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اإلبانة عن أصول الديانة ألبي الحسن األشعري دراسة   01
 وتحقيق

صالح مقبل 
عبدهللا 

 العصيمي

 سعودي 1429 دكتوراه عبدهللا محمد الغنيمان

فاطمة خالد  إبراهيم عليه السالم في أسفار اليهود عرض ونقد  02
 صالحردمان 

 يمانية 1422 ماجستير أحمد عبدالرحيم السايح

ابن ابي زيد القيرواني عقيدته وموقفه من الفرق ومقاموته   03
 للبدع

محي الدين 
 سليمان أوال إمام

 نيجيري 1423 دكتوراه محمد حسان كسبة

زويد نافع  ابن التومرت عقيدته وأثره عرض ونقد  04
 مبارك الغانمي

 سعودي 1432 ماجستير عبدهللا علي سمك

أحمد عطية  ابن الجوزي بين التأويل والتفويض  05
عبدالرحمن 

 الزهراني

 سعودي 1397 ماجستير عوض هللا حجازي

عبدالهادي عقيل  ابن الزاغوني وآراؤه االعتقادية عرض ونقد  06
 غازي الرشيدي

أحمد بن عبداللطيف آل 
 عبداللطيف

 سعودي 1429 ماجستير

عبير فهد شنبر  العلماء منهابن الفارض عقيدته وموقف   07
 الدعجاني

 سعوديه 1439 ماجستير بدر إبراهيم الغيث

عبد هللا محمد  ابن القيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف  08
 جار النبي

 سوداني 1405 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

علي علي جابر  ابن الوزير وآراؤه اإلعتقادية  09
 الحربي

 يماني 1406 دكتوراه داودمحمد سليمان 

أحمد ناصر  ابن حزم وموقفه من اإللهيات  10
 محمد الحمد

 سعودي 1400 دكتوراه عبدالعزيز عبد هللا عبيد

عبد هللا  ابن خلدون وآراؤه اإلعتقادية عرض ونقد  11
عبدالرشيد عبد 

 هللا عبدالجليل

 سعودي 1421 دكتوراه أحمد عبدالرحيم السايح

السكندري وآراؤه العقدية والصوفية عرض ابن عطاء هللا   12
 ونقد

سالم حاج محمد 
 الخامري

 سعودي 1433 ماجستير أحمد السيد رمضان

ابن كمال باشا وآراؤه اإلعتقادية دراسة نقدية على ضوء   13
 عقيدة السلف

سيد حسين سيد 
 باغجوان

 تركي 1415 دكتوراه محمود أحمد خفاجي

في الدفاع عن عقيدة أبو بكر محمد عارف خوقير وجهوده   14
 السلف.

بدر الدين محمد 
 أحمد ناضرين

 سعودي 1425 ماجستير عبدهللا عمرالدميجي

صالح حسين  أبواألعلى المودودي منهجه في اإلصالح والدعوة  15
 الرقب

 أردني 1403 ماجستير سليمان دنيا

هادي أحمد  أبوالحسن األشعري بين المعتزلة والسلف  16
 طالبي

 سعودي 1399 ماجستير محمد يوسف الشيخ

أبوالمعين النسفي وآراؤه في التوحيد عرضا ونقدا على   17
 ضوء عقيدة السلف

صالح درباش 
موسى 

 الزهراني

أحمد عبداللطيف آل 
 عبداللطيف

 سعودي 1421 ماجستير

األثار والمواقف العقدية ألم المؤمنين عائشة رضي هللا   18
 عنها جمع وتحقيق دراسة عقدية

آمان حامد عبده 
 نصر

 سعودية 1432 ماجستير محمد عبدالحافظ عبده

أثر االحاديث الضعيفه والموضوعة في االنحراف العقدي   19
 في أبواب التوحيد ومسائل اإليمان

إبراهيم عبده 
 عيدي

 نيجيري 1435 ماجستير هشام إسماعيل الصيني

بسمة أحمد  أثر األديان الوثنية على عقائد الرافضة.  20
 محمد جستنية

 1426 دكتوراه عمر محمد حسنمحمد 
 

أثر اإلنحرافات العقدية عند اليهود على الفكر الصهيوني   21
 المعاصر

عطاهللا بخيت 
 حماد المعايطة

 أردني 1409 ماجستير أحمد المهدي محمد المهدي

منيف عايش  أثر الفكر اإلعتزالي في عقائد األشاعرة عرض ونقد  22
 مرزم العتيبي

 سعودي 1421 دكتوراه أحمد سعد حمدان الغامدي

أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم بشبه القارة   23
 الهندية

خآدم حسين 
 إلهي بخش

 هندي 1405 دكتوراه محمد قطب إبراهيم

عبدهللا سلمان  أثر الفلسفة اإلشراقية على عقيدة االثنى عشرية  24
 سليمان الفيفي

 سعودي 1437 دكتوراه إبراهيم خليفة عبداللطيف

عبدهللا أحمد  األثر الفلسفي على آراء الرازي العقدية عرض ونقد  25
محمد عالي 

 األنصاري

 سعودي 1437 ماجستير عبدالرحيم صمايل السلمي
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مديحة عليان  أثر النصرانية على االثني عشرية في أصول الدين  26
 الوافي

 سعودية 1430 ماجستير محمد عبدالحافظ عبده

الدولة العثمانية في الفترة من أثر أهل الذمة الفكري في   27
 هــ 1343هـ  926

ماجد صالح عبد 
 هللا المضيان

 سعودي 1418 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

ليلى كويران  أثر تنوع القراءات على مسائل العقيدة  28
 هويمل السلمي

أحمد قوشتي مخلوف / أحمد 
 عبدهللا الفريح

 سعودية 1435 ماجستير

هند دخيل هللا  موقفهم من األمم األخرى أثر عقيدة اليهود في  29
 وصل القثامي

 سعودية 1421 ماجستير أحمد عبدالرحيم السايح

وليد صالح  أثر علم الكالم على المنتسبين إليه وعلى العلوم الشرعية  30
عبدالقادر 

 باصمد

 سعودي 1430 ماجستير سالم محمد القرني

الدين القرافي األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة لشهاب   31
 تحقيق ودراسة الدين

ناجي محمد 
داوود سالم 

 سالمة

 أردني 1405 دكتوراه كمال هاشم نجا

أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض مع الصحيحين   32
 دراسة وترجيح

سليمان محمد 
 علي الدبيخي

 سعودي 1420 ماجستير علي نفيع العلياني

القرن الثالث عشر األحوال الدينية عند المسلمين في   33
 والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة المسلمين

علي بخيت عبد 
 هللا الزهراني

 سعودي 1415 ماجستير محمد قطب إبراهيم

اختالف فرق النصارى في طبيعة المسيح أسبابه ونتائجه   34
 عرض ونقد

راضيه أحمد 
 سعيد الغامدي

 سعودية 1438 ماجستير سلوى محمد المحمادي

اختيارات الشيخ/ ابن عثيمين في النوازل العقدية المعاصرة   35
 دراسة تحليليه

فهد محمد 
 سليمان السنيدان

 سعودي 1431 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

عبدهللا عيسى  اإلخالص حقيقته ونواقضه  36
 موسى األحمدي

 سعودي 1424 دكتوراه محمد حسان كسبة

إيمان يحي أحمد  بين مسكويه وابن تيميةاألخالق اإلسالمية وأصولها العقدية   37
 مطهر

 سعودية 1419 ماجستير بركات عبدالفتاح دويدار

األخالق عند المدرسة الوضعية الفرنسية أوجست كونت   38
 ومدرسته دراسة نقدية على ضوء اإلسالم

عائشة علي 
روزي عبد هللا 

 الخوتاني

 سعودية 1413 ماجستير بركات عبدالفتاح دويدار

عبدالعزيز  في القرآن الكريم األخالق  39
 صالح الشبل

 سعودي 1396 ماجستير محمد قطب إبراهيم

سعود  األدلة العقلية النقلية على أصول اإلعتقاد  40
عبدالعزيز 

 العريفي

 سعودي 1418 ماجستير أحمد ناصر الحمد

األدلة العقلية على اإلمامة عند الشيعة االثنى عشرية   41
 عرض ونقد

إيمان صالح 
 العلوانيسالم 

 سعودية 1432 دكتوراه أحمد سعد الغامدي

هدى عبدالكريم  األدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها  42
 مرعي

 أردنية 1407 دكتوراه محمد قطب إبراهيم

فهد مساعد  آراء ابن أبي جمره األندلسي االعتقادية عرض ونقد  43
 الصبحي

 سعودي 1438 ماجستير فهد محمد القرشي

عادل عبدهللا  آراء ابن السبكي العقدية عرض ونقد  44
 عوض الثقفي

 سعودي 1430 ماجستير عيسى عبدهللا السعدي

آراء ابن فورك اإلعتقادية عرض ونقد على ضوء عقيدة   45
 أهل السنة والجماعة

عائشة علي 
 روزي الخوتاني

 سعودية 1421 دكتوراه محمود محمد مزروعة

لطفي عابد  العقدية دراسة تحليليةآراء أبي اسحاق الزجاج   46
محمد 

 األنصاري

 سعودي 1435 ماجستير سعود عبدالعزيز العريفي

آراء أبي البركات النسفي العقدية من خالل تفسيره عرض   47
 ونقد

نايف سليمان 
 عواد الالحم

 سعودي 1431 ماجستير محمد عبدالحافظ عبده

علي سلمان  آراء أبي بكر الجصاص العقدية جمع ودراسة  48
سرحان آل 

 مدهش

 سعودي 1435 ماجستير يحيى محمد ربيع

غالب غازي  آراء أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي االعتقادية  49
 عوض الحربي

 سعودي 1434 دكتوراه سعود عبدالعزيز العريفي

مروان عبدهللا  آراء أبي عبيد هللا السقاف االعتقادية دراسة تحليلية  50
 سالمين باوزير

 يمني 1439 ماجستير الشهرانيسعد علي 
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منير حامد فراج  آراء أحمد بن الصديق الغماري العقدية عرض ونقد  51
 البقمي

 سعودي 1437 ماجستير صالح ردباش الزهراني

أحمد صالح  آراء اإلمام ابن حبان في المسائل اإلعتقادية  52
 حسن الزهراني

 سعودي 1419 ماجستير عبدالشكور محمد أمان

الثعالبي االعتقادية من خالل تفسيره الجواهر الحسان آراء   53
 عرض ونقد

علي يحيى 
 محسن كعبي

 سعودي 1435 ماجستير شريف الشيخ صالح الخطيب

عبدالغني حماد  أراء الجاحظ االعتقادية عرض ونقد  54
 الزهراني

 سعودي 1430 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

عبدالرحمن  آراء الخازن االعتقادية عرض ونقد  55
مولوي مير 

أحمد مولوي 
 وصي الرحمن

 سعودي 1435 ماجستير سعود سعد العتيبي

نزهه محمد  آراء الخطيب الشربيني العقدية عرض ونقد  56
 سليم العتيبي

 سعودية 1438 ماجستير مريم بنيان الحربي

محمد سعيد  آراء الشريف المرتضى العقدية عرض ونقد  57
 حامد الغامدي

 سعودي 1434 دكتوراه العريفيسعود عبدالعزيز 

حمد محمد  آراء الشعراني العقدية والصوفيه عرض ونقد  58
 معيض الحارثي

 سعودي 1435 ماجستير سعود عبدالعزيز العريفي

نورة شاكر علي  آراء الشعراوي العقدية دراسة تحليلية نقدية  59
 الشهري

 سعودية 1431 ماجستير إبتسام أحمد جمال

آمنة عامر علي  عبدالرحمن الميداني العقدية عرض ونقدآراء الشيخ   60
 البشري

 سعودية 1435 دكتوراه محمد عبدالحافظ عبده

آراء الصاوي في العقيدة والسلوك )عرض ونقد( على   61
 ضوء عقيدة السلف.

أسماء محمد 
توفيق بركات 

 مال حسين

 1425 ماجستير محمود محمد مزروعة
 

ليلى محمد سهل  العقدية عرض ونقدآراء العز بن عبدالسالم   62
 الثبيتي

 سعودية 1431 ماجستير سلوى محمد المحمادي

سليمان طلحة  آراء الغزالي في اإللهيات عرض ونقد  63
 حسن شيبي

 سعودي 1403 ماجستير عبدالعزيز عبد هللا عبيد

آراء القرطبي النقدية في المسائل العقدية من خالل تفسيره   64
 عرض ونقد

خالد مسعود 
 عويض الجعيد

 سعودي 1432 دكتوراه عيسى عبدهللا السعدي

آراء القسطالني العقدية في كتابه إرشاد الساري شرح   65
 صحيح البخاري عرض ونقد

بدرية إبراهيم 
 سعود الفارس

 كويتية 1438 ماجستير سالم محمد القرني

كوياتي محمود  آراء القشيري الكالمية والصوفية عرض ونقد  66
 موري

 1431 ماجستير مال خوجهلطف هللا 
 

عبدالعزيز  آراء المظهري االعتقادية عرض ونقد  67
عبدهللا احمد 

 البلوشي

 باكستاني 1439 ماجستير إبراهيم خليفة عبداللطيف

آراء النيسابوري االعتقادية من خالل تفسيره غرائب   68
 القرآن ورغائب الفرقان عرض ونقد

محمد مناج 
الدين ديوان 
 الكن ديوان

 1435 ماجستير عبدالعزيز العريفيسعود 
 

سمية عبدهللا  آراء بدر الدين العيني االعتقادية عرض ونقد  69
 حسين العدواني

 سعودية 1431 ماجستير إبتسام أحمد جمال

أسماء صالح  آراء سعيد بن خلفان الخليلي االعتقادية عرض ونقد  70
 إسماعيل ناجي

 يمنية 1438 ماجستير عبدالرحيم صمايل السلمي

آراء عبدالحليم محمود العقدية والفلسفية دراسة تحليلية   71
 نقدية

سعود سعد 
ضيف هللا 

 العميري

 سعودي 1432 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

آراء عبدالرحمن الشرقاوي الفكرية ومناقشتها في ضوء   72
 العقيدة الصحيحة

عثمان محمد 
 علي مسملي

 سعودي 1438 ماجستير إبراهيم خليفة عبداللطيف

نجالء عبدهللا  آراء علي بن يحيى معمر االعتقادية دراسة نقدية  73
عبدالرحمن 

 مليباري

 سعوديه 1439 ماجستير سلوى محمد المحمادي

آراء محب الدين الخطيب العقدية وموقفه من الفرق   74
 والمذاهب الفكرية

هاني نوح بكر 
 الهوساوي

 سعودي 1437 دكتوراه سعد علي الشهراني
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محمد سعود  كامل البهي العقدية والفكرية عرض ونقدآراء محمد   75
 مساعد السفياني

 سعودي 1431 دكتوراه عبدهللا محمد القرني

الجوهرة  آراء مصطفى محمود العقدية والفكرية دراسة نقدية  76
إبراهيم حسن 

 السعيدي

 كويتية 1435 دكتوراه محمد عبدالحافظ عبده

عبدهللا فايز  آراء مقاتل بن سليمان العقدية عرض ونقد  77
 رداد المقاطي

 سعودي 1436 ماجستير أحمد قوشتي مخلوف

إيمان محمد  آراء نجيب محفوظ في ضوء العقيدة اإلسالمية عرض ونقد  78
 العسيري

 سعوديه 1428 ماجستير محمد يسري جعفر محمد

دالل أحمد علي  آراء نور الدين السالمي اإلعتقادية عرض ونقد  79
 الشيخي

 سعودية 1432 ماجستير خوجهلطف هللا مال 

اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية في القرآن الكريم والسنة   80
 النبوية جمعاً ودراسة

نوال علي محمد 
 الزهراني

 سعودية 1435 ماجستير إبتسام أحمد محمد جمال

أحمد مؤنس  األرثوزكس عقيدتها ودوافعها وأثرها على العالم اإلسالمي  81
 خلف العنزي

 سعودي 1432 دكتوراه السيد رمضانأحمد 

أزلية وأبدية أفعال هللا عند المتكلمين عرض ونقد على   82
 ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

عبد هللا 
عبدالرشيد عبد 

 هللا عبدالجليل

 سعودي 1417 ماجستير محمود أحمد خفاجي

أحمد عبد هللا  أساسيات سقوط الشيوعية  83
 جمعان الغامدي

 سعودي 1418 ماجستير السلوميسليمان عبد هللا 

أسباب الوقوع في البدع دراسة في ضوء عقيدة أهل السنة   84
 والجماعة

سعود سعد نمر 
 العتيبي

 سعودي 1421 ماجستير أحمد محمد البناني

إبتسام أحمد  أسباب تأثر المسلمين بالغزو الفكري في الوقت الحاضر  85
 محمد جمال

 سعودية 1404 ماجستير بركات عبدالفتاح دويدار

استدالل اإلباضيه على المسائل العقدية من خالل مسند   86
 الربيع من حبيب دراسة نقدية

ندى فايز عوظه 
 القشيري

 سعودي 1439 ماجستير فهد محمد القرشي

استدالل الصوفية بالتفسير اإلشاري على األحوال القبلية   87
 دراسة نقدية

نوال عبدالسالم 
 إدريس فالته

 سعودية 1437 دكتوراه النجاالبهنسي رزق ابو 

فاديه مصطفى  االستدالل العقلي عند السلف دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية  88
 اشرف كنج

 سعودية 1437 دكتوراه عثمان علي حسن

جابر صالح  االستفهامات القرآنية العقدية )جمع ودراسة(  89
 جابر السفياني

 سعودي 1431 ماجستير هشام إسماعيل الصيني

خالد محمد  في الفكر الفلسفي دراسة تحليلية نقدية االستقراء  90
 القرني

 سعودي 1433 دكتوراه محمد عبدالحافظ عبده

سلطان عالي  االستنباط العقدي عند السلف أصوله وتطبيقاته  91
 السفياني

 سعودي 1439 دكتوراه عبدهللا عمر الدميجي

أحمد محمد  اإلستهزاء بالدين أحكامه وآثاره  92
 حاسن القرشي

 سعودي 1420 ماجستير هللا عمر الدميجي عبد

عمر صالح  اإلسراء والمعراج ومسائل العقيدة فيها  93
 القرموشي

أحمد عبداللطيف آل 
 عبداللطيف

 سعودي 1418 ماجستير

طارق سعيد  أسرار الحروف وحساب الجمل عرض ونقد  94
 عبدهللا القحطاني

 سعودي 1430 ماجستير محمد يسري جعفر محمد

سمية سعيد علي  الكنسية عرض ونقداألسرار   95
 الشهري

 سعودية 1433 ماجستير يحيى محمد ربيع

ياسر إبراهيم  أسس اإللحاد المعاصر وطرق مواجهته  96
 احمد بحري

 سعودي 1439 ماجستير ابو زيد محمد مكي

عمر وفيق  األسس العقدية لظاهرة الرهبنة وموقف اإلسالم منها  97
 الداعوق

 لبناني 1408 دكتوراه محمود أحمد خفاجي

شيخه المالكي  األسس العقدية للشعائر التعبدية عند فرق النصارى  98
 عوض عبدهللا

 سعوديه 1439 ماجستير عبدهللا علي سمك

محمد بسيس  األسس المنهجية لنقد األديان  99
 مقبول السفياني

 سعودي 1436 دكتوراه عبدهللا عمر الدميجي

التيارات الفكرية المنحرفة اسقاط التكاليف الشرعية عند   100
 دراسة نقدية

عادل محمد 
 أحمد الثبيتي

 سعودي 1438 ماجستير عبدالرحيم صمايل السلمي

عبدالقادر عيد  اإلسالم في أوغندا وموقف المسلمين من العقائد المنحرفة  101
 بالوندي

 أوغندي 1412 دكتوراه مصطفى محمد حلمي
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عباس صالح  اإلسالم والنشاط التنصيري في ليبيريا  102
 عباس كانه

 ليبيري 1412 دكتوراه محمد قطب إبراهيم

عبيد غازي  أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم دراسة عقدية  103
 طحي المحمادي

 سعودي 1439 ماجستير عبدهللا علي سمك

حمود ماضي  اإلشارة الحسية في بيان المسائل العقدية  104
 الرويلي

 سعودي 1427 ماجستير أحمد سعد الغامدي

سطام حمود  اإلشارة الحسية في بيان المسائل العقدية  105
 الرويلي

 سعودي 1428 ماجستير أحمد سعد الغامدي

يوسف عبد هللا  أشراط الساعة  106
 يوسف الوابل

 سعودي 1403 ماجستير كمال هاشم نجا

سليمان عبد هللا  أصول اإلسماعيلية دراسة وتحليل ونقد  107
 سليمان السلومي

 سعودي 1410 دكتوراه عثمان عبدالمنعم يوسف

صالح زين  األصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منها  108
 العابدين شيبي

 سعودي 1397 ماجستير عوض هللا حجازي

أصول الدين ومنهاج الحق وسبيل الهدى ومصباح أهل   109
السنة والجماعة لإلمام عبدالقادر الجيالني رحمه هللا دراسة 

 وتحقيق

فهد جبيرجابر 
 السفياني

 سعودي 1420 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

نبيل هاشم  األصول الدينية عند أهل الكتاب وموقف اإلسالم منها  110
 يوسف أمير

 سعودي 1427 ماجستير محمد حسان كسبه

األصول الفسفية لقضية تحرير المرأة وأثرها على العالم   111
 اإلسالمي

إيمان محمد 
عايض 

 العسيري

 سعودية 1437 دكتوراه الحربيمريم بنيان 

 مباحث والجماعة السنة أهل عند العقدي النص فقه أصول  112
  األلفاظ دالالت

 عبدالعزيز تميم
 القاضي

 سعودي 1438 دكتوراه القرني عبدهللا

األصولية في الفكر الديني اليهودي والنصراني الحديث   113
 وأثرها على العالم اإلسالمي

حنان زكي 
حسين العباسي 

 الهاشمي

 سعودية 1431 دكتوراه أحمد السيد رمضان

حسن أحمد  االضطهاد الديني في النصرانية وآثاره  114
 يحيى المسعودي

 سعودي 1437 دكتوراه سالم محمد القرني

أطروحات التوفيقيين حول قضايا المرأة بين اإلسالم   115
 والعلمانية

محمد إبراهيم 
عبدالرحمن 

 العوضي

عبدالعزيز عبداللطيف 
 المرشدي

 كويتي 1425 دكتوراه

اإلعتصام في ذم البدع لإلمام أبي إسحاق الشاطبي دراسة   116
 وتحقيق القسم األول الباب األول والثاني والثالث

محمد 
عبدالرحمن حمد 

 الشقير

 سعودي 1415 ماجستير علي نفيع العلياني

اإلعتصام في ذم البدع لإلمام الشاطبي تحقيق ودراسة القسم   117
 من الباب الرابع إلى السابعالثاني 

حامد علي 
 إبراهيم الفقيه

 سعودي 1419 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

اإلعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوهام للقرطبي   118
 تحقيق ودراسة

فايز سعيد 
 صالح عزام

 أردني 1405 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

محمد سفر  إعمال العقل بين الغلو واإلهمال  119
 حسني العتيبي

 سعودي 1438 ماجستير عبدهللا علي سمك

عبدالرحمن  أقوال أتباع التابعين في العقيدة جمع ودراسة  120
صالح إبراهيم 

 الذيب

 سعودي 1429 دكتوراه سالم محمد القرني

أقوال التابعين في العقيدة )المالئكة والكتب والرسل واليوم   121
 اآلخر( جمع ودراسة وتحقيق

محمد 
عبدالرحمن حمد 

 الشقير

 سعودي 1424 دكتوراه أحمد ناصر الحمد

أقوال التابعين في مسائل التوحيد واإليمان جمعا ودراسة   122
 وتحقيقا

عبدالعزيز عبد 
 هللا الرشيد

 سعودي 1421 دكتوراه علي نفيع العلياني

أقوال الصحابة المسندة في مسائل اإلعتقاد جمع ودراسة   123
 وتحقيق

هشام إسماعيل 
 علي الصيني

 سعودي 1419 دكتوراه أحمد سعد حمدان الغامدي

األقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة لإلمام   124
 الثباعي دراسة وتحقيق

سامي علي 
 القليطي العمري

 سعودي 1419 ماجستير أحمد عبدالرحيم السايح

عمر صالح  آل البيت عند ابن تيمية وموقفه من عقائد المخالفين  125
 حسن القرموشي

 سعودي 1432 دكتوراه عبدهللا عمر الدميجي



 الجنسية ت/المناقشة المرحلة اسم المقرر اسم الطالب عنوان الرسالة ت

مي حسن محمد  آل داؤد في األسفار اليهودية عرض ونقد  126
 المدهون

 سعودية 1421 ماجستير عبد هللا عمر الدميحي

صالح إسحاق  اإللحاد وأثاره في الحياة األوروبية الحديثة  127
 بامبا إسحاق

ساحل  1401 ماجستير محمد الغزالي
 العاج

أحمد عبد  اإلمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف  128
الحسين 
 العوايشة

 أردني 1403 دكتوراه راشد الراجح الشريف

سالم وهبي  اإلمام البركوي وجهوده في مقاومة البدع في تركيا  129
 صانجقلي

 تركي 1423 دكتوراه محمد حسان كسبة

اإللهيات بين السلف اإلمام الشوكاني وآراؤه اإلعتقادية في   130
 والزيدية

سعيد إبراهيم 
 سيد أحمد

 مصري 1406 ماجستير محمود أحمد خفاجي

عبد هللا عمر  اإلمامة عند أهل السنة والجماعة  131
 سليمان الدميجي

 سعودي 1403 ماجستير راشد الراجح الشريف

عبد هللا الحاج  اإلمامية اإلثنى عشرية وموقف أهل السنة منهم  132
 محمد تمبكتي

 فلتاوي 1402 ماجستير عثمان عبدالمنعم عيش

هند إبراهيم  األمثال المتعلقة بالتوحيد في القرآن والسنة  133
 بخش سندي

 سعودية 1433 ماجستير أحمد قوشتي مخلوف

اآلمدي وآراءه اإلعتقادية في النبوة والرسالة عرض ونقد   134
 على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

حسين جليعيب 
 حسين السعيدي

 كويتي 1418 ماجستير محمود أحمد خفاجي

اآلمدي وآراؤه اإلعتقادية في هللا وصفاته دراسة ونقد على   135
 ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

إحسان 
عبدالغفار 

 عبدهللا مرزا

 سعودية 1420 دكتوراه أحمد عبدالرحيم السايح

أحمد محمد  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اإلسالم  136
 العدناني

 سعودي 1403 دكتوراه عبدالعزيز عبد هللا عبيد

أمراض القلوب وشفاؤها عند أهل السنة والجماعة جمعاً   137
 ودراسة

فهد حذيفة 
 عبدهللا الطوالة

 سعودي 1439 ماجستير صالح درباش الزهراني

عبدالفتاح سيف  االنحرافات العقدية عند ابن المطهر الحلي  138
الدين محمد 

 عبدالفتاح

 اثيوبي 1439 ماجستير مال خوجهلطف هللا 

عبدالقادر محمد  اإلنحرافات العقدية في المجتمع الصومالي  139
 عبد هللا

 صومالي 1419 دكتوراه علي نفيع العلياني

لطف هللا مال  اإلنسان الكامل في الفكر الصوفي... عرض ونقد  140
عبدالعظيم 

 خوجة

 سعودي 1424 دكتوراه أحمد ناصر الحمد

والجماعة في المغرب وجهودهم في مقاومة أهل السنة   141
 اإلنحرافات العقدية

إبراهيم علي 
 التهامي

 مغربي 1413 دكتوراه عبدالعزيز السيلي

محمد عباس  أهم خصائص السور واآليات المكية ومقاصدها  142
 البدوي

 سوداني 1402 دكتوراه يوسف عبدالرحمن الضبع

على  أهمية الجهاد في نشر الدعوة اإلسالمية والرد  143
 الطوائف الضالة فيه

علي نفيع نافع 
 العلياني

 سعودي 1404 دكتوراه محمد قطب إبراهيم

زياد حمد أحمد  اآليات العقديه المتوهم إشكالها جمع ودراسة  144
 العامر

 سعودي 1432 دكتوراه سالم محمد القرني

اآليات واألحاديث واآلثار العقدية الواردة في نبي هللا عيسى   145
 جمعاً ودراسةعليه السالم 

ابتهاج صالح 
 حسين فيرق

 سعوديه 1435 ماجستير عائشه علي خوتاني

اآليات واألحاديث واآلثار العقدية الواردة في نبي هللا لوط   146
 عليه السالم جمعاً ودراسة

أشواق صالح 
 محمد حمصاني

 سعوديه 1435 ماجستير عائشه علي خوتاني

الواردة في نبي هللا اآليات واألحاديث واآلثار العقدية   147
 يوسف عليه السالم جمع ودراسة

نصلح سلطان 
 مصلح البقمي

 سعودي 1435 ماجستير علي صالح المقوشي

علي بخيت عبد  اإليمان األوسط إلبن تيمية دراسة وتحقيق  148
 هللا الزهراني

 سعودي 1420 دكتوراه علي نفيع العلياني

أحمد عطية  اإليمان بين السلف والمتكلمين  149
 الغامدي

 سعودي 1397 ماجستير عوض هللا حجازي

علي محمد  اإليمان إلبن منده تحقيق ودراسة  150
 ناصر فقيهي

 سعودي 1399 دكتوراه محمد الغزالي
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محمد حافظ  اإليمان ومبطالته في العقيدة اإلسالمية  151
صالح سليمان 

 الشريدة

 أردني 1400 ماجستير راشد الراجح الشريف

موسى عقيلي  النصرانية دراسة عقيدية نقديةالبابوية عند   152
 أحمد الشيخي

 سعودي 1435 دكتوراه علي صالح المقوشي

راجح سلطان  بدر الدين الحوثي وآراؤه العقدية عرضاً ونقداً   153
 شارع البقمي

 سعودي 1436 ماجستير فهد محمد السرحاني

مريم بنيان  البروتستانتية وأثرها على العالم اإلسالمي  154
 الحربي

 سعودية 1429 دكتوراه محمد حسان كسبه

بشر المريسي وآراءه االعتقادية تأثراً وتأثيراً دراسة نقدية   155
 في ضوء مذهب السلف

أحالم محمد 
 سعيد بأحمدان

 سعودية 1421 دكتوراه عبد هللا عمر الدميحي

عبد الشكور  بنو إسرائيل وموقفهم من الذات اإللهية واألنبياء  156
محمد أمان 

 العروسي

 موريتاني 1403 دكتوراه عبدالعزيز عبد هللا عبيد

دخيل هللا  البهائية وموقف اإلسالم منها  157
محمود 

 األزوري

 سعودي 1402 ماجستير سليمان دنيا

شريفة أحمد  البيضاوي وآراءه اإلعتقادية عرض ونقد من خالل تفسيره  158
 علي المالكي

 سعودية 1431 ماجستير ابتسام أحمد جمال

منيف عايش  تيمية وابن رشد في اإللهياتبين ابن   159
 مزرم العتيبي

 سعودي 1410 ماجستير بركات عبدالفتاح دويدار

أحمد عطية  البيهقي وموقفه من اإللهيات  160
 الغامدي

 سعودي 1400 دكتوراه عبدالعزيز عبد هللا عبيد

التأويالت المعاصرة حول خلق آدم عليه السالم دراسة   161
 نقدية

مريم حسن 
 تيجانيأحمد 

 سعودية 1436 ماجستير أحمد قوشتي مخلوف

مغفور عثمان  التبشير وآثاره في أندونيسيا في القرن الرابع الهجري  162
 األندونيسي

 أندونيسي 1404 دكتوراه عثمان عبدالمنعم يوسف

خضر مصطفى  التبشير واإلستعمار في نيجيريا  163
 أحمد

 سوداني 1399 ماجستير محمد قطب إبراهيم

منشأ الخالف في مسائل العقيدة عند شيخ االسالم تحرير   164
 ابن تيمية جمعاً ودراسة وتحليالً 

عبداللطيف 
حميد حمود 

 القريقري

 سعودي 1429 ماجستير عبدهللا بن عمر الدميجي

سارة حامد  التحريف والتناقض في األناجيل األربعة  165
 محمد العبادي

 سعودية 1402 ماجستير محيي الدين الصافي

األَْولى من أهل الرفيق األعلى( لكمال الدين محمد تحقيق   166
هـ( ـ دراسة 727بن علي بن عبدالواحد الزملكاني )ت

 وتحقيق.

عبدالعزيز 
 عبدهللا الجفير

عبدالعزيز عبداللطيف 
 المرشدي

 سعودي 1424 دكتوراه

عيسى عبد هللا  تحقيق الوعد األخروي شروطه وموانعه  167
 سعدي الغامدي

 سعودي 1416 دكتوراه أحمد ناصر الحمد

تحقيق كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ـ   168
(نهاية باب 352القسم األول من أول الكتاب حتى اللوحة)

 ماجاء في الرقي والتمائم مع دراسة حياة المؤلف وعصره

عبدهللا محمد 
 علي العامر

 سعودي 1422 ماجستير عبدالشكور محمد أمان

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد تحقيق كتاب   169
أ(بداية باب من تبرك بشجر أو 52القسم الثاني من اللوحة)

ب(نهاية باب ماجاء في  133حجر أونحوهما حتي اللوحة)
 النشرة مع دراسة هذا القسم من الكتاب

عادل علي أحمد 
 الفريدان

 سعودي 1421 ماجستير عبدالشكور محمد أمان

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد تحقيق كتاب   170
دراسة وتحقيق القسم الثالث من بداية ماجاء في التطير إلى 

 نهاية الكتاب باب ماجاء في منكري القدر

فواز عبدهللا 
 سعيد الغامدي

 سعودي 1423 ماجستير أحمد عبدالرحيم السليح

درة محمد  تحقيق كتاب غاية المرام واإلرادة من مفتاح دار السعادة  171
 عيسى مسملي

 سعودية 1433 ماجستير شريف الشيخ صالح الخطيب

تحقيق ودراسة )كتاب حدائق العيون الباصرة في أخبار   172
أحوال الطاعون واآلخرة( إلبراهيم بن أبي بكر بن 

( من 1094إسماعيل العوفي الصالحي الدمشقي الحنبلي )ت
 والعشرينالباب الخامس والعشرين إلى نهاية الباب السابع 

سامية جمال 
محمدعلي 

 سمباوة

محمود محمد مزروعة جالل 
 الدين إسماعيل عجوة

 سعودية 1424 دكتوراه
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تحقيق ودراسة كتاب )حدائق العيون الباصرة في أخبار   173
أحوال الطاعون واآلخرة( إلبراهيم بن أبي بكر بن 

هـ( 1094إسماعيل العوفي الصالحي الدمشقي الحنبلي )ت
 الحادي عشر إلى الباب الثامن عشرمن الباب 

كوثر محمد 
علي عثمان 

 تكروني

أحمد عبدالرحيم السايح نايف 
 قبالن السليفي

 سعودي 1424 ماجستير

تحقيق ودراسة كتاب حدائق العيون الباصرة في أخبار   174
أحوال الطاعون واآلخرة لإلمام إبراهيم بن أبي بكر بن 

الباب التاسع عشر ( من 1094إسماعيل العوفي الحنبلي )ت
 أ(.115ب( إلى الباب الرابع والعشرون لوحة )117لوحة )

فاطمة أحمد 
 حسين الثقفي

 سعودي 1424 ماجستير أحمد عبدالرحيم السايح

عبدالرحمن  تحكيم العادات واألعراف القبلية دراسة عقدية  175
مرزوق محمد 

 الهذلي

 سعودي 1439 ماجستير عبدالعزيز احمد الحميدي

التحوالت العقدية من مذاهب المتكلمين إلى مذاهب أهل   176
 السنة

محمد صالح 
 يوسف القطيشي

 سعودي 1438 ماجستير محمد مصطفى البيومي

فهد عبدالرحمن  التداوي وصلته بالعقيدة  177
 الشمري

 سعودي 1428 ماجستير علي نفيع العلياني

محمد حجر  التشريع الوضعي في ضوء العقيدة اإلسالمية  178
 القرنيحسن 

 سعودي 1424 ماجستير علي نفيع العلياني

زهره جمهور  التشييع الفارسي ومواقفه من المخالفين  179
 علي الشمراني

 سعوديه 1434 ماجستير عبدهللا علي سمك

التصوف في الحجاز إلى نهاية الحكم العثماني دراسة   180
 تحليلية عقدية

بدر محمد أحمد 
 ناضرين

 سعودي 1434 دكتوراه عبدهللا علي سمك

التصوف في القرنين الثاني والثالث الهجريين وموقف   181
 الفقهاء اإلربعة منه.

أبوالخير 
 تراسون

عبدالعزيز عبداللطيف 
 المرشدي

 أندونيسي 1423 دكتوراه

التصوف في القرنين الرابع والخامس الهجريين عرضاً   182
 ونقداً 

هبه صالح 
 القرشي

 سعوديه 1428 ماجستير أحالم محمد بأحمدان

الشيماء محمد  التطبيقات العقدية ألبي بكر الصديق رضي هللا عنه  183
 عبدهللا الحوتي

 سعوديه 1439 ماجستير محمد مصطفى البيومي

محمد حسن  التطبيقات العقدية لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه  184
 احمد مغفوري

 سعودي 1439 ماجستير إبراهيم عبداللطيف خليفة

عمر بن الخطاب رضي هللا عنه تطبيقات أمير المؤمنين   185
 العقدية بعد وفاة النبي صلى هللا علي وسلم

إسراء طارق 
 السيد البكري

 مصرية 1438 ماجستير عبدهللا علي سمك

عبدالعزيز عبد  تعظيم اآلثار والمشاهد وأثره في األمة اإلسالمية  186
 هللا الجفير

 سعودي 1417 ماجستير علي نفيع العلياني

سلطان عالي  هللا تعالى بيت االتباع واالبتداعتعظيم شعائر   187
 علي السفياني

 سعودي 1434 ماجستير شريف الشيخ صالح الخطيب

سامي سعد  تفسير العياشي دراسة عقدية نقدية  188
 سعيد األسمري

 سعودي 1434 ماجستير علي نفيع العلياني

فايز علي منشط  تفسير القمي دراسة عقدية نقدية  189
 العتيبي

 سعودي 1433 ماجستير العليانيعلي نفيع 

عبدالرحمن  تفسير سورة العلق لشيخ اإلسالم ابن تيمية دراسة وتحقيق  190
 علي الزهراني

 سعودي 1429 ماجستير عبدالعزيز أحمد الحميدي

عوض عيضة  عرضاً ونقداً -تقديس األشخاص عند الشيعة اإلثني عشرية  191
 شريم الزهراني

 سعودي 1429 ماجستير محمد حسان كسبة

موسى عقيلي  تقديس األشخاص عند النصارى وآثاره  192
 أحمد الشيخي

 سعودي 1430 ماجستير سالم محمد القرني

عبدهللا ضيف  تقرير اإلمام البخاري لمسائل العقيدة  193
هللا أحمد 
 العرياني

 سعودي 1427 ماجستير علي نفيع العلياني

عبدهللا فهد  تقرير توحيد العبادة من خالل أقوال المالكية.  194
عبدالرحمن 

 العرفج

 سعودي 1423 دكتوراه محمد حسان كسبة

أنس أحمد حسن  التقية عند الشيعة والخوارج وموقف أهل السنة منها  195
 كرزون

 سوري 1410 ماجستير فاروق أحمد الدسوقي

صفية سليمان  التكفير عند اإلمامية األثني عشرية دراسة تحليلية نقدية  196
 وائل التويجري

 سعودية 1433 دكتوراه عبدهللا عمر الدميجي
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طارق سعيد  التالزم بين العقيدة والشريعة وأثارها  197
 عبدهللا القحطاني

 سعودي 1434 دكتوراه سالم محمد القرني

محمد سهيل  التناسخ جذوره وتأثيره في غالة الشيعة دراسة ونقدا  198
 مشتاق أحمد

 هندي 1419 ماجستير عبد هللا حسن بركات

سلوى أحمد  التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وأثارها  199
 يحيى المحزري

 سعودية 1436 ماجستير إبراهيم خليفة عبداللطيف

عزيزه علي  التناقضات العقدية في مذهب الشيعة االثنى عشرية  200
 األشول العمري

 سعودية 1434 دكتوراه شريف الشيخ صالح الخطيب

الفالسفة دراسة نقدية في ضوء عقيدة التنبوء بالغيب عند   201
 أهل السنة والجماعة

حياة سعيد عمر 
 با أخضر

 سعودية 1421 دكتوراه محمود محمد مزروعة

هاجر علي  التنبوءات عن نهاية العالم دراسة عقدية  202
 حسين فقيه

 سعوديه 1439 ماجستير سعود عبدالعزيز العريفي

أحمد محمد  المعتزلةتنزيه هللا تعالى عما أوجبه عليه   203
 بناني

 سعودي 1404 دكتوراه عبدالعزيز عبد هللا عبيد

حسين جابر  تنزيه هللا تعالى في الفكر اإلسالمي  204
 موسى بني خالد

 أردني 1403 دكتوراه عثمان عبدالمنعم عيش

أبوالخير  التنصير في الفلبين نشأته وخطره وكيفية مواجهته  205
 تراسون

 أندونيسي 1414 ماجستير أحمد عطية الزهراني

ليلى عبد هللا  التوبة وآراء العلماء فيها  206
 حسن الجفري

 سعودية 1406 ماجستير محمود أحمد خفاجي

عارف مسفر  التوجه المقاصدي وأثره في الفكر اإلسالمي المعاصر  207
 مسفر المالكي

 سعودي 1436 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

 أندونيسي 1403 ماجستير سليمان دنيا ناسوتيونمسلم  التوحيد في اإلسالم  208

فاطمة أحمد  التوحيد وموقف الشيعة االثنى عشرية منه  209
 حسين الثقفي

 سعودية 1433 دكتوراه سالم محمد القرني

رقية يوسف  التوراة في السنة النبوية دراسة عقدية  210
 سليمان األسطل

 فلسطينية 1438 ماجستير عبدهللا علي سمك

زمزم  العقدية في شرق أفريقيا وموقف اإلسالم منهاالتيارات   211
عبدالرحمن آدم 

 رجال

 سودانية 1414 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

الثنوية بدايتها وتطورها وأثرها على األديان والفرق   212
 اإلسالمية وغير اإلسالمية عرض ونقد

عزيزه حسن 
 صالح كوشك

 سعودية 1435 ماجستير عبدهللا علي سمك

صالح زين  الجبر واإلختيار في الفكر اإلسالمي  213
 العابدين شيبي

 سعودي 1401 دكتوراه عبدالعزيز عبد هللا عبيد

خديجة علي  جذور الفكر الباطني دراسة تحليلية نقدية  214
 هادي آل هادي

 سعودي 1439 ماجستير البهنسي رزق أبو النجا

الحاج حمو  جذور رسائل إخوان الصفا دراسة عقدية  215
 المختار سيدي

 موريتاني 1439 ماجستير احمد قوشتي عبدالرحيم

الجزء األول من كتاب الكنز األكبر في األمر بالمعرووف   216
والنهي عن المنكر لعبدالرحمن بن داود الصالحي دراسة 

 وتحقيق

محمد نور 
مصطفى 
 الرهوان

 سوري 1410 دكتوراه عثمان عبدالمنعم عيش

األكبر في األمر بالمعروف الجزء الثاني من كتاب الكنز   217
 والنهي عن المنكر تحقيق ودراسة

حسن حسين 
 محمد تونجبيلك

 تركي 1412 دكتوراه عثمان عبدالمنعم عيش

الجزاء األخروي دراسة تحليلية نقدية في ضوء عقيدة أهل   218
 السنة والجماعة

محمد 
عبدالرحمن 

 حبنكة الميداني

 سوري 1415 ماجستير عثمان عبدالمنعم عيش

سميرة بنت  الجزاء عند أهل الكتاب عرض ونقد على ضوء اإلسالم  219
عبدهللا بن بكر 

 بناني

 سعودية 1426 دكتوراه محمود بن محمد مزروعة

جالل الدين السيوطي وآراؤه اإلعتقادية عرض ونقد على   220
 ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

سعيد إبراهيم 
 مرعي خليفة

 مصري 1421 دكتوراه محمود محمد مزروعة

محمد جنيد  جماعة التبليغ في الهند دراسة وتقويم  221
 عبدالمجيد

أحمد عبداللطيف آل 
 عبداللطيف

 هندي 1420 ماجستير

جماعة أنصار أهل السنة وجهودها في نشر عقيدة السلف   222
 عرضاً ونقداً 

أحمد محمد 
 طاهر عمر

 سوداني 1422 دكتوراه أحمد ناصر الحمد
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وموقفها من اإلسالم في القرن الجمعيات القومية العربية   223
 الرابع عشر الهجري

خالد إبراهيم 
 عبد هللا الدبيان

 سعودي 1420 دكتوراه علي نفيع العلياني

عبدالقادر عيد  الجن ووجوب اإليمان بهم  224
 بالوندي

 أوغندي 1404 ماجستير كمال هاشم نجا

 فلبيني 1400 ماجستير عبيدعبدالعزيز عبد هللا  فيصل عبد هللا الجنة والنار واآلراء فيهما  225

هـ وآراؤه العقدية والصوفية 298الجنيد بن محمد ت   226
 عرض ومناقشة

نوال عبدالسالم 
 إدريس فالته

 سعودية 1430 ماجستير لطف هللا بن مال خوجه

نادر دخيل  جهود ابن القيم في تقرير وسطية العقيدة اإلسالمية  227
 حمود القثامي

 سعودي 1438 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

عثمان مسفر  جهود اإلمام البقاعي في تقرير العقيدة والرد على المخالفين  228
جمعان 

 الزهراني

 سعودي 1427 دكتوراه أحمد السيد رمضان

جهود اإلمام الحافظ أبي القاسم األصبهاني في تقرير العقيدة   229
 والرد على المخالفين

خالد محمد 
 األحمدي

 سعودي 1429 ماجستير سعد علي الشهراني

جهود اإلمامين ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات   230
 اليهود

سميرة عبد هللا 
 بكر بناني

 سعودية 1413 ماجستير فاروق أحمد الدسوقي

جهود الدكتور محمد محمد حسين في الدفاع عن العقيدة   231
 اإلسالمية

إبراهيم حميدان 
 الحارثي

 سعودي 1421 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

عاليه صالح  جهود الشيخ رحمة هللا الهندي في الدفاع عن العقيدة  232
 القرني

 سعودية 1426 ماجستير محمود محمد مزروعة

محمد مرزوق  جهود الشيخ سليمان بن حمدان رحمه هللا في تقرير العقيدة  233
 الدعجاني

 سعودي 1438 ماجستير علي نفيع العلياني

عبدهللا عوض  في تقرير عقيدة السلف جهود الشيخ عبدالرحمن بن قاسم  234
 الحربي

 سعودي 1431 ماجستير عبدهللا محمد الغنيمان

جهود الشيخ محمد بن حسين الفقيه في تقرير عقيد السلف   235
مع تحقيق ودراسة رسالة استلفات نظر الموحدين إلى ما 

 طرأ على دين سيد المرسلين

إبراهيم محمد 
 عيسى الشاعري

 سعودي 1429 ماجستير عبدهللا محمد الرميان

موفق عبدهللا  جهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر العقيدة السلفية.  236
 علي كدسة

 سعودي 1423 ماجستير محمد عبدالعزيز داوود

عزيزة علي  جهود الشيخ محمد مال هللا في الرد على الرافضة  237
 األشول العمري

 سعودية 1427 ماجستير يحي محمد ربيع

عبدالرحمن الدوسري في توضيح عقيدة جهود الشيخ/   238
 السلف والدفاع عنها

يحيى محمد 
 حاج مباركي

 سعودي 1430 ماجستير عبدهللا محمد الرميان

الجهود العلمية بالمملكة العربيه السعودية في مواجهة   239
 التغريب دراسة تقويمية

نوره شاكر علي 
 الشهري

 سعودية 1435 دكتوراه سعد علي الشهراني

العلمية بالمملكه العربية السعودية في مواجهة الجهود   240
 الليبرالية

صباح أبكر 
 علي األهدل

 يمنية 1438 دكتوراه سالم محمد القرني

حسن أحمد  جهود أنور الجندي في الدفاع عن اإلسالم عرض ونقد  241
 يحيى المسعودي

 سعودي 1430 ماجستير أحمد السيد رمضان

عبد هللا  العبادةجهود أئمة الشافعية في تقرير توحيد   242
عبدالعزيز 

 العنقري

 سعودي 1421 دكتوراه أحمد سعد حمدان الغامدي

جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في   243
 القرن الرابع الهجري

عبدالمحسن 
ردةهللا حمدي 

 الصاعدي

 سعودي 1420 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

رحمه هللا في بيان حقوق جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية   244
 المصطفى صلى هللا عليه وسلم والذب عنها

أسماء محمد 
توفيق بركات 

 مال حسين

 سعودية 1431 دكتوراه سالم محمد القرني

جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية في الرد على ابن سينا في   245
 المسائل اإللهية

سعيد إبراهيم 
 سيد أحمد

 مصري 1410 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

جهود عباس العزاوي في دراسة تاريخ العقيدة والفرق   246
 المعاصرة في العراق

أسماء سالم 
 أحمد بن عفيف

عبداللطيف الشيخ توفيق 
 الصباغ

 سعودية 1429 ماجستير

جهود عبدالرحمن الوكيل في تقرير عقيدة السلف والدفاع   247
 عنها

دالل ناصر 
 راشد القحطاني

 سعودية 1432 ماجستير عائشة علي الخوتاني

جهود علماء السنة في حضرموت في تقرير العقيدة على   248
 المخالفين

محمد عبدهللا 
 صالح بلعفير

 1436 ماجستير عبدهللا أحمد الغامدي
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صالح صالح  جهود علماء الشافعية في الرد على االنحراقات الصوفية  249
 عبدهللا السميح

 سعودي 1436 دكتوراه عبدهللا عمر الدميجي

علماء الغرب اإلسالمي في دراسة مشكل الحديث  جهود  250
 العقدي في القرن السادس الهجري دراسة تحليلية نقدية

خالد بن العربي 
 بن محمد مدرك

 مغربي 1430 دكتوراه سالم محمد القرني

جهود علماء المدينة النبوية في تقرير العقيدة السلفية في   251
 القرن الرابع عشر الهجري

فايز عبدهللا 
 األحمدي

 سعودي 1429 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

جهود علماء المسلمين في الرد على الشيعة االثنى عشرية   252
 في القرنين الثالث والرابع جمعاً ودراسة

سامية علي عيد 
 العصيمي

 سعوديه 1439 ماجستير سلوى محمد المحمادي

جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خال القرون   253
 الستة الهجرية األولى.

بدر محمد طراد 
 المعيقل

 1425 دكتوراه محمود محمد مزروعه
 

جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى في القرن   254
 الرابع عشر الهجري عرضا ودراسة

محمد منقذ 
 محمود السقار

 سوري 1422 دكتوراه محمد حسان كسبة

والتحذير مما جهود علماء جازان في تقرير توحيد العبادة   255
 يناقضه في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين

بندر ملهوي 
 أحمد حكمي

 سعودي 1435 ماجستير أبو زيد محمد مكي

أحمد علي  جوانب التفكير في العقيدة اإلسالمية في العصر األموي  256
 عبدالعال

 سوري 1399 دكتوراه محمد يوسف الشيخ

التأويل للقاضي أبي بكر  الجوانب العقدية في كتاب قانون  257
 بن العربي مع تحقيقه والتعليق عليه

محمد الحسين 
 السليماني

 مغربي 1405 ماجستير سيد سابق التهامي

محمد أمين  جوانب من الغزو الفكري المعاصر  258
ادريس 

 السماعيلي

 مغربي 1396 ماجستير محمد قطب إبراهيم

السنة الحب اإللهي عند الصوفية في ضوء عقيدة أهل   259
 والجماعة

لطف هللا 
عبدالعظيم 

 خوجة

 سعودي 1419 ماجستير محمد سيد أحمد المسير

بدرية حميد  الحتمية في الفكر الفلسفي دراسة تحليلية نقدية  260
 عبيد هللا الرائقي

 سعودية 1437 دكتوراه أحمد قوشتي مخلوف

محمد محمود  الحجة في بيان المحجة القسم الثاني تحقيق ودراسة  261
 أبورحيم

 أردني 1406 دكتوراه أحمد المهدي محمد المهدي

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لإلمام أبي   262
 القاسم األصبهاني تحقيق القسم األول

محمد ربيع 
 هادي المدخلي

 سعودي 1404 دكتوراه عبدالعزيز عبد هللا عبيد

الحد األرسطي أصوله ولوازمه وآثاره على العقيدة   263
 اإلسالمية

سلطان 
عبدالرحمن 

 حميد العميري

 سعودي 1429 ماجستير سعود عبدالعزيز العريفي

حدائق العيون الباصرة في أخبار أحوال الطاعون واآلخرة   264
إلبراهيم ابن أبي بكر بن إسماعيل الصالحي العوفي 

الحنبلي ، دراسة وتحقيق من بداية المخطوط إلى نهاية لوح 
عند نهاية الباب العاشر بعنوان ب( الذي ينتهي  /108)

 النهي عن الفرار من الطاعون

فريد إسماعيل 
 فرغلي التوني

 مصري 1423 دكتوراه جالل الدين إسماعيل عجوة

موسى وصل  حزب التحرير وآراؤه االعتقادية عرضاً ونقداً   265
وصل هللا 

 السلمي

 سعودي 1429 دكتوراه محمود محمد مزروعه

عبد هللا محمد  المعتزلة وأهل السنةالحسن والقبح بين   266
 جارالنبي

 سوداني 1402 ماجستير كمال هاشم نجا

الحسين بن علي رضي هللا عنهما بين السنة والشيعة دراسة   267
 مقارنة

هدى يحيى علي 
 المالكي

 سعودية 1437 دكتوراه عثمان علي حسن

عبدالرحمن  حقيقة التسامح الديني في الفكر الغربي وموقف اإلسالم منه  268
أحمد مسفر 

 الغامدي

 سعودي 1436 ماجستير أبو زيد محمد مكي

عبدالرحيم  حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين  269
صامل صويمل 

 السلمي

أحمد عبداللطيف آل 
 عبداللطيف

 سعودي 1419 ماجستير

حامد علي  الحكمة والتعليل عند الفالسفة والمتكلمين  270
 إبراهيم الفقيه

 سعودي 1429 دكتوراه ربيعيحيى محمد 

عبدهللا ظافر  الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة..عرض ودراسة  271
 عبدهللا الشهري

 سعودي 1424 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

محمد ربيع  الحكمة والتعليل في أفعال هللا  272
 هادي المدخلي

 سعودي 1398 ماجستير كمال هاشم نجا
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بتول إدريس  النصرانية واإلسالم دراسة مقارنةالحواريون بين   273
 محمد برناوي

 سعوديه 1427 ماجستير محمد حسان كسبة

حياة االنبياء واالولياء البرزخيه عند المخالفين ألهل السنة   274
 دراسة نقدية

وليد محمد سعيد 
 عبدهللا الفقيه

 سعودي 1436 ماجستير إبراهيم خليفة عبداللطيف

الفرق اإلسالمية والمنتسبة لإلسالم  الحياة البرزخية عند  275
 دراسة نقدية علي ضوء عقيدة أهل السلف

عبدهللا سعيد 
 صالح العتيبي

 سعودي 1430 ماجستير سعد علي الشهراني

حسين جابر  الحياة البرزخية في اإلسالم  276
 موسى

 اردني 1399 ماجستير محمد يوسف الشيخ

تطبيقية  خبر اآلحاد وحجيته في إثبات العقيدة ـ دراسة  277
 ونقدية.

عبدهللا ناصر 
 سعد السرحاني

 سعودي 1425 دكتوراه محمد حسان كسبه

أحمد مرعي  خصائص الرسالة المحمدية  278
 عبدالهادي

 سعودي 1399 ماجستير عبدالعزيز عبد هللا عبيد

صالح  خصائص أهل السنة والجماعة.  279
عبدالرحمن 

 إبراهيم الدخيل

 سعودي 1425 دكتوراه الخضر عبدالرحيم أحمد

الخميني وآراؤه االعتقادية وآثاره في الفكر اإلسالمي   280
 دراسة تحليلية نقدية

عبدهللا ضيف 
هللا أحمد 
 العرياني

 سعودي 1434 دكتوراه هشام إسماعيل الصيني

غالب علي  الخوارج تاريخهم وآراؤهم اإلعتقادية وموفق اإلسالم منها  281
 عواجي

 سعودي 1399 ماجستير عثمان عبدالمنعم يوسف

دامغة المبتدعين وكاشفة بطالن الملحدين لمحمد بن بير   282
هـ( دراسة وتحقيق القسم الثاني من 981علي البيركوني )ت

 السنة ووجوب لزومها إلى نهاية المخطوط

هبفاء ذياب 
 محمد األحمدي

 سعودية 1428 ماجستير محمد حسان كسبه

بيرعلي دامغة المبتدعين وكاشفة بطالن الملحدين لمحمد بن   283
هـ ( دراسة وتحقيق القسم األول من أول 981البيركوني)ت

 الكتاب إلى قوله)وأما ثواب العمل بالسنة(

سلطان عبيد 
 عبدهللا العرابي

 سعودي 1425 ماجستير أحمد عبدالرحيم السايح

دراسة وتحقيق القول المبني عن ترجمة ابن العربي القسم   284
المختروصي الثاني من قول المصنف ومنهم الشيخ 

الدمشقي الشافي الملقب والده لكثرة ابتالئه أيوب إلى نهاية 
 الكتاب للحافظ محمد بن عبدالرحمن السخاوي

أحمد صالح 
 أحمد بالحمر

 سعودي 1429 ماجستير هشام بن إسماعيل الصيني

عبدالوهاب  الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية  285
 خليل الرحمن

 هندي 1407 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم   286
 اإلسالمي

أحمد عطية 
عبدالرحمن 

 الزهراني

 سعودي 1403 دكتوراه عبدالعزيز عبد هللا عبيد

أحالم محمد  الدعوة في سورة غافر موضوعها وأسلوبها  287
 سعيد بأحمدان

 سعودية 1410 ماجستير بركات عبدالفتاح دويدار

سليمان طلق  الدعوة والعقيدة في قصة موسى عليه السالم  288
 عبدهللا الحازمي

 سعودي 1410 ماجستير عبدالشكور محمد أمان

ندى محمد  دعوى اإللهام عند أهل الكتاب وموقف اإلسالم منها  289
 راجح اليماني

 سعودية 1432 ماجستير عائشة علي روزي الخوتاني

على ضوء العقيدة دعوى اإلنسانية في الفكر الغربي   290
 اإلسالمية

سالم صالح 
 حسين الحربي

 سعودي 1416 ماجستير سليمان عبد هللا السلومي

خالد عبدهللا  دفع إبهام التعارض عن اآليات الواردة بالرسل والقدر  291
 عمر الدميجي

 سعودي 1427 ماجستير أحمد ناصر الحمد

 دفع دعوى المعارض العقلي عن األحاديث المتعلقة بمسائل  292
 االعتقاد دراسة لما في الصحيحين

عيسى محسن 
 عيسى النعمي

 سعودي 1430 ماجستير عبدهللا محمد القرني

دفع دعوى المعارضة العقلية لألحاديث المتعلقة بالصفات   293
 الواردة في الكتب الستة دراسة نقدية

مشاعل خالد 
 عمر باقاسي

 سعودية 1436 دكتوراه عبدهللا عمر الدميجي

أبو زيد محمد  علي سامي النشار وموقفه من الفرق عرض ونقدالدكتور   294
 محمد مكي

 سعودي 1427 دكتوراه أحمد ناصر الحمد

فواز أحمد علي  داللة السياق على مسائل االعتقاد دراسة تأصيلية تطبيقية  295
 رضوان

 سعودي 1439 دكتوراه عبدهللا محمد القرني

أحمد عبدهللا  دليل الحدوث أصوله ولوازمه  296
 جمعان الغامدي

 سعودي 1427 دكتوراه أحمد السيد علي رمضان
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حافظ موسى  دور األقليات الدينية في انحراف الفكر العربي المعاصر  297
 محمد الحكمي

 سعودي 1431 دكتوراه شريف الشيخ صالح الخطيب

دور اليهود في إفساد العقيدة اإللهية واآلثار التي ترتبت   298
 على ذلك

حسن محمد 
 إبراهيم

 صومالي 1406 ماجستير عبدالرحمن حبنكة الميداني

أحمد محمد  دور اليهود في الفرق الباطنية  299
 مغربي

 سعودي 1401 ماجستير محمد الغزالي

محمد نور  الديمقراطية وموقف اإلسالم منها  300
مصطفى 
 الرهوان

 سوري 1403 ماجستير عبدالرحمن حبنكة الميداني

 سوري 1396 ماجستير محمد الغزالي أحمد علي حيش الدين والفلسفة المادية الجدلية  301

عبدالشكور  الذات اإللهية بين اإلسالم والنصرانية  302
 محمد أمان

 موريتاني 1396 ماجستير عوض هللا حجازي

عبدالرحمن  ذكر هللا بين اإلتباع واإلبتداع  303
 محمود خليفة

 سوداني 1422 ماجستير عبدالشكور محمد أمان

وآراؤه العقدية وموقفه من الفالسفة الراغب األصفهاني   304
 والفرق األخرى

محمد رميزان 
 هديف السبيعي

 سعودي 1433 ماجستير شريف الشيخ صالح الخطيب

الرد على الدجوي للشيح محمد بن حسين الفقيه دراسة   305
 وتحقيق

هاني نوح بكر 
 هوساوي

 سعودي 1430 ماجستير سالم محمد القرني

محمد المقدسي تحقيق  الرد على الرافضة ألبي حامد  306
 ودراسة مخطوط

عبدالوهاب 
 خليل الرحمن

 هندي 1401 ماجستير محيي الدين الصافي

مريم عبدالعال  الرسالة البعلبكية لشيخ اإلسالم ابن تيمية دراسة وتحقيق  307
 غالي الصاعدي

 سعودية 1422 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

عبدالعزيز  تيمية دراسة وتحقيقالرسالة الكيالنية لشيخ االسالم ابن   308
عبدهللا علي 

 القرني

 سعودي 1434 ماجستير سالم محمد القرني

سعيد عقيل  رسائل الرسل وأثرها في انحراف المسيحية  309
 سراج سعيد

 سعودي 1407 ماجستير محمود أحمد خفاجي

الرسائل والمسائل العقدية المنسوبة لإلمام الشافعي رحمه   310
 هللا

مهنى سالم سعيد 
 مرعي

 1437 ماجستير عبدالعزيز أحمد الحميدي
 

حسن عبدهللا  رضا الرب ورضا العبد دراسة عقدية  311
 محمد العاطفي

 سعودي 1439 ماجستير فهد محمد القرشي

سعيد علي يحيى  الرفاعية عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السلف  312
 العمري

 سعودي 1429 دكتوراه محمود محمد مزروعه

النصارى تاريخها تطورها ومظاهرها دراسة الرهبانية عند   313
 نقدية في ضوء اإلسالم

محمد أحمد 
 الدنكير

 1431 ماجستير عبدهللا حسين بركات
 

خالد محمد علي  روجيه جارودي تطوره الفلسفي وموقفه من أصول اإليمان  314
 القرني

 سعودي 1427 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

أبي بكر الصديق رضي الروض األنيق في اثبات اإلمامة   315
 هللا عنه إلبن زنجويه البخاري دراسة وتحقيق

عواد برد جاعد 
 العنزي

 كويتي 1416 ماجستير محمود أحمد خفاجي

الروض األنيق في اثبات إمامة أبي بكر الصديق رضي هللا   316
عنه القسم األول من أول الكتاب إلى بداية ماحدث به 

 أبوالحسن وأهل بيته عن الناس

منفذ محمد 
 محمود السقار

 سوري 1414 ماجستير محمود أحمد خفاجي

الرؤى واألحالم بين النصوص الشرعية ومدرسة التحليل   317
 النفسي

أسامة عبدالقادر 
 الريس

أحمد عطية الزهراني ــ 
 محمد قطب إبراهيم

 سعودي 1411 ماجستير

حيات خان غالم  الروئ والتعابير في الكتاب والسنة دراسة عقدية  318
 أفغاني حيدر

 أفغانية 1439 ماجستير عثمان علي حسن

الرويات الواردة في المهدي في الكتب الحديثية المعتمدة   319
 عند االثنى عشرية دراسة نقدية

وليد صالح 
عبدالقادر 

 باصمد

 سعودي 1436 دكتوراه سالم محمد القرني

الرويات الواردة في النص والوصية على األئمة في الكتب   320
 المعتمدة عند الشيعة االثنى عشرية دراسة نقديةالحديثية 

إبراهيم محمد 
 عيسى الشاعري

 سعودي 1435 دكتوراه عثمان علي حسن

مريم  رؤية هللا بين السلف والمعتزلة  321
عبدالرحمن 

 الزامل

 سعودية 1399 ماجستير محمد يوسف الشيخ

أحمد ناصر  رؤية هللا تعالي وتحقيق الكالم فيها  322
 محمد الحمد

 سعودي 1397 ماجستير هللا حجازيعوض 
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زكريا ويحيى عليهما السالم عند أهل الكتاب والصابئة   323
 دراسة نقدية في ضوء اإلسالم

نوره صالح 
 محمد الزهراني

 سعوديه 1435 ماجستير عبدهللا علي سمك

الزندقة في العصر العباسي األول ودور العلماء في الرد   324
 عليها

نجاة موسى 
 علي الديب

 سعودية 1408 ماجستير عبدالفتاح دويداربركات 

شريف الشيخ  زيد علي وآراؤه اإلعتقادية دراسة وتحليل ونقد  325
 صالح الخطيب

 أردني 1402 ماجستير عثمان عبدالمنعم عيش

مديحة عليان  السببية عند المعتزلة وأثارها الفكرية دراسة تحليلية نقدية  326
 علي الوافي

 سعوديه 1439 دكتوراه إبراهيم خليفة عبداللطيف

عيسى محسن  السببيه في الفكر الغربي دراسة تحليلية نقدية  327
 عيسى النعمي

 سعودي 1439 دكتوراه أحمد قوشتي عبدالرحيم

عبد هللا علي  سعدالدين التفتازاني وموقفه من اإللهيات عرض ونقد  328
 حسين المال

 كويتي 1417 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

نوال خضر  التكوين دراسة عقدية نقديةسفر   329
 جرادان الثبيتي

 سعودية 1433 ماجستير عبدهللا علي سمك

عبدهللا ناصر  سفر يشوع دراسة عقدية نقدية  330
 دشن القحطاني

 سعودي 1436 ماجستير عبدهللا علي سمك

حصه محمد آدم  السلطة التشريعية للكنيسة وأثرها في انحراف النصرانية  331
 أبو بكر

 نيجيرية 1439 ماجستير مصطفى البيوميمحمد 

الطيب ولد عمر  السلفية وأعالمها في موريتانيا  332
 بن الحسين

 موريتاني 1414 ماجستير أحمد أحمد أبوالسعادات

عبدالرحمن  السماع عند الصوفية عرض ونقد  333
عبدالرحيم 

 القرشي

 سعودي 1422 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

الحياة اإلنسانية وأثر اإليمان بها في السنن اإللهية في   334
 العقيدة والسلوك

شريف الشيخ 
صالح أحمد 

 الخطيب

 أردني 1407 دكتوراه عثمان عبدالمنعم عيش

أميرة حامد  السنن اإللهية في المصائب والكوارث الكونية  335
 معيش النمري

 سعودية 1435 ماجستير شريف الشيخ صالح الخطيب

آراؤه اإلعتقادية وموقفه من السيد صديق حسن القنوجي   336
 مذهب السلف

أختر جمال 
 لقمان

 هندي 1409 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة ألبي   337
المعالي محمود شكري األلوسي دراسة وتحقيق القسم الثاني 
من بداية الفصل السابع في بيان أسالف الرافضة إلى نهاية 

 السادس عشر في أن النسخ من وظائف الشارعالفصل 

هاني علي سعيد 
 الغامدي

 سعودي 1430 ماجستير علي نفيع العلياني

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة ألبي المعالي   338
محمود شكري اآللوسي دراسة وتحقيق القسم األول من 

بداية الكتاب إلى نهاية الفصل السادس في بيان مكائد 
 إلضالل الناس وميلهم عن الحقالرافضة 

سعود مرزوق 
 مطلق العتيبي

 سعودي 1431 ماجستير هشام إسماعيل الصيني

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة ألبي المعالي   339
محمود شكري اآللوسي دراسة وتحقيق القسم الثالث من 

 بداية المقصد الرابع في اإلمامة إلى نهاية الكتاب

فواز أحمد علي 
 رضوان

 سعودي 1431 ماجستير هشام إسماعيل الصيني

حنان عطية هللا  شبهات التغريب وأثرها على المرأة المسلمة  340
ضيف هللا 

 المعيدي

عبدالعزيز عبداللطيف 
 المرشدي

 سعودية 1421 ماجستير

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة في مسألتي اإلمامة   341
 والصحابة عرضاً ونقداً 

أحمد سعيد 
 مسفر القحطاني

 سعودي 1430 دكتوراه أحمد السيد رمضان

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في توحيد   342
 المعرفة واإلثبات عرضاً ونقداً 

علي ذويب 
 مملوح العنزي

 سعودي 1428 ماجستير عبدالعزيز أحمد الحميدي

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل   343
 االيمان باليوم اآلخر عرض ونقد

معتوقة محمد 
 حسن باسل

 سعودية 1433 ماجستير أحمد السيد رمضان

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل   344
 القدرعرضاً ونقداً 

هند دخيل هللا 
 وصل القثامي

 سعودية 1430 دكتوراه عبدهللا عمر الدميجي

فواز مسعود  اإلسالمية دراسة عقديةالشبهات حول تحكيم الشريعة   345
 ثواب الجودي

 سعودي 1437 ماجستير أحمد قوشتي مخلوف

الشبهات واألخطاء العقدية وهدي النبي صل هللا عليه وسلم   346
 في معالجتها

أحمد عايض 
 محمد ىل عباس

 سعودي 1436 ماجستير محمد مصطفى البيومي
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للعالمة بدر شرح اإلمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر   347
 هـ(دراسة وتحقيق768الرشيد)ت

الطيب ولد عمر 
 بن الحسين

 موريتاني 1420 دكتوراه إبراهيم محمد إبراهيم

رضا نعسان  الشرح واإلبانة عن أصول السنة والديانة تحقيق وتعليق  348
 معطي

 سوري 1399 ماجستير عثمان عبدالمنعم يوسف

ابن يوسف شفاء الصدور في زيارة القبور للشيخ مرعي   349
 الكرمي

جمال محمد 
 حبيب صالح

 سعودي 1411 ماجستير علي نفيع العلياني

عايش عياش  الشفاعة في اإلسالم  350
 بخيت الحبيش

 سعودي 1400 ماجستير عثمان عبدالمنعم يوسف

أحمد إبراهيم  الشك أسبابه وآثاره وعالج اإلسالم لها  351
 محمد عسيري

 سعودي 1429 ماجستير يحيى محمد ربيع

الشهادات الغربية المنصفة لإلسالم في العصر الحديث   352
 عرض ونقد

خديجة أحمد 
 جومي

 نيجيرية 1438 ماجستير عثمان علي حسن

محمد سليمان  شهود يهوه نشأتهم وأفكارهم  353
 محمد العريني

 سعودي 1427 دكتوراه محمد عمر محمد حسن

موسى علي  الشيخ إحسان إلهي ظهير ومنهجه في الدفاع عن العقيدة  354
محجود 

 الزهراني

 سعودي 1422 دكتوراه محمود محمد مزروعة

الشيخ حمود بن عبدهللا التويجري وجهوده في الدفاع عن   355
 عقيدة السلف

عبدهللا محمد 
 يحي شيخ خآدم

 سعودي 1423 ماجستير محمد عمر محمد حسن

الشيخ عبدالحميد بن باديس وجهوده في تقرير مسائل   356
 االعتقاد دراسة تحليلية

اماني ضيف هللا 
 سعود السفياني

 سعودية 1437 ماجستير ابو زيد محمد محمد مكي

الشيخ عثمان بن فوري الفالني وعقيدته على ضوء الكتاب   357
 والسنة

مصباح الدين 
 أوالبي جنيد

 نيجيري 1403 ماجستير سليمان دنيا

 تايلندي 1438 ماجستير عثمان علي حسن حازم اكو صالح الشيخ عمر األشقر منهجه وجهوده العقيدية والفكرية  358

فهد أحمد مسلم  الشيخ محمد أبو زهرة وآراؤه في العقيدة عرضاً ونقداً   359
 النمري

 سعودي 1431 دكتوراه عيسى عبدهللا السعدي

الشيخ محمد أنور الكشميري وأراؤه اإلعتقادية عرضا   360
 ونقدا

محمد عبد هللا 
 فاروق انصاري

 هندي 1420 ماجستير أحمد عبدالرحيم السايح

الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وجهوده في الدفاع عن   361
 عقيدة السلف

عبدهللا 
عبدالرحمن 

 صالح الرشيد

 سعودي 1422 ماجستير محمد حسان كسبه

الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع وجهوده في تقرير عقيدة   362
 السلف

ندى حمزة 
 خياط

 سعودية 1429 ماجستير أحالم محمد سعيد بأحمدان

أنوار نبيل عيد  الشيخ محمد حياة السندي وآراؤه العقدية عرض ونقد  363
 الزين

 سعوديه 1439 ماجستير إبتسام احمد جمال

الشيخ محمد خليل الهراس ــ رحمه هللا ــ وجهوده في تقرير   364
 عقيدة السلف

موسى وصل 
بن وصل هلل 

 السلمي

 سعودي 1423 ماجستير محمد يسري جعفر

فواز عبدالعزيز  محمد سلطان المعصومي وجهوده في نشر العقيدة الشيخ  365
 السلمي

 سعودي 1423 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

حافظ محمد  الشيخ محمد عبده وآراؤه في العقيدة اإلسالمية عرض ونقد  366
 حيدر الجعبري

 أردني 1403 دكتوراه سليمان دنيا

سلطان مطر  عرض ونقد الشيعة األثنى عشرية بين التشبية والتعطيل  367
 ساعد السحري

 سعودي 1436 ماجستير أحمد قوشتي مخلوف

الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى هللا عليه وسلم   368
 إلبن تيمية تحقيق ودراسة الجزء األول

محمد عبد هللا 
 عمر حلواني

 سعودي 1413 ماجستير محمد سعيد القحطاني

بدرية حميد  الصارم المنكي في الرد على السبكي  369
 الرايقي

 سعودية 1429 ماجستير أحالم محمد سعيد بأحمدان

الصارم المنكي في الرد على السبكي لإلمام محمد أحمد   370
هـ دراسة وتحقيق 774عبدالهادي الحنبلي المتوفي سنة 

 القسم األول من أول الكتاب إلى نهاية الحديث الثامن

صفية سليمان 
 وائل التويجري

 سعودية 1427 ماجستير الدميجيعبدهللا عمر 

الصراعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة من   371
أول الفصل الثاني في سرد األحاديث الواردة في أهل البيت 

 اإلى آخر الكتاب

صباح أبكر 
 األهدل

عبدالعزيز عبداللطيف 
 المرشدي

 يمانية 1422 ماجستير

محمد أحمد  الصفات األساسية للداعية المسلم  372
 العدناني

 سعودي 1399 ماجستير محمد الغزالي
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عثمان عبد هللا  الصفات الخبرية بين اإلثبات والتأويل  373
 آدم

 نيجيري 1399 ماجستير كمال هاشم نجا

صفات رب العالمين لشمس الدين بن المحب الصامت   374
هـ من بداية باب الرزق إلى بداية باب 789 -ه 712

 الخوف والرجاء

فواز فرحان 
 راضي الشمري

 سعودي 1439 ماجستير هشام اسماعيل الصيني

خليل الرحمن  صفة اإلرادة اإللهية في الفكر اإلسالمي  375
 عبدالرحمن

 هندي 1401 ماجستير كمال هاشم نجا

صالحه محمد  صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة دراسة تحليلية  376
 ذخير الزنبحي

 سعوديه 1435 ماجستير عائشه علي خوتاني

حسن حسين  صفة العلم اإللهي في الفكر اإلسالمي  377
 محمد تونجبيلك

 تركي 1403 ماجستير عثمان عبدالمنعم عيش

محمد السيد  صفة القدرة اإللهيه في الفكر اإلسالمي  378
 الشريف

 سوداني 1405 ماجستير كمال هاشم نجا

سعود عبد هللا  صفة الكالم بين السلف والمتكلمين  379
 الغنيم

 سعودي 1399 ماجستير كمال هاشم نجا

صفة المحبة اإللهية عند النصارى مفهومها ولوازمها   380
 وموقف اإلسالم منها

رفعة دحيم 
 ناصر الدوسري

 سعودي 1430 ماجستير لطف هللا مال خوجه

عبدالقادر محمد  صفة النزول اإللهي ورد الشبهات حولها  381
 يحيى الغامدي

 سعودي 1420 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

سعيد عقيل  صلة هللا بالكون في التصوف الفلسفي دراسة ونقد  382
 سراج سعيد

 سعودي 1414 دكتوراه محمود أحمد خفاجي

محمد حامد  الصلة بين التشيع واإلعتزال  383
 منور الجدعاني

 سعودي 1421 ماجستير سليمان عبد هللا السلومي

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة من   384
خالفة عمر رضي هللا عنه إلى نهاية الفحصل األول أول 

 في اآليات الواردة فيهم وشرحها

مها عبداللطيف 
 العبداللطيف

عبدالعزيز عبداللطيف 
 المرشدي

 سعودية 1422 ماجستير

ين أهل الضالل والبدع خوان الشياطالصواعق المحرقة إل  385
هـ(دراسة وتحقيق من 974بن حجر الهيتمي )توالزندقة ال

 الكتاب إلى آخر خالفة الصديقأول 

صالح ضيف هللا 
عواض 

الحميدي 
 الطلحي

 سعودي 1420 ماجستير أحمد محمد البناني

حسن محمد  الصوفية في بنجالديش وأثرها على المجتمع  386
 معين الدين

 بنجالديشي 1417 دكتوراه محمود أحمد الخفاجي

د أهل نضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية ع  387
 السنة والجماعة

سعود سعد نمر 
 العتيبي

 سعودي 1429 دكتوراه أحمد السيد رمضان

عبد هللا محمد  ضوابط التفكير عند أهل السنة  388
 عبد هللا القرني

 سعودي 1410 ماجستير بركات عبدالفتاح دويدار

هدى عبدالكريم  طباع بني إسرائيل وأثرها في سلوكهم في الوقت الحاضر  389
 مرعي

 اردنية 1399 ماجستير إبراهيممحمد قطب 

الطريقة األحمديه البدوية عرض ونقد في ضوء عقيدة اهل   390
 السنة والجماعه

عبدالرحمن 
علي محمد 

 المزعل

 سعودي 1434 دكتوراه سعود عبدالعزيز العريفي

عبدهللا أحمد آل  الطريقة الدسوقية عرض ونقد  391
 غنيم الغامدي

 سعودي 1430 دكتوراه علي نفيع العلياني

طارق حسن  الطريقة العزمية عرض ونقد  392
 محمد خضري

 سعودي 1437 دكتوراه عثمان علي حسن

ساحل  1438 دكتوراه سعد علي الشهراني كوياتي موري الطريقه المريدية عرض ونقد  393
 العاج

سفر عبدالرحمن  ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي  394
 أحمد الحوالي

 سعودي 1407 دكتوراه محمد قطب إبراهيم

ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر دراسة   395
 عقدية

خالد عبدالعزيز 
 محمد السيف

 سعودي 1430 دكتوراه سالم محمد القرني

سلطان  ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة  396
عبدالرحمن 

 حميد العميري

 سعودي 1436 دكتوراه عبدهللا محمد القرني
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عبدهللا  آثارها العقديه عاشوراء عند اإلمامية  397
عبدالرحمن 

 صالح الرشيد

 سعودي 1435 دكتوراه عبدهللا عمر الدميجي

عبدالقادر محمد  عبدالرحمن بدوي ومنهجه في دراسة الفرق واألديان  398
 يحيى الغامدي

 سعودي 1427 دكتوراه محمود محمد مزروعه

عبدالقادر الجيالني وآراءه اإلعتقادية والصوفية عرض   399
 ونقد

سعيد مسفر 
 مفرح القحطاني

 سعودي 1418 دكتوراه أحمد سعد حمدان الغامدي

سالم وهبي  عبدهللا بن كالب وآرؤه اإلعتقادية في ضوء عقيدة السلف  400
 صانجاقلي

 تركي 1414 ماجستير فاروق أحمد الدسوقي

جهاد موسى  عبدة الشيطان في العصر الحاضر وموقف اإلسالم منهم  401
 الزهراني

عبداللطيف أحمد 
 العبداللطيف

 سعودي 1427 ماجستير

فريد إسماعيل  عبودية الكائنات لرب العالمين  402
 فرغلي التوني

 مصري 1411 ماجستير عبدالشكور محمد أمان

مها إبراهيم  العبودية عند الصوفية عرض ونقد  403
 عابد العميري

 سعودية 1432 ماجستير لطف هللا مال خوجه

محمد محمود  ودفاعه عن عقيدة السلفعثمان بن سعيد الدارمي   404
 أبورحيم

 أردني 1404 ماجستير كمال هاشم نجا

العدل اإللهي في الثواب والعقاب عندذ السلف والرد على   405
 المعتزلة واألشاعرة.

مواهب علي 
 منصور فرحان

 1426 ماجستير محمديسري بن جعفر محمد
 

أهل العزلة بين السنة والبدعة عرض ونقد في ضوء عقيدة   406
 السنة والجماعة

مائدة أديب 
 حسين العباسي

 سعوديه 1429 ماجستير لولوه عبدالكريم القويفلي

أحمد  عصمة األنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب  407
عبداللطيف عبد 
 هللا العبداللطيف

 سعودي 1403 ماجستير محيي الدين الصافي

إحسان  عقيدة أبي البركات البغدادي دراسة ونقد  408
عبدالغفار عبد 

 هللا مرزا

 سعودية 1415 ماجستير محمود أحمد خفاجي

محمد عبدهللا  عقيدة أبي العالء المعري  409
 محمد القرني

 سعودي 1437 ماجستير سعد علي الشهراني

محمد حافظ  العقيدة أساس التربية والنظم اإلسالمية  410
صالح سليمان 

 الشريدة

 أردني 1403 دكتوراه محمد قطب إبراهيم

عقيدة إفراد هللا تعالى بالنفع والضر بين أهل السنة واالثنى   411
 عشرية دراسة مقارنة

إيمان محمد 
 حمدي النمري

 سعودية 1436 ماجستير سلوى محمد المحمادي

العقيدة اإلسالمية في دائرة المعارف اإلسالمية عرض ونقد   412
 بحسب الترجمة العربية

خالد عبد هللا 
عبدالعزيز 

 القاسم

 سعودي 1417 دكتوراه العليانيعلي نفيع 

العقيدة اإلسالمية في مواجهة التيارات الفكرية في غرب   413
 أفريقيا الفرنسية

صالح إسحاق 
 بامبا صالح

ساحل  1412 دكتوراه مصطفى محمد حلمي
 العاج

العقيدة اإلسالمية وجهودعلماء السلف في تقريرها والدفاع   414
 عنها حتي نهاية العصر األموي

بخيت عطاهللا 
 حماد المعايطة

 أردني 1416 دكتوراه عثمان عبدالمنعم عيش

عقيدة اإلمامية االثني عشرية في باب األسماء واألحكام   415
 عرض ودراسة

سلطان علي 
 فرحان الفيفي

 سعودي 1437 ماجستير سعد علي الشهراني

سويلم عقاب  عقيدة البعث اآلخر  416
 التوم

 سعودي 1399 ماجستير محمد الغزالي

فوزية حمد  عقيدة التثليث جزورها وتطورها،عرض ونقد  417
 محمد الحتريشي

 سعودية 1423 ماجستير أحمد عبدالرحيم السايح

إنشراح أحمد  عقيدة السفاريني عرض ونقد  418
 عبدهللا قرارة

 سعودية 1421 دكتوراه محمد حسان كسبة

محمد علي  عقيدة اليهود في فلسطين عرضاً ونقداً   419
 محمد آل عمر

 سعودي 1422 ماجستير إبراهيم محمد إبراهيم

منال حمزه  عقيدة اليهود والنصارى في مريم عليها السالم عرض ونقد  420
 بنونه

 سعودية 1435 دكتوراه يحيى محمد ربيع

أحمد سعد  عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية  421
 حمدان الغامدي

 سعودي 1398 ماجستير عثمان عبدالمنعم عيش
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عبدالقاهر البغدادي في صفات هللا تعالى وأفعاله عقيدة   422
 عرض ونقد

عبد هللا ناصر 
 سعد السرحاني

 سعودي 1416 ماجستير محمد سيد أحمد المسير

سميرة محمد  العقيدة وأثرها في الفرد والمجتمع  423
 عمر جمجوم

 سعودية 1401 ماجستير محيي الدين الصافي

يونس بالي عمر  منهماعقيدتا التثليث والصلب وموقف اإلسالم   424
 توري

ساحل  1403 ماجستير محيي الدين الصافي
 العاج

العالقة بين آل البيت والصحابة دراسة مقارنة بين أهل   425
 السنة والشيعة االثنى عشرية

عاليه صالح 
 القرني

 سعودية 1430 دكتوراه يحيى محمد ربيع

 أمل سالمة خان العالقة بين اإليمان واالخالق دراسة عقدية  426
 معروف

 باكستانيه 1439 ماجستير هشام إسماعيل الصيني

العالقة بين فرقة النصيرية واالثنى عشرية دراسة تحليلية   427
 نقدية

حسين يوسف 
 ياسين اليحياوي

 سعودي 1438 ماجستير سعد علي الشهراني

العالمة فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك وجهوده في تقرير   428
 العقيدة والدعوة إلى هللا

عبدهللا ثنوى 
 العمري

 سعودية 1429 ماجستير أحالم محمد سعيد بأحمدان

نادر محمد سالم  علم الكالم أسباب نشأته ومراحل تطوره  429
 باوزير

 يمني 1439 ماجستير سعود سعد العتيبي

مريم محمد خالد  العلم اللدني بين أهل السنة ومخالفيهم  430
 أحمد

 1437 ماجستير سعود عبدالعزيز العريفي
 

 أندونيسي 1408 دكتوراه محمد قطب إبراهيم مسلم ناسوتيون العلمانية في أندونيسيا وموقف اإلندونيسيين منها  431

سفر عبدالرحمن  العلمانية وآثارها في الحياة اإلسالمية المعاصرة  432
 أحمد الحوالي

 سعودي 1399 ماجستير محمد قطب إبراهيم

مجمع عوامل تحريف رسالة المسيح عليه السالم حتى   433
 869القسطنطينية الرابع المسكوني الثامن عام 

بسمة أحمد 
 جستنية

 سعودية 1418 ماجستير عثمان عبدالمنعم عيش

نجاة موسى  غاية الكون بين اإلسالم والمادية  434
 علي الديب

 سعودية 1424 دكتوراه محمود محمد مزروعة

حسن محمد  الغزو الصليبي في بنغالديش نتائجه وأفكاره  435
 الدينمعين 

 بنجالدشي 1408 ماجستير محمود أحمد خفاجي

الغزو الفكري في مناهج التعليم في السودان أهدافه ووسائله   436
 وآثاره في العقيدة واألخالق

عبد هللا 
 عبدالحي أبوبكر

 سوداني 1413 دكتوراه محمود أحمد خفاجي

الغزو الفكري في مناهج التعليم في مصر والمغرب في   437
 عشر والرابع عشر الهجريينالقرنين الثالث 

محمد أمين 
ادريس 

 السماعيلي

 مغربي 1400 دكتوراه محمد الغزالي

هدى يحيى  الغنوصية وموقف اإلسالم منها  438
 المالكي

 سعودية 1428 ماجستير أحمد عبدالرحيم السايح

فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين للفقيه عالء الدين   439
 البخاري دراسة وتحقيق

 محمد إبراهيم
عبدالرحمن 

 العوضي

 كويتي 1415 ماجستير بركات عبدالفتاح دويدار

فتح الخالق شرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب   440
 العالمين لإلمام الصنعاني تحقيقا وتعليقا

أحمد ناصر 
 أبوفارع

 سعودي 1420 ماجستير محمود محمد مزروعة

 فتح الخالق شرح مجمع الحقائق والرقائق في نماذج رب  441
 الخالئق لإلمام الصنعاني تحقيق ودراسة القسم الثاني

بركت هللا حبيب 
 هللا كرامت

عبدالعزيز عبداللطيف 
 المرشدي

 هندي 1422 ماجستير

جميل  الفراغ الروحي وأثره على البشرية  442
عبدالمحسن 

 القراعة

 أردني 1405 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

محيي الدين  نيجيريا دراسة ميدانية نقديةالفرق اإلسالمية الكبرى في   443
 سليمان أوال إمام

 نيجيري 1415 ماجستير أحمد محمد البناني

الفرق الدينية في ساحل العاج عقائدها وأوجه نشاطها   444
 وموقف اإلسالم منها

يونس بالي عمر 
 توري

ساحل  1410 دكتوراه محمود محمد خفاجي
 العاج

القرن العاشر الهجري فرق الهند المنتسبة لإلسالم في   445
 وآثارها في العقيدة

محمد كبير 
 أحمد شودري

 هندي 1420 دكتوراه إبراهيم محمد إبراهيم

نوال أحمد  الفرق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة  446
 فرحة الغامدي

 سعودية 1437 ماجستير إبتسام أحمد محمد جمال

سعد علي محمد  ونقد فرقة األحباش نشأتها عقائدها آثارها عرض  447
 الشهراني

 سعودي 1422 دكتوراه أحمد سعد حمدان الغامدي

يوسف عبدهللا  فرقة الجارودية الزبدية عرض ونقد  448
 حسين الحازمي

 سعودي 1431 ماجستير هشام إسماعيل الصيني
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شوقي بشير  فرقة الجمهوريون بالسودان وموقف اإلسالم منها  449
 عبدالمجيد

 سوداني 1405 دكتوراه عبيدعبدالعزيز عبد هللا 

خالد فواز محمد  فرقة الشيخيه عرض ونقد  450
 الحارثي

 سعودي 1435 ماجستير هشام إسماعيل الصيني

خآدم حسين  فرقة أهل القرآن بباكستان وموقف اإلسالم منها  451
 إلهي بخش

 هندي 1401 ماجستير صالح عبدالعليم إبراهيم

حافظ محمد  الفطرة والعقيدة اإلسالمية  452
 حيدر الجعبري

 أردني 1400 ماجستير عبدالعزيز عبد هللا عبيد

بتول إدريس  الفكر اإلصالحي عند اليهود دراسة تحليلية نقدية  453
 محمد برناوي

 سعودية 1438 دكتوراه سالم محمد القرني

فاطمة حميد  فكر طه حسين في ضوء العقيدة اإلسالمية  454
 جود هللا الحسني

 سعودية 1431 ماجستير محمد عبدالحافظ عبده

صالح عبد هللا  فكرة القومية العربية على ضوء اإلسالم  455
 العبود

 سعودي 1398 ماجستير محمد قطب إبراهيم

محمد ولد الداه  القادرية في موريتانيا عرض ونقد  456
 ولد أحمد

 موريتاني 1413 ماجستير عبدالشكور محمد أمان

جمال سامية  القاديانية وموقف اإلسالم منها  457
محمد علي 

 سمباوة

 سعودية 1403 ماجستير عثمان عبدالمنعم عيش

محمد عبد هللا  القاضي أبوالسعود وآراؤه اإلعتقادية عرض ونقد  458
 عمر حلواني

 سعودي 1420 دكتوراه أحمد ناصر الحمد

فهد جابر سعيد  قاعدة التسليم عند السلف حقيقتها ولوازمها  459
 السفياني

 سعودي 1435 ماجستير يحيى محمد ربيع

قاعدة الكف عما شجر بين الصحابة رضي هللا عنهم عند   460
 اهل السنة والجماعة والرد على المخالفين

محمد خلف 
 طنف الهذلي

لطف هللا مال عبدالعظيم 
 خوجه

 سعودي 1437 ماجستير

قاعدة رد المتشابه إلى المحكم ونصوص االعتقاد   461
 وتطبيقاتها عند أهل السنة والجماعة

 عطية حسن
 محمد السهيمي

 سعودي 1437 ماجستير سالم مححمد القرني

خالد جريد هالل  القبورية وموقف اإلسالم منها  462
 العنزي

 سعودي 1427 ماجستير علي نفيع العلياني

عبدهللا  القتال في الفتنة دراسة عقدية تأصيلية  463
عبدالعزيزعبدهللا 

 السويد

 سعودي 1426 ماجستير الخضر بن عبدالرحيم أحمد

القدر المشترك بين معاني صفات الخالق وصفات المخلوق   464
 عند أهل السنة ومخالفيهم

عبدالرحمن 
 عابد القصير

 سعودي 1429 ماجستير عبدالعزيز أحمد الحميدي

سليمان عبد هللا  القرامطة وآراؤهم اإلعتقادية  465
 سليمان السلومي

 سعودي 1401 ماجستير سليمان دنيا

الصارم المسلول على شاتم الرسول القسم الثاني من كتاب   466
 صلى هللا عليه وسلم إلبن تيمية تحقيق ودراسة

محمد كبير 
 أحمد شودري

 بنجالديشي 1413 ماجستير محمد سعيد القحطاني

جميلة أحمد  قضايا العقيدة ومنهج الدعوة في قصة نوح عليه السالم  467
 محمد صقر

 مصرية 1411 ماجستير أحمد المهدي محمد المهدي

عبدهللا  قضية سماع األموات والمسائل العقدية المتعلقه بها  468
عبدالرزاق 

 العصيمي

 سعودي 1431 ماجستير علي نفيع العلياني

محمد بسيس  قواعد األسماء واألحكام عند شيخ اإلسالم ابن تيمية.  469
محمد مقبول 

 السفياني

 سعودي 1425 ماجستير أحمد سعد حمدان الغامدي

عليها ابن تيميه منهجه في الرد على القواعد التي بنى   470
 المخالفين

حمدي حميد 
 حمود القريقري

 سعودي 1427 دكتوراه يحيى محمد ربيع

عادل عبدالغفور  القواعد العقدية عند اهل السنة والجماعة  471
 حيدر قل أسرار

 سعودي 1435 دكتوراه عبدهللا عمر الدميجي

العالمة الحسن قوت القلوب في توحيد عالم الغيوب للسيد   472
 بن خالد بن عز الدين الحازمي دراسة وتحقيق

أسعد عبده أحمد 
 واصلي

 سعودي 1436 ماجستير أبو زيد محمد القبي

القول المبني عن ترجمة ابن العربي للحافظ الناقد محمد بن   473
عبدالرحمن السخاوي تحقيق ودراسة القسم األول من بداية 

 ب(130المخطوط إلى اللوحة)

العربي خالد 
 مدرك

 مغربي 1422 ماجستير محمود محمد مزروعة
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القول بالصرفة بين المؤيدين والمعارضين دراسة تحليلية   474
 نقدية

محمد أنتولو 
 مهاجر الشريف

 مالي 1439 ماجستير عبدالعزيز احمد الحميدي

قياس الغائب إلى الشاهد لدى الفالسفة والمتكلمين وآثاره   475
 عقيدة أهل السنة والجماعةعرضاً ونقداً على ضوء 

كمال سالم أحمد 
 الصريصري

 سعودي 1422 ماجستير أحمد سعد حمدان الغامدي

محمد علي آل  الكاثوليكية فرقها وعقائدها وأثرها على العالم اإلسالمي  476
 عمر

 سعودي 1429 دكتوراه محمود محمد مزروعه

 تايلندي 1401 ماجستير كمال هاشم نجا حاسي كوتا الكبيرة والمذاهب فيها  477

فهيد منصور  كتاب أحوال أطفال المسلمين للبركوي دراسة وتحقيق  478
 زامل الشريف

 سعودي 1434 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

كتاب أقاويل الثقات في تأويل األسماء والصفات للشيخ   479
 مرعي الكرمي تحقيق

جميل 
عبدالمحسن 

 القراعة

 أردني 1401 ماجستير كمال هاشم نجا

رضا نعسان  اإلبانة إلبن بطة العكبري تحقيق ودراسة كتاب  480
 معطي

 سوري 1403 دكتوراه عثمان عبدالمنعم يوسف

كتاب اإلعتصام في ذم البدع للشاطبي من الباب الثامن   481
 وحتى نهاية الباب العاشر تحقيق

هشام اسماعيل 
 علي الصيني

 سعودي 1414 ماجستير علي نفيع العلياني

أختر جمال  للراغب األصفهاني تحقيق ودراسةكتاب اإلعتقاد   482
 لقمان

 هندي 1402 ماجستير محيي الدين الصافي

كتاب اإلمامة والرد على الرافضة للحافظ أبي نعيم أحمد   483
 عبد هللا األصبهاني تحقيق ودراسة

إبراهيم علي 
 التهامي

 مغربي 1404 ماجستير كمال هاشم نجا

محمد سعيد  إبن تيمية دراسًة وتحقيقاً.كتاب اإليمان الكبير لشيخ اإلسالم   484
إبراهيم سيد 

 أحمد

 مصري 1423 دكتوراه أحمد عبدالرحيم السايح

كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح إلبن الملقن دراسة   485
 وتحقيق من أول كتاب التوحيد إلى نهايته

صالح محمد 
 الدميجي

 سعودي 1419 ماجستير سليمان عبد هللا السلومي

التوضيح لشرح الجامع الصحيح إلبن الملقن دراسة كتاب   486
 وتحقيق كتابي الرفاق والقدر

سعد علي محمد 
 الشهراني

 سعودي 1418 ماجستير عثمان عبدالمنعم عيش

كتاب الداعي إلى اإلسالم في أصول علم الكالم تحقيق   487
 ودراسة

سيد حسن 
 سيدباغجوان

 تركي 1406 ماجستير محمود أحمد خفاجي

على الجهمية من كتاب اإلبانة الكبرى إلبن بطة  كتاب الرد  488
 العكبري تحقيق ودراسة

يوسف عبد هللا 
 يوسف الوابل

 سعودي 1410 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

كتاب الرد على المنطقيين دراسة وتحقيق من اللوح رقم   489
 إلى آخر الكتاب 120

عبدهللا سعيد 
 صالح العتيبي

 سعودي 1437 دكتوراه سالم محمد القرني

كتاب الرد على المنطقيين لشيخ االسالم أحمد بن عبدالحليم   490
بن تيمية رحمه هللا دراسة وتحقيق من أول الكتاب إلى ص 

 119لوحة  238

عبدهللا ظافر 
 عبدهللا الشهري

 سعودي 1429 دكتوراه محمد يسري جعفر محمد

كتاب الروض األنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق إلبن   491
زنجويه البخاري دراسة وتحقيق القسم الثالث من اللوحة 

 إلى آخر المخطوطة 153

سعيد مسفر 
 مفرح القحطاني

 سعودي 1414 ماجستير محمود أحمد خفاجي

كتاب السنة لإلمام أبي عبدالرحمن بن حنبل الشيباني تحقيق   492
 ودراسة السنة

محمد سعيد سالم 
 قبيل القحطاني

 سعودي 1405 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

كتاب الشريعة ألبي بكر محمد بن سين اآلجري دراسة   493
 وتحقيق إلى نهاية الجزء العاشر

عبد هللا عمر 
 سليمان الدميجي

 سعودي 1409 دكتوراه راشد الراجح الشريف

كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي لإلمام محمد بن   494
هـ دراسة 744سنةأحمد بن عبدالهادي الحنبلي المتوفي 

وتحقيق القسم الثاني من قول المؤلف قال المعترض 
 الحديث التاسع إلى نهاية الباب الثالث

سهام أحمد 
 محمد المحمدي

 سعودية 1428 ماجستير لولوة عبدالكريم القويفلي

كتاب القدر من كتاب اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية   495
 ومجانبة الفرق المذمومة تحقيق ودراسة

عثمان عبد هللا 
 آدم

 سوداني 1407 دكتوراه عثمان عبدالمنعم عيش

محمد موفق  كتاب المناظرة بين أهل السنة والرافضة دراسة وتحقيق  496
 عمر سقاف

 سوري 1411 ماجستير أحمد محمد البناني

كتاب تحفة األديب في الرد على أهل الصليب دراسة   497
 وتحقيق

عمر وفيق 
 الداعوق

 لبناني 1402 ماجستير عبيد عبدالعزيز عبد هللا

كتاب رد الفصوص المسمى مرتبة الوجود ومنزلة الشهود   498
 للمال علي القاري تحقيق ودراسة

عبد هللا علي 
 حسين المال

 كويتي 1409 ماجستير بركات عبدالفتاح دويدار
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أحمد سعد  كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحقيق  499
 حمدان الغامدي

 سعودي 1402 دكتوراه عبدالمنعم يوسفعثمان 

دراسة وتحقيق -كتاب شرح الصدور بحال الموتى والقبور  500
من ال يسأل في -القسم األول من أول الكتاب إلى نهاية باب

 القبر.

فاطمة أحمد 
 سالم الزهراني

 سعودية 1424 ماجستير أحمد عبدالرحيم السايح

دراسة كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور   501
وتحقيق القسم الثاني ويبدأ من باب فظاعة القبور وسهولتها 

 على المؤمنين إلى آخر الكتاب.

منيرة مشيعل 
 عبدربه السلمي

 سعودية 1423 ماجستير أحمد عبدالرحيم السايح

كتاب شعب اإليمان لإلمام أبي محمد عبدالجليل القصري   502
 تحقيق

أحمد مرعي 
 عبدالهادي

 سعودي 1405 دكتوراه عبيدعبدالعزيز عبد هللا 

كتاب صفات رب العالمين البن المحب الصامت من أول   503
 الكتاب إلى باب خلق المالئكة والجن والحور العين والروح

صقر حسن 
 محمد الغامدي

 سعودي 1435 ماجستير هشام إسماعيل الصيني

كتاب صفات رب العالمين لإلمام شمس الدين أبي بكر   504
باب ما ذكر في الساعد والذراع محمد ابن الصامت من 

والباع والراحة والكتف والصدر إلى ذكر الصوت 
 دراسةوتحقيق

أمامة محمد 
 محفوظ المهدي

 مصرية 1438 ماجستير هشام إسماعيل الصيني

كتاب صفات رب العالمين لإلمام شمس الدين أبي بكر   505
محمد من باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم قدر هللا 

 الخالئق قبل أن يخلق السماوات واألرضمقادير 

انعام عبدالعزيز 
 قايد منصور

 يمنية 1439 ماجستير هشام اسماعيل الصيني

كتاب فتح المجيد في شرح التوحيد للشيخ عثمان ابن   506
عبدالعزيز بن منصور دراسة وتحقيق القسم الثاني من 

 ب إلى نهاية الكتاب/100اللوحة 

حسين جليعب 
 حسين السعيدي

 كويتي 1421 دكتوراه نفيع العلياني علي

كتاب فتح المجيد في شرح التوحيد للشيخ عثمان بن   507
عبدالعزيز بن منصور دراسة وتحقيق القسم األول من أول 

 ب(نهاية الباب الثاني والعشرون/100الكتاب إلى لوحة)

سعود 
عبدالعزيز 

 العريفي

 سعودي 1422 دكتوراه علي نفيع العلياني

غويد شباب  البالغة دراسة عقدية نقديةكتاب نهج   508
 صالح الغامدي

 سعودي 1434 ماجستير سعد علي الشهراني

خالد عبدالكريم  الكذب على هللا دراسة عقدية  509
 عيد األمير

 سعودي 1439 ماجستير عبدالعزيز احمد الحميدي

كشف األسرار وهتك األستار ألبي بكر الباقالني دراسة   510
 وتحقيق

إبراهيم محمد 
 إبراهيم البيحي

 سعودي 1437 ماجستير صالح درباش الزهراني

كشف األسرار وهتك األستار ألبي بكر الباقالني دراسة   511
وتحقيق القسم الثاني من المخطوطة من قوله "وهذا باب 

إلى نهاية  97من هذيانهم وخرافاتهم" من لوح رقم 
 211المخطوط لوح رقم 

أحمد 
عبدالرحمن 

 محمد الدميجي

 سعودي 1439 ماجستير درباش الزهرانيصالح 

كشف دقائق الحقائق وايضاح الطرائق لتقي الدين أبي بكر   512
هـ دراسة 728ــ  653بن شرف بن محسن الصالحي 

 وتحقيق

مساعد مجيول 
 صالح المطرفي

 سعودي 1429 دكتوراه محمد يسري جعفر محمد

الكليني وتقريره لعقيدة الشيعة االمامية من خالل كتابه   513
 الكافي دراسة نقدية

محمد عبدهللا 
 عاطف العمري

 سعودي 1433 ماجستير سعد علي الشهراني

عبدهللا عيسى  الكمال اإللهي بين أهل السنة ومخالفيهم  514
 األحمدي

 سعودي 1427 دكتوراه أحمد ناصر الحمد

فهد جبير جابر  الكهانة وموقف اإلسالم منها  515
 السفياني

 سعودي 1429 دكتوراه يحيى محمد ربيع

دراسة تحليلية نقدية في  -الكونفوشيوسية ديانة أهل الصين  516
 ضوء العقيدة اإلسالمية.

ناصر فالح 
 ناصر الشهراني

 سعودي 1427 دكتوراه محمد عمر محمد حسن

فهد كريم محمد  ال إاله إاال هللا معناها وشروطها عند السلف  517
 األنصاري

 سعودي 1427 ماجستير علي نفيع العلياني

آليات واألحاديث واآلثار العقدية الواردة في نبي هللا هود   518
 وصالح عليهما السالم جمعاً ودراسة

عائشه محفوظ 
 يحيى الحرقاني

 سعودية 1435 ماجستير عائشه علي الخوتاني

عبدالرحمن  الليبرالية وموقف اإلسالم منها  519
 صمايل السلمي

 سعودي 1427 دكتوراه أحمد السيد رمضان

الحداثة النظرية والتطبيق وأثرها على العالم ما بعد   520
 اإلسالمي

كمال سالم حمد 
 الصريصري

 سعودي 1434 دكتوراه أحد السيد رمضان

المآخذ العقدية على كتاب احياء علوم الدين ألبي حامد   521
 الغزالي الربع األخير قسم المنجيات

آمال 
عبدالرحمن 

 أحمد باحنشل

 سعودية 1430 ماجستير سالم محمد القرني
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المآخذ العقدية على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي القسم   522
 األول والثاني العبادات والعادات

عبدهللا عبيد 
 عباد العتيبي

 سعودي 1427 دكتوراه سالم محمد القرني

المآخذ العقدية على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ربع   523
 المهلكات

فالح مفلح 
 الدوسري

 سعودي 1429 ماجستير سالم محمد القرني

يوسف سعيد  المارونية وأثرها على العالم اإلسالمي  524
 حمدان الغامدي

 سعودي 1431 دكتوراه سالم محمد القرني

خبير قربان  المباحث العقدية المتعلقة بدعاء المسالة في الصحيحين  525
 خان

 أفغاني 1439 ماجستير علي نفيع العلياني

جمعان محمد  دراسة نقديةمبدأ السببية عند األشاعرة   526
 أحمد الشهري

 سعودي 1430 ماجستير أحمد السيد رمضان

المجتمع اإلسالمي المعاصر في صورته الواقعية وكيف   527
 ينبغي أن تكون

خضر مصطفى 
 أحمد

 سوداني 1405 دكتوراه محمد قطب إبراهيم

خالد مسفر  المجلسي وأثره في التشيع  528
 صالح القثامي

 سعودي 1436 ماجستير عبدهللا محمد القرني

عبدالرؤوف  محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم بين اإلتباع واإلبتداع  529
محمد عثمان 

 خيري

 سوداني 1410 ماجستير أحمد ناصر الحمد

خليل الرحمن  محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية  530
 عبدالرحمن

 هندي 1405 دكتوراه محمد قطب إبراهيم

خالد جريد هالل  االعتقادية عرض ونقد محمد باقر الصدر وآراؤه  531
 العنزي

 سعودي 1432 دكتوراه يحيى محمد ربيع

علي عبدهللا  محمد زاهد الكوثري وآراؤه اإلعتقادية...عرض ونقد.  532
عبدالرحمن 

 الفهيد

أحمد عبداللطيف آل 
 عبداللطيف

 سعودي 1424 ماجستير

آر  عيسى يوجا محمد عاكف عصره وجهوده في الدعوة اإلسالمية  533
 مصطفى

 تركي 1411 دكتوراه محمد قطب إبراهيم

موضي سليمان  محمد عبدهللا دراز وجهوده في تقرير الدعوة  534
 الكريدا

 سعودية 1429 ماجستير إبتسام أحمد جمال

عمر محمد  المخالفون للتثليث من النصارى  535
 عثمان العمر

 سعودي 1431 دكتوراه أحمد السيد رمضان

الدين للقاضي أبي يعلى الفراء  مختصر المعتمد في أصول  536
رحمه هللا دراسة وتحقيق القسم األخير من المخطوط من 

 ( وعنوانها إرسال الرسل إلى آخر المخطوط.58اللوحة )

مشاعل خالد 
 عمر باقاسي

 سعودية 1425 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

مختصر درء تعارض العقل والنقل لإلمام بدرالدين أبي   537
بن عبدهللا بن أحمد الهكاري الشافعي المتوفي عبدهللا محمد 

هـ دراسة وتحقيق من أول الكتاب إلى قوله "آخر 786
المجلد األول من النسخة التي عليها خط المصنف رحمه 

 هللا"

صالح درباش 
موسى 

 الزهراني

 سعودي 1427 دكتوراه أحمد ناصر الحمد

عند  المرويات الواردة في صفات األئمة في الكتب الحديثية  538
 الشيعة االثنى عشرية دراسة تحليلية نقدية

موضي سليمان 
 علي الكريدا

 سعودية 1437 دكتوراه أحمد قوشتي مخلوف

المس واإلصابة بالعين حقيقتهما وطرق معالجتهما   539
 المعاصرة دراسة ميدانية عقدية

أحمد سليم دخيل 
 هللا اليحيوي

 سعودي 1433 دكتوراه علي نفيع العلياني

اإليمان عند ابن حزم ومواقفه من الطوائف المخالفة مسائل   540
 فيه

أحمد سليم دخيل 
 هللا الحربي

 سعودي 1422 ماجستير سليمان عبد هللا السلومي

عبدالعزيز أحمد  المسائل التي أدخلها المتكلمون على األئمة األربعة  541
 الحميدي

 سعودي 1418 دكتوراه أحمد سعد حمدان الغامدي

خالف فيها محمد حسين فضل هللا جمهور المسائل التي   542
 اإلمامية االثنى عشرية

كاملة محمد 
 ظافر القرني

 سعوديه 1434 ماجستير سعد علي الشهراني

المسائل العقدية التي حكى فيها ابن حجر االجماع في فتح   543
 الباري جمعاً ودراسة

عبدالسالم ناشي 
عبدالرحمن 

 الجطيلي

 سعودي 1432 ماجستير شريف الشيخ صالح الخطيب

المسائل العقدية التي حكى فيها النووي اإلجماع جمع   544
 ودراسة

عبدهللا 
عبدالرحمن 

 سليمان الحجي

 سعودي 1437 ماجستير سعود عبدالعزيز العريفي

المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية   545
 اإلجماع في ابواب التوحيد

خالد مسعود 
 عويض الجعيد

 سعودي 1423 ماجستير الدميجي عبد هللا عمر
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المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية   546
اإلجماع في أبواب اإليمان باهلل والمالئكة والكتب جمعاً 

 ودراسة

علي جابر 
 صالح العلياني

 سعودي 1425 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

حنان علي جار  المسائل العقدية المتعلقة بالمحبة  547
 النبي الحارثي

لطف هللا مال عبدالعظيم 
 خوجه

 سعودية 1436 ماجستير

محمد إبراهيم  المسائل العقدية المستنبطة من غزوة أحد  548
محمد صالح أبو 

 راس

 سعودي 1435 ماجستير علي نفيع العلياني

ياسر  المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الحديبية  549
عبدالرحمن 

عبدالقادر 
 األحمدي

 سعودي 1425 ماجستير يسري جعفر محمدمحمد 

محمد سعيد  المسائل العقدية المستنبطة من غزوة بدر  550
 حامد الغامدي

 سعودي 1428 ماجستير أحمد عبدالعال

عادل عبدالغفور  المسائل العقدية المستنبطة من غزوة تبوك  551
 حيدر قل أسرار

 سعودي 1427 ماجستير محمد يسري جعفر محمد

محمد حشمت  المستنبطة من غزوة خيبر المسائل العقدية  552
 العباسي

 سعودي 1428 ماجستير أحمد علي عبدالعال

وليد محمد سعيد  المسائل العقدية المستنطبة من غزوة الخندق  553
 طيب

 سعودي 1431 ماجستير يحيى محمد ربيع

عبد المنعم بن  المسائل العقدية المعلقة باألقليات اإلسالمية  554
عبد الغفور 

 أسرارحيدر قل 

 سعودي 1426 دكتوراه محمود بن محمد مزروعة

سامية صالح  المسائل العقدية في أحاديث الوفود جمعاً ودراسة  555
 إسماعيل ناجي

 يمنية 1439 ماجستير سلوى محمد المحمادي

المسائل العقدية في كتب علوم القرآن عرض ونقد على   556
 ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

ياسر مبروك 
عميره 

 المرعشي

 سعودي 1432 ماجستير علي نفيع العلياني

مسائل العقيدة التي حكى فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية   557
اإلجماع في أبواب النبوات والقدر واليوم اآلخر واإلمامة 

 والخالفة والفرق

ناصر حمدان 
 الجهني

 سعودي 1422 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

إمتياز أحمد  مسائل العقيدة في سورة الصافات  558
 محمد ياسين

 هندي 1416 ماجستير بركات عبدالفتاح دويدار

(والمفهم 536مسائل العقيدة في كتابي المعلم للمازني)ت  559
هـ(في شرحيهما لصحيح مسلم عرض 656للقرطبي)ت

 ونقد

عبد هللا محمد 
 رميان الرميان

 سعودي 1421 دكتوراه علي نفيع العلياني

بالمعبودات من دون هللا تعالى جمع المسائل المتعلقة   560
 ودراسة

فهد عايد حامد 
 الجهني

 سعودي 1430 ماجستير علي نفيع العلياني

عبدالمحسن ردة  المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه  561
هللا حمدي 
 الصاعدي

 سعودي 1429 دكتوراه يحيى محمد ربيع

مسائل النبوة عند ابن جرير الطبري في تفسيره جمعاً   562
 ودراسة

فايز فواز 
 شعوان العتيبي

 سعودي 1436 ماجستير عبدالعزيز أحمد الحميدي

علي صالح  المسيح المنتظر بين المسلمين وأصحاب الديانات األخرى  563
 محمد المقوشي

 سعودي 1423 دكتوراه محمود محمد مزروعة

المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم بين القرآن والعهدين   564
 دراسة مقارنةالقديم والجديد 

سعيد محمد علي 
 الغامدي

 سعودي 1428 ماجستير أحمد ناصر الحمد

مصادر التلقي وأصول االستدالل في مسائل اإلعتقاد عند   565
 اإلمامية اإلثنى عشرية عرض ونقد

إيمان صالح 
 سالم العلواني

 سعوديه 1427 ماجستير يحيى محمد ربيع

تعالى وأسماءه المصطلحات الكالمية في إثبات وجود هللا   566
 وصفاته عرض ونقد

محمد سعيد 
إبراهيم سيد 

 أحمد

 مصري 1415 ماجستير عثمان عبدالمنعم عيش

أحمد محمد  المصطلحات الكالمية في أفعال هللا تعالى عرض ونقد  567
 طاهر عمر

 سوداني 1414 ماجستير عثمان عبدالمنعم عيش

مظاهر اإليمان في شعائر الحج ومشاعره وظواهر   568
 اإلنحراف فيها

محمد حمود 
 صالح الفوزان

 سعودي 1426 دكتوراه علي بن نفيع العليلني
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مظاهرة المخالفين أنواعها وأحكامها عند أهل السنة   569
 والجماعة

خالد محمد 
عبدالكريم 
 الزهراني

 سعودي 1431 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

المعاد األخروي وشبهات العلمانيين عرض ونقد على   570
 عقيدة أهل السنة والجماعةضوء 

عواد برد جاعد 
 العنزي

 كويتي 1421 دكتوراه أحمد سعد حمدان الغامدي

مريم عبدالعالي  معاني أسماء هللا الحسنى بين أهل السنة ومخالفيهم  571
 الصاعدي

 سعوديه 1431 دكتوراه سالم محمد القرني

زمزم  المعجزة  572
عبدالرحمن آدم 

 رجال

 سودانية 1403 ماجستير محيي الدين الصافي

عبد هللا محمد  المعرفة في اإلسالم مصادرها ومجاالتها  573
 عبد هللا القرني

 سعودي 1418 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

سميرة محمد  المعوقون للدعوة اإلسالمية في عهد النبوة  574
 عمر جمجوم

 سعودية 1405 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

مريم حسن  اإللهي عند اليهود وموقف اإلسالم منهمفهوم العلم   575
 تيجاني

 سعودية 1429 ماجستير أحالم محمد سعيد بأحمدان

رحمه عمر  مقتضيات توحيد الربوبية العملية من خالل القرآن الكريم  576
 أحمد فالته

 سعوديه 1439 ماجستير عائشة علي روزي

مذهب المقريزي وآراؤه اإلعتقادية دراسة ونقد في ضوء   577
 أهل السنة والجماعة وموقفه من الفرق

إبراهيم مسعود 
 مسفر المالكي

 سعودي 1421 ماجستير أحمد محمد البناني

خالد عبدهللا  مكانة آل البيت عند اإلمامية األثني عشرية  578
 عمر الدميجي

 سعودي 1435 دكتوراه عبدهللا محمد القرني

محمد سعدية  مكانة المرأة بين المسيحية واإلسالم  579
محمد علي 

 أبورزيزة

 سعودية 1408 ماجستير صالح عبدالعليم إبراهيم

مساعد مجيول  ُمال علي قاري وآراءه اإلعتقادية في اإللهيات عرض ونقد.  580
 صالح المطرفي

 سعودي 1423 ماجستير أحمد سعد حمدان الغامدي

مالحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها   581
 الفكرية

ياسر 
عبدالرحمن 

عبدالقادر 
 األحمدي

 سعودي 1430 دكتوراه أحمد علي عبدالعال

فهد محمد  المالئكة الكرام بين أهل السنة ومخالفيهم  582
 الساعدي

 سعودي 1429 ماجستير أحمد السيد رمضان

ناجي محمد  المالئكة واإليمان عليهم  583
داوود سالم 

 سالم

 أردني 1402 ماجستير كمال هاشم نجا

والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثالث المالئكة   584
 اليهودية والنصرانية واإلسالم

مي حسن 
 المدهون

 سعودية 1430 دكتوراه محمد يسري جعفر محمد

بدر عبدالرزاق  منابر الدعوة اإلسالمية المعاصرة  585
 عبد هللا الماص

 كويتي 1409 دكتوراه سيد سابق التهامي

عبدهللا محسن  العقدية جمعاً ودراسة وتحليالً مناظرات ابن تيمية   586
 عبدهللا الغامدي

 سعودي 1438 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

مناهج المخالفين ألهل السنة والجماعة في االستدالل على   587
 الغيبيات بين أهل السنة ومخالفيهم

عبدالرحمن 
محمود خليفة 

 إدريس

 سعودي 1430 دكتوراه سالم محمد القرني

( 403المنهاج في شعب اإليمان ألبي عبد هللا الحليمي )  588
دراسة وتحقيق من أول الباب الخامس عشر باب في تعظيم 
النبي صلى هللا عليه وسلم وإجالله وتوقيره إلى نهاية الباب 

 ( لوحة91الحادي وعشرين باب في الصالة )

عثمان مسفر 
 الزهراني

 سعودي 1419 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

المنهاج في شعب اإليمان ألبي عبد هللا الحليمي المتوفي   589
هـ دراسة وتحقيق القسم الثاني من أول الباب الثامن 403

من باب حشر الناس بعد مايبعثون من قبورهم إلى الموقف 
إلى نهاية الباب الرابع عشر باب في حب النبي صلى هللا 

 عليه وسلم

أحمد حمدان 
 علي الشمراني

 سعودي 1420 ماجستير الدميجي عبد هللا عمر

المنهاج في شعب اإليمان ألبي عبد هللا الحليمي   590
هـ دراسة وتحقيق القسم الرابع من أول الباب 403المتوفي

الثاني والعشرين باب في الزكاة إلى نهاية الباب الثالث 

عمر محمد 
 عثمان العمر

 سعودي 1420 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي
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والثالثين باب في تعديد نعم هللا عز وجل ما يجب في 
 شكرها

هـ( 403المنهاج في شعب اإليمان ألبي عبد هللا الحليمي)ت  591
دراسة وتحقيق القسم األول من باب اإليمان إلى نهاية باب 

 اإليمان بالبعث بعد الموت

أبو زيد محمد 
 مكي

 سعودي 1419 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

ألبي عبد هللا المنهاج في شعب اإليمان   592
هـ(دراسة وتحقيق القسم الخامس من أول 403الحليمي)ت

الباب الرابع والثالثين باب في حفظ اللسان عما يحتاج إليه 
إلى نهاية الباب الثاني والخمسين باب األمر بالمعروف 

 والنهي عن المنكر

حمدي حميد 
 حمود القريقري

 سعودي 1419 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

المنهاج في شعب اإليمان ألبي عبد هللا   593
هـ(دراسة وتحقيق القسم السادس من أول 403الحليمي)ت

الباب السابع والسبعين باب في أن يحب الرجل ألخيه ما 
 يحب لنفسه ويكره ما يكره لنفسه

فيصل أحمد 
 حسن العماد

 يماني 1419 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

صالح ضيف هللا  من خالل كتاب الفصل منهج ابن حزم في دراسة الفرق  594
 عواض الطلحي

 سعودي 1429 دكتوراه يحيى محمد ربيع

عكرمة أبو بكر  منهج ابن خلدون في دراسة الفرق عرض ونقد  595
عبدالقادر 
 األنصاري

 1436 ماجستير إبراهيم خليفة عبداللطيف
 

منهج اإلسالم في تزكية النفس وأثره في الدعوة إلى هللا   596
 تعالى

أحمد حسن  أنس
 كرزون

 سوري 1416 دكتوراه أحمد أحمد أبوالسعادات

بندر محمد علي  منهج اإلمام ابن الجوزي وآراؤه االعتقادية عرض ونقد  597
 العمودي

 سعودي 1436 ماجستير عثمان علي حسن

مشرف علي  منهج اإلمام ابن القيم في شرح اسماء هللا الحسنى.  598
 عبدهللا الغامدي

أحمد عبداللطيف آل 
 عبداللطيف

 سعودي 1425 ماجستير

منهج اإلمام يحيى بن أبي الخير العمراني في تقرير مسائل   599
 االعتقاد عرض ودراسة

يوسف محمد 
 يحي المحمادي

أحمد عبداللطيف 
 العبداللطيف

 سعودي 1430 ماجستير

عبدالعزيز علي  منهج البخاري في دراسة أحاديث الفتن دراسة عقدية  600
 خان احمد علي

 باكستاني 1439 ماجستير عبدالعزيز احمد الحميدي

علي علي جابر  منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكية  601
 الحربي

 يماني 1402 ماجستير محمد قطب إبراهيم

منهج الشيخ محمد الغزالي في تقرير مسائل العقيدة عرض   602
 ونقد

بشير علي 
 محمد الشيخي

 سعودي 1433 ماجستير سعد علي الشهراني

منهج القاضي أبي بكر ابن العربي المالكي في شرح   603
األسماء الحسنى من خالل كتابه األمد األقصى عرضاً 

 ونقداً 

موفق عبدهللا 
 علي كدسه

 سعودي 1429 دكتوراه أحمد علي عبدالعال

علي محمد  منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى اإليمان  604
 ناصر فقيهي

 سعودي 1395 ماجستير عوض هللا حجازي

أفنان حمد محمد  منهج القرآن الكريم في دحض شبهات الملحدين  605
 الغماس

 سعودية 1437 ماجستير سعود عبدالعزيز العريفي

فلاير عبدالقادر  منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل االعتقاد  606
 بكر عابد

 سعوديه 1435 ماجستير أبو زيد محمد محمد مكي

عبد هللا عثمان  والعلم في إثبات األلوهيةمنهج القرآن   607
 الكوكي

 تونسي 1405 ماجستير بركات عبدالفتاح دويدار

منهج المتكلمين والفالسفة المنتسبين لإلسالم في اإلستدالل   608
على وجود هللا عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة 

 والجماعة

يوسف محمد 
 صالح األحمد

 أردني 1412 دكتوراه أحمد المهدي محمد المهدي

عبدهللا نافع عايد  المنهج المعرفي عند ابن تيمية دراسة تحليلية  609
 الدعجاني

 سعودي 1434 دكتوراه محمد عبدالحافظ عبده

جمعان محمد  المنهج المعرفي عند ابن حزم دراسة تحليلية  610
 أحمد الشهري

 سعودي 1436 دكتوراه سعد علي الشهراني

أحمد  العقيدةمنهج إمام الحرمين في دراسة   611
عبداللطيف عبد 
 هللا العبداللطيف

 سعودي 1410 دكتوراه عثمان عبدالمنعم عيش

منهج أهل السنة والجماعة في االستدالل على النبوة والرد   612
 على المخالفين

أحمد محمد 
 حاسن القرشي

 سعودي 1429 دكتوراه عيسى عبدهللا السعدي
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الخالف في منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع   613
 فروع مسائل العقيدة دراسة نظرية تطبيقية

أحمد عبدهللا 
 سالم الجوهي

 سعودي 1434 ماجستير شريف الشيخ صالح الخطيب

عبدالرحمن  منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن  614
عبدالرحيم 

 القرشي

 سعودي 1430 دكتوراه محمد يسري جعفر محمد

فهد محمد  أصول االعتقادمنهج حسن حنفي وموقفه من   615
عبدالرحمن 

 القرشي

 سعودي 1432 دكتوراه يحيى محمد ربيع

منهج محمد أركون في نقد الدين والتراث اإلسالمي دراسة   616
 نقدية تحليلية

عبدهللا محمد 
 المالكي

 سعودي 1431 ماجستير عبدهللا محمد القرني

أحمد فهد مزيد  مهج اإلمام الترمذي في العقيدة من خالل كتابه الجامع  617
 الخطاف

 سعودي 1439 ماجستير سعد علي الشهراني

عيسى عبد هللا  موانع إنقاذ الوعيد  618
 سعدي الغامدي

 سعودي 1411 ماجستير أحمد ناصر الحمد

موسى وهارون عليهما السالم في األسفار الخمسة عرض   619
 ونقد في ضوء القرآن الكريم

عبدهللا عمر 
 بارشيد

 سعودي 1428 ماجستير محمد حسان كسبه

موقف ابن الجوزي من الصوفية من خالل كتابه تلبيس   620
 إبليس

علي صالح 
 محمد المقوشي

 سعودي 1415 ماجستير عبد هللا عمر الدميجي

عبدالرؤوف  موقف ابن القيم من التصوف  621
 محمد عثمان

 سوداني 1418 دكتوراه محمود أحمد خفاجي

أحمد محمد  والمتصوفةموقف ابن تيمية من التصوف   622
 بناني

 سعودي 1398 ماجستير محمد يوسف الشيخ

قدرية عبدالحميد  موقف ابن تيمية من المعتزلة في مسائل العقيدة  623
 شهاب الدين

 مصرية 1406 دكتوراه صالح عبدالعليم إبراهيم

مريم  موقف ابن تيمية من النصرانية  624
عبدالرحمن 

 الزامل

 سعودية 1406 دكتوراه عبدالعزيز عبد هللا عبيد

سعيد عبدهللا  موقف ابن تيمية من قضية التوفيق بين الدين والفلسفه  625
 سعد الشمراني

 سعودي 1436 ماجستير البهنسي رزق البهنسي

علي نفيع نافع  موقف ابن قتيبة من عقيدة السلف  626
 العلياني

 سعودي 1401 ماجستير عبدالعزيز عبد هللا عبيد

عائض محمد  من اإلسالمموقف احبار اليهود   627
 علي الشيخي

 سعودي 1439 ماجستير سالم محمد القرني

موقف أحمد الكاتب من نظرية اإلمامة عند الشيعة االثنى   628
 عشرية دراسة تحليلية

عبدالمحسن 
سليم سلمي 

 الصاعدي

 سعودي 1436 ماجستير أحمد قوشتي مخلوف

سلطان عبيد  نقديةموقف اإلباضية المعاصرين من أصول الدين دراسة   629
 عبدهللا العرابي

 سعودي 1438 دكتوراه عبدهللا عمر الدميجي

موقف االثنى عشرية من شخصية ابن تيمية وآرائه في آل   630
 البيت والصحابة عرض ونقد

راويه عثمان 
 مبروك فتيني

 سعودية 1435 ماجستير عبدهللا علي سمك

عبدهللا عيد  موقف اإلسالم من اإلكراه على الحق دراسة وتحقيق  631
 المالكي

 سعودي 1429 ماجستير محمد عبدالحافظ عبده

حياة سعيد عمر  موقف اإلسالم من السحر  632
 باأخضر

 سعودية 1409 ماجستير محمود أحمد خفاجي

أحمد عبد  موقف اإلسالم من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ  633
الحسين 
 العوايشة

 أردني 1400 ماجستير عبدالرحمن حبنكة الميداني

عيسى يوجا آر  موقف اإلمام أحمد بن حنبل من الزنادقة والجهمية  634
 مصطفى

 تركي 1406 ماجستير عثمان عبدالمنعم عيش

إبراهيم عالي  موقف الجاحظ من نظرية اإلمامة عند الشيعة  635
 عبيد هللا المالكي

 سعودي 1438 ماجستير فهد محمد القرشي

التفسير الكبير دراسة موقف الرازي من القضاء والقدر في   636
 نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

أنفال يحيى إمام 
 محمود

 مصريه 1432 ماجستير يحيى محمد ربيع

موقف الرازي من آيات الصفات في تفسير)مفاتيح الغيب(   637
 دراسة نقدية تطبيقية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

سامية ياسين 
 بدري

 سعوديه 1428 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي
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حنان مسلم  موقف الرازي من فرقة المعتزلة دراسة نقدية  638
مرزوق 
 السفياني

 سعودية 1433 ماجستير عائشة علي روزي الخوتاني

موقف الرازي من مسائل األسماء واألحكام في التفسير   639
 الكبير دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

إيالف يحيى 
 إمام محمود

 مصريه 1432 ماجستير يحيى محمد ربيع

فاديه مصطفى  موقف الروحية الحديثة من قضايا اإليمان بالغيب  640
 أشرف كنج

 سعودية 1429 ماجستير أحالم محمد سعيد بأحمدان

موقف الزمخشري من صفات هللا تعالى في تفسيره الكشاف   641
 عرض ونقد

محسنة محمد 
 القرني

 سعودية 1428 ماجستير عبدهللا عمر الدميجي

موقف الشيخ ابن باز من األديان والفرق والمذاهب الفكرية   642
 جمعاً ودراسة

والء محمد 
 حامد السعدي

 1436 ماجستير أبو زيد محمد مكي
 

موقف الشيخ ابن باز من النوازل العقدية المعاصرة جمعاً   643
 ودراسة

اماني فالح 
 سافر الراشدي

 سعودية 1435 ماجستير أبو زيد محمد مكي

نبيل هاشم  موقف الشيخ محمد أبو زهرة من الفرق واألديان  644
 يوسف أمير

 سعودي 1435 دكتوراه أبو زيد محمد مكي

موقف الشيعة االثنى عشرية من مسائل اإليمان باليوم   645
 اآلخر عرض ونقد

مواهب علي 
 منصور فرحان

 سعودية 1438 دكتوراه ابتسام أحمد محمد جمال

عشرية من دعوة اإلمام محمد بن موقف الشيعة االثني   646
 عبدالوهاب وشبهاتهم عرض ونقد

عوض عيضه 
 شريم الزهراني

 سعودي 1439 دكتوراه عثمان علي حسن

جواهر عويض  موقف الشيعة اإلمامية من الكرامة دراسة نقدية  647
 قليل العتيبي

 سعوديه 1434 ماجستير عبدهللا علي سمك

فهد محمد  والمرتدين. موقف الصحابة رضي هللا عنهم من الردة  648
عبدالرحمن 

 القرشي

أحمد عبداللطيف آل 
 عبداللطيف

 سعودي 1424 ماجستير

طيب موسى  موقف العقاد من شبهات خصوم اإلسالم عرض ونقد  649
 عبده المعشي

 سعودي 1417 ماجستير بركات عبدالفتاح دويدار

محمد حجر  موقف الفكر الحداثي من أصول االستدالل في اإلسالم  650
 القرنيحسن 

 سعودي 1434 دكتوراه عبدهللا محمد القرني

موقف القاضي عبدالجبار من أدلة الشبعة االثنى عشرية   651
 على االمامة دراسة تحليلية نقدية

محمد مطر 
 أحمد السهيمي

 سعودي 1436 ماجستير عبدالعزيز أحمد الحميدي

إنشراح أحمد  موقف القرآن الكريم من التوراة  652
 عبد هللا قراره

 سعودية 1408 ماجستير صالح عبدالعليم إبراهيم

صالح محمد  موقف الليبرالية في البالد العربية من محكمات الدين  653
 عمر الدميجي

 سعودي 1432 دكتوراه عبدهللا محمد القرني

موقف المدرسه العقلية الحديثه من مسائل النبوات عرض   654
 ونقد

إيمان عبدالهادي 
 سعيد راضي

 سعوديه 1439 ماجستير فهد محمد القرشي

موقف المستشرقين من الشيعة االثنى عشرية من خالل   655
 دائرة المعارف اإلسالمية عرض ونقد

سلوى أبكر علي 
 محمد

 سعودية 1437 ماجستير أحمد قوشتي مخلوف

مرسال عبدهللا  موقف المستشرقين من دعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب  656
مرسال 

 المحمادي

 سعودي 1429 ماجستير الدميجيعبدهللا عمر 

موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السالم وإبطال   657
 شبهاتهم حوله

سارة حامد 
 محمد العبادي

 سعودية 1414 دكتوراه أحمد المهدي محمد المهدي

ليلى نوري يحي  موقف أهل السنة والجماعة من األسباب وآراء المخالفين  658
 الحربي

 سعودية 1419 ماجستير أحمد محمد البناني

موقف جولد تسيهر من العقيدة والفرق والحركات   659
 اإلصالحية

حمزة 
عبدالمطلب 

عزيز الرحمن 
 الباكستاني

 1436 ماجستير إبراهيم خليفة عبداللطيف
 

موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من اإلمام فخر الدين الرازي   660
 في اإللهيات

إبتسام أحمد 
 محمد جمال

 سعودية 1412 دكتوراه دويدار بركات عبدالفتاح

عبدالقادر محمد  موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من الكرامية في اإللهيات  661
 عبد هللا

 صومالي 1409 ماجستير علي نفيع العلياني

عبدالرحمن سعد  موقف شيخ االسالم ابن تيمية من دعوى المعارض العقلي  662
عبدالرحمن 

 الشهري

 سعودي 1432 ماجستير عيسى عبدهللا السعدي
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موقف عبدالحليم محمود من التصوف والصوفية عرض   663
 ونقد

غالب غازي 
 عوض الحربي

 سعودي 1430 ماجستير لطف هللا مال خوجه

هاجر صبيح  موقف عبدالرحمن بدوي من المستشرقين  664
 سالمه الذبياني

 سعوديه 1434 ماجستير يحيى محمد ربيع

ندا حمزه عبده  موقف عبدالمجيد الشرفي من الدين والتراث  665
 خياط

 سعودية 1433 دكتوراه أحمد السيد رمضان

موقف عبدالوهاب المسيري من العلمانية دراسة تحليلية   666
 نقدية

فيصل زامل 
 مفلح الشهراني

 سعودي 1433 ماجستير عبدهللا محمد القرني

موقف عبدالوهاب المسيري من اليهودية دراسة تحليلية   667
 نقدية

سامية حسن 
 ظافر حكمي

 سعودية 1437 دكتوراه عثمان علي حسن

تركي صالح  الموقف من الخالف في الدين عند المسلمين  668
 محمد آل أحمد

 سعودي 1431 ماجستير صالح عبدهللا الفريح

سعيد إبراهيم  النبوة عند ابن تيمية ورده على المخالفين  669
 مرعي خليفة

 مصري 1411 ماجستير محمود أحمد خفاجي

محمد  بين حقائق الدين وشبهات العلمانيين النبوة واألنبياء  670
عبدالرحمن 

 حبنكة الميداني

 سوري 1422 دكتوراه محمود محمد مزروعة

النبوة والرسالة بين اإلمام الغزالي وشيخ اإلسالم وابن   671
 تيمية

محمد ولد الداه 
 ولد أحمد

 موريتاني 1418 دكتوراه محمود أحمد خفاجي

مغفور عثمان  النبوة والرسالة في اإلسالم  672
 األندونيسي

 أندونيسي 1398 ماجستير محمد يوسف الشيخ

النشاط التنصيري في منطقة الخليج أهدافه وأبعاده وسبل   673
 مقاومته

إبراهيم مسعود 
 مسفر المالكي

 سعودي 1430 دكتوراه يحيى محمد ربيع

النشاط الكنسي في السودان أساليبه ومقاصده وطرق   674
 مواجهته

الخضر 
 أحمدعبدالرحيم 

 سوداني 1408 دكتوراه محمد قطب إبراهيم

نصر أبو زيد ومنهجه في التعامل مع التراث دراسة تحليلية   675
 نقدية

إبراهيم محمد 
 محمد أبو هادي

 سعودي 1433 دكتوراه عبدهللا محمد القرني

عبدالرحمن  النظام الطبقي في البرهمية عرض ونقد  676
محيي الدين 

 بوتامل

 هندي 1415 ماجستير أحمد ناصر الحمد

النفاق والزندقة وأثرهما في مواجهة الدعوة اإلسالمية قديما   677
 وحديثا

عطية عتيق 
 الزهراني

 أردني 1400 ماجستير محمد الغزالي

مريم بنيان باني  النفس والروح بين الفالسفة والمكلمين عرض ونقد  678
 الحربي

 سعودية 1421 ماجستير محمود محمد مزروعة

عبدهللا سلمان  األشاعرة للشيعة االثني عشرية في مسألة اإلمامةنقد   679
 سليمان الفيفي

 سعودي 1432 ماجستير أحمد قوشتي عبدالرحيم

زينب محمد  نقد الماتريدية لعقيدة اإلمامة عند الشيعة االثنى عشرية  680
 يوسف حسن

 سعودية 1438 ماجستير سلوى محمد المحمادي

شريفة فؤاد  عقيدة أهل السنة والجماعة النقشبندية عرض ونقد في ضوء  681
إسماعيل 
 الشريف

 سعودية 1430 دكتوراه يحيى محمد ربيع

النواقض في رد الرافض لمعين الدين أشرف   682
 (تحقيق ودراسة القسم الثاني995ميرزا)ت

أحمد سعيد 
 مسفر القحطاني

 سعودي 1421 ماجستير عبدالشكور محمد أمان

الدين ميرزا مخدوم  النواقض في رد الروافض لمعين  683
 تحقيق ودراسة 995ت

أنس سعيد مسفر 
 القحطاني

 سعودي 1421 ماجستير عبدالشكور محمد أمان

هدي النبي صلى هللا علية وسلم في ترسيخ عقيدة اإليمان   684
 باليوم اآلخر

أماني سليمان 
 سفر العوفي

 سعوديه 1439 ماجستير ابتسام احمد محمد جمال

عليه وسلم في ترسيخ عقيدة اإليمان هدي النبي صلى هللا   685
 باألنبياء والرسل

يوسف 
عبدالعزيز 

 محمد النجيدي

 سعودي 1439 ماجستير سالم محمد القرني

يوسف محمد  الوثنينة وموقف اإلسالم منها  686
 صالح األحمد

 أردني 1407 ماجستير محمد قطب إبراهيم

وجود داللة القرآن على نبوة النبي صلى هللا عليه وسلم   687
 دراسة عقدية

سامية ياسين 
عبدالرحمن 

 بدري

 سعودية 1435 دكتوراه سعود بن عبدالعزيز العريفي



 الجنسية ت/المناقشة المرحلة اسم المقرر اسم الطالب عنوان الرسالة ت

عبد هللا عثمان  الوحي عند أهل الكتاب دراسة نقدية على ضوء اإلسالم  688
 الطاهر الكوكي

 تونسي 1412 دكتوراه بركات عبدالفتاح دويدار

عبد هللا  الوحي في اإلسالم وإبطال الشبهات حوله  689
 عبدالحي أبوبكر

 سوداني 1406 ماجستير عثمان عبدالمنعم عيش

طارق حسن  وحيد الدين خان وآراؤه االعتقادية والفكرية دراسة نقدية  690
 محمد خضري

 سعودي 1431 ماجستير سعود بن عبدالعزيز العريفي

الوضعية المنطقية في فكر زكي نجيب محمود دراسة نقدية   691
 في ضوء اإلسالم

عبدهللا نافع 
 الدعجاني

أحمد عبداللطيف 
 العبداللطيف

 سعودي 1427 ماجستير

محمد سعيد سالم  الوالء والبراء في اإلسالم  692
 قبيل القحطاني

 سعودي 1401 ماجستير محمد قطب إبراهيم

الخضر  الوالية واألولياء في اإلسالم  693
 عبدالرحيم أحمد

 سوداني 1402 ماجستير كمال هاشم نجا

عرض  السالم في أسفار اليهود..يعقوب ويوسف عليهما   694
 ونقد

محمد علي 
 عيسى مجيري

 سعودي 1424 ماجستير حسن محمد عمر محمد

عبدهللا علي  اليقين في االعتقاد حقيقته ونواقضه  695
 عبدهللا الرشيد

 سعودي 1438 ماجستير سعود عبدالعزيز العريفي

 


