المرأة المسلمة: دوافعه 
 ومظاهره

عبد هللا د. 
 الزاٌدي

953  99 9/7 
مزنة 

 المطٌري
 د. إبراهٌم طلبة الصرافة أخبللٌات مهنة

 د. ناصر التركً حمٌمة الخٌانة وآثارها خدٌجة الفهٌد 9/7 99  954

955  99 9/7 
محسنة 
 المحطانً

 د. احمد الحسٌنً أخبللٌات معلم المرآن الكرٌم

956  99 9/7 
أسماء بنت 
 خالد الدبٌان

 د. مانع المانع حمٌمة التسامح وآثاره

957  99 9/7 
جواهر آل 

 طالب
 دراسة نمدٌة -مفهوم الفن 

د. عبد هللا 
 العوٌسً

958  99 9/7 

حصة بنت 
إبراهٌم 
 الجرٌوي

االستهزاء بالدٌن أسبابه ومظاهره 
 والمولف منه

د. عبد الرحمن 
 الجرٌوي

 مرفوض األخبلق فً األدٌان السماوٌة دالل التمٌمً 9/7 99  959

 د. إبراهٌم طلبة أخبللٌات مهنة السكرتارٌة نورة التمٌمً 16/7 31  961

961  31 16/7 
دالل إبراهٌم 

 التمٌمً
 د. دمحم حسٌن الثواب والعماب وآثارهما

969  31 16/7 

عبد  روان
 المحسن 
 الرٌس

 د. أحمد الحسٌنً فً اإلسبلم آداب االختبلف



963  97 
11-6-

 حمٌمة الغربة فً الدٌن وآثارها رٌم المسعود 1434
د. عبد هللا 
 الصرامً

964     
العام الجامعً 

1434 -1435 
 

965  4 
94-
11-

1434 
 مرفوض حمٌمة التوفٌك وآثاره 

966  4 
94-
11-

1434 

خولة بنت 
ناصر 
 الجبرٌن

 حمٌمة المناصرة وآثارها
عبد هللا د.

 العوٌسً

967  4 
94-
11-

1434 
 مرفوض االختبلط الجدٌد 

968  4 
94-
11-

1434 

أمل  عبد هللا 
 الخمٌس

 الطعاممنهج اإلسبلم فً 
د. عبد هللا 
 العوٌسً

969  5 
9-19-

 الوهٌبًعفاف  1434
)اعتذرت  حمٌمة االستشارة وآدابها

الطالبة عن الموضوع فً الجلسة رلم 
 (3324-3-82بتارٌخ  31

د. عبد هللا 
 الزاٌدي

971  5 
9-19-

 مشعل العنزي 1434
الفتور فً العبادة: أسبابه ومظاهره 

 دراسة تؤصٌلٌة -وسبل عبلجه
 د. حسٌن الدٌب

971  5 
9-19-

 مرفوض االستشرالٌةالدافع العلمً للحركة   1434

979  5 
9-19-

1434 

آالء بنت دمحم 
 المطرودي

دراسة  -أسس الشورى والدٌممراطٌة 
 ممارنة

د. عبد هللا 
 العوٌسً

973  6 
93-
19-

1434 
 منٌرة العمٌرة

فً بناء فكر  المإثرة العوامل الثمافٌة
 المسلم اإلنسان

 د. أحمد الحسٌنً

974  6 
93-
19-

1434 

جمٌلة 
 الشمري

: فً المجتمع اإلسبلمً التنوع الثمافً
 أسبابه وآثاره

 د. ناصر الٌحٌى

975  8 
8- 1 -

1435 

مٌمونة 
 السدٌس

 -المراءة النالدة وآثارها فً بناء الفكر
 دراسة تؤصٌلٌة

 د. إبراهٌم طلبة

976  8 
8- 1 -

 د. إبراهٌم طلبة منهج اإلسبلم فً محاربة البطالة صفٌة الجنٌدل 1435

977  8 
8- 1 -

1435 

بنت عائشة 
فرحان 
 المطرفً
 العنزي

 د. ناصر الٌحٌى حمٌمة الصراع الثمافً

978  9 
15-1-

 د. عبد هللا العمرو حمٌمة الملكٌة فً اإلسبلم وآثارها بندر الهمشً 1435

979       

981  11 
6-9-

1435 
 آثار الرشوة وعبلجها هٌلة الحجٌبلن

د. عبد هللا 
 العوٌسً

981  11 
6-9-

1435 

شٌخة 
 العجالٌن

اإلسبلم حمٌمة عمارة األرض فً 
 وآثارها

د. عبد هللا 
 العوٌسً



989  15 
5-3-

 غادة السعٌد 1435
المٌم الخلمٌة فً النظام االلتصادي فً 

 اإلسبلم
 مرفوض

983  17 
11-4-

1435 

بنت عبد منى 
الرحمن 
 العتٌك

 االنفصام بٌن العبادة والسلون
 عبلجه -مظاهره  -أسبابه 

 د. حسٌن الدٌب

984  91 
94-4-

1435 

عبدالرحمن 
 الرٌس

 د. عبد هللا العمرو أسباب الممانعة المجتمعٌة وضوابطها

985  91 
94-4-

 حمٌمة المداهنة وسبل الولاٌة منها هاجر السوٌلم 1435
د. عبد هللا 
 العوٌسً

986  91 
9-5-

 د.مفرح الموسً دراسة نمدٌة -مفهوم التصوف  خولة الزغٌبً 1435

987  91 
9-5-

1435 

وجدان 
 الحربً

 د.عبد هللا الزاٌدي وآثارهاحمٌمة العموبة فً اإلسبلم 

988  91 
9-5-

1435 

عبد هللا 
 الممرن

أثر العولمة على حموق اإلنسان فً 
 الببلد العربٌة

د.عبد الرحمن 
 الزنٌدي

989  91 
9-5-

1435 

عبد هللا 
 البرادي

 -فً الفكر الفلسفً مفهوم السببٌة 
 دراسة نمدٌة

د.عبد الرحمن 
 الزنٌدي

991  91 
9-5-

 حبل العنزي 1435
بٌن اإلسبلم واالتفالٌات  حك الحٌاة

 الدولٌة
 مرفوض

991  91 
9-5-

1435 

غادة بنت فهد 
 السعٌد

 د.ناصر الٌحٌى آداب الحوار فً اإلسبلم

999  91 
9-5-

1435 

أنس آل عبد 
 الجبار

المصطلحات الوافدة وأثرها على 
 الثمافة اإلسبلمٌة

د. عبد هللا 
 الزاٌدي

993  99 
9-5-

1435 
 مرفوض حموق المرأة فً التماضً ومعولاتها  لمٌاء الحمد

994  99 
9-5-

1435 

نورة جبران 
 المحطانً

 مرفوض منهج اإلسبلم فً تعلٌم المرأة

995  93 
16-5-

 الحوار وأثره فً وحدة الجماعة صالح السالم 1435
مرفوض لتداخله 
 مع موضوع آخر

996  93 
16-5-

1435 

شٌماء 
 الشٌبانً

 -مفهوم الجمال فً الفكر الغربً 
 دراسة نمدٌة

د. عبد هللا 
 العوٌسً

997  93 
16-5-

1435 

نورة جبران 
مرعً 
 المحطانً

 مرفوض حمٌمة البشارة

998  94 
7-6-

 وآثارهافً اإلسبلم حمٌمة الجماعة  صالح السالم 1435
د. عبد هللا 
 الصرامً

999  11 
99-1-

1435 

عفاف بنت 
 دمحم الوهٌبً

التوصٌة بعدم  ممومات التمدم
الموافمة على 

لعدم الفكرة 
 مناسبتها

311  95 
14-6-

1435 

 مرفوض منهج اإلسبلم فً تكرٌم المإمنٌن وجدان الفراج

311  95 
14-6-

1435 

د. عبد هللا  حمٌمة الرلابة الذاتٌة وآثارها مرٌم العجاجً
 الزاٌدي



319  95 
14-6-

1435 

روان بنت 
 سعود الكلٌب

المجاهرة بالمعصٌة وآثارها على 
 الفرد والمجتمع

د. عمر بنً 
 مصطفى

313  95 
14-6-

1435 

دمحم بن سعد 
 المصٌبً

نمد الدٌممراطٌة فً الرإٌة اإلسبلمٌة 
 والغربٌة

 مرفوض

314  95 
14-6-

1435 

حبل 
 بشٌرالعنزي

مفهوم التفاعل الثمافً وآثاره فً 
 المجتمع اإلسبلمً

 مرفوض

315  95 
14-6-

1435 

نورة جبران 
مرعً 
 المحطانً

 د. دمحم حسٌن حمٌمة السخرٌة وآثارها

316  96 
91-6-

1435 

أمل بنت دمحم 
 المعٌمً

مفهوم الجمال لدى المرأة المسلمة 
 المعاصرة ومماٌٌٌسه وآثاره

 مرفوض

317    
   

318  96 
91-6-

1435 

أشواق بنت 
 سعد السوٌلم

 مرفوض البناء االجتماعً فً اإلسبلم

319  96 
91-6-

1435 

دمحم بن سعد 
 المصٌبً

العبادات فً دائرة المعارف اإلسبلمٌة 
 نمدٌةدراسة  -

 مرفوض

311  96 
91-6-

1435 

وجدان بنت 
 دمحم الفراج

 مرفوض حمٌمة البدعة وأسبابها

311  96 
91-6-

1435 

لمٌاء بنت 
 عبد هللا الحمد 

أثر العولمة الثمافٌة على الهوٌة 
 اإلسبلمٌة

 د. إبراهٌم طلبة

319  97 
98-6-

1435 

أمل بنت دمحم 
 المعٌمً

 العمرو د. عبد هللا مماٌٌس الجمال فً الفكر اإلسبلمً 

313  97 
98-6-

1435 

اآلثار الثثمافٌة للتنصٌر المعاصر فً  عمر عثمان
 دراسة نمدٌة -إفرٌمٌا

د.عبد هللا 
 العوٌسً

314  97 
98-6-

1435 

سمٌة بنت 
عبد الرحمن 

 الجماز

 د. دمحم حسٌن حمٌمة األعمال الملبٌة وآثارها

315  97 
98-6-

1435 

دمحم بن سعد 
 المصٌبً

د.عبد هللا  وآثارهاحمٌمة الضٌافة فً اإلسبلم 
 الصرامً

316  97 
98-6-

143 
5 

هدى عبد 
الرحمن 
 الملعً

 د.إبراهٌم طلبة منهج اإلسبلم فً التعامل مع العصاة

317  97 
98-6-

1435 

آالء بنت عبد 
الرحمن 
 العتٌبً

د. عمر بنً  حمٌمة االحترام فً اإلسبلم وآثاره
 مصطفى

318  97 
98-6-

1435 

عامر 
 الدوسري

اإلسبلم وتطبٌماته ضوابط التسامح فً 
 فً زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 مرفوض

319  97 
98-6-

1435 

أشواق بنت 
 سعد السوٌلم

دراسة  -النظام العمدي فً اإلسبلم
 تؤصٌلٌة

 مرفوض

391  98 
13-7-

1435 

علً بن 
مساعد 
 الحارثً

 د. احمد الحسٌنً دراسة نمدٌة -مفهوم االشتراكٌة 

391  98 
13-7-

1435 

عفٌفة بنت 
الرحمن عبد 

د. عبد هللا  مماصد الزواج فً اإلسبلم وآثاره
 العوٌسً



 الجبرٌن

399  98 
13-7-

1435 

بنت  مناٌر
 صالح

 الراجحً

العبللة بٌن الفكر الٌهودي والحضارة 
 دراسة نمدٌة -اإلسبلمٌة 

 د. أحمد الحسٌنً

393  99 
91-7-

1435 

عامر 
 الدوسري

د. عبد هللا  حمٌمة الضبلل وآثاره
 الصرامً

394  99 
91-7-

1435 

حبل بشٌر 
 العنزي

 -معاٌٌر الجمال فً الفكر الغربً
 دراسة نمدٌة

 د. عبد هللا العمرو

395  99 
91-7-

1435 

أثر الحدود والتعزٌرات فً حفظ  أشواق السوٌلم
 الضرورات

 مرفوض لتكرره

396  99 
91-7-

1435 

 د. دمحم حسٌن حمٌمة الترغٌب والترهٌب وآثارهما سلمى الجابر

397  99 
91-7-

1435 

 د. إبراهٌم طلبة السنن اإللهٌة فً النهوض الحضاري عفاف الوهٌبً

398  31 
4-8-

1435 

منال بنت 
إبراهٌم 
 النفٌسة

الكرامة اإلنسانٌة بٌن التكرٌم اإللهً 
 دراسة ممارنة -والمانون الوضعً 

 مرفوض

399  31 
4-8-

1435 

أشواق بنت 
 85س

عد بن عبد 
 العزٌز السوٌلم

المرآن البناء الثمافً لؤلمة فً ضوء 
 الكرٌم

 مرفوض

331  31 
4-8-

1435 
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339  3 
91-
11-

1435 

مٌمونة 
 الناصر
 

 د.عبد هللا العمرو حمٌمة التجسس وآثاره

333  3 
91-
11-

1435 

مها بنت فبلح 
 المحٌا
 
 

 د.احمد الحسٌنً اآلثار الثمافٌة للمسإولٌة االجتماعٌة

334  3 
91-
11-

1435 

 د. دمحم حسٌن أسباب اإلجرام وآثاره وجدان الفراج

335  3 
91-
11-

1435 

د. عبد هللا  التطور الحضاري فً العهد األموي نورة العجبلن
 الزاٌدي

336  3 
91-
11-

1435 

إبراهٌم بن 
 بندر آل ثنٌان

د.عبد الرحمن  دراسة تؤصٌلٌة -أخبللٌات السمسار 
 الجرٌوي

337  3 
91-
11-

1435 

 منال النفٌسة 
 

مرفوض سبك  األحكام الفمهٌةالبعد األخبللً فً 
 بحثه



338  3 
91-
11-

1435 

د.عمر بنً  حموق الحٌوان فً اإلسبلم عفٌفة الجبرٌن
 مصطفى

339  3 
91-
11-

1435 

 د.ناصر التركً اآلثار الثمافٌة للحسبة فً اإلسبلم أشواق السوٌلم

341  5 
19-
19-

1435 

مفهوم األمر بالمعروف والنهً عن  منال النفٌسة
 المنكر

د. عبد هللا 
 الزاٌدي

341  5 
19-
19-

1435 

 مرفوض المرض الحسن فً اإلسبلم فٌصل تمبو

349  7 
3-1-

1436 

أحمد بن عبد 
الرحمن 
 التوٌجري

علم الثمافة اإلسبلمٌة وصلته بالعلوم 
 الشرعٌة األخرى

 د. أحمد الحسٌنً

343  7 
3-1-

1436 

 إبراهٌم طلبةد.  حمٌمة الحزن فً اإلسبلم وآثاره فٌصل تمبو

344  8 
11-1-

1436 

أفنان بنت 
 أحمد الدوٌش

د. عمر بنً  دراسة نمدٌة -مفهوم الخطٌئة 
 مصطفى

345  8 
11-1-

1436 

حصة بنت 
عبد الرحمن 

 الفعٌم

مرفوض سبك  حمٌمة الٌؤس والمنوط وآثارهما
 بحثه

346  9 
17-1-

1436 

مها بنت فبلح 
 المحٌا
 
 

اآلثار الثمافٌة للمسإولٌة االجتماعٌة 
 الطالبة()ألغٌت الفكرة بناء على طلب 

 د.احمد الحسٌنً

347  9 
17-1-

1436 

حصة بنت 
عبد الرحمن 

 الفعٌم

 د. حسٌن الدٌب حموق العلماء وواجباتهم

348  11 
94-1-

1436 

التطور الحضاري فً العصر العباسً  مها التركً
 األول

 د. إبراهٌم طلبة

349  11 
94-1-

1436 

مشاعل 
 الخبللً

 د. حسٌن الدٌب آفات الملوب وعبلجها فً اإلسبلم

351  19 
16-9-

1436 

دراسة نمدٌة فً  -مفهوم التغرٌب  سارة الملٌص
 ضوء اإلسبلم

 د. ناصر التركً

351  19 
16-9-

1436 

بنت  أسماء
 الرشٌد عبد هللا

المنهج التوثٌمً فً الحضارة 
 اإلسبلمٌة )المحدثون أنموذجاً(

 ٌعتذر للطالبة

359  13 
93-9-

1436 

إٌمان بنت 
 عبد هللا المري

فً ضوء آفات اللسان وعبلجها 
 اإلسبلم

 د. حسٌن الدٌب

353  13 
93-9-

1436 

مها بنت فبلح 
 المحٌا

مرفوض سبك  حمٌمة المسإولٌة االجتماعٌة وآثارها
 بحثه

354  13 
93-9-

1436 

عفاف بنت 
 دمحم الهدلك

)ألغً دراسة نمدٌة  -مفهوم التطور 
 التسجٌل(

عبد هللا د. 
 العوٌسً

355  14 
31-9-

1436 

عمر بن عبد 
الرحمن 
 اللوٌحك

د. عبد هللا  وآثاره الوعً الثمافً باألنظمة
 العوٌسً

356  14 
31-9-

1436 

 -التطور الحضاري فً األندلس  أسماء الرشٌد
 دراسة نمدٌة

 د. عبد هللا العمرو



357  17 
13-4-

1436 

 -: أسسه  االلتباس من الحضارات سلمى العنبري
 آثاره -ضوابطه 

 دراسة تؤصٌلٌة

د.عبد هللا 
 العوٌسً

358  18 
97-4-

1436 

 د. ناصر الٌحٌى حمٌمة عموق الوالدٌن وآثاره مها العثمان

359  18 
97-4-

1436 

 اعتذر المجلس حمٌمة االستئذان وآثاره هشام العمر

361  19 
4-5-

1436 

مها بنت فبلح 
 المحٌا

د. عبد هللا  حموق والة األمر وواجباتهم
 الزاٌدي

361  19 
4-5-

1436 

التطور اآلثار الثمافٌة لنظرٌة  عفاف الهدلك
 دراسة نمدٌة -البٌولوجً 

د.عبد هللا 
 العوٌسً

369  19 
4-5-

1436 

أسماء آل 
 مسعد

د. عمر بنً  دراسة تؤصٌلٌة -حمٌمة الغدر وآثاره 
 مصطفى

363  19 
4-5-

1436 

سارة بنت 
 مانع العتٌبً 

 اعتذر المجلس حمٌمة الضعف وآثاره  وسبل عبلجه

364  19 
4-5-

1436 

آالء بنت 
رجاء 
 المطٌري

 د. مها الجرٌس الحضاري فً العهد العثمانًالتطور 

365  19 
4-5-

1436 

نت منٌرة ب
 خالد المطٌري

 د. إبراهٌم طلبة لٌم التعاٌش فً وثٌمة المدٌنة المنورة

366  19 
4-5-

1436 

 بنت هٌفاء
 سعٌد المرنً

 د. حسٌن الدٌب صلة الرحم وآثارهاحمٌمة 

367  19 
4-5-

1436 

الجوهرة بنت 
عبد الرحمن 

 الجمعة

 اعتذر المجلس العلماء وأثرها على األمةأخبلق 

368  91 
11-5-

1436 

بنت سارة 
 العتٌبً مانع

مرفوض اعتذر  حمٌمة المغفرة وآثارها
 المجلس 

369  91 
11-5-

1436 

فاطمة بنت  
حسٌن 
 الحارثً

مرفوض اعتذر  أسس نظام الحكم فً اإلسبلم
 المجلس

371  91 
11-5-

1436 

هند بنت عبد 
 هللا الفهٌد

 د. ناصر التركً المضائً فً اإلسبلمأسس النظام 

371  99 
18-5-

1436 

نورة بنت 
 ناصر البدر

 اعتذر المجلس آثار الولف الحضارٌة

379  99 
18-5-

1436 

علً بن صالح 
 العمل

المٌم فً األدب الجاهلً وأثر اإلسبلم 
 علٌها

 اعتذر المجلس

373  99 
18-5-

1436 

الجوهرة بنت 
عبد الرحمن 

 الجمعة

 اعتذر المجلس للتوحٌداآلثار الثمافٌة 

374  94 
11-6-

1436 

علً بن صالح 
 العمل 

األسس المٌمٌة للنظام االجتماعً فً 
 اإلسبلم

 اعتذر المجلس

375  94 
9-6-

1436 

أمل بنت سعد 
 الراجحً

 حمٌمة االعتدال وآثاره
 د. مها الجرٌس 

376  94 
9-6-

1436 

فاطمة 
 الحارثً

 الرحبلت العلمٌة وآثارها الثمافٌة
 د. مها الجرٌس



377  94 
9-6-

 أسباب الفبلح ومظاهره وآثاره سارة العتٌٌبً 1436
 اعتذر المجلس

378  95 
17-6-

 هشام العمر 1436
دراسة نمدٌة فً  -مفهوم الخصوصٌة 

 ضوء اإلسبلم
 د. عبد هللا العمرو

379  96 
94-6-

1436 

سارة بنت 
 مانع العتٌبً

 ء وآثارهحمٌمة االبتبل
 اعتذر المجلس

381  96 
94-6-

 منهج اإلسبلم فً مواجهة العنصرٌة نورة الزامل 1436
 د.

 أحمد الحسٌنً

381  96 
94-6-

 فوزٌة باوزٌر 1436
شبهات المستشرلٌن حول المرآن 

 الكرٌم
د. عبد هللا 

 الزاٌدي

389  96 
94-6-

1436 

الجوهرة 
 الجمعة

دراسة  – حمٌمة المواساة وآثارها
 -تؤصٌلٌة

 د. حسٌن الدٌب

383  97 
1-7-

1436 

سارة بنت 
 مانع العتٌبً

  الوالدٌن وواجباتهم حموق
 د. حسٌن الدٌب

384  97 
1-7-

1436 

نوال بنت دمحم 
 آل لحٌان 

 أثر المرآن الكرٌم على الفكر والسلون
د. عمر بنً 

 مصطفى

385  97 
1-7-

1436 

وفاء بنت عبد 
الرحمن 
 المسومً

 معولات التفكٌر السلٌم وسبل عبلجها
اعتذر المجلس 
لوجود موضوع 

 مشابه

386  98 
15-7-

 األطرمتركً  1436
العبللة بٌن علم الثمافة اإلسبلمٌة 

 ومماصد الشرٌعة وآثارها
د. عبد هللا 
 العوٌسً

387  98 
15-7-

 حمٌمة الجهل وآثاره آمنة العندس  1436
 د. أحمد الحسٌنً

388  99 
99-7-

1436 
 عمر الودعان 

لضٌة تعدد المذاهب الفكرٌة فً 
 الحضارة اإلسبلمٌة

د. عبد هللا 
 العوٌسً

389  99 
99-7-

 علً العمل 1436
مولف االستشراق من حجٌة السنة 

 النبوٌة وآثاره الثمافٌة
د. عبد هللا 

 الزاٌدي

391  99 
99-7-

 دراسة تؤصٌلٌة –مفهوم الفتنة  فهد الطوٌرش 1436
 اعتذر المجلس

391  99 
99-7-

 الهدٌة فً ضوء اإلسبلم وفاء المسومً 1436
 د. حسٌن الدٌب

399  99 
99-7-

1436 

نورة بنت 
 ناصر البدر

 حمٌمة الثمافة الغالبة وآثارها
 جرٌسد. مها ال

393  31 
99-7-

1436 

 نورة عبد هللا
 الممرن

مفهوم التصور اإلسبلمً وخصائصه 
 وآثاره

 اعتذر المجلس

394  31 
99-7-

 شبهات المستشرلٌن حول المرأة فهد الطوٌرش 1436
 اعتذر المجلس

395  31 
99-7-

 فهد الطوٌرش 1436
 –مفهوم التفكٌكٌة فً الفكر الغربً 

 دراسة نمدٌة
د. عبد هللا 

 الزاٌدي

396  31 
99-7-

1436 

هشام بن عبد 
 هللا العمر

منهج اإلسبلم فً حماٌة الحٌاة 
 الخاصة

 د. عبد هللا العمرو

397  31 
7-8-

 حمٌمة االستمراء وآثاره حسن آل مرٌع 1436
د. عبد هللا 
 العوٌسً

398      
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411  6 
6-1-

1437 

هاجر 
 المحطانً

 حموق المثلٌٌن إلعبلناآلثار الثمافٌة 
 اعتذر المجلس

411  8 
91-1-

 المخدرات وآثارها عثمان الدبل 1437
د. عبد هللا 
 الصرامً

419  9 
97-1-

1437 

بنت عبد  نورة
 الممرن هللا

المضامٌن الثمافٌة لؤلعٌاد فً اإلسبلم 
 وآثارها

 د. مها الجرٌس

413  11 
4-9-

1437 

هاجر 
 المحطانً

دراسة  –وثٌمة حموق المثلٌٌن وآثارها 
 نمدٌة

د. عبد هللا 
 العوٌسً

414  11 
4-9-

1437 

عفاف بنت 
 دمحم الوهٌبً

 مولف الحداثٌٌن من فمه األسرة
 اعتذر المجلس

415  11 
11-9-

1437 

نمٌب هللا  أمان 
 هللا

 التنصٌر فً وسط آسٌا
 اعتذر المجلس

416  19 
18-9-

1437 
 مصدرٌة الحس للمعرفة فً اإلسبلم الشهريهٌا 

 د. إبراهٌم طلبة

417  13 
95-9-

 عفاف الوهٌبً 1437
أخبللٌات مهنة المحاسبة والمراجعة 

 دراسة تؤصٌلٌة –فً ضوء اإلسبلم 
 اعتذر المجلس

418  15 
11-3-

1437 

مشبب آل 
 فرحان

مولف االتجاه العمبلنً المعاصر من 
 التراث اإلسبلمً فً المجال العمدي

عبد هللا  د.
 الصرامً

419  17 
15-4-

1437 

وجدان خالد 
 الجرٌوي

 حمٌمة السمت وآثاره 
 د. مها الجرٌس

411  17 
15-4-

1437 

بنت  فاطمة
 حسٌن 
 الحارثً

 فً تكوٌن الثمافةالرحبلت العلمٌة أثر 
 د. مها الجرٌس

411  17 
15-4-

1437 

نورة بنت 
 ناصر البدر

 وآثارها المعاصرة الغالبة حمٌمة الثمافة

 الجرٌس د. مها
ٌنمل اإلشراف 
للدكتور عبد هللا 

 العوٌسً

419  18 
99-4-

 مها المحطانً 1437
منهج اإلسبلم فً حفظ الكرامة 

 اإلنسانٌة
اعتذر المجلس 

 سبك بحثه

413  91 
6-5-

1437 

هالة بنت 
عاٌش 
 الصبٌحً

المٌم المتضمنة فً خطبة النبً صلى 
 لؤلنصار ٌوم حنٌنم هللا علٌه وسل

 د. مها الجرٌس

414  91 
6-5-

1437 

منى عبد 
الرزاق 
 الجوٌعً

 حمٌمة التفكٌر العاطفً وآثاره
 د. مها الجرٌس

415  91 
6-5-

1437 

منى بنت عبد 
الرحمن 
 الرفاعً

حبوط العمل مفهومه وآثاره وسبل 
 عبلجه

 مرفوض

416  91 
6-5-

1437 

منى بنت عبد 
الرحمن 

 أسباب نزول الببلء وسبل الولاٌة منه
 مرفوض



 الرفاعً

417  91 
13-5- 

1437 

مً سعود 
 السبٌعً

 منهج اإلسبلم فً تعزٌز العمل 
 مرفوض
 سبك بحثه

418  91 
13-5- 

 ممهوم اإلخبلص وآثاره هٌا الحسٌن 1437
 مرفوض
 سبك بحثه

419  91 
13-5- 

 مصطلح المثمف المفهوم والدالالت عفاف الوهٌبً 1437
 مرفوض
 سبك بحثه

491  91 
13-5- 

1437 

هند بنت عمر 
 بالبٌد

فً ضوء المرآن المٌم األخبللٌة للمرأة 
 الكرٌم

 مرفوض
 سبك بحثه

491  91 
13-5- 

1437 

خلود خلٌفة 
 الفهٌد

 لٌمة الزمن فً حٌاة المسلم
مرفوض سبك 

 بحثه

499  91 
13-5- 

1437 

مها بنت حمود 
 المحطانً

فً مظاهر حفظ الكرامة اإلنسانٌة 
 الشرٌعة اإلسبلمٌة

 د.إبراهٌم طلبة

493  99 
91-5- 

1437 

مً بنت سعود 
 السبٌعً

 اإلسبلم من الرقمولف 
 د. ناصر التركً

494  99 
91-5- 

1437 

رنا بنت عبد 
 هللا العتٌبً

 حمٌمة المباهاة وآثارها
 د. أحمد الحسٌنً

495  99 
91-5- 

1437 

سمٌة بنت 
عبد هللا 
 العمرو

 منهج اإلسبلم فً تعزٌز لٌمة الجمال
 د. عبد هللا العمرو

496  93 
97-5-

 أسبابه وآثارهحمٌمة الجحود واإلنكار  حبٌبة اللعبون 1437
 سبك بحثه

497  93 
97-5-

1437 
 حمٌمة األمن االجتماعً وآثاره نوف السكٌت

إٌضاح المراد 
 باألمن االجتماعً

498  93 
97-5-

 المراء فً الدٌن وآثاره الثمافٌة حصة الوطبان 1437
 د. مها الجرٌس

499  93 
97-5-

1437 

خلود خلٌفة 
 الفهٌد

 مفهوم التآخً فً اإلسبلم
 اعتذر المجلس

431  93 
97-5-

 حمٌمة الفرلة والخبلف وآثاره هٌا الحسٌن 1437
 اعتذر المجلس

431  93 
97-5-

1437 

هند بنت عمر 
 بالبٌد

 المضامٌن الثمافٌة فً الجنائز
ٌعاد للطالبة 
 لتوضٌح الفكرة

439  93 
97-5-

1437 

نورة 
 السماعٌل

 الدالالت الثمافٌة فً أعبلم الدول
 اعتذر المجلس

433  93 
97-5-

1437 

دمحم سارة 
 الخضٌري

 المدارس الولفٌة وآثارها
 اعتذر المجلس

434  95 
18-6-

1437 

هند بنت عمر 
 بالبٌد

 حموق المٌت فً اإلسبلم
 د. مها الجرٌس

435  95 
18-6-

 حمٌمة األمن االجتماعً وآثاره نوف السكٌت  1437
 د. مها الجرٌس

436  95 
18-6-

 حمٌمة االستعمار وآثاره منٌرة الرمٌح 1437
د. عبد هللا 

 الزاٌدي

437  95 
18-6-

 حمٌمة الذاتٌة الفكرٌة وآثارها جوهرة العمٌر 1437
د. عمر بنً 

 مصطفى



438  96 
96-6-

 أروى الجوفان 1437
المٌم الخلمٌة فً دعوة الشٌخ دمحم بن 

 عبد الوهاب
 اعتذر المجلس

439  96 
96-6-

 حمٌمة الصحبة وآثارها عبٌر الجماز 1437
 د. ناصر التركً

441  96 
96-6-

1437 

أبرار بنت 
 الزٌدزٌد 

 حمٌمة االستضعاف وآثاره
د. عبد هللا 

 الزاٌدي

441  96 
96-6-

 اآلثار الثمافٌة للرواٌات المصصٌة أفنان الطرٌمً 1437
 ٌعاد للطالبة

449  96 
96-6-

1437 

 هٌا الحسٌن

طلب أتجيل 
فصل ومتت 
ادلوافقة بتاريخ 

3-3-8342 

 الحدٌبٌة اآلثار الثمافٌة لصلح

 د. مها الجرٌس

443  96 
96-6-

1437 
 حمٌمة النجاح وآثاره  حبٌبة اللعبون

د. عمر بنً 
 مصطفى

444  96 
96-6-

1437 

موضً حمد 
 العاصمً

 حمٌمة الشرف
 ٌعاد للطالبة

445  96 
96-6-

1437 

خلود خلٌفة 
 الفهٌد

اآلثار الثمافٌة للمإاخاة بٌن المهاجرٌن 
 واألنصار

 د. عبد هللا العمرو

446  97 
4-7-

1437 

ابتسام  دمحم 
 ٌحً

الطفولة للعب فً اإلسبلم إلرار حاجة 
 وآثاره الثمافٌة

 اعتذر المجلس

447  97 
4-7-

1437 

سارة 
 الخضٌري

 مفهوم المدارس الولفٌة
 اعتذر المجلس

448  97 
4-7-

1437 

موضً 
 العاصم

 لٌمة الثمة فً اإلسبلم
 ٌعاد للطالبة

449  97 
4-7-

1437 

موضً 
 العاصم

اآلثار الثمافٌة فً خطب النبً فً فتح 
 مكة

 ٌعاد للطالبة

451  97 
4-7-

1437 

ٌوسف 
 كاستراتً

عمران التوازن بٌن منهج اإلسبلم فً 
 الدنٌا واإلعداد لآلخرة

 ٌعاد للطالب

451  98 
18-7-

1437 

نورة 
 السماعٌل

تؤجٌل فصلٌن 
 -32بجلسة 

97-3-1438 

 تؤصٌل المصطلح الثمافً 

د. عبد هللا 
 العوٌسً

459  98 
18-7-

1437 

شٌخة 
 التوٌجري

 المجتمعتنمٌط مفهوم  الجمال فً 
اعتذر المجلس 

 سبك بحثه

453  98 
18-7-

1437 

سمٌرة 
 المروانً

اآلثار الثمافٌة للعلمانٌة على 
 المجتمعات المسلمة

د. عبد هللا 
 الزاٌدي

454  98 
18-7-

 أروى الجوفان 1437
المنهج األخبللً عند ولوع الخبلف 

 بٌن العلماء
اعتذر المجلس 

 سبك بحثه

455  98 
18-7-

 األناة وآثارهاحمٌمة  أروى الجوفان 1437
 د. ناصر التركً

456  98 
18-7-

 آداب المجالس وآثارها بشاٌر الرحمة 1437
 د. حسٌن الدٌب



457  98 
18-7-

 منى الرفاعً 1437
أثر الشرٌعة اإلسبلمٌة فً تزكٌة  

 النفس
 اعتذر المجلس

458  98 
18-7-

 حمٌمة الحب فً هللا وآثاره منى الرفاعً 1437
د. عمر بنً 

 مصطفى

459  98 
18-7-

1437 

ٌوسف 
 كاستراتً

منهج اإلسبلم فً التوازن بٌن عمران 
 الدنٌا واإلعداد لآلخرة

 اعتذر المجلس

461  98 
18-7-

1437 

عبد الملن 
 الخضٌري

مماصده  اإلرث فً اإلسبلمنظام 
 والشبهات المثارة حوله

د. عبد هللا 
 الزاٌدي

461  99 
96-7-

1437 

أنس بن 
منصور 
 المرٌعان

مولف االتجاه العمبلنً المعاصر من 
 دراسة نمدٌة –الحدود والجناٌات 

د. عبد هللا 
 الزاٌدي

469  99 
96-7-

1437 

ابتسام دمحم 
 ٌحً

أخبللٌات الجار المسلم أو حموق 
 الجوار

رفض المجلس 
سبك بحث 
 الموضوع

463  99 
96-7-

1437 

أفنان سعود 
 الطرٌمً

حذف فصل 
 دراسً واحد 
بجلسة رلم 

بتارٌخ  32
82-2-3322 

 

اآلثار الثمافٌة للرواٌات المصصٌة 
 الرومانسٌة على الناشئة

 د. إبراهٌم طلبة

464  99 
96-7-

1437 

موضً 
 العاصمً

 الثمة فً اإلسبلم وآثارها حمٌمة
 د. ناصر التركً

465  99 
96-7-

1437 

شٌخة بنت 
عبد العزٌز 
 التوٌجري

طلب حذؼ 
الفصل الدراسي 

الثاين 
5347/5342 

متت ادلوافقة 
 81ابجللسة 
بتاريخ 

87/7/5342 

 حمٌمة التلبٌس وآثاره

 د. إبراهٌم طلبة

466  99 
96-7-

1437 

سارة دمحم 
 الخضٌري

األبعاد الثمافٌة فً رسالة عمر إلى أبً 
 موسى األشعري رضً هللا عنهما

د. عمر بنً 
 مصطفى

467  99 
96-7-

1437 

ابتسام دمحم 
 ٌحً

طلب حذؼ 
فصل دراسي 

الثاين 

 آداب السفر والمسافر
ووافك المجلس على تعدٌل العنوان 

 إلى
 87آداب السفر وآثاره بالجلسة رلم 

 4/2/3322بتارٌخ 

 د. أحمد الحسٌنً



5347/5342 
متت ادلوافقة 
 81ابجللسة 
بتاريخ 

87/7/5342 

468      
 

469      
 

471     

العاـ اجلامعي 
 ىػ7534ىػ/1534

 

471  9 
95-
19-

1437 

إٌمان سعود 
 العنزي

ٌعاد للطالبة   اإلرهاب فً المواثٌك الدولٌة مفهوم
 لتوضٌح الفكرة

479  9 
95-
19-

1437 

ندى حسن 
 العمرانً

د. عبد هللا  دراسة نمدٌة  –العلوم إسبلمٌاً  تؤصٌل
 العوٌسً

473  4 
9/1/

1438 

خلود بنت 
نزار الدرٌهم 

3.32 

دعوة التمرٌب بٌن األدٌان السماوٌة 
 والمولف منها

 د. ناصر الٌحً

474  4 
9/1/

 أخبللٌات المفكر اإلسبلمً بدر الجرٌش 1438
 مرفوض

475  9 
99-9-

1438 

سورٌا لمر 
 الدٌن

 اآلثار الثمافٌة للمراءة الحداثٌة
ٌعاد للطالب 
 لتحدٌد فكرته

476  11 
13-3-

1438 

اٌكو سورٌا 
لمر  الدٌن

 الدٌن
 حمٌمة المراءة الحداثٌة

د. عبد هلل 
 العوٌسً

477  19 
91-3-

1438 

ٌحٌى عبد 
 الٌحٌىالكرٌم 

المنهج اإلسماطً فً كتابات 
 المستشرلٌن

ٌعاد للطالب 
 إلٌضاح الفكرة 

478  19 
91-3-

1438 

حلمً ٌوسف 
 ًكاسترات

 ن اإللهٌة فً بماء النعم وزوالهانسال
د. عبد هللا 
 الصرامً

479  13 
97-3-

1438 

وضحى 
 المحطانً

 عوامل استمرار األسرة لبل الزواج
اعتذر المجلس 

لوجود موضوع 
 مشابه

481  13 
97-3-

1438 

نمٌب هللا أمان 
 هللا

 حمٌمة العتاب وأثره
اعتذر المجلس 

لوجود موضوع 
 مشابه

481  13 
97-3-

1438 

حمزة بن 
 أحمد الملحم 

مظاهر الرحمة فً غزوات النبً 
 صلى هللا وسلم

ٌعاد للطالب لذكر 
 الدراسات السابمة

489  13 
97-3-

1438 

هاجر 
 الحزٌمً

 حمٌمة الرشوة وأسبابها وآثارها 
اعتذر المجلس 

لوجود موضوع 
 مشابه



483  14 
4-4-

1438 

نمٌب هللا أمان 
 هللا

السنن اإللهٌة فً نهوض األمم فً 
 ضوء اإلسبلم

د. عبد هللا 
 الصرامً

484  17 
16-5-

1438 

شعاع عبد هللا 
الدهٌمش 
 العنزي 

 لٌمة التإدة معناها ومجاالتها وآثارها
 سبك بحثه

485  17 
16-5-

1438 

سامٌة حسن 
 فالودة  

 مفهوم أولٌاء هللا الصالحٌن 
 مرفوض

الرتباطه 
 بتخصص العمٌدة

486  18 
93-5-

1438 

سامٌة حسن 
 فالودة  

اآلثار الثمافٌة لمفهوم أولٌاء هللا 
 الصالحٌن عند الصوفٌة

مرفوض ولد سبك 
 عرضه

487  18 
93-5-

1438 

شعاع عبد هللا 
الدهٌمش 
 العنزي 

 لٌمة التإدة معناها ومجاالتها وآثارها
ولد سبك مرفوض 

 عرضه

488  18 
93-5-

1438 

رزان صالح 
 العٌد

لٌمة المساواة فً المفهوم النسوي 
 المعاصر

ٌعاد للطالبة 
 لتحرٌر الفكرة

489  19 
31-5-

1438 

وضحى سالم 
 المحطانً

مجاالت التروٌح عن الشباب وفك 
 الضوابط الشرعٌة

 سبك بحثه

491  19 
31-5-

1438 

ٌاسمٌن العبد 
العزٌز آل 
 عبد الهادي

الهوٌة اإلسبلمٌة وأثره على طمس 
 الوالع المعاصر

ٌعاد للطالبة 
 لتحدٌده

491  19 
31-5-

1438 

بن  حمزة
 الملحم أحمد

مظاهر الرحمة فً غزوات النبً 
 ملسو هيلع هللا ىلص وآثارها 

 اعتذر المجلس

499  91 
7-6-

1438 

ابتهال بنت 
ناصر 
 الٌوسف

أسباب إجابة الدعاء وموانعها 
 ومواضعها

اعتذر المجلس 
لوجود 

موضوعات 
 مشابهة

493  91 
7-6-

1438 

وضحى بنت 
 سالم المحطانً

المكاسب التً ٌجنٌها المسلم من لٌام 
 اللٌل

 اعتذر المجلس

494  91 
7-6-

1438 

خلود خالد 
 الغمٌز

أثر الفكر الباطنً الحدٌث على 
 المجتمع

 اعتذر المجلس

495  91 
7-6-

1438 

بندري بنت 
 سلٌمان الماسم

 للكون  ةاإلسبلمٌ الرإٌة
 ناصر التركً د.

496  91 
7-6-

1438 

رلٌة بنت دمحم 
 ل الدخٌ

 عبللة الفن بالجمال فً الفكر الغربً
د. عبد هللا أ.

 العمرو

497  91 
14-6-

1438 

ن عبد ٌاسمٌ
العزٌز العبد 

 الهادي

مولف المستشرلٌن من حموق المرأة 
 فً اإلسبلم )المٌراث الشهادة(

ٌعاد للطالبة للتؤكد 
من وجود مادة 

 كافٌةعلمٌة 

498  91 
14-6-

1438 

سٌف علً 
 عبد هللا النخٌل

 حمٌمة العلم الشرعً وآثاره
 د. عبد هللا العمرو

499  91 
14-6-

1438 

رزان صالح 
عبد الرحمن 

 العٌد

مركزٌة المساواة فً الخطاب النسوي 
 دراسة نمدٌة –المعاصر 

د. عبد هللا 
 العوٌسً

511  91 
14-6-

1438 

وضحى سالم 
 المحطانً

األسرة فً اإلسبلم أهداف تكوٌن 
 وآثارها

د. عبد هللا 
 الزاٌدي



511  99 
91-6-

1438 

لمى بنت عبد 
 هللا التوٌجري

عوامل استمرار األسرة فً ضوء 
 اإلسبلم

 د. أحمد الحسٌنً

519  99 
91-6-

1438 

خلود خالد 
 الغمٌز

 حمٌمة الباطنٌة وآثارها
 اعتذر المجلس

513  99 
91-6-

1438 

بنت  أروى
 البهبلل فرٌح

 العبادات والمعامبلتالتكامل بٌن 
 وآثاره

 د. عبد هللا العمرو

514  99 
91-6-

1438 

ٌاسمٌن عبد 
العزٌز العبد 

 الهادي
 الزواج فً ضوء الشرٌعة اإلسبلمٌة

 اعتذر المجلس

515  99 
91-6-

1438 

سامٌة بنت 
 حسن فالودة

 –مصادر المٌم فً الفكر الٌونانً 
 دراسة نمدٌة

 د. عبد هللا العمرو

516  99 
91-6-

1438 

عبد هللا شعاع 
 العنزي

 دراسة نمدٌة –مفهوم الموت 
 د. ناصر التركً

517  93 
98-6-

1438 

ٌاسمٌن بنت 
عبد العزٌز 
 العبد الهادي

 دراسة نمدٌة –الوسطٌة فً األخبلق 
 د. عبد هللا العمرو

518  94 
13-7-

1438 

عتٌك  رٌج
 العتٌبً

 ممومات وحدة األمة ومعولاتها
 د. عبد هللا العمرو

519  94 
13-7-

1438 

دمحم بن إبراهٌم 
 المعٌلً

فروض الكفاٌات فً تحمٌك أثر 
 ازدهار المجتمع المسلم

 د. عبد هللا العمرو

511  94 
13-7-

1438 

حمزة بن 
 أحمد الملحم

 حموق المسلم على المسلم وآثارها
 د. حسٌن الدٌب

511  95 
91-7-

1438 

هناء بنت علً 
 الشهرانً

حمٌمة السرلة وآثارها وعبلجها فً 
 ضوء اإلسبلم

 حسٌن الدٌبد. 

519  95 
91-7-

1438 

ابتهال ناصر 
 ٌوسفالدمحم 

أثر اإلٌمان بؤسماء هللا الحسنى على 
 الفكر والسلون

 د. حسٌن الدٌب

513  95 
91-7-

1438 

دمحم صبلح 
 الشرٌم

 أسباب الغزو الفكري ومجاالته
د. عبد هللا 
 الصرامً

514  95 
91-7-

1438 

هاجر بنت 
عبد الرحمن 

 الحزٌمً
 اإلسبلم وآثارهاحمٌمة البشاشة فً 

 عدم الموافمة

515  95 
91-7-

1438 

سلطان بن 
 علً الحرلان

 حمٌمة الوطنٌة وآثارها
د. عمر بنً 

 مصطفى

516  96 
97-7-

1438 

هاجر بنت 
عبد الرحمن 

 الحزٌمً
 حمٌمة تفرٌج الكرب وصورها وآثارها

 عدم الموافمة

517  96 
97-7-

 منهجٌة التعامل مع الشبهات الفكرٌة  مها الماجد 1438
 مها الجرٌس د.

518  97 
5-8-

1438 

هاجر بنت 
عبد الرحمن 

 الحزٌمً

آداب المرافك العامة فً اإلسبلم 
 وآثارها

 عدم الموافمة 

519  97 
5-8-

1438 

خلود خالد 
 الغمٌز

الفتن أسبابها وعبلجها رإٌة ثمافٌة من 
 خبلل سورة الكهف

عدم الموافمة 
الختبلف 
 التخصص



591  97 
5-8-

1438 

أمان بٌن 
 شٌغبٌان

 كراهٌة الموت وآثارهاحمٌمة 
د. عبد هللا 
 الصرامً

591  97 
5-8-

1438 

هزاع بن سعد 
 المحطانً

 اإلعجاز التشرٌعً وآثاره
 عدم الموافمة

599  97 
5-8-

1438 

سارة احمد 
 المبارن

مولف المادٌة الغربٌة من المٌتافٌزٌمٌا 
 وآثاره

عدم الموافمة 
لتشعب الموضوع 

وطوله وكثرة 
 الدراسات فٌه

593  97 
5-8-

1438 

نورة بنت عبد 
 الممرن الملن

أثر الرإٌة اإلسبلمٌةو الغربٌة للجمال 
 دراسة ثمافٌة ممارنة –

أ.د. عبد هللا 
 العمرو

594  98 
19-8-

1438 

هزاع 
 المحطانً

 تمٌز التشرٌع اإلسبلمً
 عدم الموافمة

595  98 
19-8-

1438 

هاجر 
 الحزٌمً

أثر حفظ المرآن الكرٌم فً تعزٌز المٌم 
 الخلمٌة

 عدم الموافمة

596  31 
19-8-

1438 

هزاع 
 المحطانً

 تمٌز التشرٌع اإلسبلمً وآثاره
 عدم الموافمة

597  31 
19-8-

1438 

بنت خلود 
 ٌزخالد الغم

 حمٌمة الزور وآثاره وسبل مدافعته
أ.د. عبد هللا 

 العمرو

598  31 
19-8-

1438 

هاجر عبد 
الرحمن 
 الحزٌمً

 حمٌمة نصرة المظلوم وآثارها
 د. مها الجرٌس

599  31 
19-8-

1438 

أمل صالح 
 العرٌنً

أسباب ظهور االتجاه العملً فً 
 الحضارة اإلسبلمٌة وآثاره

 د. مها الجرٌس

531      
 

531     
 الجامعًالعام 

3322 /3322 

 

539  3 
19-1-

1439 
 د. ناصر التركً معولات وحدة األمة اإلسبلمٌة غادة الربٌعة

533  3 
19-1-

1439 

أروى 
 الزهرانً

المملكة الصالونات الثمافٌة النسائٌة فً 
 العربٌة السسعودٌة

اعتذر المجلس 
 عن لبول العنوان

534  3 
19-1-

1439 

مٌمونة 
 اللحٌدان

 حمٌمة التشهٌر وآثاره 
 د. مها الجرٌس

535  4 
19-1-

1439 

منٌرة بنت دمحم 
 الزٌر

المعاٌٌر الشرعٌة الختٌار الزوجٌن 
 وآثارها

 د. عبد هللا العمرو

536  4 
19-1-

1439 

خولة بنت 
 عبد هللا السٌف

وأثره فً بناء  مع الطفل الحوار
 شخصٌته

 د. ناصر التركً

537  4 
19-1-

1439 

ندى بنت أحمد 
 الدعفس

العبللة بٌن الجمال واألخبلق فً 
 اإلسبلم

 د. مها الجرٌس

538  6 
3-9-

1439 

أروى خضر 
 الزهرانً

 سبل تعزٌز المسإولٌة الفردٌة وآثارها

ٌعاد للطالبة 
لتحدٌد محاور 
البحث وربطه 

 بالتخصص



539  6 
3-9-

1439 

إبراهٌم بن 
عبد العزٌز 

 الجرٌوي

منهج اإلسبلم فً مواجهة األزمات 
 المالٌة

اعتذر المجلس 
لبعده عن 
 التخصص

541  9 
94-9-

1439 

صالحبن رشٌد 
 الرشٌد

منهج اإلسبلم فً معالجة الخبلفات 
 الزوجٌة

د. عبد هللا 
 الصرامً

541  11 
9-3-

1439 

سارة بنت 
 أحمد المبارن

اإلسبلم وفً نظام األسرة فً 
الحضارة الغربٌة المعاصرة دراسة 

 ممارنة

اعتذر المجلس 
 لسعة الموضوع

549  19 
16-3-

1439 

سارة بنت 
 أحمد المبارن

األسرة فً اإلسبلم  نظام مماصد
 دراسة ممارنة والفكر الغربً

 د. مها الجرٌس

543  19 
16-3-

1439 

نوف سعود 
 السلٌم

 مركزٌة اإلنسان فً الثمافة الغربٌة

للطالبة ٌعاد 
لضبط الموضوع 

واالطبلع على 
 الدراسات السابمة

544  19 
16-3-

1439 

فاتن عواض 
المرشد 
 العتٌبً

ثمافة اآلخر فً الفكر اإلسبلمً 
 المعاصر

 اعتذر المجلس

545  14 
31-3-

1439 

عارف 
 الحربً

 اآلثار الثمافٌة للمدرسة الصوفٌة
 اعتذر المجلس

546  14 
31-3-

1439 

أروى بنت 
خضر 
 الزهرانً

 حموق الجسد 

ٌعاد للطالبة 
 لتوضٌح الفكرة

 وٌمترح 
منهج اإلسبلم فً 

رعاٌة الجسد 
 وآثاره

547  14 
31-3-

1439 

فاتن عواض 
 مرشد العتٌبً

 ومولف اإلسبلم منهاحمٌمة الرهبانٌة 
 د. مها الجرٌس

548  16 
5-5-

1439 

راندا بنت 
 علً الحربً

 حمٌمة األنس باهلل وآثاره
اعتذر المجلس 

لعدم مناسبة 
 الموضوع

549  17 
19-5-

1439 

عارف بن 
 علً الحربً 

 المٌم الخلمٌة فً المصص النبوي
د. عبد الرحمن 

 اللوٌحك

551  17 
19-5-

1439 

أروى بنت 
خضر 
 الزهرانً

 منهج اإلسبلم فً رعاٌة الجسد وآثاره
 د. مها الجرٌس

 

551  18 
19-5-

 سعد آل راحلة 1439
دراسة  –مفهوم المطٌعة المعرفٌة 

 نمدٌة
الرحمن د. عبد 

 للوٌحكا

559  18 
19-5-

1439 

منٌرة مبارن 
حزام  
 المحطانً

أسباب غربة الدٌن وسبل مواجهتها 
 والولابة منها

الممارنة بٌن 
موضوعها 

وموضوع حمٌمة 
غربة الدٌن 

 وآثارها

553  19 
96-5-

1439 

منٌرة مبارن 
حزام  
 المحطانً

 أسباب غربة الدٌن وسبل عبلجها
 د. عبد هللا العمرو



554  91 
11-6-

 حموق الطرٌك وآثارها طهاة أبوتٌلً 1439
 د.إبراهٌم طلبة

555  91 
11-6-

 المٌم الخلمٌة فً األمثال النبوٌة نورة الهدلك 1439
اعتذر المجلس 

لوجود موضوع 
 مشابه

556  91 
11-6-

 أثر الحدود الشرعٌة فً تحمٌك األمن حنان الجلعود 1439
 د. حسٌن الدٌب

557  91 
11-6-

1439 

والء منصور 
 الغفٌلً

 الصدالة فً اإلسبلم وحموق الصدٌك
 اعتذر المجلس

558  91 
11-6-

 حنٌن النصٌان 1439
مفهوم مناهج الفكر فً الحضارة 

 اإلسبلمٌة وأنواعها
اعتذر المجلس 

 لتشعب الموضوع

559  91 
17-6-

 المنهج النملً فً الحضارة اإلسبلمٌة حنٌن النصٌان 1439
 د. مفرح الموسً

561  91 
17-6-

1439 

منصور والء 
 الغفٌلً

منهج اإلسبلم فً التربٌة اإلٌمانٌة 
 والتعلٌم

اعتذر المجلس 
لعدم مناسبة 

 الموضوع

561  91 
17-6-

 نورة الهدلك  1439
آثار المعامبلت المالٌة المحرمة وسبل 

 الولاٌة منها 
 د. حسٌن الدٌب

569  99 
94-6-

1439 

إبراهٌم بن 
عبد العزٌز 

 الجرٌوي
 مولف المستشرلٌن من الصبلة

عبد الرحمن د. 
 اللوٌحك

563  93 
9-7-

1439 

جوهرة 
 الغامدي

 الروابط البشرٌة ومولف اإلسبلم منها
 د. إبراهٌم طلبة

564  93 
9-7-

1439 

هدى 
 الزهرانً

  لتغرٌبتؤثر المرأة المسلمة باعوامل 
 إبراهٌم طلبة د.

565  93 
9-7-

1439 

هدٌل 
 الدسٌمانً

 حمٌمة االستخارة 
 اعتذر المجلس

566  93 
9-7-

1439 

بنت راندا 
 علً الحربً

 نظرٌة التفكن االجتماعً 
 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

 د عبد هللا الزاٌدي

567  95 
16-7-

 االنضباط فً حٌاة المسلم وآثاره عبٌر الفضلً 1439
 اعتذر المجلس

568  97 
31-7-

1439 

إسماعٌل 
 كروما

وسائل التنصٌر المعاصرة فً غرب  
 دراسة تحلٌلٌة –إفرٌمٌا 

د. عمر بنً 
 مصطفى

569  97 
31-7-

1439 

تهانً عٌسى 
 بعٌطً

دراسة  –اآلثار الثمافٌة لحادثة اإلفن 
 تؤصٌلٌة

 د. حسٌن الدٌب

571  98 
7/8/

 ثمافة التبرٌر عبٌر الفضلً 1439
ٌعاد للطالبة 

 لضبط الموضوع

571  98 
7/8/

 ٌارا الشهرانً 1439
أثر المٌم فً المحافظة على الهوٌة 

 اإلسبلمٌة
 د.عبد هللا العمرو

579  98 
7/8/

1439 

عفاف 
 العجبلن

 حموق الراعً والرعٌة
 سبك بحثه

573  98 
7/8/

 لطٌفة الجنٌدل 1439
مخاطبة النبً صلى الجمال فً لٌمة 

 زوجاتههللا علٌه وسلم ل
 د. عبد هللا العمرو

574  98 
7/8/

1439 

ابتهاج بنت 
 دمحم المجاهد

 منهجٌة التفكٌر العلمً
 سبك بحثه



575  98 
7/8/

1439 

نورة بنت عبد 
 الحٌدرالعزٌز 

 حمٌمة االنهزامٌة 
 سبك بحثه

576  98 
7/8/

 رٌم الفوزان 1439
 اآلثار الثمافٌة للعهدة العمرٌة

 دراسة تؤصٌلٌة
 د. حسٌن الدٌب

577  98 
7/8/

1439 

أروى بنت 
 ٌعموب التركً

 الهدي النبوي فً التعامل مع المخالف
 سبك بحثه

578  98 
7/8/

1439 

والء بنت عبد 
 هللا العمرو

 تعزٌز لٌمة الحكمنهج اإلسبلم فً 
د.عبد العزٌز 

 المشعمً

579  98 
7/8/

1439 

أروى بنت 
 مساعد النمٌثان

 –حمٌمة المرار فً البٌوت وآثاره 
 دراسة تؤصٌلٌة 

د. عبد هللا 
 الزاٌدي

581  98 
7/8/

1439 

شعٌع بنت 
 حمدان العتٌبً

 حمٌمة العدمٌة وآثارها
 د. إبراهٌم طلبة

581  31 
91/8/

 نورة العٌسى 1439
فً معالجة النزاع بٌن  منهج اإلسبلم

 المسلمٌن
 د. عبد هللا العمرو

589  31 
91/8/

1439 

شٌخة مبارن 
 الشمري

التوظٌف الثمافً للشعرفً ضوء 
 اإلسبلم

 د. إبراهٌم طلبة

583  31 
91/8/

1439 

عبٌر بنت  
 الفضلً

تسوٌغ األخطاء مفهومه وأسبابه وسبل 
 مدافعته

 د. عبد هللا العمرو

584  31 
91/8/

1439 

فاطمة بنت 
الملن  عبد

 الزامل

أثر النظام الرأسمالً على المٌم 
 واألخبلق

د. عبد هللا 
 الزاٌدي

585  31 
98/8/

 خولة السفٌانً 1439
الموة الناعمة فً المجال الثمافً 

 وآثارها

اعتذر المجلس 
لعدم مناسبة 

 الموضوع

586  31 
98/8/

1439 

سارة بنت 
عبد 

 العزٌزالراجً

مصطلح األم العزباء فً الثمافة 
 وآثارهاالغربٌة 

اعتذر المجلس 
لعدم مناسبة 

 الموضوع

587  31 
98/8/

1439 

ابتهاج 
 المجاهد

المنهج التكاملً فً الحضارة 
 اإلسبلمٌة

اعتذر المجلس 
لعدم مناسبة 

 الموضوع

588  31 
98/8/

1439 

أروى ٌعموب 
 التركً

الهدي النبوي فً التعامل مع -
 المخالف المسلم

 النزعة الفردٌة -
 

اعتذر المجلس 
مناسبة لعدم 

الموضوع وسبك 
 بحثهما

589  31 
98/8/

1439 

عبٌر بنت 
 حمد السوٌلم

 اإلرجاف: أسبابه وآثاره وسبل عبلجه
 د.إبراهٌم طلبة

591  31 
98/8/

1439 

هزاع 
 المحطانً

 تمٌز التشرٌع اإلسبلمً وآثاره

سبك عرضه عام 
ورفض  3322

 المجلس لبوله 
 وأعاده هذا العام

591  31 
98/8/

 نورة الحٌدر 1439
التحدٌات التً تواجه اللغة العربٌة فً 

 زمن العولمة
 اعتذر المجلس

599  31 
98/8/

1439 

أمل بنت 
 ٌوسف الممحم

شبهات المستشرلٌن حول خبلفة أبً 
بكر الصدٌك رضً هللا عنه والرد 

 علٌها

 اعتذر المجلس



593  31 
98/8/

1439 

عفاف 
 العجبلن

 حمٌمة التطفٌف وآثاره
اعتذر المجلس 

لعدم مناسبة 
 الموضوع

594  31 
98/8/

1439 

عفاف 
 العجبلن

 حمٌمة الزنا وآثاره-
اعتذر المجلس 

لعدم مناسبة 
 الموضوع

595  31 
98/8/

 هٌا الحنتوش 1439
عوامل لوة االنتماء لئلسبلم فً 

 المجتمع النبوي

اعتذر المجلس 
لعدم مناسبة 

 الموضوع

596  31 
98/8/

 هٌا الحنتوش 1439
 ظاهرة اإللصاء فً السجاالت الفكرٌة 

 ً  توٌتر أنموذجا

اعتذر المجلس 
لعدم مناسبة 

 الموضوع

 1441/  1439العام الجامعً      597
 

598  9 
91-1-

 حمٌمة االتجاه الفلسفً وآثاره نورة الحٌدر 1441
 ٌعاد للطالبة

599  9 
91-1-

 نوف السلٌم 1441
شبهة على عدم مشكلة الشر باعتبارها 

 وجود هللا .

المسم لعدم رفض 
ارتباط الموضوع 

 المسمص بتخص

611  9 
91-1-

 أمل الممحم 1441
ات الرسول فً غزو المٌم الخلمٌة

 ملسو هيلع هللا ىلص
د. السٌد عبد 

 السبلم

611  9 
91-1-

1441 

ابتهاج 
 المجاهد

 المنهج العملً تعرٌفه وأسسه وآثاره
ٌعاد للطالبة للنظر 

فً الدراسة 
 السابمة 

619  3 
97-1-

1441 

أروى ٌعموب 
 التركً

المرأة فً اآلثار الثمافٌة لشورى 
 اإلسبلم

ٌعاد للطالبة 
 لضبط الموضوع

613  3 
97-1-

1441 

ابتهاج 
 المجاهد

 حمٌمة المنهج العملً ومصادره
 د. أحمد البري

614  4 
6-9-

 نوف السلٌم 1441
أثر الفلسفة الفردانٌة على العبللات 

 دراسة نمدٌة –اإلنسانٌة 
ٌعاد للطالبة لتجلٌة 

 الموضوع

615  4 
6-9-

 نورة الحٌدر 1441
االتحاه الفلسفً فً الحضارة  حمٌمة

 اإلسبلمٌة وآثاره
 د. إبراهٌم طلبة

 

     

  



 ((مخططات البحوث التكمٌلٌة فً ماجستٌر الثمافة اإلسبلمٌة )صباحً
 

 المشرف الموضوع اسم الطالب/ـة التارٌخ ج م

 د. عبدهللا العوٌسً مفهوم النسبٌة الثمافٌة فً الفكر الغربً انتصار العتٌبً 3/1 9  1

 مها المانع 11/1 11  9
مفهوم العنف ضد المرأة فً المواثٌك الدولٌة: 

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

 منال الخمٌس = = =   3
اآلثار الثمافٌة لتطبٌك اتفالٌات منظمة التجارة 
 العالمٌة: دراسة استشرافٌة فً ضوء اإلسبلم

 د. إسحاق السعدي

 د. هوٌدا الطوٌل مفهوم الجندر: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم نهى الخلٌفً = = =   4

 مرام زاهد = = =   5
مفهوم الصحة اإلنجابٌة فً المواثٌك الدولٌة: 

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا الصرامً

 د. عبدهللا العمرو أخبللٌات التعامل بٌن الزوجٌن شعاع المطلك = = =   6

 خولة التركً = = =   7
معولات الحوار فً المجتمع السعودي وسبل 

 تنمٌته
أ.د. عبدالرحمن 

 الزنٌدي

 خولة المبل 94/1 19  8
مفهوم التنوٌر فً الفكر الغربً دراسة نمدٌة 

 فً ضوء اإلسبلم
 د. عبد هللا العوٌسً

9   = = = 
مفهوم الحضارة: دراسة نمدٌة فً ضوء  روان الشعبلن

 اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

11   =  == 
مفهوم اإلنسانٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء  أفنان الناصر

 اإلسبلم
أ.د. عبدالرحمن 

 الزنٌدي

11   = = = 
مفهوم التمٌٌز ضد المرأة فً المواثٌك الدولٌة:  سارة السبٌعً

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. ناصر آل توٌم

19  13 1/9 
مفهوم الدٌممراطٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء  عبلء الدرٌهم

 اإلسبلم
 د. عبد هللا الزاٌدي

13   = = = 
زٌنة بنت فهد 

 المحطانً
 د. عبدهللا الزاٌدي مفهوم اإللزام الخلمً

14   = = = 
مفهوم االستهبلن فً العولمة: دراسة نمدٌة فً  نورة الهدلك

 ضوء اإلسبلم
 د. ناصر آل توٌم

15   = = = 
مفهوم السلفٌة: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء  البندري الشرٌم

 اإلسبلم
أ.د. عبدالرحمن 

 الزنٌدي

16   = = = 
أ.د. عبدالرحمن  مفهوم الحداثة: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم بٌنة السبٌعً

 الزنٌدي

17  14 9/9 
مفهوم السنن اإللهٌة: دراسة تأصٌلٌة فً  خلود الحربً

 ضوء اإلسبلم 
 د.عبدهللا العوٌسً

18   = = = 
نمدٌة فً ضوء مفهوم تارٌخٌة النص: دراسة  أمل الغامدي

 اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

 لمى أبانمً = = =   19
مفهوم التأوٌل )الهرمنٌوطٌما( فً الفكر الغربً 

 المعاصر: دراسة تحلٌلٌة نمدٌة
 د. عبدهللا العوٌسً

91   = = = 
أ.د. عبدالرحمن  مركزٌة التوحٌد فً ثمافة المسلم لطٌفة النوٌبت

 الزنٌدي

91  15 9/9 
 د. عبدهللا العوٌسً مفهوم االستغراب أمانً السوٌح



99   = = = 
 د. إسحاق السعدي دور المرأة السعودٌة فً الولاٌة من اإلرهاب أمل العجبلن

93   = = = 
 د. ناصر آل توٌم أسالٌب الحوار وسبل تطوٌرها فاطمة الدوسري

 أروى المزٌد = = =   94
مفهوم التغٌٌر فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

95  17 96/9 
عبدالعزٌز 
 الحجوري

 د. عبدهللا العوٌسً ظاهرة التعصب الفكري وآثاره الثمافٌة

96  18 14/3 
 د. عبدهللا العوٌسً مفهوم المواطنة بدور العدسانً

97  19 91/3 
لمٌس بنت أحمد 

 الحسٌنً
 د. أحمد الحسٌنً مفهوم االستخبلف

 د. أحمد الحسٌنً األسرة فً اإلسبلمأسس نظام  ابتسام الصمٌه = = =   98

99   = = = 
مفهوم تمكٌن المرأة فً االتفالات الدولٌة:  خزنة السبٌعً

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. عبد هللا الزاٌدي

31  91 19/4 
مفهوم العلمانٌة:  دراسة نمدٌة فً ضوء  أمانً المرنً

 اإلسبلم
 د. عبدهللا الزاٌدي

 ثرٌا الماسم = = =   31
مفهوم حموق اإلنسان فً االتفالٌات الدولٌة: 

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا الزاٌدي

 د. عبدهللا العوٌسً أخبللٌات مهنة اإلرشاد السٌاحً عبٌر بنت دمحم عاتً = = =   39

 د. عبدهللا الصرامً أخبللٌات السفٌر المسلم ماًٌ تساي = = =   33

 أسماء الثنٌان = =  =    34
اإلرهاب: دراسة تحلٌلٌة فً ضوء  مفهوم

 اإلسبلم
 د.عبدهللا العمرو

35  19 19/9 
هنادي بنت سلٌمان 

 الباتلً
 دمحم عمر خالدد.  أخبللٌات التعامل مع الوالدٌن

 عبدهللا الرشٌد = = =   36
مفهوم المجتمع المدنً: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د.أحمد الحسٌنً

 نهى الفاٌز = =  =   37
الوسطٌة: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء مفهوم 

 اإلسبلم
 د.ناصر التركً

 نجبلء المطٌري 19/4 91  38
حمٌمة اإلحسان وآثاره فً ضوء اإلسبلم: دراسة 

 تأصٌلٌة
 د. عبدهللا العمرو

 مفهوم الجمال فً الفكر اإلسبلمً  رٌم الجرٌوي 11/5 99  39
د. عبدالرحمن 

 الجرٌوي

 تأصٌلٌة مفهوم الحرٌة:دراسة علً فمٌهً = = =  41
د.عبد هللا بن دمحم 

 العمرو

 مفهوم التنصٌر: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم وفاء الشبانة = = =  41
د. ناصر بن إبراهٌم 

 آل توٌم

 د. هوٌدا الطوٌل مفهوم االستشراق: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم هٌا الشٌبان = = =   49

 أنوار الهاشم = = =   43
نمدٌة فً ضوء مفهوم الهوٌة: دراسة تأصٌلٌة 

 اإلسبلم
د.عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً

 أمل العنزي = = =   44
مفهوم التعاٌش مع اآلخر: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
د.أحمد بن عبد هللا 

 الحسٌنً



 وفاء المحٌسن = = =   45
ظاهرة الموروث لدى األمم السابمة وتجلٌاتها فً 

 ضوء المرآن الكرٌم
د.عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً

 مفهوم تجدٌد الخطاب الدٌنً دراسة نمدٌة سلٌمان الباتلً = = 93  46
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً

 خلود السٌاري = =  =    47
مفهوم حوار األدٌان: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
د. أحمد بن عبد هللا 

 الحسٌنً

 مها الشمري 16/6 94  48
 المساواة والتماٌز بٌن الرجل والمرأة فً المواثٌك

 الدولٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا العمرو

 د. ناصر التركً مفهوم الحجاب: دراسة تأصٌلٌة تغرٌد الملحم = = =    49

 عبدالرحمن بن لعود = = =    51
السنن اإللهٌة فً التدافع بٌن الحك والباطل 

 وآثارها: دراسة تأصٌلٌة
 د. إبراهٌم طلبة

 فاٌز العطوي = =  =    51
حرٌة الرأي فً الفكر الغربً الحدٌث: دراسة نمدٌة 

 فً ضوء اإلسبلم
 أ.د. عبدهللا األوصٌف

 د. ناصر التركً أثر المٌم فً بناء شخصٌة الطفل المسلم نصورمرٌم ال 93/6 95  59

 العولمة الثمافٌة والمولف اإلسبلمً منها  أحمد الضبٌعً = =  =   53
أ.د. عبدالرحمن 

 الزنٌدي

 د. عبدهللا الزاٌدي مفهوم االختبلط: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم مرٌم الشاٌع = =  =   54

55   =  = = 
إبراهٌم بن صالح 

 الدسٌمانً
مفهوم المٌم: دراسة تأصٌلٌة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. عبدهللا العمرو

56   =  = = 
حصة بنت إبراهٌم 

 السبٌعً
 مفهوم الوالعٌة: دراسة تحلٌلٌة نمدٌة

الرحمن بن  أ.د. عبد
 زٌد الزنٌدي.

 نورة األحمد   = = =  57
مفهوم السلطة الذكورٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 أ.د. مفرح الموسً

58  97 95/6 
منٌرة بنت نوار 

 العصٌمً
 مفهوم الشورى:دراسة تاصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم

د. ناصر بن عبد هللا 
 التركً

 

 دمحم بن زنٌفر العجمً 15/7 31  59
تحمٌك األمن الفكري وتطبٌماتها فً المملكة وسائل 

 العربٌة السعودٌة

د. ناصر بن عبد هللا 
 التركً

 

 ندى بنت دمحم الهدلك = = =  61
البعد الثمافً لمضاٌا المرأة واألسرة فً تمرٌر راند 

 ونمدها 9115
 د. عبدهللا الزاٌدي

 د. عبد هللا العمرو اإلسبلممفهوم التطرف: دراسة نمدٌة فً ضوء  إبراهٌم الشرادٌن 94/1 11   61

 د. عبد هللا العمرو تغٌر المٌم السلوكٌة عند الشباب وسبل مواجهتها العطاهلل  منٌرة = = =  69

 هـ1439-1431العام الجامعً  
 

63  7 99/19 
علً بن ناصر 

 الحارثً
 د. حسٌن الدٌب مفهوم البر: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم

64  11 97/1 
دمحم بن سعٌد 

 الشهرانً
  عبدهللا الصرامً د. اآلثار الثمافٌة لعمل المرأة

65  = = = 
نورة بنت دمحم 

 العوٌشز
 د. عبدهللا العوٌسً صناعة الوعً وعبللته باإلبداع الفكري



66  19 19/9 
أمانً بنت دمحم 

 الطوالة
 د. دمحم عمر اآلثار الثمافٌة ألندٌة الروتاري

67  13 17/3 
أسماء بنت ناصر 

 التمٌمً
 د. إسحاق السعدي أخبللٌات المتعلم فً ضوء اإلسبلم

68   = = = 
رٌا بنت عبدالرحمن 

 الزنٌدي
 المسؤولٌة الثمافٌة:دراسة تأصٌلٌة

أ.د. عبدالرحمن 
 الزنٌدي

69  = = = 
عبدالعزٌز بن 

 عبدالكرٌم المصٌر
 د. أحمد الحسٌنً أخبللٌات مهنة الطب فً اإلسبلم

71  14 94/3 
نوال بنت دمحم 

 الزٌدانً
أخبللٌات التجارة فً ضوء اإلسبلم: دراسة 

 تأصٌلٌة
 د. إبراهٌم طلبة

71  = = = 
غزوى بنت سلٌمان 

 العنزي
 د. ناصر التركً لٌمة التعاون: دراسة تأصٌلٌة

79  = = = 
نورة بنت عبدهللا 

 الروٌس
 د. عبدهللا العمرو لٌمة النصح فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة

73  15 1/4 
سعدى بنت عبد هللا 

 المرنً
 د.حسٌن الدٌب ثمافة التناصح فً ضوء اإلسبلم

74  94 19/6 
هاجر بنت دمحم 

 السدٌس
 د. عبد هللا العوٌسً عوائمها(-ضوابطها-الموضوعٌة العلمٌة )حمٌمتها

75  16 8/4 
أمل بنت صالح 

 العوهلً
 د. إبراهٌم طلبة لٌمة العفة: دراسة تأصٌلٌة

76  = = = 
مشاعل بنت علً 

 المانع
 د. إبراهٌم طلبة اإللهٌة فً التمكٌن: دراسة تأصٌلٌةالسنن 

77  17 15/4 
سارة بنت أحمد 

 الدوٌش
 د. عبدهللا العوٌسً أثر التمالٌد على الفكر اإلسبلمً

78  = = = 
عبدالعزٌز بن مسلم 

 المسلم
 د. عبدهللا الزاٌدي الوظٌفة الخلٌمة للدولة فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة

79  = = = 
زٌنب بنت حمود 

 الخضٌري
 د. حسٌن الدٌب لٌمة اإلٌثار فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة

81  18 99/4 
صٌغة بنت سعود 

 الحربً
 د. رجب عبدالحمٌد ضوابط الحرٌة الفكرٌة: دراسة ممارنة

 د. أحمد الحسٌنً مفهوم عالمٌة اإلسبلم أحمد بن أحمد متاش = = =  81

89  = = = 
أفنان بنت دمحم 

 الحسٌن
 د. إبراهٌم طلبة النصرالسنن اإللهٌة فً 

83  19 99/4 
العنود بنت عبدهللا 

 العصٌمً
 د. عبدهللا العوٌسً مفهوم الصدمة الثمافٌة

 د. دمحم عمر أخبللٌات الطب النفسً هند الشمالً 91/5 91  84

85  = = = 
 عبدهللا بنت فاٌزة

 الحربً
 د. عبدهللا العوٌسً عثةتالمب لمرأةل التحصٌن الشرعً

86  91 97/5 
ناصر  آالء بنت

 الجهٌمان
مفهوم مجتمع المعرفة: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

87  = = = 
أروى بنت عبدهللا 

 الفاٌز
اآلثار األخبللٌة للعولمة على األسرة المسلمة وسبل 

 مواجهتها
 د. ناصر التركً

88  99 5/6 
غالٌة بنت سعد 

 المحارب
 د. هوٌدا الطوٌل أخبللٌات الخطابة فً ضوء الكتاب والسنة



89  = = = 
مارٌة بنت عبدالعزٌز 

 الخضٌري
 د. إبراهٌم طلبة الغٌرة وضوابطها فً اإلسبلم

91  = = = 
ضٌف هللا بن عبده 

 الكرٌت
 د. أحمد الحسٌنً التوازن فً الشخصٌة اإلسبلمٌة

 خلود بنت دمحم بن زٌد = = =  91
أخبللٌات التعامل مع شبكة المعلومات:دراسة 

 اإلسبلم تأصٌلٌة فً ضوء
 د.عبد هللا العمرو

99  93 19/6 
سارة بنت أحمد 

 الزامل
 د. أحمد الحسٌنً أخبللٌات مهنة التعلٌم فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة

93  = = = 
عبٌر بنت دمحم 

 الخضٌري
 أخبللٌات المضاء فً ضوء اإلسبلم

د. عبدالرحمن 
 الجرٌوي

94  94 19/6 
فاتن بنت سلٌمان 

 الرمٌان
 د.عبد هللا العمرو حمٌمتها وممتضٌاتهاالكرامة اإلنسانٌة 

95  = = = 
نورة بنت مدٌهش 

 المدٌهش
 د. إبراهٌم طلبة السنن اإللهٌة  فً االبتبلء:دراسة تأصٌلٌة

96  = = = 
حنان بنت إبراهٌم 

 الحمداء
 د. عبدهللا العوٌسً السنن اإللهٌة فً التغٌٌر:دراسة تأصٌلٌة

97  = = = 
أسماء بنت تركً 

 العتٌبً
 د. عبدهللا العوٌسً العمل فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌةمكانة 

98  = = = 
فاطمة بنت سعد 

 الكثٌري 
 د. هوٌدا الطوٌل أخبللٌات األخصائً االجتماعً فً ضوء اإلسبلم

99  = = = 
منال بنت عبدهللا 

 العمرو
 د. ناصر التركً أثر االختبلف فً استمامة سلون الفرد والمجتمع

111  = = = 
وفاء بنت محسن 

 التركً
 د. عبدهللا العوٌسً آداب التواصل االجتماعً)االٌتكٌت(

111  = = = 
مشاعل بنت هٌف 

 المحطانً
 د.عبد هللا العمرو أخبللٌات مهنة الدعوة:دراسة تأصٌلٌة

119  = = = 
سارة بنت إبراهٌم 

 الشهٌل
 د.عبد هللا العمرو أخبللٌات مهنة الحسبة:دراسة تأصٌلٌة

 د. السٌد عبد السبلم لٌمة اإلخبلص فً اإلسبلم عمر مسفر الدوسري 96/6 13  113

 هـ1433-1439العام الجامعً  
 

 د. إبراهٌم طلبة مفهوم العلم فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة رٌم بنت دمحم الحسن 91/11 1  114

115  = = = 
سارة بنت سلٌمان 

 السبلمة
 د. عبدهللا العوٌسً أثر العلم فً بناء الحضارة

116  9 97/11 
علً فاطمة بنت 

 المحطانً
 د.ناصر التركً أثر األسرة فً البناء الثمافً للطفل

117  3 4/11 
بدرٌة بنت جارهللا 

 الشمري
مفهوم عمل المرأة فً توصٌات المؤتمرات 

 الدولٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. ناصر آل توٌم

118  4 18/11 
عمر ٌن سلٌمان 

 المنٌطٌر
 عبدهللا العوٌسًد.  اآلثار الثمافٌة للنشاط االلتصادي

119  = = = 
عبٌر بنت دمحم 

 المشعمً
لواعد التعامل مع التعددٌة الفكرٌة: دراسة تأصٌلٌة 

 فً ضوء اإلسبلم
 د. عبدهللا العوٌسً

111  = = = 
منٌرة بنت إبراهٌم 

 التمٌمً
المضامٌن الثمافٌة لؤللعاب اإللكترونٌة " الببلي 

 ستٌشن " على النشء دراسة تحلٌلٌة نمدٌة
 عمرد. دمحم 



111  5 95/11 
لطٌفة بنت 

 عبدالرحمن الصرامً
 د. إبراهٌم طلبة األثر الثمافً للتمنٌة على األسرة

119  = = = 
بدور بنت عبدهللا 

 المطوع
 د. عبدهللا الزاٌدي البناء الثمافً للخطٌب

113  = = = 
سارة بنت عبدهللا 

 الجبرٌن
 د. عبدهللا الزاٌدي البناء الثمافً للداعٌة

114  = = = 
إبراهٌم  خدٌجة بنت

 النفٌسة
 مسؤولٌة العالم الشرعً الثمافٌة

د. عبدالرحمن 
 الجرٌوي

115  8 9/1 
مطرٌة بنت علً 

 المفرح
 4لٌمة 

 ة فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة
 د. إسحاق السعدي

 د. عبدهللا العمرو أخبللٌات الوزٌر فً ضوء اإلسبلم عبدهللا بن دمحم زئبك = = =  116

117  9 9/1 
مها بنت عبدهللا 

 العوشن
المنهج األخبللً فً التعامل مع غٌر المسلمٌن: 

 دراسة تأصٌلٌة
 د. عبدهللا الزاٌدي

118  11 16/1 
فاطمة بنت علً 

 المحطانً
 د. ناصر التركً أثر األسرة فً البناء الثمافً للطفل 

119  19 7/9 
عبدالعزٌز بن عبدهللا 

 المحطانً
أخبللٌات اإلعبلمً فً ضوء اإلسبلم: دراسة 

 تأصٌلٌة
 د. عبدهللا الزاٌدي

191  15 91/3 
عادل بن عبد العزٌز 

 آل موسى
 د. احمد الحسٌنً أخبللٌات اإلدارة فً ضوء اإلسبلم

 مانع المانعد.  دراسة تأصٌلٌة –أخبللٌات الرالً الشرعً  منال العمري 91/3 15  191

 تهانً الشمري 97/3 16  199
دراسة  –التعددٌة الثمافٌة لدى منظمة الٌونسكو 

 نمدٌة
أ.د. عبد الرحمن 

 الزنٌدي

193  = = = 
منى بنت ناصر 

 التركً
 د. إبراهٌم طلبة دراسة تأصٌلٌة –لٌمة محاسبة النفس 

194  17 4/4 
نورة بنت عبده 
 إبراهٌم السهلً

 د. عبد هللا العوٌسً الوعً بالسنن اإللهٌة وأثرها فً البناء الحضاري

195  18 18/4 
نورة بنت راشد 

 العمٌلً
دراسة  –التمكٌن فً اإلرض: مفهومه ومعولاته 

 تأصٌلٌة
 د. عبد هللا العمرو

 د. عبد هللا العوٌسً أسباب ظاهرة الفتٌات المسترجبلت وسبل عبلجها فلاير الفنتوخ 18/4 18  196

197  19 95/4 
دالل بنت عبد هللا 

 الصبٌحً
 د. دمحم عمر خالد دراسة ثمافٌة -البعد الثمافً للغة

 د. أحمد البري دراسة نمدٌة –مفهوم الوجودٌة  السلوم هدٌة 95/4 19  198

 د. حسٌن الدٌب تطبٌمات حموق اإلنسان فً العهد النبوي لمٌاء المعود 9/5 91  199

131  99 93/5 
دٌمة بنت عبد الكرٌم 

 الفاضل
 د. أحمد البري منهج اإلسبلم فً توجٌه المواهب الفطرٌة

131  99 93/5 
حصة بنت إبراهٌم 

 العبٌد
 د. أحمد الحسٌنً المهن الحرفٌة فً اإلسبلمأخبللٌات 

139  99 93/5 
منٌرة بنت معٌض 

 العتٌبً
 د. عبد هللا الصرامً دراسة تأصٌلٌة-أثر الصبلة على حٌاة المسلم

133  99 93/5 
مشاعل بنت صالح 

 الطوٌل
 د. مفرح الموسً دراسة تأصٌلٌة-المٌم الخلمٌة فً العبادات



134  93 1/6 
عبدالعزٌز بن علً 

 الفٌفً

دراسة - أخبللٌات مهنة التحمٌك واإلدعاء
 تؤصٌلٌة

 د. عبدهللا الزاٌدي

135  93 1/6 
آسٌا بنت سلٌمان 

 المحٌمٌد
دراسة  –المٌم الخلمٌة فً المعامبلت المالٌة 

 تؤصٌلٌة
 د. مفرح الموسً

136  93 1/6 
فاطمة بنت خالد 

 البراهٌم
دراسة  –المٌم الخلمٌة فً أحكام الجناٌات 

 تؤصٌلٌة
 هللا الزاٌديد. عبد 

 نسٌبة الخاطر 8/6 94  137
دراسة نمدٌة فً ضوء  –نسبٌة المٌم الخلمٌة 

 اإلسبلم
 د. عبد هللا العمرو

138  94 8/6 
سارة بنت علً 

 المحطانً
 د. ناصر التركً وسائل الحوار األسري ومعولاته

139  94 8/6 
أسماء بنت عبد 

 هللا المشاري
 د. مفرح الموسً خاصٌة التوازن فً اإلسبلم 

141  94 8/6 
نورة بنت عبد هللا 

 الموٌز
 د. مفرح الموسً آداب التعامل مع العمالة المنزلٌة

141  94 8/6 
سلطانة بنت سعد 

 المطٌري
 د. عبد هللا العوٌسً وآثاره لدعاءآداب ا

 زكريال منى بنت دمحم 15/6 95  149
 –آداب المرأة المسلمة فً العمل الوظٌفً وآثارها 

 دراسة تأصٌلٌة
 العمرود. عبد هللا 

 د. مفرح الموسً دراسة تأصٌلٌة –لٌمة حفظ اللسان  عبٌر الدوسري 15/6 95  143

 د. أحمد البري دراسة نمدٌة –مفهوم اإلبداع  أنٌسة الجٌعان 15/6 95  144

145  96 99/6 
حصة بنت سلٌمان 

 العمرو
 أ.د. مفرح الموسً ثمافًأثر اإلٌمان فً تحمٌك األمن ال

146  98 99/6 
باسمة بنت صالح 

 الشمري
 د. إبراهٌم طلبة اآلثار الثمافٌة لموالع التواصل االجتماعً

147  98 99/6 
منٌرة بنت عبد 
 الرحمن الحدٌثً

 د. دمحم حسٌن آثاره –آدابه  -الذكر فً اإلسبلم: فضله

148  98 99/6 
بن عبد عبد هللا 
 الوهٌبًالرحمن 

 د. عبد هللا الزاٌدي دراسة نمدٌة – االستشراق الجدٌد

149  98 99/6 
صالحة بنت أحمد 

 باهمام
دراسة -حموق الطفل الثمافٌة فً اإلسبلم

 تؤصٌلٌة
 د. دمحم حسٌن

 د. دمحم حسٌن منهج اإلسبلم فً رعاٌة األٌتام عاٌد الشمري 99/6 98  151

 د. حسٌن الدٌب تطبٌمات حموق المرأة فً العهد النبوي وفاء المصلوخ 6/7 99  151

159  99 6/7 
إٌمان بنت دمحم 

 الدخٌل
 -التفاعل الثمافً مع اآلخر وآثارهأسس 

 دراسة تؤصٌلٌة
 د. أحمد البري

153  99 6/7 
ٌزٌد بن خضر 

 الخالدي
 د. إسحاق السعدي السبل الثمافٌة للنهوض باألمة اإلسبلمٌة

154  31 19/7 
هٌا بنت حمد 

 العبٌد
 د. مانع المانع دراسة تؤصٌلٌة –لٌمة السكٌنة 

155  31 19/7 
نسٌبة بنت عبد 
 اللطٌف باوزٌر

 أ.د. مفرح الموسً دراسة تؤصٌلٌة -البناء الثمافً للطفل المسلم
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157  8 88/31 
دمحم بن عبد هللا 

 الدخٌل
 –أخبللٌات عضو هٌئة التدرٌس 

 دراسة تؤصٌلٌة
د. عبد هللا 

 العمرو

158  4 83/33 
مبلن بنت 

 إبراهٌم الجهنً

مولف الخطاب النسوي المعاصر فً 
دراسة –العالم اإلسبلمً من الحجاب 

 نمدٌة
 د. مفرح الموسً

159  5 82/33 
مها بنت إبراهٌم 

 الفهٌد
 أسس التنوٌر فً الفكر العربً الحدٌث

د. عبد هللا 
 العوٌسً

161  5 82/33 
آالء بنت فهد 

 الجاسر
 د. حسٌن الدٌب فً صدر اإلسبلم للمرأةالجهود العلمٌة 

161  7 32/38 
هٌا بنت راشد 

 الغنام
 خصائص المنهج السلفً

أ.د. مفرح 
 الموسً

 اآلثار الثمافٌة للنفاق فهدة الخضٌري 32/38 7  358
عبد هللا د. 

  العمرو

352  2 85/38 
شٌماء بنت 
 سلٌمان الغنام

دراسة  –الوظٌفة الفكرٌة لئلعبلم 
  تؤصٌلٌة

 د. إبراهٌم طلبة

164  2 85/38 
خدٌجة بنت 
 حسن باعبدهللا

وسائل تعرٌف المرأة السعودٌة بحمولها 
 الشرعٌة والنظامٌة 

د. عبد هللا 
 العوٌسً

165  2 3/3 
خلود بنت حمود 

 العنزي
 –االتجاه التوفٌمً بٌن اإلسبلم والعلمانٌة 

 دراسة نمدٌة
 د. عبد هللا الزاٌدي

166  2 3/3 
آسٌة بنت علً 

 المرنً
سبل تعزٌز المٌم داخل األسرة من خبلل 

 الذكٌةوسائل االتصال 
 د. إبراهٌم طلبة

167  2 3/3 
بنان بنت سعد بن 

 كلٌب
 د. أحمد الحسٌنً اآلثار الثمافٌة لبلبتعاث

 د. أحمد الحسٌنً أثر التراث اإلسبلمً فً حفظ الهوٌة الثمافٌة ابتهال الحٌبلن 32/3 31  168

 دراسة تؤصٌلٌة –مفهوم األصالة  سامً البلحم 32/3 31  169
د. عبد الرحمن 

 الزنٌدي

171  31 32/3 
إٌمان بنت شبٌب 

 المحطانً
 د. مانع المانع اإلصبلح بٌن الناس حمٌمته وآثاره

171  31 32/3 
مٌمونة بنت دمحم 

 الوشلً
 د. عبد هللا الزاٌدي دراسة نمدٌة –مفهوم التعددٌة 

 حسٌن الدٌبد.  معولات التغٌٌر الثمافً حنان الشهري 32/3 31  179

173  33 84/3 
حنان بنت ابراهٌم 

 الماسم
العوامل الثمافٌة النتشار اإلسبلم فً الغرب 

 فً العصر الحاضر
 د. دمحم حسٌن

174  33 84/3 
دمحم بن دجون 

 الروٌلً
التنوع الثمافً فً الفكر اإلسبلمً أسسه 

 ومجاالته
 د. أحمد الحسٌنً

175  33 84/3 
أروى بنت دمحم 

 المعٌذر
 د. عبد هللا العوٌسً ثمافة االنتماء: أسسها ومجاالتها



176  33 84/3 
أرٌج بنت سعد 

 الداٌل
 د. إسحاق السعدي التضامن اإلسبلمً حمٌمته ومجاالته

 المنهج التثمٌفً فً اإلصبلحٌات العامة  موسى خبرانً 2/8 38  177
د. عبدهللا 
 الصرامً

178  33 83/8 
رنا بنت عٌسى 

 العٌسى
 د. عبد هللا العوٌسً أثر الفلسفة الوجودٌة على الفكر واألخبلق

179  34 83/8 
بنت فرٌح  منال

 الفرٌح
 دراسة نمدٌة -ظاهرة اإللحاد فً الغرب

 د. إسحاق السعدي
نمل اإلشراف 

للدكتور عبد هللا 
 23الزاٌدي جلسة 
بتارٌخ 

ثم  82/7/3323
تنمل للدكتور عبد 
هللا العوٌسً جلسة 

-2بتارٌخ  8رلم 
33-3323 

181  35 34/2 
أمل بنت عثمان 

 السنٌدي
من شبهات المعاصرٌن عن مولف اإلسبلم 

 دراسة نمدٌة -مساواة المرأة بالرجل
 د. إبراهٌم طلبة

181  37 88/2 
أمل بنت ٌحٌى 

 المحطانً
دراسة  –الفصل بٌن الجنسٌن: حمٌمته وآثاره 

 تؤصٌلٌة
 أحمد الحسٌنًد. 

189  32 7/3 
سعود بن دمحم 

 الهوٌمل
 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة –مفهوم المثمف 

 التراث اإلسبلمً فً حفظ الهوٌة الثمافٌةأثر  ابتهال الحٌبلن 7/3 32  183
د. أحمد الحسٌنً 
نمل إلى د. إبراهٌم 

 طلبة

184  81 33/3 
إٌمان بنت عثمان 

 الصوٌنع
 د. حسٌن الدٌب أثر المٌم الخلمٌة على األسرة

 عبد اللطٌف الوسم 83/3 83  185
دراسة نمدٌة فً ضوء  –مفهوم المثالٌة 

 اإلسبلم
 د. ناصر الٌحٌى

186  83 83/3 
البندري بنت 
 إبراهٌم العوٌس

لباس المرأة بٌن الثمافة اإلسبلمٌة والثمافة  
 دراسة نمدٌة –الغربٌة 

 د. عبد هللا العوٌسً

187  83 32/4 
أسماء بنت علً 

 آل عثمان
دراسة -مماصد النظام االجتماعً فً اإلسبلم

 تؤصٌلٌة
 د. عبد هللا العمرو

188  83 32/4 
هند بنت دمحم 

 باحاذق
 د. عبد هللا العمرو دراسة تؤصٌلٌة -سموط الحضارات  سنن

 د. حسٌن الدٌب  أخبللٌات الحاضنة فً ضوء اإلسبلم نورة الشغموم 32/4 83  189

 د. عبد هللا العمرو أخبللٌات الترجمة فً ضوء اإلسبلم تشان جون 32/4 83  191

 معاذ الربعً 32/4 83  191
اآلثار الثمافٌة لبلتفالٌات الدولٌة فً مجال 

 -األحوال الشخصٌة
 د. عبد هللا الزاٌدي

199  85 3/5 
أحبلم بنت الشائش 

 العنزي
  –مجاالته  –المحافظة على السر : حمٌمته 

 آثاره
 د. ناصر التركً

193  97 11/6 
مشاعل بنت 
 محسن البكري

 -مجاالت العنف األسري وسبل عبلجه
 دراسة نمدٌة تؤصٌلٌة

د. عبد الرحمن 
 الزنٌدي



 دراسة نمدٌة –مفهوم المومٌة  الموسىعبد هللا  11/6 97  194
د. عبد الرحمن  

 الزنٌدي

195  97 11/6 
بدور بنت ناصر 

 الدلبحً
 د. حسٌن الدٌب دراسة تؤصٌلٌة -حمٌمة الٌمٌن وآثاره 

196  31 93/7 
حصة بنت عبد 
 الرحمن الجبرٌن

 د. حسٌن الدٌب أخبللٌات معلمة رٌاض األطفال

197  31 93/7 
مبارن بن علً 

 المحطانً
 الضوابط المنهجٌة للحوار الفكري

د. عبد الرحمن 
 الزنٌدي

 غادة الشبانات 39/7 31  198
 -ضوابطه  -العمل التطوعً للمرأة: مجاالته 

 آثاره
 د. حسٌن الدٌب

199  31 93/7 
فاطمة ممبل 

 العنزي
 د.حسٌن الدٌب حمٌمة الصدلة و آثارها الثمافٌة

911  31 93/7 
فٌروز بنت صالح 

 الحارثً
 د. حسٌن الدٌب التطوعً ومعولاتهحمٌمة العمل 

 د. إبراهٌم طلبة دراسة نمدٌة -مفهوم الشن فً الفكر الغربً  ٌوسف أباالخٌل 93/7 31  911

919  31 93/7 
عبد العزٌز عبد 

 الكرٌم
 د.إبراهٌم طلبة دراسة نمدٌة -دوافع االستشراق 

913  31 93/7 
زمزم بنت صالح 

 البطً
 هللا العمرو د. عبد حمٌمة التكافل االجتماعً وآثاره

914  31 93/7 
مرٌم بنت عثمان 

 جعفري
 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة الزٌنة فً اإلسبلم

915  31 93/7 
فوزٌة بنت عبدهللا 

 نهارالشمري
 العنف األسري حمٌمته وأسبابه

د.عمر بنً 
 مصطفى

916  31 93/7 
أسماء بنت عبد 
 الرحمن العمري

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة الهزٌمة النفسٌة وسبل مواجهتها

917  31 93/7 
أثٌر بنت دمحم 

 المدٌهش
 خاصٌة العالمٌة فً اإلسبلم

 د. حسٌن الدٌب
نمل إلى د. عمر 
بنً مصطفى 

-3-31بتارٌخ 
3324 

918  31 93/7 
أروى بنت عبد 
 العزٌزالسوٌلم

 د. إبراهٌم طلبة دراسة نمدٌة -مفهوم الروحٌة الحدٌثة

919  31 93/7 
نوف بنت عبد هللا 

 البشر
 د. عبد هللا العوٌسً وآثارهاحمٌمة مجاهدة النفس 

911  31 93/7 
سمٌة بنت عبد هللا 

 الحسٌان
 د.ناصر التركً دراسة تؤصٌلٌة -حمٌمة األلفة وآثارها

911  31 93/7 
حنان بنت عبد 
 الرحمن العتٌبً

 د. دمحم حسٌن منهج اإلسبلم فً رعاٌة مجهولً األبوٌن

919  31 93/7 
مزنة بنت سعد 

 المطٌري
 د. إبراهٌم طلبة دراسة تؤصٌلٌة -أخبللٌات مهنة الصرافة

913  31 93/7 
دالل إبراهٌم 

 التمٌمً
 د. دمحم حسٌن دراسة تؤصٌلٌة -الثواب والعماب وآثارهما

914  31 93/7 
فوزٌة نواف 

 الرشٌدي
 د. حسٌن الدٌب دراسة تؤصٌلٌة -حمٌمة الذنوب وآثارها
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916  9 
3-11-

1434 

ابتهال بنت سعود 
 الملحم

 د. حسٌن الدٌب منهج اإلسبلم فً الولاٌة من الحسد وعبلجه

917  9 
3-11-

1434 

خولة بنت عمٌل 
 العمٌل

 د. عبد هللا العوٌسً حموق السجٌن فً اإلسبلم

918  4 
9-19-

1434 

حنان بنت ناصر 
 الفصٌلً

 حسٌن الدٌبد.  حمٌمة النفس اإلنسانٌة وآثارها

919  4 
9-19-

1434 

خلود بنت خلف 
 المهوسصالح 

 الفتن حمٌمتها وآثارها وسبل الولاٌة منها
د. عمر بنً 

 مصطفى

991  4 
9-19-

1434 

بنت عمهوج لمٌاء 
 الحزٌمً

 دمحم حسٌند.  سبل تحمٌك االستمامة ومعولاتها

991  4 
9-19-

1434 

أروى عبد هللا 
 الجرباء

 د. إبراهٌم طلبة الفساد: حمٌمته أسبابه آثاره

999    
مشعل بن دمحم 

 العنزي
الفتور فً العبادة : أسبابه ومظاهره وسبل 

 دراسة تؤصٌلٌة  -عبلجه 
 د. حسٌن الدٌب

993   
نورة بنت مرشد  

 التمٌمً
دراسة تؤصٌلٌة  -أخبللٌات مهنة السكرتارٌة 

 فً ضوء اإلسبلم 
د. إبراهٌم طلبة 

 حسٌن

994   
عبٌر بنت مشبب  

 المطٌري
بن  د. عبدهللا تغرٌب المرأة المسلمة : دوافعه، ومظاهره

 عبدالعزٌز الزاٌدي

995    
محسنة بنت كمٌخ 

 المحطانً
د. عبدالرحمن بن  دراسة تؤصٌلٌة -أخبللٌات معلم المرآن 

 إبراهٌم الجرٌوي

996    

هٌاء بنت عبدهللا 
 الداود

د. أحمد بن عبدهللا  أخبللٌات مهنة التسوٌك فً اإلسبلم
 الحسٌنً

 

997  19 
91-9-

1435 

أسماء بنت خالد 
 الدبٌان

 د. إبراهٌم طلبة دراسة تؤصٌلٌة -التسامح وآثاره حمٌمة 

998  19 
91-9-

 د. ناصر التركً منهج اإلسبلم فً بناء الشخصٌة المٌادٌة موضً البكر 1435

999  19 
91-9-

 جمٌلة الشمري 1435
التنوع الثمافً فً المجتمع اإلسبلمً: أسبابه 

 وآثاره
 د. ناصر الٌحٌى

931  19 
91-9-

1435 

هدٌل بنت دمحم 
 المشرف

 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة الجدل فً الفكر اإلسبلمً

931  19 
91-9-

1435 

خدٌجة بنت علً 
 الفهٌد

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة الخٌانة وآثارها

939  19 
91-9-

1435 

بندر بن حمود 
 الهمشً

 د. عبد هللا العمرو حمٌمة الملكٌة فً اإلسبلم وآثارها

933  19 
91-9-

1435 

خولة بنت ناصر 
 الجبرٌن

 د.عبد هللا العوٌسً المناصرة وآثارهاحمٌمة 

934  15 
5-3-

 د. إبراهٌم طلبة منهج اإلسبلم فً محاربة البطالة صفٌة الجنٌدل 1435

935  16 
5-3-

1435 

 بنت عبد هللا آالء
 العصٌمً

 أخبللٌات العمل التطوعً
د. عمر بنً 

 مصطفى



936  17 
17-4-

1435 

حصة بنت إبراهٌم 
 الجرٌوي

ومظاهره والمولف االستهزاء بالدٌن أسبابه 
 منه

 د. أحمد الحسٌنً

937  91 
94-4-

1435 

منى بنت عبد 
 الرحمن الماضً

مجاالت التجدٌد فً الفكر اإلسبلمً 
 وضوابطه

 

د. عبد الرحمن 
 الزنٌدي

938  99 
9-5-

1435 

منى بنت عبد 
 الرحمن العتٌك

 االنفصام بٌن العبادة والسلون
 عبلجه -مظاهره  -أسبابه 

 د. حسٌن الدٌب

939  93 
16-5-

1435 

عائشة بنت فرحان 
 المطرفً العنزي

 د. ناصر الٌحٌى حمٌمة الصراع الثمافً

941  94 
7-6-

1435 

آالء بنت دمحم 
 المطرودي

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة ممارنة -أسس الشورى والدٌممراطٌة 

941  94 
7-6-

1435 

شٌخة بنت مفلح 
 العجالٌن

 هللا العوٌسًد. عبد  حمٌمة عمارة األرض فً اإلسبلم وآثارها

949  94 
7-6-

1435 

إٌمان بنت عبد هللا 
 المرنً

 حمٌمة الغضب فً اإلسبلم وآثاره 
د. عمر بنً 

 مصطفى

943  95 
14-6-

1435 

رحاب بنت صالح 
 المفاري

 د. عبد هللا العمرو وسائل الغزو الثمافً وكٌفٌة مواجهته

944  95 
14-6-

1435 

دٌما بنت عبد 
 العزٌز الربٌعة

 د. عبد هللا العمرو وآدابهاحمٌمة االستشارة 

945  95 
14-6-

1435 

أمل  عبد هللا 
 الخمٌس

 د. عبد هللا العوٌسً منهج اإلسبلم فً الطعام

946  95 
14-6-

1435 

هٌلة بنت إبراهٌم 
 الحجٌبلن

 د. عبد هللا العوٌسً آثار الرشوة وعبلجها

947  95 
14-6-

1435 

منٌرة بنت دمحم 
 العمٌرة

بناء فكر اإلنسان العوامل الثمافٌة المإثرة فً 
 المسلم

 د. أحمد الحسٌنً

948  96 
91-6-

 عبدالرحمن الرٌس 1435
 -أسباب الممانعة المجتمعٌة وضوابطها

 دراسة تؤصٌلٌة
 د. عبد هللا العمرو

949  98 
13-7-

 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة المداهنة وسبل الولاٌة منها هاجر السوٌلم 1435

951  98 
13-7-

1435 

جواهر بنت دمحم آل 
 طالب

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة -مفهوم الفن 

951  98 
13-7-

1435 

نورة جبران 
 مرعً المحطانً

 د. دمحم حسٌن حمٌمة السخرٌة وآثارها

959  99 
91-7-

 د.عبد هللا الزاٌدي حمٌمة العموبة فً اإلسبلم وآثارها وجدان الحربً 1435

953  99 
91-7-

1435 

أمل بنت دمحم 
 المعٌمً

 د. عبد هللا العمرو مماٌٌس الجمال فً الفكر اإلسبلمً 

954  99 
91-7-

1435 

غادة بنت فهد 
 السعٌد

 د. إبراهٌم طلبة آداب الحوار فً اإلسبلم

955  99 
91-7-

1435 

بنت أحمد لولوه 
 الراجحً

 د. عبد هللا العوٌسً البٌئة الثمافٌة وأثرها فً الدعوة

956  99 
91-7-

 مٌمونة السدٌس 1435
دراسة  -النالدة وآثارها فً بناء الفكرالمراءة 

 تؤصٌلٌة
 د. إبراهٌم طلبة

957  31 
99-7-

1435 

خولة بنت منصور 
 بن سكٌت الزغٌبً

 د.مفرح الموسً دراسة نمدٌة -مفهوم التصوف 



958  31 
99-7-

1435 

دمحم بن سعد 
 المصٌبً

د.عبد هللا  حمٌمة الضٌافة فً اإلسبلم وآثارها
 الصرامً

959  31 
99-7-

1435 

بنت عبد سمٌة 
 الرحمن الجماز

 د. دمحم حسٌن حمٌمة األعمال الملبٌة وآثارها

961  31 
99-7-

1435 

هدى عبد الرحمن 
 الملعً

 د.إبراهٌم طلبة منهج اإلسبلم فً التعامل مع العصاة

961  31 
99-7-

1435 

شٌماء بنت سعود 
 بن عٌد الشٌبانً

دراسة  -مفهوم الجمال فً الفكر الغربً 
 نمدٌة

 العوٌسًد. عبد هللا 

969  31 
99-7-

1435 

سلمى بنت سلٌمان 
 الجابر

حمٌمة الترغٌب والترهٌب فً اإلسبلم 
 وآثارهما

 د. دمحم حسٌن

963  31 
99-7-

1435 

روان بنت سعود 
بن عبد العزٌز 

 الكلٌب

المجاهرة بالمعصٌة وآثارها على الفرد 
 والمجتمع

د. عمر بنً 
 مصطفى

964  31 
99-7-

1435 

علً بن مساعد بن 
 علً الحارثً

 د. أحمد الحسٌنً دراسة نمدٌة -مفهوم االشتراكٌة 

965    
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967  3 
91-11-

1435 

دراسة  -معاٌٌر الجمال فً الفكر الغربً حبل بشٌر العنزي
 نمدٌة

 د. عبد هللا العمرو

968  7 
3-1-

1436 

مرٌم بنت عبد هللا 
 العجاجً

 عبد هللا الزاٌديد.  حمٌمة الرلابة الذاتٌة وآثارها

969  9 
17-1-

1436 

بنت دمحم بن وجدان 
 الفراجإبراهٌم 

 د. دمحم حسٌن دراسة تحلٌلٌة نمدٌة - أسباب اإلجرام وآثاره

971  9 
17-1-

1436 

إبراهٌم بن بندر 
 آل ثنٌان

 ناصر التركًد. دراسة تؤصٌلٌة -أخبللٌات السمسار 

971  11 
9-9-

1436 

عامر بن عبد هللا 
 آل عامر الدوسري

 دمحم حسٌند.  حمٌمة الضبلل وآثاره

979  11 
9-9-

1436 

 -اآلثار الثمافٌة للتنصٌر المعاصر فً إفرٌمٌا عمر عثمان
 دراسة نمدٌة

 د.عبد هللا العوٌسً

973  11 
9-9-

1436 

حصة بنت عبد 
 الرحمن الفعٌم

 د. حسٌن الدٌب حموق العلماء وواجباتهم

974  19 
16-9-

1436 

نورة بنت إبراهٌم 
 بن دمحم العجبلن

 د. عبد هللا الزاٌدي التطور الحضاري فً العهد األموي

975  19 
16-9-

1436 

 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة الحزن فً اإلسبلم وآثاره فٌصل تمبو

976  13 
93-9-

1436 

 بن ناصر عبد هللا
 الممرن

أثر العولمة على حموق اإلنسان فً الببلد 
 العربٌة

د.عبد الرحمن 
 الزنٌدي

977  14 
31-9-

1436 

 د. إبراهٌم طلبة التطور الحضاري فً العصر العباسً األول مها التركً



978  17 
13-4-

1436 

آالء بنت عبد 
 الرحمن العتٌبً

د. عمر بنً  حمٌمة االحترام فً اإلسبلم وآثاره
 مصطفى

979  18 
97-4-

1436 

أفنان بنت أحمد 
 الدوٌش

د. عمر بنً  دراسة نمدٌة -مفهوم الخطٌئة 
 مصطفى

981  18 
97-4-

1436 

أحمد بن عبد 
 الرحمن التوٌجري

علم الثمافة اإلسبلمٌة وصلته بالعلوم الشرعٌة 
 األخرى

 د. أحمد الحسٌنً

981  18 
97-4-

1436 

منال بنت إبراهٌم 
 النفٌسة

 د. عبد هللا الزاٌدي مفهوم األمر بالمعروف والنهً عن المنكر

989  91 
6-5-

1436 

أشواق بنت سعد 
 السوٌلم

 د.ناصر التركً اآلثار الثمافٌة للحسبة فً اإلسبلم

983  91 
6-5-

1436 

مناٌر بنت صالح 
 الراجحً

العبللة بٌن الفكر الٌهودي والحضارة 
 دراسة نمدٌة -اإلسبلمٌة 

 د. أحمد الحسٌنً

984  93 
95-5-

1436 

بنت سعٌد مشاعل 
 الخبللً

 د. حسٌن الدٌب عبلجها فً ضوء اإلسبلمآفات الملوب و

985  93 
95-5-

1436 

سلمى بنت موسى 
 العنبري

ضوابطه  -االلتباس من الحضارات : أسسه 
 آثاره -

 دراسة تؤصٌلٌة

 د.عبد هللا العوٌسً

986  95 
17-6-

 هـ1436

مها بنت فبلح 
 المحٌا

 د. عبد هللا الزاٌدي حموق والة األمر وواجباتهم فً اإلسبلم

987  95 
17-6-

 هـ1436

عبد هللا بن ناصر 
بن إبراهٌم 

 البرادي

دراسة  -مفهوم السببٌة فً الفكر الفلسفً 
 نمدٌة

د.عبد الرحمن 
 الزنٌدي

988  95 
17-6-

 هـ1436

عمر بن عبد 
 الرحمن اللوٌحك

 الوعً الثمافً باألنظمة وآثاره
 -دراسة ثمافٌة -

 د. عبد هللا العوٌسً

989  95 
17-6-

 هـ1436

إٌمان بنت عبد هللا 
 المري

 د. حسٌن الدٌب آفات اللسان وعبلجها فً ضوء اإلسبلم

991  96 
94-6-

1436 

 -اآلثار الثمافٌة لنظرٌة التطور البٌولوجً  الهدلكعفاف 
 دراسة نمدٌة

 د.عبد هللا العوٌسً

991  96 
94-6-

1436 

أسماء بنت عبد 
 هللا الرشٌد

 – 322التطور الحضاري فً األندلس )
 -دراسة نمدٌة -هـ( 388

 د. عبد هللا العمرو

999  96 
94-6-

1436 

هٌفاء بنت سعٌد 
 المرنً

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة صلة الرحم وآثارها

993  96 
94-6-

1436 

مها بنت عبد هللا 
 ناصر العثمان

 مها الجرٌسد.  حمٌمة عموق الوالدٌن وآثاره

994  96 
94-6-

1436 

أمل بنت سعد 
 الراجحً

 حمٌمة االعتدال وآثاره
 د. مها الجرٌس 

995  97 
1-7-

1436 

منٌرة بنت خالد 
 المطٌري

لٌم التعاٌش فً وثٌمة المدٌنة المنورة  
 وآثارها

 د. إبراهٌم طلبة

996  31 
99-7-

1436 

أنس آل عبد 
 الجبار

المصطلحات الوافدة وأثرها على الثمافة 
 -دراسة نمدٌة       –اإلسبلمٌة 

 د. عبد هللا الزاٌدي

997  31 
99-7-

1436 

فوزٌة بنت علً 
 باوزٌر

 -شبهات المستشرلٌن حول المرآن الكرٌم
 -دراسة نمدٌة 

 د. عبد هللا الزاٌدي

998  31 
99-7-

1436 

هند بنت عبد هللا 
 الفهٌد

 د. ناصر التركً أسس النظام المضائً فً اإلسبلم



999  31 
99-7-

1436 

مٌمونة بنت عبد 
 هللا الناصر

 

 د.عبد هللا العمرو حمٌمة التجسس وآثاره

311  31 
99-7-

1436 

سارة بنت ناصر 
 الملٌص

 د. ناصر التركً دراسة نمدٌة  -مفهوم التغرٌب 

311  31 
99-7-

1436 

نورة بنت علً 
 الزامل

 منهج اإلسبلم فً مواجهة العنصرٌة
 د.أحمد الحسٌنً

319  31 
99-7-

1436 

سارة بنت مانع 
 العتٌبً

 حموق الوالدٌن وواجباتهم فً ضوء اإلسبلم
 د. حسٌن الدٌب

313  31 
99-7-

1436 

أسماء بنت زٌد آل 
 مسعد

د. عمر بنً  دراسة تؤصٌلٌة -حمٌمة الغدر وآثاره 
 مصطفى

314  31 
99-7-

1436 

الجوهرة بنت عبد 
 الرحمن الجمعة

 -دراسة تؤصٌلٌة –حمٌمة المواساة وآثارها 
 د. حسٌن الدٌب

315  31 
99-7-

1436 

آمنة بنت عبد 
 الرحمن العندس 

 حمٌمة الجهل وآثاره
 د. أحمد الحسٌنً

316  31 
7-8-

1436 

آالء بنت رجاء 
 المطٌري

 – التطور الحضاري فً العهد العثمانً
 -دراسة نمدٌة 

 د. مها الجرٌس

317  31 
7-8-

1436 

عفاف بنت دمحم 
 الوهٌبً

 السنن اإللهٌة فً النهوض الحضاري
 )ٌعاد للطالبة لضبط المخطط(

 د. إبراهٌم طلبة

318  31 
7-8-

1436 

لمٌاء بنت عبد هللا 
 الحمد 

 د. إبراهٌم طلبة أثر العولمة الثمافٌة على الهوٌة اإلسبلمٌة

319  31 
7-8-

1436 

وفاء بنت عبد 
 الرحمن المسومً

 الهدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. حسٌن الدٌب

311  31 
7-8-

1436 

عفٌفة بنت عبد 
 الرحمن الجبرٌن

د.عمر بنً  حموق الحٌوان فً اإلسبلم
 مصطفى

311  31 
7-8-

1436 

هشام بن عبد هللا 
 العمر

 منهج اإلسبلم فً حماٌة الحٌاة الخاصة
 )ٌعاد للطالب(

 د. عبد هللا العمرو

319  31 
7-8-

1436 

نوال بنت دمحم آل 
 لحٌان 

 أثر المرآن الكرٌم على الفكر والسلون
د. عمر بنً 

 مصطفى

313      
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315  6 
6-1-

1437 

 بن صالح علً
 العمل

مولف االستشراق من حجٌة السنة النبوٌة 
 -دراسة نمدٌة  - وآثاره الثمافٌة

 د. عبد هللا الزاٌدي

316  9 
97-1-

1437 

بنت حمود أمل 
 ربٌع

 –المولف من المنطك فً التراث اإلسبلمً 
 دراسة نمدٌة

 د. عبد هللا العوٌسً

317  9 
97-1-

1437 

هشام بن عبد هللا 
 العمر

 منهج اإلسبلم فً حماٌة الحٌاة الخاصة
 

 د. عبد هللا العمرو

318  11 
11-9-

 حمٌمة االستمراء وآثاره حسن آل مرٌع 1437
 د. عبد هللا العوٌسً



319  11 
11-9-

 مولف االتجاه العمبلنً المعاصرمن التراث آل فرحانمشبب  1437
ٌعاد للطالب  

الختٌار نوع من 
 أنواع التراث

391  13 
95-9-

1437 

نورة بنت عبد هللا 
 الممرن

المضامٌن الثمافٌة لؤلعٌاد فً اإلسبلم 
 وآثارها

 د. مها الجرٌس

391  15 
11-3-

1437 

فهد بن سبلمة بن 
 سلٌم الطوٌرش

دراسة  –مفهوم التفكٌكٌة فً الفكر الغربً 
 نمدٌة

 د. عبد هللا الزاٌدي

399  18 
99-4-

1437 

هٌا بنت دمحم 
 الشهري

 د. إبراهٌم طلبة مصدرٌة الحس للمعرفة فً اإلسبلم

393  91 
13-5-

1437 

نهى بنت ضٌدان 
 المطٌري

وظٌفة المرأة السعودٌة فً تحمٌك األمن 
 الفكري

 د. عبد هللا العوٌسً

394  93 
97-5-

1437 

 بن عبد هللا مشبب
 آل فرحان

مولف االتجاه العمبلنً المعاصر من التراث 
 اإلسبلمً فً المجال العمدي

د. عبد هللا 
 الصرامً

395  95 
18-6-

 دراسة نمدٌة –وثٌمة حموق المثلٌٌن وآثارها  هاجر المحطانً 1437
 د. عبد هللا العوٌسً

396  95 
18-6-

1437 

سمٌة بنت عبد هللا 
 العمرو

 منهج اإلسبلم فً تعزٌز لٌمة الجمال
د. عبد العزٌز 

 المشعمً

397  96 
96-6-

1437 

عثمان بن عبد هللا 
 الدبل

 المخدرات وآثارها
د. عبد هللا 
 الصرامً

398  97 
4-7-

1437 

هالة بنت عاٌش 
 الصبٌحً

المٌم المتضمنة فً خطبة النبً صلى هللا 
 علٌه وسلم لؤلنصار ٌوم حنٌن

 د. مها الجرٌس

399  99 
96-7-

 النهوض الحضاريأسباب  عفاف الوهٌبً 1437
 د. عبد هللا العمرو

331  99 
96-7-

1437 

وجدان خالد 
 الجرٌوي

 حمٌمة السمت وآثاره 
 د. مها الجرٌس

331  99 
96-7-

1437 

 جوهرة العمٌر
حذفت الطالبة 
الفصل الثانً 

 بتارٌخ  88بجلسة 
83-5-3322 

 حمٌمة الذاتٌة الفكرٌة وآثارها

د. عمر بنً 
 مصطفى

339  99 
96-7-

 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة البٌئة الرلمٌة وآثارها الثمافٌة نورة الضراب 1437

333  99 
96-7-

 حمٌمة الصحبة وآثارها عبٌر الجماز 1437
 د. ناصر التركً

334  99 
96-7-

 حمٌمة النجاح وآثاره  حبٌبة اللعبون 1437
د. عمر بنً 

 مصطفى

335  99 
96-7-

1437 

مها بنت حمود 
 المحطانً

مظاهر حفظ الكرامة اإلنسانٌة فً الشرٌعة 
 اإلسبلمٌة

 د.إبراهٌم طلبة

336  31 
3-8-

1437 

منى عبد الرزاق 
 الجوٌعً

 حمٌمة التفكٌر العاطفً وآثاره
 د. مها الجرٌس

337  31 
3-8-

1437 

بنت فٌصل نوف 
 السكٌت 

طلبت تؤجٌل 
وتمت الموافمة فً 

بتارٌخ  33جلسة 

 حمٌمة األمن االجتماعً وآثاره

 د. مها الجرٌس



3-3- 

338  31 
3-8-

1437 

 حصة الوطبان
طلبت تؤجٌل 

وتمت الموافمة فً 
بتارٌخ  33جلسة 

3-3-3322 

 المراء فً الدٌن وآثاره الثمافٌة

 د. مها الجرٌس

339  31 
3-8-

 خلود خلٌفة الفهٌد 1437
اآلثار الثمافٌة للمإاخاة بٌن المهاجرٌن 

 واألنصار
 د. عبد هللا العمرو

341  31 
3-8-

 حمٌمة الحب فً هللا وآثاره الرفاعًمنى  1437
د. عمر بنً 

 مصطفى

341  31 
3-8-

1437 

هند بنت عمر 
 بالبٌد

حذفت الطالبة 
الفصل الثانً 

بتارٌخ  88بجلسة 
83- 5-3322 

 وآثاره حموق المٌت فً اإلسبلم

 د. مها الجرٌس

349  31 
3-8-

1437 

سمٌرة بنت عواد 
 بن فالح المروانً

 الجهنً
حذفت الطالبة 

الثانً الفصل 
بتارٌخ  88بجلسة 

83- 5-3322 

اآلثار الثمافٌة للعلمانٌة على المجتمعات 
 المسلمة

 د. عبد هللا الزاٌدي

343  31 
3-8-

1437 

سارة دمحم 
 الخضٌري

األبعاد الثمافٌة فً رسالة عمر بن الخطاب 
 إلى أبً موسى األشعري رضً هللا عنهما

د. عمر بنً 
 مصطفى

344  31 
3-8-

1437 

هللا تركً بن عبد 
 بن حمود األطرم

العبللة بٌن علم الثمافة اإلسبلمٌة ومماصد 
 الشرٌعة وآثارها

 د. عبد هللا العوٌسً

345  31 
3-8-

1437 

 منٌرة الرمٌح

طلب حذؼ فصل 
الثاين دراسي 
5347/5342 

متت ادلوافقة ابجللسة 
بتاريخ  81
87/7/5342 

 حمٌمة االستعمار وآثاره

 د. عبد هللا الزاٌدي

346      
 

347     

العاـ اجلامعي 
 ىػ2534ىػ/7534

 

348  6 
93-1-

1438 

موضً بنت حمد 
 العاصمً

 اإلسبلم وآثارها ضوء حمٌمة الثمة فً
 د. ناصر التركً



349  7 
31-1-

1438 

بنت أروى 
 الجوفانخالد

طلبت تؤجٌل 
وتمت الموافمة فً 

بتارٌخ  33جلسة 
3-3-3322 

و طلبت حذف 
الفصل الدراسً 

الثانً 
وتم3322/3322

فً ت الموافمة 
بتارٌخ  32جلسة 
85-4-3322 

 حمٌمة األناة وآثارها

 د. ناصر التركً

351  8 
7-9-

1438 

 أفنان فهد الطرٌمً
طلبت تؤجٌل 

وتمت الموافمة فً 
بتارٌخ  33جلسة 

3-3- 3322 

اآلثار الثمافٌة للرواٌات المصصٌة 
 الرومانسٌة على الناشئة

 د. إبراهٌم طلبة

351  8 
7-9-

1438 

 مً سعود السبٌعً
تؤجٌل طلبت 

وتمت الموافمة فً 
بتارٌخ  33جلسة 

3-3- 

 مولف اإلسبلم من الرق

 د. ناصر التركً

359  9 
91-9-

1438 

رنا بنت عبد هللا 
 العتٌبً

 حمٌمة المباهاة وآثارها
 د. أحمد الحسٌنً

353  9 
91-9-

1438 

أبرار بنت زٌد 
 الزٌد

 حمٌمة االستضعاف وآثاره
 د. عبد هللا الزاٌدي

354  11 
97-9-

1438 

الملن بن عبد 
 سلٌمان الخضٌري

نظام اإلرث فً اإلسبلم مماصده والشبهات 
 المثارة حوله

 ط العنوان حسب المتفك علٌهٌعاد لضب

 د. عبد هللا الزاٌدي

355  13 
97-3-

1438 

متعبة مشل فرحان 
 المرشدي

 د. عبد هللا العمرو أهداف المٌم الخلمٌة فً المجتمع اإلسبلمً

356  15 
11-4-

1438 

عبد الملن بن 
 سلٌمان الخضٌري

نظام اإلرث فً اإلسبلم مماصده والشبهات 
 المثارة حوله

 د. عبد هللا الزاٌدي

357  15 
11-4-

1438 

 نورة السماعٌل
تؤجٌل فصلٌن 

 -32 رلم بجلسة
97-3-1438 

 تؤصٌل المصطلح الثمافً 

 د. عبد هللا العوٌسً

358  91 
7-6-

1438 

روان عبد المحسن  
 الرٌس

 د. أحمد الحسٌنً آداب االختبلف فً اإلسبلم

359  93 
98-6-

1438 

اٌكو سورٌا الدٌن 
 لمر الدٌن

 دراسة نمدٌة –حمٌمة المراءة الحداثٌة 
 د. عبد هلل العوٌسً

361  94 
13-7-

1438 

سامٌة  بنت حسن 
 فالودة

 مصادر المٌم فً الفكر الٌونانً
 د. إبراهٌم طلبة 

361  96 
97-7-

1438 

بندري بنت 
 سلٌمان الماسم

 الرإٌة اإلسبلمٌة للكون 
 د. ناصر التركً



369  96 
97-7-

1438 

هٌا بنت عبد 
 الرحمن الحسٌن

طلب أتجيل فصل 
ومتت ادلوافقة بتاريخ 

3-3-5342 

 اآلثار الثمافٌة لصلح الحدٌبٌة

 د. مها الجرٌس

363  96 
97-7-

1438 

شعاع عبد هللا 
 العنزي

 دراسة نمدٌة –مفهوم الموت 
 د. ناصر التركً

364  98 
19-8-

1438 

وضحى سالم 
 المحطانً

 أهداف تكوٌن األسرة فً اإلسبلم وآثارها
 د. عبد هللا الزاٌدي

365  98 
19-8-

1438 

أروى بنت فرٌح 
 البهبلل

 التكامل بٌن العبادات والمعامبلت وآثاره
 د. عبد هللا العمرو

366  98 
19-8-

1438 

ٌاسمٌن بنت عبد 
العزٌز العبد 

 الهادي
 دراسة نمدٌة –الوسطٌة فً األخبلق 

 د. عبد هللا العمرو

367  98 
19-8-

1438 

سٌف علً عبد هللا 
 النخٌل

 حمٌمة العلم الشرعً وآثاره
 د. عبد هللا العمرو

368  98 
19-8-

1438 

ٌوسف حلمً 
 كاستراتً

 السنن اإللهٌة فً بماء النعم وزوالها
د. عبد هللا 
 الصرامً

369  98 
19-8-

 نمٌب هللا أمان هللا 1438
لنهوض األمم فً ضوء السنن اإللهٌة 

 اإلسبلم
د. عبد هللا 
 الصرامً

371  98 
19-8-

1438 

هناء بنت علً 
 الشهرانً

حمٌمة السرلة وآثارها وعبلجها فً ضوء 
 اإلسبلم

 د. حسٌن الدٌب

371  98 
19-8-

1438 

رزان صالح عبد 
 الرحمن العٌد

مركزٌة المساواة فً الخطاب النسوي 
 دراسة نمدٌة –المعاصر 

 العوٌسًد. عبد هللا 

379  31 
19-8-

1438 

دمحم بن إبراهٌم 
 المعٌلً

أثر تحمٌك فروض الكفاٌات فً ازدهار 
 المجتمع المسلم

 د. عبد هللا العمرو

373  31 
19-8-

1438 

لمى بنت عبد هللا 
 التوٌجري

 عوامل استمرار األسرة فً ضوء اإلسبلم
 د. أحمد الحسٌنً

374  31 
19-8-

1438 

حمزة بن أحمد 
 الملحم

 على المسلم وآثارهاحموق المسلم 
 د. حسٌن الدٌب

375  31 
19-8-

1438 

 ابتساب دمحم
 ٌحً الصواب 

 آداب السفر وآثاره
 د. أحمد الحسٌنً

376  31 
19-8-

1438 

سلطان بن علً 
 الحرلان

 حمٌمة الوطنٌة وآثارها
د. عمر بنً 

 مصطفى

377  31 
19-8-

1438 

نورة بنت عبد 
 الممرن الملن

طلبت حذف 
الفصل الثانً لعام 

3322  /3322  

 –أثر الرإٌتٌن اإلسبلمٌة والغربٌة للجمال 
 دراسة ثمافٌة ممارنة

 أ.د. عبد هللا العمرو

378      
 

 الجامعًالعام      379
 



3322 /3322 

381  9 
5-1-

 اإلسبلمٌةممومات وحدة األمة  رٌج عتٌك العتٌبً 1439
 د. عبد هللا العمرو

381  9 
5-1-

1439 

بنت عبد شٌخة 
 العزٌز التوٌجري

 حمٌمة التلبٌس وآثاره
 د. إبراهٌم طلبة

389  3 
19-1-

 أسباب الغزو الفكري ومجاالته دمحم صبلح الشرٌم 1439
 د. عبد هللا العمرو

383  5 
96-1-

1439 

  بنت عبد هللا مها
 الماجد

 منهجٌة التعامل مع الشبهات الفكرٌة 
 ٌعاد للطالبة لضبط المخطط

 د. مها الجرٌس

384      
 

385  6 
3 – 9- 

1439 
 حمٌمة كراهٌة الموت وآثارها أمان بٌن شٌغبٌان

د. عبد هللا 
 الصرامً

386  6 
3 – 9- 

1439 

بشاٌر بنت عبد 
 العزٌز الرحمة

طلبت تؤجٌل 
الفصل الدراسً 

الثانً 
وتم3322/3322

ت الموافمة فً 
بتارٌخ  32جلسة 

85-4-3322 

 آداب المجالس وآثارها

 د. حسٌن الدٌب

387  7 
11 – 9- 

1439 

أمل صالح 
 العرٌنً

أسباب ظهور االتجاه العملً فً الحضارة 
 اإلسبلمٌة وآثاره

 ٌعاد للطالبة لضبط المخطط

 د. مها الجرٌس

388  7 
11 – 9- 

1439 

ندى بنت أحمد 
 الدعفس

العبللة بٌن الجمال واألخبلق فً اإلسبلم 
  وآثارها

 ٌعاد للطالبة لضبط المخطط

 د. مها الجرٌس

389  8 
17 – 9- 

1439 

 مها بنت عبد هللا 
 الماجد

 منهجٌة التعامل مع الشبهات الفكرٌة 
 د. مها الجرٌس

391  8 
17 – 9- 

1439 

ندى بنت أحمد 
 الدعفس

العبللة بٌن الجمال واألخبلق فً اإلسبلم 
 وآثارها 

 

 د. مها الجرٌس

391  8 
17 – 9- 

1439 

أمل صالح 
 العرٌنً

أسباب ظهور االتجاه العملً فً الحضارة 
 اإلسبلمٌة وآثاره

 

 د. مها الجرٌس

399  9 
94 – 9- 

1439 

هاجر عبد الرحمن 
 الحزٌمً

 حمٌمة نصرة المظلوم وآثارها
 ٌعاد للطالبة لضبط المخطط

 د. مها الجرٌس

393  11 
9-3-

1439 

هاجر عبد الرحمن 
 الحزٌمً

 حمٌمة نصرة المظلوم وآثارها
 د. مها الجرٌس

394  11 
9-3-

1439 

خلود بنت خالد 
 الغمٌز

 حمٌمة الزور وآثاره وسبل مدافعته
د. عمر بنً 

 مصطفى

395  19 
16-3-

1439 

خولة بنت عبد هللا 
 السٌف

 الحوار مع الطفل وأثره فً بناء شخصٌته
 د. ناصر التركً



396  19 
16-3-

1439 

مٌمونة بنت 
 ٌوسف الماضً

 د. عبد هللا العمرو حمٌمة العادات وآثارها

397  13 
93-3-

1439 

أنس بن منصور 
 المرٌعان

مولف االتجاه العمبلنً المعاصر من 
 دراسة نمدٌة –الحدود

 د. عبد هللا الزاٌدي

398  15 
7-4-

1439 

صالح بن رشٌد 
 الرشٌد

 منهج اإلسبلم فً معالجة الخبلفات الزوجٌة
د. عبد هللا 
 الصرامً

399  17 
19-5-

1439 

فاتن عواض 
 مرشد العتٌبً

 حمٌمة الرهبانٌة ومولف اإلسبلم منها
 د. مها الجرٌس

411  19 
96-5-

1439 

 بنت صالح مٌمونة
 اللحٌدان

 حمٌمة التشهٌر وآثاره 
 د. مها الجرٌس

 ٌعاد للطالبة

411  19 
96-5-

1439 

غادة بنت عبد 
 الرحمن الربٌعة

 د. ناصر التركً معولات وحدة األمة اإلسبلمٌة

419  91 
11-6-

1439 

مٌمونة بنت صالح 
 اللحٌدان

 حمٌمة التشهٌر وآثاره 
 د. مها الجرٌس

413  91 
17-6-

1439 

عارف بن علً 
 الحربً 

 المٌم الخلمٌة فً المصص النبوي
د. عبد الرحمن 

 اللوٌحك

414  91 
17-6-

1439 

منٌرة بنت دمحم 
 الزٌر

 المعاٌٌر الشرعٌة الختٌار الزوجٌن وآثارها
د. عمر بنً 

 مصطفى

415  91 
17-6-

1439 

منٌرة مبارن حزام  
 المحطانً

 أسباب غربة الدٌن وسبل عبلجها
 طلبة إبراهٌمد.

416  99 
94-6-

1439 

حنان بنت ناصر 
 الجلعود

 أثر الحدود الشرعٌة فً تحمٌك األمن
 د. حسٌن الدٌب

417  99 
94-6-

1439 

رلٌة بنت دمحم 
 الدخٌل 

 عبللة الفن بالجمال فً الفكر الغربً
 أ.د. عبد هللا العمرو

418  95 
16-7-

1439 

طهاة بنت سعد 
 أبوتٌلً

 حموق الطرٌك وآثارها
 د.إبراهٌم طلبة

419  95 
16-7-

1439 

سعد بن علً آل 
 راحلة

 دراسة نمدٌة –مفهوم المطٌعة المعرفٌة 
د. عبد الرحمن 

 اللوٌحك

411  97 
93-7-

1439 

آثار المعامبلت المالٌة المحرمة وسبل الولاٌة  نورة دمحم الهدلك
 منها

 د. حسٌن الدٌب

411  97 
93-7-

1439 

حنييييييييييٌن أحمييييييييييد 
 النصٌان

 د. إبراهٌم طلبة المنهج النملً فً الحضارة اإلسبلمٌة

419  98 
7/8/

 حمٌمة الروابط البشرٌة وآثارها  الجوهرة الغامدي 1439
 د. إبراهٌم طلبة

413  31 
91-8-

1439 

هدى بنت أحمد 
 الزهرانً

 عوامل تؤثر المرأة المسلمة بالتغرٌب
 د. إبراهٌم طلبة

414  31 
91-8-

1439 

دمحم بن رشٌد 
 الشبلش

 المٌم فً المبادئ المضائٌة
د. عبد الرحمن 

 اللوٌحك

415  31 
91-8-

1439 

والء عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 العمرو

د. عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالعزيز  منهج اإلسالـ يف تعزيز قيمة احلق
 القشعمي

416  31 
91-8-

1439 

امساعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل    
 كروما

 -وسائل التنصري احلديثة يف غػر  أفريقيػا
 دراسة حتليلية

د.عمػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػ  
 مصطفى



417  31 
91-8-

1439 

سػػػػػػػػػػػػػار  أ ػػػػػػػػػػػػػد 
 ادلبارؾ

اإلسػػالـ والف ػػر مقاصػػد امػػاـ ا سػػر  يف 
 دراسة مقاراة -الغريب 

 د.مها اجلريس

 1441/ 1439العام الجامعً      418
 

419  9 
91-1-

 نورة العٌسى 1441
منهج اإلسبلم فً معالجة النزاع بٌن 

 المسلمٌن
 د. السٌد عبد السبلم

491  9 
91-1-

 لٌمة الجمال فً مخاطبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص لزوجاته لطٌفة الجنٌدل 1441
 حسٌن الدٌبد. 

491  3 
97-1-

1441 

رٌم بنت دمحم 
 الفوزان

دراسة  –اآلثار الثمافٌة للعهدة العمرٌة 
 تؤصٌلٌة

 د. حسٌن الدٌب

499  3 
97-1-

1441 

تهانً عٌسى 
 بعٌطً

 دراسة تؤصٌلٌة –اآلثار الثمافٌة لحادثة اإلفن 
 د. حسٌن الدٌب

493  3 
97-1-

1441 

شٌخة مبارن 
 الشمري

 اإلسبلم التوظٌف الثمافً للشعرفً ضوء
 د. إبراهٌم طلبة

494  3 
97-1-

1441 

شعٌع بنت حمدان 
 العتٌبً

 دراسة نمدٌة – حمٌمة العدمٌة وآثارها
 د. إبراهٌم طلبة

 



 كار البحوث التكمٌلٌة فً ماجستٌر الثمافة اإلسبلمٌة )موازي(أف
 

 م
الج
لس
 ة

 المرشد الموضوع اسم الطالب/ـة التارٌخ

1  1 98/3 
أحمد بن سعٌد 

 العلم
: دراسة نمدٌة فً ضوء الغربً مفهوم العنف فً الفكر

 اإلسبلم
 د.عبدهللا االعوٌسً

9  
 =
= 

= = 
هٌا بنت عبدالعزٌز 

 الرشٌد
: 9117اإلستراتٌجٌات الثمافٌة فً تمرٌر مؤسسة راند

 دراسة تحلٌلٌة نمدٌة
 د.ناصر آل توٌم

3  
 =
= 

= = 
لً سأحمد بن ع
 المهنا

 د. دمحم حسٌن فً ضوء اإلسبلممفهوم حوار الحضارات:دراسة نمدٌة 

4  
 =
= 

= = 
وضحى عائض 

 العتٌبً
 د.عبدهللا العمرو مفهوم التدٌن:دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم

5  
 =
= 

= = 

 لٌلى بنت علً
 

 بالٌس 

مفهوم التكافل االجتماعً فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة فً 
 ضوء اإلسبلم

 د.إٌمان سعد الدٌن

6  
 =
= 

=  = 
عالٌة بنت أحمد 

 الغامدي
 د.إسحاق السعدي مفهوم الحرٌة الدٌنٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

7  
 =
= 

= = 
حسن بن علً 

 المحطانً
أثر المناصحة الثمافً فً مواجهة اإلرهاب: دراسة نظرٌة 

 تطبٌمٌة
 د.عبدهللا الصرامً

8  9 19/4 
منٌرة بنت مطلك 

 الشاٌعً
 إٌمان سعد الدٌن د. مفهوم العدل: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم

9  
 =
= 

= = 
هند بنت 

 عبدالرحمن السوٌلم
مفهوم األمومة فً الفكر الغربً المعاصر: دراسة نمدٌة 

 فً ضوء اإلسبلم
 د. هوٌدا الطوٌل

11  
 =
= 

= = 
عبٌر بنت مهدي 

 الشهري
 د. عبدهللا الصرامً ظاهرة العنصرٌة المبلٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

11  3 19/4 
إبراهٌم آل علً بن 

 خمٌس
 مرفوض الحوار الوطنً دراسة نمدٌة فً ضوء الشرٌعة اإلسبلمٌة

19  
 =
= 

= = 
أروى بنت إبراهٌم 

 الماسم
 عبد هللا الزاٌديد.  اآلثار الثمافٌة لوسائل التنصٌر اإللكترونٌة

13  
 =
= 

= = 
نجبلء بنت إبراهٌم 

 الداود
 مفهوم العمبلنٌة فً الفكر الغربً: دراسة نمدٌة فً ضوء

 اإلسبلم

أ.د. مفرح الموسً 
)بعد اعتذار 
 أ.د.الزنٌدي(

14  
 =
= 

= = 
سلمان بن صالح 

 الصوٌلح
 أ.د. عبدهللا األوصٌف البعد الثمافً فً اللباس: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

15  
 =
= 

= = 
خالد بن عبدهللا 

 الموٌس
 د. مانع المانع لٌمة الرفك: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم

16  
 =
= 

 د. ناصر الٌحٌى مفهوم العولمة: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم دمحم بن عمر الساٌح = =

17  
 =
= 

 د. إبراهٌم طلبة مفهوم السٌاحة: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم خالد بن دمحم الشبانة = =

18  
 =
= 

= = 
تركً بن سلٌمان 

 التركً
 د. حسٌن الدٌب مفهوم اإلخاء: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

19  
 =
= 

= = 

هٌا بنت 
عبدالرحمن 

 الشثري

مفهوم التسامح فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 
 اإلسبلم

 د. مانع المانع

91  
 =
= 

= = 
فاتنة بنت عثمان 

 أباالخٌل
 أ.د. مفرح الموسً مفهوم اللٌبرالٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم



91  
 =
= 

= = 
أنور بن علً 

 العسٌري
اإلسبلم والمانون الدولً  مفهوم التمٌٌز العنصري بٌن 

 )له أن ٌعٌد صٌاغة العنوان(
 د. ناصر الٌحٌى

99  
 =
= 

= = 
فاطمة بنت صالح 

 البدٌوي
 د. عبدهللا العوٌسً مفهوم اإلٌدٌولوجٌا: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

93  
 =
= 

= = 
حصة بنت إبراهٌم 

 الجرٌوي
مفهوم الحكمة فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
عبدالرحمن  د.

 الجرٌوي

94  
 =
= 

= = 
ماجد بن دمحم 

 الهذٌلً
 مفهوم األمن الفكري

د. دمحم بن حسٌن 
 أحمد.

95  
  =
= 

= = 
سعود بن ممبل 

 العصٌمً
 مفهوم التجدٌد:دراسة تأصٌلٌة

د. ناصر بن عبد 
 الرحمن الٌحٌى

 د.دمحم حسٌن أحمد مفهوم الذكر دراسة تأصٌلٌة عبدالغنً الشمرانً 13/5 5  96

97  
 =
= 

 د.إبراهٌم طلبة مفهوم السبلم فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة هٌفاء البركة = =

98  
  =
= 

 د.عبدهللا العمرو مفهوم التكفٌر دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم نوٌر الحربً = =

99  
  =
= 

 د.إٌمان سعد الدٌن مفهوم المسؤولٌة فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة دالل المهنا =  =

31  
  =
= 

 د.حسٌن الدٌب أثر الشبكة العنكبوتٌة فً التغٌٌر الثمافً المحطانًبخٌته  =  =

31  
  =
= 

 د.ناصرالتركً مفهوم الثمافة الجنسٌة دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم حمد الكثٌري = =

39  
 =
= 

 أ.د.عبدهللا األوصٌف البعد الثمافً لآلثار دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم سلٌمان الهاجري =  =

33  
  =
= 

 د.عبدهللا العمرو فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌةلٌمة العبودٌة  إنصاف المطٌري = =

34  
  =
= 

 د.عبدهللا العمرو أثر العبودٌة فً بناء الشخصٌة المسلمة وعبللاتها رشٌد آل وذٌح =  =

35  
  =
= 

 د.عبدهللا العوٌسً مفهوم الثمافة اإلسبلمٌة دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم بدر السلٌمان =  =

36  
 =
= 

 فهد الفرٌان =  =
مفهوم المثالفة فً الفكر الغربً دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د.عبدهللا العوٌسً

37  
 =
= 

 أ.د.عبدهللا األوصٌف مفهوم الثوابت فً الفكر اإلسبلمً دراسة نمدٌة فارس الكثٌري =  =

38  
  =
= 

 فوزٌة المحطانً = =
نمدٌة فً مفهوم األسرة فً الفكر الغربً المعاصر دراسة 

 ضوء اإلسبلم
 د.عبدالرحمن الجرٌوي

39  
  =
= 

 د.مانع المانع لٌمة الطهارة دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم دمحم العجبلن =  =

41  
  =
= 

 أ.د.عبدهللا األوصٌف مفهوم النفعٌة )الذرائعٌة( دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم فٌصل البرلً = =

41  
  =
= 

 أ.د.مفرح الموسً دراسة تأصٌلٌةلٌمة الحٌاء  آمال با طرفً = =

49  
 =
= 

= = 
عبدهللا بن ناٌف 

 العتٌبً
 د.عبدهللا العوٌسً مفهوم الفكر دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

43  
 =
= 

 د.إبراهٌم طلبة مفهوم اإلفساد فً األرض دراسة تأصٌلٌة عادل الحربً = =

 مفهوم الحوار: دراسة تأصٌلٌة بندر السند 9/6 6  44
أ.د.عبدالرحمن 

 الزنٌدي

45  
 =
= 

= = 
عبد الواحد بن 
 سلٌمان الدرٌوٌش

أثر اإلٌمان بالٌوم اآلخر على السلون:دراسة تأصٌلٌة 
 تحلٌلٌة

د. عبد هللا بن دمحم 
 الصرامً



46  
  =
= 

= = 
عبد هللا بن عبد 
 العزٌز الدوٌش

 لٌمة الموة:دراسة تأصٌلٌة
د.عبد هللا بن دمحم 

 العمرو.

 

 
 =
= 

=  = 
إبراهٌم بن زٌد 

 الموٌنع
أم المؤمنٌن عائشة -مكانة علم المرأة وفكرها فً اإلسبلم

 رضً هللا عنها نموذجا
 مرفوض

 
 =
= 

= = 
مساعد بن عبد 
 العزٌز الدخٌل

 مرفوض استشراف المستمبل

47  
  =
= 

= = 
عاٌض بن دمحم 

 الشلوي
 د.عبدهللا الزاٌدي مفهوم تطبٌك الشرٌعة اإلسبلمٌة:دراسة نمدٌة

48  
  =
= 

= = 
بن ضحوي دمحم 

 العنزي
مفهوم المنهج الجدلً الدٌالكتٌن:دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً .

49  
  =
= 

= = 
خالد بن عبد هللا 

 الرومً
 الممومات الموضوعٌة للسلفٌة

أ.د. مفرح بن سلٌمان 
 الموسً

51  7 =  = 
ماجد بن أحمد 

 الطهماز
 مفهوم الجهاد:دراسة تأصٌلٌة

 الدٌب.د. حسٌن 

 

51  
  =
= 

=  = 
علً بن محسن 

 الشوٌش
 د.  السٌد عبد السبلم أثر التفكٌر فً البناء الثمافً

59  
  =
= 

=  = 
أحمد بن عبد هللا 

 الماضً
 اإلٌمان بالمضاء والمدر وأثره على الفكر والسلون

د. عبد هللا بن دمحم 
 الصرامً

53  
 =
= 

=  = 
سهل بن مطلك 

 العطري
 د. أحمد الحسٌنً اإلسبلمأخبللٌات الجندٌة فً 

54  
 =
= 

=  = 
هند بنت دمحم 

 العطاس
 د. هوٌدا الطوٌل أثر األم فً بناء األسرة المسلمة

55  
 =
= 

= = 
أمل بنت لاسم 

 الحكمً
لٌمة صلة الرحم فً المجتمع السعودي: دراسة تأصٌلٌة 

 تطبٌمٌة
د. ناصر بن عبد هللا 

 التركً

56  
  =
= 

 د.عبدهللا الزاٌدي تغرٌب المرأةأسالٌب  سارة عٌد السبٌغً = =

57  
  =
= 

 د. إسحاق السعدي مفهوم التمٌز :دراسة تأصٌلٌة هٌا الخرجً =  =

58  
  =
= 

= = 
عزٌزة بنت أحمد 

 الزهرانً
 أثر التفكر فً ترسٌخ اإلٌمان

د. عبد هللا بن دمحم 
 الصرامً

 مفهوم النظم:دراسة نمدٌة دمحم  العنزي 96/6 9  59
د. عبد هللا بن دمحم 

 الصرامً

61  
  =
= 

=  = 
إبراهٌم بن زٌد 

 الموٌنع
 د. حسٌن الدٌب مفهوم الجزاء:دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

 د.دمحم حسٌن مفهوم الموة فً الفكر الغربً:دراسة نمدٌة مشاري الشمري 96/6 98  61

69  99 96/6 
ندى بنت دمحم 

 التمٌمً
 د.عبدهللا العمرو عولمة المٌم األخبللٌة دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

63  
 =
= 

= = 
نورة بنت صالح 

 الوهٌبً
 لٌمة الصبر فً اإلسبلم :دراسة تأصٌلٌة

د. عبد هللا بن دمحم 
 الصرامً

64  
 =
= 

= = 
دمحم  بن عطا هللا 

 الظفٌري
 د. حسٌن الدٌب مفهوم النهضة فً الفكر اإلسبلمً المعاصر

65  
 =
= 

= = 
أحمد بن صالح 

 الغفٌص
 د. مانع بن دمحم المانع تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلملٌمة الخٌر:دراسة 

66  
 =
= 

= = 
مً بنت ناصر 

 الممرن
 انسحبت من الموضوع سمة التوازن فً الشخصٌة اإلسبلمٌة

67  
 =
= 

= = 
عبد هللا بن حسٌن 

 فمٌهً
 د. مانع بن دمحم المانع لٌمة الصدق فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة

68  
 =
= 

= = 
عبد العزٌز  بن 

 الزٌدعبد هللا 
 د. مانع بن دمحم المانع لٌمة  العفو فً اإلسبلم :دراسة تأصٌلٌة



69  
 =
= 

= = 
أحبلم بنت سعٌد 

 الزهرانً
 لٌمة الوفاء فً الفكر اإلسبلمً

د.  السٌد عبد السبلم 
 مرسً

71  
 =
= 

= = 
فاطمة بنت خالد 

 العنزي
 لٌمة األمانة فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة

د.  السٌد عبد السبلم 
 مرسً

71  
= 
= 

= = 
سلمان بن حسٌن 

 الجدوع
 لٌمة الزهد فً اإلسبلم :دراسة تأصٌلٌة

د. عبد هللا بن دمحم 
 الصرامً

79  
 =
= 

= = 
ٌوسف بن ناصر 

 الدعٌدع
 مرفوض ملسو هيلع هللا ىلص فً التعامل مع غٌر المسلمٌن-أخبلق الرسول

73  
 =
= 

= = 
أشواق بنت عبد 

 هللا بن حمد
 مرلوض ضوء اإلسبلممفهوم الصدق:دراسة تأصٌلٌة فً 

74  
 =
= 

 رابعة بنت طالب = =
مفهوم العلم فً الفكر الغربً:دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. إسحاق السعدي

75  
 =
= 

= = 
أشواق بنت دمحم 

 البداح
 مرفوض العنف األسري:األسباب والعبلج

76  
 =
= 

= = 
أسماء بن دمحم 

 الصوٌانً
 مفهوم ما بعد الحداثة

د. عبد هللا بن حمد 
 العوٌسً

77  
 =
= 

= = 
هٌا بنت حمد 

 الجبرٌن
 مفهوم اإلصبلح:دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

د. عبد هللا بن دمحم 
 العمرو

78  
 =
= 

= = 
نوف بنت علً 

 السامر
الرؤٌة اإلسبلمٌة لحموق الملكٌة الفكرٌة من خبلل 

 االتفالٌات الدولٌة
 مرفوض

79  
 =
= 

= = 
غادة بنت عبد هللا 

 الزامل
 مرفوض وأثره على المرأة المسلمةغٌاب المدوة 

81  
 =
= 

= = 
هٌا بنت عبد هللا 

 البلوي
 مرفوض لٌمة التفاؤل وأثرها فً نهضة األمة

81  
 =
= 

= = 
علً بن إبراهٌم 

 الخمٌس
 مرفوض لٌمة الصبر

89  
 =
= 

= = 

الجوهرة بنت 
مسعود البداح 

 المحطانً
 لٌمة الحك فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة

د. عبد هللا بن عبد 
 العزٌز الزاٌدي

83  
 =
= 

= = 
غازي بن بران 

 العتٌبً
 مرفوض لٌمة المسؤولٌة فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة

84  
 =
= 

= = 
موضً بنت 
 إبراهٌم الماسم

 األثر الثمافً للصورة 
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً

85  
 =
= 

= = 
فهد بن ناصر 

 الجربوع
 مرفوض لٌمة المدوة

86  31 15/7 
فاطمة بنت عبد 

 الجحبلنالرحمن 
 مفهوم الربانٌة دراسة تأصٌلٌة

أ.د. مفرح بن سلٌمان 
 الموسً

87  
 =
= 

= = 
ٌوسف بن ناصر 

 الدعٌدع
 د. عبدهللا العمرو لٌمة الشكر فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة

88  
 =
= 

= = 
أحمد بن فهد 

 المسعود
 أ.د.عبدهللا األوصٌف مفهوم التملٌد دراسة تأصٌلٌة

89  
 =
= 

= = 
عبدالعزٌز بن 

 الماسمرشٌد 
 د. عبدهللا العمرو مفهوم التٌسٌر دراسة نمدٌة

91  
 =
= 

= = 
خالد بن دمحم 

 الشثري
 مفهوم الوحدة دراسة تأصٌلٌة

د.عبدهللا بن دمحم 
 الصرامً

91  
 =
= 

= = 
غازي بران 

 العتٌبً
 مرفوض لٌمة األمانة فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة

99  
 =
= 

= = 
دمحم بن عبدهللا 

 المفٌز
 مرفوض اإلسبلم واالتفالٌات الدولٌة دراسة نمدٌةحموق الطفل بٌن 

 هـ3328-3323العام الجامعً   -



 د. حسٌن الدٌب لٌمة األمن فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة غازي بران العتٌبً 11/11 1  93

94  
 =
= 

 د. عبدهللا العمرو لٌمة العزة: دراسة تأصٌلٌة عبدالعزٌز الشهري = =

95  
 =
= 

 د. دمحم عمر خالد االستمامة: دراسة تأصٌلٌةلٌمة  علً الخمٌس = =

96  
 =
= 

 إبراهٌم الموٌنع = =
المٌم اإلنسانٌة المشتركة: دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 مرفوض

97  
 =
= 

 العناٌة بالبٌئة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة أحمد السلٌمان = =
التأكد من الدراسات 
السابمة وصٌاغتها 

 ثمافبا

98  
 =
= 

 د. رجب عبدالحمٌد لٌمة الحلم: دراسة تأصٌلٌة روان السوٌلمً = =

99  
 =
= 

 لٌمة الرحمة: دراسة تأصٌلٌة نوف السامر = =
د. عبدالرحمن 

 الجرٌوي

111  
 =
= 

 د. عبدهللا الصرامً لٌمة الفأل: دراسة تأصٌلٌة هٌا البلوي = =

 د. مانع المانع لٌمة التموى : دراسة تأصٌلٌة رٌاض الخرٌجً 99/19 9  111

119  
 =
= 

 د. دمحم عمر خالد لٌمة المروءة: دراسة تأصٌلٌة غادة الزامل = =

113  
 =
= 

 أ. د. عبد هللا األوصٌف لٌمة المدوة فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة فهد بن ناصر الجربوع   = =

114  3 99/19 
موسى بن عبدهللا آل 

 عبدالسبلم
 د. مانع المانع أخبللٌات مهنة المحاماة فً اإلسبلم

115  
 =
= 

 د. عبدهللا الصرامً العناٌة بالبٌئة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ٌوسف السلٌمانأحمد بن  = =

 
 =
= 

 مرفوض مفهوم االستمراء: دراسة نمدٌة حمد بن آل أشواق بن عبدهللا = =

 
 =
= 

 مرفوض لٌمة الحكمة: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم مساعد بن عبدالعزٌز الدخٌل = =

 د.مانع المانع ٌةتأصٌل: دراسة لٌمة التواضع بانبٌلةأبو بكر بن أحمد  5/9 4  116

117  
 =
= 

 أسالٌب التغرٌب الثمافً للمرأة المسلمة سارة بنت عٌد السبٌعً = =
د.عبد هللا بن عبد 

 العزٌز الزاٌدي

118  
 =
= 

 منهج اإلسبلم فً الولاٌة الصحٌة سارة بنت فهد المسند = =
د. عبد الرحمن 

 الجرٌوي

119  
 =
= 

 عبدالعزٌز الدخٌلمساعد بن  = =
مفهوم االجتهاد فً الفكر اإلسبلمً:دراسة 

 نمدٌة
د.عبد هللا بن دمحم 

 الصرامً

111  5 11/9 
أشواق بنت عبدهللا  آل بن 

 حمد
 د. عبدهللا العوٌسً البناء الثمافً للعالم الشرعً

 مرفوض مفهوم الثورة عبدالرحمن المالكً  17/3 6 

 د. حسٌن الدٌب أخبللٌات البحث العملً فً ضوء اإلسبلم خالد بن سٌف المحطانً 1/4 8  111

119  
 =
= 

 د.عبدهللا العوٌسً لٌمة الحب دراسة تأصٌلٌة ماجد الحمود = =

 آثار المواجهة الثمافٌة لئلرهاب دمحم بن إبراهٌم العرف 8/4 9  113
د. عبد الرحمن  

 اللوٌحك

114  
 =
= 

 اإلسبلمحمٌمة الولت ومنزلته فً  أمٌرة بنت سعد العرٌبً = =
د. ناصر بن عبد هللا 

 التركً



115  
 =
= 

 هالة بنت عبد العزٌز الكحٌلً = =
المبتعث السعودي والدور المأمول  ةمسؤولٌ

 منه
 د. عبد هللا العوٌسً

116  
 =
= 

 د. حسٌن الدٌب المسؤولٌة الثمافٌة للمرأة السعودٌة تركً بن عبد هللا العنزي = =

117  
 =
= 

 الغفلة وأثرها على الفرد والمجتمع دمحم بن عبد هللا المفٌز = =
د. عبد هللا بن دمحم 

 العمرو

118  
 =
= 

 د. مانع بن دمحم المانع مفهوم األخبلق دراسة نمدٌة أشواق بنت دمحم البداح = =

 
 =
= 

= = 
إبراهٌم بن عبد الرحمن 

 التركً  
 مرفوض الموالع الفكرٌة اإلسبلمٌة فً اإلنترنت

 د. دمحم عمر دمحم خالد. مفهوم النصر:دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم الجاسرعبد هللا بن إبراهٌم  99/4 11  119

191  
 =
= 

 أمجاد بنت عبد هللا الربٌعة = =
الحموق المعنوٌة للمرأة فً اإلسبلم:دراسة 

 تأصٌلٌة
د. عبد الرحمن بن 
 إبراهٌم الجرٌوي

 
 =
= 

 مرفوض تسخٌر الحواس الخمس فً طاعة هللا نجبلء بنت دمحم الجهنً   = =

191  
 =
= 

= = 
شاكر بن عبد العزٌز 

 الحسٌنً
 أخبللٌات اإلفتاء فً ضوء اإلسبلم

د. عبد هللا بن عبد 
 العزٌز الزاٌدي.

199  
 =
= 

 وضحى بنت عمٌد المحري = =
أثر العولمة على ثمافة الطفل المسلم:دراسة 

 نمدٌة
د. ناصر بن عبد هللا 

 التركً.

193  
 =
= 

 عبد العزٌز بن دمحم الٌحٌى = =
المراجعات الفكرٌة لجماعات العنف المعاصرة 

 فً العالم اإلسبلمً:دراسة نمدٌة
د. عبد الرحمن 

 بن معبل اللوٌحك.

194  
 =
= 

 هند بنت عبد العزٌز المشعل = =
الموامة فً اإلسبلم حمٌمتها وآثارها:دراسة 

 تأصٌلٌة
أ.د. مفرح بن سلٌمان 

 الموسً

195  
 =
= 

 صالح بن عبد هللا العدوان = =
االتجاه العمبلنً المعاصر من نصوص مولف 

 الجهاد:دراسة نمدٌة
أ.د. مفرح بن سلٌمان 

 الموسً

 
 =
= 

 مرفوض أثر الدٌن اإلسبلمً فً الضبط االجتماعً موضً بنت حمد بن لبده = =

196  
 =
= 

 لٌمة الكرم والجود فً اإلسبلم سلطان بن عبد العزٌز الدحٌم = =
د. عبد هللا بن دمحم 

 الصرامً

197  
 =
= 

 لٌمة التضحٌة فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة سعود بن حسٌن السهلً == 
د. عبد هللا بن دمحم 

 العمرو

 
 =
= 

 مرفوض لٌمة التوكل فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة صالح بن سلمان السراء = =

198  
 =
= 

 شاٌع الشمري = =
مفهوم التبعٌة الثمافٌة:دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. السٌد عبد السبلم

 
= 
= 

 مرفوض التدبر:أهمٌته وأثره على الفكر زٌنة بنت دمحم المحطانً = =

199  
 =
= 

= = 
عبد هللا بن عبد العزٌز 

 الٌحٌى
 خالدعمر دمحم د.دمحم  اآلثار الثمافٌة للحوار

 
 =
= 

 مرفوض رعاٌة الٌتٌم فً المنهج اإلسبلمً صالح بن إبراهٌم الرسٌنً = =

131  
 =
= 

 د. دمحم حسٌن لٌمة اإلنفاق فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة الحمٌديعبد هللا بن إبراهٌم  = =

131  
 =
= 

 أ.د. عبد هللا األوصٌف بناء المفاهٌم وتطورها زكً بن علً البعٌجان = =

139  
 =
= 

 د. حسٌن الدٌب لٌمة العمل فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة حمد ملٌحان الشمري = =

 ٌوسف بن دمحم المحطانً 91/5 11  133
التعامل مع النصوص  منهج السلف فً

 الشرعٌة:مراحله وآثاره
 أ.د.ممرح الموسً



 
 =
= 

= = 
عبد العزٌز بن عبد هللا 

 الحسٌنً
الهزٌمة النفسٌة لؤلمة اإلسبلمٌة بعد سموط 

 الخبلفة العثمانٌة
 مرفوض

134  
 =
= 

 تنمٌة الثمافة الشرعٌة لدى رجال األمن سعود بن عبد هللا الشغموم = =
د.عبد هللا بن دمحم 

 الصرامً

135  
 =
= 

 د. مانع بن دمحم المانع لٌمة علو الهمة:دراسة تأصٌلٌة رابعة بنت دمحم المجاهد = =

136  
 =
= 

= = 
الجوهرة بنت عبد العزٌز 

 الفٌصل
 مفهوم الظلم:دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

د.ناصر بن عبد اله 
 التركً

137  
 =
= 

 وضوابطهاالنفتاح الثمافً: آلٌاته  ٌصل بن عبد هللا الشهٌبف = =
د.عبد هللا بن دمحم 

 العمرو.

138  
 =
= 

 هند بنت عبد هللا األحمري = =
العدل مع المخالف فً ضوء اإلسبلم دراسة 

 تأصٌلٌة
 د. دمحم حسٌن

139  
 =
= 

= = 
صفوان بن عبدالرحمن بن 

 علً العندس
أخبللٌات كاتب العدل فً ضوء اإلسبلم دراسة 

 تأصٌلٌة
د. عبدهللا بن 

 عبدالعزٌز الزاٌدي

141  
= 
= 

 نظرٌة المؤامرة دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم عبد الرحمن بن دمحم المالكً = =
د. أحمد بن عبد هللا 

 الحسٌنً

141  
 =
= 

 الجهنً دمحم نجبلء = =
التسخٌر فً المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة 

 دراسة تأصٌلٌة

د. عبد الرحمن 
بن إبراهٌم 

 الجرٌوي.

149  
 =
= 

 د. مانع بن دمحم المانع مفهوم الرأفة دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم صالح بن إبراهٌم الرسٌنً = =

143  
 =
= 

 مفهوم االبتبلء:دراسة تأصٌلٌة خالد بن عبد هللا العنمري = =
د. عبد هللا بن دمحم 

 الصرامً

144  
 =
= 

= = 
طارق بن عبد الرحمن 

 الرجٌعً
 مفهوم البخل دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

د. السٌد عبد 
 السبلم.

 
 =
= 

 مرفوض االنتخابات-آلٌات الدٌمولراطٌة األحزاب عبد هللا جبره الغبان = =

145  
 =
= 

 التفكر أهمٌته وأثره على الوعً الثمافً زٌنة بنت دمحم المحطانً = =
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً

146  
 =
= 

 د. رجب عبد الحمٌد لٌمة الرضا فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة شروق بنت دمحم الطشبلن = =

 د. إبراهٌم طلبة سنن الترف:دراسة تأصٌلٌة دمحم بن عطٌة الغامدي 5/6 19  147

148  
 =
= 

 سوسن بنت مزٌد العتٌبً = =
مفهوم اإلنسان فً الرؤٌة الغربٌة المادٌة 

 دراسة نمدٌة
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً

149  
 =
= 

 موضً بنت لبدة = =
الثمافة الجماهٌرٌة مفهومها وآثارها:دراسة 

 ضوء اإلسبلمنمدٌة فً 
د. إسحاق بن عبد هللا 

 السعدي

151  
 =
= 

 مفهوم الغلو:دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم صباح بنت دمحم الشهري = =
د.عبد الرحمن بن معبل 

 اللوٌحك

151  
 =
= 

 د.دمحم حسٌن الطاعة فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة هند بنت غازي الحربً = =

159  
 =
= 

 عبد العزٌز الحسٌنً = =
 العصر  الثمافٌة لوهن األمة اإلسبلمٌة فًاآلثار 

 ة فً ضوء اإلسبلمٌالحاضر:دراسة تحلٌل
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً

153  
 =
= 

 سٌف بن سعٌد المحطانً = =
أخبللٌات  المائد العسكري فً اإلسبلم دراسة 

 تأصٌلٌة
د.أحمد بن عبد هللا 

 الحسٌنً.

 واالستعدادحمٌمة اإلعداد  عارف بن أحمد الشهري 96/6 13  154
د. عبد هللا بن عبد 

 العزٌز الزاٌدي

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم ٌداواتفالٌة الس عهود بنت سعود المطٌري == ==  155
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً



 صالح بن سلٌمان الرسٌنً  == ==  156
 المظاهر الثمافٌة فً الحج وآثارها

 
 د. مانع بن دمحم المانع

157  == == 
العزٌز أمجاد بنت عبد 
 الفٌصل

مفهوم العدالة االجتماعٌة: دراسة نمدٌة فً 
 ضوء اإلسبلم

د. أحمد بن عبد هللا بن 
 حمد الحسٌنً

 عبد هللا بن جبرة الغبان == ==  158
المادٌة التارٌخٌة:دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 

د. عبد هللا بن حمد 
 العوٌسً

159  == == 
 سمٌة بنت أحمد الحجٌبلن 

 
 حمٌمتها وآثارها: دراسة تأصٌلٌةتزكٌة النفس 

 
 د. حسٌن الدٌب

161  == == 
 دمحم بن سرار الٌامً 

 
 المجال الثمافً لحوار الحضارات

د. ناصر بن إبراهٌم آل 
 توٌم

161  == == 
نهى بنت عبد الرحمن 

 العدٌلً
 أثر اإلٌمان باهلل على الفكر والسلون

 
د. ناصر بن عبد هللا 

 التركً

169  == == 
هند بنت عبدهللا عبدالعزٌز 

 الشرٌف 
 منهج اإلسبلم فً التعامل مع الشائعات

 
 د. حسٌن الدٌب

 آداب العالم فً اإلسبلم فالح حلٌس الدوسري  == ==  163
د. عبد هللا بن دمحم 

 الصرامً.

164  == == 
نهى بنت عبد الرحمن 

 الناصر
 آداب التعامل مع المرضى فً ضوء اإلسبلم

 
 خالدد. دمحم عمر دمحم 

 اعتذر المجلس  المسؤولٌة الثمافٌة للمرأة المسلمة غنٌمة المحطانً  == == 

 اعتذر المجلس التنمٌة البشرٌة فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة عزٌزة الرفدي == == 

 د. السٌد عبد السبلم  نأخبللٌات رجال األم كسار ا بنت خالد نر == ==  165

 حنان بنت أحمد الزهرانً == ==  166
 اللغة العربٌة فً الثمافة اإلسبلمٌةأثر 

 
أ.د. مفرح بن سلٌمان 

 الموسً

 د.إبراهٌم طلبة السنن اإللهٌة فً الظالمٌن:دراسة تأصٌلٌة سعد بن دبٌحان الشمري == ==  167

168  == == 
رٌاض حسٌن إبراهٌم بن 

 سبٌت

 
 لٌمة الثبات فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة 

 
 د. مانع بن دمحم المانع

169  == == 
بن عبد الكرٌم العبد  دمحم

 المادر
 مفهوم التروٌح:دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

د. أحمد بن عبد هللا 
 الحسٌنً

171  == == 
عبد المجٌد بن عبد العزٌز 

 البشر
 لٌمة الستر

د. عبد هللا بن دمحم 
 العمرو

171  == == 
عبد الرحمن بن صالح 

 المنصور
المعاصر من اإلسبلمً مولف الفكر 

 الدٌمولراطٌة
د.عبد هللا بن عبد 

 العزٌز الزاٌدي

 لٌمة الفرح فً ضوء اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة دمحم بن حمد الخضٌري == ==  179
ناصر بن إبراهٌم آل د. 

 توٌم

 د. حسٌن الدٌب منهج اإلسبلم فً معالجة االنحرافات الفكرٌة رائد بن سلٌمان السبلمة == ==  173

 مرزوق بن عوض العنزي 97/6 14  174
 الفرد والمجتمع سلون أثر التوكل على 

 )انسحب الطالب من الدراسة (
 د. حسٌن الدٌب

 اعتذر المجلس الذكر وأثره فً حٌاة المسلم عبد السبلم الجبٌش == == 

 سعود بن دبٌجان الشمري == == 
أسباب التحوالت الفكرٌة فً الخلٌج العربً من 

 اإلسبلمٌة إلى العلمانٌة
 اعتذر المجلس

 د. دمحم عمر دمحم خالد أثر الفكر الماسونً على الهوٌة اإلسبلمٌة فوزٌة بنت علً الشهري == ==  175



 اعتذر المجلس الدعاء حمٌمته وآثاره سلطان بن سعد المطٌري == == 

 ٌحٌى بن مطر العتٌبً == ==  176
مفهوم الدولة الدٌنٌة )الثٌولراطٌة( فً الفكر 

 دراسة نمدٌة -الغربً 
 

هللا بن عبد د. عبد 
 العزٌز الزاٌدي

 حمٌمة الملب وصلته بالعمل والفكر فً اإلسبلم سمٌة بنت عبد هللا السلٌمان == ==  177
د. إسحاق بن عبد هللا 

 السعدي

 د. هوٌدا الطوٌل ألثر الثمافً لئلعبلم الجدٌد:دراسة نمدٌةا مٌعاد بنت سلٌمان الشهري == ==  178

 عبد هللا بن دمحم العمرو االستغفار على الفرد والمجتمع أثر علً بن إبراهٌم الجرٌوي == ==  179

 د. مانع دمحم المانع      اآلثار الثمافٌة للتشبه باألمم األخرى فاٌز بن سعد األسمري == ==  181

181  == == 
نجبلء بنت دمحم خٌشان 

 الجهنً
 التسخٌر فً المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة

 
د.عبد الرحمن بن 
 إبراهٌم الجرٌوي

 عبدالسبلم الحبٌشً 3/7 15  189
مفهوم الدولة المدنٌة فً الفكر الغربً:دراسة 

 نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
د. عبد هللا بن عبد 

 العزٌز الزاٌدي

183  == == 
 بن عبدالرحمن  إبراهٌم

 التركً  
 لضٌة الهوٌة فً الموالع اإللكترونٌة اإلسبلمٌة

د. عبد هللا بن عبد 
 العزٌز الزاٌدي

 لاسم الدوٌش ناٌف بن == 16  184
أثر ترجمة معانً المرآن الكرٌم فً نشر الثمافة 

 اإلسبلمٌة اإلعجاز العلمً أنموذجا
 د. عبدهللا العوٌسً

    
-1439العام الجامعً 
 هـ1433

 

 اعتذر المجلس المولف السدٌد من التحوالت الفكرٌة عزٌز بنت سعد الداود   18/11 3 

 اآلثار الثمافٌة للولف فً اإلسبلم منال بنت عبدهللا العثمان   == ==  185
د. عبدالرحمن بن 
 إبراهٌم الجرٌوي

 د. حسٌن حامد الدٌب لٌمة الورع فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة الجوهرة بنت دمحم المرعاوي   == ==  186

 د. دمحم حسٌن أحمد لٌمة التوبة فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة سحر بنت ناصر الدوسري   == ==  187

 هجرة العمول وآثارها الثمافٌة غنٌمة بنت عبدهللا الحمبانً   == ==  188
د. أحمد عبدالفتاح 

 البري

 يوردة بنت سعد الكثٌر == ==  189
مفهوم الرأسمالٌة دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
د. إسحاق بن عبدهللا 

 السعدي

 الطوٌلد. هوٌدا فؤاد  خاصٌة الشمول فً اإلسبلم البندري بنت عٌد العتٌبً   == ==  191

 هللا السدحان   إبتهال بنت عبد == ==  191
مفهوم المٌتافٌزٌمٌا دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
هللا بن حمد  د. عبد

 العوٌسً

 هللا بن دمحم العمرو عبد دراسة نمدٌة -مفهوم التنمٌة الثمافٌة  عزٌزة لرمان الرفدي   == ==  199

 فً الفكر الغربًمفهوم التسامح  زٌد بن عبدهللا المطٌري   == ==  193
الرحمن  ناصر بن عبد
 الٌحٌى

 مفهوم اإللحاد دراسة نمدٌة لً ضوء اإلسبلم سعود بن دبٌجان الشمري 95/11 4  194
د. عبدهللا بن 

 عبدالعزٌز الزاٌدي

 اعتذر المجلس خصائص النظام اإللتصادي فً اإلسبلم أسماء بنت مسفر األحٌمر   == == 

 الرشٌديبدرٌة بنت عاٌض  94/19 6  195
أثر التفاعل الحضاري على سلون المرأة 
 المسلمة دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

أ.د. مفرح بن سلٌمان 
 الموسً



 مفهوم الفضٌلة فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة عزٌزة بنت سعد الداود == ==  196
د. عبدهللا بن 

 عبدالعزٌز الزاٌدي

 اعتذر المجلس اإلسبلم دراسة تأصٌلٌةلٌمة الورع فً  أسماء بنت عبدهللا الدامغ == ==  197

 اعتذر المجلس لٌمة األخوة فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة إبتهال بنت إبراهٌم الحمٌدي == ==  198

 نورة بنت صالح بن رشٌد 9/1 7  199
مفهوم الحسبة دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 اعتذر المجلس

 فً اإلسبلماآلثار الثمافٌة للمسجد  عادل بن صالح الماضً == ==  911
د. عبدهللا بن حمد 

 العوٌسً

 اعتذر المجلس مفهوم العضل فً اإلسبلم دراسة نمدٌة أروى بنت إبراهٌم العجبلن == ==  911

 لٌمة اإلتمان دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم حنان بنت عبدهللا الدوسري   == ==  919
د. عبد هللا بن دمحم 

 العمرو

 اعتذر  المجلس العطاء فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌةلٌمة  حصة بنت فهد المحٌسن 9/1 8  913

 د. حسٌن حامد الدٌب حمٌمة المداراة وآثارها أسماء بنت مسفر األحٌمر == ==  914

 د. مانع بن دمحم المانع لٌمة الخشٌة فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة خولة بنت عبدهللا العبدالمنعم   == ==  915

 لٌمة المناعة فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة إبتهال بنت عبدهللا العٌدان   == ==  916
د. عبدهللا بن دمحم 

 العمرو

917  9 16/1 
 عبل بنت دمحم المزروع 

  تم طً لٌد الطالبة
 األخوة فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة

د. إسحاق بن عبدهللا 
 السعدي

 مفهوم الٌأس دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم خالد بن دمحم المنٌع == ==  918
دمحم د. عبدهللا بن 
 الصرامً

 د. مانع بن دمحم المانع لٌمة الشجاعة فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة إبتهال بنت إبراهٌم الحمٌدي == ==  919

 اآلثار الثمافٌة لتطبٌك الشرٌعة أسماء بنت عبدهللا الدامغ == ==  911
د. عبدهللا بن 

 عبدالعزٌز الزاٌدي

 د. عبد هللا العوٌسً اإلسالمياإلنسان يف الفكر  فوزية بنت علي الشهري 93/1 11  911

 مفهوم العقد اإلجتماعي دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم فهد بن حممد البقمي   = = =  919

أمحد بن عبدالفتاح د. 

)ينقل للدكتور/ عبد  الربي

 81اهلل العويسي جلسة رقم 

 (8141-5-6بتاريخ 

د. عبدهللا بن  ضوء اإلسالممفهوم اإلحلاد دراسة نقدية يف  سعود بن دبوجان الشمري 7/9 11  913
 عبدالعزٌز الزاٌدي

 د. ناصر التركً أهمٌته وآثاره –الحوار األسري  سارة العرٌنً 91/3 13  914

 مرفوض مفهوم اإلتقان واجلودة دراسة تأصولوة إبراهوم بن عبداهلل الدواي   = = =  915

 السعديد. إسحاق  أخبللٌات مهنة اإلشراف التربوي فاخرة المحطانً = = =  916

 د. حسٌن الدٌب -دراسة تأصٌلٌة –مفهوم عمارة األرض  سعٌدان طامً العتٌبً = = =  917

 د. مانع المانع حمٌمة التثبت وآثاره إبراهٌم عبد هللا الدواي 4/4 14  918

 رٌم ضٌف هللا الخمشً = = =  919
دراسة نمدٌة فً ضوء  –مفهوم السعادة 

 اإلسبلم
 د. أحمد البري



 د. ناصر التركً اآلثار الثمافٌة لمشكلة العضل إبراهٌم العجبلنأروى بنت  = = =  991

 د. حسٌن الدٌب لٌمة األمن فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة غازي بران العتٌبً = = =  991

 د. عبد هللا الصرامً لٌمة سبلمة الصدر سلطان بن دمحم آل صادر = = =  999

 د. عبد هللا العوٌسً الزوجاتاآلثار الثمافٌة لتعدد  عزٌزة  ودٌد العتٌبً = = =  993

 علً عرار الدوسري = = =  994
مشاركة المرأة فً مجالس الشورى )اعتذر 

 مجلس الكلٌة(
 د. عبد هللا الزاٌدي

 د. دمحم عمر خالد رعاٌة اإلسبلم لحموق ذوي االحتٌاجات الخاصة حصة بنت علً الكلٌب = = =  995

 د. إبراهٌم طلبة مواجهة عولمة المرأةأثر األسرة فً  أسماء بنت فهٌد العتٌبً = = =  996

 د. إبراهٌم طلبة دراسة تأصٌلٌة –أخبللٌات الرٌاضة  حمد التركً 18/4 15  997

 د. أحمد البري مفهوم السوفسطائٌة فً الفكر الٌونانً المدٌم شاهنده بنت دمحم الشاٌمً 18/4 15  998

 لمى العبد الجبار 18/4 15  999
دراسة  –منهج اإلسبلم فً رعاٌة حموق الجار 

 تأصٌلٌة
 د. ناصر التركً

 ندى بنت دمحم الشاٌع 18/4 15  931
 -األثر الثمافً للمعلمة فً تعزٌز األمن الفكري

 دراسة نظرٌة تطبٌمٌة

د. عبد الرحمن 
ٌنمل إلى د.  الجرٌوي

ناصر التركً فً 
-6بتارٌخ  18الجلسة 
5-1434 

 د. عبد هللا العمرو أخبللٌات طبٌب األسرة الصغٌربشرى فالح  4/4 17  931

 فوزٌة بنت عوٌد الشمري 18/4 15  939
دراسة تأصٌلٌة )اعتذر مجلس  –مفهوم النفاق 

 الكلٌة(
 د. السٌد عبد السبلم

 د. ناصر التركً منهج اإلسبلم فً الولاٌة من العنف األسري رٌم العجبلن 18/4 15  933

 د. حسٌن الدٌب االلتراض وآثارهآداب  دمحم الدسٌمان 18/4 15  934

935  16 95/4 
مشاعل بنت فهد العبد 

 الرحمن
 د. هوٌدا الطوٌل أهمٌة المٌم الروحٌة وآثارها فً ضوء اإلسبلم

 د. حسٌن الدٌب البعد الحمولً فً خطبة الوداع نورة الرشٌد 95/4 16  936

 د. إسحاق السعدي الشبابمنهج اإلسبلم فً حماٌة المٌم لدى  فراس بن دمحم الجرٌش 95/4 16  937

 د. مانع المانع التربٌة اإلٌمانٌة وأثرها فً تعزٌز المٌم الخلمٌة سارة بنت دمحم الٌمنً 9/5 17  938

 دمحم بن سلٌمان البلوي 9/5 17  939
دراسة –األسس الخلمٌة للنظم االجتماعٌة 

 تأصٌلٌة
 د. عبد هللا الصرامً

941  17 9/5 
عائشة بنت الحسن آل عبد 

 الفتاح
 مسؤولٌة الوالدٌن فً غرس المٌم لدى األبناء

د. عبد الرحمن 
 الجرٌوي

 د. أحمد البري دراسة تأصٌلٌة –الوظٌفة الفكرٌة لئلعبلم  شٌماء بنت سلٌمان الغنامً 9/5 17  941

 د. إبراهٌم طلبة دراسة نمدٌة –مفهم االنتماء  سعود المالكً 9/5 17  949

 د. إسحاق السعدي المركزٌة الثمافٌة الغربٌةمفهوم  حصة بنت فهد المحٌسن 9/5 17  943



 د. مفرح الموسً أسباب الطبلق وآثاره مً بنت فٌصل الدوٌش 93/5 19  944

 د. عبد هللا العمرو منهج اإلسبلم فً رعاٌة المسنٌن نورة بنت ناصر الدهمش 93/5 19  945

 د. عبد هللا الصرامً آداب التماضً وآثارها زٌد بن دمحم الكثٌري 93/5 19  946

 د. عبد هللا الزاٌدي ثمافة العمل الخٌري فً اإلسبلم دمحم بن فهد النجٌفان 93/5 19  947

 د. دمحم عمر خالد المٌم الخلمٌة فً الطبلق فواز بن عبد هللا الرشود 93/5 19  948

 د. عبد هللا العمرو دراسة تأصٌلٌة –لٌمة غض البصر  سارة المحطانً 93/5 19  949

 غادة المزٌد 93/5 19  951
تطبٌمات حموق اإلنسان فً عهد الخلفاء 

 الراشدٌن
 د. حسٌن الدٌب

 أخبللٌات معلم ذوي االحتٌاجات الخاصة البندري العنزي 93/5 19  951
ٌنمل   د. مانع المانع

)للدكتور إبراهٌم 
 طلبة(

 دخٌل هللا بن بطً السبٌعً 93/5 19  959
فً الدولة والفلسفة  ظاهرة التوفٌك بٌن اإلسبلم

 دراسة نمدٌة –العباسٌة 
 د. عبد هللا العوٌسً

 لٌمة حفظ اللسان عبد العزٌز النداوي 93/5 19  953
رفض المجلس إذ سبك 

 بحثه

 رفض المجلس العصبٌة المبلٌة ٌعرب العوشن 93/5 19  954

 آداب التعامل مع األوالد دمحم الفراج 93/5 19  955
رفض المجلس إذ سبك 

 بحثه

 الثمافً لفئة الشبابالتحصٌن  هند لٌران العنزي 93/5 19  956
رفض المجلس للتداخل 

 مع غٌره

 د. مانع المانع أثر اإلٌمان فً تعزٌز اإلٌجابٌة فً حٌاة المسلم بدر بن مرزوق العتٌبً 8/6 91  957

 د. أحمد الحسٌنً تطبٌمات الشورى فً عهد الخبلفة الراشدة فوزٌة بنت عوٌد الشمري 8/6 91  958

 د. ناصر التركً الوالعٌة فً اإلسبلمخاصٌة  فوزٌة لناص الشمري 8/6 91  959

 د. عبد هللا الصرامً العبادة فً اإلسبلم حمٌمتها وآثارها إبراهٌم بن راشد البرٌكان 8/6 91  961

 د. عبد هللا الزاٌدي أثر التنشئة األسرٌة فً تحمٌك األمن طارق بن دمحم بن حزام 8/6 91  961

 ممبولة بنت ناصر الحببلنً 8/6 91  969
تحفٌظ المرآن الكرٌم  فً تعزٌز أثر مدارس 

 المٌم عند الفتٌات
 د. عبد هللا الزاٌدي

 د. إبراهٌم طلبة دراسة نمدٌة -حموق المرأة فً  مؤتمر بكٌن تهانً فلمً 8/6 91  963

 د. عبد هللا العمرو خاصٌة اإلٌجابٌة فً اإلسبلم ابتسام الدامغ 8/6 91  964

 د. إبراهٌم طلبة األمة وسبل الولاٌة منهأسباب التفرق فً  هند لٌران العنزي 8/6 91  965

 د. أحمد البري دراسة نمدٌة –مفهوم الفلسفة  أسٌل بنت عبد هللا العصٌمً 8/6 91  966

967  91 8/6 
هدى بنت عبد الرحمن آل 

 فرٌان
 د. عبد هللا العمرو حمٌمة التفكر ومجاالته

 العوٌسًد. عبد هللا  دراسة نمدٌة –مفهوم الحٌاة  لولوه الناصر 8/6 91  968



969  91 8/6 
عبد العزٌز بن عبد الرحمن 

 النداوي
 د. أحمد البري دراسة تأصٌلٌة –مفهوم الفطرة 

 دمحم عبد العزٌز السوٌلم 8/6 91  971
شبهات المستشرلٌن حول نظام األسرة )التعدد 

 دراسة نمدٌة –والطبلق( 
 د. ناصر الٌحٌى

 إبراهٌم بن علً المحسن 8/6 91  971
المشتركة بٌن أولً العزم من المٌم الخلمٌة 

 الرسل وآثارها
 د. عبد هللا الصرامً

 د. حسٌن الدٌب دراسة تأصٌلٌة –لٌمة اإلٌمان  دمحم الفراج 8/6 91  979

 مرفوض لٌمة الدعوة ماجد الٌوسف 8/6 91  973

 مرفوض أثر اإلٌمان فً بناء اإلٌجابٌة فً حٌاة المسلم = = = 8/6 91  974

 مرفوض حرٌة المرأة فً اإلسبلم منٌرة ناصر الخرٌف 8/6 91  975

 مرفوض الحموق الشرعٌة فً ضوء الكتاب والسنة سالم الشهري 8/6 91  976

977  91 15/6 
عبد الرحمن بن صالح 

 الحربً
 د. دمحم حسٌن المسلمة مرأةالمٌم الخلمٌة فً حجاب ال

 المانعد. مانع  دراسة تأصٌلٌة –لٌمة مرالبة هللا  عبد الرحمن بن دمحم الفاٌز 15/6 91  978

 نورة بنت إبراهٌم الصبٌح 15/6 91  979
دراسة  –لضٌة العمل بٌن الجوهر والعرض 

 18)تم إلغاؤه فً الجلسة  تأصٌلٌة نمدٌة
 (1434-5-6بتارٌخ 

 د. عبد هللا العوٌسً

 د. ناصر التركً خاصٌة مبلءمة اإلسبلم للفطرة تهانً بنت دمحم الدباس 15/6 91  981

981  91 15/6 
عبادي عبد الرحٌم بن 
 الزهرانً

 د. عبد هللا الصرامً أثر اجتماع الكلمة على المجتمع والدولة

 اإلسراف حمٌمته وآثاره عبد هللا بن أحمد الشهري 99/6 99  989
د. عبد هللا 
 الصرامً

983  99 99/6 
 دمحم بن س
 عٌد جفشر

 -اإلسبلم ضمانات حموق اإلنسان فً 

 دراسة تأصٌلٌة
 د. دمحم عمر خالد

 د. حسٌن الدٌب دراسة تؤصٌلٌة -االعتذار وآثاره بنت راشد الهوٌمل بدور 99/6 99  984

 د. عبد هللا الزاٌدي اآلثار الثمافٌة للثوابت اإلسبلمٌة ٌعرب العوشن 99/6 99  985

986  99 99/6 
منٌرة بنت ناصر 

 الخرٌف
دراسة نمدٌة فً ضوء  -مفهوم المساواة 

 اإلسبلم
 د. ناصر التركً

 المعٌضبفٌصل بن دمحم  99/6 99  987
الشبهة حمٌمتها وأسبابها والمولف منها فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. عبد هللا الزاٌدي

 د. عبد هللا العمرو دراسة تؤصٌلٌة -أسس العبللات الدولٌة  أحمد المحبوب 99/6 99  988

 مرفوض تجدٌد الخطاب الوعظً == 99/6 99  989

 مرفوض بناء األسرة المثالٌة == 99/6 99  991

 مرفوض الصحابةحموق  == 99/6 99  991

999  99 99/6 == 
أثر الوالء فً تعزٌز العبللة بٌن 

 المسلمٌن
 مرفوض



 د. ناصر التركً اآلثار الثمافٌة للعنف األسري عهود الشاعر 99/6 93  993

 د. حسٌن الدٌب خاصٌة الوضوح فً اإلسبلم علً عرار الدوسري 6/7 94  994

 د. إسحاق السعدي اإلسبلمخاصٌة اإلنسانٌة فً  هدى بنت حمد الجبرٌن 6/7 94  995

 مرفوض لٌمة االستئذان فً اإلسبلم عبد هللا الزومان 6/7 94  996

 مرفوض منهج اإلسبلم فً الولاٌة من الفمر تغرٌد المفرج 19/7 95  997

 مرفوض مفهوم الرلٌك األبٌض نجود الهوساوي 19/7 95  998

999     
العام الجامعً 

1433/1434 

 

311  3 14/11 
تغرٌد بنت عبد العزٌز 

 المفرج
 منهج اإلسبلم فً رعاٌة العمال

د. عبد الرحمن 
 الجرٌوي

311  3 14/11 
مشاعل بنت فهد العبد 

 الرحمن
 د. حسٌن الدٌب دراسة تؤصٌلٌة –لٌمة حسن الظن 

 سبك بحثه منهج اإلسبلم فً التفاإل  14/11 3  319

 اعتذر المجلس ثمافة الكلمة الطٌبة  14/11 3  313

 نجود الهوساوي 91/11 4  314
مفهوم الرومانتٌكٌة) العاطفٌة( فً الفكر 

 دراسة نمدٌة –الغربً 
 د. عبد هللا العوٌسً

 مرٌفة حمدان العنزي 91/11 4  315
دراسة  –حموق المرأة المالٌة فً اإلسبلم 

 تؤصٌلٌة
 د. دمحم حسٌن

316  4 91/11 
عبد العزٌز بن حمد 

 العباد
 دراسة تؤصٌلٌة –مفهوم الكبر 

د. عبد هللا 
 الصرامً

 د. إبراهٌم طلبة أخبللٌات معلم ذوي االحتٌاجات الخاصة البندري العنزي 91/11 4  317

 لٌمة الرجاء فً اإلسبلم فهد بن عبد هللا العمار 98/11 5  318
د. عمر بن 

 مصطفى

 رفض المجلس سماحة اإلسبلم فً الحرب = = = 98/11 5  319

 رفض المجلس لٌمة حسن الخلك = = = 98/11 5  311

 صالح الخزٌمماجد بن  19/19 6  311
دراسة  –لٌمة التولٌر فً اإلسبلم 

 تؤصٌلٌة
 ًد. عمر بن
 مصطفى

319  6 19/19 
البندري بنت مطلك 

 الحارثً
 د. إسحاق السعدي منهج اإلسبلم فً أدب التخاطب

313  7 96/19 
فاطمة بنت سعٌد 

 الشهري
 د. ناصر التركً خاصٌة الٌسر ورفع الحرج

 اعتذر المجلس لمادة الفمهالمٌم السلوكٌة  ماجد الٌوسف 96/19 7  314

 اعتذر المجلس ممصد حفظ النسل عبد العزٌز حوٌس 96/19 7  315



 د.إبراهٌم طلبة اآلثار الثمافٌة للسٌاحة صفٌة الطلحً 96/19 7  316

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة –المٌكافٌلٌة  تغرٌد بنت عماب العوفً 4/1 8  317

 حنان بنت صالح الغامدي 4/1 8  318
الهوٌة اإلسبلمٌة وسبل االلتزام ممومات 

 بها
 د. مفرح الموسً

 تسنٌم العاصم 11/9 11  319
منهج اإلسبلم فً رعاٌة المطلمات 

 واألرامل
 د. ناصر التركً

 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة حب هللا ورسوله وآثاره هند كاتب العنزي 11/9 11  391

 وآثارهاحمٌمة البركة فً اإلسبلم  عبد هللا الزومان 11/9 11  391
د. عبد هللا 
 الصرامً

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة النزاهة فً اإلسبلم وآثارها ابتسام المشٌمح 11/9 11  399

 مرفوض لٌمة الخوف  11/9 11  393

 د. دمحم حسٌن حمٌمة الهوى وآثاره ناصر بن سعد المرنً 11/9 11  394

 فهد بن عبد هللا المبرز 11/9 11  395
فً العالم األسالٌب الثمافٌة لنشر العلمانٌة 

 اإلسبلمً
 د. عبد هللا الزاٌدي

 خالد بن علً آل عاٌض 94/9 19  396
 مولف الفكر اإلسبلمً المعاصر من

 دراسة نمدٌة -االشتراكٌة 
 د. عبد هللا الزاٌدي

 مرفوض التخطٌط والتنظٌم وأثره على حٌاتنا ماجد الٌوسف 94/9 19  397

 مرفوض والمجتمعأثر العبادة على الفرد  سعٌد الغامدي 94/9 19  398

399  14 8/4 
أمٌنة بنت رزق 

 الروضان
 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة -مفهوم الدٌن 

331  14 8/4 
 عبد العزٌز هدى بنت

 دمحم البسام
 د. إسحاق السعدي دراسة تؤصٌلٌة -مفهوم األمة 

 د. عبد هللا العوٌسً مشكلة التعالم وآثارها الثمافٌة عبد العزٌز العٌسى 8/4 14  331

 عبد الرحمن اللوٌحك 8/4 14  339
مفهوم السٌادة فً الفكر اإلسبلمً 

 دراسة نمدٌة -المعاصر 
 د. عبد هللا الزاٌدي

 د. عبد هللا العمرو أخبللٌات موظف الجمارن زبن السحٌمً 8/4 14  333

 د. عبد هللا العمرو منهج اإلسبلمالتدرج فً  حنان الضاحً 14/4 15  334

 أشواق سعود العتٌبً 14/4 15  335
دراسة  -اإلنسان فً الفكر الٌونانً مفهوم 

 نمدٌة
 د. عبد هللا العوٌسً

336  15 14/4 
الهنوف بنت سعود 

 الشوٌش
حموق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأثرها على الفكر 

 والسلون
 د. عبد هللا الزاٌدي

 د. ناصر التركً االستمرار األسري أسبابه وآثاره عبد العزٌز الشوٌش 14/4 15  337

 د. ناصر التركً آداب السٌر الشرعٌة والنظامٌة سارة سعود السهلً 14/4 15  338

339  16 91/4 
ندى بنت عطٌة 

 الزهرانً
 د. إسحاق السعدي مفهوم تحرٌر المرأة فً الفكر الغربً



 سالم بن دمحم الشهري 91/4 16  341
أسباب ظهور السحر وآثاره وسبل الولاٌة 

 منه
د. عبد هللا 
 الصرامً

 اللٌفانشٌخة  91/4 16  341
منهج اإلسبلم فً حفظ النفس اإلنسانٌة 

 وحماٌتها
 د. إبراهٌم طلبة

 فاطمة إدرٌس السبلطٌن 91/4 16  349
دراسة تحلٌلٌة فً  -حمٌمة المراءة وآثارها

 ضوء اإلسبلم
 د. عبد هللا الزاٌدي

 أسماء الرشٌد 91/4 16  343
المظاهر السلبٌة فً سلون الحجاج وسبل 

 عبلجها
 د. حسٌن الدٌب

 حمٌمة الحسد وآثاره ماجد الٌوسف 91/4 16  344
د. عبد هللا 
 الصرامً

345  16 91/4 
حفصة بنت دمحم آل 

 عواض
 أخبللٌات مهنة اإلرشاد الطبلبً

د. عبد هللا 
 الصرامً

 حمٌمة الهداٌة وآثارها أحمد عبد هللا المحطانً 6-5-1434 18  346
د. عبد هللا 
 الصرامً

347  18 6-5-1434 
بنت أحمد وجدان 

 الخثعمً
 د. عبد هللا العمرو خصائص النظام االلتصادي ومماصده

 عبد الرزاق فبلح العنزي 6-5-1434 18  348
األثر الثمافً لحركة الترجمة فً العصر 

 العباسً
 د. أحمد الحسٌنً

 د. دمحم حسٌن حمٌمة الغٌبة والنمٌمة وآثارهما سعٌد عبد هللا الغامدي 6-5-1434 18  349

351  18 6-5-1434 
العزٌز أرٌج بنت عبد 
 الجرٌوي

 د. ناصر آل توٌم حمٌمة الرزق وآثاره

351  18 6-5-1434 

بن دمحم بن عبد حمد 
 الجبرٌنالرحمن 

 
 د. ناصر التركً منهج اإلسبلم فً رعاٌة الفمراء

 نورة الصبٌح 6-5-1434 18  359
دراسة  -مفهوم الفردٌة فً الفكر الغربً

 نمدٌة
 د. عبد هللا العوٌسً

 د. عبد هللا العمرو ثمافة اإلنفاق ومنهج اإلسبلم فً تعزٌزها عبد هللا الجبرٌندمحم بن  6-5-1434 18  353

 أخبللٌات مهنة التمرٌض وضحى العتٌبً 6-5-1434 18  354

 د. إسحاق السعدي
تنمل للدكتور 

إبراهٌم طلبة جلسة 
-2بتارٌخ  8رلم 

33-3323 

 مضاوي المطٌري 6-5-1434 18  355
مصدرٌة الحس للمعرفة ومولف اإلسبلم 

 منها
 )اعتذرت الطالبة عن الموضوع(

 د. إبراهٌم طلبة

 الربٌعة بن دمحم سلٌمان 6-5-1434 18  356
إعبلن الماهرة حول حموق اإلنسان فً 

 دراسة تحلٌلٌة نمدٌة -اإلسبلم 
 د. ناصر آل توٌم

 مرفوض المعاهدات الدولٌة فً اإلسبلم ناجً العتٌبً 96-5 19  357

 د. حسٌن الدٌب منهج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً التزكٌة عبد المجٌد السلٌمان 96-5 19  358

359  19 96-5 
بنت سلٌمان دمحم فاطمة 

 األصمه
المظاهر السلبٌة فً سلون الصائمٌن 

 وسبل عبلجها
 د. حسٌن الدٌب



 ٌحٌى إبراهٌم عمري 96-5 19  361
حركة  تعرٌب العلوم فً العصر الحاضر 

 وآثارها الثمافٌة
 د. عبد هللا الزاٌدي

 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة تحرٌر المرأة والمولف منها بدر السبلمة 96-5 19  361

 مرفوض الحوار فً الٌوم اآلخر لولوة العسكر 96-5 19  369

 مرفوض منهج اإلسبلم فً توجٌه عمل المرأة   96/5 19  363

 د.حسٌن الدٌب دراسة تؤصٌلٌة -حمٌمة الهجر وآثاره مها الحلوان 19/6 91  364

 د. ناصر التركً حمٌمة االنحراف الخلمً وآثاره الدخٌلحمد أمل  19/6 91  365

 د. إبراهٌم طلبة منهج اإلسبلم فً حفظ النسل وحماٌته سمٌرة هوساوي 19/6 91  366

 حمٌمة الطائفٌة وآثارها ولٌد المطٌري 19/6 91  367
د. عبد هللا 
 الصرامً

 هللا العمرود.عبد  التكافل االجتماعً المإسسً وآثاره عمر علٌان 19/6 91  368

369  91 19/6 
عبد العزٌز بن سعد آل 

 رلٌب
 د. ناصر التركً حمٌمة الكذب وآثاره

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة -مفهوم النفس  سارة العجروش 19/6 91  371

 حمٌمة النمد وضوابطه فً اإلسبلم سعود بن عمٌل الشمري 19/6 91  371

د. عبد هللا 
تم نمل  الصرامً

اإلرشاد 
/عمر بنً ذللدكتور

مصطفى 
82/7/3323 

 لولوه العسكر 19/6 91 1 379
أثر خطبة الجمعة ودروها فً تعزٌز 

 األمن الفكري
 مرفوض

373  31 93/7 
عبد العزٌز بن ناصر آل 

 حسٌن
مولف الفكر اإلسبلمً المعاصر من 

 الحضارة الغربٌة

 د. ناصر التركً
ٌنمل للدكتور عبد 
هللا العمرو جلسة 

-5-83بتارٌخ  85
3324 

 حرٌة الرأي حمٌمتها وضوابطها بدر بن عبد هللا الصمٌه 93/7 31  374

ٌى د. ناصر الٌح
ٌنمل لـــ د. عبد هللا 

 3العمرو جلسة 
-33-83بتارٌخ 

3323 

 د. عبد هللا العمرو التخلف الحضاري حمٌمته وآثاره ٌوسف المبارن  93/7 31  375

376     
- 1434العام الجامعً 

1435 
 

377  1 
3-11-

 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة الرشوة وسبل الولاٌة منها المطٌريمضاوي  1434



378  1 
3-11-

 د. إبراهٌم طلبة منهج اإلسبلم فً حفظ العمل وحماٌته جابر بن رجاء الحربً 1434

379  4 
94-11-

1434 
 د. عبد هللا العمرو منهج اإلسبلم فً حفظ الدٌن وحماٌته فٌصل الدوسري

381  4 
94-11-

 مشوح العنزي 1434
اإلسبلم فً مواجهة الهجوم على منهج 

 ثوابت الدٌن ومحكماته
 د. عبد هللا العمرو

381  4 
94-11-

1434 

عبد هللا بن محسن 
 الدوسري

 أخبللٌات معلم ذوي اإلعالة البصرٌة
د. عبد هللا 
 الصرامً

389  4 
94-11-

 دمحم بن سعد المحطانً 1434
منهج اإلسبلم فً التعامل مع الغرائز 

 اإلنسانٌة
 التركًد. ناصر 

383  5 
9-19-

 د. حسٌن الدٌب اآلثار الثمافٌة لسنن الفطرة  تغرٌد الماضً 1434

 د. إبراهٌم طلبة منهج اإلسبلم فً صٌانة العرض هٌا صالح العمري 1-1-1435 7  384

 د. عبد هللا العمرو حمٌمة التفمه فً الدٌن وآثاره عبد المحسن العنزي 8-1-1435 6  385

 د. حسٌن الدٌب العنوسة: أسبابها وآثارها وسبل عبلجها هند الفرٌج 8-1-1435 6  386

 عادل المحطانً 8-1-1435 6  387
منهج اإلسبلم فً التعامل مع المصٌبة 

 وآثاره
 د. مفرح الموسً

388       

 مرفوض الحوار مع المرأة فً حٌاة النبً  عبد العزٌز الحازمً 6-9-1435 7  389

 مرفوض المشترن ببن األنبٌاء   6-9-1435 7  391

 ندى الجٌعان 6-9-1435 7  391
الخواء الروحً : مفهومه وأسبابه وسبل  

 عبلجه
 د. حسٌن الدٌب

399  14 
97-9-

 مرفوض أثر العبادات فً غرس األخبلق عبد الرحمن الغرٌر 1435

393  14 
97-9-

 رائد بن ناصر الممبل 1435
دور اآلباء فً تعزٌز األمن الفكري لدى 

 األبناء
 مرفوض

394  14 
97-9-

 العزٌز الحازمًعبد  1435
 حموق المرأة السٌاسٌة 
 حموق المرأة االجتماعٌة

 مرفوض

395  14 
97-9-

 ناجً العتٌبً 1435
 السماحة فً اإلسبلم

 كظم الغٌظ
 مرفوض

 د. عبد هللا الزاٌدي حمٌمة الماسونٌة وآثارها عبدالرحمن الغرٌر 5-3-1435 9  396

 الفرد والمجتمعأثر اإلٌمان بالنبوة على  دمحم البران 7-3-1435 16  397
د. عبد هللا 
 الصرامً

 صفات المنافمٌن وآثارها ناجً العتٌبً 7-3-1435 16  398
د. عبد هللا 
 الصرامً

399  91 
94-4-

 عبد العزٌز الحازمً 1435
 المٌم الخلمٌة بٌن المثالٌة والوالعٌة

العولمة االلتصادٌة وأثرها على المٌم 
 الخلمٌة

 مرفوض

411  91 
94-4-

1435 
 رائد الممبل

المدارس األهلٌة فً مواجهة  دور
 التحدٌات الثمافٌة للعولمة

 مرفوض



411  91 
94-4-

 مرفوض حموق اإلنسان فً اإلسبلم الجوهرة آل سفران 1435

419  91 
94-4-

1435 
 ندى الحجٌبلن

التربٌة اإلٌمانٌة وأثرها على الفرد 
 والمجتمع

 مرفوض

 مرفوض مفهوم النظم  عبد العزٌز الحازمً 9-5-1435 99  413

 عبد العزٌز الحازمً 9-5-1435 99  414
على أخبلق الشباب  أثر الغزو الثمافً

 وسلوكهم 
د. عبد هللا 
 الصرامً

 مرفوض حمٌمة العزلة والخلطة وآثارهما ندى الحجٌبلن 9-5-1435 99  415

 مرفوض دراسة تؤصٌلٌة -حمٌمة العزة وآثارها ندى الحجٌبلن 9-5-1435 99  416

 د. عبد هللا العمرو الضعف الخلمً وسبل عبلجهأسباب  عبد العزٌز الدوسري 9-5-1435 99  417

 عبد السبلم العمري 9-5-1435 99  418
الهوٌة اإلسبلمٌة فً الفكر اإلسبلمً 

 المعاصر
 سبك بحثه

419  94 9-6-1435 
 الجوهرة آل سفران

 تم طً لٌد الطالبة
 د.إبراهٌم طلبة آلٌات عولمة لضٌة المرأة وآثارها

 ندى الحجٌبلن 9-6-1435 94  411
شبهات المستشرلٌن حول العموبات فً 

 دراسة نمدٌة -اإلسبلم 
 د. ناصر آل توٌم

 خلود الدوسري 9-6-1435 94  411
 -المٌم فً المذهب البراجماتً النفعً 

 دراسة نمدٌة
 د. عبد هللا العمرو

 أسٌل بنت دمحم الشهرانً 9-6-1435 94  419
 -أثر الحدود الشرعٌة فً تحمٌك األمن

 دراسة تؤصٌلٌة
 حسٌن الدٌبد. 

 د.حسٌن الدٌب حمٌمة الظلم وآثاره وسبل مواجهته منٌرة الغثبر 9-6-1435 94  413

 عبد السبلم العمري 9-6-1435 94  414
أسس التطورالحضاري للنظم االجتماعٌة 

 فً اإلسبلم وضوابطه
 د. عبد هللا العوٌسً

 حمد الدوسري 9-6-1435 94  415
المٌم فً وثٌمة الرٌاض لمكافحة جرائم 

المعلومات بدول مجلس التعاون  تمنٌة
 دراسة تحلٌلٌة تؤصٌلٌة -الخلٌجً

 د. عبد هللا العوٌسً

416  94 9-6-1435 
مسفر بن عبد هللا 

 المحطانً
وظٌفة المٌم الخلمٌة فً بناء شخصٌة 

 دراسة تؤصٌلٌة -المثمف المسلم 
د. عبد هللا 
 الصرامً

 د. ناصر التركً الولاٌة منهالغش: أسبابه وآثاره وسبل  سارة الرلٌب 9-6-1435 94  417

 د. عبد هللا العوٌسً الوظٌفة الثمافٌة للمسجد زامل اللعبون 9-6-1435 94  418

 بندر بن نافل الحربً 9-6-1435 94  419
اآلثار الثمافٌة للتحاكم غلى الموانٌن 

 الوضعٌة
 مرفوض

 إبراهٌم طلبةد.  حمٌمة البٌئة الرلمٌة وآثارها الثمافٌة نورة الضراب 9-6-1435 94  491

491  96 
91-6-

 حصة العمران 1435
مشاركة المرأة السعودٌة فً المجالس 

 البلدٌة
 مرفوض

499  96 
91-6-

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة -مفهوم الحمٌمة  دمحم بن حسن الفٌفً 1435

493  96 
91-6-

1435 
 د. ناصر التركً أخبللٌات عضو مجلس الشورى نادرة بنت عٌد المحطانً



494  96 
91-6-

1435 

العنود بنت عوٌضة 
 الحربً

 د. عبد هللا الزاٌدي حمٌمة الحصانة الفكرٌة وسبل تحمٌمها

495  96 
91-6-

 د. عبد هللا العمرو حمٌمة التغرٌب والمولف  منها عٌسى بن دمحم الهذٌلً 1435

496  96 
91-6-

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة العجلة وآثارها عبد الرحمن الشلهوب 1435

497  96 
91-6-

 مرفوض حمٌمة الكشافة وآثارها الثمافٌة عادل الراشد 1435

498  96 
91-6-

 دمحم المسعود 1435
أثر الثمافة اإلسبلمٌة فً تعزٌز األمن 

 الفكري
د. عبد هللا 

 ًالصرام

499  96 
98-6-

 الزهرانًخضر عصام  1435
دراسة  -حموق األسرى فً اإلسبلم

 تؤصٌلٌة
 د. حسٌن الدٌب

431  99 
91-7-

 أحمد الخمٌس 1435
مولف االتجاه العمبلنً المعاصرمن 

دراسة  -الموامة والوالٌة العامة للمرأة 
 نمدٌة

 د. إبراهٌم طلبة

431  99 
91-7-

 بندر بن نالل الحربً  1435
اآلثار الثمافٌة لمفهوم الحرٌة الفكر 

 دراسة نمدٌة -الغربً
 د. عبد هللا العمرو

439  99 
91-7-

 خالد بن علً آل مارق 1435
المجتمعٌة وأثرها فً تعزٌز المسإولٌة 

 األمن الثمافً
 أحمد الحسٌنًد. 

433  99 
91-7-

 الوظٌفة الثمافٌة للمعلم وآثارها أحمد البراهٌم  1435
د. عمر بنً 

 مصطفً

434  99 
91-7-

 مرفوض صبلح األمة فً طموحها وعلو همتها محمود الٌامً 1435

435  99 
91-7-

 مرفوض اإلسبلممدخل للنظام المعماري فً  جازع الحارثً 1435

436  99 
91-7-

 بخٌتة المحطانً 1435
مناهج العلم الشرعً وصلتها وأهمٌتها 

 فً تكوٌن الثمافة اإلسبلمٌة 
 مرفوض

437  99 
91-7-

1435 
 مسإولٌة المثمف المسلم تجاه مجتمعه عبد العزٌز الطٌار

د. عبد الرحمن 
 الزنٌدي

438  99 
91-7-

 د. عبد هللا العوٌسً وآثارهاحمٌمة األمٌة الثمافٌة  عادل الراشد 1435

439  99 
91-7-

 د. عبد هللا العوٌسً أسباب ظهور التنوٌر الغربً وآثاره سوزان العتٌبً 1435

441  99 
91-7-

 د. حسٌن الدٌب اإلٌمان بالغٌب وأثره على الفكر والسلون حسٌن مجرشً 1435

441  99 
91-7-

 مرفوض لٌمة المرونة فً اإلسبلم وفاء العنزي 1435

449  99 
91-7-

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة -مفهوم المنطك  وفاء العنزي 1435

443  99 
91-7-

 مرفوض بناء وحماٌة المٌم لدى األطفال عمر العمل 1435

444  99 
91-7-

 مرفوض دراسة نمدٌة -مفهوم الماسونٌة  رائد الممبل 1435

445  99 
91-7-

 حصة العمران 1435
مولف العلماء فً المملكة العربٌة 
 السعودٌة من لضٌة تحرٌر المرأة

 مرفوض

446  99 
91-7-

 صالح المحطانً 1435
خصائص النظام السٌاسً فً اإلسبلم 

 )رفض ( ومماصده
 د.عبد هللا العمرو



447  99 
91-7-

1435 

بنت محٌل بن  حصة
 الحارثً معٌض

أسباب التحرش الجنسً وعبلجه فً 
 ضوء اإلسبلم

 د. ناصر التركً

448  99 
91-7-

 د. عبد هللا العمرو وظٌفة المٌم اإلسبلمٌة فً تحمٌك التعاٌش الدوسريأحمد  1435

449  99 
91-7-

1435 
 عبد هللا حلوي

تطبٌمات العدالة المضائٌة فً عهد النبً 
 ملسو هيلع هللا ىلص

 مرفوض

451  31 
97-7-

 د. عبد هللا العمرو منهج اإلسبلم فً تعزٌز المٌم الخلمٌة عمر العمل 1435

451  31 
97-7-

 د. إبراهٌم طلبة دراسة تؤصٌلٌة -المصطلح الشرعً  ٌاسر السوٌطً 1435

459  31 
97-7-

 أسبابه وآثاره -الزواج بغٌر المسلمات  طرفة الصمٌه 1435
رفض المجلس 
وألترح علٌها 
 دراسة اآلثار

453  31 
97-7-

1435 
 سبك بحثه معالجة اإلسبلم لمشكلة التحرش الجنسً هادي العسكر

454  31 
97-7-

 الحارثًجازع  1435
حمٌمتها وآثارها فً ضوء  التبعٌة الفكرٌة 

 اإلسبلم
 سبك بحثه

455  18 
99-7-

1435 
 منى بنت تركً العتٌبً

الوضع المعاصر للمطبوعات ووسائل 
اإلعبلم التنصٌرٌة الموجهة للمسلمٌن فً 

 م 3272المإتمر التنصٌري المنعمد سنة 
 د. عبد هللا العوٌسً

456  18 
99-7-

 الوفاء بالعهد  عطٌة المالكً 1435
ٌعاد للطالب لٌمارن 
بٌن البحث السابك 

 عن الوفاء

457  18 
99-7-

 دراسة تحلٌلٌة -اآلثار الثمافٌة للزكاة  رائد بن ناصر الممبل 1435
د.عمر بنً 

 مصطفى

458  18 
99-7-

1435 

 بن معٌض صالح
 المحطانً

 د. عبد هللا العمرو خصائص النظام الخلمً ومماصده

459  19 4-8-1435 
عبد الرحمن   حصة بنت

 الجبرٌن
 -دور المسجد فً المجتمع اإلسبلمً 

 دراسة تؤصٌلٌة
 مرفوض سبك بحثه

461  19 4-8-1435 
محمود بن دمحم بن 

 منصور الٌامً
 مرفوض سبك بحثه تكرٌم النفس اإلنسانٌة فً مٌزان الشرٌعة

461  19 4-8-1435 
بن عد العزٌز بن  هشام

 اللعبون  دمحم

العاملة فً والع اإلرسالٌات التنصٌرٌة 
وسط المسلمٌن من خبلل المإتمر 

 م3272التنصٌري المنعمد عام 
 أ.د. ناصر آل توٌم

469  19 4-8-1435    

463  19 4-8-1435  

العاـ اجلامعي 
 ىػ5341ىػ/5341

 

464  3 
91-11-

1435    

465  3 
91-11-

 أشواق علً آل حمود 1435
مولف الفكر اإلسبلمً من المنهج 

 اإلشرالً
رفض الموضوع 

 لصعوبته

466  3 
91-11-

1435    



467  3 
91-11-

1435 

آالء بنت عبد العزٌز 
 أبوعباة

لٌم المواطنة وأثرها فً تعزٌز األمن 
 الفكري

 د.عبد هللا العوٌسً

468  3 
91-11-

1435 
 د. حسٌن الدٌب منهج اإلسبلم فً الولاٌة من الفواحش أسماء الصبٌح

469  9 
91-11-

1435 
 مرفوض اإلسبلمًالسفارة فً النظام السٌاسً  جازع الحارثً

471  3 
91-11-

1435 
 د. عبد هللا الزاٌدي منهج اإلسبلم فً الولاٌة من المخدرات منال عبد هللا العثٌمٌن

471  4 
97-11-

1435 
 د. ناصر التركً حمٌمة الهجرة فً اإلسبلم وآثارها عمر ترحٌب خٌاالت

479  3 
97-11-

1435 
 الدٌبد. حسٌن  منهج اإلسبلم فً تشرٌع النظم مشاعل الدوٌش

473  3 
97-11-

1435 
 مرفوض منهج الطب النبوي بٌن الولاٌة والعبلج أشواق آل حمود

474  3 
97-11-

1435 

المنطلمات البلهوتٌة الجدٌدة فً تنصٌر  بنان تركً العتٌبً
المسلمٌن من خبلل المإتمر التنصٌري 

 م3272المنعمد عام 

 د. عبد هللا العوٌسً

475  3 
97-11-

1435 

بخٌتة بنت مسعود 
 المحطانً

د. عمر بنً  التجدٌد فً ثمافة الطفل 
 مصطفى

476  3 
97-11-

1435 

 بن عبد الرحمن صالح
 النغموش

 مرفوض الوظٌفة الثمافٌة للوالدٌن تجاه األبناء

477  5 
19-19-

 د. أحمد الحسٌنً حمٌمة العجب وآثاره عطٌة المالكً 1435

478  5 
19-19-

 مرفوض سبك بحثه فً اإلسبلم أخبللٌات المتطوع عبد هللا بن إبراهٌم حلوي 1435

479  5 
19-19-

1435 
 د. عبد هللا العوٌسً المٌم اإلسبلمٌة فً المجال العمرانً جازع الحارثً

481  5 
19-19-

 أشواق آل حمود 1435
اإلداترٌة فً مشكبلت البٌرولراطٌة 

 المجتمعات النامٌة
 مرفوض

481  5 
96-19-

1435 

حصة بنت عبد الرحمن 
 العمران

 -الحرج فً اإلسبلم خاصٌة الٌسر ورفع 
 دراسة تؤصٌلٌة

 د. ناصر التركً

489  5 
96-19-

 حمٌمة الخذالن وآثاره عبد هللا حلوي 1435
د. عبد هللا 
 الصرامً

483  5 
96-19-

 د. أحمد الحسٌنً حمٌمة سوء الظن وآثاره محمود بن دمحم الٌامً 1435

484  5 
96-19-

1435 

دمحم بن عبد العزٌز 
 المحسن

 أحمد الحسٌنًد.  حمٌمة المكر وآثاره

 د. مها الجرٌس السإال ولٌمته المعرفٌة والثمافٌة أشواق آل حمود 3-1-1436 7  485

 مرفوض سبك بحثه الثواب حمٌمته فً اإلسبلم وأنواعه وآثاره دمحم الرزوق 3-1-1436 7  486

 مرفوض سبك بحثه األجر حمٌمته فً اإلسبلم وأنواعه وآثاره دمحم الرزوق 3-1-1436 7  487

 د. إبراهٌم طلبة أثر اإلٌمان فً تحمٌك األمن النفسً هٌفاء العنزي 3-1-1436 7  488

 مرفوض سبك بحثه أثر الولف فً الحضارة اإلسبلمٌة أحمد راشد التمٌمً 3-1-1436 7  489

 مرفوض سبك بحثه المٌم الخلمٌة عند الخلفاء الراشدٌن عاصم النفٌسة 3-1-1436 7  491



 دمحم بن عباس إدرٌس 3-1-1436 7  491
المصطلحات وأثرها على الثمافة 

 اإلسبلمٌة
 مرفوض سبك بحثه

499  8 
11-1-

 حمٌمة الرٌاء وآثاره عاصم النفٌسة  1436
د. عبد الرحمن 

 اللوٌحك

493  8 
11-1-

 د. عبد هللا العمرو حمٌمة الطمؤنٌنة وآثارها دمحم عباس إدرٌس 1436

494  8 
11-1-

 مرٌم بنت سعود  الرشود 1436
الشرٌعة اإلسبلمٌة مفهوم اإلرهاب فً 

 والمانون الدولً
 مرفوض سبك بحثه

495  8 
11-1-

 مرفوض سبك بحثه للوطن وآثاره الثمافٌةاالنتماء  عبد الرحمن البواردي 1436

496  8 
11-1-

 هادي العسكر 1436
حمٌمة الشهوات ومنهج اإلسبلم فً 

 توجٌهها
 د. إبراهٌم طلبة

497  8 
11-1-

 صالح النغموش 1436
فً اإلسبلم  خصائص النظام األسري

 ومماصده
 د. عبد هللا الزاٌدي

 مرفوض سبك بحثه خاصٌة المرونة فً اإلسبلم أحمد بن رشد التمٌمً 9-9-1436 11  498

 د. عبد هللا الزاٌدي حمٌمة الخشوع وآثاره مرٌم التمٌمً 9-9-1436 11  499

 سارة الرومً 9-9-1436 11  511
مولف الخطاب النسوي المعاصر من 

 لضٌة حرٌة المرأة
 إبراهٌم طلبة د.

 أمانً المنٌف 9-9-1436 11  511
انتشار اإلسبلم وآثاره الثمافٌة فً الفكر 

 الغربً
 مرفوض

519  19 
16-9-

1436 
 د. حسٌن الدٌب حمٌمة الكٌد وآثاره أحمد بن راشد التمٌمً

513  19 
16-9-

1436 
 عبد الرحمن البواردي

لٌمة األمن فً خطاب المٌادة السعودٌة 
 تحلٌلٌةدراسة  -وآثارها 

 اعتذر المجلس
 لعمومٌة الموضوع

514  13 
93-9-

 عبد الرحمن البواردي 1436
اآلثار الثمافٌة للفساد اإلداري وسبل 

 مواجهتها
 اعتذر المجلس

515  13 
93-9-

 مرفوض سبك بحثه خاصٌة الثبات والمرونة دمحم الرزوق 1436

 مرفوض الجانب المٌمً فً نظام العموبات مرٌم الرشود    516

 مرفوض اإلسبلم فً تشرٌع الفكر منهج     517

518     
النظرة المادٌة للحٌاة مفهومها وأسبابها 

 ومظاهرها
 مرفوض

 طرفة الصمٌة    519
النظرة المادٌة للحٌاة مفهومها وأسبابها 

 ومظاهرها
 مرفوض

511  13 
93-9-

 هنادي دمحم الشماسً 1436
التطور الحضاري فً العصر العباسً 

 الثانً
 د. عبد هللا الزاٌدي

511  13 
93-9-

 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة التحٌز وآثاره نورة بنت سعد العرٌفً 1436

519  13 
93-9-

1436 

هدى  بنت حمد 
 المحٌذٌف

 د. حسٌن الدٌب اآلثار الثمافٌة للصوم

513  14 
31-9-

 مرفوض التجدٌد الدٌنً فً المجتمع السعودي طرفة بنت حمد الصمٌه 1436

514  14 
31-9-

 اآلثار الثمافٌة للفكر المتطرف عبد الرحمن البواردي 1436
د. عبد الرحمن 

 اللوٌحك



515  17 
13-4-

 د. إبراهٌم طلبة السنن اإللهٌة فً االختبلف مرٌم بنت سعود  الرشود 1436

516  19 4-5-1436 
دراسة  -أسس الحرٌة فً الفكر الغربً ناصر بن سعٌد السٌف

 نمدٌة
د. عبد هللا 
 الصرامً

 د. عبد هللا العمرو دراسة نمدٌة -ثمافة الكراهٌة الصمٌهطرفة بنت حمد  4-5-1436 19  517

518  19 4-5-1436 
د. عمر بنً  حمٌمة الغواٌة وآثارها على بن ممبل الممبل

 مصطفى

519  19 4-5-1436 
أمل بنت عبد هللا 

 المحطانً
 -حمٌمة الوعً الثمافً لدى الشباب وآثاره

 دراسة 
 د. مها الجرٌس

 اعتذر المجلس الشكر فً االسبلم هٌا أبو نٌان 4-5-1436 19  591

591  19 4-5-1436 
نادر بن عبد العزٌز عبد 

 الكرٌم
 د. أحمد الحسٌنً مفهوم الدهرٌة دراسة ثمافٌة نمدٌة

 أحمد الحسٌنًد.  حمٌمة المرجعٌة الشرعٌة وآثارها أحمد الروٌلً 4-5-1436 19  599

593  91 
11-5-

1436 
 اعتذر المجلس النبويالتعاٌش فً العهد  دمحم بن عبد هللا الشهري

594  91 
11-5-

1436 
 سبك بحثه التطور الحضاري فً األندلس بدر بن حامد الحربً

595  91 
11-5-

1436 
 د. ناصر التركً حمٌمة التشدد فً الدٌن وآثاره إبراهٌم بن دمحم شراحً

596  91 
11-5-

1436 

بن حمود  ناهض
 المصارٌر

 د. عبد هللا الزاٌدي حمٌمة الخداع وآثاره

597  91 
11-5-

1436 

عبد هللا بن عبد العزٌز 
 المعجل

 اعتذر المجلس أثر المٌم فً تحمٌك التكافل االجتماعً

598  99 
18-5-

1436 

 -طبٌعة النفس البشرٌة بٌن الخٌر والشر  مشرع بن عاٌض البممً
 دراسة تؤصٌلٌة

 اعتذر المجلس

599  99 
18-5-

1436 

الفكر العبللة بٌن الفلسفة والفمه فً  بدر بن حامد الحربً
 األندلسً

 اعتذر المجلس

531  99 
18-5-

1436 

دمحم بن عبد الرحمن 
 السلٌمان

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة العدل وآثاره

531  99 
18-5-

1436 

بندر بن ولج شطً 
 العنزي

 د. ناصر التركً  حمٌمة الشورى وآثارها

539  93 
95-5-

1436 
 اعتذر المجلس حمٌمة النجاة وسبل تحمٌمها خالد بن مترن المحطانً

533  93 
95-5-

1436 
 د.، أحمد الحسٌنً أسباب ضعف اإلٌمان وسبل عبلجه أحمد بن عبد هللا المجاهد

534  93 
95-5-

1436 
 اعتذر المجلس اآلثار الثمافٌة لحجاب المرأة المسلمة أمانً بنت دمحم المنٌف

535  93 
95-5-

1436 

خالد بن عبد الرحمن 
 الصبٌح

د. عمر بنً  حمٌمة االفتراء وآثاره
 مصطفى

536  93 
95-5-

1436 
 د. عبد هللا العوٌسً الفكر الفلسفً فً األندلس وآثاره الثمافٌة بدر حامد الحربً

537  93 
95-5-

1436 
 د. عبد هللا الزاٌدي حمٌمة االتباع وآثاره عبد العزٌز السعٌد

538  93 
95-5-

1436 
 اعتذر المجلس حمٌمة الخوف من هللا وآثاره عبد هللا المعجل



539  93 
95-5-

1436 

لضٌة االعتداء على رجال الهٌئة األمر  مبارن ناصر البممًعلً 
بالمعروف والنهًٌ عن المنكر من طبلب 

المرحلة الثانوٌة والجامعٌة فً مدٌنة 
 الرٌاض

 اعتذر المجلس

541  93 
95-5-

1436 
 د. إبراهٌم طلبة دراسة تؤصٌلٌة -سنة االختبلف بٌن الناس مرٌم بنت سعود الرشود

541  93 
95-5-

1436 

بن عبد العزٌز دمحم 
 المحسن

 د. أحمد الحسٌنً حمٌمة المكر وآثاره 

549  94 9-6-1436 
سلطان بن عبد هللا 

 الموركً
دراسة  -اإلعبلن الخلٌجً لحموق اإلنسان 

 ثمافٌة 
 د. أحمد الحسٌنً

 حمٌمة العدوان وآثاره بندر بن مبارن الحمٌدي 9-6-1436 94  543
د. عبد هللا 
 الصرامً

 جلساعتذر الم حمٌمة اإلٌثار وآثاره هللا المعجلعبد  9-6-1436 94  544

 اعتذر المجلس الوعً الثمافً أمل المحطانً 9-6-1436 94  545

546  95 
17-6-

 هـ1436
 علً مبارن البممً

أثر المٌم الخلمٌة فً تعزٌز الروح 
 المعنوٌة للعسكرٌٌن

 د. عبد هللا العوٌسً

547  95 
17-6-

 اعتذر المجلس وآثارهاحمٌمة الحرٌة  العنزيبن علً بشٌر  1436

548  95 
17-6-

 د. أحمد الحسٌنً حمٌمة األثرة وآثارها عبد هللا المعجل 1436

549  96 
94-6-

 بشٌر العنزي 1436
 الخوف من اإلسبلم فً الغرب

 أسبابه ومظاهره وعبلجه
 د. ناصر آل توٌم

551  96 
94-6-

1436 
 الزاٌدي د. عبد هللا حمٌمة الرباط فً سبٌل هللا وآثاره فهد شداد الضبٌطً

551  96 
94-6-

 حمٌمة االبتداع وآثاره مشرع البممً 1436
د. عبد هللا 
 الصرامً

559  96 
94-6-

 الماسم بن صالح أحمد 1436
وآثاره وسبل التفكن األسري حمٌمة 

 عبلجه
د. عمر بنً 

 مصطفى

553  96 
94-6-

1436 
 اعتذر المجلس حمٌمة السماحة وآثارها أنس عبد هللا العبٌد هللا

554  96 
94-6-

 د. أحمد الحسٌنً التطور الحضاري فً العصر األٌوبً عبد الرحمن السمحان 1436

 د. مها الجرٌس الرإٌة اإلسبلمٌة للحٌاة ابتسام العواجً 1-7-1436 97  555

 دمحم بن ممبل العنزي 1-7-1436 97  556
تطبٌمات التكافل االجتماعً فً عصر 

 صدر اإلسبلم
 حسٌن الدٌبد. 

 د. أحمد الحسٌنً حمٌمة االعتصام وآثاره بن مترن المحطانًخالد  1-7-1436 97  557

 فهد الفاران 1-7-1436 97  558
االفتراق فً الدٌن : أسبابه ومظاهره 

 وآثاره
 د. عبد هللا العمرو

 عبد العزٌز الدرٌهم 1-7-1436 97  559
حمٌمة العدوان وآثاره على الفرد 

 والمجتمع
 اعتذر المجلس

561  97 1-7-1436 
فالح عبد هللا بن 
 الدوسري

 اعتذر المجلس الوسطٌة فً اإلسبلم حمٌمتها وآثارها

 اعتذر المجلس حمٌمة اإلٌذاء وآثاره نائف هادي المحطانً 1-7-1436 97  561



 اعتذر المجلس التطور الحضاري فً عصر الممالٌن نواف بن احمد المبلحً 1-7-1436 97  569

563  97 1-7-1436 
أمل بنت عبد هللا 

 المحطانً
 اعتذر المجلس الطغٌان آثارهحمٌمة 

564  98 
15-7-

1436 

رٌم بنت دمحم دامون 
 الغوٌري

المعولات الثمافٌة للنهضة فً المجتمع 
 المسلم المعاصر

 د. عبد هللا الزاٌدي

565  98 
15-7-

 د. عبد هللا العوٌسً ضوابط التفكٌر وغاٌاته هٌثم الرسٌنً 1436

566  98 
15-7-

 اإلٌذاء وآثارهحمٌمة  نائف هادي المحطانً 1436
د. عمر بنً 

 مصطفى

567  98 
15-7-

 د. عبد هللا العمرو آداب الحرب فً اإلسبلم وغاٌاتها عبد العزٌز الدرٌهم 1436

568  98 
15-7-

 د. أحمد الحسٌنً حمٌمة الحزم وآثاره أنس العبٌد هللا 1436

569  98 
15-7-

 فً اإلسبلمآراء المستشرلٌن اإلٌجابٌة  علً التمٌمً 1436
للطالب لضبط ٌعاد 

 الموضوع

571  99 
99-7-

1436 

عبد هللا بن فالح 
 الدروسري

 اعتذر المجلس اآلثار الثمافٌة لخطبة الجمعة

571  99 
99-7-

1436 
 د. أحمد الحسٌنً نمدٌةدراسة  –األمٌة  مفهوم نواف المبلحً

579  99 
99-7-

 عهود المحٌسن 1436
من مصادر التشرٌع المستشرلٌن  مولف 

 دراسة نمدٌة  –فً اإلسبلم 
 د. عبد هللا الزاٌدي

573  99 
99-7-

 اعتذر المجلس منهج اإلسبلم فً بناء الوعً الثمافً أمل المحطانً 1436

574  99 
99-7-

 علً التمٌمً 1436
آراء المستشرلٌن اإلٌجابٌة فً أصول 

 اإلسبلم العمدٌة
 د. عبد هللا الزاٌدي

575  99 
99-7-

 د. عبد هللا الزاٌدي للتحضراآلثار الثمافٌة  سارة حسن آل فهاد 1436

576  99 
99-7-

1436 

مً بنت عبد الرحمن 
 الشمٌر

 د. ناصر التركً حمٌمة البغً وآثاره

577  31 
99-7-

 اعتذر المجلس حمٌمة العزٌمة وآثارها فلوة بنت محٌل الحارثً 1436

578  31 
99-7-

 آداب التعامل فً المرافك العامة بدر الخراشً 1436
طلب المجلس  
 تحرٌر الموضوع

579  31 
99-7-

1436 

دمحم ٌن عبد هللا بن دمحم 
 المسعود

 أثر الدٌن فً البناء الثمافً
طلب المجلس  
 تحرٌر الموضوع

581  31 
99-7-

 اعتذر المجلس حمٌمة الغرور وآثاره عبد هللا الدوسري 1436

581  31 
99-7-

 الحرٌات الدٌنٌة فً المواثٌك الدولٌة هٌا أبو نٌان 1436
 ٌعاد للطالبة

 لتوضٌح الموضوع

589  31 
99-7-

 د. ناصر التركً الموضة وآثارها الثمافٌة فلوة بنت محٌل الحارثً 1436

 د. ناصر التركً حمٌمة االبتزاز وسبل عبلجه عبد هللا الدوسري 7-8-1436 31  583

 أمانً دمحم صالح المنٌف 7-8-1436 31  584
للمسلسبلت )الدراما( اآلثار الثمافٌة 

 المدبلجة
 طلبة د. إبراهٌم

 د. عبد هللا العمرو حمٌمة البٌعة فً اإلسبلم وآثارها نوف العنزي 7-8-1436 31  585



586       

587       

588     

العاـ اجلامعي 
 ىػ7534ىػ/1534

 

589   
16-11-

1436 

أمل بنت عبد هللا 
 المحطانً

شبهات المستشرلٌن حول الفمه اإلسبلمً 
 والرد علٌها

اعتذر المجلس 
 لسعة الموضوع

591   
93-11-

 أمل بنت حمود ربٌع 1436
المولف من المنطك فً التراث اإلسبلمً 

 دراسة نمدٌة –
 د. عبد هللا العوٌسً

591   
93-11-

 نهى المطٌري 1436
وظٌفة المرأة السعودٌة فً تحمٌك األمن 

 الفكري
 د. عبد هللا العوٌسً

599   
93-11-

 هٌا أبو نٌان 1436
أثر تطبٌك الشرٌعة اإلسبلمٌة فً تحمٌك 

 االستمرار االجتماعً
 د. ناصر التركً

593  4 
99-19-

 سبك بحثه حمٌمة الصدلة وآثارها مرٌم بنت حمد الهبلل 1436

594  4 
99-19-

 دمحم بن عبد هللا المسعود 1436
مكانة المساجد ودورها فً الحضارة 

 اإلسبلمٌة
 سبك بحثه 

595  5 
98-19-

1436 

حصة بنت حنش 
 المحطانً

األمم المتحدة المضامٌن الثمافٌة فً وثٌمة 
 دراسة نمدٌة -للتنمٌة المستدامة

 د. ناصر آل توٌم

596  5 
98-19-

 آداب التعامل فً المرافك العامة بدر الخراشً 1436
ٌعاد للطالب 

 لتوضٌح الموضوع

597  5 
98-19-

1436 
 عبد العزٌز الفضلً

دراسة  -مفهوم األبوٌة فً الفكر الغربً 
 نمدٌة

ٌعاد للطالب 
 لتوضٌح فكرته

598  5 
98-19-

 أثر العمٌدة فً البناء الثمافً دمحم بن عبد هللا المسعود 1436
اعتذر المجلس 

لوجود موضوعات 
 مشابهة

 د. ناصر التركً حمٌمة األمل وآثاره مرٌم بنت حمد الهبلل 6-1-1437 6  599

611  7 
13-1-

 اعتذر المجلس حمٌمة التغافل وآثارها هنادي المنٌع 1437

611  7 
13-1-

 د.عبد هللا العمرو الملك مفهومه وأسبابه وآثاره صالح األطرمالعنود بنت  1437

619  7 
13-1-

 اعتذر المجلس المٌم العلمٌة والخلمٌة  للباحثٌن عائشة الدٌوان 1437

613  7 
13-1-

1437 

منى بنت عبد هللا 
 المحارب

الضعف الخلمً فً شبكات التواصل 
 أسبابه ومظاهره وعبلجه –االجتماعً 

د. عبد العزٌز 
 المشعمً

614  9 
97-1-

1437 

أشواق بنت سعد ناصر 
 الحربً

 د. ناصر التركً الحمد حمٌمته وآثاره

615  9 
97-1-

1437 

الحوري بنت سلمان 
 العتٌبً

 معولات مجاهدة النفس وسبل مواجهتها
د. عبد هللا 
 الصرامً

 اعتذر المجلس ثمافة االعتذار  دمحم بن عبد هللا المسعود 4-9-1437 11  616



617  11 
11-9-

 هنادي المنٌع 1437
آثار حسن الخلك على ثمافة المسلم 

 المعاصر
ٌعاد للطالبة 

 لتوضٌح المراد

618  11 
11-9-

1437 

أشواق بنت عبد هللا 
 المسعود

 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة النظام فً اإلسبلم وآثاره

619  11 
11-9-

1437 

عائشة بنت عبد الكرٌم 
 الدٌوان

 التركًد. ناصر  وآثاره فً اإلسبلم حمٌمة المزاح

611  13 
95-9-

1437 

نوف بنت سعد حسن 
 الغامدي

 د. ناصر التركً االستشارة األسرٌة وآثارها الثمافٌة

611  13 
95-9-

 سدٌم الحربً 1437
حمٌمة التكامل المعرفً وصلته بالعلوم 

 الشرعٌة 
 د. عبد هللا العوٌسً

619  13 
95-9-

 اعتذر المجلس األزماتمنهج اإلسبلم فً مواجهة  دمحم بن عبد هللا المسعود 1437

613  14 3-3-1437 
مً بنت عبد هللا 

 العمٌرٌنً
 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة –مفهوم الضمٌر 

614  14 3-3-1437 
هنادي بنت عبد هللا 

 المنٌع
تدبر المرآن وأثره على ثمافة المسلم 

 المعاصر
 اعتذر المجلس 

 مفرح الموسًد.  معولات األمن الفكري ال البطاحابته 3-3-1437 14  615

 د. عبد هللا الزاٌدي شبهات المستشرلٌن فً تدوٌن السنة صٌتة بنت خلف العنزي 3-3-1437 14  616

617  14 3-3-1437 
هنادي بنت عبد هللا 

 المنٌع
 اآلثار الثمافٌة لحسن الخلك

د. عبد العزٌز 
 المشعمً

618  17 
15-4-

1437 

أمل بنت عبد هللا 
 المحطانً

 وآثارهاحمٌمة األخوة فً اإلسبلم 
 سبك بحثه

 اعتذر المجلس

619  17 
15-4-

 الشمحاء الدوسري 1437
المدح فً اإلسبلم مفهومه وضوابطه 

 وآثاره
د. عمر بنً 

 مصطفى

691  17 
15-4-

 د. عبد هللا العوٌسً اآلثار الثمافٌة للماركسٌة رٌم حمدان دحمان 1437

691  18 
99-4-

 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة المسإولٌة الخلمٌة وآثارها إٌناس المشعمً 1437

699  19 
99-4-

 أكابر دمحم ناصر زربان 1437
التبعٌة وأثرها الثمافً على المجتمع 

 اإلسبلمً
اعتذر المجلس سبك 

 بحثه

693  19 
99-4-

 حمٌمة الملب ومكانته فً اإلسبلم نورة بنت عبد هللا الزٌد 1437
اعتذر المجلس سبك 

 بحثه

 تإجل الموافمة اإلسبلم وآثارهاحمٌمة األخوة فً  أمل المحطانً 6-5-1437 91  694

 د. حسٌن الدٌب آثار الصدّ عن سبٌل هللا وسبل مماومته جابر أحمد هزازي 6-5-1437 91  695

 النظرٌة الماركسٌة ثمافٌا هله نواف الشمري 6-5-1437 91  696
ٌعاد للطالبة لتحرٌر 

 الفكرة

697  91 6-5-1437 
بٌان بنت عبد هللا 

 السدحان
 مع الفتن منهج اإلسبلم فً التعامل

اعتذر المجلس سبك 
 بحثه

 سبك بحثه حمٌمة المواالة وآثارها دمحم مترن المحطانً 6-5-1437 91  698

 د. ناصر التركً حمٌمة الجحود وآثاره نورة بنت عبد هللا الزٌد 6-5-1437 91  699

631  91 
13-5-

 العوٌسًد. عبد هللا  والمولف منه حمٌمة اإلرهاب وآثاره أحمد بن سعٌد الحربً 1437



631  91 
13-5-

 حمٌمة المحبة وآثارها موضً الهذلول 1437
مرفوض اعتذر 

 المجلس

639  99 
91-5-

 علً بن ٌعموب الحافظ 1437
مولف االتجاه العمبلنً المعاصر من 

 مرجعٌة النص الشرعً
 د. عبد هللا الزاٌدي

633  99 
91-5-

1437 

سلطان بن حمد ان 
 الشمري

 التؤكد من المعدل
 د. أحمد الحسٌنً لسوء الخلكاآلثار الثمافٌة 

634  99 
91-5-

1437 

بثٌنة بنت عبد هللا 
 الوطبان

المٌم الخلمٌة فً حوارات األنبٌاء مع 
 دراسة تؤصٌلٌة –ألوامهم 

 د. عبد هللا العمرو

635  99 
91-5-

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة الجفاء وآثاره نوف بنت عمرالعتٌبً 1437

636  99 
91-5-

 د. ناصر التركً آثارهوحمٌمة الطمع  فهد هجرس العتٌبً 1437

637  93 
97-5-

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة النعم وآثارها دمحم بن مترن المحطانً 1437

638  93 
97-5-

 د. ناصر التركً حمٌمة االنتمام وآثاره أحمد بن مونس الشمري 1437

639  93 
97-5-

 اعتذر المجلس سبلمٌة آثارهاحموق اإلخوة اإل رحاب حسٌن الهذلول 1437

641  93 
97-5-

 اعتذر المجلس تكرٌم اإلنسان فً اإلسبلم دٌما المسعود 1437

641  93 
97-5-

 عبد العزٌز الفضلً 1437
تطبٌمات حموق المرأة فً عهد الخلفاء 

 الراشدٌن
 اعتذر المجلس

649  93 
97-5-

 دمحم العجبلن 1437
أثر تطبٌك حموق اإلنسان فً تحمٌك 

 األمن الفكري 
 اعتذر المجلس

643  94 
19-6-

 دمحم بن عبد هللا العجبلن 1437
منهج الجماعات الضالة فً استمطاب 

 الشباب لئلرهاب وسبل الولاٌة منه
 د. عبد هللا العمرو

644  94 
19-6-

 حمٌمة الترف وآثاره وسبل عبلجه طارق بن دمحم الممبل 1437
د. عمر بنً 

 مصطفى

645  94 
19-6-

 اعتذر المجلس المسلم أثر المجموعات التمنٌة على ثمافة طارق بن فٌصل الشهري 1437

646  95 
19-6-

 بندر الطٌار 1437
مصدرٌة المرآن الكرٌم لعلم الثمافة 

 اإلسبلمٌة
 اعتذر المجلس

647  95 
19-6-

 اعتذر المجلس حمٌمة النفمة وضوابطها وآثارها دمحم بن فرج المحطانً 1437

648  95 
19-6-

 التركًد. ناصر  حمٌمة التهنئة وآثارها دمحم بن عبد هللا الخوٌطر 1437

649  95 
19-6-

 اعتذر المجلس حمٌمة الحكم بغٌر ما أنزل هللا وآثاره المنٌفًسلٌمان بن سعد  1437

651  95 
19-6-

1437 

سعد بن عبد الرحمن 
 الممرن

 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة المناظرة وآدابها

651  95 
19-6-

 حمٌمة العناد وآثاره عبد العزٌز الفضلً 1437
د. عبد هللا 
 الصرامً

659  95 
19-6-

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة البصٌرة وآثارها دٌمة المسعود 1437

653  95 
19-6-

1437 
 أكابر زربان

حمٌمة الحركة الضالة والمولف السدٌد 
 منها

 اعتذر المجلس



654  95 
19-6-

1437 

موضً بنت حسٌن 
 الهذلول

 د. ناصر التركً حمٌمة الجزع وآثاره

655  96 
96-6-

 د. ناصر التركً اإلسبلم وآثارهاحمٌمة األخوة فً  أمل المحطانً 1437

656  96 
96-6-

 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة اإلنابة وآثارها رحاب حسٌن الهذلول 1437

657  96 
96-6-

1437 

عبد هللا بن إبراهٌم 
 العمار

 د. ناصر التركً حمٌمة الضرر وآثاره

 بندر بن دمحم الطٌار 4-7-1437 97  658
خصائص نظام العبادة فً اإلسبلم 

 ومماصده
الرحمن  د. عبد

 الجرٌوي

 د. مفرح الموسً أخبلق الٌهود فً ضوء اإلسبلم أكابر زربان 4-7-1437 97  659

 د. حسٌن الدٌب الحرص وآثارهحمٌمة  دمحم بن فرج المحطانً 4-7-1437 97  661

 اعتذر المجلس بناء األسرة فً التصور اإلسبلمً بٌان السدحان 4-7-1437 97  661

 اعتذر المجلس التدلٌس وآثارهجمٌمة  طارق الشهري 4-7-1437 97  669

663  98 
18-7-

 د. عبد هللا العمرو تطبٌمات المٌم لدى الصحابة وآثارها  طارق الشهري 1437

664  99 
96-7-

 أمل صالح المحطانً 1437
 حمٌمة الفطنة وآثارها

 
 اعتذر المجلس

665  99 
96-7-

1437 
 أمل صالح المحطانً

دخول المنطك فً العلوم اإلسبلمٌة أسبابه 
 وآثاره

 د. عبد هللا العوٌسً

 نورة حسن الفهاد 3-8-1437 31  666
مولف االتجاه العمبلنً المعاصر من 

 مماصد الشرٌعة
 د. عبد هللا الزاٌدي

 د. حسٌن الدٌب منهج اإلسبلم فً تؤهٌل المعالب بٌان السدحان 3-8-1437 31  667

668       

669     

العاـ اجلامعي 
 ىػ2534ىػ/7534

 

671  3 9-1-1438 
ٌوسف مٌمونة بنت 

 الماضً
 د. عبد هللا العمرو حمٌمة العادات وآثارها

 د. ناصر الٌحٌى حمٌمة الخرافة وآثارها هاجر المحطانً 9-1-1438 3  671

679  3 9-1-1438 
فاطمة بنت عدنان 

 المهٌدب
 مفهوم األبوٌة

سبك بموضوع 
 مشابه

673  5 
16-1-

1438 

 سلٌمان بن سعد المنٌفً
3.3 

 حمٌمة حب الدنٌا وآثاره
هللا د. عبد 

 الصرامً

674  5 
16-1-

 ٌعاد للطالبة  مفهوم تؤنٌث الفمر فاطمة المهٌدب 1438

675  6 
93-1-

 دراسة تؤصٌلٌة –لٌمة الولار فً اإلسبلم  بدر بن صالح الجرٌش 1438
ٌعاد للطالب لتحرٌر 
العنوان والتؤكد من 

 المراجع



676  6 
93-1-

 عبد هللا العمرو د. حمٌمة البدٌل اإلسبلمً وآثاره بسام بن أحمد برناوي 1438

677  7 
31-1-

1438 

 اسماء منصور المعشوق
3.82 

 دراسة نمدٌة –مفهوم التطور 
ألغً الموضوع بناء على موافمة مجلس 

المسم على طلب تسجٌل فكرة جدٌدة 
 بعنوان حمٌمة الذلة وسبل الولاٌة منها

 د. عبد هللا العوٌسً

678  7 
31-1-

 الشهري بن عبد هللا فاٌز 1438
 –ظاهرة السباب بٌن الشباب أسبابها 

 عبلجها -آثارها 
د، عبد هللا 
 الصرامً

679  7 
31-1-

1438 

 بدر بن صالح الجرٌش
3.22 

 د. ناصر التركً حمٌمة الولار وآثاره

681  7 
31-1-

1438 

 إٌمان سعود العنزي
3.72 

 حمٌمة ترن األخذ باألسباب وآثاره 
 ٌعاد للطالبة لتحرٌر العنوان

 

681  7 
31-1-

 الشمرانً عبٌر عاٌض 1438
أسباب هجرة المسلمٌن إلى الغرب 

 وآثارها
 د. عبد هللا الزاٌدي

689  7 
31-1-

1438 

سلطان بن عبد العزٌز 
 السلٌم

 مشكلة غبلء المهور وآثارها دراسة نمدٌة
د. عبد الرحمن 

 الجرٌوي

 النظرٌة الثمافٌة الماركسٌة هلة نواف الشمري 7-9-1438 8  683
عدم الموافمة على 

 الموضوع

684  8 7-9-1438 
إٌمان سعود عٌسى 

 العنزي
 د. ناصر التركً حمٌمة ترن األخذ باألسباب وآثاره

685  8 7-9-1438 
أروى بنت دمحم عبد هللا 

 الدوسري
مولف المستشرلٌن من الحضارة 

 دراسة نمدٌة –اإلسبلمٌة 
عدم الموافمة على 

 الموضوع

 عبد الرحمن فهد الممبل 7-9-1438 8  686
دراسة  –التكامل فً النظم اإلسبلمٌة 

 تؤصٌلٌة
عدم الموافمة على 

 الموضوع

 تفسٌر األحبلم مناهجه وضوابطه وآثاره أسماء منصور المعشوق 7-9-1438 8  687
عدم الموافمة على 

 الموضوع

688  8 7-9-1438 
عائشة عبد الرحمن 

 السوٌحب
 د. ناصر التركً حمٌمة التشاإم وآثاره

689  9 
91-9-

1438 

 عاٌد مطر الفرٌديسعد 
3.35 

مفهوم الضبط االجتماعً فً اإلسبلم 
 وآثاره

ٌعاد للطالب لضبط 
 العنوان والمحاور

691  9 
91-9-

1438 

 سمٌة بنت دمحم الحنٌن
3.53 

حمٌمة والٌة الرجل على المرأة فً 
 اإلسبلم وآثارها

 ٌعاد للطالبة

691  9 
91-9-

 مرفوض التنجٌم حمٌمته وآثاره أسماء المعشوق 1438

699  9 
91-9-

1438 
 دمحم بن علً الحمد

استراتٌجٌات الوصول إلى من لم ٌصلهم 
التنصٌر من خبلل مإتمر كلورادو 

 التنصٌري
 د. ناصر آل توٌم

693  9 
91-9-

 الجمال فً العبللات األسرٌة واالجتماعٌة هندٌة حسٌن الصٌاحً 1438
ٌعاد للطالبة لتحدٌد 

 محاور الفكرة

694  11 
98-9-

 د. ناصر التركً حمٌمة دعوى إسماط الوالٌة وآثارها سمٌة الحنٌحن 1438

695  11 
98-9-

 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة التثالف وآثاره فهدة الشلوي 1438

696  11 
98-9-

1438 
 اعتذر المجلس  حمٌمة الخصومة وآثارها عبد الرحمن الممبل

697  11 
13-3-

 عدم الموافمة حمٌمة اإلهمال وآثاره أسماء منصور المعشوق 1438



698  11 
13-3-

 عدم الموافمة مفهوم الروالٌة فً الفكر الٌونانً المدٌم هلة نواف الشمري 1438

699  11 
13-3-

1438 

هاجر عبد الرحمن 
 الخزٌمً

 عدم الموافمة حمٌمة الرشوة وأسبابها وأثرها

711  11 
13-3-

 عدم الموافمة حمٌمة المودة فً اإلسبلم وآثارها وفاء دمحم الورثان 1438

711  11 
13-3-

 عدم الموافمة آثار النظام المضائً فً اإلسبلم فالح مفرح فراج السبٌعً 1438

719  11 
13-3-

1438 

متعبة مشل فرحان 
 المرشدي

 د. عبد هللا العمرو أهداف المٌم الخلمٌة فً المجتمع اإلسبلمً

713  11 
13-3-

1438 

فاطمة بنت عدنان 
 المهٌدب

 –وظٌفة المرأة فً التنمٌة االجتماعٌة 
 دراسة تحلٌلٌة

 د. عبد هللا العوٌسً

714  19 
91-3-

 سعد بن عبد هللا الجبرٌن 1438
شبهات المستشرلٌن حول السٌرة النبوٌة 

 فً العهد المكً
 د. عبد هللا الزاٌدي

715  19 
91-3-

 أثر السنة النبوٌة فً الفكر والسلون رنا بنت منصور لرامش 1438
د. عمر بنً 

 مصطفى

 دمحم إبراهٌم المعٌلً 4-4-1438 14  716
التشٌع أهدافها ووسائلها وطرق  حركة

 مواجهتها
 اعتذر المجلس

  احمٌمة الذلة وسبل الولاٌة منه أسماء منصور المعشوق 4-4-1438 14  717
د. عبد هللا 
 الصرامً

 اعتذر المجلس منهج اإلسبلم فً تزكٌة األخبلق آمنة سعٌد الزهرانً 4-4-1438 14  718

 د. ناصر التركً دراسة نمدٌة  –الضبط االجتماعً  مفهوم سعد عاٌد مطر الفرٌدي 4-4-1438 14  719

 دمحم سعد البخٌت 4-4-1438 14  711
سبل المحافظة على هوٌة األللٌات 

 المسلمة
د. عمر بنً 

 مصطفى

 حمدي عبد هللا البٌضانً 4-4-1438 14  711
منهج اإلسبلم فً معالجة االنحراف 

 الخلمً
 د. عبد هللا الزاٌدي

719  14 4-4-1438 
الكرٌم ٌحٌى بن عبد 

 الٌحٌى
 المنهج اإلسماطً فً كتابات المستشرلٌن 

 دراسة نمدٌة
 د. عبد هللا الزاٌدي

 سبك بحثها لٌمة االستمامة وأثرها فً حٌاة المسلم وضحى سالم المحطانً 4-4-1438 14  713

714  14 4-4-1438 
هاجر بنت عبد الرحمن 

 الحزٌمً
 سبك بحثها دراسة نمدٌة –إسماط الوالٌة 

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة تحلٌلٌة –مفهوم اهل الحل والعمد  عبد الرحمن الممبل 4-4-1438 14  715

 منهج اإلسبلم فً التعامل مع أهل الكتاب مها إبراهٌم الجرٌان 9-5-1438 16  716
 اعتذر المجلس

لوجود موضوعات 
 مشابهة

 د. عبد هللا العمرو وآثاره المول الحسن مفهومه وضوابطه نورة بنت عبد هللا الملعً 9-5-1438 16  717

718  17 
16-5-

1438 
 د. ناصر آل توٌم حمٌمة الفمر وآثاره هلة نواف الشمري

719  17 
16-5-

 حمٌمة االنفتاح الفكري وآثاره فاطمة عبد هللا بالازي 1438
عبد العزٌز 

 المشعمً 

791  17 
16-5-

 منهج اإلسبلم فً التعامل مع الرإى نورة راشد الطٌار 1438
العزٌز د. عبد 

 المشعمً



791  17 
16-5-

1438 

فالح بن مفرح فراج 
 السبٌعً

دراسة  –أثر الصٌام على حٌاة المسلم 
 تؤصٌلٌة

 سبك بحثه

799  18 
93-5-

1438 

هندٌة حسن مرزوق 
 صالحً

الصحة  أثر الثمافة اإلسبلمٌة فً تعزٌز
 لؤلسرةالنفسٌة 

 د. عبد هللا العوٌسً

793  18 
93-5-

1438 

نوف بنت عبد الرحمن 
 النغٌمش

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة –مفهوم التطور 

794  18 
93-5-

1438 

سالم راجً حمود 
 الشمري

 معولات اإلبداع
تعاد الفكرة للطالب 

 لتحرٌرها

795  18 
93-5-

 د. إبراهٌم طلبة حموق األوالد فً ضوء اإلسبلم هند مساعد المطلك 1438

796  18 
93-5-

 مها إبراهٌم الجرٌان 1438
الثمافٌة للبطالة وآثارها وسبل األسباب 
 مواجهتها

 د. عبد هللا العمرو

797  19 
31-5-

1438 
 واجبات األوالد فً ضوء اإلسبلم رٌم إبراهٌم الجندل

عدم الموافمة لوجود 
تشابه مع موضوع 

 سابك

798  19 
31-5-

 دالل خلف المٌمونً 1438
ممومات المذهب الشٌعً أو ممومات 

 المدرسة الشٌعٌة
عدم الموافمة 

 الختبلف التخصص

799  19 
31-5-

1438 

وفاء عبد الرحمن 
 السحٌبانً

 الفسك حمٌمته وآثاره
عدم الموافمة 

 الختبلف التخصص

731  19 
31-5-

 د. عبد هللا الزاٌدي المعولات الثمافٌة لئلبداع وسبل تجاوزها سالم حمود الشمري 1438

 عالمٌة الخطاب المرآنً نورة بنت ناٌف الحربً 7-6-1438 91  731
الموافمة لوجود عدم 

 موضوع مشابه

 د. إبراهٌم طلبة دراسة نمدٌة –اللذة عند فبلسفة الٌونان  شروق بنت فهد العتٌبً 7-6-1438 91  739

733  91 7-6-1438 
هدى بنت ماضً 

 المطٌري
 حمٌمة الزكاة وآثارها 

عدم الموافمة لوجود 
 موضوع مشابه

734  91 7-6-1438 
وفاء بنت عبد الرحمن 

 السحٌبانً
 د. ناصر التركً الشماتة وآثارها وسبل عبلجهاحمٌمة 

735  91 
14-6-

 البناء المٌمً لؤلسرة المسلمة  هٌلة  إبراهٌم الرمٌح 1438
اعتذر المجلس 

لوجود موضوعات 
 مشابهة

736  91 
14-6-

 د. ناصر التركً حمٌمة هجر المرآن الكرٌم وآثاره منال عبد هللا المنصور 1438

737  91 
14-6-

 الٌوسفابتهال ناصر  1438
التملٌد األعمى للغرب أسبابه ومظاهره 

 وعبلجه فً ضوء اإلسبلم
 عدم الموافمة

738  99 
91-6-

 دالل بنت خلف المٌمونً 1438
تطبٌمات الشورى فً عهد الرسول صلى 

 هللا علٌه وسلم
 عدم الموافمة

739  99 
91-6-

1438 
 أ.د. ناصر آل توٌم حمٌمة الشهرة وآثارها علً بن حسن بالعبٌد

741  99 
91-6-

1438 
 رٌم بنت إبراهٌم الجندل

حمٌمة الترفٌه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة 
 وآثاره

 عدم الموافمة 

741  93 
98-6-

1438 
 عدم الموافمة حمٌمة البشاشة وآثارها رٌم بنت إبراهٌم الجندل

749  93 
98-6-

1438 
 العوٌسًد. عبد هللا  حمٌمة التعاون على البر والتموى وآثاره العنود بنت معٌض البممً



743  93 
98-6-

1438 
 د. ناصر التركً حمٌمة المن وآثاره وسبل عبلجه ا راضً العنزي صٌد

744  93 
98-6-

1438 
 حمد بن عبد هللا السالم

المعولات الثمافٌة للنهضة فً المجتمع 
 المسلم المعاصر

 عدم الموافمة

745  93 
98-6-

1438 
 عبد هللا العوٌسً د. دراسة نمدٌة –مفهوم الطبٌعة  عبد هللا بن تركً الممبل

746  94 
13-7-

1438 
 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة السلم فً اإلسبلم وآثاره هدى ماطر المطٌري

747  94 
13-7-

1438 
 وفاء دمحم الورثان

السإال فً اإلسبلم ضوابطه وآدابه 
 وآثاره

 عدم الموافمة

748  94 
13-7-

1438 
 بدور عبد هللا العضٌانً

إصبلح النفس بٌن المنهجٌن اإلسبلمً 
 دراسة ممارنة –والغربً 

 ٌعاد لتحرٌر الفكرة

749  94 
13-7-

1438 
 آمنة بنت سعٌد الزهرانً

مولف الفكر اإلسبلمً المعاصر من 
 الحداثة

 د. عبد هللا الزاٌدي

751  94 
13-7-

1438 
 حمد بن عبد هللا السالم

األثر الثمافً للحضارة اإلسبلمٌة على 
 األوروبٌةالنهضة 

 ٌإجل

751  95 
91-7-

1438 
 حمد بن عبد هللا السالم

أثر الحضارة اإلسبلمٌة على النهضة 
 األوروبٌة فً مجال العلم التجرٌبً

 د. إبراهٌم طلبة

759  95 
91-7-

1438 
 نجبلء بنت عبد هللا الطوالة 

الوظٌفة الثمافٌة والنظامٌة لمإسسات 
ومراكز حموق المرأة فً المملكة العربٌة 

 ومعولاتها
 عدم الموافمة

753  95 
91-7-

1438 
 سمر بنت عبد العزٌز الوهٌبً

مولف المستشرلٌن من الفتوحات 
 دراسة نمدٌة – اإلسبلمٌة

 د. عبد هللا الزاٌدي

754  95 
91-7-

1438 
 دالل بنت خلف المٌمونً

مولف المستشرلٌن من الفتوحات 
 دراسة نمدٌة –اإلسبلمٌة 

عدم الموافمة لتمدم 
 الموضوعتسجٌل 

755  95 
91-7-

1438 
 البناء الثمافً للمعلم هٌلة بنت إبراهٌم الرمٌح

د. عمر بنً 
 مصطفى

756  95 
91-7-

1438 
 وفاء بنت محد الورثان

المولف من الفلسفة والفبلسفة فً التراث 
 اإلسبلمً

 د. عبد هللا العمرو

757  95 
91-7-

1438 
دمحم بن عبد هللا صفٌان 

 الدوسري

اإلسبلمٌة فً تعزٌز جهود لسم الثمافة 
 منهج الوسطٌة  ومحاربة الغلو

 د. عبد هللا العمروأ.

758  95 
91-7-

1438 
 د. ناصر التركً حمٌمة اللعب وآثارها رٌم بنت إبراهٌم الجندل

759  96 
97-7-

1438 
 أ.د. ناصر آل توٌم اآلثار الثمافٌة للرإٌة اإلسبلمٌة للكون غادة بنت عبد العزٌز الحسٌن

761  96 
97-7-

1438 
 دالل خلف المٌمونً

مولف المستشرلٌن من النظام الخلمً فً 
 اإلسبلم

 د. عبد هللا الزاٌدي

761  96 
97-7-

1438 
 أ.د. عبد هللا العمرو وسبل تعزٌزه وآثاره التمٌزحمٌمة  فالح بن مفرح السبٌعً

769  96 
97-7-

1438 
 التركًد. ناصر  حموق الزوج وآثارها فً حماٌة األسرة بدور بنت عبد هللا العضٌانً

763  96 
97-7-

1438 
 حنان بنت سعود الدوسري

معولات التآلف االجتماعً وسبل 
 مواجهتها

 د. عبد هللا الزاٌدي

 د. عبد هللا العمرو حمٌمة لٌمة األدب فً اإلسبلم وآثاره منى دمحم الجرٌوي 5-8-1438 97  764

 د. حسٌن الدٌب اآلثار الثمافٌة لؤلمثال فً الكتاب والسنة حسن دمحم حركان 5-8-1438 97  765



766  98 
19-8-

1438 
 الرإٌة اإلسبلمٌة للوجود نورة بنت نائف الحربً

د. عبد العزٌز 
 المشعً

767  98 
19-8-

1438 
 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة النجوى وآثارها بشاٌر المجلً

768  98 
19-8-

1438 
 د. عبد هللا العوٌسً سبل تعزٌز لٌمة العفة وآثارها أروى الدوسري

769  98 
19-8-

1438 
 تهانً الرشود

اآلثار الثمافٌة للعنف األسري فً هروب 
 الفتٌات وسبل عبلجها

 عدم الموافمة

771  31 
19-8-

1438 
 تهانً الرشود

مولف المستشرلٌن من الحموق 
دراسة  –والواجبات األسرٌة فً اإلسبلم 

 نمدٌة
 د. ناصر التركً

771  31 
19-8-

1438 
 المحطانً بنت مهدي منال

دراسة  –اآلثار الثمافٌة للمنوات الفضائٌة 
 نمدٌة

 د. عبد هللا الزاٌدي

779  31 
19-8-

1438 
 منى سعٌد الغامدي

رإٌة مإتمر كلورادو التنصٌري لوضع 
دراسة تحلٌلٌة  –النصرانٌة فً إفرٌمٌا 

 نمدٌة
 أ.د. ناصر آل توٌم

773       

774     
  الجامعًالعام 

3322 /3322 

 

775  3 
19-1-

1439 
   

776  4 
19-1-

1439 
 الطوالة بنت عبد هللا نجبلء

الوظٌفة الثمافٌة للمرأة المسلمة فً ضوء 
 د. عبد هللا العمرو المتغٌرات المعاصرة

 اآلثار الثمافٌة للمصص النبوي صباح فنٌطل 3-9-1439 5  777
د. عبد هللا 
 الصرامً

778  14 
31-3-

1439 
 اعتذر المجلس المجتمعسبل تعزٌز المٌم اإلسبلمٌة فً  راندا بنت علً الحربً

779  14 
31-3-

1439 
 هدٌل بنت علً الدسٌمانً

األمراض المزمنة ومنهج المسلم فً 
 تمبلها

 اعتذر المجلس

781  14 
31-3-

1439 
 اعتذر المجلس مفهوم الٌوتوبٌا  نوف السلٌم 

781  91 
11-6-

 راندا الحربً 1439
دراسة نمدٌة  التفكن االجتماعً نظرٌة 

 فً ضوء اإلسبلم
 هللا الزاٌديد. عبد 

789  31 
91-8-

 منى بنت سعٌد الغامدي 1439
رإٌة مإتمر كلورادو التنصٌري لوضع 

دراسة تحلٌلٌة  –التنصٌر فً إفرٌمٌا 
 نمدٌة

أ.د. ناصر بن 
 إبراهٌم آل توٌم

783  31 
91-8-

1439 

هدٌل بنت علً 
 الدسٌمانً

 آداب الزٌارة االجتماعٌة وآثارها
د.عمر بنً 

 مصطفى

784       

 

  



 البحوث التكمٌلٌة فً ماجستٌر الثمافة اإلسبلمٌة )موازي( مخططات

 

 الجلسة م

ا
ل
ت
ا
ر
ٌ

 خ

 المشرف الموضوع اسم الطالب/ـة

1. 1 3 

1
9
/

4 

 د. عبدهللا العمرو مفهوم التدٌن: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم وضحى العتٌبً

9. 9 4 

1
3
/

5 

 حصة الجرٌوي
مفهوم الحكمة فً اإلسبلم: دراسة 

 تأصٌلٌة 
د.عبدالرحمن 

 الجرٌوي

3. 3 =  = 
=
  
= 

 د.إسحاق السعدي مفهوم التكافل اإلجتماعً فً اإلسبلم  لٌلى با لٌس

4. 4 = = 
=
 
= 

 نجبلء الداود
مفهوم العمبلنٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم

أ.د.مفرح الموسً 
)بعد اعتذار 
 أ.د.الزنٌدي(

5. 5 = = 
=
  
= 

 أحمد العلم
 الغربً مفهوم العنف فً الفكر

 : دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د.عبدهللا العوٌسً

6. 6 = = 
=
 
= 

 هند السوٌلم
مفهوم األمومة فً الفكر الغربً: دراسة 

 نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د.هوٌدا الطوٌل

7. 7 = = 
=
 
= 

 فاطمة البدٌوي
مفهوم اإلٌدٌولوجٌا: دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د.عبدهللا العوٌسً

8. 8 6 
9
/

6 

عبٌر بنت مهدي مغرم 
 الشهري  

 د.عبدهللا الصرامً العنصرٌة المبلٌة: دراسة ثمافٌة نمدٌة

9. 9 7 

1
7
/

6 

 تركً بن سلٌمان التركً
مفهوم اإلخاء: دراسة نمدٌة فً ضوء  

 اإلسبلم
 د. حسٌن الدٌب

11. 1
1 

= = 
=
 
= 

 خالد بن دمحم الشبانة
مفهوم السٌاحة: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 طلبة د. إبراهٌم

11. 1
1 

= = 
=
 
= 

 رشٌد بن دمحم آل وذٌح
أثر العبودٌة فً بناء شخصٌة المسلم  

 وعبللاته
 د.عبدهللا العمرو

19.  = = 
=
 
= 

 سوسن بنت مزٌد العتٌبً
مفهوم اإلنسان فً الرؤٌة الغربٌة المادٌة دراسة 

 نمدٌة
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً



13. 1
9 

= = 
=
 
= 

 سعود بن ممبل العصٌمً
التجدٌد: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء مفهوم 

 اإلسبلم
د. ناصر بن عبد 
 الرحمن الٌحٌى

14. 1
3 

= = 
=
 
= 

سلٌمان بن عبد الرحمن 
 الهاجري

البعد الثمافً لآلثار: دراسة تأصٌلٌة فً 
 ضوء اإلسبلم

أ.د. عبد هللا 
 األوصٌف

15. 1
4 

= = 
=
 
= 

 السلوكًأثر الشبكة العنكبوتٌة فً التغٌر  بخٌتة بنت هوٌدي المحطانً
د. عبد هللا بن عبد 

 العزٌز الزاٌدي.

16. 1
5 

8 
=
 
= 

 البعد الثمافً للباس فً ضوء اإلسبلم سلمان بن صالح الصوٌلح
أ.د. عبد هللا بن 
 الكٌبلنً األوصٌف

17. 1
6 

= = 
=
 
= 

 أحمد بن علً آل مهنا
مفهوم حوار الحضارات: دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. دمحم حسٌن

18. 1
7 

= = 
=
 
= 

 بنت عثمان أبا الخٌلفاتنة 
مفهوم اللٌبرالٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
أ.د. مفرح بن 
 سلٌمان الموسً

19. 1
9 

= = 
=
 
= 

 منٌرة الشاٌعً
مفهوم العدل فً اإلسبلم: دراسة ثمافٌة 

 نمدٌة
 د. ناصر التركً

91.  3 

9
9
/

1
9 

 هللا الزاٌديعبد د.  أخبللٌات مهنة المحاماة فً اإلسبلم موسى بن عبدهللا آل عبدالسبلم

91.  = = 
=
 
= 

 مفهوم ما بعد الحداثة أسماء بن دمحم الصوٌانً
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً

99.  =  = 
=
  
= 

 أحمد بن عبد هللا الماضً
اإلٌمان بالمضاء والمدر وأثره على الفكر 

 والسلون
د. عبد هللا بن دمحم 

 الصرامً

93. 9
1 

= = 
=
 
= 

فاطمة بنت عبد الرحمن 
 الجحبلن

 النظرٌة للشخصٌة المسلمةالممومات 
أ.د. مفرح بن 

 سلٌمان الموسً.

 

94.  = = 
=
 
= 

 د. عبد هللا العوٌسً المبتعث السعودي والدور المأمول منه ةمسؤولٌ هالة بنت عبد العزٌز الكحٌلً

95.  9 

9
6
/

6 

 د. هوٌدا الطوٌل اآلثار الثمافٌة لوسائل التنصٌر أروى بنت إبراهٌم الماسم

96.  = = 
=
 
= 

 الرسنحصة بنت سعد 
مفهوم الوجود فً الفكر الغربً: دراسة 

 نمدٌة
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً

97.  = = 
=
 
= 

 د. حسٌن الدٌب مفهوم الجهاد: دراسة تأصٌلٌة ماجد بن أحمد الطهماز



98.  = = 
=
 
= 

 دالل بنت إبراهٌم المهنا  
لٌمة المسؤولٌة فً اإلسبلم: دراسة 

 تأصٌلٌة
 د. عبد هللا العمرو

99.  = = 
=
 
= 

 لٌمة الطهارة فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة دمحم بن عبد هللا العجبلن
د. مانع بن دمحم 

 المانع

31.  = = 
=
 
= 

 نوٌر بنت حمود الحربً
مفهوم التكفٌر: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
د. عبد هللا بن دمحم 

 العمرو

31.  = = 
=
 
= 

 دمحم بن عمر السائح
مفهوم العولمة: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
د. إسحاق بن عبد 

 هللا السعدي

39.  = = 
=
 
= 

 ماجد بن دمحم الهذٌلً
مفهوم األمن الفكري: دراسة تأصٌلٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د.دمحم حسٌن أحمد

33.  = = 
=
 
= 

 حمد بن راشد الكثٌري
مفهوم الثمافة الجنسٌة: دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
د. ناصر بن عبد 

 هللا التركً

34.  = = 
=
 
= 

 لٌمة الحٌاء فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة باطرفًآمال  
أ.د. مفرح بن 
 سلٌمان الموسً

35.  = = 
=
 
= 

 لٌمة الموة فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة عبدهللا الدوٌش
د. عبد هللا بن دمحم 

 العمرو

36.  = = 
=
 
= 

 مفهوم التفكر وأثره فً ترسٌخ اإلٌمان عزٌزة الزهرانً
د. عبد هللا بن دمحم 

 الصرامً

37. 9
1 

98 

9
6
/

6 

 عبدهللا العتٌبً
مفهوم الفكر: دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د.عبدهللا العوٌسً

38.  = = 
=
 
= 

الجوهرة بنت مسعود البداح 
 المحطانً

 لٌمة الحك فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة
د. عبد هللا بن عبد 

 العزٌز الزاٌدي

39. 9
1 

 = = 

=
 
=
  

 فوزٌة المحطانً
المعاصر: مفهوم األسرة فً الفكر الغربً 

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
د. عبد الرحمن بن 
 إبراهٌم الجرٌوي

41. 9
9 

= = 
=
 
= 

 مفهوم النفعٌة )الذرائعٌة( وآثارها فٌصل البرلً
أ.د.عبدهللا 
 األوصٌف

41. 9
3 

= = 
=
 
= 

 دالل المهنا
مفهوم المسؤولٌة: دراسة تأصٌلٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. هوٌدا الطوٌل

49. 9
4 

= = 
=
 

 د.إبراهٌم طلبة مفهوم السبلم فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة البركةهٌفاء 



= 

43. 9
5 

= = 
=
 
= 

 عادل الحربً
مفهوم اإلفساد فً األرض: دراسة 

 تأصٌلٌة
  د. إبراهٌم طلبة

44. 9
6 

= = 
=
 
= 

 هٌا الرشٌد
اإلستراتٌجٌات الثمافٌة لتمرٌر راند 

9117 
 د. ناصر آل توٌم

45. 9
7 

= = 
=
 
= 

 أنور العسٌري
العنصرٌة: دراسة نمدٌة فً ضوء مفهوم 

 اإلسبلم
 د.ناصر الٌحٌى

46. 9
8 

= = 
=
 
= 

 حسن المحطانً
أثر المناصحة الثمافً فً معالجة  

 اإلرهاب
 د.عبدهللا الصرامً

47. 9
9 

= = 
=
 
= 

 د.مانع المانع لٌمة الرفك فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة خالد الموٌس

48. 3
1 

= = 
=
 
= 

 الغنً الشمرانً عبد
مفهوم الذكر: دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم 
 د. دمحم حسٌن

49. 3
1 

31 

1
5
/

7 

 د. عبدهللا العمرو عولمة المٌم األخبللٌة ندى التمٌمً

51.  = = 
=
 
= 

 مفهوم اإلصبلح:دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم هٌا بنت حمد الجبرٌن
د. عبد هللا بن دمحم 

 العمرو

51.  =  = 
=
 
= 

 د.عبدهللا العمرو فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌةلٌمة العبودٌة  إنصاف المطٌري

59.  = = 
=
 
= 

 د. عبدهللا العمرو تأصٌلٌة مفهوم التٌسٌر دراسة عبدالعزٌز بن رشٌد الماسم

53. 3
9 

 هـ1439-1431العام الجامعً  .54

55. 3
3 

1 
11/
11 

 د. عبدهللا الزاٌدي مفهوم الثوابت فً الفكر اإلسبلمً فارس الكثٌري

56. 3
4 

 =
= 

 د. مانع المانع لٌمة الرفك فً اإلسبلم: دراسة تأصٌلٌة خالد الموٌس = =

57.  
 =
= 

 هند السوٌلم = =
مفهوم األمومة فً الفكر الغربً 

 المعاصر: دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د. هوٌدا الطوٌل

58.  
 =
= 

 أمل الحكمً = =
صلة الرحم فً المجتمع السعودي: دراسة 

 تأصٌلٌة تطبٌمٌة
 د. ناصر التركً

59. 3
5 

 أحمد بن ٌوسف السلٌمان 5/9 4
مسؤولٌة المسلم تجاه البٌئة:دراسة 

 تأصٌلٌة
د.عبد هللا بن دمحم 

 الصرامً

61. 3
6 

 =
= 

 المٌم الخلمٌة فً المنظور السلفً خالد بن عبد هللا الرومً = =
أ.د.مفرح بن 
 سلٌمان الموسً



 لٌمة االستمامة دراسة تأصٌلٌة علً بن إبراهٌم الخمٌس 94/3 7  .61
دمحم عمر دمحم  د.

 خالد

69.  
 =
= 

 دمحم بن عبد هللا العجبلن = =
لٌمة الطهارة دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
د. مانع بن دمحم 

 المانع

63.  
 =
= 

 إبراهٌم بن زٌد الموٌنع = =
مفهوم الجزاء دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. حسٌن الدٌب.

64.  
 =
= 

 دراسة نمدٌةمفهوم النظم  دمحم بن سلٌمان العنزي = =
د. ناصر بن عبد 

 هللا التركً.

65.  
 =
= 

= = 
هٌا بنت عبد الرحمن 

 الشثري
مفهوم التسامح دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
د. مانع بن دمحم 

 المانع.

66.  
 =
= 

 لٌمة الرحمة دراسة تأصٌلٌة نوف بنت علً السامر = =
د. عبد الرحمن بن 
 إبراهٌم الجرٌوي

67.  
 =
= 

 لٌمة المروءة: دراسة تأصٌلٌة غادة الزامل = =
د. دمحم عمر دمحم 

 خالد

 أحمد بن صالح الغفٌص 94/3 7  .68
لٌمة الخٌر دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 مانع المانعد. 

69.  
 =
= 

 د. أحمد الحسٌنً مفهوم الثمافة مً الممرن = =

71.  
 =
= 

 د. أحمد الحسٌنً. أخبللٌات الجندٌة فً اإلسبلم سهل العطري = =

71.  
 =
= 

 د. السٌد عبدالسبلم  لٌمة األمانة دراسة تأصٌلٌة فاطمة خالد العنزي = =

79.  
 =
= 

 عائض الشلوي = =
مفهوم تطبٌك الشرٌعة اإلسبلمٌة دراسة 

 نمدٌة
 د. عبدهللا الزاٌدي.

73.  
 =
= 

 د. عبدهللا العمرو. لٌمة العزة دراسة تأصٌلٌة عبدالعزٌز غرسان الشهري = =

74.  
 =
= 

 عبدهللا الزٌدعبدالعزٌز بن  = =
لٌمة العفو دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
د. دمحم حسٌن 

 أحمد.

75.  
 =
= 

 لٌمة الصدق فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة عبدهللا بن حسٌن فمٌهً = =
د.عبد هللا بن دمحم 

 الصرامً.

76.  
 =
= 

 خالد بن عبد هللا الموٌس = =
لٌمة الرفك دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
دمحم د.مانع بن 
 المانع.

77.  
 =
= 

= = 
رابعة بنت طالب مبارن آل 

 طالب
مفهوم العلم فً الفكر الغربً:دراسة 

 نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
أ.د.عبدالرحمن 

 الزنٌدي

78.  8 9/4 
مساعد بن عبد العزٌز 

 الدخٌل
مفهوم االجتهاد الفكر اإلسبلمً دراسة 

 نمدٌة 
د. عبد هللا 
 الصرامً

 د.دمحم حسٌن الموة فً الفكر الغربً:دراسة نمدٌةمفهوم  مشاري الشمري 96/6 98  .79

81.  
 =
= 

 لٌمة الفأل فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة هٌاء بنت عبد هللا البلوي = =
د. عبد هللا 
 الصرامً

 لٌمة المدوة فً اإلسبلم:دراسة تاصٌلٌة فهد بن ناصر الجربوع 99/4 11  .81
د. رجب عبد 

 الحمٌد.

89.  
 =
= 

 الزهد فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌةلٌمة  سلٌمان الجدوع = =
عبد هللا بن دمحم 

 العمرو.



83.  
 =
= 

 د.حسٌن الدٌب الغفلة وأثرها على الفرد والمجتمع دمحم بن عبد هللا المفٌز = =

84.  
 =
= 

 سارة بنت عٌد السبٌعً = =
أسالٌب التغرٌب الثمافً للمرأة 

 المسلمة:دراسة نمدٌة
د.عبد هللا بن عبد 

 العزٌز الزاٌدي

85.  
 =
= 

= = 
عبد الواحد بن سلٌمان 

 الدرٌوٌش
أثر اإلٌمان بالٌوم اآلخر على 

 السلون:دراسة تأصٌلٌة
د.عبد هللا بن دمحم 

 الصرامً

86.  
 =
= 

 المسؤولٌة الثمافٌة للمرأة السعودٌة تركً بن عبد هللا العنزي = =
د.حسٌن حامد 

 الدٌب

87.  
 =
= 

 دمحم عطا هللا الظفٌري = =
فً ضوء مفهوم النهضة :دراسة نمدٌة 

 اإلسبلم
د.حسٌن حامد 

 الدٌب

 د. حسٌن الدٌب أخبللٌات الباحث خالد سٌف المحطانً 5/6 19  .88

89.  
 =
= 

 أخبللٌات مهنة المحامً موسى العبد السبلم = =
د. السٌد عبد 

 السبلم

91.  
 =
= 

 وضحى بنت عمٌد الحربً = =
أثر العولمة فً ثمافة الطفل المسلم:دراسة 

 نمدٌة
د. ناصر بن عبد 

 التركً هللا

91.  
 =
= 

 غبدهللا الجاسر = =
مفهوم النصر:دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. دمحم عمر خالد

99.  
 =
= 

= = 
هند بنت عبد العزٌز 

 المشعل
الموامة فً اإلسبلم مموماتها وضوابطها 

 وآثارها :دراسة تأصٌلٌة
أ.د. مفرح بن 
 سلٌمان الموسً

93.  
 =
= 

= = 
رٌاض بن عبد العزٌز 

 الخرٌجً
 التموى فً اإلسبلملٌمة 

د. مانع بن دمحم 
 المانع

94.  
 =
= 

 د. هوٌدا الطوٌل لٌمة الحلم فً اإلسبلم روان بنت السوٌلم = =

 صالح بن إبراهٌم الرسٌنً 96/6 13  .95
مفهوم الرأفة:دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
د.مانع بن دمحم 

 المانع

 لٌمة التواضع أبو بكر بن أحمد بانبٌلة == ==  .96
دمحم  د.مانع بن
 المانع

 الرضا فً اإلسبلم شروق دمحم سعد الطشبلن == ==  .97
أ.د.مفرح بن 
 سلٌمان الموسً

98.  == == 
عبد هللا بن إبراهٌم 

 الحمٌدي
 د. دمحم حسٌن  لٌمة اإلنفاق

99.  == == 
شاكر عبدالعزٌز دمحم 

 الحسٌنً
 أخبللٌات مهنة اإلفتاء

د. عبد هللا بن عبد 
 العزٌز الزاٌدي

 ثره على الوعً الثمافًأالتفكر أهمٌته و دمحم المحطانًزٌنة  == ==  .111
د. عبد هللا 
 العوٌسً

111.  == == 
إبراهٌم بن عبد الرحمن 

 التركً
لضاٌا الفكر فً المولع اإللكترونٌة 

 اإلسبلمٌة
د. عبد هللا بن عبد 

 العزٌز الزاٌدي

119.  == == 
عبد العزٌز بن عبد هللا 

 الحسٌنً
 

 اإلسبلمٌةاآلثار الثمافٌة لوهن األمة 

 
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً

 أثر التفكٌر فً البناء الثمافً علً شوٌش الشوٌش == ==  .113
د. السٌد عبد 

 السبلم

 د. هوٌدا الطوٌل العدل مع المخالف هند بنت عبد هللا األحمري == ==  .114



 فٌصل الشهٌل == ==  .115
االنفتاح الثمافً مفهومه, اآللٌات 

 والضوابط
 

دمحم د. عبد هللا بن 
 العمرو

 دمحم بن إبراهٌم العرف == ==  .116
  آثار المواجهة الثمافٌة لئلرهاب

 (4/4/1433بتارٌخ  14)جلسة رلم 

د. عبد هللا 
الصرامً بعد 

اعتذار د. عبد هللا 
 العمرو

117.  == == 
أشواق بنت عبد هللا فهد بن 

 حمد 
 البناء الثمافً للعالم الشرعً 

 
 د. هوٌدا الطوٌل

 غازي الحربًهند بنت  == ==  .118
 الطاعة فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة

 
د.دمحم حسٌن أحمد 

 إبراهٌم

119.  == == 
عبد هللا بن عبد العزٌز 

 الٌحٌى
 آثار الحوار الثمافٌة

 
 د.دمحم عمر دمحم خالد

 أمجاد بنت عبد هللا الربٌعة == ==  .111
 الحموق المعنوٌة للمرأة فً اإلسبلم

 
د.عبد الرحمن بن 
 إبراهٌم الجرٌوي

111.  
= 
= 

 مفهوم التبعٌة الثمافٌة شاٌع الشمري = =
د. السٌد عبد 

 السبلم

 أشواق بنت دمحم البداح 19/7 16  .119
مفهوم األخبلق دراسة نمدٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. عبدهللا العمرو

113.  == == 
صفوان بن عبدالرحمن 

 العندس
 د.عبدهللا الزاٌدي أخبللٌات كاتب العدل فً ضوء اإلسبلم 

 لٌمة التضحٌة فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة  حسٌن السهلً سعود بن == ==  .114
د. عبدهللا بن دمحم 

 العمرو

 ٌوسف بن دمحم المحطانً 91/5 11  .115
منهج السلف فً التعامل مع النصوص 

 الشرعٌة:مراحله وآثاره
 أ.د.ممرح الموسً

 سٌف بن سعٌد المحطانً = = = =  .116
أخبللٌات  المائد العسكري فً اإلسبلم دراسة 

 تأصٌلٌة
د.أحمد بن عبد هللا 

 الحسٌنً.

 د. حسٌن الدٌب لٌمة العمل فً اإلسبلم:دراسة تأصٌلٌة حمد ملٌحان الشمري = = = =  .117

 مفهوم التروٌح:دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم دمحم بن عبد الكرٌم العبد المادر == ==  .118
د. أحمد بن عبد هللا 

 الحسٌنً

  هـ1433-1439العام الجامعً     

 سارة بنت فهد المسند 4/11 9  .119
منهج الشرٌعة اإلسبلمٌة فً الولاٌة 

 الصحٌة
د. عبدالرحمن بن 
 إبراهٌم الجرٌوي

 حمٌمة الولت ومنزلته فً اإلسبلم أمٌرة بنت سعد السبٌعً == ==  .191
د. ناصر بن عبدهللا 

 التركً

191.  

199.  

193.  

 مفهوم التملٌد أحمد بن فهد المسعود == ==
د. أحمد بن 

 البريعبدالفتاح 

 لٌمة اإلتمان دراسة تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم حنان بنت عبدهللا الدوسري   == ==  .194
د. عبد هللا بن دمحم 

 العمرو

 رابعة بنت دمحم المجاهد 18/11 3  .195
لٌمة علو الهمة دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
د. أحمد بن عبدهللا 

 الحسٌنً



196.  == == 
سلطان بن عبدالعزٌز 

 الدحٌم
 الكرم فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة" لٌمة 

د. عبدهللا بن دمحم 
 الصرامً

 موضً بنت دمحم بن لبدة == ==  .197
مفهوم الثمافة الجماهٌرٌة وآثارها دراسة 

 تأصٌلٌة فً ضوء اإلسبلم
د. إسحاق بن 
 عبدهللا السعدي

 مفهوم االبتبلء دراسة تأصٌلٌة خالد بن عبدهللا العنمري == ==  .198
 د. عبدهللا بن دمحم

 الصرامً

 شروق بنت دمحم الطشبلن == ==  .199
 لٌمة الرضا فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة

 (87)مكررة سابماً فً رلم 
أ.د. مفرح بن 
 سلٌمان الموسً

 لٌمة الصبر فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة نورة بنت صالح الوهٌبً == ==  .131
عبدهللا بن دمحم 

 الصرامً

 الثمافة الشرعٌة لدى رجال األمن تنمٌة سعود بن عبدهللا الشغموم 95/11 4  .131
د. عبدهللا بن دمحم 

 الصرامً

 اآلثار الثمافٌة للتعاٌش الدٌنً مع المخالف حمد بن عبدالعزٌز الجرٌد == ==  .139
د. عبدهللا بن دمحم 

 الصرامً

133.  == == 
عبدالمجٌد بن عبدالعزٌز 

 البشر
 لٌمة الستر فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة

د. عبدهللا بن دمحم 
 العمرو

 السنن اإللهٌة فً الظلم دراسة تأصٌلٌة سعود بن دبٌجان الشمري == ==  .134
د. إبراهٌم طلبة 

 حسٌن

 مفهوم الوحدة فً اإلسبلم دراسة نمدٌة خالد بن دمحم الشثري == ==  .135
د. عبدهللا بن دمحم 

 الصرامً

136.  == == 
فوزٌة بن علً بن دمحم 

 الشهري
 دمحم بن عمر خالد اإلسبلمٌةأثر الفكر الماسونً على الهوٌة 

 د. حسٌن الدٌب تزكٌة النفس حمٌمتها ووسائلها وآثارها سمٌة بنت أحمد الحجٌبلن 17/19 5  .137

 د. عبد هللا العوٌسً اإلنسان يف الفكر اإلسالمي فوزية بنت علي الشهري 93/1 11  .138

 ناٌف بن لاسم الدوٌش == 16  .139
الثمافة أثر ترجمة معانً المرآن الكرٌم فً نشر 
 اإلسبلمٌة اإلعجاز العلمً أنموذجا

 د. عبدهللا العوٌسً

 األثر الثمافً للصورة  موضً بنت إبراهٌم الماسم = = = =  .141
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً

 هند بنت عبدهللا الشرٌف == ==  .141
اإلشاعة حمٌمتها وآثارها وعبلجها فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. حسٌن الدٌب

 سلٌمان السبلمةرائد بن  == ==  .149
اإلنحرافات الفكرٌة أسبابها ومظاهرها 

 وعبلجها
 د. حسٌن الدٌب

 سحر بنت ناصر الدوسري == ==  .143
لٌمة التوبة دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
 د. دمحم حسٌن

 هند بنت عبدهللا الشرٌف == ==  .144
اإلشاعة حمٌمتها وآثارها وعبلجها فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. حسٌن الدٌب

 د. حسٌن الدٌب تزكٌة النفس حمٌمتها ووسائلها وآثارها سمٌة بنت أحمد الجحبلن == ==  .145

 رائد بن سلٌمان السبلمة == ==  .146
اإلنحرافات الفكرٌة أسبابها ومظاهرها 

 وعبلجها
 د. حسٌن الدٌب

 دمحم بن ضحوي العنزي = = =  =  .147
مفهوم المنهج الجدلً الدٌالكتٌن:دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
عبد هللا بن حمد د. 

 العوٌسً .



 عبد هللا بن جبرة الغبان == ==  .148
 المادٌة التارٌخٌة:دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم

 
د. عبد هللا بن حمد 

 العوٌسً

 فهد الفرٌان =  = = =  .149
مفهوم المثالفة فً الفكر الغربً دراسة نمدٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د.عبدهللا العوٌسً

 العدوانصالح بن عبدهللا  94/19 6  .151
مولف اإلتجاه العمبلنً المعاصر من 

 نصوص الجهاد دراسة نمدٌة
أ.د. مفرح بن 
 سلٌمان الموسً

 عبدالعزٌز بن دمحم الٌحٌى == ==  .151
المراجعات الفكرٌة للجماعات اإلسبلمٌة 

 المصرٌة
د. عبدالرحمن بن 

 معبل اللوٌحك

 األمنأثر طاعة والة األمر فً حفظ  بدرٌة بنت دمحم الفارس == ==  .159
د. عبدالرحمن بن 
 إبراهٌم الجرٌوي

 هجرة العمول وآثارها الثمافٌة غنٌمة بنت عبدهللا الحمبانً   == ==  .153
د. أحمد بن 

 عبدالفاح البري

 المجال الثمافً لحوار الحضارات دمحم بن سرار الٌامً == ==  .154
د. عبدهللا بن دمحم 

 العمرو

 الثمافٌة فً الحج وآثارهاالمظاهر  صالح بن سلٌمان السراء == ==  .155
د. مانع بن دمحم 

 المانع

156.  == == 
الجوهرة بنت دمحم 

 المرعاوي
 لٌمة الورع فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة

د. حسٌن حامد 
 الدٌب

 عبدالرحمن بن دمحم المالكً 9/1 7  .157
نظرٌة المؤامرة فً ضوء اإلسبلم دراسة 

 نمدٌة
د. أحمد بن عبدهللا 

 الحسٌنً

 عطٌة الغامديدمحم بن  == ==  .158
سنة الترف دراسة تأصٌلٌة فً ضوء 

 اإلسبلم
د. إبراهٌم طلبة 

 حسٌن

 دمحم بن حمد الخضٌري == ==  .159
لٌمة الفرح فً ضوء اإلسبلم دراسة 

 تأصٌلٌة
د. عبدهللا بن حمد 

 العوٌسً

 بناء المفاهٌم اإلسبلمٌة دراسة تأصٌلٌة زكً بن علً البعٌجان == ==  .161
عبدهللا بن حمد 

 العوٌسً

 صباح بنت دمحم الشهري == ==  .161
 مفهوم الغلو فً اإلسبلم دراسة نمدٌة

 (4/4/1433بتارٌخ  14)جلسة رلم 

د. عبد هللا 
العوٌسً بعد 

د. اعتذار 
عبدالرحمن بن 
 معبل اللوٌحك

169.  == == 
طارق بن عبدالرحمن 

 الرجٌعً
مفهوم البخل فً اإلسبلم دراسة دراسة 

 نمدٌة
 د. السٌد عبدالسبلم

 عهود بنت سعود المطٌري == ==  .163
دراسة نمدٌة فً ضوء  ٌداواتفالٌة الس

 اإلسبلم
د. عبدهللا بن حمد 

 العوٌسً

 زٌد بن عبدهللا المطٌري == ==  .164
مفهوم التسامح فً الفكر الغربً دراسة 

 نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
د. ناصر بن 

 عبدالرحمن الٌحٌى

 عارف بن أحمد الشهري 16/1 9  .165
آٌات الجهاد دراسة حمٌمة اإلعداد فً 

 تأصٌلٌة
د. عبدهللا بن 

 عبدالعزٌز الزاٌدي

 بدر السلٌمان =  = =  =  .166
مفهوم الثمافة اإلسبلمٌة دراسة تأصٌلٌة فً 

 ضوء اإلسبلم
 د.عبدهللا العوٌسً

167.  == == 
نهى بنت عبدالرحمن 

 العدٌلً
 أثر اإلٌمان باهلل على الفكر والسلون

د. حسٌن حامد 
 الدٌب

 د.عبدهللا العوٌسً لٌمة الحب دراسة تأصٌلٌة ماجد الحمود = = = =  .168



 اآلثار الثمافٌة للولف فً اإلسبلم منال بنت عبد هللا العثمان 91/3 13  .169
د. عبد الرحمن 

 الجرٌوي

 د. إبراهٌم طلبة أثر االستغفار على الفرد والمجتمع علً بن إبراهٌم الجرٌوي = = =  .171

 د. حسٌن الدٌب المداراة وآثارهاحمٌمة  أسماء األحٌمر  = = =  .171

 د. عبد هللا العمرو لٌمة المناعة فً اإلسبلم ابتهال العٌدان 4/4 14  .179

 د. أحمد الحسٌنً مفهوم العدالة االجتماعٌة أمجاد الفٌصل = = =  .173

 د. عبد هللا العمرو آداب العالم فً اإلسبلم فالح حلٌس الدوسري 18/4 15  .174

175.  15 18/4 
هللا ابتهال بنت عبد 

 السدحان
دراسة نمدٌة فً -مفهوم المٌتا فٌزٌمٌا

 ضوء اإلسبلم
د. عبد هللا 
 العوٌسً

 دراسة تأصٌلٌة –لٌمة الوفاء فً اإلسبلم  أحبلم بنت سعٌد الزهرانً 95/4 16  .176
د. السٌد عبد 

 السبلم

 ٌحٌى بن مطر العتٌبً 95/4 16  .177
مفهوم الدولة الدٌنٌة )الثٌولراطٌة( فً 

دراسة نمدٌة فً ضوء  -الفكر الغربً
 اإلسبلم

 د. عبد هللا الزاٌدي

 حصة بنت علً الكلٌب 95/4 16  .178
رعاٌة اإلسبلم لحموق ذوي االحتٌاجات 

 الخاصة
 د. ناصر التركً

 د. ناصر التركً الحوار األسري أهمٌته وآثاره سارة العرٌنً 95/4 16  .179

 د. أحمد البري دراسة نمدٌة  –مفهوم السعادة  رٌم بنت ضٌف هللا الخمشً 95/4 16  .181

 د. إسحاق السعدي دراسة نمدٌة –مفهوم الرأسمالٌة  وردة بنت سعد الكثٌري 95/4 16  .181

 عزٌزة بنت سعد الداود 95/4 16  .189
دراسة  –مفهوم الفضٌلة فً اإلسبلم 

 تأصٌلٌة
 د. عبد هللا الزاٌدي

 د. حسٌن الدٌب دراسة تأصٌلٌة –مفهوم عمارة األرض  سعٌدان بن طامً العتٌبً 95/4 16  .183

 د. عبد هللا العمرو دراسة نمدٌة –مفهوم التنمٌة الثمافٌة  عزٌزة لرمان الرفدي 95/4 16  .184

 د. هوٌدا الطوٌل األثر الثمافً لئلعبلم الجدٌد مٌعاد بنت سلٌمان الشهري 95/4 16  .185

 أثر األم فً بناء األسرة المسلمة هند بنت دمحم العطاس =  = = =  .186
عبد الرحمن د. 

 الجرٌوي

 د. ناصر التركً رعاٌة اإلسبلم لحموق ذوي االحتٌاجات الخاصة حصة بنت علً الكلٌب 9/5 17  .187

 د. هوٌدا الطوٌل خاصٌة الشمول فً اإلسبلم البندري بنت عٌد حطاب العتٌبً 16/5 18  .188

 السعديد. إسحاق  أخبللٌات اإلشراف التربوي فاخرة بنت عبٌد المحطانً 16/5 18  .189

 ٌوسف بن دمحم المحطانً 16/5 18  .191
آثار منهج السلف فً التعامل مع النصوص 

 الشرعٌة
 د. مفرح الموسً



 د. حسٌن الدٌب البعد الحمولً فً خطبة الوداع نورة الرشٌد 16/5 18  .191

 مرزوق بن عوض العنزي 16/5 18  .199
)انسحب الطالب من  أثر التوكل على السلون

  الدراسة(
 د. حسٌن الدٌب

 أسماء الدامغ 93/5 19  .193
دراسة  -اآلثار الثمافٌة لتطبٌك الشرٌعة اإلسبلمٌة

 تأصٌلٌة
 د. عبد هللا الزاٌدي

 نهى بنت عبد الرحمن الناصر 93/5 19  .194
 آداب التعامل مع المرضى فً ضوء اإلسبلم

 
 د. دمحم عمر دمحم خالد

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم -مفهوم الٌأس د المنٌعحمخالد بن  93/5 19  .195
د. عبدهللا بن دمحم 

 الصرامً

 لمى العبد الجبار 93/5 19  .196
دراسة  –منهج اإلسبلم فً رعاٌة حموق الجار 

 تأصٌلٌة
 د. ناصر التركً

 د. السٌد عبد السبلم  نأخبللٌات رجال األم ا بنت خالد كسار نر 93/5 19  .197

 د. عبد هللا العمرو طبٌب األسرةأخبللٌات  بشرى بنت فالح الصغٌر 15/6 91  .198

 د. عبد هللا العوٌسً آثاره -أسبابه -: حمٌمته تعدد الزوجات عزٌزة  ودٌد العتٌبً 99/6 99  .199

 د. دمحم حسٌن المٌم الخلمٌة فً حجاب المرأة المسلمة عبد الرحمن بن صالح الحربً 99/6 99  .911

 د. ناصر التركً للفطرة خاصٌة مبلءمة اإلسبلم تهانً بنت دمحم الدباس 99/6 99  .911

 د. عبد هللا الزاٌدي حمٌمة التفكر ومجاالته هدى بنت عبد الرحمن آل فرٌان 99/6 99  .919

 د. عبد هللا العمرو دراسة تأصٌلٌة –لٌمة غض البصر  سارة المحطانً 99/6 99  .913

 مانع بن دمحم المانع د. لٌمة الخشٌة فً اإلسبلم دراسة تأصٌلٌة خولة بنت عبدهللا العبدالمنعم   99/6 99  .914

915.  99 99/6 
عبد العزٌز بن عبد الرحمن 

 النداوي
 د. أحمد البري دراسة تأصٌلٌة –مفهوم الفطرة 

 د. دمحم عمر خالد المٌم الخلمٌة فً الطبلق فواز بن عبد هللا الرشود 99/6 99  .916

 د. إبراهٌم طلبة دراسة تأصٌلٌة –أخبللٌات الرٌاضة  حمد التركً 99/6 99  .917

 د. مانع دمحم المانع      اآلثار الثمافٌة للتشبه باألمم األخرى فاٌز بن سعد األسمري 99/6 99  .918

 د. عبد هللا العمرو آداب التماضً وآثارها زٌد بن دمحم الكثٌري 99/6 99  .919

 الزاٌديد. عبد هللا  اإلسبلمٌة نترنتلضٌة الهوٌة فً موالع اال التركً   بن عبدالرحمن  إبراهٌم 99/6 99  .911

 د. إبراهٌم طلبة دراسة نمدٌة –مفهم االنتماء  سعود المالكً 99/6 99  .911

 د. ناصر التركً منهج اإلسبلم فً الولاٌة من العنف األسري رٌم العجبلن 99/6 99  .919

 د. عبد هللا الزاٌدي ثمافة العمل الخٌري فً اإلسبلم دمحم بن فهد النجٌفان 99/6 99  .913



 د. ناصر التركً اآلثار الثمافٌة لمشكلة العضل إبراهٌم العجبلنأروى بنت  99/6 99  .914

 غادة المزٌد 99/6 99  .915
تطبٌمات حموق اإلنسان فً عهد الخلفاء 

 الراشدٌن
 د. حسٌن الدٌب

 حنان بنت أحمد الزهرانً 99/6 99  .916
 أثر اللغة العربٌة فً الثمافة اإلسبلمٌة

 
 د. إسحاق السعدي

 د. إبراهٌم طلبة أثر األسرة فً مواجهة عولمة المرأة العتٌبًأسماء بنت فهٌد  99/6 99  .917

918.  99 99/6 
سلطان بن دمحم آل صادر 

 الدوسري
 د. عبد هللا الصرامً لٌمة سبلمة الصدر

 د. حسٌن الدٌب دراسة تأصٌلٌة –لٌمة اإلٌمان  دمحم الفراج 99/6 99  .919

 الدٌبد. حسٌن  آداب االلتراض وآثاره دمحم الدسٌمان 99/6 99  .991

 بدرٌة بنت عاٌض الرشٌدي 99/6 99  .991
أثر التفاعل الحضاري على سلون المرأة المسلمة 

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
أ.د. مفرح بن سلٌمان 

 الموسً

 د. مانع المانع حمٌمة التثبت وآثاره إبراهٌم عبد هللا الدواي 99/6 93  .999

 د. مانع المانع وأثرها فً تعزٌز المٌم الخلمٌةالتربٌة اإلٌمانٌة  سارة بنت دمحم الٌمنً 6/7 94  .993

 د. أحمد البري مفهوم السوفسطائٌة فً الفكر الٌونانً المدٌم شاهنده بنت دمحم الشاٌمً 19/7 95  .994

   1434- 1433العام الجامعً      .995

 د. عبد هللا الزاٌدي اآلثار الثمافٌة للثوابت اإلسبلمٌة ٌعرب بن عبد هللا العوشن 99/11 9  .996

 د. إسحاق السعدي خاصٌة اإلٌجابٌة فً اإلسبلم ابتسام بنت عبد هللا الدامغ 99/11 9  .997

 فٌصل بن دمحم المعٌضب 91/11 4  .998
الشبهة حمٌمتها وأسبابها والمولف منها فً 

 ضوء اإلسبلم
 د. عبد هللا الزاٌدي

 العمرود. عبد هللا  منهج اإلسبلم فً رعاٌة المسنٌن نورة بنت ناصر الدهمش 91/11 4  .999

 ممبولة بنت ناصر الحببلنً 19/19 7  .931
أثر مدارس تحفٌظ المرآن الكرٌم  فً تعزٌز المٌم 

 عند الفتٌات
 د. عبد هللا الزاٌدي

 د.إبراهٌم طلبة أخبللٌات معلم ذوي االحتٌاجات الخاصة البندري العنزي 96/19 7  .931

 د. عبد هللا الزاٌدي األمنأثر التنشئة األسرٌة فً تحمٌك  طارق بن دمحم بن حزام 96/19 7  .939

 د. إبراهٌم طلبة دراسة نمدٌة -حموق المرأة فً  مؤتمر بكٌن تهانً فلمً 96/19 7  .933

 د. إبراهٌم طلبة أسباب التفرق فً األمة وسبل الولاٌة منه هند لٌران العنزي 96/19 7  .934

 عبد هللا الصرامً د. العبادة فً اإلسبلم حمٌمتها وآثارها إبراهٌم بن راشد البرٌكان 3/9 11  .935

 إبراهٌم بن علً المحسن 3/9 11  .936
المٌم الخلمٌة المشتركة بٌن أولً العزم من 

 على المجتمع اإلسبلمً الرسل وآثارها
 د. عبد هللا الصرامً



 د.عبد هللا الزاٌدي المعاصر من الدٌمولراطٌةاإلسبلمً مولف الفكر  عبد الرحمن بن صالح المنصور 3/9 11  .937

 د. حسٌن الدٌب خاصٌة الوضوح فً اإلسبلم عرار الدوسري علً 3/9 11  .938

 د. عبد هللا العمرو أثر اإلٌمان فً تعزٌز اإلٌجابٌة فً حٌاة المسلم بدر بن مرزوق العتٌبً 3/9 11  .939

 د. عبد هللا العمرو دراسة نمدٌة –مفهوم الحٌاة  لولوه الناصر 3/9 11  .941

 د. أحمد الحسٌنً الشورى فً عهد الخبلفة الراشدةتطبٌمات  فوزٌة بنت عوٌد الشمري 3/9 11  .941

 دمحم عبد العزٌز السوٌلم 11/9 11  .949
شبهات المستشرلٌن حول نظام األسرة )التعدد 

 دراسة نمدٌة –والطبلق( 
 د. عبد هللا الصرامً

 لٌمة الرجاء فً اإلسبلم فهد بن عبد هللا العمار 11/9 11  .943
د. عمر بن 

 مصطفى

 د. ناصر التركً خاصٌة الوالعٌة فً اإلسبلم الشمري فوزٌة لناص 11/9 11  .944

 دمحم سعٌد جفشر 11/9 11  .945
أثر الحدود فً ضمان حموق اإلنسان فً 

 اإلسبلم
 د. دمحم عمر خالد

 حسٌن الدٌبد.  منهج اإلسبلم فً حماٌة المٌم لدى الشباب فراس بن دمحم الجرٌش 11/9 11  .946

 دراسة تؤصٌلٌة –لٌمة التولٌر فً اإلسبلم  ماجد بن صالح الخزٌم 11/9 11  .947
د. عمر بنً 

 مصطفى

 د. أحمد الحسٌنً دراسة نمدٌة –مفهوم الفلسفة  أسٌل بنت عبد هللا العصٌمً 83/8 38  .832

832.  38 83/8 
نجود بنت نوح بن ٌحٌى 

 الهوساوي
مفهوم الرومانتٌكٌة) العاطفٌة( فً الفكر 

 دراسة نمدٌة –الغربً 
 د. عبد هللا العوٌسً

 د. مفرح الموسً دراسة ثمافٌة -أسباب الطبلق وآثاره  مً بنت فٌصل الدوٌش 83/8 38  .841

 مرٌفة حمدان العنزي 83/8 38  .951
دراسة  –حموق المرأة المالٌة فً اإلسبلم 

 تؤصٌلٌة
 د. دمحم حسٌن

 د. حسٌن الدٌب خاصٌة اإلنسانٌة فً اإلسبلم هدى بنت حمد الجبرٌن 83/8 38  .959

953.  14 8/4 
 بنت سعٌد الشهريفاطمة 

 )توفٌت الطالبة(
 -فً اإلسبلم  خاصٌة الٌسر ورفع الحرج
 دراسة تؤصٌلٌة

 د. ناصر التركً

 خالد بن علً آل عاٌض 8/4 14  .954
مولف الفكر اإلسبلمً المعاصر من 

 دراسة نمدٌة -االشتراكٌة 
 د. عبد هللا الزاٌدي

 د. عبد هللا العمرو الكلمة على المجتمع والدولةأثر اجتماع  عبد الرحٌم بن عبادي الزهرانً 8/4 14  .955

 د. دمحم حسٌن اإلسراف حمٌمته وآثاره عبد هللا بن أحمد الشهري 8/4 14  .956

 حنان بنت صالح الغامدي 8/4 14  .957
ممومات الهوٌة اإلسبلمٌة وسبل االلتزام 

 بها
 إسحاق السعديد. 

 دمحم حسٌند.  حمٌمة الهوى وآثاره ناصر بن سعد المرنً 8/4 14  .958

959.  18 
6-5-

 د.إبراهٌم طلبة اآلثار الثمافٌة للسٌاحة صفٌة الطلحً 1434



961.  18 
6-5-

 د. عبد هللا العمرو فً ضوء اإلسبلمأسس العبللات الدولٌة  أحمد المحبوب 1434

961.  18 
6-5-

1434 
 دمحم بن سلٌمان البلوي

دراسة –األسس الخلمٌة للنظم االجتماعٌة 
 تأصٌلٌة

 الصرامًد. عبد هللا 

969.  18 
6-5-

1434 

مشاعل بنت فهد العبد 
 الرحمن

 د. حسٌن الدٌب دراسة تؤصٌلٌة –لٌمة حسن الظن 

963.  18 
6-5-

1434 
 دخٌل هللا بن بطً السبٌعً

ظاهرة التوفٌك بٌن اإلسبلم والفلسفة فً الدولة 
 دراسة نمدٌة –العباسٌة 

 د. عبد هللا العوٌسً

964.  18 
6-5-

 عهود بنت هزاع  الشاعر 1434
دراسة  -اآلثار الثمافٌة للعنف األسري 

 تؤصٌلٌة
 د. ناصر التركً

 د. عبد هللا العمرو أخبللٌات موظف الجمارن زبن السحٌمً 96/5 19  .965

 عبد هللا الزومان 19/6 91  .966
 -أسبابها -البركة فً اإلسبلم: حمٌمتها 

 آثارها
د. عبد هللا 
 الصرامً

 د. عبد هللا العمرو دراسة تؤصٌلٌة -اإلسبلمالتدرج فً منهج  حنان الضاحً 19/6 91  .967

 د. حسٌن الدٌب دراسة تؤصٌلٌة -االعتذار: حمٌمته وآثاره بدور بنت راشد الهوٌمل 19/6 91  .968

 د. ناصر التركً وآثارها آداب السٌر الشرعٌة والنظامٌة سارة سعود السهلً 19/6 91  .969

 أسماء الرشٌد 19/6 91  .971
الحجاج وسبل المظاهر السلبٌة فً سلون 

 عبلجها
 د. حسٌن الدٌب

 آثاره -أسبابه -الحسد: حمٌمته  ماجد بن دمحم الٌوسف 19/6 91  .971
د. عبد هللا 
 الصرامً

 نداء بنت دمحم الشاٌع 19/6 91  .979
 -األثر الثمافً للمعلمة فً تعزٌز األمن الفكري

 -دراسة نظرٌة
 د. ناصر التركً

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة -الدٌن مفهوم  أمٌنة بنت رزق الروضان 19/6 91  .973

974.  91 19/6 
عبد الرحمن بن تركً 

 اللوٌحك المطٌري
مفهوم السٌادة فً الفكر اإلسبلمً المعاصر 

 دراسة نمدٌة -
 د. عبد هللا الزاٌدي

 العاصمبنت إٌراهٌم تسنٌم  19/6 91  .975
منهج اإلسبلم فً رعاٌة المطلمات 

 واألرامل
 د. ناصر التركً

 ندى بنت عطٌة الزهرانً 19/6 91  .976
 -مفهوم تحرٌر المرأة فً الفكر الغربً

 دراسة نمدٌة
 د. عبد هللا العمرو

977.  91 19/6 
عبد العزٌز بن دمحم بن عبد 

 هللا بن حوٌس
 د. ناصر التركً االستمرار األسري أسبابه وآثاره

 دراسة تؤصٌلٌة –مفهوم الكبر  عبد العزٌز بن حمد العباد 19/6 91  .978
عبد هللا د. 

 الصرامً

 د. دمحم حسٌن حمٌمة الغٌبة والنمٌمة وآثارهما سعٌد عبد هللا الغامدي 19/6 91  .979

 د. عبد هللا العمرو ثمافة اإلنفاق ومنهج اإلسبلم فً تعزٌزها دمحم بن عبد هللا الجبرٌن 19/6 91  .981

 هللا العمرود. عبد  خصائص النظام االلتصادي ومماصده وجدان بنت أحمد الخثعمً 9/7 21  .981

989.  91 9/7 
فاطمة بنت سلٌمان دمحم 

 األصمه
المظاهر السلبٌة فً سلون الصائمٌن وسبل 

 عبلجها
 د. حسٌن الدٌب



 أشواق سعود العتٌبً 9/7 91  .983
دراسة  -مفهوم اإلنسان فً الفكر الٌونانً 

 نمدٌة
 د. عبد هللا العوٌسً

984.  91 9/7 

حمد بن دمحم بن عبد الرحمن 
 الجبرٌن

 
 د. ناصر التركً اإلسبلم فً رعاٌة الفمراءمنهج 

985.  91 9/7 
عبد العزٌزبن عبد هللا 

 العٌسى
 د. عبد هللا العوٌسً مشكلة التعالم وآثارها الثمافٌة

 سلٌمان بن دمحم الربٌعة 9/7 91  .986
إعبلن الماهرة حول حموق اإلنسان فً 

 دراسة تحلٌلٌة نمدٌة -اإلسبلم 
 د. ناصر آل توٌم

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة النزاهة فً اإلسبلم وآثارها المشٌمح ابتسام 9/7 91  .987

 د.حسٌن الدٌب دراسة تؤصٌلٌة -حمٌمة الهجر وآثاره مها منصور الحلوان 9/7 91  .988

 سالم بن دمحم الشهري 9/7 91  .989
أسباب ظهور السحر وآثاره وسبل الولاٌة 

 منه
د. عبد هللا 
 الصرامً

 دراسة تؤصٌلٌة –لٌمة مرالبة هللا تعالى  عبد الرحمن بن دمحم الفاٌز 9/7 91  .991

نمل  د. مانع المانع
اإلشراف للدكتور/ 
عبد هللا الصرامً 

 23فً جلسة رلم 
-7-82بتارٌخ 

3323 

 أخبللٌات مهنة اإلرشاد الطبلبً حفصة بنت دمحم آل عواض 9/7 91  .991
د. عمر بنً 

 مصطفى

999.  91 9/7 
البندري بنت مطلك 

 الحارثً
 ناصر التركًد.  التخاطبمنهج اإلسبلم فً أدب 

 د. إبراهٌم طلبة منهج اإلسبلم فً حفظ النسل وحماٌته سمٌرة هوساوي 9/7 91  .993

 شٌخة اللٌفان 9/7 91  .994
منهج اإلسبلم فً حفظ النفس اإلنسانٌة 

 وحماٌتها
 د. إبراهٌم طلبة

995.  91 9/7 
أرٌج بنت عبد العزٌز 

 الجرٌوي
 د. ناصر آل توٌم الرزق وآثاره

 ٌحٌى إبراهٌم عمري 9/7 91  .996
حركة  تعرٌب العلوم فً العصر الحاضر 

 وآثارها الثمافٌة
 د. عبد هللا الزاٌدي

 الهنوف بنت سعود الشوٌش 9/7 91  .997
حموق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأثرها على الفكر 

 والسلون
 د. عبد هللا الزاٌدي

998.  91 9/7 
عبد العزٌز بن سعد آل 

 رلٌب
 د. ناصر التركً تؤصٌلٌةدراسة  -الكذب وآثاره

 عبد الرزاق فبلح العنزي 9/7 91  .999
األثر الثمافً لحركة الترجمة فً العصر 

 العباسً
 د. أحمد الحسٌنً

 د.عبد هللا العمرو التكافل االجتماعً المإسسً وآثاره علٌانبن عبد العزٌز عمر  9/7 91  .311

311.  91 9/7 
تغرٌد بنت عبد العزٌز 

 المفربج
 رعاٌة حموق العمالمنهج اإلسبلم فً 

د. عبد الرحمن 
 الجرٌوي

319.  91 9/7 
عائشة بنت الحسن آل عبد 

 الفتاح
مسإولٌة الوالدٌن فً غرس المٌم لدى 

 األوالد
عمر بنً د. 

 مصطفى



 مرفوض الحسبة وآثارها على المجتمع ناجً العتٌبً 16/7 99  .313

 نهى البران 16/7 99  .314
مفهوم الحرٌة السٌاسٌة فً النظام 

 الدٌممراطً
 د. عبد هللا الزاٌدي

315.  
99/
6 

 د إبراهٌم طلبة منهج اإلسبلم فً حفظ المال وحماٌته لولوه العسكر 

316.  99 16/7 
عبد هللا بن عبد الرحمن 

 الجبرٌن
 حموق األجٌر وواجباته فً اإلسبلم

د. عبد هللا 
 الصرامً

 هللا الزاٌديد. عبد  حموق غٌر المسلمٌن فً المجتمع المسلم فهد جذمً 16/7 99  .317

318.  99 16/7 
 عبد هللا بن 

 إبراهٌم التمٌمً
 د. عبد هللا العمرو التطور المدنً فً عهد الخبلفة الراشدة

 مرفوض المٌم فً مناهج التربٌة  الدوسري  فٌصل 16/7 99  .319

 هند الفرٌج 16/7 99  .311
نماذج من تطبٌمات حموق الطفل فً العهد 

 النبوي
 مرفوض

 د. حسٌن الدٌب دراسة تؤصٌلٌة -أخبللٌات المهندس  أفراح الجمٌل 16/7 99  .311

 دمحم بن سعٌد المرنً 16/7 99  .319
 -حمٌمتها -الشفاعة فً األمور الدنٌوٌة 

 آثارها -ضوابطها 
 د. ناصر التركً

 حسٌن عامر العوٌض 16/7 99  .313
خصائص النظام المضائً فً اإلسبلم 

 ومماصده
 د. عبد هللا العمرو

314.  93 93/7 
بن محسن فهد بن دمحم 

 جذمً
مجاالت حموق غٌر المسلمٌن فً المجتمع 

 دراسة تؤصٌلٌة -المسلم
 د. عبد هللا الزاٌدي

 د. حسٌن الدٌب منهج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً التزكٌة عبد المجٌد السلٌمان 93/7 93  .315

316.     
- 1434العام الجامعً 

1435 
 

317.  1 
3- 

11-
1434 

هدى بنت عبد العزٌز دمحم 
 البسام

 د. ناصر التركً دراسة تؤصٌلٌة -مفهوم األمة 

318.  1 
3-11-

 حمٌمة الهداٌة وآثارها أحمد عبد هللا المحطانً 1434
د. عبد هللا 
 الصرامً

319.  1 
3-11-

 د. ناصر التركً حمٌمة االنحراف الخلمً وآثاره أمل حمد الدخٌل 1434

391.  1 
3-11-

 فاطمة إدرٌس السبلطٌن 1434
دراسة تحلٌلٌة فً  -حمٌمة المراءة وآثارها

 ضوء اإلسبلم
 د. ناصر التركً

391.  1 
3-11-

 د. إبراهٌم طلبة أخبللٌات مهنة التمرٌض وضحى بنت بندر العتٌبً 1434

399.  1 
3-11-

 منٌرة بنت ناصر الخرٌف 1434
دراسة نمدٌة فً ضوء  -مفهوم المساواة 

 اإلسبلم
 د. ناصر التركً

393.  3 
11-
11-

1434 
 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة –المٌكافٌلٌة )الغاٌة تبرر الوسٌلة(  تغرٌد بنت عماب العوفً

394.  4 
9-19-

1434 

مضاوي بنت ناشً 
 المطٌري

 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة الرشوة وسبل الولاٌة منها



395.  4 
9-19-

 نهى بنت دمحم سلٌمان البران 1434
مفهوم الحرٌة السٌاسٌة فً النظام 

 الدٌممراطً
 د. عبد هللا الزاٌدي

396.  4 
9-19-

1434 

فهد بن إبراهٌم بن دمحم 
 المبرز

األسالٌب الثمافٌة لنشر العلمانٌة فً العالم 
 اإلسبلمً

 د. عبد هللا الزاٌدي

397.  4 
9-19-

 حمٌمة النمد وضوابطه فً اإلسبلم سعود بن عمٌل الشمري 1434
عمر بنً  .د

 مصطفى 

398.  5 
1-1-

 د. عبد هللا العمرو التخلف الحضاري وآثاره ٌوسف بن فهد المبارن  1435

399.  5 
1-1-

1435 

ولٌد بن صمر الحمٌدي 
 المطٌري

 د. أحمد الحسٌنً حمٌمة الطائفٌة وآثارها

331.  5 
1-1-

 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة تحرٌر المرأة والمولف منها بدر بن دمحم  السبلمة 1435

331.  5 
1-1-

 إبراهٌم طلبةد  منهج اإلسبلم فً حفظ المال وحماٌته لولوه إبراهٌم العسكر 1435

339.  5 
1-1-

1435 

سارة بنت عبد المحسن 
 العجروش

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة -مفهوم النفس 

333.  5 
1-1-

 حسٌن الدٌبد.  حمٌمة حب هللا ورسوله وآثاره هند كاتب العنزي 1435

334.       

335.  7 
6-5-

 العمرود. عبد هللا  حرٌة الرأي حمٌمتها وضوابطها بدر بن عبد هللا الصمٌه 1435

336.  7 
6-5-

 أخبللٌات معلم ذوي اإلعالة البصرٌة عبد هللا بن محسن الدوسري 1435
د. عبد هللا 
 الصرامً

337.  7 
6-5-

1435 

عبد هللا بن عبد الرحمن 
 الجبرٌن

 حموق األجٌر وواجباته فً اإلسبلم
د. عبد هللا 
 الصرامً

338.  7 
6-5-

 د. إبراهٌم طلبة دراسة تؤصٌلٌة -أخبللٌات مهنة التمرٌض  وضحى بنت بندر العتٌبً 1435

339.  7 
6-5-

 د. حسٌن الدٌب اآلثار الثمافٌة لسنن الفطرة  تغرٌد بنت دمحم الماضً 1435

341.  7 
6-5-

 د. حسٌن الدٌب أثر التوكل على السلون عائشة بنت عمٌل الشراري 1435

341.  7 
6-5-

 د. ناصر التركً دراسة تؤصٌلٌة -مفهوم األمة  هدى بنت دمحم البسام 1435

349.  7 
6-5-

 مشوح بن فرحان العنزي 1435
المنهج اإلسبلمً فً مواجهة الهجوم على 

 ثوابت الدٌن ومحكماته
 د. عبد هللا العمرو

343.  7 
6-5-

 دمحم بن سعد المحطانً 1435
منهج اإلسبلم فً التعامل مع الغرائز 

 اإلنسانٌة
 د. ناصر التركً

344.  11 
7-3-

1435 

جابر بن رجاء الحربً 
 المصٌري

 د. إبراهٌم طلبة وحماٌتهالملمنهج اإلسبلم فً حفظ 

345.  11 
7-3-

 د. عبد هللا العمرو منهج اإلسبلم فً حفظ الدٌن وحماٌته فٌصل مبارن الدوسري 1435

346.  11 
7-3-

 ندى الجٌعان 1435
الخواء الروحً : مفهومه وأسبابه وسبل  

 عبلجه
 د. حسٌن الدٌب

347.  11 
7-3-

 د. حسٌن الدٌب أسبابها وآثارها وسبل عبلجهاالعنوسة:  هند الفرٌج 1435



348.  11 
7-3-

 د. إبراهٌم طلبة منهج اإلسبلم فً صٌانة العرض هٌا صالح العمري 1435

349.  11 
7-3-

 حسٌن عامر العوٌض 1435
خصائص النظام المضائً فً اإلسبلم 

 ومماصده
 د. عبد هللا العمرو

351.  99 
9-5-

 دمحم بن عبد هللا البران 1435
بنبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على الفرد أثر اإلٌمان 

 والمجتمع
د. عبد هللا 
 الصرامً

351.  99 
9-5-

1435 

ناجً بن سعد صٌاح 
 العتٌبً

 صفات المنافمٌن وآثارها
د. عبد هللا 
 الصرامً

359.  93 
16-5-

 د. عبد هللا الزاٌدي حمٌمة الماسونٌة وآثارها عبدالرحمن الغرٌر 1435

353.  94 
9-6-

1435 

 عبد هللا بن 
 إبراهٌم التمٌمً

 د. عبد هللا العمرو التطور المدنً فً عصر الخبلفة الراشدة

354.  94 
9-6-

1435 

عبد العزٌز بن علً بن 
 حسن الحازمً

على أخبلق الشباب  أثر الغزو الثمافً
 وسلوكهم 

د. عبد هللا 
 الصرامً

355.  94 
9-6-

1435 

عبد العزٌز بن عبد هللا بن 
 بخٌت الدوسري

 د. عبد هللا العمرو وسبل عبلجهأسباب الضعف الخلمً 

356.  18 
99-7-

 دمحم بن سعٌد المرنً 1435
 -حمٌمتها -الشفاعة فً األمور الدنٌوٌة 

 آثارها -ضوابطها 
 د. ناصر التركً

357.  18 
99-7-

 د. عبد هللا العوٌسً الوظٌفة الثمافٌة للمسجد زامل بن ناصر بن لعبون 1435

358.  18 
99-7-

 الحجٌبلن بنت إبراهٌم ندى 1435
شبهات المستشرلٌن حول العموبات فً 

 دراسة نمدٌة -اإلسبلم 
 د. عبد هللا الزاٌدي

359.  18 
99-7-

1435 

بنت حمد بن عبد  منٌرة
 الغثبرالعزٌز

 د.حسٌن الدٌب حمٌمة الظلم وآثاره وسبل مواجهته

361.  18 
99-7-

 د. ناصر التركً الغش: أسبابه وآثاره وسبل الولاٌة منه سارة بنت علً الرلٌب 1435

361.  18 
99-7-

 د. عبد هللا الزاٌدي حمٌمة الحصانة الفكرٌة وسبل تحمٌمها العنود بنت عوٌضة الحربً 1435

369.  18 
99-7-

 مسفر بن عبد هللا المحطانً 1435
وظٌفة المٌم الخلمٌة فً بناء شخصٌة 

 دراسة تؤصٌلٌة -المثمف المسلم 

د. عبد هللا 
نمل إلى  الصرامً

 د. أحمد الحسٌنً
 33جلسة رلم 

  3325-8-2بتارٌخ 

363.  18 
99-7-

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة -مفهوم الحمٌمة  دمحم بن حسن الفٌفً 1435

364.  18 
99-7-

1435 

أسٌل بنت دمحم بن حسن 
 الشهرانً

 طوي لٌدها

 -أثر الحدود الشرعٌة فً تحمٌك األمن
 دراسة تؤصٌلٌة

 د. حسٌن الدٌب

365.  18 
99-7-

1435 

خلود بنت ناصر بن شائع 
 الدوسري

 -المٌم فً المذهب النفعً )البراجماتً( 
 دراسة نمدٌة

 د. عبد هللا العمرو

366.  18 
99-7-

 المسعودبن عبد هللا دمحم  1435
أثر الثمافة اإلسبلمٌة فً تعزٌز األمن 

 الفكري
د. عبد هللا 
 الصرامً

367.  18 
99-7-

1435 

بن عبٌد نادرة بنت عٌد 
 المحطانً

دراسة  -أخبللٌات عضو مجلس الشورى 
 تؤصٌلٌة

 د. ناصر التركً



368.  18 
99-7-

 د. عبد هللا العمرو مجاالت العلم فً اإلسبلم وآثاره إبراهٌم بن جبرٌن الجبرٌن 1435

369.  18 
99-7-

1435 

عبد الرحمن بن عبد العزٌز 
 بن شلهوب الشلهوب

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة العجلة وآثارها

371.  18 
99-7-

1435 

حمد بن خالد بن حمد 
 الدوسري

المٌم فً وثٌمة الرٌاض لمكافحة جرائم 
تمنٌة المعلومات بدول مجلس التعاون 

 دراسة تحلٌلٌة تؤصٌلٌة -الخلٌجً

 د. عبد هللا العوٌسً
ٌنمل اإلشراف إلى 
د. عبد هللا العمرو 

بتارٌخ  3الجلسة 
87-33-3324 

371.  18 
99-7-

 عبد السبلم بن علً العمري 1435
االجتماعٌة أسس التطورالحضاري للنظم 

 فً اإلسبلم وضوابطه
 د. عبد هللا العوٌسً

379.       

373.     

العاـ اجلامعي 
 ػى5341ىػ/5341

 

374.  9 
13-
11-

1435 
 بندر بن نالل الحربً 

 -الفكر الغربً اآلثار الثمافٌة للحرٌة فً
 دراسة نمدٌة

 د. عبد هللا العمرو

375.  9 
13-
11-

1435 
 منى بنت تركً العتٌبً

المطبوعات ووسائل اإلعبلم التنصٌرٌة 
الموجهة للمسلمٌن من خبلل المإتمر 

 م 3272التنصٌري المنعمد سنة 
 د. عبد هللا العوٌسً

376.  9 
13-
11-

1435 

هشام بن عد العزٌز بن دمحم 
 اللعبون 

اإلرسالٌات التنصٌرٌة العاملة فً وسط 
المسلمٌن من خبلل المإتمر التنصٌري 

 م3272المنعمد عام 
 أ.د. ناصر آل توٌم

377.  3 
97-
11-

1435 
 عصام خضر الزهرانً

دراسة  -حموق األسرى فً اإلسبلم
 تؤصٌلٌة

 د. حسٌن الدٌب

378.  5 
19-
19-

1435 
 دراسة تحلٌلٌة -اآلثار الثمافٌة للزكاة  رائد بن ناصر الممبل

د.عمر بنً 
 مصطفى

379.  5 
19-
19-

1435 

أسماء بنت عبد هللا ناصر 
 الصبٌح

 د. حسٌن الدٌب الولاٌة من الفواحشمنهج اإلسبلم فً 

381.  6 
96-
19-

1435 

حصة بنت محٌل بن معٌض 
 الحارثً

أسباب التحرش الجنسً وعبلجه فً ضوء 
 اإلسبلم

 د. ناصر التركً

381.  6 
96-
19-

1435 

حصة بنت عبد الرحمن 
 العمران

 -خاصٌة الٌسر ورفع الحرج فً اإلسبلم 
 دراسة تؤصٌلٌة

 د. ناصر التركً

389.  7 
3-1-

1436 

المنطلمات البلهوتٌة الجدٌدة فً تنصٌر  بنان تركً العتٌبً
المسلمٌن من خبلل المإتمر التنصٌري 

 م3272المنعمد عام 

 د. عبد هللا العوٌسً

383.  8 
11-1-

1436 

 د. حسٌن الدٌب منهج اإلسبلم فً تشرٌع النظم مشاعل بنت ماجد الدوٌش

384.  13 
93-9-

 دمحم بن عبد العزٌز الرزوق 1436
الثمافٌة للفساد اإلداري وسبل اآلثار 

 مواجهتها
د. عبد الرحمن 

 الزنٌدي



385.  8 
11-1-

 صالح بن معٌض المحطانً 1436
خصائص النظام الخلمً فً اإلسبلم 

 ومماصده
 د. عبد هللا العمرو

386.  8 
11-1-

1436 

 د. ناصر التركً حمٌمة الهجرة فً اإلسبلم وآثارها عمر ترحٌب خٌاالت

387.  9 
17-1-

1436 

العزٌز بن  عمر بن عبد
 عبد هللا العمل

 د. عبد هللا العمرو منهج اإلسبلم فً تعزٌز المٌم الخلمٌة

388.  9 
17-1-

 د. مها الجرٌس منهجٌة السإال ولٌمته المعرفٌة والثمافٌة أشواق بنت علً آل حمود 1436

389.  9 
17-1-

1436 

 الزاٌديد. عبد هللا  منهج اإلسبلم فً الولاٌة من المخدرات منال عبد هللا العثٌمٌن

391.  11 
94-1-

 د.إبراهٌم طلبة منهج اإلسبلم فً تشرٌع المٌم ناهد التمٌمً 1436

391.  11 
9-9-

 د. عبد هللا العمرو حمٌمة التغرٌب والمولف  منه عٌسى بن دمحم الهذٌلً 1436

399.  11 
9-9-

 حمٌمة الوظٌفة الثمافٌة للمعلم وآثارها أحمد بن حمد البراهٌم  1436
د. عمر بنً 

 مصطفً

393.  14 
31-9-

 د. عبد هللا العمرو وظٌفة المٌم اإلسبلمٌة فً تحمٌك التعاٌش أحمد بن عبد هللا الدوسري 1436

394.  14 
31-9-

 د. عبد هللا العوٌسً المٌم اإلسبلمٌة فً المجال العمرانً جازع بن حمد الحارثً 1436

395.  14 
31-9-

1436 

آالء بنت عبد العزٌز 
 أبوعباة

األمن لٌم المواطنة وأثرها فً تعزٌز 
 الفكري

 د.عبد هللا العوٌسً

396.  14 
31-9-

 دراسة تؤصٌلٌة -حمٌمة الخذالن وآثاره  عبد هللا بن إبراهٌم حلوي 1436
د. عبد هللا 
 الصرامً

397.  14 
31-9-

 د. حسٌن الدٌب دراسة تؤصٌلٌة -حمٌمة الكٌد وآثاره  أحمد بن راشد التمٌمً 1436

398.  15 
14-3-

 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة الشهوات ومنهج اإلسبلم فً تهذٌبها هادي بن عبد هللا العسكر  1436

399.  15 
14-3-

1436 

عطٌة بن دمحم بن مسفر 
 المالكً

 د. أحمد الحسٌنً دراسة تؤصٌلٌة -حمٌمة العجب وآثاره 

411.  15 
14-3-

 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة األمٌة الثمافٌة وآثارها عادل بن إبراهٌم الراشد 1436

411.  15 
14-3-

1436 

ناهد بنت علً بن سعد 
 التمٌمً

 د.إبراهٌم طلبة منهج اإلسبلم فً تشرٌع المٌم

419.  15 
14-3-

 د. أحمد الحسٌنً حمٌمة سوء الظن وآثاره محمود بن دمحم الٌامً 1436

413.  15 
14-3-

1436 

د. عمر بنً  دراسة نمدٌة -التجدٌد فً ثمافة الطفل  بخٌتة بنت مسعود المحطانً
 مصطفً

414.  15 
14-3-

 د. إبراهٌم طلبة دراسة نمدٌة -حمٌمة التحٌز وآثاره  نورة بنت سعد العرٌفً 1436

415.  15 
14-3-

 مسإولٌة المثمف المسلم تجاه مجتمعه عبد العزٌزبن علً الطٌار 1436
د. عبد الرحمن 

 الزنٌدي

416.  15 
14-3-

1436 

صالح بن عبد الرحمن 
 النغموش

خصائص النظام األسري فً اإلسبلم 
 ومماصده

 هللا الزاٌديد. عبد 

417.  15 
14-3-

 د. حسٌن الدٌب اإلٌمان بالغٌب وأثره على الفكر والسلون حسٌن بن دمحم مجرشً 1436



418.  91 
6-5-

 د. إبراهٌم طلبة دراسة تؤصٌلٌة -المصطلح الشرعً  السوٌطً بن علً ٌاسر 1436

419.  91 
11-5-

1436 

 بن دمحم بن إبراهٌم عاصم
 النفٌسة 

 حمٌمة الرٌاء وآثاره
الرحمن د. عبد 

 اللوٌحك

411.  91 
11-5-

 اآلثار الثمافٌة للفكر المتطرف عبد الرحمن البواردي 1436
د. عبد الرحمن 

 اللوٌحك

411.  91 
11-5-

 دمحم بن عبد العزٌز المحسن 1436
 حمٌمة المكر وآثاره 

 )ٌعاد للطالب لضبط المخطط(
 د. أحمد الحسٌنً

419.  99 
99-7-

1436 

 د. عبد هللا الزاٌدي وآثارهحمٌمة الخداع  ناهض بن حمود المصارٌر

413.  99 
99-7-

1436 

 د. ناصر التركً  حمٌمة الشورى وآثارها بندر بن ولج شطً العنزي

414.  99 
99-7-

 د. حسٌن الدٌب اآلثار الثمافٌة للصوم هدى  بنت حمد المحٌذٌف 1436

415.  99 
99-7-

1436 

دراسة  -أسس الحرٌة فً الفكر الغربً ناصر بن سعٌد السٌف
 نمدٌة

هللا د. عبد 
 الصرامً

416.  99 
99-7-

1436 

دراسة نمدٌة فً ضوء  -ثمافة الكراهٌة طرفة بنت حمد الصمٌه
 اإلسبلم

 د. عبد هللا العمرو

417.  31 
7-8-

 د. أحمد الحسٌنً حمٌمة األثرة وآثارها عبد هللا المعجل 1436

418.  31 
7-8-

1436 

خالد بن عبد الرحمن 
 الصبٌح

د. عمر بنً  حمٌمة االفتراء وآثاره
 مصطفى

419.  31 
7-8-

1436 

نادر بن عبد العزٌز عبد 
 الكرٌم

 د. أحمد الحسٌنً مفهوم الدهرٌة دراسة نمدٌة

491.  31 
7-8-

1436 

 د. ناصر التركً حمٌمة التشدد فً الدٌن وآثاره إبراهٌم بن دمحم شراحً

491.  31 
7-8-

1436 

د. عمر بنً  حمٌمة الغواٌة وآثارها على بن ممبل الممبل
 مصطفى

499.  31 
7-8-

 حمٌمة االبتداع وآثاره بن عاٌض البممً مشرع 1436
د. عبد هللا 
 الصرامً

493.  31 
7-8-

 حمٌمة التفكن األسري وآثاره وسبل عبلجه أحمد بن صالح الماسم 1436
د. عمر بنً 

 مصطفى

494.  31 
7-8-

 د. أحمد الحسٌنً حمٌمة االعتصام وآثاره خالد بن مترن المحطانً 1436

495.  31 
7-8-

1436 

دمحم بن عبد الرحمن 
 السلٌمان

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة العدل وآثاره

496.  31 
7-8-

 حمٌمة العدوان وآثاره بندر بن مبارن الحمٌدي 1436
د. عبد هللا 
 الصرامً

497.  31 
7-8-

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة -مفهوم المنطك  العنزي بنت خالد وفاء 1436

498.  31 
7-8-

1436 

 دمحم بن عبد العزٌز الرزوق
 الطالبتم طً لٌد 

اآلثار الثمافٌة للفساد اإلداري وسبل 
 دراسة ثمافٌة – مواجهته

د. عبد الرحمن 
 الزنٌدي

499.  31 
7-8-

 د. عبد هللا الزاٌدي حمٌمة الرباط فً سبٌل هللا وآثاره فهد شداد الضبٌطً 1436



431.  31 
7-8-

1436 

 د. أحمد الحسٌنً حمٌمة المرجعٌة الشرعٌة وآثارها أحمد مكٌمن  الروٌلً

431.  31 
7-8-

 د. أحمد الحسٌنً دراسة تؤصٌلٌة –حمٌمة الطمؤنٌنة وآثارها  دمحم عباس إدرٌس 1436

439.  31 
7-8-

1436 

 د.، أحمد الحسٌنً أسباب ضعف اإلٌمان وسبل عبلجه أحمد بن عبد هللا المجاهد

433.  31 
7-8-

 سلطان بن عبد هللا الموركً 1436
دراسة  -اإلعبلن الخلٌجً لحموق اإلنسان 

 ثمافٌة 
 د. أحمد الحسٌنً

434.  31 
7-8-

1436 

 د. عبد هللا العوٌسً الفكر الفلسفً فً األندلس وآثاره الثمافٌة بدر حامد الحربً

435.  31 
7-8-

 فهد بن موفً الفاران 1436
االفتراق فً الدٌن : أسبابه ومظاهره 

 وآثاره
 د. عبد هللا العمرو

436.  31 
7-8-

1436 

عبد الرحمن بن سلٌمان 
 السمحان

 –التطور الحضاري فً العصر األٌوبً 
 -دراسة نمدٌة 

 د. أحمد الحسٌنً

437.  31 
7-8-

 علً مبارن البممً 1436
أثر المٌم الخلمٌة فً تعزٌز الروح المعنوٌة 

 للعسكرٌٌن
 د. عبد هللا العوٌسً

438.  31 
7-8-

 بشٌر بن علً العنزي 1436
 الخوف من اإلسبلم فً الغرب

 أسبابه ومظاهره وعبلجه
 آل توٌمد. ناصر 

439.  31 
7-8-

 دمحم بن ممبل العنزي 1436
تطبٌمات التكافل االجتماعً فً عصر 

 صدر اإلسبلم
 د. حسٌن الدٌب

441.       

441.     

العاـ اجلامعي 
 ىػ7534ىػ/1534

 

449.  3 

82-
33-

3325 

عبد العزٌز بن سلٌمان 
 السعٌد

 د. عبد هللا الزاٌدي حمٌمة االتباع وآثاره

443.  4 

83-
38-

3325 
 المنٌف أمانً دمحم صالح

اآلثار الثمافٌة للمسلسبلت )الدراما( 
 المدبلجة

 د. إبراهٌم طلبة

444.  5 
98-
19-

1436 

أنس بن عبد هللا بن عبد 
 العزٌز العبٌدهللا

 د. أحمد الحسٌنً حمٌمة الحزم وآثاره

445.  6 
5-3-

3327 
 د. عبد هللا الزاٌدي دراسة تؤصٌلٌة – حمٌمة الخشوع وآثاره التمٌمً بنت علً مرٌم

446.  6 
5-3-

3327 
 هٌا بنت دمحم أبو نٌان

أثر تطبٌك الشرٌعة اإلسبلمٌة فً تحمٌك 
 االستمرار االجتماعً

 د. ناصر التركً

447.  9 
87-3-

3327 
 د. عبد هللا العمرو حمٌمة البٌعة فً اإلسبلم وآثارها نوف العنزي

448.  9 87-3-33272 
 

87-3-
3327 

رٌم بنت دمحم بن دامون 
 الغوٌري

للنهضة فً المجتمع المعولات الثمافٌة 
 المسلم المعاصر

 د. عبد هللا الزاٌدي

449.  9 
87-3-

3327 
 دمحم بن عبد هللا الشهري

التروٌح عن النفس ضوابطه وآثاره فً 
 ضوء اإلسبلم

 د. أحمد الحسٌنً



 )ٌعاد للطالب لضبط المخطط(

451.  11 
3-8-

3327 
 د. عبد هللا الزاٌدي اآلثار الثمافٌة للتحضر سارة حسن آل فهاد

451.  11 
33-8-

3327 
 حمٌمة اإلٌذاء وآثاره نائف بن هادي المحطانً

د. عمر بنً 
 مصطفى

459.  11 
33-8-

3327 
 دمحم بن عبد هللا الشهري

التروٌح عن النفس ضوابطه وآثاره فً 
 ضوء اإلسبلم

 
 د. أحمد الحسٌنً

453.  13 
95-9-

 هنادي دمحم الشماسً 1437
التطور الحضاري فً العصر العباسً 

 الثانً
 هللا الزاٌديد. عبد 

454.  13 
95-9-

1437 

عائشة بنت عبد الكرٌم 
 الدٌوان

 د. ناصر التركً حمٌمة المزاح فً اإلسبلم وآثاره

455.  13 
95-9-

 د. ناصر التركً حمٌمة األمل وآثاره مرٌم بنت حمد الهبلل 1437

456.  13 
95-9-

1437 

عهود بنت عبد العزٌز 
 المحٌسن

مصادر الفمه اإلسبلمً عند المستشرلٌن 
عنوان جدٌد ستموم بعمل )  دراسة نمدٌة 

 (مخطط بناء علٌه
 د. عبد هللا الزاٌدي

457.  14 
3-3-

1437 

مً بنت عبد الرحمن 
 الشمٌر

 د. ناصر التركً حمٌمة البغً وآثاره

458.  15 
11-3-

1437 

عهود بنت عبد العزٌز 
 المحٌسن

مصادر الفمه اإلسبلمً فً الرإٌة 
  -دراسة نمدٌة   -االستشرالٌة 

 د. عبد هللا الزاٌدي

459.  15 
11-3-

 د.عبد هللا العمرو مفهوم الملك وأسبابه وآثاره العنود بنت صالح األطرم 1437

461.  91 
13-5-

1437 

أشواق بنت عبد هللا 
 المسعود

 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة النظام فً اإلسبلم وآثاره

461.  91 
13-5-

1437 
 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة –مفهوم الضمٌر  مً بنت عبد هللا العمٌرٌنً

469.  91 
13-5-

1437 
 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة المسإولٌة الخلمٌة وآثارها إٌناس بنت دمحم  المشعمً

463.  99 
91-5-

1437 
 د. ناصر التركً الموضة وآثارها الثمافٌة فلوة بنت محٌل الحارثً

464.  99 
91-5-

1437 

نوف بنت سعد حسن 
 الغامدي

 د. ناصر التركً االستشارة األسرٌة وآثارها الثمافٌة

465.  99 
91-5-

 اآلثار الثمافٌة لحسن الخلك هنادي بنت عبد هللا المنٌع 1437
د. عبد العزٌز 

 المشعمً

466.  99 
91-5-

1437 

 الحربًبنت مرزوق سدٌم 
-3-97تؤجٌل فصلٌن بجلسة 

1438 

الثاين طلب حذؼ فصل دراسي 
5347/5342 

بتاريخ  81متت ادلوافقة ابجللسة 
87/7/5342 

حمٌمة التكامل المعرفً وصلته بالعلوم 
 الشرعٌة 

 د. عبد هللا العوٌسً



467.  93 
97-5-

 د. ناصر التركً حمٌمة الجحود وآثاره نورة بنت عبد هللا الزٌد 1437

468.  93 
97-5-

 د. عبد هللا العوٌسً الثمافٌة للماركسٌةاآلثار  رٌم حمدان دحمان 1437

469.  94 
19-6-

 د. عبد هللا العمرو آداب الحرب فً اإلسبلم وغاٌاتها عبد العزٌز الدرٌهم 1437

471.  95 
19-6-

 الحوري بنت سلمان العتٌبً 1437
 معولات مجاهدة النفس وسبل مواجهتها

 ٌعاد لضبط المخطط
د. عبد هللا 
 الصرامً

471.  96 
96-6-

 معولات مجاهدة النفس وسبل مواجهتها بنت سلمان العتٌبًالحوري  1437
د. عبد هللا 
 الصرامً

479.  99 
96-7-

 د. ناصر التركً حمٌمة االنتمام وآثاره أحمد بن مونس الشمري 1437

473.  99 
96-7-

 علً بن ٌعموب الحافظ 1437
مولف االتجاه العمبلنً المعاصر من 

 مرجعٌة النص الشرعً
 د. عبد هللا الزاٌدي

474.  99 
96-7-

1437 
 بثٌنة بنت عبد هللا الوطبان

المٌم الخلمٌة فً حوارات األنبٌاء مع 
 دراسة تؤصٌلٌة –ألوامهم 

 ٌعاد لضبط المخطط

 د. عبد هللا العمرو
 

475.  99 
96-7-

 د. ناصر التركً حمٌمة الطمع وآثاره فهد هجرس العتٌبً 1437

476.  99 
96-7-

 حسٌن الدٌب د. حمٌمة الجفاء وآثاره نوف بنت عمرالعتٌبً 1437

477.  99 
96-7-

 دمحم بن عبد هللا العجبلن 1437
منهج الجماعات الضالة فً استمطاب 

 الشباب لئلرهاب وسبل الولاٌة منه
 د. عبد هللا العمرو

478.  99 
96-7-

1437 
 حمٌمة العناد وآثاره عبد العزٌز الفضلً

د. عبد هللا 
 الصرامً

479.  99 
96-7-

1437 

 ابتسام العواجً
حذف الفصل الثانً 

3327/3322 
بتارٌخ  85بالجلسة رلم 

87/7/3322 

 د. مها الجرٌس الرإٌة اإلسبلمٌة للحٌاة

481.  99 
96-7-

 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة اإلرهاب وآثاره والمولف منه أحمد بن سعٌد الحربً 1437

481.  31 
3-8-

 د. أحمد الحسٌنً اآلثار الثمافٌة لسوء الخلك سلطان بن حمد ان الشمري 1437

489.  31 
3-8-

 حسٌن الدٌبد.  ضوابط التفكٌر وغاٌاته هٌثم الرسٌنً 1437

483.  31 
3-8-

 علً بن دمحم التمٌمً 1437
آراء المستشرلٌن اإلٌجابٌة فً أصول 

 اإلسبلم 
 د. عبد هللا الزاٌدي

484.  31 
3-8-

 د. ناصر التركً حمٌمة التهنئة وآثارها دمحم بن عبد هللا الخوٌطر 1437

485.  31 
3-8-

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة النعم وآثارها مترن المحطانًدمحم بن  1437

486.  31 
3-8-

 حمٌمة الترف وآثاره وسبل عبلجه طارق بن دمحم الممبل 1437
د. عمر بنً 

 مصطفى

487.  31 
3-8-

 د. حسٌن الدٌب آثار الصدّ عن سبٌل هللا وسبل مماومته جابر أحمد هزازي 1437



488.  31 
3-8-

 الشمحاء الدوسري 1437
مفهومه وضوابطه  المدح فً اإلسبلم

 وآثاره
د. عمر بنً 

 مصطفى

489.  31 
3-8-

 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة اإلنابة وآثارها رحاب حسٌن الهذلول 1437

491.  31 
3-8-

 د. ناصر التركً حمٌمة األخوة فً اإلسبلم وآثارها أمل المحطانً 1437

491.  31 
3-8-

 التركًد. ناصر  حمٌمة الضرر وآثاره عبد هللا بن إبراهٌم العمار 1437

499.  31 
3-8-

 د. ناصر التركً حمٌمة الجزع وآثاره موضً بنت حسٌن الهذلول 1437

493.  31 
3-8-

 د. حسٌن الدٌب الحرص وآثارهحمٌمة  دمحم بن فرج المحطانً 1437

494.  31 
3-8-

 د. حسٌن الدٌب حمٌمة البصٌرة وآثارها دٌمة المسعود 1437

495.  31 
3-8-

1437 

 أمل صالح المحطانً
 حذف ممررات الفصل

الدراسً الثانً بجلسة رلم 
 3322/ 4/2بتارٌخ  87

دخول المنطك فً العلوم اإلسبلمٌة أسبابه 
 وآثاره

 د. عبد هللا العوٌسً

496.  31 
3-8-

 د. ناصر التركً حمٌمة االبتزاز وسبل عبلجه عبد هللا الدوسري 1437

497.  31 
3-8-

 بثٌنة بنت عبد هللا الوطبان 1437
المٌم الخلمٌة فً حوارات األنبٌاء مع 

 دراسة تؤصٌلٌة –ألوامهم 
 د. عبد هللا العمرو

 

498.  31 
3-8-

 حصة بنت حنش المحطانً 1437
المضامٌن الثمافٌة فً وثٌمة األمم المتحدة 

 دراسة نمدٌة - للتنمٌة المستدامة
 د. ناصر آل توٌم

499.  31 
3-8-

 د. أحمد الحسٌنً دراسة نمدٌة –مفهوم األمٌة  نواف المبلحً 1437

511.  31 
3-8-

 د. عبد هللا الزاٌدي شبهات المستشرلٌن فً تدوٌن السنة صٌتة بنت خلف العنزي 1437

511.  31 
3-8-

 ناصر التركً د. معولات األمن الفكري ابتهال البطاح 1437

519.  31 
3-8-

1437  

العاـ اجلامعي 
 ىػ2534ىػ/7534

 

513.  3 
9-1-

 د. عبد هللا العمرو تطبٌمات المٌم لدى الصحابة وآثارها  طارق الشهري 1438

514.  7 
31-1-

 أكابر بن ناصر زربان 1438
 أخبلق الٌهود فً ضوء اإلسبلم

 ٌعاد لضبط المخطط وفك رأي المجلس
 د. مفرح الموسً

515.  7 
31-1-

 بندر بن دمحم عبد هللا الطٌار 1438
خصائص نظام العبادة فً اإلسبلم 

 ومماصده
 لتعدٌل العنوان والخطةٌعاد للطالب 

د. عبد الرحمن 
 الجرٌوي

516.  7 
31-1-

 بٌان بنت عبد هللا السدحان 1438
 منهج اإلسبلم فً تؤهٌل المعالب

 ٌعاد لضبط المخطط وفك رأي المجلس
 د. حسٌن الدٌب



517.  7 
31-1-

 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة المناظرة وآدابها سعد عبد الرحمن الممرن 1438

518.  8 
7-9-

 د. عبد هللا العمرو حمٌمة البدٌل اإلسبلمً وآثاره أحمد برناوي بسام 1438

519.  8 
7-9-

 د. حسٌن الدٌب منهج اإلسبلم فً تؤهٌل المعالب بٌان عبد هللا السدحان 1438

511.  8 
7-9-

 د. مفرح الموسً أخبلق الٌهود فً ضوء اإلسبلم زرباندمحم  أكابر 1438

511.  11 
98-9-

 د. ناصر التركً الولار وآثارهحمٌمة  بدر بن صالح الجرٌش 1438

519.  11 
98-9-

 بندر بن دمحم الطٌار 1438
خصائص نظام العبادة فً اإلسبلم 

 ومماصده
د. عبد الرحمن 

 الجرٌوي

513.  11 
98-9-

 حمٌمة حب الدنٌا وآثاره سلٌمان بن سعد المنٌفً 1438
د. عبد هللا 
 الصرامً

514.  11 
98-9-

 نورة بنت حسن آل فهاد 1438
العمبلنً المعاصر من مولف االتجاه 

 مماصد الشرٌعة
 د. عبد هللا الزاٌدي

515.  11 
98-9-

 د. عبد هللا العمرو حمٌمة الخرافة وآثارها هاجر سعٌد المحطانً 1438

516.  11 
13-3-

1438 
 دمحم بن علً الحمد

استراتٌجٌات الوصول إلى من لم ٌصلهم 
التنصٌر من خبلل مإتمر كلورادو 

 التنصٌري
 أ.د. ناصر آل توٌم

517.  19 
91-3-

 خلود نزار الدرٌهم 1438
دعوة التمرٌب بٌن األدٌان السماوٌة 

 دراسة تحلٌلٌة –والمولف منها 
 أ.د. ناصر آل توٌم

518.  19 
91-3-

1438 
 د. ناصر التركً حمٌمة ترن األخذ باألسباب وآثاره إٌمان سعود العنزي

519.  14 
4-4-

 د. ناصر التركً وآثارهاحمٌمة دعوى إسماط الوالٌة  سمٌة بنت دمحم الحنٌحن 1438

591.  14 
4-4-

 د. عبد هللا الزاٌدي أسباب هجرة المسلمٌن إلى الغرب وآثارها عبٌر عاٌض الشمرانً 1438

591.  15 
11-4-

 سعد بن عبد هللا الجبرٌن 1438
شبهات المستشرلٌن حول السٌرة النبوٌة 

 دراسة نمدٌة –فً العهد المكً 
 د. عبد هللا الزاٌدي

599.  17 
16-5-

1438 

عائشة عبد الرحمن 
 السوٌحب

 د. ناصر التركً حمٌمة التشاإم وآثاره

593.  17 
16-5-

 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة علم الطالة الروحٌة وآثاره المها العبٌد  1438

594.  18 
93-5-

 حمٌمة الذلة وسبل الولاٌة منها  أسماء منصور المعشوق 1438
د. عبد هللا 
 الصرامً

595.  18 
93-5-

 د. عبد هللا العمرو المول الحسن مفهومه وضوابطه وآثاره هللا الملعًنورة بنت عبد  1438

596.  19 
31-5-

 نورة راشد الطٌار 1438
 منهج اإلسبلم فً التعامل مع الرإى

ٌعاد للطالبة لضبط المخطط وفك 
 ملحوظات المجلس

د. عبد العزٌز 
 المشعمً

597.  99 
91-6-

 مها إبراهٌم الجرٌان 1438
وآثارها وسبل األسباب الثمافٌة للبطالة 

 مواجهتها
 د. عبد هللا العمرو

598.  93 
98-6-

1438 

وفاء بنت عبد الرحمن 
 السحٌبانً

 د. ناصر التركً حمٌمة الشماتة وآثارها وسبل عبلجها



599.  94 
13-7-

 د. عبد هللا الزاٌدي المعولات الثمافٌة لئلبداع وسبل تجاوزها سالم حمود الشمري 1438

531.  94 
13-7-

1438 

الرحمن نوف بنت عبد 
 النغٌمش

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة –مفهوم التطور 

531.  94 
13-7-

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة نمدٌة  –العلوم إسبلمٌاً  تؤصٌل ندى حسن العمرانً 1438

539.  94 
13-7-

 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة التثالف وآثاره فهدة بنت سعد الشلوي 1438

533.  96 
97-7-

 أثر السنة النبوٌة فً الفكر والسلون لرامشرنا بنت منصور  1438
د. عمر بنً 

 مصطفى

534.  96 
97-7-

 د. عبد هللا الزاٌدي منهج اإلسبلم فً معالجة االنحراف الخلمً حمدي عبد هللا البٌضانً 1438

535.  96 
97-7-

 حمٌمة هجر المرآن الكرٌم وآثاره منال عبد هللا المنصور 1438
 د. ناصر التركً

536.  96 
97-7-

 د. إبراهٌم طلبة حموق األوالد فً ضوء اإلسبلم مساعد المطلك هند 1438

537.  96 
97-7-

 حمٌمة االنفتاح الفكري وآثاره فاطمة عبد هللا بالازي 1438
عبد العزٌز 

 المشعمً 

538.  96 
97-7-

1438 
 د. عبد هللا العوٌسً حمٌمة التعاون على البر والتموى وآثاره العنود بنت معٌض البممً

539.  98 
19-8-

 د. ناصر التركً دراسة نمدٌة  –مفهوم الضبط االجتماعً  سعد عاٌد مطر الفرٌدي 1438

541.  98 
19-8-

1438 
 د. ناصر التركً حمٌمة المن وآثاره وسبل عبلجه صٌدا راضً العنزي 

541.  98 
19-8-

 ٌحٌى بن عبد الكرٌم الٌحٌى 1438
 المنهج اإلسماطً فً كتابات المستشرلٌن 

 دراسة نمدٌة
 الزاٌديد. عبد هللا 

549.  98 
19-8-

1438 
 وفاء بنت محد الورثان

المولف من الفلسفة والفبلسفة فً التراث 
 اإلسبلمً

 د. عبد هللا العمرو

543.  98 
19-8-

1438 
 سمر بنت عبد العزٌز الوهٌبً

مولف المستشرلٌن من الفتوحات اإلسبلمٌة 
 دراسة نمدٌة –

 د. عبد هللا الزاٌدي

544.  31 
19-8-

1438 

هندٌة حسن مرزوق 
 صالحً

أثر الثمافة اإلسبلمٌة فً تعزٌز الصحة 
 النفسٌة لؤلسرة

 د. عبد هللا العوٌسً

545.  31 
19-8-

 سبل المحافظة على هوٌة األللٌات المسلمة دمحم سعد البخٌت 1438
د. عمر بنً 

 مصطفى

546.  31 
19-8-

 فاطمة بنت عدنان المهٌدب 1438
 –وظٌفة المرأة فً التنمٌة االجتماعٌة 

 دراسة تحلٌلٌة
 د. عبد هللا العوٌسً

547.  31 
19-8-

1438 
 د. ناصر التركً حمٌمة اللعب وآثارها رٌم بنت إبراهٌم الجندل

548.  31 
19-8-

1438 
 دمحم بن عبد هللا صفٌان الدوسري

جهود لسم الثمافة اإلسبلمٌة فً تعزٌز 
 منهج الوسطٌة  ومحاربة الغلو

 أ.د. عبد هللا العمرو

549.  31 
19-8-

1438 
 أ.د. عبد هللا العمرو حمٌمة التمٌز وسبل تعزٌزه وآثاره السبٌعًفالح بن مفرح 

551.  31 
19-8-

 د. إبراهٌم طلبة دراسة نمدٌة –اللذة عند فبلسفة الٌونان  شروق بنت فهد العتٌبً 1438

551.  31 
19-8-

 فاٌز بن عبد هللا الشهري 1438
 –ظاهرة السباب بٌن الشباب أسبابها 

 عبلجها -آثارها 
د، عبد هللا 
 الصرامً



559.  31 
19-8-

1438 
 الرإٌة اإلسبلمٌة للوجود نورة بنت نائف الحربً

د. عبد العزٌز 
 المشعً

553.  31 
19-8-

1438 
 أ.د. ناصر آل توٌم اآلثار الثمافٌة للرإٌة اإلسبلمٌة للكون غادة بنت عبد العزٌز الحسٌن

554.  31 
19-8-

1438 
 البناء الثمافً للمعلم هٌلة بنت إبراهٌم الرمٌح

بنً د. عمر 
 مصطفى

555.  31 
19-8-

 د. عبد هللا العوٌسً دراسة تحلٌلٌة –مفهوم اهل الحل والعمد  عبد الرحمن فهد الممبل 1438

556.  31 
19-8-

1438 
 ٌعاد للطالب  دراسة نمدٌة –مفهوم الطبٌعة  عبد هللا بن تركً الممبل

557.  31 
19-8-

1438 
 آمنة بنت سعٌد الزهرانً

مولف الفكر اإلسبلمً المعاصر من 
 الحداثة

 د. عبد هللا الزاٌدي

558.  31 
19-8-

1438 
 د. إبراهٌم طلبة حمٌمة النجوى وآثارها بشاٌر عبد هللا المجلً

559.  31 
19-8-

1438 
 حمد بن عبد هللا السالم

أثر الحضارة اإلسبلمٌة على النهضة 
 األوروبٌة فً مجال العلم التجرٌبً

 د. إبراهٌم طلبة

561.  31 
19-8-

 د. ناصر آل توٌم حمٌمة الفمر وآثاره هلة نواف الشمري 1438

561.       

569.     
 العام الدراسً

1438 /1439 

 

563.  9 
5 – 1- 

1439 
 دالل خلف المٌمونً

مولف المستشرلٌن من النظام الخلمً فً 
 اإلسبلم

 د. عبد هللا الزاٌدي

564.  9 
5 – 1- 

 منهج اإلسبلم فً التعامل مع الرإى نورة راشد الطٌار 1439
د. عبد العزٌز 

 المشعمً

565.  5 
3 – 9- 

1439 
 منال بنت مهدي المحطانً

دراسة  –اآلثار الثمافٌة للمنوات الفضائٌة 
 نمدٌة

 د. عبد هللا الزاٌدي

566.  5 
3 – 9- 

1439 
 بدور بنت عبد هللا العضٌانً

حموق الزوج وآثارها فً حماٌة األسرة 
 المسلمة

 د. ناصر التركً

567.  5 
3 – 9- 

1439 

 علً بن حسن بالعبٌد
/  1438تأجٌل الفصل الثانً 

1439  
/ 19/5بتارٌخ  17بجلسة رلم 

1439 

 أ.د. ناصر آل توٌم حمٌمة الشهرة وآثارها

568.  6 
11 – 

9- 
1439 

 تهانً  بنت علً سلٌمان الرشود
مولف المستشرلٌن من الحموق والواجبات 

 دراسة نمدٌة –األسرٌة فً اإلسبلم 
 د. ناصر التركً

569.  8 
17-9-

 ناصر دمحم الٌوسفابتهال  1439
أثر اإلٌمان بؤسماء هللا الحسنى على الفكر 

 والسلون
د. عبد هللا 
 الصرامً

571.  8 
17-9-

1439 
 د. عبد هللا الزاٌدي معولات التآلف االجتماعً وسبل مواجهتها حنان بنت سعود الدوسري

571.  9 
94-9-

1439 
 حمٌمة السلم فً اإلسبلم وآثاره هدى ماطر المطٌري

د. عمر بنً 
 مصطفى



579.  9 
94-9-

1439 
 نجبلء بنت عبد هللا الطوالة

الوظٌفة الثمافٌة للمرأة المسلمة فً ضوء المتغٌرات 
 د. عبد هللا العمرو المعاصرة

573.  11 
9-3-

1439 
 د. عبد هللا العمرو لٌمة األدب فً اإلسبلم وآثارها منى دمحم الجرٌوي

574.  11 
9-3-

1439 
 للمصص النبوياآلثار الثمافٌة  صباح فنٌطل الشمري

د. عبد هللا 
 الصرامً

575.  18 
19-5-

1439 
 د. حسٌن الدٌب اآلثار الثمافٌة لؤلمثال فً الكتاب والسنة حسن دمحم حركان

576.  97 
31-7-

 راندا بنت علً الحربً 1439
 نظرٌة التفكن االجتماعً 

 دراسة نمدٌة فً ضوء اإلسبلم
 د عبد هللا الزاٌدي

577.  31 
98-8-

 آداب الزٌارة االجتماعٌة وآثارها الدسٌمانًهدٌل بنت علً  1439
د.عمر بنً 

 مصطفى

578.       

579.       

  



 

 املشرف املوضوع االسم م
 أو املرشد

 احلالة التاريخ

القيم اخللقية يف أاممة اخلدمة ادلداية يف  مبارؾ   احلريب 1
ادلمل ة العربية السعودية : دراسة أتصيلية 

 تطبيقية

 هـ5/3311/ 9 عبد  الزايديد.

 (02جلسة )

 مخطط

قيم النهضة ا وربية احلديثة واقدىا يف ضوء  ماجد بن   احلسن 0
 اإلسالـ

 هـ72/31/3317 عبد  الزايديد.

 ( موازي1جلسة )

 مخطط

ضلراؼ الف ري ادلعاصر بني الشبا  اال عبد الر ن بن عبيد الرفدي 3
وجهود ادلمل ة العربية السعودية يف التصدي 

 لو

 3/7/1330 د.عبد  العمرو

 (07الجلسة )

 مخطط

لتحوالت الثقافية يف عصر النماـ العادلي ا مها بنت جريس اجلريس 3
 اجلديد

أ.د عبدالر ن 
 الزايدي

 هـ3/3/3317
 (35جلسة )

 مخطط

.د عبدالر ن أ أزمة ادلنهج يف الف ر اإلسالمي احلديث الشمريمزاة بنت ظاىر  5
 الزايدي

 هـ03/6/1330

 (03الجلسة )

 مخطط

القيم يف احلر  بني اإلسالـ والقااوف  ىند بنت انصر آؿ عبد ال رمي 6
 دراسة مقاراة-الدويل

 هـ3/37/3313 د.عبد  العمرو

 (6جلسة )

 مخطط

جتديد اخلطا  اإلسالمي:دوافعو,  د بن عبد   النررافأ  7
 ضوابطو,معوقاتو:دراسة أتصيلية

 هـ3/3/3317 مفرح القوسيأ.د.
 (35جلسة )

 مخطط

الرؤية الوطنية السعودية يف التعامل مع  سعود ادلرعي 8
 الثقافات العادلية

أ.د عبدالر ن 
 الزايدي

 هـ9/33/3313

 (3جلسة )

 مخطط

-مقوماهتا-اإلسالمي مفهومها ظاىر  اليسار صاحل بن سرحاف القرشي 9
 آاثرىا

 هـ72/10/3317 عبد  الزايديد.

 (9جلسة)

 مخطط

1

2 
القيم يف ا اممة العدلية يف ادلمل ة العربية   د بن   الرزين

 السعودية:حبث أتصيلي تطبيقي
أ.د عبدالر ن 

 الزايدي

 مخطط 

1

1 
دراسة حتليلية  –النسبية يف الف ر الغريب  ااتصار بنت فيحاف العتييب

 اقدية يف ضوء اإلسالـ
 د. عبد   العويسي
أ.د عبدالر ن 

 الزايدي

هـ 77/1/3313
 (32جلسة)

 ف ر 

1

0 
ا سس الشرعية للنماـ ا ساسي للح م يف  الزىراين أ د بن سعيد العلم

 الثقافية مل ة العربية السعودية, وأبعادهادل
 د. عبد   العمرو
أ.د عبدالر ن 

 يالزايد

هـ 77/1/3313
 (32جلسة)

 ف ر 

1

3 
 د. انصر الرتكي يف الف ر اإلسالمي ادلعاصرادلنهج التوفيقي  مناؿ بنت   اخلميس

 د. عبد  العويسي
هـ 79/1/3313

 (31جلسة)
 ف ر 

 وا ف ار ادلسرلة بقسم الثقافة اإلسالمية دلرحلة الدكتوراه اتخططادل
 



1

3 
ادلنهج النسوي يف قراء  النصوص الشرعية  مها بنت علي ادلااع

 دراسة اقدية –والرتاث اإلسالمي 
 د. انصر الرتكي 
 أ.د مفرح القوسي

هـ 79/1/3313
 (31جلسة)

 

 ف ر 

1

5 
 د. عبد   العمرو -دراسة اقدية أتصيلية –ثقافة ادلؤسسة  راي بنت عبد الر ن الزايدي

 د. عبد  العويسي
 هـ2/3/3313

 (39جلسة )
 ف ر 

1

6 
اخلطا  ادلقاصدي    يف الف ر العريب  فهد بن   اخلويطر

 ادلعاصر
 د. عبد   العمرو
 د. عبد  العويسي

 هـ2/3/3313
 (39جلسة )

 ف ر 

1

7 
ا سس الثقافية حلقوؽ اإلاساف بني اإلسالـ  صالح بن عبد   العيباف

 دراسة مقاراة –والغر  
أ.د عبدالر ن 

 الزايدي
 د.انصر آؿ تومي

 هـ2/3/3313
 (39جلسة )

 ف ر 

1

8 
دراسة  –قضية الصراع   يف الف ر الغريب  عبري بنت   عايت

 اقدية
 الزايدي.عبد   د

 د. انصر اليحىي
 هـ33/3/3313

 (71اجللسة )
 ف ر 

1

9 
التحوالت الف رية يف اجملتمع العريب ادلعاصر  علي بن حسني فقيهي

 دراسة حتليلية اقدية –
 د. عبد   الزايدي
 د.عبد  العويسي

 هـ33/3/3313
 (71اجللسة )

 ف ر 

0

2 
دراسة -اماـ السنن اإلذلية وآاثره الثقافية خلود مبارؾ احلريب

 -أتصيلية حتليلية
 د.عبد  العويسي
 د.إبراىيم طلبة

 هـ73/3/3313
 (73اجللسة )

 ف ر 

0

1 
العالقة بني اجلنسني يف النماـ اإلسالمي  اور    اذلدلق

 -دراسة مقاراة–والنماـ الغريب ادلعاصر 
 توميد. انصر آؿ 

 د. عبد  الزايدي
 هـ73/3/3313

 (73اجللسة )
 ف ر 

0

0 
دراسة  -مة اإلسالمية الوحد  الثقافية لأل أماين   الطوالة

 -ثقافية 
أ.د عبدالر ن 

 الزايدي
 د. عبد   العمرو

 هـ73/3/3313
 (73اجللسة )

 ف ر 

0

3 
ادلواثيق ا قليات يف العهود و  حقوؽ عبد     الرشيد

اإلاساف وأثرىا  ؽقو واالتفاقيات الدولية حل
على واقع ا قليات ادلسلمة يف أورواب 

 بريطاايا منوذجا

 د. أ د احلسي 
 د. انصر آؿ تومي

 (77اجللسة )
 ه71/3/3313

 (77اجللسة )

 ف ر 

0

3 
فاطمة بنت فرحاف بن سفر 

 الدوسري
حقوؽ الطفل يف العهود وادلواثيق واالتفاقيات 

 دراسة مقاراة -الدولية 
 د. انصر آؿ تومي
 د. أ د احلسي 

 (77اجللسة )
 ه71/3/3313

 (77اجللسة )

 ف ر 

0

5 
: حقيقتو وأسبابو اإلحلاد يف العصر احلاضر خلود بنت صاحل السياري

 دراسة اقدية - وسبل الوقاية منو
 د. عبد   الزايدي
 د.عبد   العويسي

 (77اجللسة )
 ه71/3/3313

 (77اجللسة )

 ف ر 

0

6 
مش لة اافصاؿ ا خالؽ عن الدين يف  عبد الر ن بن خالد خنيفر

دراسة اقدية يف ضوء -احلضار  الغربية 
 اإلسالـ

 د. عبد   العويسي
د.عبد الر ن 

 الزايدي

 (77اجللسة )
 ه71/3/3313
 

 ف ر 
)سلطط إبشراؼ 
 د.العويسي(

0

7 
 -الف ر الغريب ادلعاصر ادلنهج التأويلي يف  أمل بنت عبد الر ن الغامدي

  دراسة اقدية -إش الية الرؤية والتوظيف 
 د.  عبد   العويسي
 عبد الر ن الزايدي

 ( 75اجللسة )
 هـ70/5/3313

 ف ر 



 -عدؿ )الرؤية ادلرجعية للتأويلية الغربية 
 دراسة حتليلية اقدية

0

8 
 د. ا د احلسي  ا خالؽ عند الصوفية دليس بنت أ د احلسي 

 د. عبد   العمرو
 د. عبد   العويسي

 ( 70اجللسة )
 هـ3/0/3313

 ف ر 

0

8 
ا سس الشرعية والقيمية لسياسة التعليم يف  غالب بن سعود السيف

 ادلل ة العربية السعودية
 أ.د. مفرح القوسي
 د. عبد   العمرو
أ.د. عبد الر ن 

 الزايدي

 ف ر  ===== 

0

9 
 (72اجللسة) د. عبد   العمرو يف الف ر العريب ادلعاصر اخلطا  ادلقاصدي فهد بن   اخلويطر

 هـ33/0/3313
 سلطط

3

2 
عبد العزيز صاحل خبيت 

 احلروري
مش لة التعصب الثقايف يف اجملتمعات 

 دراسة اقدية -اإلاسااية 
 د. عبد   العويسي
 د. أ د احلسي 

 (71اجللسة)
 هـ31/0/3313

 ف ر 

3

1 
أ د بن عبد   وفاء بنت 
 الشبااة

مناىج الف ر يف ا ادلس وآاثرىا على 
 الثقافة الغربية

 د. انصر آؿ تومي
 د. عبد   العويسي

 (71اجللسة)
 هـ31/0/3313

 ف ر 

3

0 
دراسة  -لعالقات ا سريةالقيم اخللقية يف ا مراـ بنت منصور  ز  زاىد

 أتصيلية يف ضوء اإلسالـ
 د. عبد   العمرو

عبد الر ن د.
 الزايدي

 (79اجللسة)
 هـ7/2/3313

 ف ر 

3

3 
بدور بنت عبد   بن أ د 

 العدساين
يف اجملتمعات اإلسالمية  النزعة ادلادية
 دراسة اقدية يف ضوء اإلسالـ - ادلعاصر 

 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العمرو

 (79اجللسة)
 هـ7/2/3313

 ف ر 

3

3 
مل ة لنماـ ا ساسي للح م يف ادلأسس ا الزىراين أ د بن سعيد العلم

يف اجملالني الثقايف  العربية السعودية, وأبعاده
دراسة أتصيلية يف ضوء  - واالجتماعي
 اإلسالـ

د. عبدالر ن بن 
 معال اللوحيق

 

 (79اجللسة)
 هـ7/2/3313

 سلطط

3

5 
 (79اجللسة) د.عبد  العويسي وادلعرفية ادلنهريةاإلذلية وآاثره اماـ السنن  خلود مبارؾ احلريب

 هـ7/2/3313
 سلطط

3

6 
دراسة  – وآاثرىا النسبية يف الف ر الغريب ااتصار بنت فيحاف العتييب

 حتليلية اقدية يف ضوء اإلسالـ
 (79اجللسة) د. عبد   العويسي

 هـ7/2/3313
 سلطط

3

7 
القيم يف أاممة اخلدمة العس رية يف ادلمل ة  سهل بن فالح العطري

دراسة أتصيلية  -العربية السعودية وآاثرىا 
 تطبيقية

 انصر الرتكيد.
 د. عبد   العمرو

 (79اجللسة)
 هـ7/2/3313

 ف ر 

3

8 
مناىج الف ر العريب ادلعاصر يف التعامل مع  أاوار بنت إبراىيم السيد اذلاشم

دراسة حتليلية  -احلداثة الغربية  وآاثرىا 
 اقدية

 د. عبد   العويسي
 انصر اليحيد. 

 (11اجللسة)
 هـ30/2/3313

 2يلغى يف جلسة 
-5-2بتاريخ 
بناء على  5341



 طلب الطالبة

3

9 
سعود بن مقبل بن عبد   

 العصيمي
دراسة  -السعاد  يف الف ر الدي  والفلسفي 

 حتليلية اقدية
 د. عبد   العويسي
د. عبد الر ن 

 الزايدي

 (11اجللسة)
 هـ30/2/3313

 ف ر 

3

2 
دراسة  -التبعية الثقافية يف العامل اإلسالمي  بن عبد   ادلاضي أ د

 حتليلية اقدية
 د. مفرح القوسي
 د. عبد  الزايدي

 (11اجللسة)
 هـ30/2/3313

 ف ر 

3

1 
 -السالـ العادلي يف مواثيق ا مم ادلتحد   علي بن إبراىيم اخلميس

 دراسة اقدية يف ضوء اإلسالـ
 د. إبراىيم طلبة

   العويسي د. عبد
 (11اجللسة)

 هـ30/2/3313
 ف ر 

3

0 
العالقة بني اجلنسني يف النماـ اإلسالمي  اور    اذلدلق

 -دراسة مقاراة–والنماـ الغريب ادلعاصر 
 

 د. عبد  الزايدي
 (11اجللسة)

 هـ30/2/3313
 سلطط

3

3 
التحوالت الف رية يف اجملتمع العريب ادلعاصر  علي بن حسني فقيهي

 دراسة حتليلية اقدية –
 (11اجللسة) يد. عبد   الزايد

 هـ30/2/3313
 سلطط

3

3 
دراسة  –قضية الصراع   يف الف ر الغريب  عبري بنت   عايت

 اقدية
 (13اجللسة) الزايدي.عبد   د

 هـ71/2/3313
 سلطط

3

5 
فاطمة بنت فرحاف بن سفر 

 الدوسري
الدولية حقوؽ الطفل يف اإلسالـ واالتفاقيات 

 دراسة مقاراة -
 (13اجللسة) د. انصر آؿ تومي

 هـ71/2/3313
 سلطط

- 1434العام الجامعً   
1435 

   

3

6 
 د. عبد   الصرامي دراسة اقدية -قضية التعايش وآاثره عايض بن   الشلوي

 د. أ د احلسي 
 (7اجللسة)

 هـ1/33/3313
 ف ر 

3

7 
دراسة  -العقالاية يف الف ر الغريب وآاثرىا فاتنة بنت عثماف أاب اخليل

 اقدية
 د. عبد   العويسي
د. عبد الر ن 

 الزايدي

 (7اجللسة)
 هـ1/33/3313

 ف ر 

3

8 
 د. عبد   العويسي دراسة اقدية -امرية الثقافة يف الف ر الغريب  فاطمة بنت صاحل البديوي

 د. انصر اليحىي
 (7اجللسة)

 هـ1/33/3313
 ف ر 

3

9 
 يفادلشرتؾ اإلاساين بني اجملتمعات البشرية  لقحطايناحسن بن علي حسن 

 رلاؿ القيم
 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العمرو

 (1اجللسة)
 هـ31/33/3313

 ف ر 

5

2 
راي بنت سليماف عبد الر ن ث

 القاسم 
حقوؽ ادلرأ  بني اإلسالـ واالتفاقيات الدولية 

 دراسة مقاراة -
 أ.د. مفرح القوسي
 د. عبد   الزايدي

 (5اجللسة )
7-37-3313 

 ف ر 

5

1 
العوامل ادلؤثر  يف شخصية ادلثقف ادلسلم  عمار ادلفدى

عرض  -وإاتاجو الف ري يف العصر احلديث
 واقد

 مرفوض  



5

0 
 االتصاؿ الثقايف بني ادلسلمني وا مم ا خرى فهد بن عبد العزيز آؿ فرايف

 - اقديةدراسة  -
أ.د. عبد الر ن 

 الزايدي
 د.إبراىيم طلبة

 (0اجللسة )
71-37-3313 

 ف ر 

5

3 
دراسة اقدية يف  -قضية التعايش وآاثرىا عايض بن   الشلوي

 ضوء اإلسالـ
عبد اللطيف د.

 احلسني
د. انصر 

 الرتكي)احتياط(

 (0اجللسة)
71-37-3313 

 سلطط

5

3 
اإلسالـ حقوؽ ذوي االحتياجات اخلاصة يف  دالؿ بنت إبراىيم ادلهناء

 دراسة مقاراة -واالتفاقيات الدولية 
 (2اجللسة) د. انصر آؿ تومي

3-3-3313 
 سلطط

5

5 
 –اإلسالـ والغر   يفأسس حقوؽ اإلاساف  صالح بن عبد   العيباف

 دراسة مقاراة
 (2اجللسة ) د.انصر آؿ تومي

3-3-3313 
 سلطط

5

6 
 اإلسالمي ادلعاصريف الف ر ادلنهج التوفيقي  مناؿ بنت   اخلميس

 دراسة اقدية
 د. انصر الرتكي

 د. عبد  العويسي
 (1اجللسة )

1-3-3315 
 يعاد للتعديل

5

7 
ا سس الشرعية والقيمية لسياسة التعليم يف  غالب بن سعود السيف

وآاثرمها يف اجملالني  ادلل ة العربية السعودية
 الثقايف واالجتماعي

 أ.د. مفرح القوسي
 

 (1اجللسة )  
1-3-3315 

 سلطط

5

8 
 (1اجللسة )    النزعة اإلاسااية يف الف ر العريب ادلعاصر أاوار اذلاشم

1-3-3315 
 يؤجل للنمر

5

9 
بدور بنت عبد   بن أ د 

 العدساين
النزعة ادلادية يف اجملتمعات اإلسالمية 

 دراسة اقدية يف ضوء اإلسالـ -ادلعاصر  
 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العمرو

 (9اجللسة)
 هـ35/3/3315

عاد للطالبة 
 للتعديل

6

2 
دراسة  -امرية الثقافة يف الف ر الغريب  فاطمة بنت صاحل البديوي

 حتليلية اقدية
 (9اجللسة) د. عبد   العويسي

 هـ35/3/3315
 سلطط

6

1 
أمساء بنت انصر بن عبد العزيز 

 التميمي
 د. عبد   العمرو الرتمجة وآاثرىا الثقافية

 إبراىيم طلبةد. 
 (9اجللسة)

 هـ35/3/3315
 ف ر 

6

0 
حقوؽ اإلاساف بني اإلعالف العادلي واالعالف  أ د حزاـ متاش

 دراسة مقاراة -اإلسالمي حلقوؽ اإلاساف 
   مرفوض

6

3 
التبعية الف رية مفاىيم ودالالت وكيفية  بندر بن عبد العزيز السند

 عالجها من منمور ثقايف
   مرفوض

6

3 
مواقع التواصل االجتماعي وكيفية توظيفها  عبد العزيز السندبندر بن 

 خلدمة الثقافة اإلسالمية
   مرفوض

6

5 
القيم العليا اإلسالمية وأثرىا يف بناء اجملتمع  تغريد بن حيىي ادلقحم

 دراسة حتليلية اقدية -وعالقاتو 
   مرفوض

6

6 
يف اإلسالـ شبهات ادلستشرقني حوؿ اجلهاد  صاحل بن عبد   العدواف

 دراسة اقدية -
   مرفوض



6

7 
   مرفوض التدين حقيقتو وآاثره يف الف ر والسلوؾ أاور بن علي العسريي

التوصية بعدـ ادلوافقة  ا خالؽ يف الف ر السلفي  خالد بن عبد  ادلويس 
 على الف ر 

  

  
خبيتو بنت ىويدي 
 القحطاين

 
 حتليليةبناء اجملتمع وعالقاتو : دراسة أتصيلية 

 
التوصية ابدلوافقة      

 على الف ر 

د. عبد  بن 
عبدالعزيز 
الزايدي مرشدا 

. 
د. عبد  بن 
 د العويسي 
 عضوا .

 

6

8 
سعود بن مقبل بن عبد   

 العصيمي
دراسة  -السعاد  يف الف ر الدي  والفلسفي 

 حتليلية اقدية
د. عبد الر ن 

 اللوحيق
 (55اجللسة)
54/8/5341
 ىػ

 سلطط

6

9 
دراسة  -الوحد  الثقافية لألمة اإلسالمية  أماين   الطوالة

 -ثقافية 
 (58اجللسة ) د. عبد   العمرو

82/8/5341
 ىػ

 سلطط

7

2 
   مرفوض حقيقة الليربالية وادلوقف منها أمل مساح العنزي

7

1 
دراسة  -الفردية يف الف ر  الغريب احلديث  رمي بنت صاحل ادلنصور

 اقديةحتليلية 
 د. إبراىيم طلبة

 د. عبد   العويسي
 (33اجللسة )

 هـ72/7/3315
ف ر  ألغي بناء 
على طلب 
-7الطالبة بتاريخ 

1-5341 
 83جلسة 

7

0 
 (33اجللسة ) مرفوض رؤية ثقافية -صراع القيم  خلود الزيد

 هـ72/7/3315
 

7

3 
   العويسي د. عبد النزعة اإلاسااية يف الف ر العريب ادلعاصر أاوار اذلاشم

د. عبد الر ن 
 الزايدي

 (33اجللسة )   
 هـ72/7/3315

 سلطط

7

3 
ا خالؽ عند الصوفية يف الرتاث اإلسالمي  دليس بنت أ د احلسي 

 دراسة حتليلية اقدية -
 د. عبد   العمرو

 
 ( 33اجللسة )

 هـ72/7/3315
 سلطط

7

5 
 د. عبد   العويسي دراسة اقدية -قضية التخلف احلضاري  عادؿ بن عبد العزيز آؿ موسى

 د. انصر اليحىي
 ( 35اجللسة )

 هـ5/1/3315
 ف ر 

7

6

  

بدور بنت عبد   أ د 
 العدساين

النزعة ادلادية يف اجملتمعات اإلسالمية 
 دراسة ثقافية -ادلعاصر  

 ( 35اجللسة ) د. إبراىيم طلبة
 هـ5/1/3315

 سلطط



7

7 
النهاايت يف الف ر الغريب احلديث خطا   بدر بن سليماف العامر

 دراسة حتليلية اقدية -وآاثره الثقافية 
 ( 35اجللسة ) د. عبد   العويسي

 هـ5/1/3315
ألغي بناء  سلطط

على طلب 
الطالب جلسة 

-84بتاريخ  54
8-5341 

7

8 
عبد العزيز صاحل خبيت 

 احلروري
 -مش لة التعصب يف اجملتمعات اإلاسااية 

 دراسة ثقافية
 عبد   العويسيد. 

 د. أ د احلسي 
 د. إبراىيم طلبة

 (30اجللسة)
 هـ2/1/3315

ف ر  )يعاد 
 للتقومي(

7

9 
ثراي بنت سليماف عبد الر ن 

 القاسم 
أجلت فصلني بداية من الفصل 

 5342الثاين 

حقوؽ ادلرأ  يف اإلسالـ واالتفاقيات الدولية 
 دراسة ثقافية مقاراة -

 (30اجللسة) أ.د. مفرح القوسي
 هـ2/1/3315

 سلطط

8

2 
 سهل بن فالح العطري
بتاريخ  51أجل فصلني جبلسة 

55-3-5342 

القيم يف أاممة اخلدمة العس رية يف ادلمل ة 
 -العربية السعودية وآاثرىا على العس ريني

 دراسة ثقافية 

 (30اجللسة) د.انصر الرتكي
 هـ2/1/3315

 سلطط

8

1 
دراسة  -العقالاية يف الف ر الغريب وآاثرىا فاتنة بنت عثماف أاب اخليل

 اقدية
د. عبد الر ن 

 الزايدي
 (30اجللسة)

 هـ2/1/3315
 سلطط

8

0 
حقوؽ ا قليات يف ادلواثيق الدولية وأثرىا  عبد     الرشيد

على ا قليات ادلسلمة يف أورواب بريطاايا 
 دراسة امرية تطبيقية -منوذجاً 

 
 د. انصر آؿ تومي

 (32)اجللسة 
 ه32/3/3315
 

 سلطط
 مت رفض ادلوضوع

8

3 
دراسة  -قضية العنف يف الف ر اإلاساين  سار  بنت إبراىيم الشهيل

 ثقافية
 د. عبد   العمرو
 د. انصر آؿ تومي

 (71اجللسة )
 ه73/3/3315
 

 ف ر 

8

3 
دور القيم اإلسالمية يف حتقيق الت افل  بندر بن عبد العزيز السند

 االجتماعي
 (71اجللسة ) مرفوض

 ه73/3/3315
 

 ف ر 

8

5 
 -التوازف يف اخلطا  اإلسالمي ادلعاصر سليماف بن ابتل الباتلي

 -دراسة اقدية
 (71اجللسة ) مرفوض 

 ه73/3/3315
 

 ف ر 

8

6 
 (71اجللسة ) مرفوض ثقافة العمل التطوعي عمار ادلفدى

 ه73/3/3315
 

 ف ر 

8

7 
يف الرتاث ا خالؽ عند الفالسفة  أاور بن علي عسريي

 دراسة حتليلية اقدية  -اإلسالمي
 د. أ د احلسي 
 د. عبد   العمرو

 (71اجللسة )
 ه73/3/3315
 

 ف ر 

8

8 
دراسة  -القيم اخللقية يف العالقات ا سرية مراـ بنت منصور  ز  زاىد

 أتصيلية يف ضوء اإلسالـ
 د. عبد   العمرو
د.عبد الر ن 

 (73اجللسة)
 هـ7/5/3315

 يعاد للطالبة



 الزايدي

8

9 
ادلنهج النسوي يف قراء  النصوص الشرعية  مها بنت علي ادلااع

 دراسة اقدية –والرتاث اإلسالمي 
 د. انصر الرتكي 
 أ.د مفرح القوسي

 (73اجللسة)
  هـ7/5/3315

 يعاد للطالبة

9

2 
عبد العزيز صاحل خبيت 

 احلروري
 -مش لة التعصب يف اجملتمعات اإلاسااية 

 ثقافيةدراسة 
 (73اجللسة) د. انصر الرتكي

 هـ7/5/3315
 سلطط

9

1 
م افحة الفساد يف اإلسالـ والنمم الوضعية  عبد العزيز بن غرساف الشهري

 -دراسة مقاراة -ادلعاصر  
 (77اجللسة) د. أ د احلسي 

 هـ9/5/3315
 سلطط

 يعاد مر  اثاية
9

0 
الدولية يف  احلرية الدينية يف اإلسالـ وادلواثيق سلماف الصويلح

 دراسة مقاراة -حقوؽ اإلاساف
 (77اجللسة) د. إبراىيم طلبة

 هـ9/5/3315
 مرفوض

9

3 
ادلشرتؾ اإلاساين بني اجملتمعات البشرية يف  حسن بن علي حسن القحطاين

 دراسة حتليلية وصفية -حقيقتو وآاثره -القيم
 (77اجللسة) د. إبراىيم طلبة

 هـ9/5/3315
 سلطط

9

3 
 -العقد االجتماعي يف الف ر الغريب احلديث  العنزي   بن سليماف

 دراسة اقدية 
 (77اجللسة) د. انصر الرتكي

 هـ9/5/3315
 يعاد للطالب

9

5 
دراسة حتليلية  -الفلسفة النسوية الغربية  فايز  بنت عبد   احلريب

 اقدية
 (77اجللسة) د. عبد   العويسي

 هـ9/5/3315
 يعاد للطالبة

9

6 
ىويدي شارع خبيتة بنت 
 القحطاين

القيم احلضارية اإلسالمية وأثرىا يف بناء 
 دراسة وصفية حتليلية -اجملتمع وعالقاتو 

 (71اجللسة) د. عبد   الزايدي
 هـ30/5/3315

 يعاد للطالب

9

7 
أمل بنت عبد   بن علي 

 العرالف
دراسة  -قضية احلرية يف الف ر الوجودي 

 اقدية يف ضوء اإلسالـ
   العويسيد. عبد 

د. عبد الر ن 
 الزايدي 

 (71اجللسة)
 هـ30/5/3315

 ف ر 

9

8 
 أ د أ د حزاـ متاش

 
 -التنمية الثقافية يف الف ر اإلسالمي ادلعاصر

 دراسة حتليلية اقدية
 د. حسني الديب
 د. عبد   العويسي

 

 (71اجللسة)
 هـ30/5/3315

 ف ر 

9

9 
التأويلية الغربية وتوظيفها يف الف ر الرؤية  أمل بنت عبد الر ن الغامدي

 دراسة حتليلية اقدية -العريب ادلعاصر 
 (71اجللسة) د.عبد   العويسي

 هـ30/5/3315
 سلطط

1

2

2 

خبيتة بنت ىويدي شارع 
 القحطاين

أتجيل فصلني دراسيني ا وؿ 
 5342/5341والثاين 

القيم احلضارية اإلسالمية وأثرىا يف بناء 
 دراسة وصفية حتليلية -اجملتمع وعالقاتو 

 (73اجللسة) د. عبد   الزايدي
 هـ2/0/3315

 سلطط

1

2

1 

ا خالؽ عند الصوفية يف الرتاث اإلسالمي  دليس بنت أ د احلسي 
 دراسة حتليلية اقدية -

 د. عبد   العمرو
 

 (73اجللسة)
 هـ2/0/3315

 سلطط

1

2

0 

اإلسالـ والنمم الوضعية م افحة الفساد يف  عبد العزيز بن غرساف الشهري
 -دراسة مقاراة -ادلعاصر  

 (73اجللسة)  د. إبراىيم ميمن 
 هـ2/0/3315

 سلطط



1

2

3 

تركي بن سليماف بن عثماف 
 الرتكي

التغري الثقايف يف ادلمل ة العربية السعودية 
 -دراسة وتقودياً  -وأثره على اجملتمع 

 (72اجللسة) د. انصر اليحىي
 هـ33/0/3313

ويعاد  ف ر 
 للطالب 

 (73اجللسة)
 هـ2/0/3315

1

2

3 

 (72اجللسة) د. انصر اليحىي دراسة اقدية -استشراؼ ادلستقبل  خالد بن   الشبااة
 هـ33/0/3313

ف ر  ويعاد 
 للطالب 

 (73اجللسة)
 هـ2/0/3315

1

2

5 

 (73اجللسة) د. انصر الرتكي البناء احلضاري للفرد يف اإلسالـ ومعوقاتو تغريد بنت حيىي ادلقحم
 هـ2/0/3315

ف ر  )يعاد 
 للطالبة(

1

2

6 

 (73اجللسة) د. إبراىيم طلبة دراسة اقدية -قضية الشك يف الف ر الغريب  رمي بنت صاحل ادلنصور
 هـ2/0/3315

ف ر  )يعاد 
 للطالبة(

1

2

7 

وفاء بنت أ د بن عبد   
 الشبااة

مناىج الف ر يف ا ادلس وآاثرىا على 
 الثقافة الغربية

 (73اجللسة) د. إبراىيم طلبة
 هـ9/0/3313

 سلطط

1

2

8 

دراسة  -قضية العنف يف الف ر اإلاساين  سار  بنت إبراىيم الشهيل
 اقدية

 (73اجللسة ) أ.د. مفرح القوسي
 ه9/0/3315
 

 سلطط

1

2

9 

 صاحل العدواف
 

دراسة  -اخلطا  العقالين اإلسالمي ادلعاصر
 اقدية

 (73اجللسة ) أ.د. مفرح القوسي
 ه9/0/3315
 

 مرفوض

1

1

2 

مشروع النهضة لدى االجتاه العقالين   سليماف بن ابتل الباتلي
 دراسة اقدية -ادلعاصر 

 أ.د. مفرح القوسي
 د. عبد   العويسي

 (73اجللسة )
 ه9/0/3315
 

 ف ر 

1

1

1 

 د. أ د احلسي  دراسة حتليلية اقدية -التعددية الثقافية  بندر بن عبد العزيز السند
 د.عبدالر ن الزايدي

 (73اجللسة )
 ه9/0/3315
 

 ف ر 

1

1

0 

دراسة  -البناء القيمي يف اجملتمع السعودي  أمل مساح شلدوح العنزي
 وصفية حتليلية

 (73اجللسة ) د. أ د احلسي 
 ه9/0/3315
 

ف ر  يعاد للطالبة 
 للتوضيح

1

1

3 

 -العقد االجتماعي يف الف ر الغريب احلديث    بن سليماف العنزي
 دراسة اقدية 

 د. انصر الرتكي
 د. عبد   العويسي

 (75اجللسة )
 هـ33/0/3315

 ف ر 

1

1

3 

 أ د أ د حزاـ متاش
أتجيل فصلني دراسيني طلب 

 5342/5341ا وؿ والثاين 
 81متت ادلوافقة ابجللسة 

 87/7/5342بتاريخ 

دراسة  -اإلسالـ التنمية الثقافية يف ضوء 
 أتصيلية

 د. عبد   العمرو
 

 (75اجللسة )
 هـ33/0/3315

 سلطط



1

1

5 

 
 مناؿ بنت   اخلميس

ادلنهج التوفيقي  يف الف ر اإلسالمي ادلعاصر 
 دراسة حتليلة اقدية    -

 العويسيد. عبد   
 

 (31اجللسة )
 هـ .79/3/3315

 سلطط

1

1

6 

 د. عبد   الزايدي دراسة أتصيلية -الثقافية اإلسالمية  اذلوية ادى بنت   سعود التميمي
 د. عبد   العويسي

 (70اجللسة )
 هـ73/0/3315

 ف ر 

1

1

7 

القيم يف ا اممة البيئية يف ادلمل ة العربية  سلماف بن صاحل الصويلح
 السعودية وآاثرىا

 (70اجللسة ) د. إبراىيم طلبة
 هـ73/0/3315

)يعاد  ف ر 
للطالب 

الستخراج القيم 
من خالؿ 
 ا اممة( 

1

1

8 

دراسة  -التبعية الثقافية يف العامل اإلسالمي  أ د بن عبد   ادلاضي
 حتليلية اقدية

 (70اجللسة) د.عبد   العمرو
 هـ73/0/3315

يعاد  سلطط
 للطالب

1

1

9 

 دراسة -ا من الثقايف يف ضوء اإلسالـ حصة بنت إبراىيم اجلريوي
 أتصيلية

 عبد   العويسيد. 
د. عبد الر ن 

 اجلريوي

 (70اجللسة)
 هـ73/0/3315

يعاد  سلطط
ة الست ماؿ للطالب

 ادللحوظات
1

0

2 

تفاعل ا مة اإلسالمية مع ا مم ا خرى يف  صلالء الداوود
 دراسة اقدية -م إىل هناية العصر العباسيالنم

د. عبد الر ن 
 الزايدي

 د.عبد   العمرو

 (72اجللسة)
 هـ71/0/3315

 ف ر 

1

0

1 

 قضية الشك رمي صاحل ادلنصور
 دراسة اقدية -يف الف ر الغريب  

 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العويسي

 (72اجللسة)
 هـ71/0/3315

 ف ر 

1

0

0 

دراسة  -القيم اخللقية يف العالقات ا سرية مراـ بنت منصور  ز  زاىد
 أتصيلية يف ضوء اإلسالـ

 (72اجللسة) الرتكي انصرد. 
 هـ71/0/3315

 سلطط

1

0

3 

ادلنهج النسوي يف قراء  النصوص الشرعية  مها بنت علي ادلااع
 دراسة اقدية –والرتاث اإلسالمي 

 (72اجللسة) مفرح القوسيد. أ.
  هـ71/0/3315

 سلطط

1

0

3 

دراسة  -ا من الثقايف يف ضوء اإلسالـ حصة بنت إبراىيم اجلريوي
 أتصيلية

 (72اجللسة) د.
 هـ71/0/3315

 سلطط

1

0

5 

ا خالؽ عند الفالسفة يف الرتاث  أاور بن علي عسريي
 دراسة حتليلية اقدية  -اإلسالمي

عبد اللطيف د. أ.
)مت تعديلو يف  احلسني

اجللسة ا وىل بتاريخ 
1-55-5341 )

بديال عن الدكتور 
 مفرح

 (71اجللسة )
 ه31/2/3315
 

 سلطط

1

0

6 

الثقافة لدى منممة ا مم ادلتحد  قضية  عمار ادلفدى
للرتبية والعلم والثقافة )اليواس و( دراسة 

 اقدية

 د. إبراىيم طلبة
أ.د. عبد الر ن 

 الزايدي

 (79اجللسة )
 ه71/2/3315
 

 ف ر 



1

0

7 

القيم يف ا اممة البيئية يف ادلمل ة العربية  سلماف صاحل الصويلح
 دراسة ثقافية -السعودية وآاثرىا 

 إبراىيم طلبةد. 
 

 (79اجللسة )
 ه71/2/3315

القيم مرفوض 
ادلذكور  ال 

تستحق دراسة 
 دكتوراه

1

0

8 

دراسة  -حقيقة ا خالؽ يف الف ر الليربايل  صاحل بن عبد   العدواف
 حتليلية اقدية

 (79اجللسة ) أ.د. مفرح القوسي
 ه71/2/3315

 يعتذر اجمللس

1

0

9 

 (11اجللسة ) د. ا د احلسي  وآاثرىا على ا سر  ادلسلمةالقيم الغربية  عبد   الدويش
 ه72/2/3315

يعاد للطالب 
لتوضيح الف ر  

 وضبطها
1

3

2 

دراسة  -الت امل ادلعريف يف الثقافة اإلسالمية  عبد   انيف العتييب
 أتصيلية

 (11اجللسة ) د. عبد   العويسي
 ه72/2/3315

يعاد للطالب 
 لتوضيح الف ر 

1

3

1 

 د. إبراىيم طلبة وآاثرهالتدافع احلضاري  خلود بنت   الزيد
 د. عبد   العويسي

 (11اجللسة )
 ه72/2/3315

 ف ر 

1

3

0 

كرامة ادلرأ  يف اإلسالـ واالتفاقيات الدولية  رمي بنت عبدالر ن اجلريوي
 دراسة ثقافية مقاراة

 د. عبد الر ن اجلريوي
 د.عبد   العويسي

 (11اجللسة )
 ه72/2/3315

 ف ر 

1

3

3 

دراسة حتليلية  -الفلسفة النسوية الغربية  فايز  بنت عبد   احلريب
 اقدية

 د.عبد   العويسي
 د. انصر الرتكي

 (11اجللسة )
 ه72/2/3315

 ف ر 

1

3

3 

ثقافة العنف يف العامل االفرتاضي اجملتمع  أمل مساح العنزي
 دراسة حتليلية اقدية -السعودي أمنوذجا 

 (11اجللسة ) أ د احلسي  د.
 ه72/2/3315

 مرفوض

1

3

5 

دراسة اقدية يف ضوء  -قضية صراع القيم  عادؿ آؿ موسى
 اإلسالـ

 (11اجللسة ) د. عبد   العويسي
 ه72/2/3315

 مرفوض

1

3

6 

دراسة  -التبعية الثقافية يف العامل اإلسالمي  أ د بن عبد   ادلاضي
 حتليلية اقدية

 (11اجللسة ) اللوحيقعبدالر ن د.
 ه72/2/3315

يعاد  سلطط
الستيفاء 
 ملحوظات

1

3

7 

عادؿ بن عبد العزيز بن موسى 
 آؿ موسى

حقوؽ ا سرى يف اإلسالـ واالتفاقيات 
 دراسة ثقافية مقاراة -الدولية 

 (13اجللسة ) د. عبد   العويسي 
 ه79/2/3315

تعاد الف ر  لعقد 
مقاراة مع 

 الدراسات السابقة 
1

3

8 

 د. أ د احلسي  دراسة اقدية -االستشراؽ اجلديد وآاثره  عبد   بن   الرشيد 
 د.انصر آؿ تومي

 د. عبد   العويسي

 (13اجللسة )
 ه79/2/3315

 ف ر 
ألغيت الف ر  بناء 
 على رغبة الطالب

1

3

9 

دراسة حتليلية  -اخلطا  الليربايل اجلديد  صاحل بن عبد   العدواف
 اقدية 

 مفرح القوسيأ.د. 
 د.عبد   العويسي

 (17اجللسة )
 ه3/1/3315

 ف ر 

1

3

2 

السالـ العادلي يف مواثيق منممة ا مم  علي بن إبراىيم اخلميس
 دراسة ثقافية اقدية  -ادلتحد  

 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العويسي

 (17اجللسة )
 ه3/1/3315

يعاد للطالب 
لضبط البا  



 الثالث

اجلامعي العاـ   
 ىػ5341ىػ/5341

   

1

3

1 

مشروع النهضة لدى االجتاه العقالين   سليماف بن ابتل الباتلي
 دراسة اقدية -ادلعاصر 

 أ.د. مفرح القوسي
 د. عبد   العويسي

 (7اجللسة )
 هـ31/33/331

وافق القسم على 
 إلغاء ف رتو

1

3

0 

اإلسالـ والغر  جدلية احلوار والصداـ بني  سليماف بن ابتل الباتلي
 يف عصر النماـ العادلي اجلديد

 (7اجللسة ) أ.د. مفرح القوسي
 هـ31/33/331
 

ف ر  )يعاد 
للطالب إلبراز 

 اجلدلية
1

3

3 

السالـ العادلي يف مواثيق منممة ا مم  علي بن إبراىيم اخلميس
 دراسة ثقافية اقدية  -ادلتحد  

 (1اجللسة ) عبد الر ن اللوحيقد.
 ه71/33/3315

 سلطط

1

3

3 

 رىااثالثقافة الشعبية وآ أمل مساح شلدوح العنزي
 دراسة حتليلية اقدية

 د. أ د احلسي 
 د. عبد   العويسي
أ.د.عثماف بن صاحل 

 العامر

 (1اجللسة )
 ه71/33/3315

 ف ر 

1

3

5 

تركي بن سليماف بن عثماف 
 الرتكي

التغري الثقايف يف ادلمل ة العربية السعودية 
 -دراسة وتقودياً  -اجملتمع وأثره على 

د. عبد اللطيف آؿ 
 حسني

 (3اجللسة)
72/33/3315 

 سلطط

1

3

6 

عادؿ بن عبد العزيز بن موسى 
 آؿ موسى

حقوؽ ا سرى يف اإلسالـ واالتفاقيات 
 دراسة ثقافية مقاراة -الدولية 

 (3اجللسة) د. عبد   العويسي 
72/33/3315 

)يعاد  سلطط
للطالب الستيفاء 

 ات(ادللحوظ
1

3

7 

 د. عبد   الزايدي ثقافية دراسة  -اذلوية الثقافية اإلسالمية  ادى بنت   سعود التميمي
 د. عبد   العويسي

 (3اجللسة)
72/33/3315 

)يعاد  سلطط
للطالبة الستيفاء 
 ادلالحمات(

1

3

8 

الف ر اإلسالمي  بنيجدلية احلوار والصداـ  سليماف بن ابتل الباتلي
دراسة  -العصر احلاضر  يف الغريبوالف ر 

 ثقافية
. أ.د. مفرح القوسي
 د.عبد   العويسي

 (3اجللسة)
72/33/3315 

 ف ر 

1

3

9 

دراسة حتليلية  -الفلسفة النسوية الغربية  فايز  بنت عبد   احلريب
 اقدية

 د.عبد   العويسي
 د. انصر الرتكي

 (0اجللسة )
 ه70/37/3315

يعاد ادلخطط 
 تقسيماتولضبط 

1

5

2 

 د. أ د احلسي  دراسة حتليلية اقدية -التعددية الثقافية  بندر بن عبد العزيز السند
 د.عبدالر ن الزايدي

 (0اجللسة )
  ه70/37/3315

يعاد للمرلس   
 لضبطو

1

5

1 

عبدالر ن  د. أ. دراسة حتليلية اقدية -التعددية الثقافية  بندر بن عبد العزيز السند
 الزايدي

 

 (2اجللسة )
  ه1/3/3310

 سلطط  



1

5

0 

أثر احلضارات السابقة على احلضار   صلالء بنت إبراىيم الداوود
اإلسالمية يف رلاؿ النمم يف العصر العباسي 

 دراسة اقدية -

د. عبد الر ن 
 الزايدي

 د.عبد   العمرو

 (1اجللسة)
 هـــ31/3/3310

 ف ر 

1

5

3 

دراسة  - الثقايف يف العصر ا ادلسي التعدد خالد بن عبد   ادلويس
 حتليلية اقدية

 د. عبد   الصرامي
 د. عبد   العويسي

 (9اجللسة)
 هــ32/3/3310

 ف ر 

1

5

3 

 -"ادلدينة الفاضلة" يف الف ر الغريب احلديث  عبد   بن   بن انصر الرشيد
 دراسة حتليلية اقدية

 د. أ د احلسي 
 د. عبد   العويسي

 (9اجللسة)
 هــ32/3/3310

 ف ر 

1

5

5 

 -العقد االجتماعي يف الف ر الغريب احلديث    بن سليماف العنزي
 دراسة اقدية 

 د. انصر الرتكي
 د. عبد   العويسي

 (31اجللسة )
 هـ73/3/3310

 يعاد للطالب

1

5

6 

غاد  بنت عبد   بن   
 الزامل 

دراسة  -الت امل احلضاري يف اإلسالـ 
 أتصيلية ثقافية

 (33اجللسة) د. عمر ب  مصطفى
9/7/3310 

يعاد للطالبة لعدـ 
وضوح ف ر  

ادلوضوع وتداخلو 
مع موضوعات 
 مسرلة أخرى

1

5

7 

ومنهج  العريب قبل اإلسالـالقيم يف اجملتمع  سلماف بن صاحل   الصويلح
 اإلسالـ يف التعامل معها

 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العمرو

 (33اجللسة)
9/7/3310 

 ف ر 

1

5

8 

بدر بن سليماف بن عامرآؿ 
 عامر

منهرية احلوار مع اجلماعات الت فريية 
 دراسة امرية تطبيقية -ادلعاصر  

 د. عبد   العويسي
د. عبد الر ن 

 الزايدي

 (31اجللسة)
71/7/3310 

 ف ر 

1

5

9 

 الثقافتنيجدلية احلوار والصداـ بني  سليماف بن ابتل الباتلي
 -العصر احلاضر  يف ةيالغربو  ةاإلسالمي

 حتليلية اقديةدراسة 
أ.د. مفرح القوسي. 
 د.عبد   العويسي

 (31اجللسة)
71/7/3310 

يعاد لضبط  سلطط
ادلخطط 
 وتقسيماتو

1

6

2 

 أاوار بنت إبراىيم السيد اذلاشم
 51أجلت فصلني اجللسة 

 5342-3-55بتاريخ 

 ادلعاصرالنزعة اإلاسااية يف الف ر العريب 
 دراسة اقدية يف ضوء اإلسالـ

 د. عبد   العويسي
د. عبد الر ن 

 الزايدي

 (31اجللسة)    
71/7/3310 

 سلطط

1

6

1 

 -العقد االجتماعي يف الف ر الغريب احلديث    بن سليماف العنزي
 دراسة اقدية 

أ.د. أ د بن عبد 
 العزيز احللييب

 (31اجللسة)  
71/7/3310 

 سلطط

1

6

0 

عادؿ بن عبد العزيز بن موسى 
 آؿ موسى

حقوؽ ا سرى يف اإلسالـ واالتفاقيات 
 دراسة ثقافية مقاراة -الدولية 

 (33اجللسة ) د. إبراىيم طلبة 
11/7/3310 

 سلطط

1

6

3 

 -"ادلدينة الفاضلة" يف الف ر الغريب احلديث  عبد   بن   بن انصر الرشيد
 دراسة حتليلية اقدية

 احلسي د. أ د 
 د. عبد   العويسي

 (33اجللسة )
11/7/3310 

سلطط يعاد لضبط 
 ادلخطط

1

6

3 

دراسة  -التبعية الثقافية يف العامل اإلسالمي  أ د بن عبد   ادلاضي
 حتليلية اقدية

 (33اجللسة ) للوحيقاد.عبدالر ن 
11/7/3310 

 سلطط



1

6

5 

دراسة  -اجلديد العريب اخلطا  الليربايل  صاحل بن عبد   العدواف
 حتليلية اقدية 

 أ.د. مفرح القوسي
 د.عبد   العويسي

 (35اجللسة )
 ه2/1/3310

)يعاد سلطط 
للطالب لضبط 

 ا بوا (
1

6

6 

 (35اجللسة ) د. انصر الرتكي البناء احلضاري للفرد يف اإلسالـ ومعوقاتو تغريد بنت حيىي ادلقحم
 ه2/1/3310

ف ر  يعتذر عن 
لعدـ ادلوضوع 
 صالحيتو

1

6

7 

أمل بنت عبد   بن علي 
 العرالف

دراسة  -قضية احلرية يف الف ر الوجودي 
 اقدية يف ضوء اإلسالـ

 د. عبد   العويسي
 د.عبدالر ن الزايدي 

 (35اجللسة )
 ه2/1/3310

)يعاد  ف ر 
للطالبة لضبط 
 ا بوا (

1

6

8 

بدر بن سليماف بن عامرآؿ 
 عامر

جلماعات الت فريية منهرية احلوار مع ا
 دراسة امرية تطبيقية -ادلعاصر  

. عبد الر ن د
 للوحيقا

 (35) اجللسة
33/1/3310 

 سلطط

1

6

9 

جدلية احلوار والصداـ بني الثقافتني  سليماف بن ابتل الباتلي
 -العصر احلاضر  يف يةالغرباإلسالمية و 

 دراسة حتليلية اقدية
عبد الر ن  أ.د. 

 .الزايدي 
 (35اجللسة )

33/1/3310 
 سلطط 

1

7

2 

 االتصاؿ الثقايف بني ادلسلمني وا مم ا خرى فهد بن عبد العزيز آؿ فرايف
 -دراسة اقدية  -

أ.د. عبد الر ن 
 الزايدي

 د.إبراىيم طلبة

 (35اجللسة )
33/1/3310 

سلطط يعاد 
للطالب لضبط 

 ادلخطط
1

7

1 

دراسة  -اذلوية الثقافية يف اجملتمع اإلسالمي  ادى بنت   سعود التميمي
 حتليلية اقدية 

 د. عبد   الزايدي
 د. عبد   العويسي

 (32اجللسة)
31/3/3310 

 سلطط يعاد
للطالبة بناء على 
 العنواف اجلديد

1

8

0 

حقوؽ السرني يف اإلسالـ واالتفاقيات  عبد   بن عبد العزيز الدويش
 قاراةدراسة ثقافية م -الدولية 

 د. انصر آؿ تومي
 د. أ د احلسي 

 (31اجللسة)
72/3/3310 

 ف ر 

1

8

3 

أمل بنت عبد   بن علي 
 العرالف

طلب أتجيل فصلني ومتت 
 8342-3-3ادلوافقة بتاريخ 

دراسة  -قضية احلرية يف الف ر الوجودي 
 اقدية يف ضوء اإلسالـ

أ.د.  عبد الر ن   
 الزايدي .

 (31اجللسة)
72/3/3310 

 سلطط

1

8

3 

 -"ادلدينة الفاضلة" يف الف ر الغريب احلديث  عبد   بن   بن انصر الرشيد
 دراسة حتليلية اقدية

أ.د. عبد الر ن 
 الزايدي

 (31اجللسة)
72/3/3310 

 سلطط 

1

8

3 

 ادى بنت   سعود التميمي
طلب أتجيل فصلني ومتت 

 8342-3-3ادلوافقة بتاريخ 

 (31اجللسة) د. أ د احللييب دراسة أتصيلية  -اذلوية الثقافية اإلسالمية 
72/3/3310 

 سلطط 

1

8

5 

القيم يف اجملتمع العريب قبل اإلسالـ ومنهج  سلماف بن صاحل   الصويلح
 اإلسالـ يف التعامل معها

 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العمرو

 (39اجللسة)
3/5/3310 

يعاد للطالب 
إلعاد  صياغة 

 ادلخطط



1

8

6 

قضية الثقافة لدى منممة ا مم ادلتحد   عمار بن عمر ادلفدى
للرتبية والعلم والثقافة )اليواس و( دراسة 

 اقدية

 د. إبراىيم طلبة
أ.د. عبد الر ن 

 الزايدي

 (39اجللسة)
3/5/3310 

وافق اجمللس على 
 إلغاء الف ر 

1

8

7 

 -الفراغ الثقايف لدى الشبا  أسبابو  عمار بن عمر ادلفدى
 سبل عالجو  -آاثره  -مماىره

 (39اجللسة) د. إبراىيم طلبة
3/5/3310 

يعاد للطالب 
 لضبط العنواف

1

8

8 

 د. عبد   العويسي دراسة أتصيلية - التف ري العلمي عبد   بن انيف العتييب
أ.د عبد الر ن 

 الزايدي

 (39اجللسة)
3/5/3310 

 ف ر 

1

8

9 

دراسة  -اخلطا  الليربايل العريب اجلديد  صاحل بن عبد   العدواف
 حتليلية اقدية 

 أ.د. مفرح القوسي
 د.عبد   العويسي

 (71اجللسة)
3/5/3310 

يعاد ادلخطط 
 لضبط ا بوا (

1

9

2 

 االتصاؿ الثقايف بني ادلسلمني وا مم ا خرى فهد بن عبد العزيز آؿ فرايف
 -دراسة اقدية  -

أ.د. عبد الر ن 
 الزايدي

 د.إبراىيم طلبة

 (71اجللسة)
3/5/3310 

يعاد )سلطط 
للطالب لضبط 

 (ادلخطط
1

9

1 

 د. إبراىيم طلبة دراسة اقدية -قضية الشك يف الف ر الغريب  رمي صاحل ادلنصور
 د. عبد   العويسي

 (71اجللسة)
3/5/3310 

 ف ر 
 يعاد للطالبة

1

9

0 

 لدى الشبا  الثقافةمش لة  عمار بن عمر ادلفدى
 دراسة حتليلية

 (71اجللسة) د. إبراىيم طلبة
33/5/3310 

يعاد للطالب 
لترلية ماىية 
 مش لة الثقافة

1

9

3 

 (71اجللسة) د. انصر الرتكي القيم اخللقية لرعاية ادلسنني يف ضوء اإلسالـ تغريد بنت حيىي ادلقحم
33/5/3310 

 اعتذر اجمللس

1

9

3 

وأثره الثقايف على منمومة اإلعالـ اجلديد  القحطاين بنت   زينة
 القيم اخللقية يف اجملتمع السعودي

 (71اجللسة) د. إبراىيم طلبة
33/5/3310 

 اعتذر اجمللس

1

9

5 

 فهد بن عبد العزيز آؿ فرايف
 أتجيل للمر  الثااية
ادلوافقة  41/ 42العاـ القادـ 
-2-51بتاريخ  42ابجللسة 
5342 

بني ادلسلمني وا مم ادلعاصر االتصاؿ الثقايف 
 ا خرى
 -دراسة اقدية  -

 (77اجللسة) أ د احللييبأ.د. 
31/5/3310 

 سلطط 

1

9

6 

حقوؽ ادلسنني يف اإلسالـ واالتفاقيات  تغريد بنت حيىي ادلقحم
 الدولية

 (71اجللسة) د. انصر الرتكي
75/5/3310 

إحضار مواد 
ابالتفاقيات 

الدولية عن حقوؽ 
 ادلسنني

1

9

7 

حقوؽ السرني يف اإلسالـ واالتفاقيات  عبد   بن عبد العزيز الدويش
 دراسة ثقافية مقاراة -الدولية 

 (73اجللسة) عبد   الزايديد.
9/0/3310 

 سلطط 



1

9

8 

دراسة  -اخلطا  الليربايل العريب اجلديد  صاحل بن عبد   العدواف
 حتليلية اقدية 

 (73اجللسة) خالد السيف د.
9/0/3310  

 سلطط

 

1

9

9 

االتفاقيات يف ادلرأ  يف اإلسالـ و   اية رمي بنت عبدالر ن اجلريوي
 الدولية دراسة ثقافية مقاراة

 (75اجللسة ) انصر الرتكيد.
 هـ32/0/3310

 سلطط

0

2

2 

دراسة  –مش لة الثقافة لدى الشبا   عمار ادلفدى
 حتليلية اقدية

 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العويسي

 انصر اليحيد. 

 (70اجللسة )
 هـ73/0/3310

 ف ر 

0

2

1 

القيم يف اجملتمع العريب قبل اإلسالـ ومنهج  سلماف بن صاحل   الصويلح
 دراسة اقدية –اإلسالـ يف التعامل معها 

 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العمرو

 (70اجللسة )
 هـ73/0/3310

يعاد للطالب 
 خططلضبط ادل

0

2

0 

بن عبد أمساء بنت انصر 
 العزيز التميمي

 د. عبد   العمرو الرتمجة وآاثرىا الثقافية
 د. إبراىيم طلبة

 (72اجللسة)
 هـ3/2/3310

يعاد للطالبة 
 لضبط ادلخطط 

0

2

3 

دراسة  -التعدد الثقايف يف العصر ا ادلسي  خالد بن عبد   ادلويس
 حتليلية اقدية

 د. عبد   الصرامي
 د. عبد   العويسي

 (72اجللسة)
 هـ3/2/3310

يعاد للطالب 
 لضبط ادلخطط

0

2

3 

 (72اجللسة) د. إبراىيم طلبة  البناء احلضاري زينة بنت مقبوؿ القحطاين
 هـ3/2/3310

ف ر  اعتذر 
 اجمللس

0

2

5 

يف الف ر اإلسالمي والف ر الغريب احلق  زينة بنت مقبوؿ القحطاين
  دراسة ثقافية مقاراة –احلديث 

 طلبةد. إبراىيم 
 د. عبد   العمرو

 (79اجللسة)
 هـ77/2/3310

 ف ر  

0

2

6 

 الثقافة الشعبية وآاثرىا أمل مساح شلدوح العنزي
 دراسة حتليلية اقدية

 د. أ د احلسي 
 د. عبد   العويسي
أ.د.عثماف بن صاحل 

 العامر

 (11اجللسة )
 ه79/2/3310

يعاد للطالبة 
لضبط ادلخطط 
 وتقسيماتو

0

2

7 

دراسة حتليلية  -الفلسفة النسوية الغربية  بنت عبد   احلريبفايز  
 اقدية

أ.د.عثماف بن صاحل 
 العامر

 (11اجللسة )
 ه79/2/3310

 سلطط

0

2

8 

 -قضية الشك يف الف ر الغريب احلديث  رمي صاحل ادلنصور
 دراسة اقدية

أ.د.عثماف بن صاحل 
 العامر

 (11اجللسة )
 ه79/2/3310

 سلطط

0

2

9 

عبد   بن   غاد  بنت 
 الزامل

 (11اجللسة ) د. عمر ب  مصطفى ادلنهج اإلسالمي يف تقييم احلضارات
 ه79/2/3310

ف ر  تعاد للطالبة 
لتحرير ف ر  

ادلوضوع وعناصره 
 وزلاوره 

0

1

2 

حقوؽ ادلسنني يف اإلسالـ واالتفاقيات  تغريد بنت حيىي ادلقحم
 الدولية

 د. انصر الرتكي
 العويسيد. عبد   

 (13اجللسة)
2/1/3310 

 ف ر 

0

1

1 

 الثقافة الشعبية وآاثرىا أمل مساح شلدوح العنزي
 دراسة حتليلية اقدية

 د. أ د احلسي 
 د. عبد   العويسي

 (13اجللسة )
 ه2/1/3310

يعاد للطالبة 
لضبط ادلخطط 



أ.د.عثماف بن صاحل 
 العامر

 وتقسيماتو

0

1

0 

 -الف ر الغريب احلديث  قضية الشك يف رمي صاحل ادلنصور
 دراسة اقدية

أ.د.عثماف بن صاحل 
 العامر

 (7اجللسة )
 ه30/33/3310

سلطط )مت حتديد 
ادلشرؼ يف ىذه    

 اجللسة (
0

1

3 

دراسة  -التعدد الثقايف يف العصر ا ادلسي  خالد بن عبد   ادلويس
 حتليلية اقدية

 د. عبد   الصرامي
 د. عبد   العويسي

 (7)اجللسة 
 ه30/33/3310

يعاد للطالب 
 لضبط ادلخطط
)البا  الثالث 

 فقط(
0

1

3 

دراسة  -التعدد الثقايف يف العصر ا ادلسي  خالد بن عبد   ادلويس
 حتليلية اقدية

عبد الر ن د. 
 اللوحيق

 (1اجللسة )
 ه71/33/3310

 سلطط

0

1

5 

ادلسلم يف  مش لة الثقافة لدى الشبا  عمار بن عمر ادلفدى
دراسة  – وسبل عالجها العصر احلاضر
 حتليلية اقدية

 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العويسي
 د. انصر اليحي

 (1اجللسة )
 ه71/33/3310

مت تغيري العنواف 
 يف ىذه اجللسة
يعاد للمرلس 
 لضبط ادلخطط

 
0

1

6 

يف الف ر الغريب وآاثرىا  (الربامجاتيةالنفعية ) فيصل بن فاحل الربقي
 دراسة حتليلية اقدية –

 د. عبد   العويسي
 د. انصر اليحىي

 (3اجللسة )
 ه77/37/3310

 ف ر 

مش لة الثقافة لدى الشبا  ادلسلم يف  عمار بن عمر ادلفدى 
دراسة  –العصر احلاضر وسبل عالجها 

 حتليلية اقدية

 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العويسي

 اليحي د. انصر

 (1اجللسة )
 ه71/33/3310

يعاد للمرلس 
 لضبط ادلخطط

 
مش لة الثقافة لدى الشبا  ادلسلم يف  عمار بن عمر ادلفدى 

دراسة  –العصر احلاضر وسبل عالجها 
 حتليلية اقدية

 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العويسي
 د. انصر اليحي

 (2اجللسة )
 ـه31/3/3312

يعاد للمرلس 
لضبط ادلخطط 
يف البا  الثالث 

 فقط
 

حقوؽ ادلسنني يف اإلسالـ واالتفاقيات  تغريد بنت حيىي ادلقحم 
 -دراسة مقاراة –الدولية 

 (2اجللسة ) د. انصر الرتكي
 ـه31/3/3312

  سلطط

 الثقافة الشعبية وآاثرىا أمل مساح شلدوح العنزي 
 دراسة حتليلية اقدية

 د. أ د احلسي 
 د. عبد   العويسي
أ.د.عثماف بن صاحل 

 العامر

 (1اجللسة )
 هـ71/3/3312

يعاد للطالبة 
لضبط ادلخطط 
 وتقسيماتو

 - وآاثره يف العصر احلاضريف الغر  اإلحلاد  خلود بنت صاحل السياري 
 - دراسة اقدية

 د. عبد   الزايدي
 د.عبد   العويسي

 (1اجللسة )
 هـ71/3/3312

يعاد للطالبة 
 لضبط ادلخطط



الذرائعية )الربامجاتية( يف الف ر الغريب وآاثرىا  بن فاحل الربقي فيصل 
 دراسة اقدية –

 د. عبد   العويسي
 د. انصر اليحىي

 (1اجللسة )
 هـ71/3/3312

يعاد للطالب 
 لضبط ادلخطط

الذرائعية )الربامجاتية( يف الف ر الغريب وآاثرىا  فيصل بن فاحل الربقي 
 دراسة اقدية –

 د.

 
 (31)اجللسة 

 هـ3/7/3312
 سلطط

 عمار بن عمر ادلفدى 
طلب أتجيل فصلني ومتت 

 8342-3-3ادلوافقة بتاريخ 

مش لة الثقافة لدى الشبا  ادلسلم يف 
دراسة  –العصر احلاضر وسبل عالجها 

 حتليلية اقدية

 (31اجللسة ) عثماف العامرد. 
 هـ3/7/3312

 سلطط
 

التحوالت القيمية يف اجملتمع العريب ادلعاصر  غاد  بنت عبد   الزامل 
 -دراسة حتليلية اقدية –

 عمر ب  مصطفىد.
 د. مها اجلريس

 د. عبد   العمرو

 (37اجللسة )
 هـ31/7/3312

 ف ر 

 احلضارات السابقة على احلضار  ريثأت صلالء بنت إبراىيم الداوود 
اإلسالمية يف رلاؿ النمم يف العصر العباسي 

 اقديةحتليلية  دراسة  -ا وؿ 

د. عبد الر ن 
 الزايدي

 د.عبد   العمرو

 (37اجللسة )
 هـ31/7/3312

 ف ر 

اإلحلاد يف الغر  يف العصر احلاضر وآاثره   خلود بنت صاحل السياري 
 -دراسة اقدية  -

 (37اجللسة ) إبراىيم طلبةد. 
 هـ31/7/3312

 سلطط

 د. عبد   العويسي دراسة أتصيلية -العلمي التف ري  عبد   بن انيف العتييب 
أ.د عبد الر ن 

 الزايدي

 (33اجللسة)
1/1/3312 

 ف ر 
)يعاد لضبط 
 ادلخطط(

احلق يف الف ر اإلسالمي والف ر الغريب  زينة بنت مقبوؿ القحطاين 
 دراسة ثقافية مقاراة  –احلديث 

 د. إبراىيم طلبة
 د. عبد   العمرو

 (32اجللسة)
 هـ35/3/3310

يعاد للطالبة 
  لضبط ادلخطط

أتثري احلضارات السابقة على احلضار   صلالء بنت إبراىيم الداوود 
اإلسالمية يف رلاؿ النمم يف العصر العباسي 

 دراسة  حتليلية اقدية  -ا وؿ 

د. عبد الر ن 
 الزايدي

 د.عبد   العمرو

 (31اجللسة )
 هـ77/3/3312

 ف ر 
يعاد للطالبة 
 ادلخططلضبط 

 الثقافة الشعبية وآاثرىا أمل مساح شلدوح العنزي 
 دراسة حتليلية اقدية

 د. أ د احلسي 
 د. عبد   العويسي
أ.د.عثماف بن صاحل 

 العامر

 (31اجللسة )
 هـ77/3/3312

يعاد للطالبة 
لضبط ادلخطط 
 وتقسيماتو

احلضار  أتثري احلضارات السابقة على  صلالء بنت إبراىيم الداوود 
اإلسالمية يف رلاؿ النمم يف العصر العباسي 

  -دراسة  حتليلية اقدية -ا وؿ 

د. عبد الر ن 
 الزايدي

 د.عبد   العمرو

 (71اجللسة )
 هـ0/5/3312

 ف ر 
يعاد للطالبة 
 لضبط ادلخطط
 البا  الثاين

 الثقافة الشعبية وآاثرىا أمل مساح شلدوح العنزي 
 دراسة حتليلية اقدية

أ.د.عثماف بن صاحل 
 العامر

 (71اجللسة )
 هـ0/5/3312

 سلطط



 اإلسالـ العلمي يف ضوءالتف ري  عبد   بن انيف العتييب 
 وآاثرهحقيقتو ورلاالتو 

 د. عبد   العويسي
أ.د عبد الر ن 

 الزايدي

 (73اجللسة)
 هـ31/5/3312

 ف ر 
)يعاد لضبط 
 ادلخطط(

القيم يف اجملتمع العريب قبل اإلسالـ ومنهج  سلماف بن صاحل   الصويلح 
 دراسة اقدية –اإلسالـ يف التعامل معها 

 د. أ.

 
 (73اجللسة)

 هـ31/5/3312
 سلطط

احلق يف الف ر اإلسالمي والف ر الغريب  زينة بنت مقبوؿ القحطاين 
 دراسة ثقافية مقاراة  –احلديث 

 أ.د. مفرح القوسي

 
 (73اجللسة)

 هـ31/5/3312
 سلطط 

القيم يف اجملتمع العريب قبل اإلسالـ ومنهج  سلماف بن صاحل   الصويلح 
 دراسة اقدية –اإلسالـ يف التعامل معها 

د. عبد الر ن بن 
 معال اللوحيق 

 

 (77اجللسة)
 هـ71/5/3312

 سلطط

أتثري احلضارات السابقة على احلضار   صلالء بنت إبراىيم الداوود 
اإلسالمية يف رلاؿ النمم يف العصر العباسي 

  -دراسة  حتليلية اقدية -ا وؿ 

 أ د احللييب د.أ.

 
 (71اجللسة )

 هـ72/5/3312
 سلطط

ضماانت حقوؽ اإلاساف يف الف ر اإلسالمي  إبراىيم بن صاحل الدسيماين 
 دراسة ثقافية مقاراة –والف ر الغريب 

 (75اجللسة ) إبراىيم طلبةد. 
 هـ39/0/3312

 سلطط

 –التغريات القيمية يف اجملتمع العريب ادلعاصر  غاد  بنت عبد   الزامل 
 -دراسة حتليلية اقدية

 د.عمر ب  مصطفى
 د. مها اجلريس

 د. عبد   العمرو

 (75اجللسة )
 هـ39/0/3312

 ف ر 
يعاد للطالبة 
 لضبط ادلخطط

حق العمل اخلريي يف اإلسالـ ويف االتفاقيات  أماين السويح 
 دراسة ثقافية مقاراة –الدولية 

 د. حسني الديب
 د. انصر آؿ تومي
 د. عبد   الزايدي

 (72اجللسة )
 هـ3/2/3312

 ف ر 

 عبد   بن انيف العتييب 
أتجيل فصلني دراسيني العاـ 

 41/ 42اجلامعي 

 التف ري العلمي يف ضوء اإلسالـ
 ورلاالتو وآاثرهحقيقتو 

 إبراىيم طلبةد. 

 
 (72اجللسة )

 هـ3/2/3312
 سلطط

أمساء بنت انصر بن عبد  
 العزيز التميمي

 د. عبد   العمرو الرتمجة وآاثرىا الثقافية
 د. إبراىيم طلبة

 (11اجللسة)
 هـ1/1/3312

يعاد للطالبة 
 لضبط ادلخطط 

 –التغريات القيمية يف اجملتمع العريب ادلعاصر  غاد  بنت عبد   الزامل 
 -دراسة حتليلية اقدية

 د.عمر ب  مصطفى
 د. مها اجلريس

 د. عبد   العمرو

 (11اجللسة)
 هـ1/1/3312

يعاد للطالبة 
 لضبط ادلخطط

الرؤية ال واية النشوئية الداروينية وااع اساهتا  عفاؼ  بنت   اذلدلق 
 دراسة اقدية –على الف ر ادلعاصر 

 (3اجللسة ) د. عبد   العويسي
9/3/3311 

 ف ر 

دراسة حتليلية  –النمرية ما بعد ال ولوايالية  مالؾ بنت إبراىيم اجله  
 اقدية

 (5اجللسة ) د. عبد   العويسي
30/3/3311 

ف ر  يعاد للطالبة 
 لتوضيح الف ر 



 –التغريات القيمية يف اجملتمع العريب ادلعاصر  غاد  بنت عبد   الزامل 
 -دراسة حتليلية اقدية

 د.عمر ب  مصطفى
 د. مها اجلريس

 د. عبد   العمرو

 (11اجللسة)
 هـ1/1/3312

يعاد للطالبة 
 لضبط ادلخطط

 –امرية ما بعد االستعمار)ال ولوايالية( مالؾ بنت إبراىيم اجله  
 دراسة حتليلية اقدية

   العويسيد. عبد 
 أ.د. انصر آؿ تومي

 (1اجللسة )
2/7/3311 

 ف ر  

 –التغريات القيمية يف اجملتمع العريب ادلعاصر  غاد  بنت عبد   الزامل 
 -دراسة حتليلية اقدية

 د.عمر ب  مصطفى
 د. مها اجلريس

 د. عبد   العمرو

 (1اجللسة )
2/7/3311 

 ف ر 
 

حق العمل اخلريي يف النماـ اإلسالـ  أماين   السويح 
 دراسة ثقافية مقاراة –واالتفاقيات الدولية 

 (1اجللسة ) د.
2/7/3311 

 سلطط

 غاد  بنت عبد   الزامل 
أتجيل فصلني دراسيني العاـ 

 82ابجللسلة  42/41القادـ 
 58/2/5342بتاريخ 

 –التغريات القيمية يف اجملتمع العريب ادلعاصر 
  دراسة حتليلية اقدية

 (33اجللسة ) عبد   الطويلد.
31/1/3311 

 سلطط

 (37اجللسة )  يف ضوء اإلسالـالتدافع احلضاري  خلود بنت   الزيد  
71/1/3311 

 سلطط 
يعاد للطالبة للنمر 
يف البا  الثاين 

 والثالث
 (32اجللسة ) احللييب د. ا دأ. التدافع احلضاري يف ضوء اإلسالـ خلود بنت   الزيد  

30/5/3311 
 سلطط

اخلطيئة يف الف ر أإلسالمي والف ر اإلاساين  أروى بنت عبد   ادلزيد 
 دراسة ثقافية مقاراة –

 أ.د. انصر آؿ تومي
 د. عبد   العويسي
 د. عمر ب  مصطفى

 (73اجللسة )
2/0/3311 

 ف ر 

السنن احلضارية يف الف ر اإلسالمي والف ر  شعاع عبد الر ن ادلطلق 
 دراسة اقدية يف ضوء اإلسالـ –الغريب 

تعاد الف ر    
 لتحريرىا

دراسة  -حقيقة اللعب وآاثرىا الثقافية سار  بنت أ د الزامل 
 أتصيلية

 (71اجللسة ) 
71/0/3311 

 عدـ ادلوافقة

الفطر  بني الف ر اإلسالمي والف ر اإلاساين  خلود بنت  ود العنزي 
 درسة ثقافية مقاراة –

 (71اجللسة ) 
71/0/3311 

تعاد للطالبة 
إليضاح الف ر  
والدراسات 
 السابقة

منهج اإلسالـ يف العالقة بني الفرد واجملتمع  شعاع عبد الر ن ادلطلق 
 دراسة أتصيلية –

 (71اجللسة ) 
71/0/3311 

 عدـ ادلوافقة

 –امرية ما بعد االستعمار)ال ولوايالية( مالؾ بنت إبراىيم اجله  
 دراسة حتليلية اقدية

 (71اجللسة ) د. عبد   العويسي
71/0/3311 

 سلطط 



أمساء بنت انصر بن عبد  
 العزيز التميمي

 يف احلضار  اإلسالمية الرتمجة
 وآاثرىا الثقافية

 (71اجللسة ) ود. عبد   العمر 
71/0/3311 

 سلطط

 اية البيئة يف اإلسالـ واالتفاقيات  فاخر  بنت عيد القحطاين 
 دراسة ثقافية مقاراة –الدولية 

 أ.د. انصر آؿ تومي
 د. عبد   العويسي

 

(73اجللسة )  
31/2/3311  

 ف ر 

حقوؽ ا قليات يف اإلسالـ  مشاعل بنت علي ادلااع 
دراسة  –واالتفاقيات الدولية 
 ثقافية مقاراة

عبد العزيز د. 
 القشعمي

 أ.د. انصر آؿ تومي
 

(73اجللسة )  
31/2/3311 

 ف ر 

 اية البيئة يف اإلسالـ واالتفاقيات  فاخر  بنت عيد القحطاين 
 دراسة ثقافية مقاراة –الدولية 

 د. عبد   العويسي
 

(75اجللسة )  

71/2/3311  
  سلطط

حقوؽ العماؿ يف النماـ اإلسالمي  شعاع بنت عبد الر ن ادلطلق 
دراسة  –واالتفاقيات الدولية 
 ثقافية مقاراة

 أ.د. انصر آؿ تومي
 د. مها اجلريس

(75اجللسة )  

71/2/3311  
 ف ر 

التنمية يف اإلسالـ واالتفاقيات  اور  عبد   سلطاف الرويس 
 الدولية دراسة ثقافية مقاراة

 أ.د. عبد   العمرو
 توميأ.د.انصر آؿ 

(70اجللسة )  

72/2/3311  
 ف ر 

ظاىر  اخلوؼ من اإلسالـ  سار  بنت أ د الدويش 
دراسة حتليلية  –)اإلسالموفوبيا( 
 اقدية

 د. أ د احلسي 
 د. عمر ب  مصطفى
 أ.د.انصر آؿ تومي

(70اجللسة )  

72/2/3311  
 ف ر 

 اية ادلستهلك بني الشريعة  سار  بنت أ د الزامل 
والقوااني الوضعية دراسة اإلسالمية 

 ثقافية مقاراة

(70اجللسة )   

72/2/3311  
 عدـ ادلوافقة

الرؤية ال واية الدارواية وااع اساهتا  عفاؼ   اذلدلق 
 على الف ر الغريب
 دراسة حتليلية اقدية

 د. عبد   العويسي
 أ.د. عبد   العمرو
أ.د. عبد الر ن 

 الزايدي

(70اجللسة )  

72/2/3311  
 ف ر 

حقوؽ ا قليات يف اإلسالـ  مشاعل بنت علي ادلااع 
دراسة  –واالتفاقيات الدولية 
 ثقافية مقاراة

 أ.د. عبد   العمرو
 

(72اجللسة )  
5/1/3311 

 سلطط



حقوؽ العماؿ يف النماـ اإلسالمي  شعاع بنت عبد الر ن ادلطلق 
دراسة  –واالتفاقيات الدولية 
 ثقافية مقاراة

(72اجللسة ) الزايدي د. عبد    
5/1/3311  

 سلطط

النوع االجتماعي )اجلندر( وأبعاده  هنى بنت صاحل اخلليفي 
 دراسة حتليلية ثقافية –الثقافية 

 أ.د. انصر آؿ تومي
 أ.د. عبد   العمرو
 د. عبد   العويسي

(71اجللسة )  
37/1/3311 

 ف ر 

م افحة اجلردية يف اإلسالـ  اور  بنت مرشد التميمي 
 دراسة مقاراة –وادلواثيق الدولية 

(71اجللسة )   
37/1/3311  

يعاد للطالبة 
للتأكد من وجود 
مواثيق دولية دي ن 

 دراستها
الفطر  بني الف ر اإلسالمي والف ر  خلود  ود العنزي 

 دراسة ثقافية مقاراة –اإلاساين 
(79اجللسة )   

37/1/3311  
يعاد للطالبة 

للتأكد من وجود 
 ماد  علمية كافية

حرية الرأي يف اإلسالـ واالتفاقيات  سار  بنت أ د الزامل 
 دراسة ثقافية مقاراة –الدولية 

(11اجللسة )   
39/1/3311  

 ف ر  
عدـ ادلوافقة على 

 ادلوضوع
الفطر  يف الف ر اإلسالمي والف ر  خلود  ود العنزي 

 دراسة ثقافية مقاراة –الغريب 
 انصر الرتكيد. 

 د عبد   العمرو
 د. عبد   العويسي

(11اجللسة )  
39/1/3311  

 ف ر 

التف ري ادلقاصدي مناىرو  أمساء تركي العتييب  
 وخصائصو وغاايتو 

(11اجللسة )   
39/1/3311  

عدـ ادلوافقة 
لتداخلو مع حبث 
 دكتوراه يف القسم

اسرتاتيريات ادلؤمترات التنصريية  سار  أ د الزامل  
 –ـ 5122وآاثرىا من عاـ 
 ـ دراسة اقدية5122

 د. انصر آؿ تومي 
 د. انصر الرتكي

 د. عبد   الزايدي

(11اجللسة )  
39/1/3311  

 ف ر 

االتفاقيات  م افحة الفساد يف مها بنت عبد الر ن الرتكي 
دراسة حتليلية اقدية يف  –الدولية 

 ضوء اإلسالـ 

 مها اجلريسي د.
 د. انصر آؿ التومي
 د. عبد   العويسي

(11اجللسة )  
39/1/3311  

 ف ر 

م افحة اجلردية يف اإلسالـ ويف  اور  مرشد التميمي 
دراسة ثقافية  –االتفاقيات الدولية 
 مقاراة

 د. عبد   الزايدي
 د. عبد   العمرو
 د. انصر آؿ تومي

(11اجللسة )  
39/1/3311  

 ف ر 



ااع اسات الرؤية ال واية الدارواية  عفاؼ   اذلدلق 
 على الف ر الغريب
 دراسة حتليلية اقدية

أ.د. عثماف بن صاحل 
 العامر

(11اجللسة )  

39/1/3311  
 سلطط

النوع االجتماعي )اجلندر( وأبعاده  هنى بنت صاحل اخلليفي 
 دراسة حتليلية اقدية –الثقافية 

 
 أ.د. مفرح القوسي

(7اجللسة )  
5/3/3319 

 سلطط

م افحة الفساد يف االتفاقيات  مها بنت عبد الر ن الرتكي 
دراسة حتليلية اقدية يف  –الدولية 

 ضوء اإلسالـ 

 د. مها اجلريسي
 د. انصر آؿ التومي
 د. عبد   العويسي

(11اجللسة )  
39/1/3311  

يعاد للطالبة 
 لضبط ادلخطط

التنمية يف الرؤية اإلسالمية  اور  عبد   سلطاف الرويس 
  -واالتفاقيات الدولية

 دراسة ثقافية مقاراة 

 أ.د. عبد   العمرو
 أ.د.انصر آؿ تومي

(2اجللسة )  

31/7/3319  
 ف ر 

يعاد للطالبة 
 لضبط ادلخطط

 اخلطيئة أروى بنت عبد   ادلزيد 
 –إلسالمي والف ر اإلاساين بني الف ر ا

 -دراسة ثقافية مقاراة

 أ.د. انصر آؿ تومي
 د. عبد   العويسي
 د. عمر ب  مصطفى

(2اجللسة )  

31/7/3319 
يعاد للطالبة  ف ر 

 لضبط ادلخطط 
ويقرتح تعديل 
 العنواف إىل:

اخلطيئة يف الف ر 
دراسة  –اإلاساين 

اقدية يف ضوء 
 اإلسالـ 

اسرتاتيريات ادلؤمترات التنصريية  سار  أ د الزامل  
 –ـ 5122وآاثرىا من عاـ 
 ـ دراسة اقدية5122

 د. انصر آؿ تومي 
 د. انصر الرتكي

 د. عبد   الزايدي

(1اجللسة )  
32/7/3319  

 ف ر 
يعاد للطالبة 
 لضبط ادلخطط

م افحة الفساد يف االتفاقيات  مها بنت عبد الر ن الرتكي 
دراسة حتليلية اقدية يف  –الدولية 

 ضوء اإلسالـ 

 د. مها اجلريس
 د. انصر آؿ التومي
 د. عبد   العويسي

(9اجللسة )  
73/7/3311  

الغاء الف ر  
لتداخلها مع 
موضوع مسرل 

 ابلقسم
اسرتاتيريات ادلؤمترات التنصريية  سار  أ د الزامل  

 –ـ 5122وآاثرىا من عاـ 
 ـ دراسة اقدية5122

 د. انصر آؿ تومي 
 د. انصر الرتكي

 د. عبد   الزايدي

(9اجللسة )  
73/7/3319  

 ف ر 
يعاد للطالبة 
 لضبط ادلخطط



االستشراؼ التخطيطي الغريب  ادى بنت   اذلدلق 
ادلعاصر للعامل اإلسالمي مؤسستا 
 "رااد" و "بيو" ا مري يتاف أمنوذجا

أ.د. عبد الر ن 
 الزايدي

 (31اجللسة )
7/1/3319 

 ف ر  
اعتذر اجمللس 
لعدـ مناسبة 
 ادلوضوع

التنمية يف الرؤية اإلسالمية  اور  عبد   سلطاف الرويس 
  -واالتفاقيات الدولية

 دراسة ثقافية مقاراة 

 أ.د. عبد   العمرو
 أ.د.انصر آؿ تومي

 (31اجللسة )
7/1/3319 

 ف ر 
يعاد للطالبة 
 التقسيماتلضبط 

وتفصيل مطالب 
ادلباحث يف 

الفصل الثاين من 
البا  ا وؿ 
 والبا  الثاين

التنمية يف الرؤية اإلسالمية  اور  عبد   سلطاف الرويس 
  -واالتفاقيات الدولية

 دراسة ثقافية مقاراة 

 أ.د. عبد   العمرو
 أ.د.انصر آؿ تومي

 (31اجللسة )
71/1/3319 

 ف ر 
يعاد للطالبة 

 لضبط التقسيمات
مطالب وتفصيل 
ادلباحث يف 

الفصل الثاين من 
البا  ا وؿ 
 والبا  الثاين

اسرتاتيريات ادلؤمترات التنصريية  سار  أ د الزامل  
 –ـ 5122وآاثرىا من عاـ 
 ـ دراسة اقدية5122

 
 د. انصر الرتكي

(33اجللسة )  
11/1/3319  

 سلطط

عة العلموية يف الف ر العريب النز  ادى   اذلدلق 
 ادلعاصر

(35اجللسة ) مها اجلريسد.   
2/3/3319  

 ف ر 
حترير الف ر  
والرجوع إىل 

ال تب ادلقرتحة 
 من القسم

ظاىر  اخلوؼ من اإلسالـ  سار  بنت أ د الدويش 
دراسة حتليلية  –)اإلسالموفوبيا( 
 اقدية

 د. أ د احلسي 
 د. عمر ب  مصطفى
 أ.د.انصر آؿ تومي

(71اجللسة )  

31/0/3319  
 ف ر 
للطالبة اد يع

 لضبط ادلخطط

 اخلطيئة يف الف ر اإلاساين أروى بنت عبد   ادلزيد 
 دراسة اقدية يف ضوء اإلسالـ – 

 أ.د. انصر آؿ تومي
 د. عبد الر ن اللوحيق

(71اجللسة )  

31/0/3319 
 ف ر  يعاد للطالبة
 لضبط ادلخطط 



  د. عمر ب  مصطفى

أمساء بنت تركي بن سهو  
 العتييب

اإلسالمية يف القرف ا وؿ احلضار  
اذلرري عوامل التأسيس 

 واخلصائص

(73اجللسة ) د. العمرو  

32/0/3319 
ف ر  اعتذر 

اجمللس عنها لعدـ 
 مناسبتها

اذلرر  اترخيها وأسباهبا وآاثرىا  مها بنت عبد الر ن الرتكي 
 الثقافية

 د. مها اجلريس
 د. عبد   الزايدي

 د. عبد الر ن اللوحيق

(77)اجللسة   

73/0/3319  
 ف ر 

ريب عة العلموية يف الف ر الغالنز  ادى   اذلدلق 
 ادلعاصر

 د. مها اجلريس
 د. عبد الر ن اللوحيق

 د.إبراىيم طلبة

(71اجللسة )  
7/2/3319  

 ف ر 

التنمية يف الرؤية اإلسالمية  اور  عبد   سلطاف الرويس 
  -واالتفاقيات الدولية

 دراسة ثقافية مقاراة 

 أ.د. عبد   العمرو
 أ.د.انصر آؿ تومي

(71اجللسة )  
7/2/3319  

 ف ر 
يعاد للطالبة 

 لضبط التقسيمات
وتفصيل مطالب 
ادلباحث يف 

الفصل الثاين من 
البا  ا وؿ 
 والبا  الثاين

ظػػػػػػاىر  اذلرػػػػػػر  اترخيهػػػػػػا وأسػػػػػػباهبا  مها عبدالر ن الرتكي 
دراسػػة اقديػػة يف  -وآاثرىػػا الثقافيػػة 
 ضوء اإلسالـ

 81اجللسة  
84-7-

5341 

ادلوافقة على 
 ادلخطط

ظػػػػػػػػػاىر  اخلػػػػػػػػػوؼ مػػػػػػػػػن اإلسػػػػػػػػػالـ  ساره أ د الدويش 
دراسػػػػػة حتليليػػػػػة  -)اإلسػػػػػالموفوبيا(

 اقدية

 81اجللسة  
84-7-

5341 

يعاد للطالبة 
لتعديلو وفق 
 ادللحوظات

 -اخلطيئػػػػػػػػة يف الف ػػػػػػػػر اإلاسػػػػػػػػاين  أروى عبد  ادلزيد 
 دراسة اقدية يف ضوء اإلسالـ

أ.د.انصػػػػػػػػػػػػػػػػر اؿ 
 تومي

 81اجللسة 
84-7-

5341 

 ادلوافقة

التنميػػػػػػػػػػػة يف الرؤيػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػالمية  اور  عبد  الرويس 
دراسػػػػػػػػة  -واالتفاقيػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػة 

 81اجللسة  د.انصر الرتكي
84-7-

 ادلوافقة



 5341 ثقافية مقاراة
 

 أسماء بن تركً العتٌبً

التثالف بٌن المسلمٌن وغٌرهم من 
الفتوحات األمم األخرى زمن 

 اإلسبلمٌة

 د. عبد هللا العمرو
 (87الجلسة )

21/7/3322 

يعاد للطالبة 
للمقاراة مع سلطط 
االتصاؿ الثقايف 
بني ادلسلمني 
 وا مم ا خرى

جدلية الرؤية ال واية والف ر  دلى بنت عبد احملسن أاب مني  
 وآاثرىا

 (87الجلسة ) 
21/7/3322  

 يعاد للطالبة
للتواصل مع 

  ادلرشد
ظاىر  اخلوؼ من اإلسالـ  سار  بنت أ د الدويش 

 –)اإلسالموفوبيا وسبل مواجهتها 
 دراسة حتليلية اقدية

(72اجللسة ) أ.د.عبد   الطويل  

11/2/3319  
 ف ر 

يعاد للطالبة 
 لضبط ادلخطط

دراسػػة  -حتديػػد اخلطػػا  اإلسػػالمي أمساء عبد  ادلشاري 
 حتليلية اقدية يف ضوء اإلسالـ

 (87) الجلسة 
21/7/3322  

يعاد للطالبة 
لتعديلو وفق 
ادلالحمات 
ادلدواة عند 
 ادلرشد

جدلية الرؤية ال واية والف ر  دلى بنت عبد احملسن أابمني 
 وآاثرىا

 د. إبراىيم طلبة
 د. أ د الربي
 د. مها اجلريس

(11اجللسة )  

73 /1 /3319  
 ف ر 

حقوؽ اإلاساف يف اإلعالانت  أمساء بنت عبد   ادلشاري 
دراسة ثقافية  –العادلية واإلقليمية 
 مقاراة

(11اجللسة ) د. عبد   الزايدي  

73 /1 /3319  
 اعتذر اجمللس
 ف ادلقاراة بني 
ادلتشاهبات ليست 
من اختصاص 

 القسم
 دوافعو, ضوابطو, جتديد اخلطا  اإلسالمي: أمساء بنت عبد   ادلشاري 

 أتصيليةمعوقاتو:دراسة 
 هـ71/1/3319 د. عبد   الزايدي

 (13جلسة )

 مخطط

 

 أسماء بن تركً العتٌبً

التثالف بٌن المسلمٌن وغٌرهم من 
صدر اإلسبلم إلى نهاٌة الدولة 

 دراسة تحلٌلٌة تؤصٌلٌة –العباسٌة 

 د. عبد هللا العمرو
 د. إبراهٌم طلبة
 د.مها الجرٌس

 (23الجلسة )
82/2/3322 

 ف ر 

      



   
 د

      


