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 5   كلية الدعوة وأصول الدين

 املكدمة

 ٩يب ثٕؽق حم٧ؽ كآهل كوعج٫ أدمٕني. ، كالىبلة كالكبلـ ىلع ٨٦ الهلل كظؽق احل٧ؽ

 /أ٦ة ثٕؽ
٤ٕيم٤ٚحف خبةؼ ظةصح َبلب ا٥٤ٕ٣ كابلةظس  ني إىل االَبلع ىلع اجلذةج ا٣

ٗري٬ة؛ إذ يٕؽ زؿكة ل٧٤ؤقكةت ا٧٤ٕ٣يح األكةدي٧يح ل٤لكيةت الرشٔيح يف اجلة٦ٕةت ك
 ٧٤ٔيح ملة حيذٮم ٤ٔي٫ ٨٦ حبٮث كدراقةت رشٔيح ٦ذؼىىح كمكةا٢ دأوي٤يح.

٢ٌ اهلل  -كٍليح ادلٔٮة  ٝؽ أديط هلة ٚذط ثؿا٦ش ادلراقةت ا٤ٕ٣ية يف املةصكتري  -ٛث
٤ـٮ ا٣ٞؿآف كا٣ٞؿاءات جل٧يٓ اتلؼىىةت يف أوٮؿ ادلي٨ ) كادل٠ذٮراق اتلٛكري ٔك

٤ٮ٫٦ كا٣ٕٞي ( كاتلعٜ ث٭ة ٔٮة إىل اهلل كاثلٞةٚح اإلقبل٦يحؽة كاألديةف كادلكاحلؽير ٔك
أٔؽاد ٠جرية ٨٦ ا٣ُبلب كا٣ُةبلةت ك٨٦ ز٥ دٌةٔٛخ الؿقةا٢ ا٧٤ٕ٣يح ا٣يت أٔؽت 

 (.3986كد٥ ٦٪ةٝنذ٭ة كب٤ٖ ٔؽد٬ة حنٮ )
ٞح دلحل٢ الؿقةا٢ ا٧٤ٕ٣يح ل٤لكيح،  ٕح الكةث كبٕؽ أف د٥ حتؽير ٤ٕ٦ٮ٦ةت ا٣ُج

 ـهٚحرس٩ة أف ٩ٌٓ ثني 3416/3417كي٨ اجلؽيؽة إىل ٩٭ةيح ا٣ٕةـ اجلة٦يع كأحلٜ ث٭ة ا٣ٕ٪ة
 يؽم ابلةظسني ٬ؾا اإلوؽار اجلؽيؽ آم٤ني أف يجذٕٛٮا ث٫.

أم١ؿ اإلػٮة اذلي٨ اصذ٭ؽكا يف إٔؽاد كإػؿاج ٬ؾا اإلوؽار كإجنةز ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ 
 املجةرؾ كأػه ثةلن١ؿ ٌٚي٤ح د. ٔحىس ث٨ حم٧ؽ املك٧ٌل كًلي٢ اللكيح.

 أم١ؿ اإلػٮة ا٣ٞةا٧ني ىلع إدارة دار ادلراقةت ا٧٤ٕ٣يح اذلي٨ دٮلٮا َجةٔذ٫. ٧٠ة
 هلل رب ا٣ٕةملني كاحل٧ؽ

 ٧ٔيؽ لكيح ادلٔٮة كأوٮؿ ادلي٨      
 د. فيصل بن مجيل الغزاوي       
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 وٛعح ثيٌةء
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 وٛعح ثيٌةء
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

3  
أمحؽ حمك٨ يلع 

 ا٣ٕجيؽم
ٮيع يف قٮرة الٮإٝح  اتل٪ةقٜ املًٮ

ٚ٭ؽ مذٮم 
 النذٮم

 قٕٮدم 1436

يلع إثؿا٬ي٥   2
 اجلةص٥

أثٮبكؿ اجلٞةش ك٦٪٭ض٫ يف دٛكري 
 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

ٔجؽالٮ٬ةب 
جؽالٮ٬ةب ٔ

 ٚةيؽ

 قٕٮدم 1406

أمحؽ ٦٪يج   1
 ظكني أمحؽ

 أيب ث٨ ٠ٕت كدٛكريق ل٤ٞؿآف ال١ؿي٥
حم٧ٮد ٩ةدم 

 ٔجيؽات
 مرصم 1409

4  
مرشؼ أمحؽ 
ـ٬ؿاين  دمٕةف ال

أزؿ ادلالالت ال٤٘ٮيح يف اتلٛكري ٔ٪ؽ 
ا٣ُة٬ؿ ث٨ اعمٮر يف ٠ذةث٫ اتلعؿيؿ 

 كاتل٪ٮيؿ

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1427

يلع  زيةد  5
 الىؽيٜ

أزؿ ا٣ٞؿآف كالك٪ح يف إٔؽاد ا٣ٛؿد 
 كاملضذ٧ٓ

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 بل٪ةين 1404

6  
يلع ٔجؽاهلل 

ٗؿـ اهلل 
 ا٣٘ة٦ؽم

أزؿ ا٣ٞؿاءات املذٮادؿة يف اتلٛكري ٔ٪ؽ 
 أيب صٕٛؿ اجلعةس

ٔس٧ةف 
امل٭ؽم 

وؽيٜ ظةج 
 ثبلؿ

 قٕٮدم 1436

7  
ٔجؽالؿمح٨ 

ٔجؽاهلل قةل٥ 
 ا٣ٞؿيش

ٕةين اجلةرة يف أزؿ دالالت ظؿكؼ امل
اتلٛكري دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح ىلع 

 قٮرة ابلٞؿة

ٔجؽاهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1431
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

يلع ٦٪ةكر ردة   8
 اجل٭ين

أزؿ دالالت ظؿكؼ املٕةين اجلةرة يف 
اتلٛكري دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح ىلع 

 قٮريت آؿ ٧ٔؿاف كا٣جكةء

ٔجؽاهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1429

د٭ةين قةل٥ أمحؽ   9
 ثةظٮيؿث

أزؿ دال٣ح الكيةؽ ا٣ٞؿآين يف دٮصي٫ 
٦ٕىن املتنةث٫ ال٤ْٰٛ يف ا٣ٞىه 
ا٣ٞؿآين دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح ىلع 
آيةت ٝىه ٩ٮح ك٬ٮد كوة٣ط 

كمٕيت ٤ٔي٭٥ الكبلـ يف ا٣ٞؿآف 
 ال١ؿي٥

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت 

ٔجؽاحل١ي٥ 
 الٮايٌل

 قٕٮديح 1429

31  
ٔجؽاهلةدم يلع 

ـ٬ؿاين  ال

ؿ اجلعةس إػذيةرات اإل٦ةـ أيب صٕٛ
يف اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة احلضؿأىل 

ن كدراق٫ن كمٮاز٩ح  آػؿ قٮرة اجل٢٧ دمٕة

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت 

ٔجؽاحل١ي٥ 
 الٮايٌل

 قٕٮدم 1429

يةقني ظةِٚ   33
 ٝةرم ٝٮ٦ةكم

إػذيةرات اإل٦ةـ أيب صٕٛؿ اجلعةس 
يف اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٞىه إىل 

ن كدراقحن  آػؿ قٮر ا٣ٞؿآف..دمٕة
 ك٦ٞةر٩ح

يـ ٔجؽا٣ٕـ
ٔـت 

 ٔجؽاحل١ي٥

 قٕٮدم 1427

ٔجؽاهلل ٔيؽاف   32
ـ٬ؿاين  أمحؽ ال

يب  إػذيةرات كدؿصيعةت اإل٦ةـ ا٣َٞؿ
يف اتلٛكري ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل اآليح 

٨٦ قٮرة ابلٞؿة دمٕة كدراقح  388ر٥ٝ 
 كمٮاز٩ح

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

 قٕٮدم 1430



 11   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

أمحؽ ٔجؽا٣ٕـيـ   31
 ٝةق٥ احلؽاد

كق٥٤ يف أػبلؽ اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ 
 ال١ذةب كالك٪ح

ٔجؽالكذةر 
ٚذط اهلل 

 قٕيؽ

 ي٧ةين 1414

حيىي حم٧ؽ   34
 ظك٨ زمـيم

 آداب احلٮار يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1414

35  
ٔجؽاهلل أمحؽ 

ٗؿـ اهلل 
 ا٣٘ة٦ؽم

أدب األ٩بيةء ٤ٔي٭٥ الىبلة كالكبلـ 
٦ٓ اخل٤ٜ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٔؿض 

 كدراقح

ي٨ حمت ادل
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮدم 1430

36  

ٔجؽالؿمح٨ ث٨ 
أمحؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 اخلؿييص

آراء إثؿا٬ي٥ اجلؼيع اتلٛكرييح دمٓ 
كدراقح كد٤ٕيٜ ٨٦ قٮرة ا٣جكةء إىل 

 آػؿ ا٣ٞؿآف

٦٪ىٮر ٔٮف 
 ا٣ٕجؽيل

 قٕٮدم 1411

أمحؽ ٔجؽا٣ٕـيـ   37
 املٞؿف ا٣ٞىري

آراء اث٨ ظــ ا٣ْة٬ؿم يف اتلٛكري 
ا٣ٛةحتح إىل ٩٭ةيح  دمٕة كدراقح ٨٦ أكؿ

ؽد  211اآليح ر٥ٝ  ٨٦ ابلٞؿة ٔك
 311املكةا٢ 

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1421

38  
ثؽريح ُٔيح 
 محـة احلؿازم

آراء اث٨ ظــ ا٣ْة٬ؿم يف اتلٛكري 
ن كدراقحن ٨٦ اآليح ر٥ٝ) (٨٦ 214دمٕة

 قٮرة ابلٞؿة إىل ٩٭ةيح الكٮرة

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮديح 1423
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

39  
 زة٩يح

ٔجؽال٤ُيٙ 
 حم٧ؽ ثة٣ُٮ

آراء اث٨ ظــ ا٣ْة٬ؿم يف اتلٛكري 
ن كدراقح ٨٦ األيح) ( ٨٦ قٮرة 17دمٕة

 اجلٮر إىل آػؿ قٮرة األظـاب

ٔجؽالؿظي٥ 
حيىي 

 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1429

يلع صؿيؽ ٬بلؿ   21
 ا٣ٕزنم

آراء اث٨ ظــ ا٣ْة٬ؿم يف اتلٛكري 
دمٕة كدراقح ٨٦ ثؽايح قٮرة اتلٮبح إىل 

ة٫٩ )ػؾ ٨٦ أمٮاهل٥ ٩٭ةيح ٝٮهل قجع
وؽٝح دُ٭ؿ٥٬ كدـًلي٭٥ ث٭ة( آيح 

 ( ٨٦ الكٮرة ٩ٛك٭ة.311)

حم٧ؽ قٕؽ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 آؿ قٕٮد

 قٕٮدم 1424

ٔجري ٚةاٜ   23
 ظؿيؿم

آراء اإل٦ةـ إث٨ ظــ ا٣ْة٬ؿم يف 
اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة آؿ ٧ٔؿاف إىل 

ن 34آيح ) ( ٨٦ قٮرة ا٣جكةء دمٕة
 كدراقح .

٦ُؿ أمحؽ 
ـ٬ؿاين  ال

 ديحقٕٮ 1428

أمحؽ حم٧ؽ   22
 ظك٨ ٦ةليك

آراء اإل٦ةـ إث٨ ظــ ا٣ْة٬ؿم يف 
(٨٦ قٮرة 12اتلٛكري ٨٦ آيح)

 األٔؿاؼ إىل آػؿ األ٩ٛةؿ

حم٧ؽ قٕؽ 
 آؿ قٕٮد

 قٕٮدم 1427

ٗـي٢ ٩ة٥ٔ   21
 املٞةيط

آراء اإل٦ةـ اث٨ ظــ ا٣ْة٬ؿم رمح٫ 
ن كدراقح ٨٦ أكؿ  اهلل يف اتلٛكري دمٕة

 قٮرة الـػؿؼ إىل آػؿ قٮرة اجلض٥

جؽالؿمح٨ ٔ
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮديح 1429

٩بي٫٤ حم٧ؽ   24
 ظك٨ دؿيك

آراء اإل٦ةـ اث٨ ظــ ا٣ْة٬ؿم رمح٫ 
ن كدراقح ٨٦ أكؿ  اهلل يف اتلٛكري دمٕة

 قٮرة قجأ إىل آػؿ قٮرة النٮرل

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدي٫ 1428
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

دالؿ حم٧ؽ أمحؽ   25
 ثةحيىي

آراء اإل٦ةـ اث٨ ظــ ا٣ْة٬ؿم يف 
ن كدراقح ( ٨٦15 آيح ر٥ٝ) اتلٛكري دمٕة

 ( ٨٦ قٮرة ا٣جكةء315إىل آيح ر٥ٝ)

ٔجؽالؿظي٥ 
 حيىي احل٧ٮد

 قٕٮديح 1425

26  
ظ٪ةف ٔيٌح 
 دكيخ اثلبييت

آراء اإل٦ةـ اث٨ ظــ ا٣ْة٬ؿم يف 
ن كدراقح ٨٦  اتلٛكري دمٕة

(٨٦ قٮرة ا٣جكةء إىل 315اآليح)
 ( ٨٦ قٮرة املةاؽة5اآليح)

حم٧ؽ 
ٔجؽاهلل 
 كدل٠ؿي٥

 قٕٮدم 1425

27  
ةصؽ ٔجؽامل

حم٧ؽ كيل حم٧ؽ 
 يلع ػةف

آراء اإل٦ةـ اث٨ ٝذحجي٫ يف اتلٛكري ٨٦ 
ن  قٮرة احلش إىل ٩٭ةيح قٮرة اجلةس دمٕة

 كدراقح

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1430

يلع صؿيؽ ٬بلؿ   28
 ا٣ٕزنم

آراء اال٦ةـ اث٨ ٝذحجح يف اتلٛكري ٨٦ 
أكؿ قٮرة ا٣ٛةحتح إىل ٩٭ةيح قٮرة 

 األ٩بيةء دمٕة كدراقح

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1429

آدـ أثكؿ   29
 ٔس٧ةف أثكؿ

إرمةد الؿمح٨ إلقجةب ا٣زنكؿ كا٣جكغ 
كاملتنةث٫ كجتٮيؽ ا٣ٞؿآف لئل٦ةـ 

األص٭ٮرم ٨٦ أكؿ قٮرة األ٩ٛةؿ إىل 
 ٩٭ةيح قٮرة ال١٭ٙ حتٞيٜ كدراقح

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮدم 1431

ٔجؽاهلل ظكني   11
 حم٧ؽ ا٧ٕ٣ٮدم

قجةب ا٣زنكؿ كا٣جكغ إرمةد الؿمح٨ إل
كاملتنةث٫ كجتٮيؽ ا٣ٞؿآف لئل٦ةـ 

األص٭ٮرم ٨٦ أكؿ قٮرة النٮرل إىل 
 ٩٭ةيح قٮرة اجلةس حتٞيٜ كدراقح

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1430
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

13  
يٕٞٮب حم٧ؽ 

يٕٞٮب 
 اهلٮقةكم

إرمةد الؿمح٨ إلقجةب ا٣زنكؿ كا٣جكغ 
كاملتنةث٫ كجتٮيؽ ا٣ٞؿآف لئل٦ةـ 

كؿ قٮرة ا٣جكةء إىل األص٭ٮرم ٨٦ أ
 ٩٭ةيح قٮرة األٔؿاؼ حتٞيٜ كدراقح

مٮٜٚ ث٨ 
ٔجؽاهلل ث٨ 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1431

وة٣ط أمحؽ   12
 ٔجيؽ ا٤ٕ٣ٮم

إرمةد الؿمح٨ إلقجةب ا٣زنكؿ كا٣جكغ 
كاملتنةث٫ كجتٮيؽ ا٣ٞؿآف لئل٦ةـ 

األص٭ٮرم ٨٦ أكؿ قٮرة مؿي٥ إىل 
 ٩٭ةيح قٮرة ٚى٤خ حتٞيٜ كدراقح

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1431

النيغ دم٫ٕ   11
 ق٭٢

أقجةب ا٣زنكؿ أقة٩يؽ٬ة كأزؿ٬ة يف 
 دٛكري ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

قيؽ قةثٜ 
 اتل٭ةيم

 قٮداين 1403

َة٣ت محةد   14
 أثٮمٕؿ

أقجةب اجلرص كاهلـي٧ح يف ال١ذةب 
 كالك٪ح

مكٕؽ 
ٔجؽاملُٰٕ 

 اجلرباكم

 أردين 1407

٩ةيٙ قٕيؽ   15
ـ٬ؿاين  دمٕةف ال

يف إقذؽرااكت الك٤ٙ يف اتلٛكري 
ا٣ٞؿكف اثلبلزح األكىل ..دراقح ٩ٞؽيح 

 ٦ٞةر٩ح

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1427

16  
حم٧ؽ زايؽ ٤َٜ 

 املُريم

أٝٮاؿ أيب ٦ةلٟ ا٣٘ٛةرم يف اتلٛكري 
ن كدراقح مٮاز٩ح  دمٕة

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1430

ٚيى٢ ٔجؽاهلل   17
 وة٣ط املٞج٢

أٝٮاؿ دةج ادلي٨ اث٨ الكجيك يف 
ن  كدراقح ٨٦ أكؿ قٮرة  اتلٛكري دمٕة

 ال١٭ٙ إىل آػؿ قٮرة اجلةس

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮدم 1437
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

حم٧ؽ ٔجؽاجلٮاد   18
 حم٧ؽ الىةكم

أٝٮاؿ ُٔةء اخلؿاقةين يف اتلٛكري دمٕة 
كدراقح ٦ٞةر٩ح ٨٦ أكؿ قٮرة ال١٭ٙ 

 إىل ٩٭ةيح قٮرة اجلةس

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1429

ق٤ُةف ثؽيؿ   19
 ا٣ٕذحيب

ُةء اخلؿاقةين يف اتلٛكري دمٕة أٝٮاؿ ٔ
كدراقح ٦ٞةر٩ح ٨٦ قٮرة ا٣ٛةحتح ظىت 

 ٩٭ةيح قٮرة اإلرساء

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1427

أ٩ٮر صٕٛؿ ٧ٔؿ   41
 كٚتل

أٝٮاؿ حم٧ؽ ث٨ قريي٨ يف اتلٛكري دمٓ 
 كدراقح مٮاز٩ح

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1429

43  
حم٧ؽ قةل٥ حم٧ؽ 

ـ٬ؿاين  ال

ن  أٝٮاؿ ٦ٞةد٢ ث٨ ظيةف يف اتلٛكري دمٕة
 كدراقح مٮاز٩ح

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1427

42  
ٔجؽاهلةدم يلع 

ٔجؽالؿمح٨ 
 الن٧ؿاين

أٝٮاؿ كآراء أيب ٧ٔؿك ادلايف يف 
ن كدراقح  اتلٛكري دمٕة

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1432

41  
ظجحجح 

٦٪ىٮرمٮىس 
 ٬ٮقةكم

أٝٮؿ اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ الٮزيؿ يف 
ن كدراقح ٨٦ أكؿ قٮرة اتلٛكري دم ٕة

 الؿكـ إىل آػؿ قٮرة اجلةس

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

 قٕٮديح 1435

44  
٦ىن رد٦ةف يلع 

 أمحؽ

أٝٮؿ اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ الٮزيؿ الى٪ٕةين 
احل٧ةين ٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٛةحتح إىل آػؿ 

ن كدراقح  قٮرة األٔؿاؼ دمٕة

إثتكةـ ثؽر 
 اجلةثؿم

 قٕٮديح 1433
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ظةك٥ ٝةق٥   45
 ةك٥حيىي احل

أٝٮؿ دةج ادلي٨ اث٨ الكجيك يف اتلٛكري 
ن كدراقح ٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٛةحت٫ إىل  دمٕة

 آػؿ قٮرة اإلرساء

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

1436 

  

حم٧ٮد ق٤ي٧ةف   46
 يلع صةدي٨

أـ املؤ٦٪ني اعئنح كمؿكيةد٭ة يف 
اتلٛكري ٨٦ ال١ذت الكذح كدٛكري 

 اإل٦ةـ ا٣ُربم

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 
 احل٧يؽم

 قٮداين 1410

ٚة٧َح حم٧ؽ   47
 رايض

أ٦٭ةت املؤ٦٪ني يف ًٮء ال١ذةب 
 كالك٪ح

حم٧ؽ 
أثٮاجلٮر 
 احلؽيؽم

 قٕٮديح 1402

يٮقٙ أمحؽ   48
 يلع

 إ٩ٛةؽ املةؿ كآداث٫ يف اإلقبلـ

حم٧ؽ 
أثٮاجلٮر 
 احلؽيؽم

 قٮداين 1402

كحلؽ حم٪ٮس   49
ـ٬ؿاين  أمحؽ ال

آيةت األظاكـ ٔ٪ؽ ميغ اإلقبلـ اث٨ 
 املٕةمبلتدي٧يح ٝكيم ا٣ٕجةدات ك

حم٧ؽ قٕؽ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 آؿ قٕٮد

 قٕٮدم 1422

ة   51 مؿي٥ ٗبلـ ًر
 اردم٪ؽارش

آيةت األظاكـ يف ٠ذةب املض٧ٮع 
ل٤٪ٮكم ٨٦ قٮرة األ٩ٛةؿ إىل ٩٭ةيح 

 قٮرة اإلرساء دراقح ٦ٞةر٩ح

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 قبلـ

 ايؿا٩يح 1437

اعدؿ ق٤ي٧ةف   53
 أمحؽ ًعٮم

آيةت األظاكـ يف ٠ذةب املض٧ٮع 
٨ قٮرة ا٣ٛةحت٫ إىل ٩٭ةيح ل٤٪ٮكم ٦

 قٮرة ا٣جكةء دراقح ٦ٞةر٩ح

ق٤ي٧ةد٨ 
الىةدؽ 

 ابلرية

14736 
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 م
 اسم الطالب/
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

52  
أ٦ني حم٧ؽ 

الكةلٟ حم٧ؽ 
 ٔجؽاهلل

آيةت األظاكـ يف ٦ٕةين ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ 
ة كدراقح  ل٤ٛؿاء ًٔؿ

ا٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1438

ٔجؽا٣ٕـيـ   51
 رايج الىةٔؽم

 آيةت ابلٕر يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
محؽ قيؽ أ

 وٞؿ
 قٕٮدم 1397

54  
صٮا٬ؿ حم٧ؽ 
 رسكر ثةق٤ٮـ

آيةت اهلل يف اجلجةت ٧٠ة يىٮر٬ة 
 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كالك٪ح املُ٭ؿة

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٕسي٥

 قٕٮديح 1410

55  
ٔٮيؽ ٔيةد 

 املُؿيف

آيةت ٔذةب املىُىف وًل اهلل ٤ٔي٫ 
 كق٥٤ يف ًٮء ا٣ٕى٧ح كاإلصذ٭ةد

حم٧ؽ 
الىةدؽ 
 ٔؿصٮف

 قٕٮدم 1398

56  
٦رية يلع أ

ٔجؽاهلل 
 الىةٔؽم

اث٨ صؿيش مؿكيةد٫ كأٝٮاهل يف اتلٛكري 
٨٦ أكؿ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ إىل ٩٭ةيح قٮرة 
ن كدراقح ظؽيثيح كدٛكرييح.  احلش دمٕة

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 قٕٮديح 1425

57  
ٔجري يلع حم٧ؽ 

 ٔٞبلف

اجتة٬ةت اتلٛكري يف احل٨٧ ٨٦ ا٣ٞؿف 
اثلة٣ر اهلضؿم ظىت ا٣ٞؿف ا٣ٕةرش 

 دراقح ٩ٞؽيحاهلضؿم 

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1428

ثؽر إثؿا٬ي٥   58
 رصةء اذليةيب

ٮيع يف قٮرة األ٩ٛةؿ  اد٪ةقٜ املًٮ
٫َ اعثؽي٨ 

 ٫َ محؽ
 قٕٮدم 1434
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 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

وبلح قةل٥   59
 قٕيؽ ثةٔس٧ةف

اػذيةرات أيب صٕٛؿ اجلعةس يف 
اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة األ٩ٕةـ إىل آػؿ 

ن كدراقح  قٮرة إثؿا٬ي٥..دمٕة

ث٨  أ٦ني
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1427

زيؽ ث٨ يلع ث٨   61
 ٦٭ؽم ٦٭ةرش

اػذيةرات أيب صٕٛؿ اجلعةس يف 
اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٛةحتح إىل آػؿ 

ن كدراقح كمٮاز٩ح  قٮرة املةاؽة ...دمٕة

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1426

ُٔي٫ ٩ٮرم   63
 ا٣ٛٞي٫

اقة٩يؽ نكغ اتلٛكري كاألقة٩يؽ 
ن كدراق٫املذ١ؿرق يف   اتلٛكري دمٕة

ظةد٥ ٔجٮد 
 الرشيٙ

 قٕٮدم 1428

آقيةء حيىي   62
 ٔس٧ةف املؽرس

اقذؽرااكت أيب ظيةف اتلٛكريي٫ يف 
٠ذةث٫ ابلعؿ املعيٍ ىلع الـخمرشم 
٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٛةحت٫ إىل آػؿ قٮرة 

ن كدراقح  ا٣جكةء دمٕة

امحؽ 
 ٧ٔؿبةزمٮؿ

 قٕٮديح 1437

61  
ٚ٭ؽ زكيؽ مـيؽ 

 ا٣ُٕؿم

٨ اعمٮر ىلع اثل٤ٕيب اقذؽرااكت اث
يب يف دٛكريق  كاث٨ ا٣ٕؿيب كا٣َٞؿ
اتلعؿيؿ كاتل٪ٮيؿ دراقح ٩ْؿيح 

 دُجيٞيح

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1432

أمحؽ حم٧ؽ ٝةق٥   64
 ٦ؾ٠ٮر

اقذؽرااكت اث٨ اعمٮر ىلع الؿازم 
كابليٌةكم كايب ظيةف يف دٛكريق 
اتلعؿيؿ كاتل٪ٮيؿ دراقح ٩ْؿيح 

 دُجيٞيح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت 

ؽاحل١ي٥ ٔج
 الٮايٌل

 ي٧ين 1432
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

وة٣ط أمحؽ   65
 ٔجيؽ ا٤ٕ٣ٮم

اقذؽرااكت اث٨ اعمٮر ىلع الـخمرشم 
يف اتلٛكري ٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ اتلعؿيؿ 

 كاتل٪ٮيؿ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1436

66  
ػةدل حم٧ؽ 
وة٣ط زريٜ 

 الن٭ؿاين

اقذؽرااكت اث٨ اعمٮر ىلع ا٣ُربم 
كاث٨ ُٔيح يف دٛكريق اتلعؿيؿ 

 دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيحكاتل٪ٮيؿ 

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1432

67  
حم٧ؽ يلع 

 ٦٪ىٮر ٚؿظةف

يب يف اتلٛكري  اقذؽرااكت اإل٦ةـ ا٣َٞؿ
ىلع اإل٦ةـ ا٣ٕؿيب ٨٦ ٠ذةب اجلة٦ٓ 

ن كدراقح  ألظاكـ ا٣ٞؿآف دمٕة

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت 

ٔجؽاحل١ي٥ 
 الٮايٌل

 قٕٮدم 1432

68  
ظك٨ يلع يلع 

 ٔؿييش

لٮاظؽم يف اقذؽرااكت الؿازم ىلع ا
 اتلٛكري

أ٦ني حم٧ؽ 
 ثةمح

1436 
  

69  
قٕيؽ قٕؽ 
حم٧ؽ ادلريب 

 ا٣٘ة٦ؽم

اقذؽرااكت ا٣ٕبل٦ح اآللٮيس ىلع أيب 
 ظيةف يف اتلٛكري دراقح ٩ٞؽيح ٦ٞةر٩ح

مىُىف 
ظكني أثٮ 

 َة٣ت

 قٕٮدم 1427

71  
يٕٞٮب حم٧ؽ 

يٕٞٮب 
 اهلٮقةكم

اقذؽرااكت ا٣ٕبل٦ح األلٮيس ىلع 
 ا٣ٛؼؿ الؿازم يف اتلٛكري

 حم٧ؽ أ٦ني
 ثةمح

 قٕٮدم 1436

ٚ٭ؽ حم٧ؽ   73
 الكٕيؽ

اقذؽرااكت ا٣ٕبل٦ح األلٮيس ىلع 
 ا٣ٞةيض اث٨ ُٔيح يف اتلٛكري

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1429
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د٭ةين حم٧ؽ قةل٥   72
 ثةقٮداف

ن  اٝٮؿ اث٨ الٮزيؿ يف اتلٛكري دمٕة
كدراقح ٨٦ أكؿ قٮرة األ٩ٛةؿ إىل 

 ٩٭ةيح قٮرة ا٣ٕ٪١جٮت

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 

 ؿينا٣ٞ

 قٕٮديح 1435

71  
حم٧ؽ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 احل٧ةدم

 اإلثذبلء يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

ق٧ري 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 م٤يٮة

 ٦٘ؿيب 1409

74  
أ٦ني ادريف 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ٚبلد٫

اإلػذجةر ٔ٪ؽ ا٣ٞؿاء ٦ٛ٭ٮ٫٦ كمؿاظ٫٤ 
 كأزؿق يف ا٣ٞؿاءات

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1422

75  
يلع قٕيؽ حم٧ؽ 

 ا٧ٕ٣ؿم

 ..دراقح ٩ْؿيح اإلػذىةر يف اتلٛكري
كدراقح دُجيٞيح ىلع خمذرص اث٨ أيب 

ز٦٪ني تلٛكري ييح ث٨ قبلـ كابل٘ٮم 
 تلٛكري اثل٤ٕيب

٩ةيٙ ث٨ 
ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدم 1426

76  
ظك٨ أمحؽ 

 إحلٟ

اآلداب اإلصذ٧ةٔيح ٧٠ة دىٮر٬ة قٮرة 
 اجلٮر

أمحؽ أمحؽ 
 ٤ٗٮش

 دؿيك 1402

مؿمؽ اعل٥   77
 ٦ٛيي الؿمح٨

ؿي٥ مٮاز٩ح ث٧ة األدٔيح يف ا٣ٞؿآف ال١
 كرد يف الك٪ح اجلجٮيح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 
 احل٧يؽم

 ثة٠كذةين 1417

ٔٛةؼ حم٧ؽ   78
 قٕيؽ ٔيؽ

 األقب٤ح كاألصٮبح يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

حم٧ؽ 
أثٮاجلٮر 
 احلؽيؽم

 قٕٮديح 1403
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

79  
أحلٙ ادلي٨ 
دؿايب ث٨ اعل٥ 

 ادلي٨

األقذةذ أثٮيلع املٮدكدم ك٦٪٭ض٫ يف 
 دٛكري ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

ؽ أمحؽ أمح
 ٤ٗٮش

 ٬٪ؽم 1404

 حم٧ؽ ٧ٔؿ ظٮي٫  81
األقف ا٣ٕٞؽيح كا٣ترشيٕيح 

 كاألػبلٝيح ٧٠ة دىٮر٬ة قٮرة اجلض٥

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 مٮريذةين 1404

83  
كداد حيىي أمحؽ 

 ٔجؽاجلجةر

األق٧ةء احلكىن ك٦٪ةقبذ٭ة لآليةت 
ا٣يت ػذ٧خ ث٭ة قٮرة ابلٞؿة كآؿ 

 ٧ٔؿاف كا٣جكةء

ٔجؽالٮ٬ةب 
ٔجؽالٮ٬ةب 

 ٚةيؽ

 قٕٮديح 1414

82  
حم٧ؽ مىُىف 

 حم٧ؽ آيؽي٨

األق٧ةء احلكىن ك٦٪ةقبذ٭ة لآليةت 
ا٣يت ػذ٧خ ث٭ة ٨٦ أكؿ قٮرة املةاؽة 

 إىل أآػؿ قٮرة املؤ٦٪ني

ق٧ري 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 م٤يٮة

 دؿيك 1409

81  
ٔجؽالٮدكد 

٦ٞجٮؿ أمحؽ 
 حم٧ؽ ظ٪يٙ

األق٧ةء احلكىن ك٦٪ةقبذ٭ة لآليةت 
ا٣يت ػذ٧خ ث٭ة ٨٦ قٮرة اجلٮر إىل 

 ا٣ٞؿآفآػؿ 

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1410

٦٭ؽم ٔجؽاهلل   84
 ٝةرم وؽيٜ

اإلمةرة ث٤ُيٙ ا٣ٕجةرة يف ا٣ٞؿاءات 
املأزٮرة ثةلؿكايةت املن٭ٮرات لئل٦ةـ 

ايب اجلرص ا٣ٕؿايق ٨٦ أكؿ قٮرة 
 ا٣ٛؿٝةف إىل آػؿ ا٣ٞؿآف

ممىُىف 
حم٧ؽ أثٮ 

 َة٣ت

 قٕٮدم 1427

 اعمؿ ا٣ٕؿايب  85
زني٢ لئل٦ةـ اإللكي٢ يف اقت٪جةط اتل

 الكيٮيط دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽالكذةر 
ٚذط اهلل 

 قٕيؽ

 صـااؿم 1418
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

86  
ٔجؽالؿمح٨ 

ق٤ي٧ةف محيؽ 
 النةيٓ

األ٦ةيل النةرظح ىلع ٦ٛؿدات ا٣ٛةحتح 
 دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽاهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1430

87  
٦ُؿ أمحؽ 

مكٛؿ آؿ ٩ةرص 
ـ٬ؿاين  ال

 اإل٦ةـ اث٨ ٠سري املٛرس
قيؽ أمحؽ 

 وٞؿ
 ٕٮدمق 1402

88  

ٔبلؿ 
ٔجؽا٣ٞةدر 
ٔجؽالكبلـ 

 ث٪ؽكيل

ـصةج ك٦٪٭ض٫ يف ٠ذةث٫ ٦ٕةين  اإل٦ةـ ال
 ا٣ٞؿآف كإٔؿاث٫

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 ٦٘ؿيب 1433

89  
حم٧ؽ ظك٨ 

 زي٤يع ا٧٘٣ةرم
 اإل٦ةـ النٮٌلين ٦ٛرسا

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 قٕٮدم 1400

أظبلـ مىُىف   91
 يلع احلؿيب

اإل٦ةـ ٔجؽالؿزاؽ ث٨ رزؽ اهلل 
ض٫ يف ٠ذةب رمٮز الؿقٕين ك٦٪٭

 ال١٪ٮز يف دٛكري ال١ذةب ا٣ٕـيـ

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

 قٕٮديح 1433

محؽ ث٨ ٔجؽق   93
 ث٨ ٬ةدم

 اإل٦ةـ ٔجؽالؿزاؽ ث٨ ٧٬ةـ ٦ٛرسا
قٕؽ قٕؽ 

 صةكيل
 قٕٮدم 1404

 ٣ٕؿايب اعمؿ  92

اإل٦ةـ ٔجؽاملضيؽ ث٨ ثةديف ك٦٪٭ض٫ 
يف ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ آزةرق يف اتلٛكري 

 كاحلؽير

ق٤ي٧ةف 
ىةدؽ ال

 ابلرية

 صـااؿم 1410
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٔـيؿالؿمح٨   91
 ٔجؽاألظؽ

اإل٦ةـ ٝذةدة ث٨ داع٦ح الكؽكيس أٝٮاهل 
كمؿكيةد٫ يف اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة 
اإلرساء إىل ٩٭ةيح قٮرة ٚةَؿ ٨٦ 

ح  ػبلؿ ٠ذت اتلٛكري ثةملأزٮر املُجٔٮ
كًلذت الك٪ح الكذح دمٕة كدراقح 

 كختؿيش

ٔٮيؽ ٔيةد 
 املُؿيف

 أٚ٘ةين 1415

دل حم٧ؽ ػة  94
 ٔجؽاهلةدم

اإل٦ةـ ٝذةدة ث٨ داع٦ح الكؽكيس أٝٮاهل 
كمؿكيةد٫ يف اتلٛكري ٨٦ ػبلؿ ٠ذت 

ح كًلذت الك٪ح  اتلٛكري ثةملأ زٮر املُجٔٮ
الكذح ٨٦ أكؿ قٮرة يف إىل ٩٭ةيح 

 املىعٙ دمٓ كدراقح

ٔٮيؽ ٔيةد 
 املُؿيف

 أٚ٘ةين 1415

95  
حم٧ؽ قٕؽ 

 ٔجؽاهلل ا٣ٞؿين

اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ ا٣ُة٬ؿ ث٨ اعمٮر 
ك٦٪٭ض٫ يف دٮصي٫ ا٣ٞؿاءات ٨٦ ػبلؿ 

 دٛكريق اتلعؿيؿ كاتل٪ٮيؿ

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1428

96  
إثؿا٬ي٥ يلع 

إثؿا٬ي٥ 
 احلؾييف

 األ٦ة٩ح كأ٧٬يذ٭ة يف اإلقبلـ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1414

٦٪ىٮر ٔٮف   97
 ا٣ٕجؽيل

 األ٦سةؿ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
حم٧ؽ حم٧ؽ 

 الك٧ةيح
 قٕٮدم 1394
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٚة٧َح ٧ٔؿ   98
 ٩ىيٙ

األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ 
 كأزؿ٧٬ة يف وبلح املضذ٧ٕةت

يٮقٙ 
ٔجؽالؿمح٨ 

جٓ  اٌل

 قٕٮديح 1400

٦٭ة ٔجؽ اهلل   99
 ٧ٔؿ األثؿش

األمٮ٦ح كماك٩ذ٭ة يف اإلقبلـ يف ًٮء 
 ال١ذةب كالك٪ح

حم٧ؽ اخلرض 
 اجلةيج

 قٮريح 1416

اعئنح دمٕةف   311
ـ٬ؿاين  ال

ك٦٪٭ض٫ يف األ٦ري الى٪ٕةين ص٭ٮدق 
ة كدراقح  اتلٛكري ًٔؿ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت 

ٔجؽاحل١ي٥ 
 الٮايٌل

 قٕٮديح 1429

أمحؽ ٔجؽ اهلل   313
 ادلركيب

اإلنكةف يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كصٮدا 
يح ٔٮ  كاغيح دراقح مًٮ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1419

ق٤ُةف ٚ٭ؽ يلع   312
 الىُةيم

اآليةت ا٣يت ٝةؿ ٔ٪٭ة املٛرسكف يه 
ن   كدراقح أو٢ يف ابلةب دمٕة

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1434

311  
مؿكاف أمحؽ 
ٔجؽاهلةدم 

 محؽاف

اآليةت كاألظةدير الٮاردة يف أ٢٬ 
 ا٣ٛرتة ك٨٦ يف ظ٧١٭٥

حم٧ؽ اخلرض 
 اجلةيج

 أردين 1412

قةل٥ أمحؽ   314
 قبل٦ح

اآليةت كاألظةدير الٮاردة يف مأف أيب 
 ثكؿ ريض اهلل ٔ٪٫

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 ٤ٚكُيين 1403
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ةالرسائل   املناقش
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

اف يٮقٙ زيؽ  315
 مـيؽ الك٤يم

االقتجةط ٔ٪ؽ ا٣ٞةيض ابليٌةكم ٨٦ 
ػبلؿ دٛكريق أ٩ٮار اتلزني٢ كأرسار 

 اتلأكي٢ دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

املرشؼ/ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت الٮااٌل 
املٞؿر/ اغ٣ت 

حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1434

316  
كالء ظك٨ 

 مك٥٤ املؾ٠ٮرم

االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ 
أكؿ ٝٮهل  حم٧ؽ ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦

دٕةىل "إف اهلل ٚة٣ٜ احلت كاجلٮل" إىل 
 آػؿ قٮرة األ٩ٕةـ دراقح كحتٞيٜ

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮديح 1438

بلىن ػةدل حم٧ؽ   317
 ا٣ٕؿٚش

االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ ٝٮهل 

دٕةىل "ٚؿح املؼ٤ٛٮف ث٧ٕٞؽ٥٬ 
ح إىل ػبلؼ رقٮؿ اهلل"٨٦ قٮرة اتلٮب

آػؿ ٝٮهل دٕةىل "إ٧٩ة ٦س٢ احليةة ادل٩ية 
٧٠ةء أ٩ـجلةق ٨٦ الك٧ةء" ٨٦ قٮرة 

 يٮنف دراقح كحتٞيٜ

ا٦ني حم٧ؽ 
 ثةمح

 قٕٮديح 1437
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

م٧ٮخ ٔجؽاهلل   318
 قٕيؽ ا٣ٞؿين

االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ ٝٮهل 

دٕةىل "كٝة٣خ احل٭ٮد ٔـيؿ اث٨ اهلل"٨٦ 
اتلٮب٫ إىل آػؿ ٝٮهل دٕةىل  قٮرة

"اقذ٘ٛؿ هل٥ أك ال تكذ٘ٛؿ هل٥" ٨٦ 
 الكٮرة ٩ٛك٭ة دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ 
ٔجؽالكبلـ 

 اثٮ ػـي٥

 قٕٮديح 1437

حم٧ؽ حيىي قٕؽ   319
 آؿ ٦جنٍ

االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ اكؿ ال١ذةب 

إىل ىؼؿ ٝٮهل دٕةىل "٬ٮ اذلم ػ٤ٜ 
ن"دراقح ٣ك٥ ٦ةيف ا ألرض دميٕة

 كحتٞيٜ

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1437

331  
إرساء ٔجؽا٣٘ين 

ٔجؽاملضيؽ 
 ق٪ؽم

االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ اكؿ ٝٮهل 

دٕةىل "كإىل اعد أػة٥٬ ٬ٮدا"٨٦ قٮرة 
األٔؿاؼ إىل آػؿ ٝٮهل دٕةىل "كاػذةر 
 مٮىس ٝٮ٫٦ قجٕني رصبلن مليٞةد٪ة" ٨٦

 الكٮرة ٩ٛك٭ة دراقح كحتٞيٜ

إي٧ةف 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ٦٘ؿيب

 قٕٮديح 1437

333  
صيبليل ٧ٕ٦ؿ 
 حم٧ؽ ٝٮادرم

االقت٪جةط ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اث٨ ثةديف يف 
دٛكريق دلةلف اتلؾ٠ري ٨٦ الكـ 

 احل١ي٥ اخلجري

يلع األ٦ني 
ٔٮض اهلل 

 حم٧ؽ

1436 
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 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٔٮاَٙ أ٦ني   332
 يٮقٙ ا٣بكةيط

االقت٪جةط ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اث٨ ُٔيح 
ؽليس يف ٠ذةث٫ املعؿر الٮصزي األ٩

 دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮديح 1430

331  
حم٧ؽ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 حم٧ؽ الىٕت

االقت٪جةط ٔ٪ؽ اإل٦ةـ ا٣ٞىةب املذٮيف 
 ـه٨٦ ػبلؿ دٛكريق ٩كخ 161ق٪ح 

 ا٣ٞؿآف دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1433

334  
حم٧ؽ أثٮ ثكؿ 

 ٥ ثةكزيؿقةل

االقت٪جةط ٔ٪ؽ اإل٦ةـ ٧ٔةد ادلي٨ ث٨ 
حم٧ؽ ا٣ُربم املٕؿكؼ ثةل١ية اهلؿاس 
يف ٠ذةث٫ أظاكـ ا٣ٞؿآف دراقح ٩ْؿيح 

 دُجيٞيح

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 قبلـ

 ي٧ين 1436

ٔجؽاهلل ظكني   335
 ظك٨ ا٧ٕ٣ٮدم

االقت٪جةط ٔ٪ؽ اال٦ةـ اث٨ ٚؿس 
٨٦ ػبلؿ  597اال٩ؽليس املذٮيف ق٪ح 

آف دراقح ٩ْؿيح دٛكريق أظاكـ ا٣ٞؿ
 دُجيٞيح

املرشؼ/ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت الٮااٌل 
املٞؿر/ دمةؿ 

مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮدم 1434

أمحؽ مىُىف   336
 ٧ٔؿ ثؿ٩ةكم

االقت٪جةط ٔ٪ؽ اال٦ةـ النةٚيع يف 
 اتلٛكري دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

1435 
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337  
ٔجؽاهلل ٦ٕةي٢ 

ظةرض 
 ا٣ٞعُةين

ا٣ٛؼؿ الؿازم االقت٪جةط ٔ٪ؽ اال٦ةـ 
٨٦ ػبلؿ دٛكريق ٦ٛةديط ا٣٘يت 

 دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

ػةدل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1436

أمحؽ قةل٥ حم٧ؽ   338
 ثةَة٬ؿ

االقت٪جةط ٔ٪ؽ اال٦ةـ املٮزيع املذٮيف 
 ـهيف ٠ذةث٫ دحكري ابليةف 825ق٪ح 

 ألظاكـ ا٣ٞؿآف دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

1436 

  

339  
 ٦٪ةؿ ٦٪ىٮر
 حم٧ؽ ا٣ٞؿيش

االقت٪جةط ٔ٪ؽ النيغ حم٧ؽ أيب ز٬ؿق 
رمح٫ اهلل دٕةىل يف دٛكريق ز٬ؿة 

 اتلٛةقري

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت 

ٔجؽاحل١ي٥ 
 الٮايٌل

 قٕٮديح 1433

رااؽ حم٧ؽ   321
٫ ا٣٘ة٦ؽم  ًٔٮ

االقت٪جةط ٔ٪ؽ ا٣ٕبل٦ح النيغ حم٧ؽ 
األ٦ني ث٨ حم٧ؽ املؼذةر اجل١ين 

الن٪ٞيُٰ ٨٦ ػبلؿ دٛكريق أًٮاء 
 دمٓ كدراقحابليةف 

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮدم 1434

أمحؽ مى٤ط   323
 حم٧ؽ ا٣ٞؿين

االقت٪جةط ٔ٪ؽ ا٣ٕبل٦ح حم٧ؽ األ٦ني 
الن٪ٞيُٰ ٨٦ ػبلؿ دٛكريق ا٣ٕؾب 
امل٪ري ٨٦ دلةلف الن٪ٞيُٰ يف اتلٛرس 

ن كدراقح  دمٕة

وؽيٜ امحؽ 
 ٦ةلٟ يلع

 قٕٮدم 1437

322  
حم٧ؽ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 إثؿا٬ي٥ ث٤ٮش

 املةدؿيؽم دراقح االقت٪جةط يف دٛكري
 ٩ْؿيح دُجيٞيح

ٚ٭ؽ مذٮم 
 النذٮم

1437 
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أي٨٧ اغزم   321
 ظكني وةثؿ

االقت٪جةَةت ٔ٪ؽ ا٣ٕبل٫٦ حم٧ؽ 
ا٣ُة٬ؿ اث٨ اعمٮر يف دٛكريق اتلعؿيؿ 

ن كدراقح  كاتل٪ٮيؿ دمٕة

٫َ اعثؽي٨ 
 ٫َ محؽ

 قٕٮدم 1435

ٌٚي٤ح حم٧ؽ   324
ـ٬ؿاين  مٮىس ال

 االٝرتاف يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
إثتكةـ ثؽر 

 جلةثؿما
 قٕٮديح 1433

325  
٬٪ةء ٔجؽاهلل 

 ق٤ي٧ةف أثٮ داكد

ا٣رب يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ... دراقح 
يح ٔٮ  مًٮ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت 

 ٔجؽاحل١ي٥

 قٕٮديح 1426

326  
يلع ٔجؽ اهلل 
 قٕيؽ الن٭ؿم

 ا٣ربا٬ني يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

ٔجؽاملضيؽ 
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 قٕٮدم 1416

حيىي ٔجؽرب٫   327
ـ٬ؿاين  ظك٨ ال

ٮـ ا٣ٞؿآف لرشؼ ادلي٨ ا٣بكذةف يف ٤ٔ
٬جح اهلل ث٨ ٔجؽالؿظي٥ ابلةرزم 
اجل٭ين النةٚيع احل٧ٮم دراقح 

كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح 
 قٮرة ال١٭ٙ

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1429

328  

يـيؽ 
ٔجُةل٤ُيٙ 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 اخل٤يٙ

ا٣بكذةف يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف لرشؼ ادلي٨ 
٬ج٫ اهلل ث٨ ٔجؽالؿظي٥ ابلةرزم 

لنةٚيع احل٧ٮم دراقح اجل٭ين ا
كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ قٮرة مؿي٥ إىل ٩٭ةيح 

 ال١ذةب

ٔٮيؽ ٔيةد 
 املُؿيف

 قٕٮدم 1427
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329  
ٔٛةؼ 

ٔجؽا٣٘ٛٮر 
 محيؽ

 ابل٘ٮم ك٦٪٭ض٫ يف اتلٛكري
أمحؽ ٧ٔؿ 

 ٬ةم٥
 ٔؿاٝيح 1400

يٮقٙ أمحؽ   311
 يلع

 ابلي٤ٌٮم ك٦٪٭ض٫ يف اتلٛكري
قيؽ قةثٜ 

 اتل٭ةيم
 قٮداين 1407

313  
ثؽر إثؿا٬ي٥ 

الىة٣ط 
 الؿػيه

 ابليٕح يف ال١ذةب كالك٪ح
حم٧ٮد ٩ةدم 

 ٔجيؽات
 ٠ٮييت 1408

ظك٨ ٩ٮر   312
 ظك٨

اتلأدب ٦ٓ الؿقٮؿ وًل اهلل ٤ٔي٫ 
 كق٥٤ يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح

أمحؽ أمحؽ 
 ٤ٗٮش

 وٮ٦ةيل 1408

ثؽريح ػ٤ٙ   311
 أمحؽ احلةريث

اتلبيةف يف دٛكري ا٣ٞؿآف خلرض ث٨ 
ٔجؽالؿمح٨ األزدم ٨٦ أكؿ قٮرة 

٩٭ةيح قٮرة اجلةس حتٞيٜ الٮا٫ٕٝ إىل 
 كدراقح

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮديح 1432

دالؿ ٠ٮيؿاف   314
 ٬ٮي٢٧ الك٤يم

اتلضؽيؽ يف اتلٛكري يف ا٣ٕرص احلؽير 
ٮاث٫ُ كاجتة٬ةد٫  ٦ٛ٭ٮ٫٦ ًك

أ٦ني حم٧ؽ 
 ثةمح

 قٕٮديح 1436

ٚيى٤ي٫ ٚةيـ   315
 حم٧ؽ ادلكرسم

اتلعىي٢ ٣ٛٮااؽ ٠ذةب اتلٛىي٢ 
ؽ ث٨ ٧ٔةر اجلة٦ٓ ٤ٕ٣ٮـ اتلزني٢ ألمح

امل٭ؽكم دراقح كحتٞيٜ ٨٦ اكؿ قٮرة 
 األظـاب إىل آػؿ قٮرة الـمؿ

أ٦ني حم٧ؽ 
 ثةمح

 قٕٮدي٫ 1434
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316  
اعدؿ يلع أمحؽ 

 النؽم

اتلعٞيٜ ٨٦ خمُٮط دٛكري الؿاٗت 
األوٛ٭ةين دراقح كحتٞيٜ أكؿ قٮرة 

٨٦ 331آؿ ٧ٔؿاف كظيت ٩٭ةيح اآليح
 قٮرة ا٣جكةء

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدس 1421

حم٧ؽ ظك٨   317
 ٔٞي٢ مٮىس

اتلؼ٤ه يف ا٣ٞؿاءات اثل٧ةف لئل٦ةـ 
أيب ٦ٕرش ٔجؽال١ؿي٥ ث٨ ٔجؽالى٧ؽ 

 ا٣ُربم حتٞيٜ كدراقح

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1412

318  
٩ةرص حم٧ؽ 
 وة٣ط الىةاٖ

ن  ا٣رتصيط ثةلك٪ح ٔ٪ؽ املٛرسي٨ دمٕة
 كدراقح

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1428

أمحؽ قةل٥   319
 ٦ٕيي الن٭ؿم

ا٣تنبي٭ةت ا٣ٞؿآ٩يح كأزؿ٬ة يف اتلٛكري 
٨٦ أكؿ قٮرة يٮنف إىل آػؿ قٮرة 

 الكضؽة

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1430

اقتن٭ةد أقة٦ح   341
 وة٣ط ظؿيؿم

ا٣تنبي٭ةت ا٣ٞؿآ٩يح كأزؿ٬ة يف اتلٛكري 
٨٦ ثؽايح ا٣ٞؿآف إ٣ىف آػؿ قٮرة 

 اتلٮبح

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮديح 1430

343  
٧ٔؿ ُٔيح اهلل 

ؽال١ؿي٥ ٔ٭ج
 األ٩ىةرم

ا٣تنبي٭ةت ا٣ٞؿآ٩يح كأزؿ٬ة يف اتلٛكري 
 ٨٦ قٮرة الؿكـ إىل آػؿ ا٣ٞؿآف

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮدم 1432

342  
حم٧ؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٔجؽاهلل ابل٤ييم

اتل٧ٌني كأزؿق يف دٛكري ا٣ٞؿآف 
 ال١ؿي٥ دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ٔـت الٮايٌل

 قٕٮدم 1427
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أمحؽ اثذ٭ةؿ ٩ٮر   341
 دؿًلكذةين

ن  اتل٤ٕي٢ ا٣ٞؿآين لؤلظاكـ الرشٔيح دمٕة
 كدراقح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ٔـت الٮايٌل

 قٕٮدي٫ 1427

حم٧ؽ ظ٤يم   344
ـا٣ح  أثٗٮ

 اتلٛكري ثني الؿأم كاألزؿ
حم٧ؽ حم٧ؽ 

 أثٮمج٭ح
 أردين 1398

ٚةاٞح إدريف   345
 ٔجؽ اهلل

 اتلٛكري يف ا٣ٞؿف األكؿ اهلضؿم

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 حقٮدا٩ي 1405

ق٤ىم ٦ٕيٮض   346
 زكيؽ اجل٧ييع

 اتل٫ٞٛ يف ًٮء ا٣ٞؿأف ال١ؿي٥
ٔجؽ اهلل يلع 

 ا٣٘ة٦ؽم
 قٕٮديح 1419

مؿي٥ ٔجؽا٣ٞةدر   347
 الكجةيع

 اتلٞٮل ثني اخل٤ٜ كالك٤ٮؾ

يٮقٙ 
ٔجؽالؿمح٨ 

جٓ  اٌل

 قٕٮديح 1400

أنف دمي٢   348
 َجةرة

 اتلاك٢ٚ اإلصذ٧ةيع كا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
حم٧ؽ حم٧ؽ 

 الك٧ةيح
 بل٪ةين 1397

٧ؽ يلع حم٧ؽ حم  349
 ا٣ٞؿين

اتل٪ةقت ثني املٞك٥ ث٫ كاملٞك٥ ٤ٔي٫ 
 كأزؿ ذلٟ يف اتلٛكري

وؽيٜ أمحؽ 
 ٦ةلٟ

 قٕٮدم 1434

351  
حم٧ؽ ٔـيـم 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٞؿيش

ٮيع يف قٮرة األظـاب  اتل٪ةقٜ املًٮ
زيةد ػ٤ي٢ 

 ادلاغ٦ني
 قٕٮدم 1433

٦٪ىٮر يلع   353
 قةل٥ ٩ةرص

ٮيع يف قٮرة اإلرساء  اتل٪ةقٜ املًٮ
 حم٧ؽ ٧ٔؿ

 ثةزمٮؿ
 ي٧ين 1433
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352  
٦ٕذٮ٫ٝ حم٧ؽ 
ظك٨ زيؽ 

 احلكةين

ٮيع يف قٮرة األٔؿاؼ  اتل٪ةقٜ املًٮ
زيةد ػ٤ي٢ 

 ادلاغ٦ني
 قٕٮديح 1434

351  

ق٧يح 
ٔجؽالؿمح٨ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 الكؽيف

ٮيع يف قٮرة األ٩بيةء  اتل٪ةقٜ املًٮ
٫َ اعثؽي٨ 

 ٫َ محؽ
 قٕٮديح 1436

أيةد ٦٪ىٮر   354
 دمي٢ دٝ٪٫

ٮيع يف قٮر  ة األ٩ٕةـاتل٪ةقٜ املًٮ

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮديح 1437

أمحؽ حم٧ؽ رمةد   355
 ٔجؽاهلل حم٧ؽ

ٮيع يف قٮرة اجل٧ٕح  اتل٪ةقٜ املًٮ
 كامل٪ةٚٞٮف كاتل٘ةث٨

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 وٮ٦ةيل 1434

ٚة٧َح قٕؽ   356
 ٔجؽاهلل ا٣برشم

ٮيع يف قٮرة احلضؿ  اتل٪ةقٜ املًٮ

جنجح ٗبلـ 
٩يب حم٧ؽ 
 ابلة٠كذةين

 ديحقٕٮ 1435

357  
٧٩ةء قيٙ 
ادلي٨ صٕٛؿ 

 زكاكم

ٮيع يف قٮرة احلؽيؽ  اتل٪ةقٜ املًٮ

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮديح 1436

358  
أ٦ني حم٧ؽ 

الكةلٟ حم٧ؽ 
 ٔجؽاهلل

ٮيع يف قٮرة ادلػةف  اتل٪ةقٜ املًٮ
ٔجؽاهلل يلع 

 ا٣٘ة٦ؽم
 مٮريذةين 1434
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359  
ٔجؽالؿمح٨ زيك 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ابل٤ٞةيس

ٮيع يف ق  ٮرة الؿمح٨اتل٪ةقٜ املًٮ
٫َ اعثؽي٨ 

 ٫َ محؽ
 مرصم 1436

ظكح٪٫ يلع   361
ـ٬ؿاين  أمحؽ ال

ؽ ٮيع يف قٮرة الٔؿ  اتل٪ةقٜ املًٮ

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 قبلـ

 قٕٮديح 1436

363  
كالء أمحؽ 

ٔجؽاهلل ٩ٮر 
 اهلؽل

ٮيع يف قٮرة الـػؿؼ  اتل٪ةقٜ املًٮ

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 قبلـ

 قٕٮديح 1435

362  
ٔجؽالؿمح٨ 
أمحؽ ظك٨ 

 ٩رص

ٮيع يف قٮرة الكضؽةاتل٪ةقٜ امل  ًٮ

ٔس٧ةف 
امل٭ؽم ظةج 

 ثبلؿ

 قٕٮدم 1435

361  
ظ٪ةف 

ٔجؽال٤ُيٙ 
 اخلُةيب

ٮيع يف قٮرة الىةٚةت  اتل٪ةقٜ املًٮ

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮديح 1436

364  
٧ٔؿ حم٧ؽ 

قٕيؽ ظش ق٤ي٥ 
 احل٤يب

ٮيع يف قٮرة ا٣ُٮر  اتل٪ةقٜ املًٮ

ٔس٧ةف 
امل٭ؽم 

وؽيٜ ظةج 
 ثبلؿ

1436 
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٧ؽ إثؿا٬ي٥ حم  365
 أثكؿ م٤حيس

ٮيع يف قٮرة ا٣ٛذط  اتل٪ةقٜ املًٮ

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮدم 1434

حم٧ؽ آدـ يلع   366
 ٔس٧ةف

ٮيع يف قٮرة ا٣ٛؿٝةف  اتل٪ةقٜ املًٮ

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1435

367  
اعئنح حم٧ؽ 

مكذٮر 
 الن٧ؿاين

ٮيع يف قٮرة ا٧ٞ٣ؿ  اتل٪ةقٜ املًٮ

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 يحقٕٮد 1435

حم٧ؽ ظجيت   368
 خمذةر املجةرؾ

ٮيع يف قٮرة ا٣ٞية٦ح  اتل٪ةقٜ املًٮ
 كاإلنكةف كاملؿقبلت

ٔجؽالؿظي٥ 
حيىي 

 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1435

ٔجؽاهلل ٔيؽاف   369
ـ٬ؿاين  أمحؽ ال

ٮيع يف قٮرة املةاؽة  اتل٪ةقٜ املًٮ
حم٧ؽ ٧ٔؿ 

 ثةزمٮؿ
 قٕٮدم 1434

371  
٩ة٬ؽ ٧ٔؿ قٕيؽ 

 رسييج
ٮيع يف قٮرة املض  ةد٣حاتل٪ةقٜ املًٮ

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدي٫ 1435

373  
حم٧ؽ ٔجٮد 
ٔجؽالؿمح٨ 

 املٕجؽم

ٮيع يف قٮرة امل٤ٟ  اتل٪ةقٜ املًٮ

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 قبلـ

 قٕٮدم 1435



 36  دليل الرسائل العلمية           

ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٔجري منجت   372
 حم٧ؽ آؿ صٕةؿ

ٮيع يف قٮرة اجلض٥  اتل٪ةقٜ املًٮ

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدي٫ 1435

371  
٦ةصؽ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 قٕيؽ احلةريث

ٮيع يف قٮرة اجلع٢اتل  ٪ةقٜ املًٮ
أ٦ني حم٧ؽ 

 ثةمح
 قٕٮدم 1434

إثؿا٬ي٥ ٚذط اهلل   374
 إثؿا٬ي٥ ٩ةٚٓ

ٮيع يف قٮرة اجل٢٧  اتل٪ةقٜ املًٮ
زيةد ػ٤ي٢ 

 ادلاغ٦ني
 مرصم 1434

375  
ظكني قيؽ 

حم٧ؽ 
 ٔجؽا٣٘ٛٮر

ٮيع يف قٮرة اغٚؿ  اتل٪ةقٜ املًٮ

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

1435 

  

حم٧ؽ ٦٭ؽم   376
 يٮقٙ كذم

ٮيع يف قٮرة ٚةَؿاتل٪ة  قٜ املًٮ
٫َ اعثؽي٨ 

 محؽ
 وٮ٦ةيل 1435

377  
ٔجؽاهلل حم٧ؽ 

صة٠ؿ 
 األ٩ىةرم

ٮيع يف قٮرة ٚى٤خ  اتل٪ةقٜ املًٮ

زيةد ث٨ 
ػ٤ي٢ 
 ادلاغ٦ني

1434 

  

٦ةريح ٩ةرص يلع   378
 ا٣ٌٕل

ٮيع يف قٮرة ٧ٞ٣ةف  اتل٪ةقٜ املًٮ

ٔس٧ةف 
امل٭ؽم 

وؽيٜ ظةج 
 ثبلؿ

 قٕٮديح 1436
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

يةرس ٔجؽاهلل   379
 ؽحم٧ؽ ثةزي

ٮيع يف قٮرة ٬ٮد ٤ٔي٫  اتل٪ةقٜ املًٮ
 الكبلـ

أ٦ني حم٧ؽ 
 ثةمح

 قٕٮدم 1436

منةرم محيؽ   381
ٮييح  اعيؽ اٌل

ٮيع يف قٮرة يٮنف  اتل٪ةقٜ املًٮ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلريق

 قٕٮدم 1434

383  
٧ٔؿ ٦ٕيٮض 
اعيي احلكين 

 الك٤يم

ٮيع يف قٮريت اتلعؿي٥  اتل٪ةقٜ املًٮ
 كاملٕةرج

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮدم 1435

إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ   382
 أثٮ ثكؿ دةثيٌل

ٮيع يف قٮريت ا٥٤ٞ٣  اتل٪ةقٜ املًٮ
 كاحلةٝح

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 قبلـ

1435 

  

حم٧ؽ إثؿا٬ي٥   381
 حم٧ؽ ادلٔحف

ٮيع يف قٮريت املـم٢  اتل٪ةقٜ املًٮ
 كاملؽزؿ

٫َ اعثؽي٨ 
 ٫َ محؽ

 قٕٮدم 1436

حم٧ؽ ٚ٭ؽ ٔيؽ   384
 اذلثيةين

ٮيع يف قٮريت امل٧ذع ٪ح اتل٪ةقٜ املًٮ
 كالىٙ

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮدم 1434

385  
مؿكاف أمحؽ 
ٔجؽاهلةدم 

 محؽاف

اتلٮبح أوٮهلة كػىةاى٭ة كآزةر٬ة يف 
يح ٔٮ  ًٮء ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح مًٮ

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 أردين 1420

٦ٕذٮٝح حم٧ؽ   386
 ظك٨ احلكةين

اتلٮَل ىلع اهلل يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ 
يح ٔٮ  دراقح مًٮ

ٔجؽاحل٧يؽ 
 ٧ٔؿ األ٦ني

 قٕٮديح 1422
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

387  
ٔجؽاهلل يلع 
 رايج املُريم

اتلحكري يف ٥٤ٔ اتلٛكري لئل٦ةـ 
ٔجؽال١ؿي٥ ث٨ ٬ٮازف ا٣ٞنريم ٨٦ 
أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح قٮرة ابلٞؿة 

 دراقح كحتٞيٜ

ييح حم٧ؽ 
 زمـيم

 قٕٮدم 1427

ٔٮض ظك٨   388
 الٮاديع

اتلحكري يف ٥٤ٔ اتلٛكري لئل٦ةـ 
٨٦  ٔجؽال١ؿي٥ ث٨ ٬ٮزاف ا٣ٞنريم

أكؿ قٮرة آؿ ٧ٔؿاف إىل آػؿ قٮرة 
ن كدراقح  ا٣جكةء حتٞيٞة

حيىي حم٧ؽ 
 زمـيم

 قٕٮدم 1429

389  
األ٦ني الىةدؽ 

 األ٦ني

اثلجةت ىلع دي٨ اهلل كأزؿق يف ظيةة 
 املك٥٤ يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٮداين 1423

391  
الكيؽ ديت 

مرصم 
 ا٣ٞعُةين

 اجل٭ةد يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
حم٧ؽ حم٧ؽ 

 أثٮمج٭ح
 قٕٮدم 1398

393  
حم٧ؽ ٦٭ؽم 
 ٔجؽاهلل ٝةرم

اجلٮا٬ؿ ا٣ربأيح يف رق٥ املىةظٙ 
ا٣ٕس٧ة٩يح ملع٧ؽ ث٨ أمحؽ ا٣ٕٮيف 

 حتٞيٜ كدراقح

ظ٤يم 
ٔجؽالؿؤكؼ 

 ٔجؽا٣ٞٮم

 قٕٮدم 1422

392  
ٚةزع أمحؽ 

 اخلـايع

احلةِٚ إث٨ ظضؿ كص٭ٮدق يف ٤ٔٮـ 
 ا٣ٞؿآف ػبلؿ ٠ذةث٫ ٚذط ابلةرم

ق٤ي٧ةف 
دؽ الىة

 ابلرية

 قٕٮدم 1422
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ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

أمحؽ قةل٥   391
 ٦ٕيي الن٭ؿم

احلت يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح 
يح ٔٮ  مًٮ

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1436

٩ٮؼ ٩ةرص حم٧ؽ   394
 ا٣٘ؿييب

احلش يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح 
يح ٔٮ  مًٮ

٫َ اعثؽي٨ 
 ٫َ محؽ

 قٕٮديح 1436

395  
أمحؽ ٩ةٚٓ 

 ق٤ي٧ةف املٮريع

ْح احلك٪ح كأزؿ٬ة  يف احل٧١ح كاملٔٮ
 ادلٔٮة إىل اهلل يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح

٦٪ىٮر ٔٮف 
 ا٣ٕجؽيل

 قٕٮدم 1406

396  
ٔجؽالؿمح٨ 

اعثؽ وٮي٤ط 
 ا٣٘ؿييب

احل٧ؽ يف ا٣ٞؿآف كالك٪ح دراقح 
يح ٔٮ  مًٮ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1427

ا٣ٕيٮؼ درزم   397
 حم٧ؽ الن٧ؿم

احل٧يح اجلة٤٬يح كمٮٝٙ ا٣ٞؿآف 
 ال١ؿي٥ ٦٪٭ة

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ص٪يٙ

 قٕٮديح 1437

398  
ٔجؽاخلة٣ٜ 
ق٤ي٥ قةل٥ 

 ا٣ٞؿيش

احلٮار يف احلٮـ اآلػؿ يف ا٣ٞؿآف 
 ال١ؿي٥

ٔجؽ اهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1421

ٔجؽاهلل ٬ةم٥   399
 قٕؽ احلكحين

اخلنيح يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كأزؿ٬ة ىلع 
 ا٣ٛؿد كاملضذ٧ٓ

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1427

211  
ٔجؽ اهلل يلع 

 أثٮقيٙ

٥ ٤ٔي٫ الكبلـ يف اخل٤ي٢ إثؿا٬ي
ال١ذةب كالك٪ح دٔٮد٫ ٬ضؿاد٫ كرد 

 مج٫ املكترشٝني

مىُىف 
 أ٦ني اتلةزم

 قٕٮدم 1398



 41  دليل الرسائل العلمية           

ةالرسائل   املناقش
التف كتوراه[]التخصص:  الد ة:   سري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

 اخل٧ؿ يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح حم٧ؽ ٧ٔؿ ظٮي٫  213
حم٧ؽ حم٧ؽ 

 أثٮمج٭ح
 مٮريذةين 1397

212  
حم٧ؽ أمحؽ 
 وة٣ط ثةحمؿـ

اخلري يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح 
يح ٔٮ  مًٮ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

1435 

  

211  
ص٭ةد ثٮجنة 

 د٪ضٮ٩ش
 ادلاعء يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح

ا٣ٕضيم 
د٦٪٭ٮرم 

 ػ٤يٛح

 دةي٤٪ؽم 1401

أ٦٪ح ٔس٧ةف   214
 حم٧ؽ وة٣ط

 الؿبة يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح
أمحؽ ٧ٔؿ 

 ٬ةم٥
 قٮدا٩يح 1400

215  
ظ٪ةف احلكني 

ٔجؽ اهلل 
 ا٣ُٕةس

ة كا٣ٌ٘ت يف ال١ذةب كالك٪ح  الًؿ
حم٧ؽ اخلرض 

 اجلةيج
 قٕٮديح 1421
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ةسائل الر  املناقش

ة]التخصص:  المي ة اإلس كتوراه[الثكاف الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

3  
ٔجؽاهلل 

ػرض حم٧ؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

أزؿ اال٣ٕةب االل١رتك٩يح يف زٞةٚح ا٢ُٛ٣ 
املك٥٤ دراقح ٦يؽا٩يح ىلع َبلب املؿظ٤ح 

 ث٭ةاالثذؽاايح ث٧ؽي٪ح أ

رمح٫ ٔس٧ةف 
حم٧ؽ ٢ٌٚ 

 ال١ؿي٥

 قٕٮدم 1437

2  
حيىي أمحؽ 

 الؿييث

أزؿ اتلجٕيح كاتل٤ٞيؽ ىلع زٞةٚح املك٥٤ 
 كقج٢ مٮاص٭ذ٭ة

رامؽ قٕيؽ 
 م٭ٮاف

 قٕٮدم 1434

حيىي أمحؽ   1
 منين الؿييث

أزؿ اتلجٕيح كاتل٤ٞيؽ ىلع زٞةٚح املك٥٤ 
 كقج٢ مٮاص٭ذ٭ة

رامؽ قٕيؽ 
 م٭ٮاف

 قٕٮدم 1435

 ثةثة كايغ  4
زؿ اتل٤ٕي٥ ا٣ٛؿنيس ىلع زٞةٚح املك٥٤ أ

 املٕةرص يف الك٪٘ةؿ دراقح ٦يؽا٩يح

حم٧ؽ 
ق٤ي٧ةف 

 ا٣رباؾ

 ق٪٘ةيل 1437

5  
اعئنح حم٧ؽ 
 قٕؽ ا٣ٞؿين

أزؿ اتل٘ؿيت يف احلؿًلح ا٣جكٮيح املٕةرصة 
 كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭ة

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 داكد

 قٕٮديح 1431

6  
جنٮل أمحؽ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 مؿزا

ٮاٚؽة ىلع ا٣ٕبلٝةت أزؿ اثلٞةٚةت ال
الـكصيح يف املضذ٧ٓ املك٥٤ كقج٢ 

 مٮاص٭ذ٭ة

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 دكاد

 قٕٮديح 1433

7  
ٔيؽ راصط 

ٔيؽ 
 ا٣ٕىييم

أزؿ ا٣ُٮااٙ امل٪عؿٚح ىلع كظؽة األ٦ح 
 اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

حم٧ؽ 
ق٤ي٧ةف 

 ا٣رباؾ

 قٕٮدم 1437
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ةسائل الر  املناقش
ة]التخصص:  المي ة اإلس كتوراه[الثكاف الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

8  
ٔحىس يلع 

حم٧ؽ 
 الن٭ؿم

ح اثلٞةٚح أزؿ امل٪ة٬ش اتل٤ٕي٧يح يف د٪٧ي
اإلقبل٦يح يف ٦ٕة٬ؽ ال٫٘٤ ا٣ٕؿبيح ٣٘ري 
 اجلةَٞني ث٘ري٬ة يف اجلة٦ٕةت الكٕٮديح

ٔجؽاهلل 
وة٣ط 

 اخلٌريم

 قٕٮدم 1435

9  
٬ج٫ يةقني 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ثؽرم

أزؿ اجلْؿيةت احلؽيس٫ يف اثلٞةٚح ا٣٘ؿبيح 
 ا٣ٕةرصة ىلع األػبلؽ دراقح ٩ٞؽيح

ٔجؽابلىري 
 يلع احلٞؿة

 قٕٮديح 1437

31  

ق٭ي٢ 
ٔجؽاهلل 

ٔجؽالؿمح٨ 
 آؿ داكد

أزؿ ركاج املى٤ُعةت ا١ٛ٣ؿيح الٮاٚؽة 
 ىلع املضذ٧ٓ اإلقبليم دراقح حت٤ي٤يح

محؽم محيؽ 
 ا٣ٞؿيٞٞؿم

 قٕٮدم 1436

33  
إثؿا٬ي٥ 
 ظيؽرا

أمحؽ ثةثة اتل٧ج١يت كص٭ٮدق اثلٞةٚيح 
 دراقح حت٤ي٤يح

دمةؿ ادلي٨ 
 حم٧ؽ دبيؽم

1438  

32  
أق٧ةء حم٧ؽ 
ٔ٪ةيح اهلل 

 ابل٤ٮيش

ـ 3979ٝيح األم٥ املذعؽة الىةدرة اعـ ادٛة
ادٛةٝيح ا٣ٌٞةء ىلع أماكؿ اتل٧زي ًؽ 

 املؿأة دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح ٦ٞةر٩ح

ٔجؽابلىري 
 يلع احلٞؿة

 قٕٮدي٫ 1434

31  
اعمؿ ٧ٔةر 
 ٔيؽ ا٣ٕذحيب

اإلدٞةف كأزؿق يف ث٪ةء األ٦ح دراقح 
 دأوي٤يح

٩ٮر ادلي٨ 
ٔٮض 
ال١ؿي٥ 
 ثةثكؿ

 قٕٮدم 1437
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ةسائل الر  املناقش
ة]التخصص:  المي ة اإلس كتوراه[الثكاف الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

34  
حم٧ؽ قةل٥ 

ٝٮت ث٨ ية
 بنري

األزؿ اثلٞةيف ١ٛ٣ؿ االمرتايك يف ص٪ٮب 
 احل٨٧ كقج٢ مٮاص٭ذ٫

ظك٨ مٮيح 
 ثةيق

1438  

حم٧ؽ ظك٨   35
 حيىي من٭ٮر

 اآلداب الك٤ٮًليح يف رظ٤ح احلش

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮدم 1431

36  
٩ٮرق ظك٨ 

وة٣ط 
 ا٣٘ة٦ؽم

األقذةذة مؿي٥ دمي٤ح كص٭ٮد٬ة يف ادلٚةع 
 ٨ٔ اإلقبلـ

ػةدل ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮدي٫ 1434

ق٤ُة٩ح ٧ٔؿ   37
 قرت ال٤عيةين

ابلحبح اإلصذ٧ةٔيح يف املؽي٪ح كأزؿ٬ة يف 
 ا٩تنةر ادلٔٮة يف ا٣ٕ٭ؽ اجلجٮم

ػةدل ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮديح 1432

38  

أق٧ةء 
ٔجؽاهلل 
اعاي 
 الن٭ؿاين

اتلؽاثري الٮاٝيح ٨٦ األز٦ةت االٝذىةديح 
 يف ٦٪ْٮر اثلٞةٚح اإلقبل٦يح

ٔجؽابلىري 
 احلٞؿةيلع 

 قٕٮدي٫ 1434

39  
٩ٮاؿ زي٨ 

رميؽ 
 النةٚيع

اتلؽاثري الٮٝةايح حل٧ةيح األرسة يف 
 االدٛةٝيةت ادلكحلح دراقح ٩ٞؽيح

لٮلٮق 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

 قٕٮدي٫ 1435

21  
٩ٮاؿ حم٧ؽ 
يلع قٕيؽ 

 الؿظيٌل

اتلُجيٞةت ا٤٧ٕ٣يح املٕةرصة ل٤تكة٦ط 
 دراقح ٦يؽا٩يح يف ٦ؽي٪ح م١ح امل١ؿ٦ح

رمؽم 
 النعةت

 زكي٨

 قٕٮديح 1436
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ةسائل الر  املناقش
ة]التخصص:  المي ة اإلس كتوراه[الثكاف الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

حم٧ؽ رسار   23
 يلع احلةيم

اثلٞةٚح اإلقبل٦يح املٛ٭ٮـ كامل٪٭ش كابل٪ةء 
 اجلْؿم دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل 
حم٧ؽ 
 الؿ٦يةف

 قٕٮدم 1438

22  
ظك٪ح اعئل 

ٔٮدق 
 ادلٔؽم

 احلٮار األرسم ًٮاث٫ُ كآزةرق

حم٧ؽ 
ٔجؽاملٮىل 
 حم٧ؽ دم٫ٕ

 قٕٮديح 1432

21  
اعاي ىلع 

حم٧ؽ 
 الن٭ؿم

ٔجؽاحل٤ي٥ ٔٮيف كص٭ٮدع يف ادل٠ذٮر 
 ػؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاحل٤ي٥ 
 حم٧ؽ ٝةثح

 قٕٮدم 1437

24  
٬٪ٮؼ 
ٔجؽاهلل 

 ثجيةف ا٣ٕزنم

ادل٠ذٮر حم٧ٮد حم٧ؽ ثةثٌل كأزؿق يف ػؽ٦ح 
 اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح كحت٤ي٢

رمؽم 
النعةت 

 زكي٨

 قٕٮديح 1437

٬ةم٥ ػةَؿ   25
 ا٣ربيك

ُؿس ا٣بكذةين يف دااؿة ادلكر اتل٘ؿييب بل
 املٕةرؼ ا٣ٕؿبيح

ٔجؽاهلل 
ظكني 
 ثؿٌلت

 قٕٮدم 1431

 



 45   كلية الدعوة وأصول الدين

 
ةالرسائل   املناقش

حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

3  
حم٧ؽ ٔجؽ اهلل 

 كدل٠ؿي٥

أثٮأيٮب األ٩ىةرم ريض اهلل ٔ٪٫ 
 ةد٫ يف مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽكمؿكي

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 مٮريذةين 1400

ٔجؽ اهلل دم٫ٕ   2
ٕي٧ح  أثَٮ

 أثٮبكؿ اث٨ ا٣ٕؿيب حمؽزة

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 ٤ٚكُيين 1417

حم٧ؽ أمحؽ   1
 ظة٦ؽ األزكرم

 أثٮظةد٥ الؿازم كآزةرق ا٧٤ٕ٣يح
أمحؽ حم٧ؽ 

 ٩ٮرقيٙ
 قٕٮدم 1403

مة٠ؿ ذيت   4
 ٚيةض

 ٕؽي٢أثٮظ٪يٛح ثني اجلؿح كاتل
حم٧ؽ الىةدؽ 

 ٔؿصٮف
 أردين 1396

5  
٦ٕٮض ثبلؿ 

 ا٣ٕٮيف

أثٮداكد الكضكذةين كأزؿق يف ٥٤ٔ 
 احلؽير

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 قٕٮدم 1400

حم٧ؽ يةقني   6
 دٮيك ٦ةيج

أثٮ٬ؿيؿة كمؿكيةد٫ يف دٛكري ا٣ُربم 
 كاث٨ أيب ظةد٥

ظكجني حم٧ؽ 
 ٧٤ٚجةف

 أ٩ؽك٩حيس 1411

7  
ث٪ؽر 

ٔجؽالٮ٬ةب 
 يلع آؿ اعمؿ

ةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف آزةر الىع
ابليٮع كاألٌٝيح ا٣ٞك٥ اثلةين دمٕة 

 كدراقح

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1430

8  
حم٧ؽ اغزم 
 حم٧ؽ احل١يم

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف 
احلؽكد إىل ٩٭ةيح ثةب الؿص٢ يٞٓ ىلع 

 صةريح امؿأد٫

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدم 1430
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

9  

راكي٢ 
ٔجؽابلىري 

حم٧ؽ 
 ييٙثي١جة

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف 
احلؽكد ٨٦ ثةب يف املؿأة دـكج يف 

ٔؽد٭ة أ٤ٔي٭ة ظؽ؟ إىل ٩٭ةيح ٠ذةب 
 احلؽكد

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

1431 

  

31  

مؿي٥ 
ٔجؽالؿمح٨ أثٮ 

يلع 
 ٔجؽا٣ٞؽكس

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف 
الىبلة ٨٦ ثةب ٨٦ رػه يف ا٣رتاكيط 

بلة دمٕة يف الىبلة إىل آػؿ ٠ذةب الى
 كدراقح

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮديح 1430

ظكني ٔجؽاهلل   33
 احلةزيم

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف 
الىيؽ كابليٮع ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ أكؿ 

ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ثةب م٭ةدة األخ 
 ألػي٫ دمٕة كدراقح

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1429

ظةد٥ ٔجؽاهلل   32
ة  أمحؽ ًر

 ٔ٪٭٥ يف أزةر الىعةثح ريض اهلل
ا٣ُبلؽ ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل آػؿ ثةب 

٦ةٝةلٮا يف الؿص٢ خي٤ٙ أال يبين 
ٓ ٨٦ ٝةؿ ٣حف ث٧ٮٍؿ  ثةمؿأد٫ يف مًٮ

ن كدراقح  دمٕة

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1430
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

حم٧ؽ ٩ةرص   31
 قٕيؽ ا٣٘ة٦ؽم

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف 
ا٣ٞىةص كاحلؽكد كادليةت ٨٦ أكؿ 

 آػؿ ٠ذةب أٌٝيح ٠ذةب ادليةت إىل
ن  رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ دمٕة

 كدراقح

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدم 1429

34  
ٔجري ق٤ي٧ةف 

 مٮىس

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف ٠ذةب 
ن كدراقح  األدب دمٕة

ٔجؽالؿظي٥ 
حيىي 

 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1431

35  
ٚٮاز قةل٥ 

 ا٣ٞسةيم

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف ٠ذةب 
 ٧ٕح كًلذةب ال٤جةس دمٕة كدراقحاألَ

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮق

 قٕٮدم 1428

36  
حم٧ؽ حمك٨ 
 يلع الٮاديع

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف ٠ذةب 
األكاا٢ كًلذةب الؿد ىلع أيب ظ٪يٛح 

 كًلذةب امل٘ةزم دمٕة كدراقح

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1431

ثؽكم يلع   37
ـ٬ؿاين  حم٧ؽ ال

 ٔ٪٭٥ يف ٠ذةب آزةر الىعةثح ريض اهلل
ا٣ٛنت ٨٦ ثةب ٨٦ ٠ؿق اخلؿكج يف 

ا٣ٛذ٪ح كاتلٕٮذ ٦٪٭ة إىل ثةب ٦ة صةء يف 
 يأصٮج ك٦أصٮج دمٕة كدراقح

حم٧ؽ قٕيؽ 
 خبةرم

 قٕٮدم 1427
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

38  
٦ٕبل مكةٔؽ 

 ٔـاـ املي٤يب

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف ٠ذةب 
ا٣ٛنت كًلذةب اجل٢٧ ٨٦ ثةب أرشاط 

٠ذةب  الكةٔح ٨٦ ٠ذةب ا٣ٛنت إىل آػؿ
 اجل٢٧ دمٕة كدراقح

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮق

 قٕٮدم 1428

39  
حم٧ؽ ٩ٮر 

ٔجؽالؿمح٨ 
 الـر٦ح

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف ٠ذةيب 
ا٣ُبلؽ كاجل٭ةد ٨٦ ثةب يف الؿص٢ 

يٞٮؿ إلمؿاد٫ إذا ظٌخ ٚأ٩خ َة٣ٜ 
ن كدراقح  إىل آػؿ ٠ذةب اجل٭ةد دمٕة

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

1429 

  

21  
ا٬ي٥ إثؿ

ظىيةف 
 إثؿا٬ي٥ ا٣ٕزنم

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ ٨٦ أكؿ 
٠ذةب الكري إىل ٠ذةب اجل٪ح كاجلةر 

 دمٕة كدراقح

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1430

23  
ٔجؽاهلل 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ٔيٛةف الك٤يم

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ ٨٦ أكؿ 
٠ذةب ا٣ٌٛةا٢ إىل آػؿ ٌٚةا٢ يلع ث٨ 

ن كدراقحأيب َة٣ت ريض اهلل   ٔ٪٫ دمٕة

ٔجؽاهلل 
 ظة٦ؽ ق٧جٮ

 قٕٮدم 1434

يلع ٔجؽاهلل   22
 يلع احلٮقٙ

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ ٨٦ 
٨٦  ٠3ذةب األرشبح ا٣ٞك٥ األكؿ ثةب 

ظؿـ املك١ؿ كٝةؿ ٬ٮ ظؿاـ ك٩ىه ٔ٪٫ 
يف ا٣ُبلء يججؾ كابلؼذش  39ظىت ثةب 

 دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1431
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

 حم٧ؽ ػةدل  21
 ٔٞي٢ ابلؽاح

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ ٨٦ 
يف ٌٚيط ا٣برس  ٠21ذةب األرشبح ثةب 

كظؽق ظىت ٩٭ةيح ٠ذةب األرشبح ثةب 
حتؿي٥ اخل٧ؿ يف اجلة٤٬يح كًلذةب  83

ن  ن كدراقح كختؿجية  ا٣ٕٞيٞح دمٕة

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1430

24  
أمحؽ ٬ٮ٩ؽم 
ٔجؽالؿزاؽ 

 الك٤يم

ريض اهلل ٔ٪٭٥ ٨٦  آزةر الىعةثح
ـ٬ؽ يف مك٪ؽ ق٧٤ةف ريض  ٠ذةب ال
اهلل ٔ٪٫ إىل آػؿ ٠ذةب مك٪ؽ اعئنح 
ن  ـ٬ؽ دمٕة ريض اهلل ٔ٪٭ة يف ٠ذةب ال

 كدراقح

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدم 1432

وة٣ط حم٧ؽ   25
 يلع ُٔيٙ

آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ ٨٦ 
ن كدراقح  ٠ذةب ا٣ُت دمٕة

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 دمقٕٮ 1434

26  
حم٧ؽ اعل٥ أثٮ 
ا٣برش مة٬ؿ 

 م٤ٮؾ

آزةر الىعةث٫ ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف 
أ ٔٞج٫  األدب ٨٦ ثةب ٨٦ ٠ؿق أـ يَٮ

إىل ٩٭ةيح ثةب يف إديةف ا٣ٞىةص 
ن كدراقح  كدلةلكذ٭٥ ك٨٦ ٫٤ٕٚ دمٕة

ن   كختؿجية

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

1430 
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

27  
وة٣ط حم٧ؽ 

 وة٣ط الن٭ؿم

إدمةاعت أ٢٬ احلؽير امل٪ىٮص 
٭ة يف مكةا٢ مى٤ُط احلؽير ٤ٔي

كأزؿ ٬ؾق اإلدمةاعت ىلع ٤ٔٮـ الك٪ح 
ن كدراقح  دمٕة

ٔجؽاهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1429

28  
أمحؽ قٕؽ 

 أمحؽ ا٣٘ة٦ؽم

أظةدير أيب اقعةؽ الكبييع يف 
 ال١ذت الكذح كاملك٪ؽ دمٓ كدراقح

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1417

29  
أمحؽ محؽ يلع 

 صيبلف

ئل٦ةـ املعؽث أيب أظةدير اإلهليةت ل
ا٣ٞةق٥ زا٬ؿ ث٨ َة٬ؿ اجلحكةثٮرم 

 ـه٨٦ 511النعةيم املكذ٧ٌل املذٮيف 
 92ػ  3كرٝح 

حم٧ؽ قٕيؽ 
 خبةرم

 قٕٮدم 1427

11  
ٔجؽا٣ٞؽكس 

 حم٧ؽ ٩ؾيؿ
 أظةدير اجل٧ٕح دراقح ٩ٞؽيح

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 ٬٪ؽم 1398

٠ٮزؿ حم٧ؽ   13
 ٧ٔؿ صةداهلل

أظةدير احل٤يح دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ 
خلبلٚح إىل ٩٭ةيح ٠ذةب ٢ٌٚ ٠ذةب ا

 ٩بي٪ة وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤

ٔجؽا٣يح 
ظكني 
 ا٣٘ؿ٦ةكم

 مرصيح 1420

ظةد٥ اعرؼ   12
 ٩ةرص ا٣ٕجٮد

أظةدير النيٮخ كاثلٞةت أليب ثكؿ 
 ـه515حم٧ؽ ث٨ ٔجؽابلةيق األ٩ىةرم 

 دراقح كحتٞيٜ

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 قٕٮدم 1421

أمحؽ حم٧ؽ ييح   11
 زبي٤ح

 األ٦٭ةت أظةدير ا٣ُت اجلجٮم يف
 الكخ ختؿيش كدراقح

حم٧ٮد ٩ةدم 
 ٔجيؽات

 ي٧ةين 1408
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

أمحؽ ٔجؽاهلل   14
 أمحؽ احلىيين

أدب األ٩بيةء ٤ٔي٭٥ الىبلة كالكبلـ 
٦ٓ اهلل دٕةىل يف ال١ذةب كالك٪ح ٔؿض 

 كدراقح

ٔجؽالؿمح٨ 
 دمي٢ ٝىةص

 قٕٮدم 1429

15  
ػةدل ٦٪ىٮر 

ٔجؽ اهلل 
 ادريف

أراء املعؽزني يف احلؽير احلك٨ ذلاد٫ 
 ك٣٘ريق

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1420

ظك٨ حم٧ؽ   16
 يلع ابل٤ٮط

أقجةب ا٣زنكؿ الٮاردة يف ٠ذةب صة٦ٓ 
ابليةف لئل٦ةـ اث٨ صؿيؿ 

 ٬(دمٕة كختؿجية كدراقح131ا٣ُربم)ت

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 ي٧ةين 1419

ٚة٧َح حم٧ؽ   17
 يلع الـكي٭ؿم

إق٧ةٔي٢ ث٨ ٔيةش كمؿكيةد٫ ٨ٔ 
ري٥٬ يف ال١ذت  -ا٣تكٕح  النة٦يني ٗك

 دراقح مٮاز٩ح

حم٧ؽ ٔجؽاهلل 
 كدل ٠ؿي٥

 قٕٮديح 1427

أمحؽ ٔجؽ اهلل   18
ـ٬ؿاين  ال

إٔبلـ ا٣ٕةل٥ ثٕؽ رقٮػ٫ حبٞةاٜ ٩ةقغ 
 احلؽير ك٦جكٮػ٫ حتٞيٜ

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 قٕٮدم 1399

19  
دلؽ أمحؽ 
 قٕيؽ ميك

أٝٮاؿ احلةِٚ اذل٬يب اجلٞؽيح يف ٤ٔٮـ 
احلؽير ٨٦ ٠ذةث٫ قري أٔبلـ اجلجبلء 

 كدراقحدمٓ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٕسي٥

 قٮرم 1410

41  
مؿي٥ حم٧ٮد 
 ظك٨ وة٣ط

إ٧٠ةؿ امل٥٤ٕ برشح وعيط مك٥٤ ٨٦ 
ثؽايح ٠ذةب ال٤جةس ظىت ٩٭ةيح ٠ذةب 

 الؿؤية ػ حتٞيٜ

أمحؽ حمؿـ 
 النيغ ٩ةيج

 ٤ٚكُيجيح 1414
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حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

43  

ٔجؽاهلل 
ٔجؽالؿظي٥ 

ٔجؽاهلل 
 ا٣ٕةمؿم

إ٦ٕةف ا٣ُبلب برشح دؿديت الن٭ةب 
ؼ امل٪ةكم ٨٦ أكؿ ال١ذةب ٣ٕجؽالؿؤك

٩٭ةيح رشح  351إىل ٩٭ةيح كرٝح ر٥ٝ 
ظؽير "ٝةؿ اهلل دٕةىل "ال اهل اال اهلل 
ظىين ٨٧ٚ دػ٫٤ أ٨٦ ٨٦ ٔؾايب" 

 دراقح كحتٞيٜ

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1434

42  
حم٧ؽ اغزم 

دلع٧ؽ 
 احل١يم

إ٦ٕةف ا٣ُبلب برشح دؿديت الن٭ةب 
٣ٕجؽالؿؤكؼ امل٪ةكم ٨٦ أكؿ كرٝح ر٥ٝ 

ثؽايح رشح ظؽير "ٝةؿ اهلل دٕةىل  354
"يةد٩ية اػؽيم ٨٦ ػؽ٦ين كأدٕيب ٨٦ 
ح كرٝح ر٥ٝ  ػؽمٟ" إىل ٩٭ةيح املؼَُٮ

 دراقح كحتٞيٜ 111

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدم 1433

41  
ٔجؽا٣يح 
دػي٢ اهلل 
 املع٧ؽم

آيةت األظاكـ ٔ٪ؽ ميغ اإلقبلـ اث٨ 
دي٧يح ٠ذةب اجلاكح كاجل٪ةيةت 

 كا٣ٌٞةء

حم٧ؽ قٕؽ 
جؽالؿمح٨ ٔ

 آؿ قٕٮد

 قٕٮدم 1421

ا٣ُة٬ؿ الىةدؽ   44
 األ٩ىةرم

 اث٨ ٔجؽا٣رب حمؽزة
ٔجؽا٣ْٕي٥ 

 ا٣٘جةيش
 قٕٮدم 1397

ز٬ري ٔس٧ةف   45
 يلع ٩ٮر

اث٨ ٔؽم ك٦٪٭ض٫ يف ٠ذةب الاكم٢ 
 يف ًٕٛةء الؿصةؿ

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 الرشيٙ

 قٮداين 1410
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٔجؽالؿب اجليب   46
 حم٧ؽ

اث٨ ٩ةرص ادلي٨ ادلمنٌف كًلذةث٫ 
٧ة كٝٓ يف منتج٫ اذل٬يب ٨٦ اإلٔبلـ ث

 األك٬ةـ دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ مٮٌف 
 ػرض

 صـااؿم 1405

٦ٕي٫ٌ اعثؽ   47
 ٤ٛ٦ط اهلؾيل

اػذيةرات رشاح احلؽير يف األ٣ٛةظ 
ا٣يت اػذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء يف دأكي٤٭ة كأزؿ 

 ذلٟ يف ٫ٞٚ احلؽير

ٚةاـة امحؽ 
 ثةٚؿج

 قٕٮديح 1438

أمحؽ محؽ   48
 ا٣ٕجؽا٣ٞةدر

بل٦ح اث٨ اػذيةرات كدؿصيعةت ا٣ٕ
ٔسي٧ني يف اتلٛكري ٨٦ أكؿ ا٣ٞؿآف إىل 

ـء اثلةين ٨٦ قٮرة ابلٞؿة  ٦٪ذىٙ اجل

ٔجؽالؿمح٨ 
 دمي٢ ٝىةص

 قٕٮدم 1429

٦ذٕت ػ٤ٙ   49
 ٦ذٕت الك٤يم

اٚؿاد اثلٞةت ثني ا٣ٞجٮؿ كالؿد..دراقح 
 ظؽير ٩311ْؿيح دُجيٞيح ٣ٕؽد 

ٔجؽاهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1427

51  
أم٢ ٔجؽا٣ٞةدر 

إق٧ةٔي٢ 
 جؽاهللٔ

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ن كدراقح  ٔ٪٭٥ يف اجل٪ةاـ دمٕة

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٮدا٩يح 1430

53  
ٔجؽاهلل يلع 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ا٣ٞجحيس

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ن كدراقح  ٔ٪٭٥ يف احلش دمٕة

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1431

حم٧ؽ أرشؼ   52
 ٧ٕ٩ةف

٨ٔ الىعةثح ريض اهلل  اآلزةر املؿكيح
ن كدراقح  ٔ٪٭٥ يف الـٌلة دمٕة

ظكجني حم٧ؽ 
 ٧٤ٚجةف

 قريال٩كٰ 1431
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

اغ٥٩ ٩ةرص زيؽ   51
 ا٣٘ة٥٩

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ـ٬ؽ ٨٦ أكؿ مك٪ؽ قٕؽ ث٨  ٔ٪٭٥ يف ال

أيب كٝةص ريض اهلل ٔ٪٫ إىل آػؿ 
مك٪ؽ ٔذجح ث٨ ٗـكاف ريض اهلل ٔ٪٫ 

ن كدراقح  دمٕة

٨ إق٧ةٔي٢ ث
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

 قٕٮدم 1434

54  
اعدؿ 

ٔجؽالؿظي٥ 
 ثةق٪ؽكة

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ٔ٪٭٥ يف الىبلة ٨٦ أكؿ ثةب يف 

ا٣ُٕةـ يٮـ ا٣ُٛؿ ٝج٢ أف خيؿج إىل 
املىًل إىل آػؿ ثةب يف اجلٛغ يف 

 الىبلة

ظكجني حم٧ؽ 
 ٧٤ٚجةف

 قٕٮدم 1429

55  
اعيي ٤ٔيس٫ 

٦ٕبل 
 الىةٔؽم

ؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل اآلزةر امل
ٔ٪٭٥ يف الىبلة ٨٦ أكؿ ثةب يف 

ا٣ٕرص ٝؽرًل٥ يٞةـ ٚي٫ إىل ثةب ٨٦ 
ن  اكف يكضؽ ل٤ك٭ٮ كل٥ يك٫ دمٕة

 كدراقح

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮدم 1427

أق٧ةء ق٤ي٥   56
 الؿدادم احلؿيب

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ٔ٪٭٥ يف الىبلة ٨٦ أكؿ ثةب ٨٦ ٝةؿ 

٢ٌٚ الىبلة مليٞةد٭ة إىل آػؿ ثةب يف أ
ن  ا٣ٞؿاءة يف ا٣ْ٭ؿ ٝؽرًل٥ يٞؿأ دمٕة

 كدراقح

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮديح 1429
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

57  
ٔجؽاملضيؽ 

ٔجؽالٮاظؽ يلع 
 الرشٌف

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ٔ٪٭٥ يف الىبلة ٨٦ أكؿ ثةب ٨٦ ٠ؿق 

االتلٛةت يف الىبلة إىل آػؿ ثةب 
ن كدراقحالؿص٢ حيؽث يٮـ اجل  ٧ٕح دمٕة

ظكجني حم٧ؽ 
 ٧٤ٚجةف

 قٕٮدم 1430

58  
٦جةرؾ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ـ٬ؿاين  ال

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ٔ٪٭٥ يف الىبلة ٨٦ أكؿ ٠ذةب اآلذاف 

إىل آػؿ ثةب ٨٦ ٠ؿق أف يىٌل يف 
ن كدراقح  اثلٮب الٮاظؽ دمٕة

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1428

59  
رااؽة حم٧ؽ 

ٔجؽاهلل ا٣ٕٛؿ 
 رشيٙال

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ٔ٪٭٥ يف الىيةـ ٨٦ أكؿ ٠ذةب 

االٔذاكؼ ثةب ٨٦ ٠ؿق أف يذُٮع 
٤ي٫ يشء ٨٦ رمٌةف إىل آػؿ  ثىٮـ ٔك

ثةب ٨٦ اكف يكذعت أف يُٛؿ ىلع 
ن كدراقح  د٧ؿ أك ٦ةء دمٕة

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮدي٫ 1427

ٚٮزي٫ ٚٮيؿاف   61
 ٔؿ٦يٍ احلؿيب

ؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل اآلزةر امل
ٔ٪٭٥ يف الىيةـ ٨٦ أكؿ ٠ذةب الىيةـ 
إىل آػؿ ثةب يف الىةا٥ يذ٥ُٕ ثةليشء 

ن كدراقح  دمٕة

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدي٫ 1428
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

يلع مى٤ط   63
 حم٧ؽ الـبيؽم

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ٔ٪٭٥ يف ا٣ُ٭ةرة ٨٦ أكؿ ٠ذةب 

آػؿ ثةب  ا٣ُ٭ةرة ٨٦ أكؿ ثةب ٚي٫ إىل
يف الؿص٢ جية٦ٓ أ٫٤٬ ز٥ يؿيؽ أف يٕيؽ 

ن كدراقح  ٦ةيؤمؿ ث٫ دمٕة

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1427

62  
ٔجؽاهلل حم٧ؽ 

٦٪ىٮر 
 الن٭ؿم

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ٔ٪٭٥ يف ا٣ُ٭ةرة ٨٦ ثةب يف املؿأة دؿل 
يف ٦٪ة٦٭ة ٦ةيؿل الؿص٢ إىل آػؿ ٠ذةب 

ن كدراقح  ا٣ُ٭ةرة دمٕة

 اهلل كيص
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1427

حم٧ؽ يلع   61
 وة٣ط ا٣٘ة٦ؽم

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ٔ٪٭٥ يف اجلاكح ٨٦ أكؿ ٠ذةب اجلاكح 
ن  إىل آػؿ ثةب ا٣٘رية ك٦ةذ٠ؿ ٚي٭ة دمٕة

 كدراقح

حم٧ؽ قٕيؽ 
 حم٧ؽ خبةرم

 قٕٮدم 1427

ق٧ري قٕؽ   64
 ٝةيس ابلبلدم

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ٔ٪٭٥ ٨٦ أكؿ ثةب ٨٦ ٝةؿ يف امل٤ُٞح 
ن هلة ٩ٛٞح ٨٦ ٠ذةب ا٣ُبلؽ إىل  زبلزة

ثةب يف الؿص٢ ٝةؿ إلمؿأد٫ إذا ظٌخ 
ن كدراقح  ٚأ٩خ َة٣ٜ دمٕة

ظكجني حم٧ؽ 
 ٧٤ٚجةف

 قٕٮدم 1429

ٔجؽاهلل اغ٣ت   65
 يٮقٙ أمحؽ

اآلزةر الٮاردة ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ٔ٪٭٥ يف ٠ذةب الـ٬ؽ ٨٦ مك٪ؽ قٕؽ ث٨ 

اهلل ٔ٪٫ إىل آػؿ مك٪ؽ مؽاد  ٦ٕةذ ريض
ن كدراقح  ث٨ أكس ريض اهلل ٔ٪٫ دمٕة

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 ي٧ين 1432
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 م
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سنة 
 املناقشة
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66  
٩ةيم ٔٮض يلع 

 الرشيٙ

اآلزةر الٮاردة ٨ٔ الىعةثح يف ٠ذةب 
ـ٬ؽ ٨٦ مك٪ؽ أيب ثكؿ الىؽيٜ  ال

ريض اهلل ٔ٪٫ إىل ٩٭ةيح مك٪ؽ ٔجؽاهلل 
 ث٨ ٧ٔؿ ريض اهلل ٔ٪٫ دمٕة كدراقح

قٕؽم 
٭ؽم ٦

 اهلةميم

 قٕٮدم 1430

اعدؿ يلع   67
 دٔر اجلٛييع

األظةدير ا٣يت أدٜٛ ٤ٔي٭ة اث٨ ػـي٫٧ 
كاث٨ ظيةف يف وعيع٭٧ة كاحلةك٥ يف 

ن كدراقح ٨٦  ن كختؿجية املكذؽرؾ دمٕة
أكؿ دمةع أثٮاب وبلة ال١كٮؼ ٨٦ 
وعيط اث٨ ػؿي٫٧ إىل آػؿ املُجٮع 

٦٪٫ 

ٔجؽالؿمح٨ 
ظك٨ حم٧ؽ 

 ٔس٧ةف

 قٕٮدم 1437

68  
ق٤ُةف 

٦ٕيٮض ٔٮض 
 ا٣ٕىييم

األظةدير ا٣يت أدٜٛ ٤ٔي٭ة اث٨ ػـي٫٧ 
كاث٨ ظيةف يف وعيع٭٧ة كاحلةك٥ يف 

املكذؽرؾ ٨٦ ثؽايح وعيط اث٨ 
ػـي٧ح إىل ٩٭ةيح دمةع أثٮاب اخلٮؼ 

ن كدراقح ن كختؿجية  دمٕة

ٔجؽالؿمح٨ 
 ظك٨ ٔس٧ةف

 قٕٮدم 1435

ٔحىس حم٧ؽ   69
 ٔحىس املك٧ٌل

ٓ األظةدير ا٣يت أ٤ٔ٭ة اإل٦ةـ أمحؽ دم
 كدراقح ك٦ٞةر٩ح

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 قٕٮدم 1422

ٚة٧َح داكد   71
 أمحؽ ا٤ٕ٣ٮاين

األظةدير ا٣يت أ٤ٔ٭ة اإل٦ةـ ا٣جكةيئ 
يف الكنن ال١ربل دراقح اقذٞؿاايح 
 ٠ذةب امل٪ةٝت كاخلىةاه كالـي٪ح

ٔجؽالؿمح٨ 
٩ٮيٛٓ 
 الك٤يم

 قٕٮديح 1436
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 م
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سنة 
 املناقشة
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ػةدل ٤٬ٙ   73
 ق٪ؽ الرشيٙ

٣جكةيئ األظةدير ا٣يت أ٤ٔ٭ة اإل٦ةـ ا
يف الكنن ال١ربل دراقح اقذٞؿاايح ٨٦ 
٠ذةب االٔذاكؼ إىل ٠ذةب احلؽ ٨٦ 

 اخل٧ؿ

ٔجؽالؿمح٨ 
٩ٮيٛٓ 
 الك٤يم

 قٕٮدم 1436

يلع وة٣ط يلع   72
 اجل٧عةف

األظةدير ا٣يت أ٤ٔ٭ة اإل٦ةـ ا٣جكةيئ 
يف الكنن ال١ربل ٨٦ ٠ذةب األرشبح 

 املعْٮرة إىل ٠ذةب ُٝٓ الكةرؽ

قةيم مكةٔؽ 
 اجل٭ين

 ٕٮدمق 1435

71  
أدلؽ ػرض 

ق٧٤ةف 
 ا٣ُٕٮم

األظةدير ا٣يت ا٤ٔ٭ة اإل٦ةـ ا٣جكةيئ 
رمح٫ اهلل يف الكنن ال١ربل دراقح 

اقذٞؿااي٫ ٠ذةب ٢٧ٔ احلٮـ كال٤ي٫٤ 
٨٦ ثةب ٦ةيكذعت ٨٦ الالكـ ٔ٪ؽ 

 احلةص٫ إىل آػؿ ال١ذةب

ٔجؽالؿمح٨ 
٩ٮيٛٓ 
 الك٤يم

 قٕٮدم 1437

ٚٮاز صٮد اهلل   74
 ػ٤ٙ الك٤يم

٤ٔ٭ة اإل٦ةـ ا٣جكةيئ األظةدير ا٣يت ا
يف الكنن ال١ربل دراقح اقذٞؿاايح 

 ٠ذةب الىيةـ

ٔجؽالؿمح٨ 
٩ٮيٛٓ 
 الك٤يم

 قٕٮدم 1434

محةد ٦٭ؽم   75
 ٧ٔؿاف الك٤يم

األظةدير ا٣يت ا٤ٔ٭ة اإل٦ةـ ا٣جكةيئ 
يف الكنن ال١ربل دراقح اقذٞؿاايح 

 ٠ذةب ا٣ُ٭ةرة كالىبلة كالـٌلة

ٔجؽالؿمح٨ 
٩ٮيٛٓ 
 الك٤يم

 قٕٮدم 1435

ق٧ةء زكيؽ أ  76
 مـيؽ الك٤يم

األظةدير ا٣يت ا٤ٔ٭ة اإل٦ةـ ا٣جكةيئ 
يف الكنن ال١ربل دراقح اقذٞؿاايح ٨٦ 
اكؿ ٠ذةب ٢٧ٔ احلٮـ كال٤ي٤ح إىل ثةب 

 ٦ةيكذعت ٨٦ الالكـ ٔ٪ؽ احلةصح

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮديح 1436
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حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
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 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

77  
٩ٮجيٓ قةل٥ 
 ٔيؽ ا٣ُٕٮم

األظةدير ا٣يت ظك٥ ٤ٔي٭ة اإل٦ةـ 
ح ابلؼةرم ثأ٩٭ة حم ح أك ٗري حمّٛٮ ّٛٮ

ؽـ  أكمٮٝٮٚح أك رصح ثٌٕٛ٭ة أٔك
وعذ٭ة أك أ٤ٔ٭ة ثةخلُأ ك٦ة ق١خ 
ٔ٪٭ة ك٦ة ل٥ يٕؿ٫ٚ ٨٦ ػبلؿ ٢٤ٔ 
ا٣رت٦ؾم ال١جري دؿديت أيب َة٣ت 

ن كدراقح ن كختؿجية  ا٣ٞةيض ..دمٕة

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮق

 قٕٮدم 1428

78  
قةيم مكةٔؽ 

مكيٕيؽ 
 اجل٭ين

اإل٦ةـ األظةدير ا٣يت ظك٥ ٤ٔي٭ة 
ن كدراقحن  ا٣ُعةكم ثة٣جكغ دمٕة

 ك٦ٞةر٩ح

٩ةقٙ ٝجبلف 
 ا٣ٕذحيب

 قٕٮدم 1427

79  
قةيم أمحؽ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ػيةط

األظةدير ا٣يت ظك٥ ٤ٔي٭ة ابلؼةرم 
ثةحلك٨ كأ٤ٔ٭ة ثةإلرقةؿ أك 

ُؿاب أك ٩يف ق٧ةع ثٕي ركاد٭ة  اإًل
٨٦ ػبلؿ ٠ذةب ٢٤ٔ ا٣رت٦ؾم ال١جري 
ن دراقح  دؿديت أيب َة٣ت ا٣ٞةيض دمٕة

ن   كختؿجية

صبلؿ ادلي٨ 
ث٨ إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮدم 1426

81  
ٔجؽالؿمح٨ 
ر٦يط قٕٮد 

 الؿ٦يط

األظةدير ا٣يت ظىك ا٣رت٦ؾم 
كا٣ُعةكم كاث٨ رصت دؿؾ ا٢٧ٕ٣ ثذة 

ن  ن كٚٞ٭ة  ٣٘ري ا٣جكغ دراقح كختؿجية

حمت ادلي٨ 
ث٨ 

ٔجؽالكجعةف 
 كأِ

 قٕٮدم 1429
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

83  
يٮقٙ ث٨ 
ٔجؽاهلل ث٨ 

 محٮد ابلةظٮث

ًٕٛ٭ة احلةِٚ اث٨ األظةدير ا٣يت 
ظضؿ يف ٠ذةث٫ ٚذط ابلةرم ختؿيش 
كدراقح ٨٦ ثؽايح ال١ذةب إىل ٩٭ةيح 

 ٠ذةب الـٌلة

كيص اهلل ث٨ 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1426

إدريف مٮىس   82
 آدـ إدريف

األظةدير ا٣يت ًٕٛ٭ة احلةِٚ امل٪ؾرم 
يف ٠ذةثح ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ٨٦ ثةب 
ا٣رت٬يت ٨٦ الؿبة إىل آػؿ ال١ذةب دمٓ 

 قح كختؿيشكدرا

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1426

81  
ٔجؽالؿمح٨ 
ق٤ي٧ةف محؽ 

 النةيٓ

األظةدير ا٣يت ٝةؿ ٚي٭ة ابلؼةرم 
 اليذةثٓ ٤ٔي٫ يف اتلةريغ ال١جري.

ٔجؽ اهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1423

ػةدل وة٣ط   84
ـ٬ؿاين  أمحؽ ال

األظةدير ا٣يت يٌٕٛ٭ة احلةِٚ 
امل٪ؾرم ٨٦ ٠ذةث٫ ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت 

كؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح املضرل اثلةين ٨٦ أ
ثةب ا٣رت٬يت ٨٦ احل٧ني الاكذب 

 ا٧٘٣ٮس دمٕة كختؿجية كدراقح

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1421

وة٣ط حم٧ؽ   85
 وة٣ط الن٭ؿم

األظةدير ا٣يت يٮرد٬ة ابلؼةرم أك 
ينري إحل٭ة دؿاص٥ األثٮاب كل٥ يرصح 
ثكٮ٩٭ة أظةدير ك٣حكخ ىلع رش٫َ 

 دمٕة كدراقح

ؽ ٔجؽاحل٧ي
 ٧ٔؿ األ٦ني

 قٕٮدم 1422
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

٩٭ةد ٔجؽاحل٤ي٥   86
 ٔجيؽ

ح يف ٢ٌٚ اإل٦ةـ يلع  األظةدير املؿٚٔٮ
 كدراقذ٭ة ثني أ٢٬ الك٪ح كالنيٕح

يٙ  أثًٮ
 دلة٬ؽ ظك٨

 بل٪ةين 1407

87  
أمحؽ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ٦ٞؿف ا٣ٞىري

األظةدير املنلكح الٮاردة يف دٛكري 
ن  ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ يف ال١ذت ا٣تكٕح دمٕة

 كدراقح

ق٤ي٧ةف 
لىةدؽ ا

 ابلرية

 قٕٮدم 1427

ٔجؽا٤ٕ٣ي٥   88
 ٔجؽا٣ْٕي٥

األظةدير الٮاردة يف امل٭ؽم يف ٦زياف 
 اجلؿح كاتلٕؽي٢

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 ٬٪ؽم 1398

89  
ظ٪ةف يلع حم٧ؽ 

 احل٧ةين

األظةدير كاآلزةر ا٣يت ًٕٛ٭ة احلةِٚ 
اث٨ ظضؿ يف ٠ذةث٫ ٚذط ابلةرم ٨٦ اكؿ 

قٮرة آؿ ٧ٔؿاف ٨٦ ٠ذةب اتلٛكري 
ةجيٮز ٨٦ النٕؿ ٨٦ ٠ذةب ٩٭ةيح ٦

 األدب

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮديح 1436

محـة ذيت   91
 مىُىف

اإلظكةف يف دٞؿيت وعيط اث٨ ظجةف 
ـء الؿاثٓ حتٞيٜ كدراقح  اجل

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 أردين 1407

93  
حم٧ؽ وؽيٜ 
 حم٧ؽ يلع ػةف

اإلظكةف يف دٞؿيت وعيط اث٨ ظجةف 
ـء الكةدس حتٞيٜ كدراقح  اجل

ٔجؽا٣ٕـيـ 
الؿمح٨ ٔجؽ

 ا٣ٕسي٥

 ثة٠كذةين 1409

92  
ٔجؽ اهلل قيٙ 

 ٝةيؽ األزدم

اإلظكةف يف دٞؿيت وعيط اث٨ ظجةف 
ـء الكةثٓ دراقح كحتٞيٜ  ٩ىٙ اجل

ٔجؽاملضيؽ 
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 ي٧ةين 1408
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

أمحؽ قٕؽ آؿ   91
 ٗؿـ ا٣٘ة٦ؽم

اإلظكةف يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح 
يح. ٔٮ  اجلجٮيح دراقح مًٮ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1423

أمحؽ يلع   94
 مٮىس دٮرم

اإلػجةر ثٛٮااؽ األػجةر املؿقٮـ جبؿ 
ا٣ٛٮااؽ املن٭ٮر ث٧ٕةين األػجةر أليب 
ثكؿ ث٨ إقعةؽ الالك ثةذم ا٣ٞك٥ 

 اثلة٣ر

مٮٜٚ ٔجؽ 
اهلل 

ٔجؽا٣ٞةدر ػػ 
ة ٩ٕكةف  ًر

ُٰٕ٦ 

1416 
قةظ٢ 
 ا٣ٕةج

٬نةـ ظةد٥   95
 املٮوٌل

اإلػجةر ثٛٮااؽ األػجةر املؿقٮـ جبؿ 
٦ٕةين األػجةر لئل٦ةـ الالك  ا٣ٛٮااؽ

 ثةذم دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ اثلةين

مٮٜٚ ٔجؽ 
اهلل 

 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٮرم 1417

ٔىةـ ظةد٥   96
 دمي٢ املٮوٌل

اإلػجةر ثٛٮااؽ األػجةر املؿقٮـ جبؿ 
ا٣ٛٮااؽ ٦ٕةين األػجةر لئل٦ةـ 

 الالكثةذم دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ األكؿ

مٮٜٚ ٔجؽ 
اهلل 

ٔجؽا٣ٞةدر ػػ 
أمحؽ 
يٙ ٔجؽال٤ُ

 ا٣ٕجؽال٤ُيٙ

 قٮرم 1416

ػةدل ٔجؽ اهلل   97
 الكبيخ

اإلػذبلؼ ىلع األ٧ٔل يف ٠ذةب 
 ا٢٤ٕ٣ لرلار ُٝين ختؿيش كدراقح

حم٧ؽ ريةض 
 ا٣ٞ٪ةكم

 قٕٮدم 1421

98  
ظةك٥ ٔجحكةف 

احل٧يؽم 
 املُريم

اإلػذبلؼ ىلع الؿاكم كأزؿق ىلع الؿكايةت 
كالؿكاة ٦ٓ دراقح دُجيٞيح ملؿكيةت محةد 

 ذت الكذحث٨ ق٧٤ح يف ال١

ٔجؽاحل٧يؽ 
 ٧ٔؿ األ٦ني

 ٠ٮييت 1416
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 م
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 الطالبة
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

99  
َبلؿ حم٧ؽ 

ق٤ي٧ةف 
 أثٮاجلٮر

يح لئل٦ةـ  اآلداب الرشٔيح كامل٪ط املٔؿ
ـء اثلةين  اث٨ ٤ٛ٦ط حتٞيٜ كدراقح اجل

 ٨٦ ال١ذةب

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1417

311  
٦٪ةؿ إثؿا٬ي٥ 

ٔجؽالٮيل 
 النيغ

اإلقذٕةذة ثةهلل يف الك٪ح اجلجٮيح ركايح 
 كدرايح

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

 قٕٮديح 1435

كحلؽ وة٣ط   313
 قةل٥ ٔٛيةف

اإلقٕةؼ ثأظةدير ال١نةؼ ٨٦ أكؿ 
قٮرة ا٣ٕ٪١جٮت إىل آػؿ قٮرة 

 األظـاب حتٞيٜ كدراقح

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1432

312  
ٔجؽا٣ٕـيـ 

قٕؽ ٔذيٜ اهلل 
 الرسييح

اإلقٕةؼ ثأظةدير ال١نةؼ ٨٦ أكؿ 
ؤ٦٪ٮف قٮرة ال١٭ٙ إىل آػؿ قٮرة امل

 حتٞيٜ كدراقح

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1432

٦٪ىٮر قٕؽ   311
 حم٧ؽ الىجيح

اإلقٕةؼ ثأظةدير ال١نةؼ ٨٦ أكؿ 
قٮرة اجلٮر إىل آػؿ قٮرة ا٣ٞىه 

 حتٞيٜ كدراقح

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1431

314  

٩ـي٭٫ 
ٔجؽال٤ُيٙ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 امل٤٘ٮث

اإلوةثح يف د٧زي الىعةثح إلث٨ ظضؿ 
ٜ ٨٦ أكؿ ظؿؼ املي٥ إىل دراقح كحتٞي

 ٩٭ةيح ظؿؼ املي٥

ٔجؽ اهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1422

ٔجؽاهلةدم يلع   315
ـ٬ؿاين  قٕيؽ ال

اإلوةثح يف د٧يزي الىعةثح دراقح 
كحتٞيٜ كختؿيش ٨٦ أكؿ ظؿؼ الكني 

 ٨٦ أق٧ةء ا٣جكةء إىل آػؿ ال١ذةب

حم٧ؽ ظك٨ 
 ا٧٘٣ةرم

 قٕٮدم 1422
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

316  
دؿيك ق٤ي٧ةف 
 محؽ املعحكين

ـ ثٛٮااؽ ٧ٔؽة األظاكـ إلث٨ اإلٔبل
امل٨ٞ٤ حتٞيٜ كدراقح ٨٦ أكؿ ثةب 

كصٮب ا٧ُ٣أ٩ح٪ح يف الؿًلٮع كالكضٮد 
 إىل ثةب الٮدؿ

ٔجؽالؿظي٥ 
حيىي 

 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1431

317  
ٔجؽالى٧ؽ 
حم٧ؽ يلع 
 ا٣رباديع

اإلٔبلـ ثٛٮااؽ ٧ٔؽة األظاكـ ألث٨ 
امل٨ٞ٤ ٨٦ أكؿ ٠ذةب الىبلة إىل ثةب 

ًلٮع كالكضٮد كصٮب ا٧ُ٣أ٩ح٪ح يف الؿ
 دراقح كحتٞيٜ

٩ةيٙ ٝجبلف 
 ا٣ٕذحيب

 قٕٮدم 1421

318  
أمحؽ ظةج 
ٔجؽالؿمح٨ 

 حم٧ؽ

اإلٔبلـ ثٛٮااؽ ٧ٔؽة األظاكـ إلث٨ 
 امل٨ٞ٤ ٨٦ ثةب الٮدؿ إىل ٠ذةب اجل٪ةاـ

٦٪ىٮر ٔٮف 
 ا٣ٕجؽيل

 وٮ٦ةيل 1412

319  
٩ةيٙ ٝجبلف 

ريٙ الك٤ييف 
 ا٣ٕذحيب

اإلٔبلـ ثٛٮااؽ ٧ٔؽة األظاكـ إلث٨ 
ثؽايح ٠ذةب اجل٪ةاـ إىل  امل٨ٞ٤ ٨٦

 ٠ذةب احلش حتٞيٜ كدراقح

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 قٕٮدم 1413

331  
دمي٤ح حم٧ؽ 
 بنري ا٣٘ـاين

اإلٔبلـ ثٛٮااؽ ٧ٔؽة األظاكـ ٨٦ أكهل 
إىل ٩٭ةيح ٠ذةب ا٣ُ٭ةرة ػ حتٞيٜ 

 كدراقح

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 قٕٮديح 1414

٩بي٤ح ٚؼؿم   333
 مىُىف األاغ

ة األظاكـ اإلٔبلـ يف ٚٮااؽ ٧ٔؽ
)٠ذةب ا٣ٞىةص كاحلؽكد كاألي٧ةف 
كاجلؾكر كا٣ٌٞةء كاأل٧َٕح كال٤جةس 

 كاجل٭ةد(

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 أرد٩يح 1419
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اعمؿ ظك٨   332
 وربم

اإلٝرتاح يف ثيةف اإلوُبلح إلث٨ 
 دٝيٜ ا٣ٕيؽ دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ا٣ٞييع

 ٔؿايق 1402

331  
حم٧ؽ حم٧ؽ 

املؼذةر 
 األ٩ىةرم

٦ةـ أثٮ ثكؿ ث٨ ٔيةش األقؽم اإل
كمؿكيةد٫ يف ٦زياف اجلٞةد ٨٦ ػبلؿ 
ال١ذت الكذح كاملك٪ؽ كوعييح اث٨ 

 ػـي٧ح كاث٨ ظجةف

يٮقٙ 
ٔجؽاهلل 
 ابلةظٮث

1436 

  

334  
أمحؽ ٔجؽ اهلل 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٕةمٮدم

اإل٦ةـ أثٮصٕٛؿ ابلةٝؿ مؿكيةد٫ كاراؤق 
يف ال١ذت اتلٛكري ثةملأزٮر كالك٪ح 

 اقح كد٤ٕٞةاملُ٭ؿة دمٕة كدر

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1420

335  
ٔؽاب حم٧ٮد 

 احل٧ل

اإل٦ةـ اث٨ ظجةف ك٦٪٭ض٫ يف اجلؿح 
 كاتلٕؽي٢

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 قٮرم 1406

336  

ٔجؽاحل٧يؽ 
صٕ٘ؿ 

ٔجؽاحل٧يؽ 
 داٗكذةين

٧ؿك ث٨ الىبلح  اإل٦ةـ احلةِٚ أثٔٮ
 كًلذةث٫ ٤ٔٮـ احلؽير الن٭ري ثةملٞؽ٦ح

٦٪ىٮر ٔٮف 
 ا٣ٕجؽيل

 دمقٕٮ 1409

337  
مىُىف ٧ٔةر 
ٔجؽالؿظي٥ 

 ٦٪بل

 اإل٦ةـ اخلُةيب كأزؿق يف ٤ٔٮـ احلؽير
حم٧ٮد ٩ةدم 

 ٔجيؽات
 قٮرم 1410

338  
ق٤ي٧ةف ٔجيؽ 

 احلةزيم
ـ٬ؿم املعؽث  اإل٦ةـ ال

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 قٕٮدم 1400
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ػةدل أمحؽ   339
 حم٧ؽ اخلُيت

اإل٦ةـ النٮٌلين ك٦٪٭ض٫ يف ٠ذةب ٩ي٢ 
ةر برشح ٦٪ذًف األػجةر  األَك

ؽ ظك٨ حم٧
 ا٧٘٣ةرم

 أردين 1412

صٮا٬ؿ ٔجؽاهلل   321
 حم٧ؽ ا٧ٕ٣ٮدم

يب ك٦٪٭ض٫ يف اػذبلؼ  اإل٦ةـ ا٣َٞؿ
األظةدير دراقح دُجيٞيح ىلع ٠ذةب 
املٛ٭٥ ملة أملك ٨٦ د٤ؼيه ٠ذةب 

 مك٥٤

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮديح 1436

323  
أمحؽ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ٝةق٥ احلؽاد

اإل٦ةـ اجلٮكم كأزؿق يف احلؽير 
٤ٮ٫٦  ٔك

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 
 احل٧يؽم

 ي٧ةين 1409

322  
ٔجؽاحلٛيِ 
حم٧ؽ ٩ٮر 

 اهل٪ؽم

األ٦ةـ اهلؾيل ك٦٪٭ض٫ يف ٠ذةث٫ الاكم٢ 
 يف ا٣ٞؿاءات اخل٧كني

مٕجةف حم٧ؽ 
 إق٧ةٔي٢

1429 

  

321  
ٚةد٨ ظك٨ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 احل٤ٮاين

اإل٦ةـ رشؼ ادلي٨ احلكني ث٨ حم٧ؽ 
ا٣ُييب ك٦٪٭ض٫ يف ٠ذةث٫ الاكمٙ ٨ٔ 

 ظٞةاٜ الكنن

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮديح 1420

قةيم أمحؽ   324
 ػيةط

اإل٦ةـ م٭ؿ ث٨ ظٮمت كمؿكيةد٫ يف 
ن كدراقح ة  ٦زياف اجلٞؽ ًٔؿ

ٔجؽاهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1431

ػ٤ي٢ إثؿا٬ي٥   325
 ٝٮدبلم

 اإل٦ةـ يلع ا٣ٞةرم كأزؿق يف احلؽير

ٔجؽا٣ٕةؿ 
أمحؽ 

 ٔجؽا٣ٕةؿ

 دؿيك 1406
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حم٧ؽ ٧ٔؿ   326
 قةل٥ ثةزمٮؿ

دلؽ ادلي٨ أثٮا٣ربٌلت اإل٦ةـ 
ٔجؽالكبلـ ث٨ دي٧يح ك٦٪٭ض٫ يف ٠ذةث٫ 

 امل٪ذًف يف األظاكـ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1409

327  
ق٤ي٧ةف قٕيؽ 

مؿيـف 
 ا٣ٕكريم

اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ حيىي اذل٬ٌل حمؽزة ٦ٓ 
ـء املذجٌف ٨٦ ز٬ؿيةد٫  حتٞيٜ اجل

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1416

ٔجؽاهلل اغيل   328
 لك٭ٌل٤ٔيةف ا

اإل٦ةـ ٬نةـ ث٨ ظكةف كمؿكيةد٫ يف 
 ٠ذت الك٪ح دراقح ٩ٞؽيح د٤ٕي٤يح

ظكجني حم٧ؽ 
 ٧٤ٚجةف

 قٕٮدم 1427

329  
مؿكاف ٔجؽ 
اهلل حم٧ؽ 
 املع٧ؽم

أ  األ٦سةؿ اجلجٮيح يف ال١ذت الكذح كمَٮ
 ٦ةلٟ

ٔٮيؽ ٔيةد 
 املُؿيف

 قٕٮدم 1418

ػٮ٣ح حم٧ؽ   311
 ٧ٔؿ ثةزمٮؿ

 األكامؿ كاجلٮايه اإلرمةديح يف الك٪ح
ن كختؿجية كدراقح  اجلجٮيح دمٕة

٦ة٬ؿ ٦٪ىٮر 
٧٩٪٥ 

 قٕٮديح 1435

313  
حم٧ؽ اخلرض 

اجلةيج ًيٙ 
 اهلل

اآليةت كاألظةدير الٮاردة يف اذلثةاط 
 كالىيؽ

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 مٮريذةين 1403

ظ٤ي٧ح ٔجؽاهلل   312
 زيؽ الن٧ؿاين

االػذبلؼ ىلع اال٦ةـ ٦ةلٟ ث٨ أنف يف 
ُٝين  الؿكايةت امل٤٤ٕح يف ٠ذةب ادلار

ن كدراقح  ختؿجية

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮديح 1433

يلع ٧ٔؿ أمحؽ   311
 ثةدظؽح

 ابل٘ٮم ك٦٪٭ض٫ يف رشح الك٪ح
ق٤ي٧ةف 

 الىةدؽ ابلرية
 قٕٮدم 1408
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قٕيؽ اعٝت   314
 حم٧ؽ الؿايج

ا٣رتٗيت يف الٮٚةء كذـ اخلية٩ح يف ًٮء 
 الك٪ح اجلجٮيح

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

1436 

  

حم٧ؽ املةس   315
 ٮيبيٕٞ

اتلٕؿيٙ كاإلػجةر ثذؼؿيش أظةدير 
اإلػذيةر ل٤عةِٚ ا٣ٞةق٥ ث٨ ٤ُٝٮب٘ة 

 دراقح كحتٞيٜ

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

كبليف 1413  يٗٮ

ٔٮض قةل٥   316
 ٦جةرؾ ثةمٕيت

اتل٤ٞيط ٣ٛ٭٥ ٝةرئ الىعيط دراقح 
كحتٞيٜ لئل٦ةـ احلةِٚ ثؿ٬ةف ادلي٨ 
إثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ؽ احل٤يب املٕؿكؼ 

إىل  411ح بكجٍ اث٨ ا٣ٕضيم ٨٦ ال٤ٮظ
ـء اثلةين 456ال٤ٮظح   ٨٦ اجل

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 ي٧ين 1436

٧ٔؿ ٚةركؽ   317
 ٔجؽالكذةر

اتل٤ٞيط ٣ٛ٭٥ ٝةرئ الىعيط ٣رب٬ةف 
ادلي٨ إثؿا٬ي٥ احل٤يب املٕؿكؼ ثةث٨ 
قجٍ ا٣ٕضيم ٨٦ ثؽايح ثةب املكط 
ىلع اخلٛني إىل ٩٭ةيح ثةب ثني لك 

 آذا٩ني وبلة دراقح كحتٞيٜ

إق٧ةٔي٢ 
ر ٔجؽالكذة
 املي٧ين

1437 

  

318  
ٔجيؽ اهلل ٦يح 
ادلي٨ ٔجيؽ اهلل 

 اقعةيق

اتل٤ٞيط ٣ٛ٭٥ ٝةرئ الىعيط ٣رب٬ةف 
ادلي٨ إثؿا٬ي٥ احل٤يب املٕؿكؼ ثةث٨ 
قجٍ ا٣ٕضيم ٨٦ ٠ذةب اجل٪ةاـ إىل 

 دراقح كحتٞيٜ 3ج 217ر٥ٝ ال٤ٮظح 

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

1437 
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319  
ٔجري 

ٔجؽالؿمح٨ 
 أمحؽ خبيخ

ٝةرئ الىعيط ٣رب٬ةف  اتل٤ٞيط ٣ٛ٭٥
ادلي٨ إثؿا٬ي٥ احل٤يب املٕؿكؼ ثةث٨ 

إىل  436قجٍ ا٣ٕضيم ٨٦ لٮظح ر٥ٝ 
إىل أكؿ ثةب ٔبل٦ةت اجلجٮة  476

 دراقح كحتٞيٜ

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

1437 

  

341  
٩ٮار قٕؽ 

 دٗيرث اجلٕيؽ

اتل٤ٞيط ٣ٛ٭٥ ٝةرئ الىعيط ٣رب٬ةف 
ادلي٨ إثؿا٬ي٥ احل٤يب املٕؿكؼ بكجٍ 

٨٦ املضرل  843 املذٮيف ق٪ح ث٨ ا٣ٕضيم
إىل ال٤ٮح  371اثلةين ٨٦ ثؽايح ال٤ٮح 

أكؿ ٠ذةب األ٧َٕح دراقح  229
 كحتٞيٜ

قةيم مكةٔؽ 
 اجل٭ين

 قٕٮدم 1435

343  
ث٪ؽر ٦جرييٟ 
 ٦جةرؾ ا٣ٞسةيم

اتل٤ٞيط ٣ٛ٭٥ ٝةرئ الىعيط ٣رب٬ةف 
ادلي٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ؽ احل٤يب 

 ـه843املٕؿكؼ بكجٍ ث٨ ا٣ٕضيم ت 
ٞيٜ ٨٦ املضرل اثلةين لٮح دراقح كحت

٨٦ ثؽايح ٠ذةب  288_229ر٥ٝ 
 288األ٧َٕح إىل وٛعح ر٥ٝ 

كيص اهلل 
حم٧ؽ ٔجةس 
 أمحؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1436

342  
حم٧ؽ مٕيت 
ادلي٨ رميؽ 

 أمحؽ ٩ٮر ادلي٨

اتل٤ٞيط ٣ٛ٭٥ ٝةرئ الىعيط ٣رب٬ةف 
ادلي٨ احل٤يب املٕؿكؼ بكيٍ ا٣ٕضيم 
٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ثةب املكط ىلع 

  دراقح كحتٞيٜاخلٛني

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

1436 

  



 71  دليل الرسائل العلمية           

ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
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ػةدل صةثؿ يلع   341
 األق٧ؿم

٧ين ٔ٪ؽ اث٨ ٔؽم  اتلٮزيٜ اٌل
 لنيٮػ٫ دمٓ كدراقح مٮاز٩ح

ظةد٥ اعرؼ 
 الرشيٙ

 قٕٮدم 1430

ٚةيـة أمحؽ   344
 قةل٥ ثةٚؿج

اتلٮميط ىلع اجلة٦ٓ الىعيط لئل٦ةـ 
الكيٮيط دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ األكؿ 

 ثؽايح ٠ذةب اجل٪ةاـ أكؿ ال١ذةب إىل

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮديح 1424

345  

لٮلٮة 
ٔجؽال١ؿي٥ 

إثؿا٬ي٥ 
 ا٣ٞٮيٌٛل

يط برشح اجلة٦ٓ الىعيط الث٨  اتلًٮ
امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ٠ذةب 
امل٪ةٝت إىل ٠ذةب ٌٚةا٢ الىعةثح 

 ثةب إقبلـ ق٧٤ةف ا٣ٛةريس

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮديح 1420

346  
٣ط ٚذٮظح وة

ٔجؽاحلٛيِ 
 اال٩ؽك٩حيس

يط رشح اجلة٦ٓ الىعيط الث٨  اتلًٮ
امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ٠ذةب 
 ٌٚةا٢ ا٣ٞؿآف إىل آػؿ ٠ذةب اجلاكح

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮديح 1422

347  
ٔجؽالؿمح٨ 
حم٧ؽ ظكني 

 ا٣ٕٮيف

يط لرشح اجلة٦ٓ الىعيط لئل٦ةـ  اتلًٮ
اث٨ امل٨ٞ٤ حتٞيٜ كدراقح ٨٦ ثةب 

ىلع ابلةآ كاملُٰٕ إىل ثةب إذا ال١ي٢ 
 اقذأصؿ

ٔجؽ اهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1414

زب٨ ٔجؽ اهلل   348
 زب٨ ا٣ٕذحيب

يط لرشح اجلة٦ٓ الىعيط لئل٦ةـ  اتلًٮ
اث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ املٞؽ٦ح 

 كًلذةب الٮيح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 
 احل٧يؽم

 قٕٮدم 1414

349  
مكٕٮد حم٧ؽ 

ظكني 
 ا٣ٞعُةين

يط لرشح ا جلة٦ٓ الىعيط لئل٦ةـ اتلًٮ
اث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ 

 ال١ذةب احلٮا٣ح إىل ٩٭ةيح ال٤ْٛح

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1416
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351  
إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ 
ٔجؽاخلة٣ٜ 

 ا٣٘ة٦ؽم

يط لرشح اجلة٦ٓ الىعيط لئل٦ةـ  اتلًٮ
اث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ثةب 
٢٧ٔ وة٣ط ٝج٢ ا٣ٞذةؿ إىل آػؿ ثةب 

 ٔ٪ؽ احلؿب اتل١جري

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1418

ٚيى٢ دمي٢   353
 ظك٨ ٗـاكم

يط لرشح اجلة٦ٓ الىعيط لئل٦ةـ  اتلًٮ
اث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ ثةب إذا دىؽؽ ىلع ٗين 

 ك٬ٮ ال ي٥٤ٕ إىل آػؿ ٠ذةب الـٌلة

ٔجؽاحل٧يؽ 
 ٧ٔؿ األ٦ني

 قٕٮدم 1417

352  
زي٪ت رزٝةهلل 

ثةثكؿ 
 اهلٮقةكم

يط لرشح اجلة٦ٓ الىع يط ٨٦ اتلًٮ
٠ذةب مٮاٝيخ الىبلة ك٤ٌٚ٭ة إىل 
٩٭ةيح ثةب إذا اكف ثني اإل٦ةـ كبني 

. ن كدرقحن  ا٣ٞٮـ ظةاٍ أك قرتة ... حتٞيٞة

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮديح 1425

351  
حلًل محيؽ حم٧ؽ 

 ا٣ٕٮيف

اتلٮًيط ملج٭٧ةت اجلة٦ٓ الىعيط ملٮٜٚ 
ادلي٨ أيب ذرقجٍ ث٨ ا٣ٕضيم ٨٦ أكؿ 

 اقح كحتٞيٜال١ذةب إىل ٠ذةب الٮوةية در

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮديح 1420

354  
صٮ٬ؿة 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٚ٭ؽ الىجيح

يط ملج٭٧ةت اجلة٦ٓ الىعيط  اتلًٮ
ملٮٜٚ ادلي٨ قجٍ ث٨ ا٣ٕضيم ٨٦ 

٠ذةب الٮوةية إىل آػؿ ٠ذةب اتلٮظيؽ 
 دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽ اهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮديح 1421

ا٣ُة٬ؿ الىةدؽ   355
 األ٩ىةرم

 اتلحكري يف ا٣ٕجةدات

ٔجؽا٣ٕةؿ 
أمحؽ 

 ٔجؽا٣ٕةؿ

 قٮداين 1404
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356  
إي٪ةس ػةدل 
ا٣ٕجؽال١ؿي٥ 

 امل٪حف

اثلٞةت يف ٦زياف اتلٕؽي٢ كالؿكايح ٔ٪ؽ 
 املعؽزني دراقح دُجيٞيح

٦٪ىٮر ٔٮف 
 ا٣ٕجؽيل

 ٠ٮيتيح 1418

357  
ٚ٭ؽ قٕيؽ 

٬ةدم 
 ا٣ٞعُةين

اجلؿح املؿدكد يف الؿاكم دراقح ٩ْؿيح 
 دُجيٞيح

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮدم 1427

ظك٪ةء ثكؿم   358
 أمحؽ جنةر

ـء األػري ٨٦ مك٪ؽ الىعةيب  اجل
اجل٤ي٢ أنف ث٨ ٦ةلٟ ريض اهلل ٔ٪٫ 

 ٨٦ مك٪ؽ ا٣زبار حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽ اهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٮريح 1413

ظ٪يٙ ظك٨   359
 يلع ا٣ٞةقيم

ـء األكؿ ٨٦ ٠ذةب اجل٧ٓ كاعاؽ  اجل
اتلؾيي٢ ملٮوٮؿ ٠ذةيب اإلٔبلـ 

 كاتل٧١ي٢ حتٞيٜ كدراقح

٦٪ىٮر ٔٮف 
 ا٣ٕجؽيل

 إ٦ةرايت 1407

361  
حم٧ؽ َة٬ؿ 

ٔجؽالؿمح٨ ٩ٮر 
 كيل

ـء األكؿ ٨٦ ٠ذةب ثيةف منلك  اجل
 اآلزةر لئل٦ةـ أيب صٕٛؿ ا٣ُعةكم

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٕسي٥

 قٕٮدم 1410

ص٭ةد ثٮجنة   363
 د٪ضٮ٩ش

ـء اثلة٣ر ٨٦ ٠ذةب اغيح املٞىؽ  اجل
 يف زكااؽ املك٪ؽ حتٞيٜ كدراقح

أمحؽ حم٧ؽ 
 قي٩ٙٮر

 دةي٤٪ؽم 1410

ٔجؽالؿمح٨   362
 اهلةميم ٦ذ٤يين

ـء اثلة٣ر ٨٦ منلك اآلزةر لئل٦ةـ  اجل
 أيب صٕٛؿ ا٣ُعةكم حتٞيٜ كدراقح

قيؽ قةثٜ 
 اتل٭ةيم

 ٦٘ؿيب 1410

صةكيؽ أ٥ْٔ   361
 ٔجؽا٣ْٕي٥

ـء اثلة٨٦ ٨٦ ٠ذةب اإلظكةف يف  اجل
دٞؿيت وعيط اث٨ ظجةف حتٞيٜ 

 كدراقح

ٔجؽامل٭ؽم 
ٔجؽا٣ٞةدر 
 ٔجؽاهلةدم

 ٬٪ؽم 1413
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

حم٧ؽ أثٮال٤ير   364
 م٧ف ادلي٨

ـء اثلة٨٦ ٨٦ ٠ذةب ثيةف منلك  اجل
 اآلزةر ل٤ُعةكم حتٞيٜ كدراقح

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 الرشيٙ

 ٬٪ؽم 1412

365  
ة حم٧ؽ  ًر
ويف ادلي٨ 

 الك٪ٮيس

ـء اثلةين ٨٦ منلك اآلزةر  اجل
 ل٤ُعةكم دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽا٣ٕةؿ 
أمحؽ 

 ٔجؽا٣ٕةؿ

 قٕٮدم 1407

آدـ أمحؽ حم٧ؽ   366
 ابلةزم

ـء الؿاثٓ ٨٦ منلك اآلزةر  اجل
 ل٤ُعةكم حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽامل٭ؽم 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 ٩يضريم 1409

ظك٨ أمحؽ   367
 إحلٟ

ـء الكةدس ٨٦ ٠ذةب منلك اآلزةر  اجل
 ل٤ُعةكم حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 دؿيك 1410

368  
ٔجؽاهلل قٕةؼ 

 ال٤عيةين

ـء الكةدس ٨٦ مك٪ؽ ا٣زبار أليب  اجل
 جؽاخلة٣ٜ األزدمثكؿ أمحؽ اث٨ ٔ

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 الرشيٙ

 قٕٮدم 1409

369  
ٔجؽالى٧ؽ 
حم٧ؽ يلع 
 ا٣رباديع

اجل٭ة٣ح ٔ٪ؽ املعؽزني ٦ٓ دراقح 
( كٝةؿ ٚي٭٥ احلةِٚ اث٨ 311مٮاز٩ح )٣ػ

ظضؿ "دل٭ٮؿ" يف ٠ذةث٫ دٞؿيت 
 اتل٭ؾيت

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1427

371  
ٔحنح ٔٮض 
 ٧ٔؿ املنٕيب

 احلةِٚ إث٨ أيب محجح ك٦٪٭ض٫ يف
 مى٪٫ٛ

 قٕيؽ ٔجؽ
 الؿمح٨ ا٣ٞـٌف

 قٕٮديح 1409

أقة٦ح ٔجؽ اهلل   373
 ٔجؽا٣٘ين ػيةط

احلةِٚ ا٣ٕؿايف كًلذةث٫ اتلٞيؽ 
 كاإليٌةح دراقح كحتٞيٜ

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 قٕٮدم 1408
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

372  
أمحؽ ظةج 
ٔجؽالؿمح٨ 

 حم٧ؽ

احلةِٚ ٤٘٦ُةم ث٨ ٤ٝيش كص٭ٮدق يف 
 ٥٤ٔ احلؽير

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 وٮ٦ةيل 1420

371  
يلع  حم٧ؽ

مكٛؿ 
 الن٧ؿاين

احلجةاٟ يف أػجةر املبلاٟ لئل٦ةـ 
صبلؿ ادلي٨ الكيٮيط دراقح كحتٞيٜ 

٨٦ ثةب صة٦ٓ أػجةر املبلاكح 
 إىل آػؿ ال١ذةب 622احلؽير ر٥ٝ 

مٮٜٚ ث٨ 
ٔجؽاهلل ث٨ 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1430

374  
قٕيؽ دمٕةف 

ٔجؽاهلل 
ـ٬ؿاين  ال

احلجةاٟ يف أػجةر املبلاٟ لئل٦ةـ 
الؿمح٨ الكيٮيط صبلؿ ادلي٨ ٔجؽ

دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ ثةب 
٦ة صةء يف دك٦ح ػةزف أركاح ال١ٛةر 

٨٦  ٤ٔ623ي٫ الكبلـ إىل احلؽير ر٥ٝ 
 صة٦ٓ أػجةر املبلاكح

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1428

375  
أمحؽ 

ٔجؽا٣ٕـيـ يلع 
 ا٣ٛةرس

احلجةاٟ يف أػجةراملبلاٟ لئل٦ةـ صبلؿ 
ح ادلي٨ ٔجؽالؿمح٨ الكيٮيط دراق
كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ ثؽايح 

ال١ذةب ظىت ثةب ٦ة صةء يف ر٦ةاي٢ 
 ػةزف أركاح املؤ٦٪ني ٤ٔي٫ الكبلـ

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1430

قٕيؽ صةثؿ   376
 يلع ا٣ُيت

احلؽير املذٮادؿ دراقح دأوي٤يح 
 دُجيٞيح ىلع ٠ذةب ٥ْ٩ املذ٪ةزؿ

امحؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1437
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

أمحؽ ٧ٔؿ قةل٥   377
 ثةزمٮؿ

حلؽير املٌُؿب دراقح دُجيٞيح ىلع ا
 الكنن األربٕح

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1420

378  
ٔجؽالؿمح٨ 
حم٧ؽ ٩ٮيٛٓ 
 ٚة٣ط الك٤يم

احلؽير امل٪١ؿ ٔ٪ؽ ٩ٞةد احلؽير 
 دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1422

379  
حم٧ؽ أمحؽ 
الكيؽ حم٧ؽ 

 ا٣ٞؿيش

ح ٦ٓ احلؿاين كص٭ٮدق يف ػؽ٦ح الك٪
 حتٞيٜ منيؼذ٫ ال١ربل

حم٧ؽ وة٣ط 
 ا٣ٕذيٜ

 إ٦ةرايت 1413

381  
صٕٛؿ 

ٔجؽاملعك٨ 
 ٧ٔؿ النحيب

اخلىةاه كاملٕضـات اجلجٮيح لئل٦ةـ 
الكيٮيط ٨٦ أكؿ ثةب اػذىةو٫ وًل 

اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ ثأف أ٦ذ٫ ال د٭٤ٟ 
جبٮع إىل ٩٭ةيح ال١ذةب دراقح كحتٞيٜ 

 كختؿيش

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮدم 1427

ثةثكؿ محؽ   383
 ا٣رتايب

اخلُيت ابل٘ؽادم كص٭ٮدق يف ٥٤ٔ 
 احلؽير

أثٮا٣ٕبل يلع 
 أثٮا٣ٕبل

 قٮداين 1403

382  
حم٧ؽ قةل٥ 
ٔجؽاهلل 
 احلةريث

ادليجةصح ىلع قنن اث٨ ٦ةصح دراقح 
كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح 

رشح ظؽير "ال أ٣ٛني أظؽك٥ ٦ذ١أ 
 ب 51ىلع أريكذ٫" لٮظح 

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 أِك

 قٕٮدم 1427
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حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

كاا٢ محٮد   381
 ٬ـاع رد٦ةف

ادليجةصح ىلع قنن اث٨ ٦ةصح ملع٧ؽ ث٨ 
مٮىس أيب ابلٞةء ادل٦ريم ٨٦ أكؿ 

ظؽير " ٦ة٢ً ٝٮـ ثٕؽ ٬ؽل اك٩ٮا 
٤ٔي٫ إىل ٩٭ةيح ظؽير "املؤ٨٦ ا٣ٞٮم 

 ػري كأظت إىل اهلل(

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1428

384  
ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
ـ٬ؿاين  أمحؽ ال

 قنن اث٨ ٦ةصح ملع٧ؽ ث٨ ادليجةصح ىلع
مٮىس أيب ابلٞةء ادل٦ريم ٨٦ أكؿ 

ظؽير "٨٦ أظؽث يف أمؿ٩ة ٬ؾا ٦ة 
٣حف ٚي٫ ٚ٭ٮ رد" إىل ٩٭ةيح ظؽير 

"يةاعئنح إذا رأيذ٥ اذلي٨ جيةدلٮف ٚي٫ 
 ٚ٭٥ اذلي٨ ٔ٪ة٥٬ اهلل ٚةظؾرك٥٬"

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1430

ػةدل حم٧ؽ ٚ٭ؽ   385
 احلك٨

ث٨ ٦ةصح ٨٦ أكؿ ادليجةصح ىلع قنن ا
ثةب ٨٦ ق٨ ق٪ح ظك٪ح أك قحبح 

ظؽير صةثؿ إىل ٩٭ةيح ثةب املعةْٚح 
ٮء ظؽير أيب أ٦ة٦ح  ىلع الًٮ

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

 قٕٮدم 1429

386  
ح ٔجؽاهلل  ٚةٔر

ُٗحل 
 اخلـايع

ادليجةصح ىلع قنن اث٨ ٦ةص٫ ملع٧ؽ ث٨ 
مٮىس أيب ابلٞةء ادل٦ريم ٨٦ أكؿ 

ث٭ة  ظؽير " رأيخ يؽ ٤َعح مبلء كًف
رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ " إىل 
٩٭ةيح ظؽير " أظةدير ٤َعح ث٨ 

 ٔجؽاهلل "

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮديح 1429
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

387  

ٔجؽاهلل 
ٔجؽالؿظي٥ 

ٔجؽاهلل 
 ا٣ٕةمؿم

ادليجةص٫ ىلع قنن اث٨ ٦ةص٫ ٨٦ أكؿ 
ظؽير )٢ٌٚ قٕؽ ث٨ أيب كٝةص( إىل 

٩٭ةيح ظؽير يف ٝٮهل )لك يٮـ ٬ٮ يف 
ؿ ذ٩جة كيٛؿج ٠ؿبة مأف( ٨٦ أ٫٩ ي٘ٛ

٩٭ةيح  161إىل لٮظح  ٨٦287 لٮظح 
 املضرل حتٞيٜ كدراقح

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1430

زي٪ت حم٧ؽ   388
 اخلرض اجلةيج

 الؿمحح يف الك٪ح املُ٭ؿة

ٔجؽ اهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 مٮريذة٩يح 1422
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ةالرسائل   املناقش

ة]التخصص:  المي كتوراه[الدعوة اإلس الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

3  
ٔٮاد قبيت 

٦٪ةدم 
 الؿبةيع

يح اإلقبل٦يح يف احلش  األ٦ة٩ح ا٣ٕة٦ح ل٤ذٔٮ
 كا٧ٕ٣ؿة كالـيةرة دراقح حت٤ي٤يح

ػةدل ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮدم 1438

٤ٔيةء يلع   2
 ثكؿ ٧٤ٚجةف

يف  ا٣ربا٦ش ادلٔٮيح يف ٝ٪ةة املضؽ ا٣ٕة٦ح
 ـه3/3/3429 ـهإىل 3/3/3428ا٣ٛرتة ٨٦ 

 دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

لٮلٮق 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

 قٕٮديح 1432

1  
اعثؽ ٔجؽاهلل 
ًيٙ اهلل 

 ابلبلدم

 اتلبك٥ كادلاعثح كأزؿ٧٬ة ىلع املؽٔٮي٨

٩ٮر ادلي٨ 
ٔٮض 
ال١ؿي٥ 
 ثةثكؿ

 قٕٮدم 1433

4  

ظجيت 
الؿمح٨ حم٧ؽ 
ّة٬ؿ أقؽ 

 اهلل

ٔٮة إىل اهلل دراقح اتلثجخ كأزؿق يف ادل
 حت٤ي٤يح

ٔجؽالؿمح٨ 
 دمي٢ ٝىةص

 اٚ٘ةين 1436

5  
أظبلـ حم٧ؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 ادلكيغ

اتلضؽيؽ يف اخلُةب ادلٔٮم املٕةرص 
 دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

٫َ اعثؽي٨ 
 ٫َ محؽ

 قٕٮدي٫ 1433

حم٧ؽ قٕؽ   6
 ثٞ٪ح الن٭ؿاين

اتلُجيٞةت ادلٔٮيح ل٤ٞٮأؽ األوٮحلح 
 ثةألد٣ح الرشٔيح

 ٩ةرص امحؽ
 ٝةرة

 قٕٮدم 1438



 79   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي كتوراه[الدعوة اإلس الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

7  
ٔجؽالؿمح٨ 
قيٙ يلع 

 احلةريث

اتلُجيٞةت ادلٔٮيح ل٤ٞٮأؽ األوٮحلح 
 املذ٤ٕٞح ثةخلُةب الرشيع

٩ةرص اصع٧ؽ 
 ٝةرة

 قٕٮدم 1438

8  
٬٪ؽ أمحؽ 

٦ٛؿح 
ـ٬ؿاين  ال

 اثلجةت يف ٦يؽاف ادلٔٮة إىل اهلل

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 داكد

 قٕٮديح 1433

زي٨ راصط   9
 يلع الرشيٙ

ا٣جكةايح يف ٦ؽي٪ح صؽة  اجل٭ٮد ادلٔٮيح
 دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

ػةدل ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٮدي٫ 1434

31  
رااؽ ٚؤاد 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ٧٤ٚجةف

اجل٭ٮد ادلٔٮيح يف املكضؽ احلؿاـ يف 
ا٣ٞؿف اخلةمف ٔرش اهلضؿم دراقح 

 حت٤ي٤يح

أمحؽ اعئل 
 ابلؽراحلكحين

 قٕٮدم 1433

33  
احلك٨ 
ظك٨ 

 احلعيةكم

ي٫ اجل٭ٮد ادلٔٮيح ل٤ض٧ٕيح اخل رييح ل٤ذٔٮ
ثأرضار اتلؽػني كاملؼؽرات يف ٦٪ُٞح 

 م١ح امل١ؿ٦ح دراقح حت٤ي٤يح

ػةدل ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮدم 1437

قةيم بنري   32
 يلع ظةِٚ

اجلٮا٩ت ادلٔٮيح جل٭ٮد ٬يبح األمؿ 
ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ كآزةر٬ة يف 
٦ٕةجلح االحنؿاٚةت اخل٤ٞيح يف حمةْٚح 

ح ٨٦ اعـ صؽق دراقح ٦يؽا٩يح حت٤ي٤ي
 3429٬كظىت اعـ  3425

حم٧ؽ ق٤ي٧ةف 
 ا٣رباؾ

 قٕٮدم 1433

31  
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ق٤ي٧ةف الكٕيؽ

احل٥٤ كاأل٩ةءة كأزؿ٧٬ة يف ادلٔٮة إىل اهلل 
 دراقح دٔٮيح

حم٧ؽ ٬بلؿ 
 الىةدؽ

 قٕٮدم 1437



 81  دليل الرسائل العلمية           

ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي كتوراه[الدعوة اإلس الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

34  

ثكؿ وؽيٜ 
حم٧ؽ األ٦ني 
ٔجؽالؿمح٨ 

 كدؿا

ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف مٮاص٭ح اتل٪ىري يف 
 قةظ٢ ا٣ٕةج

ٮر ادلي٨ ٩
ٔٮض 
ال١ؿي٥ 
 ثةثكؿ

 اعيج 1434

35  
٬ةهل 

ٔجؽاحل٧يؽ 
 أمحؽ ا٣بف

ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف كام٪٨ُ اعو٧ح 
الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح الٮاٝٓ 

 كاملأمٮؿ

ٔجؽالؿمح٨ 
 دمي٢ ٝىةص

 قٕٮديح 1430
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ةالرسائل   املناقش

كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٚة٧َح ػةدل   3
 رد٦ةف وة٣ط

إثؿا٬ي٥ ٤ٔي٫ الكبلـ يف أقٛةر احل٭ٮد 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الكةيط

 ي٧ة٩يح 1422

2  
ثؽر ادلي٨ 
حم٧ؽ أمحؽ 

 ٩ةرضي٨

أثٮ ثكؿ حم٧ؽ اعرؼ ػٮٝري كص٭ٮدق يف 
 ادلٚةع ٨ٔ ٔٞيؽة الك٤ٙ.

ٔجؽاهلل 
 ٧ٔؿادل٦ييج

 قٕٮدم 1425

1  
وة٣ط ظكني 

 الؿٝت

أثٮاألىلع املٮدكدم ٦٪٭ض٫ يف اإلوبلح 
 كادلٔٮة

 أردين 1403 ق٤ي٧ةف د٩ية

٬ةدم أمحؽ   4
 َة٣يب

أثٮاحلك٨ األمٕؿم ثني املٕزت٣ح 
 كالك٤ٙ

حم٧ؽ يٮقٙ 
 النيغ

 قٕٮدم 1399

وة٣ط دربةش   5
ـ٬ؿاين  مٮىس ال

أثٮاملٕني ا٣جكيف كآراؤق يف اتلٮظيؽ 
ة ك٩ٞؽا ىلع ًٮء   ٔٞيؽة الك٤ًٙٔؿ

أمحؽ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

آؿ 
 ٔجؽال٤ُيٙ

 قٕٮدم 1421

6  
٦ةصؽ وة٣ط 

ٔجؽ اهلل 
 املٌيةف

أزؿ أ٢٬ اذل٦ح ا١ٛ٣ؿم يف ادلك٣ح 
 ٬ػ 3141 ـه 926ا٣ٕس٧ة٩يح يف ا٣ٛرتة ٨٦ 

ٔجؽ اهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1418

بك٧ح أمحؽ   7
 حم٧ؽ صكت٪يح

 أزؿ األديةف الٮزجيح ىلع ٔٞةاؽ الؿاٌٚح.
حم٧ؽ ٧ٔؿ 

 ٧ؽ ظك٨حم
1426 
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ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ُٔةاهلل خبيخ   8
 محةد املٕةيُح

أزؿ اإلحنؿاٚةت ا٣ٕٞؽيح ٔ٪ؽ احل٭ٮد ىلع 
 ا١ٛ٣ؿ الى٭يٮين املٕةرص

أمحؽ امل٭ؽم 
 حم٧ؽ امل٭ؽم

 أردين 1409

9  
إثؿا٬ي٥ ٔجؽق 

 ٔيؽم

ح يف  ٔٮ ٕي٫ٛ كاملًٮ أزؿ االظةدير اٌل
االحنؿاؼ ا٣ٕٞؽم يف أثٮاب اتلٮظيؽ 

 كمكةا٢ اإلي٧ةف

٬نةـ 
إق٧ةٔي٢ 

 ىيينال

 ٩يضريم 1435

31  
٦٪يٙ اعيل 
 مؿزـ ا٣ٕذحيب

أزؿ ا١ٛ٣ؿ اإلٔزتايل يف ٔٞةاؽ األمةٔؿة 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

أمحؽ قٕؽ 
محؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1421

ػةدـ ظكني   33
 إ٣يه خبل

أزؿ ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿيب يف احنؿاؼ املضذ٧ٓ 
 املك٥٤ بنج٫ ا٣ٞةرة اهل٪ؽيح

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 ٬٪ؽم 1405

ٔجؽاهلل ق٧٤ةف   32
 ا٣ٛييفق٤ي٧ةف 

أزؿ ا٤ٛ٣كٛح اإلرشاٝيح ىلع ٔٞيؽة 
 االزىن ٔرشيح

إثؿا٬ي٥ 
ػ٤يٛح 

 ٔجؽال٤ُيٙ

 قٕٮدم 1437

٦ؽحيح ٤ٔيةف   31
 الٮايف

أزؿ اجلرصا٩يح ىلع االزين ٔرشيح يف 
 أوٮؿ ادلي٨

حم٧ؽ 
ٔجؽاحلةِٚ 

 ٔجؽق

 قٕٮديح 1430

حلًل ٠ٮيؿاف   34
 ٬ٮي٢٧ الك٤يم

 أزؿ د٪ٮع ا٣ٞؿاءات ىلع مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة

ٮم يت أمحؽٝ 
خم٤ٮؼ / 

أمحؽ ٔجؽاهلل 
 ا٣ٛؿيط

 قٕٮديح 1435
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ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

٬٪ؽ دػي٢ اهلل   35
 كو٢ ا٣ٞسةيم

أزؿ ٔٞيؽة احل٭ٮد يف مٮٝٛ٭٥ ٨٦ األم٥ 
 األػؿل

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الكةيط

 قٕٮديح 1421

36  
كحلؽ وة٣ط 
ٔجؽا٣ٞةدر 

 ثةو٧ؽ

أزؿ ٥٤ٔ الالكـ ىلع امل٪تكبني إحل٫ كىلع 
 ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 مقٕٮد 1430

ق٤ي٧ةف حم٧ؽ   37
 يلع ادلثييخ

أظةدير ا٣ٕٞيؽة ا٣يت يٮ٥٬ ّة٬ؿ٬ة 
 اتلٕةرض ٦ٓ الىعيعني دراقح كدؿصيط

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1420

38  
٣ُيف اعثؽ 

حم٧ؽ 
 األ٩ىةرم

ـصةج ا٣ٕٞؽيح دراقح  آراء أيب اقعةؽ ال
 حت٤ي٤يح

قٕٮد 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ا٣ٕؿييف

 قٕٮدم 1435

39  
٩ةيٙ ق٤ي٧ةف 

 ٔٮاد البلظ٥

أيب ا٣ربٌلت ا٣جكيف ا٣ٕٞؽيح ٨٦  آراء
 ػبلؿ دٛكريق ٔؿض ك٩ٞؽ

حم٧ؽ 
ٔجؽاحلةِٚ 

 ٔجؽق

 قٕٮدم 1431

21  
ق٧٤ةف يلع 
رسظةف آؿ 

 ٦ؽ٬ل

آراء أيب ثكؿ اجلىةص ا٣ٕٞؽيح دمٓ 
 كدراقح

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮدم 1435

23  
اغ٣ت اغزم 
 ٔٮض احلؿيب

آراء أيب صٕٛؿ حم٧ؽ ث٨ احلك٨ ا٣ُٮيس 
 االٔذٞةديح

قٕٮد 
ـ ٔجؽا٣ٕـي
 ا٣ٕؿييف

 قٕٮدم 1434
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ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

٦٪ري ظة٦ؽ   22
 ٚؿاج ابلٞيم

آراء أمحؽ ث٨ الىؽيٜ ا٧٘٣ةرم ا٣ٕٞؽيح 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

وة٣ط 
ردثةش 
ـ٬ؿاين  ال

 قٕٮدم 1437

اعدؿ ٔجؽاهلل   21
 ٔٮض اثلٞيف

 آراء اث٨ الكجيك ا٣ٕٞؽيح ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔحىس 
ٔجؽاهلل 
 الكٕؽم

 قٕٮدم 1430

اعئنح يلع   24
 ركزم اخلٮدةين

ٞةديح ٔؿض ك٩ٞؽ آراء اث٨ ٚٮرؾ اإلٔذ
 ىلع ًٮء ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

 قٕٮديح 1421

أمحؽ وة٣ط   25
ـ٬ؿاين  ظك٨ ال

آراء اإل٦ةـ اث٨ ظجةف يف املكةا٢ 
 اإلٔذٞةديح

ٔجؽالن١ٮر 
 حم٧ؽ أ٦ةف

 قٕٮدم 1419

يلع حيىي   26
 حمك٨ ٠ٕيب

آراء اثلٕة٣يب االٔذٞةديح ٨٦ ػبلؿ 
 ك٩ٞؽ دٛكريق اجلٮا٬ؿ احلكةف ٔؿض

رشيٙ 
النيغ 
وة٣ط 
 اخلُيت

 قٕٮدم 1435

27  
ٔجؽا٣٘ين محةد 

ـ٬ؿاين  ال
 أراء اجلةظِ االٔذٞةديح ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔجؽاهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1430

28  

ٔجؽالؿمح٨ 
مٮلٮم ٦ري 

أمحؽ مٮلٮم 
 كيص الؿمح٨

 آراء اخلةزف االٔذٞةديح ٔؿض ك٩ٞؽ
قٕٮد قٕؽ 

 ا٣ٕذحيب
 قٕٮدم 1435
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ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ـ٫٬ حم٧ؽ   29 ٩
 ق٤ي٥ ا٣ٕذحيب

آراء اخلُيت الرشبحين ا٣ٕٞؽيح ٔؿض 
 ك٩ٞؽ

مؿي٥ ثجيةف 
 احلؿيب

 قٕٮديح 1438

11  
حم٧ؽ قٕيؽ 

 ظة٦ؽ ا٣٘ة٦ؽم

آراء الرشيٙ املؿدىض ا٣ٕٞؽيح ٔؿض 
 ك٩ٞؽ

قٕٮد 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ا٣ٕؿييف

 قٕٮدم 1434

13  
محؽ حم٧ؽ 

 ٦ٕيي احلةريث

آراء النٕؿاين ا٣ٕٞؽيح كالىٮٚي٫ ٔؿض 
 ك٩ٞؽ

قٕٮد 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ا٣ٕؿييف

 قٕٮدم 1435

٩ٮرة مة٠ؿ يلع   12
 الن٭ؿم

آراء النٕؿاكم ا٣ٕٞؽيح دراقح حت٤ي٤يح 
 ٩ٞؽيح

إثتكةـ أمحؽ 
 دمةؿ

 قٕٮديح 1431

آ٦٪ح اعمؿ يلع   11
 ا٣برشم

آراء النيغ ٔجؽالؿمح٨ امليؽاين ا٣ٕٞؽيح 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

حم٧ؽ 
ٔجؽاحلةِٚ 

 ٔجؽق

 قٕٮديح 1435

14  
أق٧ةء حم٧ؽ 
دٮٚيٜ ثؿٌلت 

 مبل ظكني

يؽة كالك٤ٮؾ آراء الىةكم يف ا٣ٕٞ
 )ٔؿض ك٩ٞؽ( ىلع ًٮء ٔٞيؽة الك٤ٙ.

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

1425 

  

15  
حلًل حم٧ؽ ق٭٢ 

 اثلبييت

آراء ا٣ٕـ ث٨ ٔجؽالكبلـ ا٣ٕٞؽيح ٔؿض 
 ك٩ٞؽ

ق٤ٮل حم٧ؽ 
 املع٧ةدم

 قٕٮديح 1431

ق٤ي٧ةف ٤َعح   16
 ظك٨ محيب

 آراء ا٣٘ـايل يف اإلهليةت ٔؿض ك٩ٞؽ
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ٔجؽ اهلل ٔجيؽ
 قٕٮدم 1403
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ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ػةدل مكٕٮد   17
 ٔٮيي اجلٕيؽ

يب اجلٞؽيح يف املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح  آراء ا٣َٞؿ
 ٨٦ ػبلؿ دٛكريق ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔحىس 
ٔجؽاهلل 
 الكٕؽم

 قٕٮدم 1432

٠ٮيةيت حم٧ٮد   18
 مٮرم

آراء ا٣ٞنريم الالك٦يح كالىٮٚيح ٔؿض 
 ك٩ٞؽ

٣ُٙ اهلل 
 مبل ػٮص٫

1431 
  

19  
حم٧ؽ ٦٪ةج 
ادلي٨ ديٮاف 
 الك٨ ديٮاف

االٔذٞةديح ٨٦ ػبلؿ آراء اجلحكةثٮرم 
دٛكريق ٗؿاات ا٣ٞؿآف كراغات ا٣ٛؿٝةف 

 ٔؿض ك٩ٞؽ

قٕٮد 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ا٣ٕؿييف

1435 

  

41  
ق٧يح ٔجؽاهلل 

ظكني 
 ا٣ٕؽكاين

آراء ثؽر ادلي٨ ا٣ٕيين االٔذٞةديح ٔؿض 
 ك٩ٞؽ

إثتكةـ أمحؽ 
 دمةؿ

 قٕٮديح 1431

43  
قٕٮد قٕؽ 
ًيٙ اهلل 

 ا٧ٕ٣ريم

آراء ٔجؽاحل٤ي٥ حم٧ٮد ا٣ٕٞؽيح 
 ٛيح دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيحكا٤ٛ٣ك

ٔجؽاهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1432

42  
ٔس٧ةف حم٧ؽ 

 يلع مك٧ٌل

آراء ٔجؽالؿمح٨ الرشٝةكم ا١ٛ٣ؿيح 
 ك٦٪ةٝنذ٭ة يف ًٮء ا٣ٕٞيؽة الىعيعح

إثؿا٬ي٥ 
ػ٤يٛح 

 ٔجؽال٤ُيٙ

 قٕٮدم 1438

41  
٬ةين ٩ٮح 

ثكؿ 
 اهلٮقةكم

آراء حمت ادلي٨ اخلُيت ا٣ٕٞؽيح 
 ا١ٛ٣ؿيح كمٮ٫ٛٝ ٨٦ ا٣ٛؿؽ كاملؾا٬ت

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

 قٕٮدم 1437
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ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

حم٧ؽ قٕٮد   44
 مكةٔؽ الكٛيةين

آراء حم٧ؽ اكم٢ ابليه ا٣ٕٞؽيح كا١ٛ٣ؿيح 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔجؽاهلل 
 حم٧ؽ ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1431

45  
اجلٮ٬ؿة 

إثؿا٬ي٥ ظك٨ 
 الكٕيؽم

آراء مىُىف حم٧ٮد ا٣ٕٞؽيح كا١ٛ٣ؿيح 
 دراقح ٩ٞؽيح

حم٧ؽ 
ٔجؽاحلةِٚ 

 ٔجؽق

 ٠ٮيتيح 1435

هلل ٚةيـ ٔجؽا  46
 رداد املٞةيط

آراء ٦ٞةد٢ ث٨ ق٤ي٧ةف ا٣ٕٞؽيح ٔؿض 
 ك٩ٞؽ

أمحؽ ٝٮميت 
 خم٤ٮؼ

 قٕٮدم 1436

47  
إي٧ةف حم٧ؽ 

 ا٣ٕكريم

آراء جنيت حمٛٮظ يف ًٮء ا٣ٕٞيؽة 
 اإلقبل٦يح ٔؿض ك٩ٞؽ

حم٧ؽ يرسم 
 صٕٛؿ حم٧ؽ

 قٕٮدي٫ 1428

دالؿ أمحؽ يلع   48
 النييخ

آراء ٩ٮر ادلي٨ الكة٣يم اإلٔذٞةديح 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

٣ُٙ اهلل 
 مبل ػٮص٫

 قٕٮديح 1432

49  

ٔجؽ اهلل 
ٔجؽالؿميؽ 
ٔجؽ اهلل 
 ٔجؽاجل٤ي٢

أزحلح كأثؽيح إٔٚةؿ اهلل ٔ٪ؽ املذلك٧ني 
ٔؿض ك٩ٞؽ ىلع ًٮء ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح 

 كاجل٧ةٔح

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 قٕٮدم 1417

51  
أمحؽ ٔجؽ اهلل 

دمٕةف 
 ا٣٘ة٦ؽم

يح  أقةقيةت قٞٮط النئٮ

ق٤ي٧ةف 
ٔجؽ اهلل 
 الك٤ٮيم

 قٕٮدم 1418

قٕٮد قٕؽ ٧٩ؿ   53
 ا٣ٕذحيب

أقجةب الٮٝٮع يف ابلؽع دراقح يف ًٮء 
 ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

أمحؽ حم٧ؽ 
 ابل٪ةين

 قٕٮدم 1421
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إثتكةـ أمحؽ   52
 حم٧ؽ دمةؿ

أقجةب دأزؿ املك٧٤ني ثة٣٘ـك ا١ٛ٣ؿم يف 
 الٮٝخ احلةرض

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 قٕٮديح 1404

51  
َةرؽ قٕيؽ 

ٔجؽاهلل 
 ةينا٣ٞعُ

أرسار احلؿكؼ كظكةب اجل٢٧ ٔؿض 
 ك٩ٞؽ

حم٧ؽ يرسم 
 صٕٛؿ حم٧ؽ

 قٕٮدم 1430

54  
يٮقٙ ٔجؽ 
اهلل يٮقٙ 

 الٮاث٢

 أرشاط الكةٔح
٧٠ةؿ ٬ةم٥ 

 جنة
 قٕٮدم 1403

55  
ق٤ي٧ةف ٔجؽ 
اهلل ق٤ي٧ةف 

 الك٤ٮيم

 أوٮؿ اإلق٧ةٔي٤يح دراقح كحت٤ي٢ ك٩ٞؽ

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 يٮقٙ

 قٕٮدم 1410

56  
ٚ٭ؽ صجريصةثؿ 

 ينالكٛية

أوٮؿ ادلي٨ ك٦٪٭ةج احلٜ كقبي٢ اهلؽل 
كمىجةح أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح لئل٦ةـ 
ٔجؽا٣ٞةدر اجليبلين رمح٫ اهلل دراقح 

 كحتٞيٜ

ٔجؽ اهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1420

57  
حم٧ؽ إثؿا٬ي٥ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٕٮيض

أَؿكظةت اتلٮٚيٞيني ظٮؿ ٌٝةية املؿأة 
 ثني اإلقبلـ كا٧٤ٕ٣ة٩يح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

 املؿمؽم

 ٠ٮييت 1425

58  
حم٧ؽ قٛؿ 

 ظكين ا٣ٕذحيب
 إ٧ٔةؿ ا٢ٕٞ٣ ثني ا٤٘٣ٮ كاإل٧٬ةؿ

ٔجؽاهلل يلع 
 ق٧ٟ

 قٕٮدم 1438
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59  
ٔجؽالؿمح٨ 

وة٣ط إثؿا٬ي٥ 
 اذليت

أٝٮاؿ أدجةع اتلةثٕني يف ا٣ٕٞيؽة دمٓ 
 كدراقح

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1429

61  
حم٧ؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 محؽ النٞري

)املبلاكح  أٝٮاؿ اتلةثٕني يف ا٣ٕٞيؽة
كال١ذت كالؿق٢ كاحلٮـ اآلػؿ( دمٓ 

 كدراقح كحتٞيٜ

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 قٕٮدم 1424

63  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 الؿميؽ

أٝٮاؿ اتلةثٕني يف مكةا٢ اتلٮظيؽ 
 كاإلي٧ةف دمٕة كدراقح كحتٞيٞة

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1421

62  
٬نةـ 

إق٧ةٔي٢ يلع 
 الىيين

ا٢ أٝٮاؿ الىعةثح املك٪ؽة يف مكة
 اإلٔذٞةد دمٓ كدراقح كحتٞيٜ

أمحؽ قٕؽ 
محؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1419

61  
٧ٔؿ وة٣ط 

ظك٨ 
 ا٣ٞؿمٮيش

آؿ ابليخ ٔ٪ؽ اث٨ دي٧يح كمٮ٫ٛٝ ٨٦ 
 ٔٞةاؽ املؼة٣ٛني

ٔجؽاهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1432

يم ظك٨ حم٧ؽ   64
 املؽ٬ٮف

 آؿ داؤد يف األقٛةر احل٭ٮديح ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔجؽ اهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييح

 ديحقٕٮ 1421

إثؿا٬ي٥ يلع   65
 اتل٭ةيم

أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح يف امل٘ؿب 
كص٭ٮد٥٬ يف ٦ٞةك٦ح اإلحنؿاٚةت 

 ا٣ٕٞؽيح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 الكيٌل

 ٦٘ؿيب 1413
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حم٧ؽ ٔجةس   66
 ابلؽكم

أ٥٬ ػىةاه الكٮر كاآليةت امل١يح 
 ك٦ٞةوؽ٬ة

يٮقٙ 
ٔجؽالؿمح٨ 

جٓ  اٌل

 قٮداين 1402

يلع ٩ٛيٓ ٩ةٚٓ   67
 ا٤ٕ٣يةين

ادلٔٮة اإلقبل٦يح  أ٧٬يح اجل٭ةد يف نرش
ة٣ح ٚي٫  كالؿد ىلع ا٣ُٮااٙ اٌل

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 قٕٮدم 1404

68  
٦يح ادلي٨ 

ق٤ي٧ةف أكال 
 إ٦ةـ

اث٨ ايب زيؽ ا٣ٞريكاين ٔٞيؽد٫ كمٮ٫ٛٝ 
 ٨٦ ا٣ٛؿؽ ك٦ٞةمٮد٫ ل٤جؽع

حم٧ؽ ظكةف 
 ٠كجح

 ٩يضريم 1423

زكيؽ ٩ةٚٓ   69
 ٦جةرؾ ا٣٘ة٩يم

 اث٨ اتلٮمؿت ٔٞيؽد٫ كأزؿق ٔؿض ك٩ٞؽ
 يلع ٔجؽاهلل

 ق٧ٟ
 قٕٮدم 1432

71  
أمحؽ ُٔيح 
ٔجؽالؿمح٨ 

ـ٬ؿاين  ال

 اث٨ اجلٮزم ثني اتلأكي٢ كاتلٛٮيي
ٔٮض اهلل 

 ظضةزم
 قٕٮدم 1397

73  
ٔجؽاهلةدم 
ٔٞي٢ اغزم 

 الؿميؽم

اث٨ الـاٗٮين كآراؤق االٔذٞةديح ٔؿض 
 ك٩ٞؽ

أمحؽ ث٨ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

آؿ 
 ٔجؽال٤ُيٙ

 قٕٮدم 1429

72  
ٔجؽ اهلل حم٧ؽ 

 صةر اجليب

ي٥ اجلٮزيح كص٭ٮدق يف ادلٚةع ٨ٔ اث٨ ا٣ٞ
 ٔٞيؽة الك٤ٙ

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 قٮداين 1405
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يلع يلع صةثؿ   71
 احلؿيب

 اث٨ الٮزيؿ كآراؤق اإلٔذٞةديح

حم٧ؽ 
ق٤ي٧ةف 

 داكد

 ي٧ةين 1406

أمحؽ ٩ةرص   74
 حم٧ؽ احل٧ؽ

 اث٨ ظــ كمٮ٫ٛٝ ٨٦ اإلهليةت

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 قٕٮدم 1400

75  

ٔجؽ اهلل 
الؿميؽ ٔجؽ

ٔجؽ اهلل 
 ٔجؽاجل٤ي٢

اث٨ ػرلكف كآراؤق اإلٔذٞةديح ٔؿض 
 ك٩ٞؽ

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الكةيط

 قٕٮدم 1421

76  
قةل٥ ظةج 

 حم٧ؽ اخلةمؿم

اث٨ ُٔةء اهلل الك١٪ؽرم كآراؤق 
 ا٣ٕٞؽيح كالىٮٚيح ٔؿض ك٩ٞؽ

أمحؽ الكيؽ 
 رمٌةف

 قٕٮدم 1433

قيؽ ظكني   77
 قيؽ ثةٗضٮاف

يح دراقح اث٨ ٧٠ةؿ ثةمة كآراؤق اإلٔذٞةد
 ٩ٞؽيح ىلع ًٮء ٔٞيؽة الك٤ٙ

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 دؿيك 1415

78  
ٚ٭ؽ حم٧ؽ 
ق٤ي٧ةف 
 الكجيؽاف

اػذيةرات النيغ/ اث٨ ٔسي٧ني يف 
 اجلٮازؿ ا٣ٕٞؽيح املٕةرصة دراقح حت٤ي٤ي٫

ٔجؽاهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1431

79  
٩ٮاؿ 

ٔجؽالكبلـ 
 إدريف ٚبلد٫

اقذؽالؿ الىٮٚيح ثةتلٛكري اإلمةرم ىلع 
 ألظٮاؿ ا٣ٞج٤يح دراقح ٩ٞؽيحا

ابل٭جيس 
رزؽ اثٮ 

 اجلضة

 قٕٮديح 1437
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81  
وة٣ط ٦ٞج٢ 

ٔجؽاهلل 
 ا٣ٕىييم

اإلثة٩ح ٨ٔ أوٮؿ ادلية٩ح أليب احلك٨ 
 األمٕؿم دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽاهلل 
حم٧ؽ 

 ا٣٘٪ي٧ةف

 قٕٮدم 1429

آ٦ةف ظة٦ؽ   83
 ٔجؽق ٩رص

األزةر كاملٮاٝٙ ا٣ٕٞؽيح ألـ املؤ٦٪ني 
دمٓ كحتٞيٜ اعئنح ريض اهلل ٔ٪٭ة 

 دراقح ٔٞؽيح

حم٧ؽ 
ٔجؽاحلةِٚ 

 ٔجؽق

 قٕٮديح 1432

82  
ٔجؽاهلل امحؽ 

حم٧ؽ اعيل 
 األ٩ىةرم

األزؿ ا٤ٛ٣كيف ىلع آراء الؿازم ا٣ٕٞؽيح 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔجؽالؿظي٥ 
و٧ةي٢ 
 الك٤يم

 قٕٮدم 1437

81  
٩ةيج حم٧ؽ 
داككد قةل٥ 

 قبل٦ح

األصٮبح ا٣ٛةػؿة ٨ٔ األقب٤ح ا٣ٛةصؿة 
ٞيٜ كدراقح لن٭ةب ادلي٨ ا٣ٞؿايف حت

 ادلي٨

٧٠ةؿ ٬ةم٥ 
 جنة

 أردين 1405

يلع خبيخ ٔجؽ   84
ـ٬ؿاين  اهلل ال

األظٮاؿ ادليجيح ٔ٪ؽ املك٧٤ني يف ا٣ٞؿف 
اثلة٣ر ٔرش كالؿاثٓ ٔرش اهلضؿيني 

 كآزةر٧٬ة يف ظيةة املك٧٤ني

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 قٕٮدم 1415

85  
ٔجؽاهلل ٔحىس 

مٮىس 
 األمحؽم

 اإلػبلص ظٞيٞذ٫ ك٩ٮا٫ٌٝ
حم٧ؽ ظكةف 

 ٠كجح
 قٕٮدم 1424

إي٧ةف ييح   86
 أمحؽ ٦ُ٭ؿ

األػبلؽ اإلقبل٦يح كأوٮهلة ا٣ٕٞؽيح 
 ثني مك١ٮي٫ كاث٨ دي٧يح

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 قٕٮديح 1419



 93   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

87  
اعئنح يلع 

ركزم ٔجؽ اهلل 
 اخلٮدةين

ٕيح  األػبلؽ ٔ٪ؽ املؽرقح الًٮ
ا٣ٛؿنكيح أكصكخ ٠ٮ٩خ ك٦ؽرقذ٫ 

 دراقح ٩ٞؽيح ىلع ًٮء اإلقبلـ

ثؿٌلت 
ؽا٣ٛذةح ٔج

 دكيؽار

 قٕٮديح 1413

ٔجؽا٣ٕـيـ   88
 وة٣ط النج٢

 األػبلؽ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
حم٧ؽ ُٝت 

 إثؿا٬ي٥
 قٕٮدم 1396

89  
قٕٮد 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ا٣ٕؿييف

األد٣ح ا٤ٕٞ٣يح اجل٤ٞيح ىلع أوٮؿ 
 اإلٔذٞةد

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 قٕٮدم 1418

إي٧ةف وة٣ط   91
 قةل٥ ا٤ٕ٣ٮاين

نيٕح األد٣ح ا٤ٕٞ٣يح ىلع اإل٦ة٦ح ٔ٪ؽ ال
 االزىن ٔرشيح ٔؿض ك٩ٞؽ

أمحؽ قٕؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1432

93  
٬ؽل 

ٔجؽال١ؿي٥ 
 مؿيع

األد٣ح ىلع وؽؽ اجلجٮة املع٧ؽيح كرد 
 النج٭ةت ٔ٪٭ة

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 أرد٩يح 1407

92  
٩ٮاؿ يلع حم٧ؽ 

ـ٬ؿاين  ال

اإلرادة ال١ٮ٩يح كاإلرادة الرشٔيح يف ا٣ٞؿآف 
ن كدراقح  ال١ؿي٥ كالك٪ح اجلجٮيح دمٕة

إثتكةـ أمحؽ 
 حم٧ؽ دمةؿ

 قٕٮديح 1435

أمحؽ مؤنف   91
 ػ٤ٙ ا٣ٕزنم

األرزٮزًلف ٔٞيؽد٭ة كدكإٚ٭ة كأزؿ٬ة 
 ىلع ا٣ٕةل٥ اإلقبليم

أمحؽ الكيؽ 
 رمٌةف

 قٕٮدم 1432

94  
أمحؽ حم٧ؽ 

 ظةق٨ ا٣ٞؿيش
 اإلقذ٭ـاء ثةدلي٨ أظاك٫٦ كآزةرق

ٔجؽ اهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1420
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٧ٔؿ وة٣ط   95
 ا٣ٞؿمٮيش

 املٕؿاج كمكةا٢ ا٣ٕٞيؽة ٚي٭ةاإلرساء ك

 أمحؽ ٔجؽ
ال٤ُيٙ آؿ 
 ٔجؽال٤ُيٙ

 قٕٮدم 1418

ق٧يح قٕيؽ   96
 يلع الن٭ؿم

 األرسار ال١جكيح ٔؿض ك٩ٞؽ
حيىي حم٧ؽ 

 ربيٓ
 قٕٮديح 1433

٧ٔؿ كٚيٜ   97
 ادلأٮؽ

األقف ا٣ٕٞؽيح ٣ْة٬ؿة الؿ٬ج٪ح كمٮٝٙ 
 اإلقبلـ ٦٪٭ة

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 بل٪ةين 1408

98  
حم٧ؽ بكحف 

 ٦ٞجٮؿ
 الكٛيةين

 األقف امل٪٭ضيح جلٞؽ األديةف

ٔجؽاهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1436

99  
ٔجؽا٣ٞةدر 
 ٔيؽ ثةلٮ٩ؽم

٪ؽا كمٮٝٙ املك٧٤ني ٨٦  اإلقبلـ يف أٗك
 ا٣ٕٞةاؽ امل٪عؿٚح

مىُىف 
 حم٧ؽ ظ٤يم

٪ؽم 1412  أٗك

ٔجةس وة٣ط   311
 ٔجةس اك٫٩

 اإلقبلـ كا٣جنةط اتل٪ىريم يف حلبريية
حم٧ؽ ُٝت 

 إثؿا٬ي٥
 بريمحل 1412

محٮد ٦ةيض   313
 الؿكيٌل

 اإلمةرة احلكيح يف ثيةف املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح
أمحؽ قٕؽ 

 ا٣٘ة٦ؽم
 قٕٮدم 1427

312  
قُةـ محٮد 

 الؿكيٌل
 اإلمةرة احلكيح يف ثيةف املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح

أمحؽ قٕؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1428

وة٣ط زي٨   311
 ا٣ٕةثؽي٨ محيب

األوٮؿ اخل٧كح ٔ٪ؽ املٕزت٣ح كمٮٝٙ 
 الك٤ٛيني ٦٪٭ة

هلل ٔٮض ا
 ظضةزم

 قٕٮدم 1397
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٩بي٢ ٬ةم٥   314
 يٮقٙ أ٦ري

األوٮؿ ادليجيح ٔ٪ؽ أ٢٬ ال١ذةب 
 كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭ة

حم٧ؽ ظكةف 
 ٠كج٫

 قٕٮدم 1427

315  
إي٧ةف حم٧ؽ 

اعيي 
 ا٣ٕكريم

األوٮؿ ا٣ٛكٛيح ٣ٌٞيح حتؿيؿ املؿأة 
 كأزؿ٬ة ىلع ا٣ٕةل٥ اإلقبليم

مؿي٥ ثجيةف 
 احلؿيب

 قٕٮديح 1437

316  

ظ٪ةف زيك 
ظكني 

يس ا٣ٕجة
 اهلةميم

األوٮحلح يف ا١ٛ٣ؿ ادليين احل٭ٮدم 
كاجلرصاين احلؽير كأزؿ٬ة ىلع ا٣ٕةل٥ 

 اإلقبليم

أمحؽ الكيؽ 
 رمٌةف

 قٕٮديح 1431

317  
حم٧ؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 محؽ النٞري

اإلٔذىةـ يف ذـ ابلؽع لئل٦ةـ أيب 
إقعةؽ النةَيب دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ 

 األكؿ ابلةب األكؿ كاثلةين كاثلة٣ر

يلع ٩ٛيٓ 
 ٤يةينا٣ٕ

 قٕٮدم 1415

ظة٦ؽ يلع   318
 إثؿا٬ي٥ ا٣ٛٞي٫

اإلٔذىةـ يف ذـ ابلؽع لئل٦ةـ النةَيب 
حتٞيٜ كدراقح ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ ابلةب 

 الؿاثٓ إىل الكةثٓ

ٔجؽ اهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1419

ٚةيـ قٕيؽ   319
 وة٣ط ٔـاـ

اإلٔبلـ ث٧ة يف دي٨ اجلىةرل ٨٦ ا٣ٛكةد 
يب حتٞيٜ كدراقح  كاألك٬ةـ ل٤َٞؿ

ت ثؿٌل
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 أردين 1405

331  
قةيم يلع 
ا٤ٞ٣يُٰ 

 ا٧ٕ٣ؿم

األٝٮاؿ ا٣ٞٮي٧ح يف ظك٥ اجل٢ٞ ٨٦ 
ال١ذت ا٣ٞؽي٧ح لئل٦ةـ اثلجةيع دراقح 

 كحتٞيٜ

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الكةيط

 قٕٮدم 1419
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وة٣ط إقعةؽ   333
 ثة٦جة إقعةؽ

 اإلحلةد كأزةرق يف احليةة األكركبيح احلؽيسح
حم٧ؽ 
 ا٣٘ـايل

1401 
قةظ٢ 

 ٣ٕةجا

332  
أمحؽ ٔجؽ 
احلكني 
 ا٣ٕٮاينح

اإل٦ةـ اث٨ صؿيؿ ا٣ُربم كدٚة٫ٔ ٨ٔ 
 ٔٞيؽة الك٤ٙ

رامؽ 
الؿاصط 
 الرشيٙ

 أردين 1403

قةل٥ ك٬يب   331
 وةجنٌٞل

اإل٦ةـ ا٣ربًلٮم كص٭ٮدق يف ٦ٞةك٦ح ابلؽع 
 يف دؿًلية

حم٧ؽ ظكةف 
 ٠كجح

 دؿيك 1423

334  
قٕيؽ إثؿا٬ي٥ 

 قيؽ أمحؽ

يف  اإل٦ةـ النٮٌلين كآراؤق اإلٔذٞةديح
 اإلهليةت ثني الك٤ٙ كالـيؽيح

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 مرصم 1406

335  
ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 

ق٤ي٧ةف 
 ادل٦ييج

 اإل٦ة٦ح ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

رامؽ 
الؿاصط 
 الرشيٙ

 قٕٮدم 1403

ٔجؽ اهلل احلةج   336
 حم٧ؽ د٧ج١يت

اإل٦ة٦يح اإلزىن ٔرشيح كمٮٝٙ أ٢٬ 
 الك٪ح ٦٪٭٥

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 ٤ٚذةكم 1402

٬٪ؽ إثؿا٬ي٥   337
 خبل ق٪ؽم

األ٦سةؿ املذ٤ٕٞح ثةتلٮظيؽ يف ا٣ٞؿآف 
 كالك٪ح

أمحؽ ٝٮميت 
 خم٤ٮؼ

 قٕٮديح 1433

338  
إظكةف 

ٔجؽا٣٘ٛةر 
 ٔجؽاهلل مؿزا

اآل٦ؽم كآراؤق اإلٔذٞةديح يف اهلل 
كوٛةد٫ دراقح ك٩ٞؽ ىلع ًٮء ٔٞيؽة 

 أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الكةيط

 قٕٮديح 1420
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339  

ظكني 
ص٤يٕيت 
ظكني 
 الكٕيؽم

اآل٦ؽم كآراءق اإلٔذٞةديح يف اجلجٮة 
كالؿقة٣ح ٔؿض ك٩ٞؽ ىلع ًٮء ٔٞيؽة 

 أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 ٠ٮييت 1418

أمحؽ حم٧ؽ   321
 ا٣ٕؽ٩ةين

األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ يف 
 اإلقبلـ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 قٕٮدم 1403

323  
ٔجؽا٣ٞةدر 

 حم٧ؽ ٔجؽ اهلل

ؿاٚةت ا٣ٕٞؽيح يف املضذ٧ٓ اإلحن
 الىٮ٦ةيل

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 وٮ٦ةيل 1419

322  
٣ُٙ اهلل مبل 
ٔجؽا٣ْٕي٥ 

 ػٮصح

اإلنكةف الاكم٢ يف ا١ٛ٣ؿ الىٮيف... 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 قٕٮدم 1424

زيةد محؽ أمحؽ   321
 ا٣ٕةمؿ

اآليةت ا٣ٕٞؽي٫ املذٮ٥٬ إماكهلة دمٓ 
 كدراقح

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 مقٕٮد 1432

324  
٩ى٤ط ق٤ُةف 
 مى٤ط ابلٞيم

اآليةت كاألظةدير كاآلزةر ا٣ٕٞؽيح 
الٮاردة يف ٩يب اهلل يٮقٙ ٤ٔي٫ الكبلـ 

 دمٓ كدراقح

يلع وة٣ط 
 املٞٮيش

 قٕٮدم 1435

325  
اثذ٭ةج وة٣ط 
 ظكني ٚريؽ

اآليةت كاألظةدير كاآلزةر ا٣ٕٞؽيح 
الٮاردة يف ٩يب اهلل ٔحىس ٤ٔي٫ الكبلـ 

ن كدراقح  دمٕة

اعئن٫ يلع 
 ةينػٮد

 قٕٮدي٫ 1435
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أمٮاؽ وة٣ط   326
 حم٧ؽ محىةين

اآليةت كاألظةدير كاآلزةر ا٣ٕٞؽيح 
الٮاردة يف ٩يب اهلل لٮط ٤ٔي٫ الكبلـ 

ن كدراقح  دمٕة

اعئن٫ يلع 
 ػٮدةين

 قٕٮدي٫ 1435

يلع خبيخ ٔجؽ   327
ـ٬ؿاين  اهلل ال

اإلي٧ةف األكقٍ إلث٨ دي٧يح دراقح 
 كحتٞيٜ

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1420

ُٔيح أمحؽ   328
 ا٣٘ة٦ؽم

 اإلي٧ةف ثني الك٤ٙ كاملذلك٧ني
ٔٮض اهلل 

 ظضةزم
 قٕٮدم 1397

329  
يلع حم٧ؽ ٩ةرص 

 ٚٞييه
 اإلي٧ةف إلث٨ ٦٪ؽق حتٞيٜ كدراقح

حم٧ؽ 
 ا٣٘ـايل

 قٕٮدم 1399

311  
حم٧ؽ ظةِٚ 

وة٣ط ق٤ي٧ةف 
 الرشيؽة

 اإلي٧ةف ك٦جُبلد٫ يف ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح

رامؽ 
الؿاصط 
 الرشيٙ

 أردين 1400

ىف ٚةدي٫ مىُ  313
 ارشؼ ٠٪ش

االقذؽالؿ ا٣ٌٕٞل ٔ٪ؽ الك٤ٙ دراقح 
 ٩ْؿيح دأوي٤يح دُجيٞيح

ٔس٧ةف يلع 
 ظك٨

 قٕٮديح 1437

312  
صةثؿ وة٣ط 
 صةثؿ الكٛيةين

االقذٛ٭ة٦ةت ا٣ٞؿآ٩يح ا٣ٕٞؽيح )دمٓ 
 كدراقح(

٬نةـ 
إق٧ةٔي٢ 

 الىيين

 قٕٮدم 1431

311  
ػةدل حم٧ؽ 

 ا٣ٞؿين

االقذٞؿاء يف ا١ٛ٣ؿ ا٤ٛ٣كيف دراقح 
 ححت٤ي٤يح ٩ٞؽي

حم٧ؽ 
ٔجؽاحلةِٚ 

 ٔجؽق

 قٕٮدم 1433
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ظك٨ امحؽ   314
 حيىي املكٕٮدم

ُ٭ةد ادليين يف اجلرصا٩يح كآزةرق  ااًل
قةل٥ حم٧ؽ 

 ا٣ٞؿين
 قٕٮدم 1437

مٮىس ٔٞيٌل   315
 أمحؽ النييخ

ابلةثٮيح ٔ٪ؽ اجلرصا٩يح دراقح ٔٞيؽيح 
 ٩ٞؽيح

يلع وة٣ط 
 املٞٮيش

 قٕٮدم 1435

316  
مؿي٥ ثجيةف 

 احلؿيب
 ة ىلع ا٣ٕةل٥ اإلقبليما٣ربكتكذة٩تيح كأزؿ٬

حم٧ؽ ظكةف 
 ٠كج٫

 قٕٮديح 1429

دػي٢ اهلل   317
 حم٧ٮد األزكرم

 قٕٮدم 1402 ق٤ي٧ةف د٩ية ابل٭ةايح كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭ة

رشيٛح أمحؽ   318
 يلع املةليك

ابليٌةكم كآراءق اإلٔذٞةديح ٔؿض 
 ك٩ٞؽ ٨٦ ػبلؿ دٛكريق

اثتكةـ أمحؽ 
 دمةؿ

 قٕٮديح 1431

أمحؽ ُٔيح   319
 ا٣٘ة٦ؽم

 ٌف كمٮ٫ٛٝ ٨٦ اإلهليةتابلي٭

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 قٕٮدم 1400

341  
مؿي٥ ظك٨ 
 امحؽ ديضةين

اتلأكيبلت املٕةرصة ظٮؿ ػ٤ٜ آدـ ٤ٔي٫ 
 الكبلـ دراقح ٩ٞؽيح

أمحؽ ٝٮميت 
 خم٤ٮؼ

 قٕٮديح 1436

٦٘ٛٮر ٔس٧ةف   343
 األ٩ؽك٩حيس

اتلبنري كآزةرق يف أ٩ؽك٩حكية يف ا٣ٞؿف 
 الؿاثٓ اهلضؿم

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 يٮقٙ

 أ٩ؽك٩حيس 1404

ػرض مىُىف   342
 أمحؽ

 اتلبنري كاإلقذ٧ٕةر يف ٩يضريية
حم٧ؽ ُٝت 

 إثؿا٬ي٥
 قٮداين 1399
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قةرة ظة٦ؽ   341
 حم٧ؽ ا٣ٕجةدم

اتلعؿيٙ كاتل٪ةٝي يف األ٩ةصي٢ 
 األربٕح

حميي ادلي٨ 
 الىةيف

 قٕٮديح 1402

ٚ٭ؽ ٔجؽالؿمح٨   344
 الن٧ؿم

 اتلؽاكم كو٤ذ٫ ثة٣ٕٞيؽة
يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1428

345  
حم٧ؽ ظضؿ 
 ظك٨ ا٣ٞؿين

يع يف ًٮء ا٣ٕٞيؽة  ا٣ترشيٓ الًٮ
 اإلقبل٦يح

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1424

ز٬ؿق دم٭ٮر   346
 يلع الن٧ؿاين

 ا٣تنحيٓ ا٣ٛةريس كمٮا٫ٛٝ ٨٦ املؼة٣ٛني
ٔجؽاهلل يلع 

 ق٧ٟ
 قٕٮدي٫ 1434

ثؽر حم٧ؽ أمحؽ   347
 ٩ةرضي٨

اتلىٮؼ يف احلضةز إىل ٩٭ةيح احلك٥ 
 قح حت٤ي٤يح ٔٞؽيحا٣ٕس٧ةين درا

ٔجؽاهلل يلع 
 ق٧ٟ

 قٕٮدم 1434

أثٮاخلري   348
 دؿاقٮف

اتلىٮؼ يف ا٣ٞؿ٩ني اثلةين كاثلة٣ر 
 اهلضؿيني كمٮٝٙ ا٣ٛٞ٭ةء اإلربٕح ٦٪٫.

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

 املؿمؽم

 أ٩ؽك٩حيس 1423

349  
٬ج٫ وة٣ط 

 ا٣ٞؿيش

اتلىٮؼ يف ا٣ٞؿ٩ني الؿاثٓ كاخلةمف 
ن  ن ك٩ٞؽا ة  اهلضؿيني ًٔؿ

 أظبلـ حم٧ؽ
 ثةمحؽاف

 قٕٮدي٫ 1428

أنف أمحؽ   351
 ظك٨ ٠ؿزكف

اتلٞيح ٔ٪ؽ النيٕح كاخلٮارج كمٮٝٙ 
 أ٢٬ الك٪ح ٦٪٭ة

ٚةركؽ أمحؽ 
 ادلقٮٌف

 قٮرم 1410

353  
وٛيح ق٤ي٧ةف 
 كاا٢ اتلٮجيؿم

اتل١ٛري ٔ٪ؽ اإل٦ة٦يح األزين ٔرشيح 
 دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

ٔجؽاهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮديح 1433
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352  
َةرؽ قٕيؽ 

ٔجؽاهلل 
 عُةينا٣ٞ

 اتلبلزـ ثني ا٣ٕٞيؽة كالرشيٕح كأزةر٬ة
قةل٥ حم٧ؽ 

 ا٣ٞؿين
 قٕٮدم 1434

حم٧ؽ ق٭ي٢   351
 منذةؽ أمحؽ

اتل٪ةقغ صؾكرق كدأزريق يف ٗبلة النيٕح 
 دراقح ك٩ٞؽا

ٔجؽ اهلل 
ظك٨ 
 ثؿٌلت

 ٬٪ؽم 1419

ق٤ٮل أمحؽ   354
 حيىي املعـرم

اتل٪ةٌٝةت ا٣ٕٞؽيح ثني ا٣ُٮااٙ 
 اجلرصا٩يح كأزةر٬ة

إثؿا٬ي٥ 
ٛح ػ٤ي

 ٔجؽال٤ُيٙ

 قٕٮديح 1436

355  
ـق يلع  ٔـي

األمٮؿ 
 ا٧ٕ٣ؿم

اتل٪ةٌٝةت ا٣ٕٞؽيح يف ٦ؾ٬ت النيٕح 
 االزىن ٔرشيح

رشيٙ 
النيغ 
وة٣ط 
 اخلُيت

 قٕٮديح 1434

ظيةة قٕيؽ   356
 ٧ٔؿ ثة أػرض

اتلججٮء ثة٣٘يت ٔ٪ؽ ا٣ٛبلقٛح دراقح 
٩ٞؽيح يف ًٮء ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح 

 كاجل٧ةٔح

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

 حقٕٮدي 1421

357  
أثٮاخلري 
 دؿاقٮف

اتل٪ىري يف ا٤ٛ٣جني ننأد٫ كػُؿق كًليٛيح 
 مٮاص٭ذ٫

أمحؽ ُٔيح 
ـ٬ؿاين  ال

 أ٩ؽك٩حيس 1414

حلًل ٔجؽ اهلل   358
 ظك٨ اجلٛؿم

 اتلٮبح كآراء ا٧٤ٕ٣ةء ٚي٭ة
حم٧ٮد أمحؽ 

 ػٛةيج
 قٕٮديح 1406
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اعرؼ مكٛؿ   359
 مكٛؿ املةليك

اتلٮص٫ املٞةوؽم كأزؿق يف ا١ٛ٣ؿ 
 اإلقبليم املٕةرص

ؽاهلل ٔج
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1436

مك٥٤   361
 ٩ةقٮديٮف

 أ٩ؽك٩حيس 1403 ق٤ي٧ةف د٩ية اتلٮظيؽ يف اإلقبلـ

ٚة٧َح أمحؽ   363
 ظكني اثلٞيف

اتلٮظيؽ كمٮٝٙ النيٕح االزىن ٔرشيح 
٦٪٫ 

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮديح 1433

362  
زمــ 

ٔجؽالؿمح٨ آدـ 
 رصةؿ

اتليةرات ا٣ٕٞؽيح يف رشؽ أٚؿيٞية 
 ٭ةكمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 قٮدا٩يح 1414

ـق ظك٨   361 ٔـي
 وة٣ط ٠ٮمٟ

اثل٪ٮيح ثؽايذ٭ة كدُٮر٬ة كأزؿ٬ة ىلع 
ري  األديةف كا٣ٛؿؽ اإلقبل٦يح ٗك

 اإلقبل٦يح ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔجؽاهلل يلع 
 ق٧ٟ

 قٕٮديح 1435

وة٣ط زي٨   364
 ا٣ٕةثؽي٨ محيب

 اجلرب كاإلػذيةر يف ا١ٛ٣ؿ اإلقبليم

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 قٕٮدم 1401

365  
حم٧ؽ ٩ٮر 
مىُىف 
 الؿ٬ٮاف

ـء األكؿ ٨٦ ٠ذةب ال١زن األكرب يف  اجل
األمؿ ثةملٕؿككؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ 
٣ٕجؽالؿمح٨ ث٨ داكد الىة٣يح دراقح 

 كحتٞيٜ

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 قٮرم 1410
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ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

366  
ظك٨ ظكني 

حم٧ؽ 
 دٮجنجي٤ٟ

ـء اثلةين ٨٦ ٠ذةب ال١زن األكرب يف  اجل
يه ٨ٔ امل٪١ؿ األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجل

 حتٞيٜ كدراقح

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 دؿيك 1412

367  
حم٧ؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ظج٪١ح امليؽاين

اجلـاء األػؿكم دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح 
 يف ًٮء ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 قٮرم 1415

368  
ق٧رية ث٪خ 
ٔجؽاهلل ث٨ 
 ثكؿ ث٪ةين

اجلـاء ٔ٪ؽ أ٢٬ ال١ذةب ٔؿض ك٩ٞؽ 
 اإلقبلـ ىلع ًٮء

حم٧ٮد ث٨ 
حم٧ؽ 

ح  مـرٔك

 قٕٮديح 1426

369  
ػةدل إثؿا٬ي٥ 

ٔجؽ اهلل 
 ادلثيةف

اجل٧ٕيةت ا٣ٞٮ٦يح ا٣ٕؿبيح كمٮٝٛ٭ة ٨٦ 
 اإلقبلـ يف ا٣ٞؿف الؿاثٓ ٔرش اهلضؿم

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1420

ٔجؽا٣ٞةدر   371
 ٔيؽ ثةلٮ٩ؽم

 اجل٨ ككصٮب اإلي٧ةف ث٭٥
٧٠ةؿ ٬ةم٥ 

 جنة
٪ؽم 1404  أٗك

 اجل٪ح كاجلةر كاآلراء ٚي٭٧ة ؽ اهللٚيى٢ ٔج  373

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 ٤ٚجحين 1400

372  
٩ٮاؿ 

ٔجؽالكبلـ 
 إدريف ٚبلد٫

 ـهكآراؤق ا٣ٕٞؽيح 298اجل٪يؽ ث٨ حم٧ؽ ت 
 كالىٮٚيح ٔؿض ك٦٪ةٝنح

٣ُٙ اهلل 
ث٨ مبل 
 ػٮص٫

 قٕٮديح 1430
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ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

٩ٮرق مة٠ؿ يلع   371
 الن٭ؿم

اجل٭ٮد ا٧٤ٕ٣يح ثةمل١٤٧ح ا٣ٕؿبي٫ 
 مٮاص٭ح اتل٘ؿيت دراقح الكٕٮديح يف

 دٞٮي٧يح

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

 قٕٮديح 1435

حم٧ؽ احلكني   374
 الك٤ي٧ةين

اجلٮا٩ت ا٣ٕٞؽيح يف ٠ذةب ٝة٩ٮف 
اتلأكي٢ ل٤ٞةيض أيب ثكؿ ث٨ ا٣ٕؿيب ٦ٓ 

 حتٞي٫ٞ كاتل٤ٕيٜ ٤ٔي٫

قيؽ قةثٜ 
 اتل٭ةيم

 ٦٘ؿيب 1405

375  
٣ُٙ اهلل 

ٔجؽا٣ْٕي٥ 
 ػٮصح

احلت اإل٣يه ٔ٪ؽ الىٮٚيح يف ًٮء 
 ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

حم٧ؽ قيؽ 
 أمحؽ املكري

 قٕٮدم 1419

376  
ثؽريح محيؽ 
ٔجيؽ اهلل 

 الؿااٌف

احلذ٧يح يف ا١ٛ٣ؿ ا٤ٛ٣كيف دراقح 
 حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

امحؽ ٝٮميت 
 خم٤ٮؼ

 قٕٮديح 1437

حم٧ؽ حم٧ٮد   377
 أثٮرظي٥

احلضح يف ثيةف املعضح ا٣ٞك٥ اثلةين 
 حتٞيٜ كدراقح

أمحؽ امل٭ؽم 
 حم٧ؽ امل٭ؽم

 أردين 1406

378  
حم٧ؽ ربيٓ 

 ٬ةدم املؽػٌل

احلضح يف ثيةف املعضح كرشح ٔٞيؽة 
أ٢٬ الك٪ح لئل٦ةـ أيب ا٣ٞةق٥ األوج٭ةين 

 حتٞيٜ ا٣ٞك٥ األكؿ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 قٕٮدم 1404

379  
ق٤ُةف 

ٔجؽالؿمح٨ 
 محيؽ ا٧ٕ٣ريم

احلؽ األرقُٰ أوٮهل كلٮاز٫٦ كآزةرق ىلع 
 ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح

قٕٮد 
يـ ٔجؽا٣ٕـ
 ا٣ٕؿييف

 قٕٮدم 1429
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ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٔجؽ اهلل حم٧ؽ   381
 صةراجليب

 احلك٨ كا٣ٞجط ثني املٕزت٣ح كأ٢٬ الك٪ح
٧٠ةؿ ٬ةم٥ 

 جنة
 قٮداين 1402

٬ؽل حيىي يلع   383
 املةليك

احلكني ث٨ يلع ريض اهلل ٔ٪٭٧ة ثني 
 الك٪ح كالنيٕح دراقح ٦ٞةر٩ح

ٔس٧ةف يلع 
 ظك٨

 قٕٮديح 1437

382  
ٔجؽاهلل ّةٚؿ 

ٔجؽاهلل 
 الن٭ؿم

كاتل٤ٕي٢ ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح احل٧١ح 
 كاجل٧ةٔح..ٔؿض كدراقح

ٔجؽ اهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1424

ظة٦ؽ يلع   381
 إثؿا٬ي٥ ا٣ٛٞي٫

احل٧١ح كاتل٤ٕي٢ ٔ٪ؽ ا٣ٛبلقٛح 
 كاملذلك٧ني

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮدم 1429

حم٧ؽ ربيٓ   384
 ٬ةدم املؽػٌل

 احل٧١ح كاتل٤ٕي٢ يف إٔٚةؿ اهلل
٧٠ةؿ ٬ةم٥ 

 جنة
 قٕٮدم 1398

دريف ثذٮؿ إ  385
 حم٧ؽ ثؿ٩ةكم

احلٮاريٮف ثني اجلرصا٩يح كاإلقبلـ 
 دراقح ٦ٞةر٩ح

حم٧ؽ ظكةف 
 ٠كجح

 قٕٮدي٫ 1427

ٔجؽاهلل قٕيؽ   386
 وة٣ط ا٣ٕذحيب

احليةة ا٣ربزػيح ٔ٪ؽ ا٣ٛؿؽ اإلقبل٦يح 
كامل٪تكجح لئلقبلـ دراقح ٩ٞؽيح يلع 

 ًٮء ٔٞيؽة أ٢٬ الك٤ٙ

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

 قٕٮدم 1430

ظكني صةثؿ   387
 مٮىس

 يةة ا٣ربزػيح يف اإلقبلـاحل
حم٧ؽ يٮقٙ 

 النيغ
 اردين 1399

388  
ٔجؽاهلل ًيٙ 

اهلل أمحؽ 
 ا٣ٕؿيةين

اخل٧يين كآراؤق االٔذٞةديح كآزةرق يف 
 ا١ٛ٣ؿ اإلقبليم دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

٬نةـ 
إق٧ةٔي٢ 

 الىيين

 قٕٮدم 1434
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ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

اغ٣ت يلع   389
 ٔٮايج

اخلٮارج دةرخي٭٥ كآراؤ٥٬ اإلٔذٞةديح 
 كمٮٜٚ اإلقبلـ ٦٪٭ة

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 يٮقٙ

 قٕٮدم 1399

ٔجؽالٮ٬ةب   391
 ػ٤ي٢ الؿمح٨

 ادلٔٮة الك٤ٛيح يف مج٫ ا٣ٞةرة اهل٪ؽيح

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 ٬٪ؽم 1407

أظبلـ حم٧ؽ   393
 قٕيؽ ثةمحؽاف

٭ة كأق٤ٮب٭ة ٔٮ  ادلٔٮة يف قٮرة اغٚؿ مًٮ

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 قٕٮديح 1410

392  
ق٤ي٧ةف ٤َٜ 

ٔجؽاهلل 
 احلةزيم

ٔٮة كا٣ٕٞيؽة يف ٝىح مٮىس ٤ٔي٫ ادل
 الكبلـ

ٔجؽالن١ٮر 
 حم٧ؽ أ٦ةف

 قٕٮدم 1410

أثٮ زيؽ حم٧ؽ   391
 حم٧ؽ ميك

ادل٠ذٮر يلع قةيم ا٣جنةر كمٮ٫ٛٝ ٨٦ 
 ا٣ٛؿؽ ٔؿض ك٩ٞؽ

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 قٕٮدم 1427

394  
حم٧ؽ ٩ٮر 
مىُىف 
 الؿ٬ٮاف

 ادلي٧ٞؿاَيح كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭ة

ٔجؽالؿمح٨ 
ظج٪١ح 
 امليؽاين

 ٮرمق 1403

أمحؽ يلع   395
 ظحل

 ادلي٨ كا٤ٛ٣كٛح املةديح اجلؽحلح
حم٧ؽ 
 ا٣٘ـايل

 قٮرم 1396
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ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٔجؽالن١ٮر   396
 حم٧ؽ أ٦ةف

 اذلات اإلهليح ثني اإلقبلـ كاجلرصا٩يح
ٔٮض اهلل 

 ظضةزم
 مٮريذةين 1396

397  
أقة٦ح 

ٔجؽا٣ٞةدر 
 الؿيف

الؿؤل كاألظبلـ ثني اجلىٮص الرشٔيح 
 ك٦ؽرقح اتلع٤ي٢ اجلٛيس

أمحؽ ُٔيح 
ـ٬ؿ اين ػػ ال

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 قٕٮدم 1411

398  
حم٧ؽ ر٦زياف 

٬ؽيٙ 
 الكبييع

الؿاٗت األوٛ٭ةين كآراؤق ا٣ٕٞؽيح 
 كمٮ٫ٛٝ ٨٦ ا٣ٛبلقٛح كا٣ٛؿؽ األػؿل

رشيٙ 
النيغ 
وة٣ط 
 اخلُيت

 قٕٮدم 1433

399  
٬ةين ٩ٮح 

 ثكؿ ٬ٮقةكم

الؿد ىلع ادلصٮم ل٤نيط حم٧ؽ ث٨ ظكني 
 ا٣ٛٞي٫ دراقح كحتٞيٜ

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1430

ٔجؽالٮ٬ةب   211
 ػ٤ي٢ الؿمح٨

الؿد ىلع الؿاٌٚح أليب ظة٦ؽ حم٧ؽ 
 املٞؽيس حتٞيٜ كدراقح خمُٮط

حميي ادلي٨ 
 الىةيف

 ٬٪ؽم 1401

213  
٦٭ىن قةل٥ 
 قٕيؽ مؿيع

الؿقةا٢ كاملكةا٢ ا٣ٕٞؽيح املجكٮبح 
 لئل٦ةـ النةٚيع رمح٫ اهلل

ٔجؽا٣ٕـيـ 
أمحؽ 

 احل٧يؽم

1437 

  

212  
مؿي٥ 

ٔجؽا٣ٕةؿ اغيل 
 ةٔؽمالى

الؿقة٣ح ابل٤ٕج١يح لنيغ اإلقبلـ اث٨ 
 دي٧يح دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽ اهلل 
٧ٔؿ 

 ادل٦ييج

 قٕٮديح 1422
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ةالرسائل   املناقش
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  نوان الرسالةع

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

211  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽاهلل يلع 

 ا٣ٞؿين

الؿقة٣ح ال١يبل٩يح لنيغ االقبلـ اث٨ 
 دي٧يح دراقح كحتٞيٜ

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1434

قٕيؽ يلع حيىي   214
 ا٧ٕ٣ؿم

ؽة الؿٚةٔيح ٔؿض ك٩ٞؽ يف ًٮء ٔٞي
 أ٢٬ الك٤ٙ

حم٧ٮد حم٧ؽ 
٫  مـرٔك

 قٕٮدم 1429
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ةالرسائل   املناقش

كتوراه[الكراءات]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

3  
اكم٢ قٕٮد 

 ٦ُرياف ا٣ٕزنم

اػذيةرات اإل٦ةـ أيب ٧ٔؿك ادلاين يف 
ن كدر  اقح٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات دمٕة

ٚيى٢ دمي٢ 
 ا٣٘ـاكم

 قٕٮدم 1434

2  
رأٚخ يلع أكرب 

ٔجؽالن١ٮر 
 ٔـت

اإلرمةد أليب ا٣ٞةق٥ ٦٪ىٮر ث٨ حم٧ؽ 
 186٬الك٪ؽم ت 

ٚيى٢ دمي٢ 
 ا٣٘ـاكم

1437 

  

منة٢ٔ قةل٥   1
 ٔجؽاهلل ثةصةثؿ

اإلاع٩ح ىلع اػذبلؼ ا٣ٞؿاءة إلثؿا٬ي٥ 
ث٨ يٕٞٮب ث٨ يٮقٙ املةليك دراقح 

 كحتٞيٜ

مىُىف 
حم٧ؽ اثٮ 

 ٣تَة

 قٕٮديح 1437

يـيؽ حم٧ؽ   4
 ٔجؽالؿمح٨ ا٧ٕ٣ةر

 ـهكص٭ٮدق يف 564اإل٦ةـ ابل٤جيس ت
 ٥٤ٔ الؿق٥

حيىي حم٧ؽ 
 زمـيم

 قٕٮدم 1437

5  
ٔجؽالؿمح٨ 
٦ٞج٢ ٦ُؿ 

 الن٧ؿم

ي٫ يف رشح ا٣ٞىيؽة  األ٦ةين املًؿ
ا٤ٕ٣ٮيح يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ املؿكيح ٣ٌٕل 

 ـه813ث٨ ٔس٧ةف ث٨ حم٧ؽ املذٮيف 
 ٣ٞةوط حتٞيٜ كدراقحاملٕؿكؼ ثةث٨ ا

حم٧ؽ ٔىةـ 
 ٤ٛ٦ط ا٣ٌٞةة

 قٕٮدم 1436

حيىي ايٮب   6
 حم٧ؽ دكال

اجلٮا٬ؿ اجلْؿة كالؿيةض ا٣ُٕؿق يف ٦ذٮادؿ 
ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش لئل٦ةـ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
مىُىف ػٮص٫ احل٪يف الن٭ري ثٞةرة ثُةؽ 

ٜ ٨٦ ثؽايح ال١ذةب 3397ت   ـهدراقح كحتٞي
 إىل آػؿ قٮرة ٬ٮد ٤ٔي٫ الكبلـ

يةقني ظةِٚ 
ٝةرم اهلل 

 أ٦ني

1437 
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ةالرسائل   املناقش

ة: التفسري]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

3  
أمحؽ ٚةؿ كدل 

حم٧ؽ 
 املٮريذةين

 الـكاج يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح
احلكني 
 أثٮ٬ةم٥

 مٮريذةين 1397

2  
٩بي٫ أي٨٧ 

 امل٘ؿيب

الكنن اإلهليح يف د٘يري املضذ٧ٕةت يف 
ن كدراقح  ًٮء ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دمٕة

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1429

1  
اعئنح محؽاف 

ظة٦ؽ 
 ال٤عيةين

الكيةؽ ا٣ٞؿآين كأزؿق يف اتلٛكري ٔ٪ؽ 
 اإل٦ةـ اث٨ ُٔي٫ دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

إي٧ةف 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ٦٘ؿيب

 قٕٮديح 1437

4  
ٔجؽالؿمح٨ 

اهلل رسكر ٔجؽ
 املُريم

الكيةؽ ا٣ٞؿآين كأزؿق يف دٛكري ا٣ٞؿآف 
ا٣ْٕي٥ ل٤عةِٚ اث٨ ٠سري دراقح ٩ْؿيح 

 دُجيٞيح

ػةدل ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮدم 1429

5  
قٕيؽ حم٧ؽ 

قٕؽ 
 الن٭ؿاين

الكيةؽ ا٣ٞؿآين كأزؿق يف دٛكري املؽرقح 
 ا٤ٕٞ٣يح احلؽيسح

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1427

ي٥ أم٢ إثؿا٬  6
 ٫َ النيغ

الكيةؽ ا٣ٞؿآين كأزؿق يف دٮصي٫ املتنةث٫ 
 ال٤ْٰٛ يف ٝىح إثؿا٬ي٥ ٤ٔي٫ الكبلـ

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 مرصيح 1429

7  
حم٧ؽ إثؿا٬ي٥ 

ٔجؽاهلل 
 الن٧كةف

الكيةؽ ا٣ٞؿآين كدالتل٫ ىلع ا٣رتصيط يف 
دٛكري اتلعؿيؿ كاتل٪ٮيؿ ل٤ُة٬ؿ ث٨ 

 اعمٮر

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 ٕٮدمق 1432
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

8  
وةحلح حم٧ؽ 
زي٨ أمحؽ 

 ُٚةين

الن٭ةدة كأصؿ الن٭يؽ يف ًٮء ال١ذةب 
 كالك٪ح

حم٧ؽ مٮٌف 
 ػرض

 قٕٮديح 1406

أق٧ةء ٧ٔؿ   9
 ظك٨ ٚؽٜٔ

 الىرب يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح
مىُىف 

 أ٦ني اتلةزم
 قٕٮديح 1399

31  
اعدؿ حم٧ؽ 

وة٣ط 
 أثٮا٣ٕبلء

الرصاع ثني احلٜ كابلة٢َ ٧٠ة صةء يف 
 قٮرة األٔؿاؼ

ؽ مكٕ
ٔجؽاملُٰٕ 

 ا٣زباكم

 قٕٮدم 1409

33  
حم٧ؽ ٔجؽاهلل 

 ٩ةرص ّةٚؿ

الىبلة يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح 
يح ٔٮ  مًٮ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1429

32  
مؿي٥ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 أثٮيلع

الى٤ط كاإلوبلح يف ا٣ٞؿأف ال١ؿي٥ 
يح ٔٮ  دراقح مًٮ

حم٧ؽ َة٬ؿ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ٩ٮركيل

 قٕٮديح 1421

31  
ٔجؽالؿظي٥ 

ٮد حيىي احل٧
 ا٣٘ة٦ؽم

عةؾ ث٨ مـاظ٥ اهلبليم كدٛكريق  اٌل
 ل٤ٞؿآف ال١ؿي٥

ٔٮيؽ ٔيةد 
 املُؿيف

 قٕٮدم 1407

34  
دكيخ ث٨ زيؽ 

 احلةريث
 ا٥٤ْ٣ كأزؿق ىلع ا٣ٛؿد كاملضذ٧ٓ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 
 احل٧يؽم

 قٕٮدم 1407



 112  دليل الرسائل العلمية           

ةالرسائل   املناقش
ة: التفسري]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

أمحؽ قٕؽ   35
 ظة٦ؽ احلؿيب

ا٣ٕةـ املؿاد ث٫ اخلىٮص يف ا٣ٞؿآف كبيةف 
 آزؿق يف اتلٛكري

يةد ػ٤ي٢ ز
 ادلاغ٦ني

 قٕٮدم 1433

أمحؽ اعمؿ   36
 ٧ٔؿ احلكين

ا٣ٕجةدات املةحلح يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح 
يح ٔٮ  مًٮ

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1436

حم٧ؽ ػري   37
 ا٣ٕؽكم

ا٣ٕربة ٨٦ ٝىح مٮىس ٤ٔي٫ الكبلـ يف 
 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

ا٣ٕضيم 
د٦٪٭ٮرم 

 ػ٤يٛح

 أردين 1400

38  
رٚيٞح ٧ٔؿ 
 ثكؿ وجةغ

 ٨ ٝىح يٮقٙ ٤ٔي٫ الكبلـا٣ٕربة ٦
أمحؽ أمحؽ 

 ٤ٗٮش
 قٕٮديح 1406

39  
ٔجؽاهلل 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 وة٣ط ابلةيق

بلص٭ة يف ًٮء ا٣ٞؿآف  ا٣ٕؽاكة أقجةث٭ة ٔك
يح ٔٮ  ال١ؿي٥ دراقح مًٮ

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 قبلـ

 قٕٮدم 1435

21  
٦ذٕت ػ٤ٙ 

٦ذٕت 
 الك٤يم

ا٣ٕؽؿ كالؿمحح يف اجل٭ةد اإلقبليم يف 
 ق٥٤ٔرص اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ ك

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1420

كاا٢ حم٧ؽ   23
 يلع صةثؿ

 ا٣ٕـة يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
ق٤ي٧ةف 

 الىةدؽ ابلرية
 قٕٮدم 1431

22  
مة٠ؿ 

ٔجؽاهلل آؿ 
 ٩ةرص

يح ٔٮ  ا٫ٕٛ٣ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح مًٮ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1432
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سنة 
 املناقشة
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21  
ُٔبل ٧ٔؿ 

رساج 
 ظ٤ٮاين

يح  ٔٮ يف ا٣ٕٞةب ادل٩يٮم دراقح مًٮ
 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

جنجح ٗبلـ 
٩يب ٗبلـ 
 ابلة٠كذةين

 قٕٮديح 1436

24  
أمحؽ يلع 

ظيةف 
 ظؿييص

ا٣ٕٞؽ اجلٌيؽ يف رشح ا٣ٞىيؽ أليب 
ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ يٮقٙ ث٨ حم٧ؽ الك٧ني 
احل٤يب حتٞيٜ كدراقح ٨٦ أكؿ ثةب ا٣ٛذط 

كاإل٦ة٣ح ثني ال٤ْٛني إىل آػؿ ثةب 
 البل٦ةت

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 الك٪ؽم

 قٕٮدم 1424

25  
٩ةرص قٕٮد 
 محٮد ا٣ٞسةيم

ا٣ٕٞؽ اجلٌيؽ يف رشح ا٣ٞىيؽ( ل٤ك٧ني 
احل٤يب ٨٦ أكؿ ٚؿش احلؿكؼ قٮرة 

 ابلٞؿة ٨٦ أكهلة إىل ٩٭ةيذ٭ة حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 الك٪ؽم

 قٕٮدم 1424

26  
ٔجؽامل٭ي٨٧ 
ٔجؽالكبلـ 

 َعةف

ا٣ٕ٪ٮاف يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ أليب ا٣ُة٬ؿ 
٤ٙ األ٩ىةرم حتٞيٜ إق٧ةٔي٢ اث٨ ػ

 كدراقح

ٔجؽا٣ٛذةح 
إق٧ةٔي٢ 

 م٤يب

 قٮرم 1403

27  
قة٦يح حم٧ؽ 
 خمذةر ػةدل

ا٣ٕ٭ٮد ككصٮب الٮٚةء ث٭ة يف ًٮء ال١ذةب 
 كالك٪ح

يٮقٙ 
ٔجؽالؿمح٨ 

جٓ  اٌل

 قٕٮديح 1402

28  

إثؿا٬ي٥ 
ٔجؽاهلل 
إثؿا٬ي٥ 
ـ٬ؿاين  ال

ا٣ٞؿاءات املذٮادؿة كأزؿ٬ة يف اتلٛكري 
ٕةين ا٣ٞؿآف دراقح دُجيٞيح ىلع ٠ذةب ٦
ـصةج  كإٔؿاث٫ ل٤

مىُىف 
حم٧ؽ أثٮ 

 َة٣ت

 قٕٮدم 1431
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29  
حم٧ؽ قٕؽ 
ٔجؽاهلل 

 ا٣ٞؿين

ا٣ٞؿاءات املذٮادؿة كدٮصي٭٭ة يف لكةف 
ن كدراقح  ا٣ٕؿب الث٨ ٦٪ْٮر دمٕة

مىُىف 
حم٧ؽ اثٮ 

 َة٣ت

 قٕٮدم 1434

11  

ٔجؽاهلل 
ٔجؽاملضيؽ 

ٔجؽاهلل 
 ٧٩٪اكين

ن  ة ا٣ٞؿاءات يف دٛكري ا٣ٛؼؿ الؿازم ًٔؿ
 راقحكد

مٕجةف حم٧ؽ 
 إق٧ةٔي٢

 قٕٮدم 1427

حم٧ؽ ٧ٔؿ   13
 قةل٥ ثةزمٮؿ

 ا٣ٞؿاءات كأزؿ٬ة يف اتلٛكري كاألظاكـ

ٔجؽالكذةر 
ٚذط اهلل 

 قٕيؽ

 قٕٮدم 1413

12  
حم٧ؽ ظكني 
 ظك٨ ا٣ٞؿين

ا٣ٞؿب ٨٦ اهلل كاملٞؿبٮف يف ا٣ٞؿآف 
يح ٔٮ  ال١ؿي٥ دراقح مًٮ

٫َ اعثؽي٨ 
 ٫َ محؽ

 قٕٮدم 1437

11  
ػةدل قيٙ 
اهلل قييف 
 إقبلـ اهلل

 ا٣ٞك٥ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

حم٧ؽ 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ا٣ٞييع

 ٬٪ؽم 1403

14  
مؿي٥ 

ٔجؽا٣ٞةدر 
 الكجةيع

 ا٣ٞىح يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
أمحؽ أمحؽ 

 ٤ٗٮش
 قٕٮديح 1405

٧ٔةد ز٬ري   15
 ظةِٚ

 ا٣ٞىه ا٣ٞؿآين ثني اآلثةء كاألث٪ةء
يٙ  أثًٮ

 دلة٬ؽ ظك٨
 قٕٮدم 1408



 115   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
ة: التفسري]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
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سنة 
 املناقشة
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16  

ٔجؽالؿمح٨ 
إثؿا٬ي٥ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 احل٧ييض

 ا٣ٌٞةء ك٩ْة٫٦ يف ال١ذةب كالك٪ح
قيؽ قةثٜ 

 اتل٭ةيم
 قٕٮدم 1404

17  
قةل٥ ٗؿـ 
اهلل حم٧ؽ 
ـ٬ؿاين  ال

الاكيف يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ أليب ٔجؽ اهلل 
يين األمبيٌل  حم٧ؽ ث٨ رشيط الٔؿ

 األ٩ؽليس دراقح كحتٞيٞة

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1419

18  
ٔجؽ اهلل 
ٝةق٥ ٔجؽ 

 اهلل

 كف يف ال١ذةب كالك٪حال١رب كاملذ١رب

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 ي٧ةين 1420

ٔيؽ ٦ؽٔش   19
 ٚ٭يؽ الكبييع

ٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٛؿآف ل٤س٤ٕيب  ال١ن
٨٦ أكؿ قٮرة ال١٭ٙ إىل آػؿ قٮرة 
 مؿي٥.دراقح كحتٞيٜ كختؿيش كد٤ٕيٜ.

ظكجني 
 حم٧ؽ ٧٤ٚجةف

 قٕٮدم 1423

41  
حم٧ؽ يلع 

وة٣ط 
 ا٣٘ة٦ؽم

ٞؿآف ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣
ال١ؿي٥ ل٤س٤ٕيب ا٣ٞك٥ الكةثٓ ٔرش ٨٦ 

أكؿ قٮرة امل٪ةٚٞٮف إىل ٩٭ةيح قٮرة 
 املـم٢ دراقح كحتٞيٞة كختؿجية كد٤ٕيٞة

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1420

43  
أمحؽ حم٧ؽ 

اثؿا٬ي٥ 
 ا٣ربيؽم

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف 
ال١ؿي٥ ل٤س٤ٕيب ٨٦ أكؿ قٮرة ابلرل إىل 

ةس دراقح كحتٞيٞة ٩٭ةيح قٮرة اجل
 كختؿجية كد٤ٕيٞة

ٔجؽ اهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1420
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42  
ٝةرم أمحؽ 
 دي٨ ظةيج

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف أليب 
( دراقح كحتٞيٜ 427إقعةؽ اثل٤ٕيب )ت 

ا٣ٞك٥ اثلة٨٦ ٨٦ أكؿ قٮرة إثؿا٬ي٥ إىل 
 آػؿ قٮرة اإلرساء

أمحؽ ُٔةاهلل 
 ٔجؽاجلٮاد

 ثة٠كذةين 1423

41  
دمٕح  ٔجؽاهلل

حم٧ؽ 
ٕي٧ح  أثَٮ

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف أليب 
٬( دراقح 427إقعةؽ اثل٤ٕيب )ت 

كحتٞيٜ كختؿيش كد٤ٕيٜ ٨٦ أكؿ قٮرة آؿ 
 ٧ٔؿاف إىل آػؿ الكٮرة.

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 ٤ٚكُيين 1424

44  
ٔٛؿاء حم٧ؽ 

 ٜ٤ُ٦
 املرصم

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف أليب 
( دراقح 427٬إقعةؽ اثل٤ٕيب )ت

كحتٞيٜ كد٤ٕيٜ ٨٦ أكؿ قٮرة اجل٢٧ إىل 
 آػؿ قٮرة الكضؽة

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ٔـت الٮايٌل

 قٕٮدي٫ 1428

45  
ػةدل حم٧ؽ 

 الٮذي٪ةين

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف أليب 
إقعةؽ اثل٤ٕيب دراقح كحتٞيٜ كختؿيش 
كد٤ٕيٜ ا٣ٞك٥ اثلةين ٔرش ٨٦ أكؿ قٮرة 

 األظـاب إىل آػؿ قٮرة يف

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1429

46  
ٚؿيؽة حم٧ؽ 

أمحؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف أليب 
إقعةؽ اثل٤ٕيب ٨٦ أكؿ قٮرة احلضؿات 

إىل آػؿ قٮرة الؿمح٨ دراقح كحتٞيٜ 
ن   كختؿيش كد٤ٕيٞة

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮديح 1422
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47  
دمةؿ حم٧ؽ 

ربٕني 
 ا٣٘ة٦ؽم

يب ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف أل
دراقح كحتٞيٜ  427اقعةؽ اثل٤ٕيب ت

ا٣ٞك٥ الكةدس ٨٦ أكؿ قٮرة اتلٮبح إىل 
 آػؿ قٮرة يٮنف

ظكجني 
 حم٧ؽ ٧٤ٚجةف

 قٕٮدم 1422

48  
ػةدل ٔٮف 
صؿيبيٓ 
 ا٣ٕزنم

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف أليب 
اقعةؽ اثل٤ٕيب دراقح كحتٞيٜ كد٤ٕيٜ 

٨٦ قٮرة  ٨٦376 أكؿ ال١ذةب إىل اآليح 
 ابلٞؿة

أمحؽ  حم٧ؽ
 ا٣ٞةق٥

 قٕٮدم 1421

49  
٩ةرص حم٧ؽ 

 الىةاٖ

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف أليب 
اقعةؽ اثل٤ٕيب ٨٦ أكؿ قٮرة املؤ٦٪ني 

 إىل آػؿ قٮرة النٕؿاء

حم٧ؽ َة٬ؿ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ٩ٮركيل

 قٕٮدم 1422

٩ةرص حم٧ؽ   51
 امل٪يٓ

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف اليب 
٬( دراقح 427إقعةؽ اثل٤ٕيب )ت

حتٞيٜ ا٣ٞك٥ اثلة٩ي٨٧ ٝٮهل دٕةىل )٣حف ك
ا٣رب أف دٮلٮ كصٮ٬ك٥( ٨٦ قٮرة ابلٞؿة 

 إيل ٩٭ةيح الكٮرة.

أمحؽ ُٔةاهلل 
 ٔجؽاجلٮاد

 قٕٮدم 1422

وة٣ط ٧٩ؿاف   53
 ٩ةرص احلةريث

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف 
لئل٦ةـ أيب اقعةؽ اثل٤ٕيب دراقح كحتٞيٞة 

كختؿجية كد٤ٕيٞة ٨٦ أكؿ قٮرة ٫َ إىل 
 ػؿ قٮرة احلشآ

ظكجني 
 حم٧ؽ ٧٤ٚجةف

 قٕٮدم 1422
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52  
ػةدل يلع 
ٔجؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف 
لئل٦ةـ أيب اقعةؽ اثل٤ٕيب دراقح كحتٞيٜ 

ا٣ٞك٥ الؿاثٓ ٨٦ أكؿ قٮرة ا٣جكةء إىل 
 آػؿ قٮرة املةاؽة

ٔٮيؽ ٔجةد 
 املُؿيف

 قٕٮدم 1421

٬ةم٥ حمك٨   51
 ثةرصة

ٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري  ا٣ٞؿآف ل٤س٤ٕيب ال١ن
ؿاؼ إىل آػؿ قٮرة األ٩ٛةؿ  ٨٦ أكؿ قٮرة اأٔل

 دراقح كحتٞيٜ كختؿيش كد٤ٕيٜ

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

 قٕٮدم 1431

54  
وبلح قةل٥ 

قٕيؽ 
 ثةٔس٧ةف

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف 
ل٤س٤ٕيب ٨٦ أكؿ قٮرة املؽزؿ إىل ٩٭ةيح 

قٮرة ا٣ٛضؿ ا٣ٞك٥ اثلة٨٦ ٔرش دراقح 
 د٤ٕيٜكحتٞيٜ ك

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1421

55  
ٔجؽاهلل ٔٮاد 

 ٚ٭ؽ اجل٭ين

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف 
ل٤س٤ٕيب ٨٦ ػبلؿ قٮرة األ٩ٕةـ دراقح 

 كحتٞيٜ كختؿيش كد٤ٕيٜ

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1430

56  
٬جحاهلل 

وةدؽ قٕيؽ 
ؿب  أثٔٮ

ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري ا٣ٞؿآف 
٨٦ أكؿ -كةدس ٔرشا٣ٞك٥ ال-ل٤س٤ٕيب

قٮرة الٮإٝح إىل ٩٭ةيح قٮرة 
 اجل٧ٕح،دراقح كحتٞيٜ كختؿيش كد٤ٕيٜ.

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮديح 1423

دمةؿ حم٧ؽ   57
 ا٣٘ة٦ؽم

ال١نٙ كابليةف أليب إقعةؽ اثل٤ٕيب 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ اتلٮبح إىل آػؿ 

 يٮنف

ظكجني 
 حم٧ؽ ٧٤ٚجةف

 قٕٮدم 1422
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58  
٬٪ؽ إثؿا٬ي٥ 

٥ إثؿا٬ي
 ٬ـازم

ال١نٙ كابليةف أليب أقعةؽ اثل٤ٕيب 
دراقح كحتٞيٜ كختؿيش كد٤ٕيٜ ٨٦ أكؿ 

 قٮرة ٚى٤خ إىل آػؿ قٮرة ا٣ٛذط

إثتكةـ ثؽر 
 اجلةثؿم

 قٕٮديح 1435

59  
ا٦ةين دمي٢ 
حم٧ؽ زيين 

 اجلٛؿم

اللك٧ح ك دالتل٭ة يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح 
يح ٔٮ  مًٮ

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮديح 1435

61  
ٚ٭ؽ ػجيت 

٣ط وة
ـ٬ؿاين  ال

املأزٮر ٨ٔ اإل٦ةـ النةٚيع يف اتلٛكري ٨٦ 
 أكؿ ا٣ٞؿآف إىل آػؿ قٮرة ابلٞؿة

ٔٮيؽ ٔيةد 
 املُؿيف

 قٕٮدي٫ 1428

63  
 قة٦يح ٔجؽ

الٮ٬ةب وة٣ط 
 رساج يلع

املأزٮر ٨ٔ اإل٦ةـ النةٚيع يف دٛكري 
ح ٨٦  اآليةت ٨٦ ػبلؿ ٠ذج٫ املُجٔٮ
 قٮرة آؿ ٧ٔؿاف إىل آػؿ قٮرة املةاؽة

حم٧ؽ 
اهلل كدل ٔجؽ

 ٠ؿي٥

 قٕٮدم 1424

62  
ظكجني حم٧ؽ 

ظكني 
 ٧٤ٚجةف

املةؿ ٠كج٫ كإ٩ٛة٫ٝ يف ًٮء ال١ذةب 
 كالك٪ح

حم٧ؽ 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ا٣ٞييع

 قٕٮدم 1405

ثؽر حم٧ؽ   61
 الك٧يٍ

 املةكردم يف دٛكريق اجل١خ كا٣ٕيٮف

ٔجؽالٮ٬ةب 
ٔجؽالٮ٬ةب 

 ٚةيؽ

 ٠ٮييت 1407

64  
٩ٮريكح ٔجؽ 
اهلل ظةرث 

 ٧٤ٔةء

كاإلصذ٧ةٔيح ٧٠ة املجةدمء ا٣ٕٞؽيح 
 دىٮر٬ة قٮرة النٮرل

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 ا٩ؽك٩حكيح 1409
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ٚةاٞح ظك٨   65
 أمحؽ احلكين

املتنةث٫ ال٤ْٰٛ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ 
 كدٮصي٭٫ ٨٦ ػبلؿ اٝٮاؿ املٛرسي٨.

حم٧ؽ أ٦ني 
 ُٔيح ثةمة

 قٕٮديح 1425

ٔٛةؼ حم٧ؽ   66
 قٕيؽ ٔيؽ

املضذ٧ٓ اإلقبليم ٧٠ة دىٮرق قٮرة 
 املةاؽة

ٔجؽابلةقٍ 
 إثؿا٬ي٥ ث٤جٮؿ

 قٕٮديح 1412

٧ٔؿ يٮقٙ   67
 محـة

 املض٢٧ كاملجني يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

حم٧ؽ 
أثٮاجلٮر 
 احلؽيؽم

 قٮداين 1402

68  
ٚ٭ؽ مذٮم 
ٔجؽاملٕني 

 النذٮم

املؿصعةت ال٤٘ٮيح يف دٛكري آيةت 
 األظاكـ دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1431

69  
حم٧ؽ محٮد 

حم٧ؽ 
 زكرماأل

املؿمؽ يف الٮٝٙ كاإلثذؽاء ىلع ٦ؾا٬ت 
ا٣ٞؿاء الكجٕح املذٜٛ ىلع ٝؿاءد٭٥ ريض 
اهلل ٔ٪٭٥ أدمٕني أليب حم٧ؽ احلك٨ ث٨ 

٬( ٨٦ ثؽايح قٮرة 511يلع ا٧ٕ٣ةين )ت 
 املةاؽة إىل آػؿ ال١ذةب.

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1424

٬٪ؽ ٦٪ىٮر   71
 ٔٮف ا٣ٕجؽيل

اء الكجٕح املؿمؽ يف الٮٝٮؼ ىلع ٦ؾا٬ت ا٣ٞؿ
ري٥٬ ٨٦ ثةيق األا٧ح ا٣ٞؿاء كاملٛرسي٨ كدبيني  ٗك

املؼذةر ٦٪٭ة ىلع ٦ؾا٬ت الكجٕح املذٜٛ ىلع 
ٝؿاءد٭٥ ريض اهلل ٔ٪٭٥ أدمٕني أليب حم٧ؽ احلك٨ 

٬( ٨٦ ثؽايح قٮرة ا٣ٛةحتح 511ث٨ يلع ا٧ٕ٣ةين )ت
 إىل ٩٭ةيح قٮرة ا٣جكةء

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 الك٪ؽم

 قٕٮديح 1424



 121   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
ة: التفسري]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

73  
يلع حم٧ؽ 

ٔجؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

املؿكيةت كاآلراء يف ا٣جكغ ػبلؿ دٛكري 
 اث٨ صؿيؿ ا٣ُربم دمٕة كختؿجية

ٔجؽ اهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1420

ٔجؽالى٧ؽ   72
 ثكؿ اعثؽ

املكؤكحلح كو٤ذ٭ة ثةتلاكحلٙ الرشٔيح يف 
 ًٮء ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 قٕٮدم 1398

71  
ٚ٭ؽ ٦جةرؾ 
ٔجؽاهلل 

 الٮ٬يب

املنرتًلح ثني ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف املكةا٢ 
 كأوٮؿ ا٫ٞٛ٣ كأزؿ٬ة يف ال٤ذٛكري

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1430

ؿيؽ  74  حم٧ؽٚ 
 ادلي٨ رامؽ

 املكضؽ احلؿاـ يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح
مىُىف 

 أ٦ني اتلةزم
 ث٪ضبلدييش 1400

جنةة محـة   75
 حم٧ؽ ثةكزيؿ

املنلك ال٤٘ٮم ٔ٪ؽ املٛرسي٨ أ٩ٮا٫ٔ 
ؿؽ د٫ٕٚ د راقح ٩ْؿيح كأقجةث٫ َك
 دُجيٞيح

قةيم مكةٔؽ 
 اجل٭ين

1436 

  

76  
زب٨ ٔجؽاهلل 
 زب٨ ا٣ٕذحيب

املٕٮٝةت ٨ٔ اجل٭ةد يف قبي٢ اهلل كقج٢ 
 ٔبلص٭ة يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح.

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 قٕٮدم 1423

77  
ٔجؽالؿمح٨ 
قةل٥ حم٧ؽ 

 يلع

ؽاد يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥  املٞةث٤ح ثني اأًل
اغ٣ت حم٧ؽ 

 احلةميض
1437 

  

ثؽيح حم٧ؽ اع  78
 قٕيؽ ٔيؽ

 املٞةوؽ ال١ربل يف قٮرة األ٩ٕةـ
قيؽ قةثٜ 

 اتل٭ةيم
 قٕٮديح 1413
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79  

كحلؽ ث٨ 
حم٪ٮس ث٨ 

أمحؽ 
ـ٬ؿاين  ال

املٞٮالت ا٣يت أث٤ُ٭ة ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ 
يح ٔٮ  ك٦٪٭ض٫ يف إثُةهلة دراقح مًٮ

ٔٮيؽ ث٨ 
 ٔيةد املُؿيف

 قٕٮدم 1426

81  
ـق  يةرس مح

 ثٮلرشم

 ا٣ٞؿاءات املبل يلع ا٣ٞةرم كص٭ٮدق يف
٤ٮ٦٭ة  ٔك

مٕجةف حم٧ؽ 
 إق٧ةٔي٢

1431 
  

83  
ٔجؽ اهلل 

٦ٞج٢ ّةٚؿ 
 ا٣ٞؿين

امل٪ةقجةت يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح 
دُجيٞيح لكٮريت ا٣ٛةحتح كابلٞؿة ٨٦ 

 دٛكري ا٣ٛؼؿ الؿازم

ٔجؽاحل٧يؽ 
 ٧ٔؿ األ٦ني

 قٕٮدم 1413

82  
يٮقٙ 

زيؽاف مـيؽ 
 الك٤يم

امل٪ةقجةت كآزؿ٬ة يف دٛكري اتلعؿيؿ 
ؽ كاتل٪ٮ يؿ الث٨ اعمٮر ٨٦ أكؿ قٮرة الٔؿ

 إىل آػؿ قٮرة مؿي٥ دمٓ كدراقح كحت٤ي٢

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1430

81  
ٔجؽالؿمح٨ 
يتي٥ ثؿدم 

 ا٣ٌٌٛل

امل٪ةقجةت كأزؿ٬ة يف دٛكري اتلعؿيؿ 
كاتل٪ٮيؿ الث٨ اعمٮر ٨٦ أكؿ قٮرة 
ا٣جكةء إىل آػؿ قٮرة األٔؿاؼ دمٓ 

 دراقح كحت٤ي٢

إق٧ةٔي٢ 
الكذةر ٔجؽ

 املي٧ين

 ٠ٮييت 1430

84  
٩ؽي٨ 

مىُىف 
 الك٤ييم

امل٪ةقجةت كآزؿ٬ة يف دٛكري اتلعؿيؿ 
كاتل٪ٮيؿ الث٨ اعمٮر ٨٦ قٮرة اال٩ٛةؿ 

ظىت ٩٭ةيح قٮرة اتلٮبح دمٓ كدراقح 
 كحت٤ي٢

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1431
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85  
٧ٔؿ حم٧ؽ 
ٔجؽاهلل 
 املؽيٛؿ

امل٪ةقجةت كأزؿ٬ة يف دٛكري اتلعؿيؿ 
يؿ ل٤ُة٬ؿ اث٨ اعمٮر ٨٦ أكؿ كاتل٪ٮ

ن  قٮرة ٫َ إىل آػؿ قٮرة ا٣ٞىه دمٕة
 كدراقح ك٩ٞؽ

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮدم 1429

أمحؽ حم٧ؽ   86
 ٝةق٥ ٦ؾ٠ٮر

امل٪ةقجةت كأزؿ٬ة يف دٛكري اتلعؿيؿ 
كاتل٪ٮيؿ ل٤ُة٬ؿ اث٨ اعمٮر ٨٦ ػبلؿ 
ن  قٮرة ا٣ٛةحتح كابلٞؿة كآؿ ٧ٔؿاف دمٕة

 كدراقح ك٩ٞؽ

إق٧ةٔي٢ 
كذةر ٔجؽال

 املي٧ين

 ي٧ين 1429

87  

ٔجؽاهلل 
٦ٕةي٢ 

ٔضي٧ةف 
 ا٣ٞعُةين

امل٪ةقجةت كأزؿ٬ة يف دٛكري اتلعؿيؿ 
كاتل٪ٮيؿ ل٤ُة٬ؿ ث٨ اعمٮر ٨٦ أكؿ قٮرة 

 ا٣ٕ٪١جٮت إىل آػؿ قٮرة احلضؿات

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮدم 1431

88  
ممؽكح دؿيك 

حم٧ؽ 
 ا٣ٞعُةين

امل٪ةقجةت كأزؿ٬ة يف دٛكري اتلعؿيؿ 
ؿ ل٤ُة٬ؿ ث٨ اعمٮر ٨٦ أكؿ قٮرة كاتل٪ٮي

 ؽ إلًل آػؿ قٮرة اجلةس

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1430

89  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 
 احل٧يؽم

 امل٪ةٚٞٮف يف ا٣ٞؿآف
حم٧ؽ حم٧ؽ 

 الك٧ةيح
 قٕٮدم 1395

ػةدل حم٧ؽ   91
 أمحؽ ُٔيح

امل٪٭ش الٮٝةيئ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح 
 دأوي٤يح

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1435
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93  

٩ةيٙ ٝجبلف 
ريٙ 

الك٤ييف 
 ا٣ٕذحيب

املٮاٝٙ اإلي٧ة٩يح ل٧٤ؤ٦٪ني ثؽٔٮات 
 الؿق٢ يف ا٣ٞىه ا٣ٞؿآين

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 قٕٮدم 1408

92  
ٔجؽالؿمح٨ 

حم٧ؽ ٬نجٮؿ 
 الن٭ؿم

 امليةق كالؿيةح يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
قيؽ قةثٜ 

 اتل٭ةيم
 قٕٮدم 1409

91  
ٔجؽالى٧ؽ 
ٔجؽاملضيؽ 

 و٧ؽم

ٮيع  يف قٮرة النٕؿاء اجلةقٜ املًٮ

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 إيؿاين 1435

94  
حم٧ؽ قٕؽ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 آؿ قٕٮد

 اجلرصا٩يح يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
حم٧ؽ حم٧ؽ 

 الك٧ةيح
 قٕٮدم 1398

95  
ٔجؽالؿمح٨ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 الكؽيف

اهلجةت الكجيح ا٤ٕ٣ية ىلع أثيةت النةَجيح 
 الؿاايح

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1422

96  
 أنف دمي٢

 َجةرة
 الٮويح يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 بل٪ةين 1400

97  
ٔجؽالؿمح٨ 

ٔجؽاهلل وة٣ط 
 ا٧ٕ٣ؿم

ن كدراقح ِ يف دٛكري الك٤ٙ دمٕة  الٔٮ

ق٤ي٧ةف 
الىؽاؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1427
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98  
ٔجؽ اهلل يلع 

رايج 
 املُريم

الٮٝٙ كاإلثذؽاء يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ 
 كأزؿ٧٬ة يف األظاكـ كاتلٛكري

ظ٤يم 
ؼ ٔجؽالؿؤك

 ٔجؽا٣ٞٮم

 قٕٮدم 1421

ٔجؽالٮ٬ةب   99
 ٣ُيف ادلي٤يم

ثٕي ٦ٕةل٥ املضذ٧ٓ اإلقبليم ٨٦ قٮرة 
 األظـاب

حم٧ؽ 
الىةدؽ 
 ٔؿصٮف

 ي٧ةين 1398

311  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
راثط رزيٞةف 

 الك٤يم

ث٪ةء املٕىن اإلدمةيل ٔ٪ؽ املٛرسي٨ دراقح 
 دأوي٤يح دُجيٞيح ىلع قٮرة األظٞةؼ

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1437

قٕيؽ ٧ٔؿ   313
 ثةٝةزم

 ث٪ٮ اجلٌري ٨٦ ػبلؿ قٮرة احلرش

ا٣ٕضيم 
د٦٪٭ٮرم 

 ػ٤يٛح

 قٕٮدم 1399

312  
أمحؽ ٚةؿ كدل 

حم٧ؽ 
 املٮري٪ةين

حتؿيؿ ا٢ٕٞ٣ كدثجيخ اتلٮظيؽ يف ًٮء 
 ال١ذةب كالك٪ح

حم٧ؽ 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ا٣ٞييع

 مٮريةين 1403

311  
ٔجؽ اهلل 

ظة٦ؽ أمحؽ 
 الك٤ي٧ةين

رزيح يف حتٞيٜ كدراقح ٠ذةب ا٣ٛؿيؽة ابلة
ظ٢ ا٣ٕٞيؽة النةَجيح يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ 

٦ةـ ٬جحاهلل ٔجؽالؿظي٥ ابلةرزم لئل
 718ت

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1418
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314  
حم٧ؽ حمٛٮظ 

حم٧ؽ 
 الن٪ٞيُٰ

حتٞيٜ كدراقح ٠ذةب ا٣جرش لئل٦ةـ حم٧ؽ 
٬( ٨٦ 811ث٨ حم٧ؽ اجلـرم املذٮىف ق٪ح )

 أكؿ ثةب ٚؿش احلؿكؼ إىل ٩٭ةيح ال١ذةب.

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 الك٪ؽم

 قٕٮدم 1426

٦٭ؽيح قٕيؽ   315
 يلع الن٭ؿم

حتٞيٜ كدراقح خمُٮط قؤاالت ا٣ٞؿآف 
إلثؿا٬ي٥ ث٨ يٮقٙ ا٣٘ـ٩ٮم املذٮيف ق٪ح 

633٬ 

ٚ٭ؽ مذٮم 
 النذٮم

 قٕٮديح 1436

316  
ػةدل ٔجؽ 
اهلل مك٥٤ 

 ا٣ٞؿيش

دؿبيح اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ 
 ألوعةث٫ يف ال١ذةب كالك٪ح

ضيؽ ٔجؽامل
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 قٕٮدم 1413

317  
حم٧ؽ يلع 
ٔجؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

دؿصيعةت اث٨ صـم اللكيب يف اتلٛكري 
٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ ا٣تك٭ي٢ ٤ٕ٣ٮـ اتلزني٢ 
ة ك٦٪ةٝنح ٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٛةحتح إىل  ًٔؿ

 ٩٭ةيح قٮرة ابلٞؿة

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1429

حم٧ؽ ٩ةرص   318
 حيىي صؽق

٩ؽليس يف دؿصيعةت أيب ظيةف األ
اتلٛكري ٨٦ أكؿ ا٣ٛةحتح إىل آػؿ قٮرة 

 ابلٞؿة دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

حيىي حم٧ؽ 
 زمـيم

 قٕٮدم 1427

دمةؿ حم٧ؽ   319
 ربٕني

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف 
اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة آؿ ٧ٔؿاف إىل 
 ٩٭ةيح قٮرة املةاؽة دمٕة كدراقح كمٮاز٩ح

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮدم 1429
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331  
حم٧ؽ ٚؿيؽة 

أمحؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف 
اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة األٔؿاؼ إىل 

 آػؿ٬ة دمٕة كدراقح كمٮاز٩ح

ٔجؽاهلل ث٨ 
 يلع ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1429

ثذٮؿ إثؿا٬ي٥   333
 أمحؽ ٦٘رييب

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف 
اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة األ٩ٕةـ إىل ٩٭ةيذ٭ة 

 دمٕة كدراقح كمٮاز٩ح

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮديح 1434

332  
ق٤ىم 

٦ٕيٮض 
 زكيؽ اجل٧ييع

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف 
اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة األ٩ٛةؿ إىل آيح 

٨٦ قٮرة اتلٮبح دمٕة كدراقح  48ر٥ٝ 
 كمٮاز٩ح

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮديح 1430

ٔجؽاهلل قةل٥   331
 ثةٚؿج

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف 
ٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة اذلاريةت إىل آػؿ اتل

ن كدراقح كمٮاز٩ح ٨٦  قٮرة املضةد٣ح دمٕة
 ػبلؿ دٛكريق ابلعؿ املعيٍ

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1429

334  
ق٤ىم داكد 
 إثؿا٬ي٥ داكد

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف 
اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة الكضؽة إىل آػؿ 

 قٮرة الـمؿ دمٕة كدراقح كمٮاز٩ح

 ٔجؽالؿمح٨
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮديح 1429

حم٧ؽ امحؽ   335
 حم٧ؽ اهلةم٥

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف 
اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة املضةد٣ح إىل آػؿ 
ن كدراقح مٮاز٩ح ٨٦  قٮرة اجلةس دمٕة

 ػبلؿ دٛكريق ابلعؿ املعيٍ

حم٧ؽ ث٨ 
 ٧ٔؿ ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1429
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٬يٛةء وة٣ط   336
 َة٬ؿ ثٮٝف

ٛكري دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف اتل
ؽ إىل اآليح  ٨٦31 آيح  ٨٦  ٨٦79 قٮرة الٔؿ

 قٮرة اجلع٢ دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

حيىي حم٧ؽ 
 زمـيم

 قٕٮديح 1430

337  
صٮ٬ؿة 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٚ٭ؽ الىجييح

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف 
٨٦ قٮرة يٮنف إىل  46اتلٛكري ٨٦ آيح 

ؽ دمٕة كدراقح  31آيح  ٨٦ قٮرة الٔؿ
 كمٮاز٩ح

دمةؿ 
مىُىف 

 ٧يؽٔجؽاحل

 قٕٮديح 1430

زي٪ت حم٧ؽ   338
 اخلرض اجلةيج

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف 
٨٦ قٮرة النٕؿاء إىل  68اتلٛكري ٨٦ آيح 

 آػؿ قٮرة ٧ٞ٣ةف دمٕة كدراقح كمٮاز٩ح

حيىي حم٧ؽ 
 زمـيم

 قٕٮديح 1432

339  
٦٭ة ق٤ي٥ 

ق٤ي٥ 
 الؿدادم

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف 
٪ٮف ٨٦ قٮرة ااملؤ٦ 78اتلٛكري ٨٦ آيح 

٨٦ قٮرة النٕؿاء دمٕة  68إىل آيح 
 كدراقح كمٮاز٩ح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ٔـت الٮايٌل

 قٕٮديح 1430

ثؽريح ُٔيح   321
ـق احلؿازم  مح

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف 
٨٦ قٮرة اجلع٢ إىل  81اتلٛكري ٨٦ آيح 

 آػؿ قٮرة مؿي٥ دمٕة كدراقح كمٮاز٩ح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت 

ٔجؽاحل١ي٥ 
 الٮايٌل

 قٕٮديح 1430

٬٪ؽ ٦٪ىٮر   323
 ٔٮف ا٣ٕجؽيل

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف اتلٛكري 
٨٦  ٨٦45 قٮرة اتلٮبح إىل اآليح  ٨٦49 اآليح 

 قٮرة يٮنف دمٕة كدراقح كمٮاز٩ح

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮديح 1431



 129   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
ة: التفسري]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

322  
٬جح اهلل 

وةدؽ قٕيؽ 
 أثٮ ٔؿب

دؿصيعةت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف 
إىل اآليح اتلٛكري كذلٟ ٨٦ أكؿ قٮرة ٫َ 

٨٦ قٮرة املؤ٦٪ٮف دمٕة كدراقح  77
 كمٮاز٩ح

حيىي حم٧ؽ 
 زمـيم

 قٕٮديح 1431

321  

قٕيؽ 
٤ٗيٛه 
قٕيؽ 

 ا٣ٞعُةين

دؿصيعةت أيب ظيةف اال٩ؽليس يف 
اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة اغٚؿ إىل آػؿ قٮرة 

 ؽ دمٕة كدراقح كمٮاز٩ح

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1428

324  
ٔجؽا٣ٕـيـ 

إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ 
 احلعىي

دؿصيعةت اث٨ صـم اللكيب يف دٛكريق 
ن ك٦٪ةٝنح ٨٦ أكؿ قٮرة آؿ ٧ٔؿاف  ة ًٔؿ

 إىل ٩٭ةيح قٮرة املةاؽة

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1431

325  
٬٪ةء ٔجؽاهلل 
ق٤ي٧ةف أثٮ 

 داكد

دؿصيعةت اث٨ صـم يف اتلٛكري ٨٦ 
ػبلؿ ٠ذةث٫ ا٣تك٭ي٢ ٤ٕ٣ٮـ ا٣رتدي٢ ٨٦ 

ؽ إىل ٩٭ةيح قٮرة ا ٣ٞىه أكؿ قٮرة الٔؿ
ن ك٦٪ةٝنح ة  ًٔؿ

ٔجؽا٣٘ـيـ 
ٔـت 

ٔجؽاحل١ي٥ 
 الٮايٌل

 قٕٮديح 1430

326  
جنةح حم٧ؽ 

يٮقٙ 
 ث٪ضةيب

دؿصيعةت اث٨ صـم يف اتلٛكري ٨٦ 
ػبلؿ ٠ذةث٫ ا٣تك٭ي٢ ٤ٕ٣ٮـ اتلزني٢ ٨٦ 
 أكؿ قٮرة ٚى٤خ إىل آػؿ قٮرة املضةد٣ح

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

1433 

  

َةرؽ أمحؽ   327
 يلع ا٣ٛةرس

ـ ا ث٨ صـم اللكيب يف اتلٛكري دؿصيعةت اإل٦ة
٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ ا٣تك٭ي٢ ٤ٕ٣ٮـ اتلزني٢ ٨٦ 

 أكؿ قٮرة ا٣٘ةمي٫ إىل آػؿ قٮرة اجلةس

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮدم 1430
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328  
إي٧ةف زيك 

ٔجؽال٤ُيٙ 
 ُٔيح

دؿصيعةت اإل٦ةـ اث٨ صـم اللكيب يف 
اتلٛكري ٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ ا٣تك٭ي٢ ٤ٕ٣ٮـ 

إىل آػؿ اتلزني٢ ٨٦ أكؿ قٮرة املؿقبلت 
 قٮرة األىلع

ٔجؽالؿظي٥ 
 حيىي احل٧ٮد

 قٕٮديح 1433

329  
اجنة دػي٢ 

محٮد 
 اجلؽاعين

دؿصيعةت اإل٦ةـ اث٨ صـم اللكيب يف 
اتلٛكري ٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ ا٣تك٭ي٢ ٤ٕ٣ٮـ 

اتلزني٢ ٨٦ أكؿ قٮرة املٕةرج إىل آػؿ 
 قٮرة اإلنكةف

ٔجؽالؿظي٥ 
حيىي 

 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1431

311  
ٔٮاَٙ 

أ٦ني 
 ا٣بكةيط

صيعةت اإل٦ةـ ا٣ٞةيض أيب ثكؿ ث٨ دؿ
ا٣ٕؿيب يف أظاكـ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٨٦ أكؿ 

 قٮرة مؿي٥ إىل آػؿ قٮرة ا٣ٕ٪١جٮت

حم٧ؽ قيؽم 
 كدل ظجيت

 قٕٮدي٫ 1427

313  
قٕيؽ ٩ةرص 

 آؿ ٦ٞج٢

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اإل٦ةـ ا٣َٞؿ
أكؿ قٮرة النٕؿاء إىل ٩٭ةيح قٮرة ٧ٞ٣ةف 

 دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

 ٔجؽاهلل يلع
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1429

312  

محيؽاف 
إثؿا٬ي٥ 
ظة٦ؽ 
 الىعيف

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اإل٦ةـ ا٣َٞؿ
أكؿ قٮرة النٮرل إىل آػؿ قٮرة ادلػةف 

ن كدراقح مٮاز٩ح  دمٕة

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت 

ٔجؽاحل١ي٥ 
 الٮايٌل

 قٕٮدم 1431

حم٧ؽ امحؽ   311
 حم٧ؽ احلٮاش

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اإل٦ةـ ا٣َٞؿ
٣ُبلؽ إىل ٩٭ةيح قٮرة اجلةس أكؿ قٮرة ا

 دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1430
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 اجلنسية

314  
يم حم٧ؽ 

ظة٦ؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

يب يف دٛكريق ٨٦  دؿصيعةت اإل٦ةـ ا٣َٞؿ
٨٦  81أكؿ قٮرة احلضؿ إىل آػؿ اآليح 

ن كدراقح مٮاز٩ح  قٮرة اجلع٢ دمٕة

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮديح 1434

315  
٩ة٬ؽ امحؽ 
 ٔجؽابلةقٍ

 ثةص٪يؽ

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
٨٦ قٮرة اجلٮر إىل آػؿ  33أكؿ اآليح 

 قٮرة ا٣ٛؿٝةف دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

مٕجةف حم٧ؽ 
 إق٧ةٔي٢

 قٕٮديح 1430

316  
لٮلٮق ٔجؽاهلل 

 أمحؽ خبيخ

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
٨٦ قٮرة مؿي٥ إىل آػؿ  36أكؿ اآليح 

٫َ دمٕة كدراقح  ٨٦ قٮرة 82اآليح 
 مٮاز٩ح

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮديح 1429

317  
ػةدل حم٧ؽ 

وة٣ط 
 الن٭ؿاين

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
٨٦ قٮرة ابلٞؿة إىل آػؿ  389أكؿ اآليح 

٨٦ قٮرة آؿ ٧ٔؿاف دمٕة  352اآليح 
 كدراقح مٮاز٩ح

ٔجةلٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

 قٕٮدم 1428

318  

ػ٤ٮد 
ق٤ي٧ةف 
ق٤ي٥ 

 ا٣ٕىييم

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
٨٦ قٮرة اتلٮبح إىل آػؿ  43أكؿ اآليح 

ن كدراقح مٮاز٩ح  قٮرة يٮنف دمٕة

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮديح 1431

٦ةمٮدك حم٧ؽ   319
 ٠ٮ٦ة

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
٨٦ قٮرة ا٣جكةء إىل آػؿ  41أكؿ اآليح 

 مٮاز٩حقٮرة املةاؽة دمٕة كدراقح 

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

1430 
قةظ٢ 
 ا٣ٕةج
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

341  

ق٤ٮل 
مىُىف 

حم٧ؽ 
 ابل٤ٮيش

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
٨٦ قٮرة اجلع٢ إىل آػؿ  83أكؿ اآليح 

 قٮرة اإلرساء دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 الك٪ؽم

 قٕٮديح 1429

إي٧ةف وة٣ط   343
 أمحؽ راصط

يب  يف اتلٛكري ٨٦ دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
٨٦ قٮرة ٫َ إىل آػؿ اآليح  81أكؿ اآليح 

٨٦ قٮرة األ٩بيةء دمٕة كدراقح  88
 مٮاز٩ح

ػةدل ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮديح 1430

342  
٬ةصؽ 

ٔجؽاهلل 
 ا٣ٕىييم

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
٨٦ قٮرة األ٩بيةء إىل آػؿ  89أكؿ اآليح 

 قٮرة احلش دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

 ٔجؽاهلل
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1428

341  
ظكني قيؽ 

حم٧ؽ 
 ٔجؽا٣٘ٛٮر

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
٨٦  41أكؿ قٮرة األٔؿاؼ إىل آػؿ اآليح 

 قٮرة اتلٮبح دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

1430 

  

344  
أق٧ةء حم٧ؽ 

ٔجؽاهلل 
 الك٤ٮيم

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
قٮرة األ٩ٕةـ إىل آػؿ٬ة دمٕة كدراقح أكؿ 

 مٮاز٩ح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ٔـت الٮااٌل

 قٕٮديح 1429

345  
محؽاف محيؽ 

ثؿيٟ 
 الك٤يم

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
أكؿ قٮرة اجلةزيح إىل آػؿ قٮرة ؽ دمٕة 

 كدراقح مٮاز٩ح

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1429
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

أمحؽ ٧ٔؿ   346
 الكيؽ

َيب يف اتلٛكري ٨٦ دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣ٞؿ
أكؿ قٮرة اذلاريةت إىل ٩٭ةيح قٮرة 

 اتل٘ةث٨ دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

 قٕٮدم 1428

347  
ٚ٭ؽ زكيؽ 

مـيؽ 
 ا٣ُٕؿم

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
ؽ إىل آػؿ قٮرة اثؿا٬ي٥  أكؿ قٮرة الٔؿ

 دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 دمقٕٮ 1428

348  
٦ةصؽ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 قٕيؽ احلةريث

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
أكؿ قٮرة الـمؿ إىل آػؿ قٮرة ٚى٤خ 

 دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1430

مؿاـ وة٣ط   349
 خمذةر ثةدٮبةرة

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
٨ ٦ 35أكؿ قٮرة ال١٭ٙ إىل آػؿ اآليح 

 قٮرة مؿي٥ دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 الك٪ؽم

 قٕٮديح 1429

أ٦رية أقٕؽ   351
 يلع ٝ٪ٜ

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
٨٦  31أكؿ قٮرة املؤ٦٪ٮف إىل آػؿ اآليح 

 قٮرة اجلٮر دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮديح 1431

353  
إي٪ةس ثكؿ 

ظك٨ 
 ٬ٮقةكم

يب يف اتلٛكري ٨٦ دؿصيع ةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
أكؿ قٮرة ٬ٮد إىل ٩٭ةيح قٮرة يٮقٙ 

 دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

ػةدل ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮديح 1430

٩ٮاؿ حم٧ؽ   352
 ميك قُٰٞ

يب يف اتلٛكري ٨٦  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
أكؿ قٮرة يف إىل ٩٭ةيح قٮرة ص دمٕة 

 كدراقح مٮاز٩ح

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮديح 1429
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سنة 
 املناقشة
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هلل ٔجؽا  351
 ظكني قة٠ٮ

يب ٨٦ أكؿ اآليح  دؿصيعةت اال٦ةـ ا٣َٞؿ
 ٨٦42 قٮرة آؿ ٧ٔؿاف إىل آػؿ اآليح  351

 ٨٦ قٮرة ا٣جكةء دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

1430 

  

354  
وة٣ط قٕٮد 
 ا٣ٕجؽال٤ُيٙ

دؿصيعةت ا٣ٕبل٦ح اث٨ ٔسي٧ني رمح٫ اهلل 
( ٨٦ 331يف اتلٛكري ٨٦ أكؿ اآليح ر٥ٝ )

( ٨٦ ٧ٔ311ؿاف كظىت اآليح )قٮرة آؿ 
 قٮرة ا٣جكةء دمٕة كدراقح مٮازف

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

 قٕٮدم 1429

ظك٨ زةثخ   355
 احلةزيم

دؿصيعةت ا٣ٕبل٦ح اث٨ ٔسي٧ني رمح٫ اهلل 
٨٦  218يف دٛكريق ٨٦ أكؿ اآليح ر٥ٝ 
٨٦  332قٮرة ابلٞؿة كظىت اآليح ر٥ٝ 

 قٮرة آؿ ٧ٔؿاف دمٕة كدراقح مٮاز٩ح

ـيـ ٔجؽا٣ٕ
ٔـت 

ٔجؽاحل١ي٥ 
 الٮايٌل

 قٕٮدم 1429

356  
إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ 
ٔجؽاخلة٣ٜ 

 ا٣٘ة٦ؽم

دؿصيعةت كاػذيةرات اث٨ صـم اللكيب 
ن ك٦٪ةٝنح ٨٦ أكؿ قٮرة  ة يف دٛكريق ًٔؿ

 األ٩ٕةـ إىل آػؿ قٮرة ا٣ٞىه

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1430

357  
ٔجؽا٣يح 
دػي٢ اهلل 
 املع٧ؽم

اللكيب  دؿصيعةت كاػذيةرات اث٨ صـم
ن ك٦٪ةٝنح ٨٦ أكؿ قٮرة  ة يف دٛكريق ًٔؿ

 ا٣ٕ٪١جٮت إىل آػؿ قٮرة اغٚؿ

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1429

أمحؽ حم٧ؽ   358
 املٞؿم

دـًليح اجلٛف اإلنكة٩يح يف ٢ّ ا٣ٞؿآف 
 ال١ؿي٥

 ي٧ةين 1398 حم٧ؽ أثٮز٬ٮة
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359  
ز٬ؿيح حم٧ؽ 

وة٣ط 
 ا٣ٞةداين

تكؼري ٦ة يف ال١ٮف لئلنكةف ىلع ًٮء 
ع٢ كآزةر ذلٟ يف دٮظيؽ اخلة٣ٜ قٮرة اجل

 ٔـ كص٢

يٙ  أثًٮ
 دلة٬ؽ ظك٨

 قٕٮديح 1408

361  
يٮقٙ يلع 
 ظة٦ؽ الٮريت

دُجيٞةت ٝٮأؽ اتلٛكري ٔ٪ؽ اإل٦ةـ 
م٭ةب ادلي٨ األلٮيس ٨٦ ػبلؿ دٛكريق 
ركح املٕةين يف دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ 

ن كدراقح  كالكجٓ املسةين دمٕة

حم٧ؽ 
ٔجؽالكبلـ 

 اثٮ ػـي٥

1437 

  

٧ٔؿ أمحؽ   363
 أمحؽ الكيؽ

دٕٞجةت اإل٦ةـ اث٨ ٠سري ىلع قج٫ٞ ٨٦ 
املٛرسي٨ ٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ دٛكري ا٣ٞؿآف 

ن كدراقح  ا٣ْٕي٥ دمٕة

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1432

362  
ٚيى٢ ٔجةد 

ٔجؽرب٫ 
 اهلؾيل

دٕٞجةت اإل٦ةـ ٔجؽالؿزاؽ الؿقٕين ىلع 
٨٦ قج٫ٞ ٨٦ املٛرسي٨ ٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ 

١ذةب ا٣ٕـيـ رمٮز ال١٪ٮز يف دٛكري ال
ن كدراقح  دمٕة

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

 قٕٮدم 1435

361  
٦ةصؽ 

إثؿا٬ي٥ ثةيق 
 اجل٭ين

ة يف دٛكري  دٕٞجةت النيغ حم٧ؽ رميؽ ًر
 امل٪ةر ىلع ٚؼؿ ادلي٨ الؿازم

يٮقٙ 
ٔجؽاهلل 
 ابلةظٮث

 قٕٮدم 1438

ظك٨ حم٧ؽ   364
 يلع ٔكريم

دٕٞجةت م٭ةب ادلي٨ األلٮيس ىلع ٩ةرص 
٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ ركح ادلي٨ ابليٌةكم 

املٕةين يف دٛكري ا٣ٞؿآف كالكجٓ املسةين 
ن كدراقح  دمٕة

أ٦ني حم٧ؽ 
 ثةمح

 قٕٮدم 1436
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365  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 
 احل٧يؽم

 دٛكري اث٨ ٔجةس ٨٦ ٠ذت الك٪ح
حم٧ؽ حم٧ؽ 

 أثٮمج٭ح
 قٕٮدم 1401

366  
٬٪ؽ حم٧ؽ 
رصت زا٬ؽ 

 رسدار

دٛكري الؿاٗت األوٛ٭ةين ٨٦ قٮرة 
 ٩٭ةيح قٮرة املةاؽة (إىل334ا٣جكةء آيح)

 دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ اخلرض 
 اجلةيج

 قٕٮديح 1423

367  
محؽ أمحؽ 
أيب ثكؿ 

 املبل

دٛكري الكٮرة ا٣يت يؾ٠ؿ ٚي٭ة األٔؿاؼ 
٨٦ دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ إلث٨ أيب ظةد٥ 

 الؿازم

ٔجؽاملضيؽ 
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 قٕٮدم 1405

ننأت حم٧ٮد   368
 ال١ٮصٟ

٢٧ ٨٦ دٛكري الكٮرة ا٣يت يؾ٠ؿ ٚي٭ة اجل
دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ إلث٨ أيب ظةد٥ 

 الؿازم حتٞيٜ كدراقح

مىُىف 
حم٧ؽ 

٧ةرة  أثٔٮ

 قٮرم 1406

٩ةيٙ مٮىس   369
 يلع ٠ؿيؽـ

دٛكري ا٣ٛس٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ث٨ يٮنف 

ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف حتٞيٜ كدراقح ٨٦ اآليح 
٨٦ قٮرة األٔؿاؼ إىل ٩٭ةيح اآليح  358

 ٨٦ قٮرة اتلٮبح 331

ٔجؽالٮدكد 
ث٨ ٦ٞجٮؿ 

 ظ٪يٙ

 قٕٮدم 1434

371  
٩ةديح ظك٨ 

ٔس٧ةف 
 ا٧ٕ٣ؿم

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ا٣٘ـ٩ٮم 

احل٪يف دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ثؽايح قٮرة 
 ٨٦ قٮرة ص 64األظـاب إىل آيح 

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮديح 1433
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373  
ز٬ؿة مٕجةف 

 زينقٕيؽ املة

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف 

٨٦ قٮرة  333حتٞيٜ كدراقح ٨٦ أكؿ اآليح 
 ٨٦ قٮرة يٮقٙ 57اتلٮبح إىل آػؿ اآليح 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت 

ٔجؽاحل١ي٥ 
 الٮايٌل

 قٕٮديح 1432

372  
إي٧ةف 

ٔجؽاهلل 
 ٔجؽق احلٮرم

 دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ا٣٘ـ٩ٮم 
احل٪يف حتٞيٜ كدراقح ٨٦ اكؿ قٮرة 

 ا٣ٛذط إىل آػؿ قٮرة احلؽيؽ

إثتكةـ ثؽر 
 اجلةثؿم

1433 

  

371  
النٛةء حم٧ؽ 
اخلرض ٩ةيج 

 ًيٙ اهلل

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف 

ٜ ٨٦ اآليح  ة ص إىل ٨٦ قٮر 65دراقح كحتٞي
 ٩٭ةيح قٮرة حم٧ؽ وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤

وؽيٜ أمحؽ 
 ٦ةلٟ

 قٕٮديح 1435

374  
٦٪ىٮر حم٧ؽ 
 قةل٥ اجلٕيؽ

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ا٣٘ـ٩ٮم 

٨٦ قٮرة ٫َ إىل  81احل٪يف ٨٦ اآليح 
 ٨٦ قٮرة ا٣ٛؿٝةف حتٞيٜ كدراقح 13اآليح 

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1434

375  
٦ىن وة٣ط 

٤ٔٮش 
 الـايؽم

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ث٨ يٮنف 

ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف حتٞيٜ كدراقح ٨٦ أكؿ 
٨٦  311قٮرة ا٣ٛةحتح إىل ٩٭ةيح اآليح ر٥ٝ 

 قٮرة ابلٞؿة

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

 قٕٮديح 1432
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أٔيةد ٦٪ىٮر   376
 دمي٢ دٝ٪٫

ٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب دٛكري ا٣ٛ
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ث٨ يٮنف 

ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف حتٞيٜ كدراقح ٨٦ اآليح 
٨٦ قٮرة ابلٞؿة إىل ٩٭ةيح اآليح ر٥ٝ  314

 ٨٦ قٮرة ابلٞؿة 211

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮديح 1431

377  
جنةح دمي٢ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 مؿمؽ

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
لى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ث٨ يٮنف ا٣ٛذط ٔجؽا

ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف حتٞيٜ كدراقح ٨٦ اآليح 
 ٨٦5 قٮرة ا٣جكةء إىل اآليح ر٥ٝ  39ر٥ٝ 

 ٨٦ قٮرة املةاؽة

وؽيٜ أمحؽ 
 ٦ةلٟ

1433 

  

378  
ثؿاءق ٚٮزم 
ٔجؽاهلل أثٮ 

 النة٦ةت

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ث٨ يٮنف 

دراقح ٨٦ اآليح ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف حتٞيٜ ك
 ٨٦ قٮرة ابلٞؿة إىل ٩٭ةيح الكٮرة 214ر٥ٝ 

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

 قٕٮديح 1433

379  
رامؽ حم٧ؽ 

ٔجؽاهلل 
 الرشيٙ

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ث٨ يٮنف 

ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف حتٞيٜ كدراقح ٨٦ اآليح 
 59آليح ٨٦ قٮرة املةاؽة إىل ٩٭ةيح ا 6ر٥ٝ 

 ٨٦ قٮرة األ٩ٕةـ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1432
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381  
حم٧ٮد 

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 الن٪ٞيُٰ

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ث٨ يٮنف 

ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف حتٞيٜ كدراقح ٨٦ اآليح 
٨٦ قٮرة األ٩ٕةـ إىل ٩٭ةيح اآليح  61ر٥ٝ 

 ٨٦ قٮرة األٔؿاؼ 357ر٥ٝ 

حم٧ؽ اغ٣ت 
 احلةميض

 قٕٮدم 1431

383  
٩بي٢ ٩ىةر 
ٔجؽالٮ٬ةب 

 ميغ

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب ا٣ٛذط 
ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ث٨ يٮنف ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف 
حتٞيٜ كدراقح ٨٦ ثؽايح قٮرة آؿ ٧ٔؿاف إىل 

 ٨٦ قٮرة ا٣جكةء 38اآليح ر٥ٝ 

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

1432 

  

382  
٦ىن ق٤ي٥ 

 رزيٜ ال٤٭ييب

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ث٨ يٮنف 

ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف دراقح كحتٞيٜ ٨٦ قٮرة 
 املضةد٣ح إىل ٩٭ةيح قٮرة ا٣ٞية٦ح

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1434

381  
ػؽجيح ٤ٝي٢ 

ق٤ي٧ةف 
 املةليك

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ٮنف ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ث٨ ي

ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ 
 قٮرة األنكةف إىل ٩٭ةيح قٮرة اجلةس

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮديح 1433

384  
ـق  أق٧ةء مح

ظكني 
 الرشيٙ

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ حم٧ٮد ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف 
٨٦ أكؿ قٮرة اإلرساء إىل ٩٭ةيح اآليح ر٥ٝ 

 دراقح كحتٞيٜ ( ٨٦ قٮرة 82٫َ)

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

 قٕٮديح 1435
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385  
يٮقٙ حم٧ؽ 
رمح٫ محيؽ 
 النةميس

دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ إلث٨ ٔجؽالكبلـ 
٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٛةحتح إىل آػؿ قٮرة 

 اتلٮبح دراقح كحتٞيٞة كد٤ٕيٞة

ٔجؽالكذةر 
ٚذط اهلل 

 قٕيؽ

 إ٦ةرايت 1419

386  

ٔبلؿ 
ٔجؽا٣ٞةدر 
ٔجؽالكبلـ 

 ث٪ؽكيل

ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ لئل٦ةـ أيب ثكؿ دٛكري 
حم٧ؽ احلك٨ اث٨ ٚٮرؾ ٨٦ أكؿ قٮرة 

املؤ٦٪ٮف إىل قٮرة األظـاب حتٞيٜ 
 كدراقح

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 ٦٘ؿيب 1430

اعَٙ اكم٢   387
 وة٣ط خبةرم

دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ لئل٦ةـ أيب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ احلك٨ ث٨ ٚٮرؾ ٨٦ أكؿ قٮرة 

األظـاب إىل آػؿ قٮرة اغٚؿ حتٞيٜ 
 اقحكدر

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1430

388  
حم٧ؽ زي٨ 

حم٧ؽ 
 الن٪ٞيُٰ

دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ لئل٦ةـ أيب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ احلك٨ ث٨ ٚٮرؾ ٨٦ أكؿ قٮرة 
اذلاريةت إىل آػؿ قٮرة املٕةرج حتٞيٜ 

 كدراقح

املرشؼ/ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت الٮااٌل 

املٞؿر/ 
إق٧ةٔي٢ 

ٔجؽالكذةر 
 املي٧ين

 قٕٮدم 1434

يي حمك٨ ٔٮ  389
 ٔي٫ٌ احلةريث

دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ لئل٦ةـ أيب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ احلك٨ ث٨ ٚٮرؾ ٨٦ أكؿ قٮرة 
 ٚى٤خ إىل آػؿ قٮرة ؽ حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1433
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391  
ق٭ي٫٧ حم٧ؽ 
قٕيؽ حم٧ؽ 
 أمحؽ خبةرم

دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ لئل٦ةـ أيب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ احلك٨ ث٨ ٚٮرؾ ٨٦ أكؿ قٮرة 

 ٮح إىل آػؿ قٮرة اجلةس حتٞيٜ كدراقح٩

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮديح 1431

393  
ٔجؽ اهلل 

 قةل٥ ثةٚؿج

دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ لئل٦ةـ ٔـادلي٨ 
ٔجؽا٣ٕـيـ ٔجؽالكبلـ ٨٦ أكؿ قٮرة 
يٮنف إىل ٩٭ةيح قٮرة ال١٭ٙ دراقح 

 كحتٞيٜ كد٤ٕيٜ

حم٧ؽ اخلرض 
 اجلةيج

 قٕٮدم 1421

ظ٧١خ بنري   392
 يةقني

٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ مك٪ؽا ٨ٔ الؿقٮؿ دٛكري ا
وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ كالىعةثح كاتلةثٕني 

لئل٦ةـ احلةِٚ اجلةٝؽ املٛرس أيب حم٧ؽ 
ٔجؽالؿمح٨ ث٨ أيب ظةد٥ املذٮيف 

ـء اثلةين قٮردة آؿ ٧ٔؿاف 127ق٪ح  ـهاجل
 كا٣جكةء دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽا٣ٕةؿ 
أمحؽ 

 ٔجؽا٣ٕةؿ

 ٔؿايق 1405

391  
ٔجؽ اهلل يلع 

أمحؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

كري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ مك٪ؽا ٨ٔ الؿقٮؿ دٛ
وًل اهلل ٔ٪٫ كق٥٤ إلث٨ أيب ظةد٥ 

ـء اثلةين ٨٦ قٮرة ابلٞؿة إىل  الؿازم اجل
 ٩٭ةيح الكٮرة ال١ؿي٧ح حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 قٕٮدم 1408

أمحؽ ٔجؽ   394
ـ٬ؿاين  اهلل ال

دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ مك٪ؽا ٨ٔ الؿقٮؿ 
ىعةثح كاتلةثٕني وًل اهلل ٔ٪٫ كق٥٤ كال

ـء  أليب حم٧ؽ الؿازم حتٞيٜ كدراقح اجل
 األكؿ

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽاخلة٣ٜ 

 ادلٚذةر

 قٕٮدم 1404
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ٔجؽالؿمح٨   395
 حم٧ؽ ظة٦ؽ

دٛكري قٮرة األ٩ٕةـ ٨٦ دٛكري ا٣ٞؿآف 
 ا٣ْٕي٥ إلث٨ أيب ظةد٥ الؿازم

ٔٮيؽ ٔجةد 
 املُؿيف

 قٮرم 1406

396  
ٔجؽ اهلل 

ظة٦ؽ ق٧جٮ 
 ٧٠جيضٮ

ث٨ أيب ظةد٥ دٛكري قٮرة النٕؿاء إل
 حتٞيٜ كدراقح

ظك٨ ًيةء 
 ادلي٨ ٔرت

 قٕٮدم 1408

397  

حم٧ؽ 
ٔجؽال١ؿي٥ 
ٔجيؽ أمحؽ 

 ٔجيؽ

دٛكري قٮرة يٮقٙ ٤ٔي٫ الكبلـ إلث٨ 
 أيب ظةد٥ الؿازم

ٔجؽالٮ٬ةب 
ٔجؽالٮ٬ةب 

 ٚةيؽ

 قٕٮدم 1405

398  
ٔجةدة أيٮب 

قٮيؽاف 
 ال١جحيس

دٛكري قٮريت األ٩ٛةؿ كاتلٮبح ٨٦ دٛكري 
أيب ظةد٥ الؿازم  ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ إلث٨

 دراقح كحتٞيٜ كختؿيش

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 ٔؿايق 1407

399  
رظةب اكم٢ 

ٔجؽاهلل 
 اهلةميم

د٪ةقت ا٣ٛٮاو٢ كأزؿق يف دٛكري ا٣ٞؿآف 
 ال١ؿي٥

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔـت 

ٔجؽاحليك٥ 
 الٮايٌل

 قٕٮديح 1429

211  

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ث٨ 

ٔجؽالؿمح٨ 
ث٨ ٔجؽاهلل 

ةمؿ  اٌل

ي٨ دزني٢ اآليةت ىلع الٮاٝٓ ٔ٪ؽ املٛرس
ك٩ُجيٞةد٫ املٕةرصة ٨٦ ػبلؿ دٛكري 

 امل٪ةر كدلةلف اتلؾ٠ري كا٣ْبلؿ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1426
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213  
ٚذٮظح وة٣ط 
ٔجؽاحلٛيِ 
 األ٩ؽك٩حيس

 د٪ْي٥ املضذ٧ٓ ٨٦ ػبلؿ قٮرة ا٣جكةء

ٔجؽالٮ٬ةب 
ٔجؽالٮ٬ةب 

 ٚةيؽ

 قٕٮديح 1410

الىةدؽ امل٪ة   212
 حم٧ؽ

ؿااـ د٭ؾيت ا٣ٞؿآف كالك٪ح كدٮصي٭٭ة ل٤٘
 ا٣برشيح

ق٧ري 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 م٤يٮة

 قٮداين 1409

211  
أمحؽ حم٧ؽ 

أمحؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

دٮصي٫ ا٣ٞؿاءات املذٮادؿة ٔ٪ؽ الك٧ني 
 احل٤يب يف ٠ذةب ادلرر املىٮف

ٚيى٢ دمي٢ 
 ا٣٘ـاكم

 قٕٮدم 1435

214  
 إثؿا٬ي٥ ٔجؽ
اهلل إثؿا٬ي٥ 

 الـ٬ؿاين

دٮصي٫ ا٣ٞؿاءات ٔ٪ؽ ا٣ٛؿاء ٨٦ ػبلؿ 
 ٠ذةث٫ ٦ٕةين ا٣ٞؿآف

ؽ كدل حم٧
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1427

ٔجؽا٣ٕـيـ   215
 يلع احلؿيب

دٮصي٫ منلك ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرشيح ا٣ٛؿميح 
 ٣٘ح كدٛكريا كإٔؿاثة

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1418

216  
ػةدل يلع 
ٔجؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

صة٦ٓ ابليةف يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ أليب 
٧ٔؿك ادلاين ا٣ٞك٥ الؿاثٓ ٨٦ أكؿ قٮرة 

 ؿ ال١ذةبا٣ٕ٪١جٮت إىل آػ

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1416

ٔجؽاحل٧يؽ   217
 ٧ٔؿ األ٦ني

صؿي٧ح اإلٔذؽاء ىلع اجلٛف كاملةؿ يف 
 ًٮء ال١ذةب كالك٪ح

حم٧ؽ 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ا٣ٞييع

 قٮرم 1400
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 اسم الطالب/
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٚةاـة أمحؽ   218
 قةل٥ ثةٚؿج

 ص٭ةد اجلٛف كز٧ؿاد٫ يف ال١ذةب كالك٪ح
٦٪ىٮر ٔٮف 

 ا٣ٕجؽيل
 قٕٮديح 1414

219  
٩ٮر الن٭رية 

١٧يح ٩ٮاب ث
 مؿزا

ظضةب املؿأة املك٧٤ح يف ًٮء ال١ذةب 
 كالك٪ح

يٮقٙ 
ٔجؽالؿمح٨ 

جٓ  اٌل

 قٕٮديح 1401

ٚة٧َح ٧ٔؿ   231
 ٩ىيٙ

ظٞٮؽ املؿأة ككاصجةد٭ة يف ًٮء ال١ذةب 
 كالك٪ح

أمحؽ أمحؽ 
 ٤ٗٮش

 قٕٮديح 1403

233  
٦ُيٓ اهلل 
دػي٢ اهلل 

 ال٤٭ييب

 ظ٧١ح ا٣ٕٞٮبةت املٞؽرة يف اإلقبلـ
مىُىف 

 أ٦ني اتلةزم
 قٕٮدم 1397

232  
اعدؿ حم٧ؽ 

وة٣ط 
 أثٮا٣ٕبل

ػىةاه الكٮر كاآليةت املؽ٩يح 
 ك٦ٞةوؽ٬ة

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 قٕٮدم 1404

231  
ٔجؽالؿمح٨ 

إثؿا٬ي٥ 
 احل٧ييض

 ػٮارؽ ا٣ٕةدات يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

حم٧ؽ 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ا٣ٞييع

 قٕٮدم 1400

234  
مىُىف ٧ٔؿ 
 يلع ال١٪ؽم

دراقةت يف اإلٔضةز ا٣ٕؽدم ثني املةيض 
 حلةرض ىلع ًٮء ال١ذةب كالك٪حكا

ق٤ي٧ةف 
 الىةدؽ ابلرية

 ٠٪ؽم 1409

قٕيؽ ظك٨   235
 مٛةء

دراقح حت٤ي٤يح ظٮؿ ا٣بك٤٧ح يف ًٮء 
 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كالك٪ح

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮز٬ٮة

 أزيٮيب 1399
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

236  
حم٧ؽ 

مىُىف 
 حم٧ؽ آيؽي٨

ؿة اتلأكي٢ أليب ٔجؽ اهلل  درة اتلزني٢ ٗك
حم٧ؽ األوج٭ةين املٕؿكؼ ثةخلُيت 

 قاكيف دراقح كحتٞيٜ كد٤ٕيٜاإل

ٔجؽالكذةر 
ٚذط اهلل 

 قٕيؽ

 دؿيك 1415

237  
أم٢ ٦ربكؾ 

٦جةرؾ 
 الىةٔؽم

درج ادلرر يف دٛكري اآلم كالكٮر ٨٦ 
أكؿ قٮرة ادلػةف إىل آػؿ قٮرة اجلةس 

 دراقح كحتٞيٜ

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮديح 1433

238  
ٔجؽالؿمح٨ 

ٔجؽاهلل رسكر 
 املُريم

اتلٛكري دالالت األ٣ٛةظ كأزؿ٬ة يف 
دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح ٨٦ ػبلؿ دٛكري 

 أًٮاء ابليةف ل٤ن٪ٞيُٰ

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 ٠ٮييت 1433

239  
ٚ٭ؽ مذٮم 
ٔجؽاملٕني 

 النذٮم

دال٣ح الكيةؽ كأزؿ٬ة يف دٮصي٫ املتنةث٫ 
ال٤ْٰٛ يف ٝىح مٮىس ٤ٔي٫ الىبلة 

 كالكبلـ دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1426

221  

لٮلٮة 
ٔجؽال١ؿي٥ 

إثؿا٬ي٥ 
 ا٣ٞٮيٌٛل

دكر املؿأة يف ادلٔٮة إىل اهلل يف ًٮء 
 ال١ذةب كالك٪ح

حم٧ٮد ٩ةدم 
 ٔجيؽات

 قٕٮديح 1410

223  
ػةدل مٮىس 

ـ٬ؿاين  ال
 ق٪ح اتلؽاٚٓ يف ًٮء ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

ق٤ي٧ةف 
 الىةدؽ ابلرية

 قٕٮدم 1428

ٔجؽاحل٧يؽ   222
 ٧ٔؿ األ٦ني

 قٮرة احلضؿات ٦٪٭ش دؿبٮم ملضذ٧ٓ
 ٦سةيل

احلكحين 
ٔجؽاملضيؽ 

 ٬ةم٥

 قٮرم 1397
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 الطالبة
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

٧ٔؿ يٮقٙ   221
 محـة

قٮرة ا٣ٛؿٝةف ٨٦ دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ 
 ل٤ؿازم حتٞيٜ كدراقح

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 قٮداين 1405

224  
إثؿا٬ي٥ ثكؿ 
يلع ٔجؽ اهلل 

 ا٣ٕؿكيس

قٮرة ا٣ٞىه ٨٦ دٛكري اث٨ أيب ظةد٥ 
 حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 أزيٮيب 1407

ٔؽ٩ةف صةثؿ   225
 َٮيؿيف

 قٮرة الٮإٝح ٬ؽا٬ة كبح٪ةد٭ة
حم٧ؽ الىةدؽ 

 ٔؿصٮف
 قٕٮدم 1400

اعثؽيح حم٧ؽ   226
 قٕيؽ ٔيؽ

قٮرة حم٧ؽ ٤ٔي٫ الكبلـ كا٣ٌٞةية ا٣يت 
 دٕةجل٭ة

حم٧ؽ 
أثٮاجلٮر 
 احلؽيؽم

 قٕٮديح 1403

كحلؽ ظك٨   227
 ّة٬ؿ ا٣ٕةين

قٮرة ٬ٮد ٨٦ دٛكري إث٨ أيب ظةد٥ الؿازم 
 دراقح كحتٞيٜ

ؽاملضيؽ ٔج
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 ٔؿايق 1404

228  
ق٤ي٥ مكٕؽ 

 األمحؽم

قيةقح الؿقٮؿ يف احلؿب كامل٭ةد٩ح ٧٠ة 
 دىٮر٬ة قٮرة ا٣ٛذط

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 قٕٮدم 1399

حيىي حم٧ؽ   229
 ظك٨ زمـيم

رشح ا٣ٕبل٦ح ث٨ ٔجؽاحلٜ الكججةيط ىلع 
 ظؿز األ٦ةين ل٤نةَيب دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1418

ٔيةدة أيٮب   211
 قٮيؽاف

وعةثح رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ 
 يف ال١ذةب كالك٪ح

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 ٔؿايق 1402
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 املناقشة
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213  
أمحؽ اعيل 

ال٤ُيٙ 
 ا٣ٕةين

وعيٛح يلع ث٨ أيب ٤َعح ٨ٔ اث٨ 
 ٔجةس ريض اهلل ٔ٪٭٧ة يف اتلٛكري

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 
 احل٧يؽم

 قٮرم 1410

212  
ٔجؽ اهلل 

ٔس٧ةف أمحؽ 
 أمحؽ

َةكس ث٨ ٠حكةف احل٧ةين مؿكيةد٫ كآراؤق 
يف اتلٛكري ٨٦ ٠ذت اتلٛكري ثةملأزٮر 

 كًلذت الك٪ح املنذ٭ؿة دمٕة كدراقح

حم٧ؽ ظك٨ 
 ا٧٘٣ةرم

 ي٧ةين 1413

211  
حم٧ؽ اخلرض 

اجلةيج ًيٙ 
 اهلل

 ٔى٧ح األ٩بيةء يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
ٔجؽا٣ْٕي٥ 

 ا٣٘جةيش
 مٮريذةين 1397

ٔجؽالٮاظؽ   214
 ثكؿ اعثؽ

 يب ربةح كص٭ٮدق يف اتلٛكرئُةء اث٨ أ
كيص اهلل 

 حم٧ؽ ٔجةس
 قٕٮدم 1413

215  
حم٧ٮد يلع 
 ٧ٔؿ درايم

٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ أيب ظيةف األ٩ؽليس 
ن  ٨٦ ػبلؿ دٛكريق ابلعؿ املعيٍ دمٕة

 كدراقح

وؽيٜ أمحؽ 
 ٦ةلٟ

 ق٪٘ةيل 1435

216  
ٔٛؿاء حم٧ؽ 

 ٜ٤ُ٦
 املرصم

٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ اث٨ اعدؿ ادلمنٌف 
ال٤جةب يف ٤ٔٮـ احل٪جٌل يف دٛكريق 

 ال١ذةب دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

امحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮديح 1438

217  
َةرؽ أمحؽ 
 يلع ا٣ٛةرس

٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اث٨ صـم 
اللكيب كازؿ٬ة يف دٛكريق ا٣تك٭ي٢ ٤ٕ٣ٮـ 

 اتلزني٢ دراقح اقذٞؿاايح حت٤ي٤يح

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1435
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

محؽاف اليف   218
 صةثؿ ا٣ٕزنم

ـ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ الٮاظؽم كأزؿ٬ة يف ٤ٔٮ
 اتلٛكري

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1437

٠ٮزؿ حم٧ؽ   219
 ٧ٔؿ صةداهلل

ٔٮام٢ إقذٞؿار األرسة يف ال١ذةب 
 كالك٪ح

حم٧ؽ ظك٨ 
 ا٧٘٣ةرم

 مرصيح 1409

241  
ظيةة وؽيٜ 

محـة 
 ٔجؽالٮاظؽ

ٔٮام٢ محةيح اإلقبلـ ل٧٤ضذ٧ٓ ٨٦ 
 الرصااعت يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح

أمحؽ أمحؽ 
 ٤ٗٮش

 قٕٮديح 1411

243  

ٔجؽاهلل 
ٗـام 

ٔجؽاهلل 
 ا٣ٕذحيب

اغيح اجل٭ةيح يف أق٧ةء رصةؿ ا٣ٞؿاءات 
أكىل الؿكايح ك ادلرايح ل٤عةِٚ حم٧ؽ ث٨ 
حم٧ؽ اث٨ اجلـرم ٨٦ دؿدمح ٔجؽاهلل ث٨ 

إثؿا٬ي٥ ث٨ ٝذحجح إىل ٩٭ةيح دؿدمح حم٧ؽ ث٨ 
 إرسااي٢ ا٣ٞىةع

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1432

242  
٩ٮاؼ ٦ٕيي 

ٕةف دم
 احلةريث

اغيح اجل٭ةيح يف أق٧ةء رصةؿ ا٣ٞؿاءات 
أكيل الؿكايح كادلرايح لئل٦ةـ اجلـرم ٨٦ 
دؿدمح حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ أمحؽ إىل 

 ٩٭ةيح ال١ذةب دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽاهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1431

241  
ٔجؽاهلل ٔٮاد 

 ٚ٭ؽ اجل٭ين

ٗؿيت ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ اال٦ةـ ا٣ُربم يف 
 يح دُجيٞيح مٮاز٩حدٛكريق دراقح ٩ْؿ

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1433

244  
قةل٥ ث٨ ٗؿـ 
اهلل ث٨ حم٧ؽ 

ـ٬ؿاين  ال

ٗير اجلٛٓ يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ أليب 
احلك٨ يلع ث٨ قةل٥ ث٨ حم٧ؽ اجلٮرم 

 الىٛةٝيص ..دراقح كحتٞيٜ

مٕجةف حم٧ؽ 
 إق٧ةٔي٢

 قٕٮدم 1426
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245  
جنةح حم٧ؽ 

يٮقٙ 
 ث٪ضةيب

ٞؿآف ٚؿح اإلنكةف كظـ٫٩ يف ًٮء ا٣
ال١ؿي٥ كالك٪ح اجلجٮيح ... دراقح 

يح ٔٮ  مًٮ

حم٧ؽ 
ٔجؽاهلل كدل 

 ٠ؿي٥

 قٕٮديح 1424

حم٧ؽ ديضةين   246
 صٮ٬ؿم

ٌٚةا٢ ا٣ٞؿآف أليب ٔجيؽا٣ٞةق٥ ث٨ 
 قبلـ دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ 
مىُىف 
 األْٔيم

 أ٩ؽك٩حيس 1393

247  
٤ٔٮيح 

ٔجؽالؿظي٥ 
 لك٪نت

 ٝىح آدـ ٧٠ة يىٮر٬ة ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

حم٧ؽ 
أثٮاجلٮر 

 ؽيؽماحل

 قٕٮديح 1402

يلع ٔجؽ اهلل   248
 َٮبيج

ٝىح ٩ٮح ٤ٔي٫ الكبلـ ٧٠ة يىٮر٬ة 
 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 دؿيك 1403

249  
حم٧ؽ ظةج 
 حم٧ؽ أمحؽ

ٝٮأؽ اتلٛكري ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اث٨ ُٔيح 
ن  األ٩ؽليس يف دٛكريق املعؿر الٮصزي دمٕة

 كدراقح

ٔجؽاهلل 
 ٦ٞج٢ ا٣ٞؿين

1437 

  

ظ٪يٙ ظك٨   251
 ٞةقيميلع ا٣

٠ذةب إجيةز ابليةف ٨ٔ ٦ٕةين ا٣ٞؿآف 
 ال١ؿي٥ حتٞيٜ كدراقح

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 إ٦ةرايت 1411

253  

أمحؽ ث٨ 
ٔجؽاهلل ث٨ 
ٔجؽاملعك٨ 

 ا٣ٛؿيط

٠ذةب اإلمةرة ث٤ُيٙ ا٣ٕجةرة يف 
ا٣ٞؿاءات املأزٮرات ثةلؿكايةت املن٭ٮرات 
لئل٦ةـ أيب ٩رص ٦٪ىٮر ث٨ أمحؽ ا٣ٕؿايق 

رة األٔؿاؼ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ قٮ
 إىل آػؿ قٮرة اجلٮر

مىُُىف 
 حم٧ؽ حم٧ٮد

 قٕٮدم 1426



 151  دليل الرسائل العلمية           

ةالرسائل   املناقش
ة: التفسري]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

252  
قةيم ٧ٔؿ 
إثؿا٬ي٥ 

 الىج٫

٠ذةب اإليٌةح يف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش 
كاػذيةر أيب ٔجيؽ كػ٤ٙ كأيب ظةد٥ 

لئل٦ةـ احلةِٚ امل٘ؿيب أمحؽ ث٨ أيب ٧ٔؿ 
األ٩ؽرايب دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ال١ذةب 

 إىل ابلةب اثلة٨٦ كاثلبلزني

٨ مىُىف ث
حم٧ؽ اثٮ 

 َة٣ت

 قٕٮدم 1429

ز٬ري ٔس٧ةف   251
 يلع ٩ٮر

٠ذةب اتلعجري يف ٥٤ٔ اتلٛكري جلبلؿ 
 ادلي٨ الكيٮيط حتٞيٜ كدراقح

حم٧ؽ مٮٌف 
 ػرض

 قٮداين 1404

254  
ٔجؽ اهلل 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ا٣ٞجحيس

٠ذةب ال١نٙ كابليةف ٨ٔ دٛكري 
 427ا٣ٞؿآف أليب اقعةؽ اثل٤ٕيب ت 

 دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ الكةثٓ ٨٦ أكؿ
ؽ  قٮرة ٬ٮد إىل آػؿ قٮرة الٔؿ

ظكجني 
 حم٧ؽ ٧٤ٚجةف

 قٕٮدم 1421

255  
ٔجؽ اهلل 

ٔجؽاملضيؽ 
 ٧٩٪اكين

٠ذةب الؤليلء ا٣ٛؿيؽة يف رشح ا٣ٞىيؽة 
 دراقح كحتٞيٜ

ظ٤يم 
ٔجؽالؿؤكؼ 

 ٔجؽا٣ٞٮم

 قٕٮدم 1421

256  

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

٩ٮر ادلي٨ 
 كأِ

٠ذةب املىةظٙ أليب ثكؿ ث٨ أيب داكد 
 ٪جٌل دراقح كحتٞيٜ ك٩ٞؽالكضكذةين احل

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1413

حم٧ؽ وة٣ط   257
 حم٧ؽ ا٣ٕذيٜ

٠ذةب دٛكري آيةت األظاكـ املكىم مةيف 
ا٤ٕ٣ي٢ رشح اخل٧ك٧ةاح آيح ٨٦ اتلزني٢ 
ؼؿادلي٨ اجلضؿم حتٞيٜ كدراقح  ل٤ٕبل٦حٚ 

ٔجؽا٣ٕةؿ 
أمحؽ 

 ٔجؽا٣ٕةؿ

 قٕٮدم 1406
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258  
ق٧ةح حم٧ؽ 

 اعثؽ املٮدل

ري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء ٠ذةب دٛك
أليب ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ثٮنف 
 12ا٣٘ـ٩ٮم احل٪يف حتٞيٜ كدراقح ٨٦ اآليح 

 ٨٦ قٮرة ا٣ٛؿٝةف إىل ٩٭ةيح قٮرة الكضؽة

ٔجؽاهلل 
 ظة٦ؽ ق٧جٮ

 قٕٮديح 1432

259  
٢ٌٚ الؿمح٨ 
ٔجؽا٤ٕ٣ي٥ 

 وةيف

٠ذةب د٤ؼيه املتنةث٫ يف الؿق٥ 
 ـهحتٞيٜ 461ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ت

 راقحكد

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 أٚ٘ةين 1413

261  
قةيم ٧ٔؿ 
إثؿا٬ي٥ 

 الىج٫

٠ذةب صة٦ٓ ابليةف يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ ، 
ا٣ٞك٥ اثلة٣ر ٨٦ أكؿ قٮرة األٔؿاؼ إىل 

 آػؿ قٮرة ا٣ٞىه

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1423

263  
٤َعح حم٧ؽ 
دٮٚيٜ مبل 

 ظكني

٠ذةب صة٦ٓ ابليةف يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ 
اين ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ أكؿ أليب ٧ٔؿك ادل

ا٣ٛؿس لكٮرة ابلٞؿة إىل آػؿ قٮرة 
 األ٩ٕةـ دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٮرم 1416

262  
اغزم ثجيؽر 
 اغزم احلؿيب

٠ذةب رشح ا٣ٕٞيؽة اخلةٚةٝيح يف 
اتلضٮيؽ أليب ٧ٔؿك ادلاين دراقح كحتٞيٜ 

 كد٤ٕيٜ

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1419

261  
ف أ٦ني إدري

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٚبلد٫

٠ذةب اغيح اجل٭ةيح يف أق٧ةء رصةؿ 
ا٣ٞؿاءات أكيل الؿكايح كادلرايح لئل٦ةـ اث٨ 
صـرم دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ال١ذةب 

 إىل آػؿ ثةب احلةء

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 قٕٮدم 1431
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264  
أمحؽ ٔجؽاهلل 

 يلع ادلركيب

٠ذةب ٩ٮا٬ؽ األثكةر كمٮارد األٚاكر 
 حتٞيٜ لئل٦ةـ صبلؿ ادلي٨ الكيٮيط

( ٨٦ قٮرة آؿ 331كدراقح ٨٦ اآليح)
 ( ٨٦ قٮرة اتلٮبح.٧ٔ48ؿاف ظىت اآليح)

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1425

265  
٢ٌٚ الؿمح٨ 
ٔجؽا٤ٕ٣ي٥ 

 وةيف

٠ذةب كصٮق ا٣ٞؿآف ل٤٪حكةثٮرم حتٞيٜ 
 كدراقح

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 أٚ٘ةين 1404

266  
قٕيؽ ٧ٔؿ 

قٕيؽ 
 ثٮقٕيؽ

صةؿ ٠ذت اغيح اجل٭ةيح يف أق٧ةء ر
ا٣ٞؿاءات أكيل الؿكايح كادلرايح ٨٦ أكؿ 
ل٤عةِٚ اث٨ اجلـرم دراقح كحتٞيٜ ٨٦ 
اكؿ ثةب اخلةء إىل آػؿ دؿدمح ٔجؽال١ؿي٥ 

حم٧ؽ ابلزيكٌلين ز٥ النريازم ٨٦ ثةب 
 ا٣ٕني

قٕؽم 
٦٭ؽيب 
 اهلةميم

 قٕٮدم 1436

267  
ٔجؽاهلل محةد 

 ا٣ٞؿيش

٠نٙ األرسار ٨ٔ ٝؿاءة األا٧ح األػيةر 
 ٬(861ل١ٮراين )لئل٦ةـ أمحؽ ا

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1427

268  
يٮقٙ حم٧ؽ 
رمح٫ محيؽ 
 النةميس

٠ٕت األظجةر مؿكيةد٫ كأٝٮاهل يف اتلٛكري 
 ثةملأزٮر دمٕة كدراقح

حم٧ؽ وة٣ط 
 ا٣ٕذيٜ

 إ٦ةرايت 1413

269  
٩ةرص حم٧ؽ 

ظة٦ؽ 
 ا٣٘ؿييب

٠يؽ األٔؽاء يف ظيةة الؿقٮؿ وًل اهلل 
 ٤ٔي٫ كق٥٤ ىلع ًٮء ال١ذةب كالك٪ح

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1417
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271  
قٕةد ٧ٔؿ 
ٔجؽا٣يح 

 من٭ٮر

٠يؽ النيُةف ٨٦ ػبلؿ آيةت ا٣ٞؿآف 
يح ٔٮ  دراقح مًٮ

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

 قٕٮديح 1430

273  
إثؿا٬ي٥ 

ٔجؽاجلجةر 
 األٗربم

القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ قٮرة 

ؽ إىل آػؿ قٮرة احلضؿ در اقح الٔؿ
 كحتٞيٜ

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

1437 

  

272  
أ٩ٮر محيؽاف 

حم٧ؽ 
 الرشيٙ

القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ قٮرة 

 ال١٭ٙ إىل آػؿ٬ة دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1437

271  
يٕٞٮب يك٥٤ 
 قةل٥ ثةص٭ةـ

القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ 
ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ ٝٮهل دٕةىل حم٧ؽ 

"إف ٬ؾا ا٣ٞؿآف ي٭ؽم ل٤يت يه أٝٮـ" ٨٦ 
قٮرة اإلرساء إىل آػؿ الكٮرة دراقح 

 كحتٞيٜ

ٔحىس حم٧ؽ 
 مك٧ٌل

1437 

  

ٔجؽ اهلل يلع   274
 ا٣٘ة٦ؽم

 ٧ٞ٣ةف احل١ي٥ يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح

حم٧ؽ 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ا٣ٞييع

 قٕٮدم 1402

275  
أمحؽ يلع 

ظيةف 
 ظؿييص

ـ٬ؿ لٮا٦ٓ ابلؽ ر يف بكذةف ٩ة٧ّح ال
 ٣ٕجؽاهلل ث٨ وة٣ط األيٮيب دراقح كحتٞيٜ

مىُىف 
حم٧ؽ أثٮ 

 َة٣ت

 قٕٮدم 1430
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٩ةرص قٕٮد   276
 محٮد ا٣ٞسةيم

لٮا٦ٓ ا٣٘ؿر رشح ٚؤاد ادلرر ل١٤ٮراين 
ن كدراقح  حتٞيٞة

مىُىف 
حم٧ؽ أثٮ 

 َة٣ت

 قٕٮدم 1428

٩ةرص أمحؽ   277
 ٩ىةر

لٮط ٤ٔي٫ الكبلـ كٝٮ٫٦ ىلع ًٮء 
 ك٪حال١ذةب كال

ٔجؽاملضيؽ 
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 إ٦ةرايت 1407

278  
ظةد٥ اعثؽ 
ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

٦جةظر اتلٛكري أليب ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ املْٛؿ ث٨ املؼذةر الؿازم احل٪يف 

 دراقح كحتٞيٜ

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1428

279  
يلع ٔجؽاهلل 

ٗؿـ اهلل 
 ا٣٘ة٦ؽم

أل٦ةين ٦ربز املٕةين يف رشح ٝىيؽة ظؿز ا
ككص٫ اتل٭ةين ل٤عةِٚ ا٧ٕ٣ةدم حم٧ؽ ث٨ 
٧ٔؿ ث٨ يلع ٨٦ أكؿ قٮرة األٔؿاؼ إىل 

 ٩٭ةيح قٮرة املؤ٦٪ٮف دراقح حتٞيٜ

مىُىف 
حم٧ؽ أثٮ 

 َة٣ت

 قٕٮدم 1429

281  
دمٕةف رامؽ 

محؽاف 
ـ٬ؿاين  ال

٦ربز املٕةين يف رشح ٝىيؽة ظؿز األ٦ةين 
ككص٫ اتل٭ةين ل٤عةِٚ ا٧ٕ٣ةدم حم٧ؽ ث٨ 

أكؿ قٮرة اجلٮر إىل ٩٭ةيح  ٧ٔؿ ث٨ يلع ٨٦
 قٮرة اجلةس دراقح كحتٞيٜ

مٕجةف حم٧ؽ 
 إق٧ةٔي٢

 قٕٮدم 1431

دمي٤ح حم٧ؽ   283
 بنري ا٣٘ـاين

دلة٬ؽ ػ ريض اهلل ٔ٪٫ ػ ك٦٪٭ض٫ يف 
 اتلٛكري

أمحؽ أمحؽ 
 ٤ٗٮش

 قٕٮديح 1404
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282  
أي٨٧ ييح 
 حم٧ؽ ٔيةش

٦ؽارؾ اتلزني٢ كظٞةاٜ اتلأكي٢ لئل٦ةـ 
ػػ( دراقح 731٬ا٣جكيف املذٮىف ق٪ح )

ن ٨٦ أكؿ قٮرة اجلض٥ إىل  ن كد٤ٕيٞة كحتٞيٞة
 آػؿ قٮرة اجلةس

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1423

281  
إثؿا٬ي٥ يلع 

إثؿا٬ي٥ 
 احلؾييف

٦ؽارؾ اتلزني٢ كظٞةاٜ اتلأكي٢ لئل٦ةـ 
ا٣جكيف حتٞيٜ كدراقح ٨٦ أكؿ قٮرة 

 ٧ٞ٣ةف إىل آػؿ قٮرة ا٣ُٮر

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1421

284  
أمحؽ حم٧ؽ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 حم٧ٮد

٦ؽارؾ اتلزني٢ كظٞةاٜ اتلأكي٢ لئل٦ةـ 
ا٣جكيف ٨٦ أكؿ ا٣ٞؿآف إىل آػؿ قٮرة 

ن كدراقح. ن كد٤ٕيٞة  ا٣جكةء حتٞيٞة

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

1425 

  

ٔجؽا٣ٕـيـ   285
 يلع احلؿيب

٦ؽارؾ اتلزني٢ كظٞةاٜ اتلأكي٢ ل٤جكيف 
حتٞيٜ كد٤ٕيٜ كدراقح ٨٦ أكؿ قٮرة 

 جلع٢ إىل آػؿ قٮرة الؿكـا

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1421

ٔجؽ اهلل   286
 ٔس٧ةف أمحؽ

٦ؽارؾ اتلزني٢ كظٞةاٜ اتلأكي٢ ل٤جكيف 
 ٨٦ أكؿ قٮرة املةاؽة إىل آػؿ قٮرة احلضؿ

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 ي٧ةين 1421

287  
ػؽجيح 

ٔجؽال٤ُيٙ 
 حم٧ؽ األ٦ني

٦ؽرقح اتلٛكري يف مٮريذة٩ية ٦ٓ دراقح 
٪٭ضيح ٩ٞؽيح ل١ذةب اذل٬ت األثؿيـ يف ٦

دٛكري ٠ذةب اهلل ا٣ٕـيـ ملع٧ؽ احلؽايل 
 3366٬املذٮىف اعـ 

حم٧ؽ كدل 
قيؽم 
 ظجيت

1430 
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288  

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 

ٔجؽال١ؿي٥ 
 ا٣ٞؿين

مؿكيةت الكؽم ال١جري كأٝٮاهل يف 
اتلٛكري ٨٦ قٮرة آؿ ٧ٔؿاف إىل قٮرة 
املةاؽة ٨٦ ٠ذت اتلٛكري ثةملأزٮر دمٓ 

 اقحكدر

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1410

ٚةاٞح ظك٨   289
 أمحؽ احلكين

مؿكيةت الكؽم ال١جري كأٝٮاهل يف 
اتلٛكري ٨٦ قٮرة يٮقٙ إىل قٮرة ٚةَؿ 
٨٦ ٠ذت اتلٛكري ثةملأزٮر كًلذت الك٪ح 

ن كدراقح ا٣ٞك٥ الؿاثٓ  الرشيٛح ػ دمٕة

حم٧ٮد ٩ةدم 
 ٔجيؽات

 قٕٮديح 1415

291  
دمي٤ح ٦٪يٓ 
ٔ٪يح اهلل 

 ينال٧ٞ٤ة

مؿكيةت كأٝٮاؿ اث٨ صؿيش يف اتلٛكري ٨٦ 
أكؿ قٮرة املؤ٦٪ٮف إىل آػؿ قٮرة اجلةس 

ن كدراقح ظؽيثيح  دمٕة

ٔجؽالؿظي٥ 
حيىي 

 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1429

293  
لؤلؤ ٔجؽ اهلل 

ظك٨ 
 اجلٛؿم

 مؿي٥ يف ال١ذةب كالك٪ح

حم٧ؽ 
أثٮاجلٮر 
 احلؽيؽم

 قٕٮديح 1404

292  

حم٧ٮد 
مىُىف 
املؼذةر 
 الن٪ٞيُٰ

 ؿأة يف ًٮء ال١ذةب كالك٪حمكؤكحلح امل

ا٣ٕضيم 
د٦٪٭ٮرم 

 ػ٤يٛح

 مٮريذةين 1398

291  
٩ٮر الن٭رية 
ث١٧يح ٩ٮاب 

 مؿزا

منالكت املؿأة املك٧٤ح املٕةرصة كظ٤٭ة 
 يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح

يٮقٙ 
ٔجؽالؿمح٨ 

جٓ  اٌل

 قٕٮديح 1405
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294  
ٔجؽاهلل 

ظة٦ؽ أمحؽ 
 الك٤ي٧ةين

مى٤ُط اإلمةرات يف ا٣ٞؿاءات الـكااؽ 
٨ اثلٞةت لئل٦ةـ يلع ث٨ ٔس٧ةف املؿكيح ٔ

ث٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ابل٘ؽادم املٕؿكؼ 
دراقح -813٬ثةث٨ ا٣ٞةوط املذٮىف ق٪ح 

 كحتٞيٜ.

مٕجةف حم٧ؽ 
 إق٧ةٔي٢

 قٕٮدم 1423

295  
حم٧ؽ ٔس٧ةف 

 ٔجؽا٣٘ين

٦ٕةل٥ اإلي٧ةف كأرٌل٫٩ ٧٠ة صةء يف ا٣ٞؿآف 
 ال١ؿي٥

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽاخلة٣ٜ 

 ادلٚذةر

 ويين 1405

296  

٩ٕي٧ح 
يـ ٔجؽا٣ٕـ

ظضةزم 
 حم٧ؽ

 ٦ٕةل٥ ادلٔٮة يف قٮرة يف

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

داكد ك 
ٔجؽالؿظي٥ 

حيىي 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1429

ٔجؽ اهلل   297
 قيٙ ٝةاؽ

 ٦ٕةم٤ح األقري يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح
ظك٨ ًيةء 

 ادلي٨ ٔرت
 ي٧ةين 1403

298  

٩ٕي٧ح 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

ظضةزم 
 حم٧ؽ

٦ٕةين ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كأؿاث٫ إليب 
ـصةج د راقح كحتٞيٜ ٨٦ اآليح إقعةؽ ال

٨٦ قٮرة ا٣ٛؿٝةف إىل آػؿ قٮرة الـمؿ  51
 دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ 
ٔجؽالكبلـ 

 اثٮ ػـي٥

 قٕٮديح 1437
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299  
ٔٛةؼ ُٔيح 
اهلل ًيٙ 
 اهلل املٕجؽم

٦ٕةين ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كأؿاث٫ لئل٦ةـ 
ـصةج دراقح كحتٞيٜ  إثؿا٬ي٥ ث٨ الرسم ال
٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٝٮهل دٕةىل "كالٮادلات 

 ٨ًٕ اكالد٨٬"يؿ

أ٦ني حم٧ؽ 
 ثةمح

 قٕٮديح 1435

111  
أق٧ةء حم٧ؽ 

ٔجؽاهلل 
 الك٤ٮيم

٦ٕةين ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كأؿاث٫ لئل٦ةـ 
ـصةج دراقح كحتٞيٜ  إثؿا٬ي٥ ث٨ الرسم ال

 ٨٦ أكؿ قٮرة اغٚؿ إىل آػؿ قٮرة امل٤ٟ

وؽيٜ أمحؽ 
 ٦ةلٟ يلع

 قٕٮديح 1436

أي٨٧ ٦٪ىٮر   113
 يلع ثيٛةرم

٦ةـ أيب إقعةؽ ٦ٕةين ا٣ٞؿآف كإٔؿاثح لئل
ـصةج دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ  إثؿا٬ي٥ ال

 قٮرة ا٥٤ٞ٣ إىل آػؿ قٮرة اجلةس

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

1435 

  

112  
٩ىةر حم٧ؽ 

ًٛيؽع 
 احلةريث

٦ٕةين ا٣ٞؿآف كإٔؿاثح لئل٦ةـ أيب إقعةؽ 
ـصةج دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ  إثؿا٬ي٥ ال
قٮرة ا٣جكةء إىل ٝٮهل دٕةىل"كال د٭٪ٮا يف 

 ٨٦ قٮرة ا٣جكةء 314ٮـ" اآليح اثذ٘ةء ا٣ٞ

دمةؿ 
مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

 قٕٮدم 1437

111  
حم٧ؽ ظك٨ 
 ٔٞي٢ مٮىس

٦ٕرتؾ االٝؿاف يف إٔضةز ا٣ٞؿآف لئل٦ةـ 
الكيٮيط ٦٪٭ض٫ ك٦زنتل٫ ثني ٠ذت 

 اإلٔضةز دراقح ٩ٞؽيح ٦ٞةر٩ح

ٔجؽالكذةر 
ٚذط اهلل 

 قٕيؽ

 قٕٮدم 1417

يلع ظكني   114
 ٧ٔؿ امل٘ؿيب

 اتلٛكري دراقح ٦ٛ٭ٮـ املؼة٣ٛح كأزؿق يف
 ٩ْؿيح دُجيٞيح

٫َ اعثؽي٨ 
 ٫َ محؽ

 قٕٮدم 1437

115  
٦٪ةؿ ٦٪ىٮر 
 حم٧ؽ ا٣ٞؿيش

٦٪ةقجح ٚٮادط الكٮر ملٞةوؽ٬ة دراقح 
 ٩ْؿيح دُجيٞيح

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدي٫ 1427
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ـ٬ؿاء حم٧ؽ   116 ال
 اعدؿ ٔـاـ

٦٪ة٬ش أا٧ح رشاح صة٦ٓ ا٣رت٦ؾم يف 
 رشح ٠ذةب اتلٛكري دراقح كمٮاز٩ح

 حم٧ؽ قٕيؽ
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮديح 1422

قٕيؽ حم٧ؽ   117
 دمٕةف اهلؽيح

٦٪ذىه الالكـ يف آيةت األظاكـ ل٧٤ؤ٣ٙ 
حم٧ؽ ث٨ مىُىف اعرش ظٛيؽ الؿكيم ٨٦ 

( كٝٮهل ٚي٭ة ٚى٢ ٝةؿ 322ال٤ٮظح ر٥ٝ )
ابليٌةكم يف ٝٮهل دٕةىل اليؤاػؾك٥ اهلل 

ثةل٤٘ٮ يف أي٧ة٩ك٥ إىل آػؿ املؼُٮط 
 حتٞيٜ( ادراقح ك386ال٤ٮظح ر٥ٝ )

ػةدل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1434

118  
ظك٨ حم٧ؽ 
 يلع ٔكريم

٦٪ذىه الالكـ يف آيةت األظاكـ ل٧٤ؤ٣ٙ 
حم٧ؽ ث٨ مىُىف اعمٮر ظٛيؽ الؿكيم 

( ٨٦ ٝٮهل دٕةىل كاذلي٨ ٨٦62 ال٤ٮظح )
( ٝٮهل 322يذٮٚٮف ٦٪ك٥ إىل ال٤ٮظح )

ٚى٢ ٝةؿ ابليٌةكم رمح٫ اهلل دٕةىل يف 
ةل٤٘ٮ يف ٝٮهل دٕةىل اليؤاػؾك٥ اهلل ث

 إي٧ة٩ك٥ دراقح كحتٞيٜ

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1433

119  
مريي٨ اك٥ّ 
 رساج ث٪ٮف

٦٪ذىه الالكـ يف آيةت األظاكـ ل٧٤ؤ٣ٙ 
حم٧ؽ ث٨ مىُىف اعمٮر ظٛيؽ الؿكيم 

( ٨٦62 اكؿ املؼُٮط إىل ال٤ٮظح ر٥ٝ )
إىل ٝٮهل ٚى٢ ٝةؿ اهلل دٕةىل كاذلي٨ 

 يذٮٚٮف ٦٪ك٥ دراقح كحتٞيٜ

ر اثتكةـ ثؽ
 اجلةثؿم

 قٕٮديح 1433
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131  
يةرس ٔجؽاهلل 

 حم٧ؽ ثةزيؽ

٦٪ذىه املؿاـ يف رشح آيةت األظاكـ 
ملع٧ؽ ث٨ احلكني ث٨ ا٣ٞةق٥ ث٨ حم٧ؽ 

دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ثؽايح قٮرة األٔؿاؼ 
 إىل آػؿ املؼُٮط

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1430

133  
أمحؽ حم٧ؽ 

أمحؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

٦٪ذىه املؿاـ يف رشح آيةت األظاكـ 
٧ؽ ث٨ احلكني ث٨ ا٣ٞةق٥ ث٨ حم٧ؽ ملع

دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ثؽايح قٮرة ا٣جكةء إىل 
 آػؿ قٮرة األ٩ٕةـ

ٔجؽاهلل ث٨ 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1430

132  
ممؽكح دؿيك 

حم٧ؽ 
 ا٣ٞعُةين

٦٪ْٮ٦ح ٗؿيت ا٣ٞؿآف لئل٦ةـ املٞؿئ ايب 
ثكؿ حيىي حم٧ؽ ػ٤ٙ األمبيٌل دراقح 

 كحتٞيٜ كمٮاز٩ح

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 ٕٮدمق 1433

إرمةد أمحؽ   131
 حم٧ؽ ظكني

٦٪٭ش أثٮ الالكـ أزاد يف دٛكريق دؿدمةف 
 ا٣ٞؿآف

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

1437 
  

ٚ٭ؽ قةل٥   134
 ا٣٘ة٦ؽم

٦٪٭ش اإل٦ةـ أيب املْٛؿ الك٧ٕةين يف 
ا٣رتصيعةت ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب دٛكري 

 ا٣ٞؿآف

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1429

135  
ٚيى٢ دمي٢ 

ظك٨ 
 ٗـاكم

٦ةـ اث٨ ُٔيح األ٩ؽليس يف ٦٪٭ش اإل
 ٔؿض ا٣ٛؿاءات كازؿ ذلٟ يف دٛكريق

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮدم 1423

136  
قيؽ أمحؽ 

 اإل٦ةـ ػُؿم

٦٪٭ش اإل٦ةـ ابلؼةرم يف اتلٛكري ٨٦ 
 ػبلؿ ٠ذةث٫ الىعيط

حم٧ؽ اخلرض 
 اجلةيج

 مٮريذةين 1416



 161   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
ة: التفسري]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

137  
٤َعح حم٧ؽ 
دٮٚيٜ مبل 

 ظكني

ءات ٦٪٭ش اإل٦ةـ ابل٘ٮم يف ٔؿض ا٣ٞؿا
كأزؿ ذلٟ يف دٛكريق دراقح ٩ْؿيح 

 دُجيٞيح

حم٧ؽ 
كدلقيؽم 
 كدل ظجيت

 قٮرم 1422

138  

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

٩ٮر ادلي٨ 
 كأِ

٦٪٭ش اإل٦ةـ النةٚيع يف دٛكري آيةت 
 األظاكـ

ٔٮيؽ ٔيةد 
 املُؿيف

 قٕٮدم 1408

حم٧ؽ ٦٪ْٮر   139
 حم٧ؽ خبل

٦٪٭ش اإل٦ةـ ال١ية اهلؿايس يف ٠ذةث٫ 
 أظاكـ ا٣ٞؿآف

ؽا٣ٕـيـ ٔج
ٔجؽ اهلل 
 احل٧يؽم

 ثة٠كذةين 1407

م٭ؽ ُٔٮاف   121
 وة٣ط املةليك

٦٪٭ش االقت٪جةط ٔ٪ؽ ا٣ٕبل٦ح اث٨ ثؽراف 
٨٦ ػبلؿ دٛكريق صٮا٬ؿ االٚاكر دراقح 

 ٩ْؿيح دُجيٞيح

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

 قٕٮديح 1436

123  
ريةض حم٧ؽ 
 ٔجؽاهلل دكبةف

٦٪٭ش اال٦ةـ الكيٮيط يف االقت٪جةط ٨٦ 
 اإللكي٢ يف اقت٪جةط اتلزني٢ػبلؿ ٠ذةث٫ 

ػةدل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1434

122  
د٭ةين قةل٥ 

امحؽ 
 ثةظٮيؿث

٦٪٭ش احلكني ٧ٔةد ادلي٨ ال١٪ؽم يف 
ن  ة دٛكريق ال١ٛي٢ ث٧ٕةين اتلزني٢ ًٔؿ

 كدراقح

أ٦ني حم٧ؽ 
 ثةمح

 قٕٮديح 1437

121  
ظةق٨ يلع 

وٮاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

٦٪٭ش الؿقٮؿ وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف 
 آف ال١ؿي٥ كالك٪حادلٔٮة كيف ا٣ٞؿ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1422
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ٔٮاد مؿزكؽ   124
 الك٪ةين

 ٦٪٭ش ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف وية٩ح اجلٛف

حم٧ؽ كدل 
قيؽم 
 ظجيت

 قٕٮدم 1427

125  
يلع ٔجؽ اهلل 

قٕيؽ 
 الن٭ؿم

٦٪٭ش ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف ٔؿض األػبلؽ 
 األرسيح

ٔجؽاملضيؽ 
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 قٕٮدم 1407

حم٧ؽ وة٣ط   126
 ا٣ٕذيٜ حم٧ؽ

٦٪٭ش ا٣ٞؿآف يف وية٩ح ا٣ٕؿض ٨٦ الـ٩ة 
 كدكأي٫

مىُىف 
 أ٦ني اتلةزم

 قٕٮدم 1399

127  
حم٧ؽ حم٧ؽ 

األ٦ني 
 األ٩ىةرم

٦٪٭ش ال١ذةب كالك٪ح يف حتٞيٜ الٮظؽة 
 اإلقبل٦يح كأزؿق ٨٦ اجلةظيح اتلُجيٞيح

أمحؽ أمحؽ 
 ٤ٗٮش

 قٕٮدم 1411

128  
ٔحىس 

ُٔةهلل رزي٨ 
 الىعيف

٧يح رمح٫ اهلل ٦٪٭ش ميغ اإلقبلـ اث٨ دي
يف االقت٪جةط ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب اتلٛكري 

 ٨٦ دل٧ٮع ا٣ٛذةكل

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1436

أم٢ إثؿا٬ي٥   129
 ٫َ النيغ

٦٪٭ش يلع ث٨ إثؿا٬ي٥ ا٣ٞيم يف دٛكريق 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 مرصيح 1432

111  
ٚةػؿ 

ثؿيكةف 
 ثؿيك ا٣ٞؿيش

ت ٦٪٭ش ميك ث٨ أيب َة٣ت يف ا٣رتصيعة
 يف اتلٛكري

ٔجؽالؿظي٥ 
حيىي 

 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1435
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ٔجؽاهلل   113
 ٔجؽق املجةريك

مٮاٝٓ اجل٤٧ح االٔرتاًيح يف ا٣ٞؿآف 
 ال١ؿي٥ كدالتل٭ة

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

 قٕٮدم 1429

٩ٮر حم٧ؽ   112
 ثةو٧ؽ

ٮاف اهلل ٤ٔي٭٥ ٨٦  مٮٝٙ الىعةثح ًر
اإلرسااي٤يةت دراقح حت٤ي٤يح ٨٦ ػبلؿ 

ن  111  ٧٩ٮذصة

٧ؿ حم٧ؽ ٔ
 ثةزمٮؿ

 قٕٮديح 1429

111  
قةيم مكٕٮد 

ٔٮيي 
 اجلٕيؽ

مٮٝٙ املؽرقح األ٩ؽلكيح يف اتلٛكري ٨٦ 
 ا٣ٞؿاءات

ػةدل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1431

ظكني حمك٨   114
 أثٮزراع

مٮٝٙ املك٥٤ ٨٦ ا٣ٛنت يف ًٮء ال١ذةب 
 كالك٪ح

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1417

115  
يةرس أمحؽ 
 يلع الن٧ةيل

٪ةٝي يف ا٣ٞؿآف مٮ٥٬ اإلػذبلؼ كاتل
 ال١ؿي٥

قٕيؽ 
ٔجؽاملُٰٕ 

احلٛين 
 اجلرباكم

 أردين 1408

الىةدؽ امل٪ة   116
 حم٧ؽ

٩يب اهلل مٕيت ٤ٔي٫ الكبلـ ىلع ًٮء 
 ال١ذةب كالك٪ح

قٕيؽ 
ٔجؽاملُٰٕ 

احلٛين 
 اجلرباكم

 قٮداين 1404
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117  
ٔجؽاهلل وة٣ط 

ٔجؽاهلل 
 اخلٌريم

٩رص اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ كًلٛةيذ٫ 
يف ال١ذةب كالك٪ح دراقح كادلٚةع ٔ٪٫ 

يح ٔٮ  مًٮ

ق٤ي٧ةف 
الىةدؽ 

 ابلرية

 قٕٮدم 1429

مؿي٥ حم٧ٮد  118
 ظك٨ وة٣ط

 ٩ْؿة ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ إىل ا٣رتؼ كاملرتٚني

مكٕؽ 
ٔجؽاملُٰٕ 

 اجلرباكم

 قٕٮديح 1408

أمحؽ صربي٢   119
 حيىي ظ١يم

٩يف الؿيت ٨ٔ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح 
يح ٔٮ  مًٮ

أ٦ني حم٧ؽ 
 ثةمح

 قٕٮدم 1436

141  
٠ٮيؿاف  دالؿ

٬ٮي٢٧ 
 الك٤يم

٩كةت ا٣ٞؿآف أليب حم٧ؽ ٔجؽاهلل 
املٞؿمء ٨٦ أكؿ قٮرة اجلةزيح إىل ٩٭ةيح 

 قٮرة اجلةس دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 الك٪ؽم

 قٕٮديح 1429

أمحؽ ظةج   143
 حم٧ؽ ٔس٧ةف

٩ٮا٬ؽ األثكةر كمٮارد األٚاكر لئل٦ةـ 
صبلؿ ادلي٨ الكيٮيط دراقح كحتٞيٜ ٨٦ 

( ٨٦ 39ٛةحتح أىل اآليح )أكؿ قٮرة ا٣
 قٮرة ابلٞؿة.

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 وٮ٦ةيل 1424

142  
قٕٮد ث٨ 
ظك٨ ث٨ 

 ظكني ٝجةين

٩ٮا٬ؽ األثكةر كمٮارد األٚاكر ل٤كيٮيط 
٨٦ قٮرة 49حتٞيٜ كدراقح ٨٦ اآليح 

 اتلٮبح إىل ٩٭ةيح قٮرة اجلةس

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1426

141  
حم٧ؽ ٧٠ةؿ 
يلع ظةج 
 ا٣ٕؿكيس

ٮا٬ؽ األثكةر كمٮراد األٚاكر لئل٦ةـ ٩
( ٨٦ قٮرة ابلٞؿة 21الكيٮيط ٨٦ اآليح )

 ( ٨٦ قٮرة آؿ ٧ٔؿاف321ظىت اآليح )

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 أزيٮيب 1427
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

144  
محٮد رميؽ 

د٬ؿاف 
 املٞةيط

٬ؽايةت اآليةت ثني الٮادلي٨ كأكالد٥٬ يف 
يح ٔٮ  ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح مًٮ

ٔس٧ةف 
امل٭ؽم 
ج وؽيٜ ظة

 ثبلؿ

 قٕٮدم 1436

ٔٛةؼ ُٔيح   145
 اهلل املٕجؽم

٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف د٤ٕي٥ 
 ا٣جكةء

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮديح 1429

146  
ٔٛةؼ ػ٤ٙ 

اهلل حم٧ؽ 
 اجل٧ؿم

٬ؽل اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ ٦ٓ 
 زكصةد٫ يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮديح 1420

147  
٬ؽل يلع 

 ـ٬ؿاينامحؽ ال

كصٮق دالا٢ ٩جٮة اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ 
 كق٥٤ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

وؽيٜ امحؽ 
 ٦ةلٟ

 قٕٮديح 1437

قٕةد وة٣ط   148
 قٕيؽ ثةثٌف

ط ا٣رب٬ةف يف منالكت ا٣ٞؿآف لئل٦ةـ  ًك
 اجلحكةثٮرم دراقح كحتٞيٜ

٦٪ىٮر ٔٮف 
 ا٣ٕجؽيل

 قٕٮديح 1415

149  
حم٧ؽ أمحؽ 
الكيؽ حم٧ؽ 

 ا٣ٞؿيش

كمؿكيةد٫ يف  كًليٓ ث٨ اجلؿاح أٝٮاهل
 اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٛةحتح

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1420

151  
٬يٛةء وة٣ط 

 ثٮٝف

كًليٓ ث٨ اجلؿاح كركايةد٫ يف اتلٛكري ٨٦ 
 قٮرة امل٤ٟ إىل قٮرة اجلةس

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮديح 1422
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ة: التفسري]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

153  

٦٭ة ث٪خ 
ق٤ي٥ 

الؿدادم 
 احلؿيب

٨٦ كًليٓ ث٨ اجلؿاح كمؿكيةد٫ يف اتلٛكري 
أكؿ قٮرة مؿي٥ إىل ٩٭ةيح قٮرة 

ن  ن كختؿجية ن كدراقحن كحتٞيٞة اتلعؿي٥،دمٕة
ن   كد٤ٕيٞة

ٔجؽالؿظي٥ 
 ييح ا٧ٛ٣ؽم

 قٕٮديح 1423

152  
دكيخ زيؽ 
 يلع احلةريث

يٮـ ا٣ٞية٦ح كمنة٬ؽق يف ال١ذةب كالك٪ح 
يح حت٤ي٤يح ٔٮ  دراقح مًٮ

أمحؽ أمحؽ 
 ٤ٗٮش

 قٕٮدم 1412

151  
ٔجؽاملعك٨ 
ٝةق٥ احلةج 

 محٮ

ي٫ الكبلـ كدٔٮد٫ يف ٢ّ يٮنف ٤ٔ
 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كالك٪ح

حم٧ؽ 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ا٣ٞييع

 ٔؿايق 1401

154  
٩ٮاؿ ظة٦ؽ 
ق٤ي٧ةف 
 ال٤٭ييب

إثؿا٬ي٥ اجلؼيع كآزةرق الٮاردة يف دٛكري 
 قٮرة ا٣ٛةحتح كابلٞؿة كآؿ ٧ٔؿاف

٦٪ىٮر ٔٮف 
 ا٣ٕجؽيل

 قٕٮديح 1409
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ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي ة اإلس ة: [  ]االثكاف  [املاجستريملرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

3  
دمي٢ اغيل 

 دلٮؿ الكٕيؽم

النيغ إق٧ةٔي٢ ث٨ يلع األكٮع كص٭ٮدق 
يف ػؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح 

 حت٤ي٤يح

دمةؿ ادلي٨ 
حم٧ؽ يلع 

 دبيؽم

 قٕٮدم 1437

2  
ػةدل ثةدم 
 كديؽ ا٣ٕذحيب

ٔجؽاهلل ث٨ صةر اهلل آؿ صةر اهلل النيغ 
كص٭ٮدق يف ػؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح 

 دراقح حت٤ي٤يح

حم٧ؽ ٬بلؿ 
 الىةدؽ

 قٕٮدم 1437

رساج أمحؽ   1
 ٔجؽاجل٤ي٢

النيغ ُٔي٫ حم٧ؽ قةل٥ رمح٫ اهلل 
 كص٭ٮدق ا٧٤ٕ٣يح دراقح حت٤ي٤يح

حم٧ؽ ٬بلؿ 
 الىةدؽ

 قٕٮدم 1437

4  
ٔجؽالؿظي٥ 

ق٭ؿاب حم٧ؽ 
 ظيةة ابل٤ٮيش

يغ ٧ٔؿ ٔٮدق اخلُيت كص٭ٮدق يف الن
 ػؽ٦ح اثلٞةٚح دراقح حت٤ي٤يح

يلع قيؽ 
 ا٣ٛؿقحيس

1436 

  

ٗـي٢ مة٬ؿ   5
 ٔٮدق ادلٔؽم

النيغ حم٧ؽ املجةرؾ كص٭ٮدق ا١ٛ٣ؿيح 
 كاثلٞةٚيح دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل 
حم٧ؽ 
 الؿ٦يةف

 قٕٮديح 1432

6  
أمحؽ 

ٔجؽامل٤ٟ 
 أمحؽ اعمٮر

ـ اث٨ ا٣ٕجٮديح كاتلأهل يف ١ٚؿ ميغ اإلقبل
 دي٧يح كق٤ٮًل٫ كأزؿ ذلٟ يف كاٝٓ األ٦ح

وة٣ط 
ٔجؽاهلل 

 ا٣ٛؿيط

 قٕٮدم 1437

ػةدل حم٧ؽ   7
 اعمؿ ا٣٘ٛيٌل

 ا٣ٕؽؿ ٦ٓ ٗري املك٧٤ني دراقح حت٤ي٤يح

ظك٨ 
اعاي آؿ 
 ٔجؽاهلةدم

 قٕٮدم 1437
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٔجؽاهلل ٔٞةب   8
 مكٛؿ ا٣ٕذحيب

ا٣ٕىجيح ا٣ٞج٤يح يف اإلقبلـ دراقح 
 حت٤ي٤يح

محٮد صةثؿ 
 احلةريث

 قٕٮدم 1436

9  
ٔجؽاهلل ػةدل 

ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

ال٤ٮاء الؿًل٨ حم٧ٮد ميخ ػُةب كص٭ٮدق 
 يف ػؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح

محؽم 
محيؽ 

 ا٣ٞؿيٞؿم

 قٕٮدم 1436

31  
ـق ٦ٕيي  ٚةي
 َحكةف املةليك

املؤزؿات اثلٞةٚيح ىلع املؿأة الكٕٮديح 
املٕةرصة دراقح ٦يؽا٩يح ٣ُةبلةت املؿظ٤ح 

 ةاٙاجلة٦ٕيح يف حمةْٚح ا٣ُ

ٔجؽالؿاٚٓ 
ٔجؽاحل٤ي٥ 

 ا٣ٌٛف

 قٕٮديح 1435

33  
ث٤ٞةق٥ يلع 
 محؽ ا٣ٞٮزم

املؽإٚح ا١ٛ٣ؿيح يف ثبلد النةـ يف ا٣ٞؿف 
 الؿاثٓ ٔرش اهلضؿم كأزؿ٬ة يف زٞةٚح األ٦ح

حم٧ؽ 
قٕيؽ 

 الرسظةين

 قٕٮدم 1432

32  
اغدة حم٧ؽ يلع 

 وربة

املٌة٦ني اثلٞةٚيح يف ركايح املؿأة 
 ـه3411اعـ إىل  3411الكٕٮديح ٨٦ اعـ 

 دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل 
وة٣ط 

 اخلٌريم

 قٕٮديح 1437

31  
ٔجؽاملعك٨ 
محٮد صةثؿ 

 احلةريث

الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم يف األردف يف 
 ا٣ٕرص احلةرض دراقح حت٤ي٤يح

امحؽ 
اعيل 
ابلؽر 

 احلكحين

 قٕٮدم 1437

34  
كصؽاف 

ٔجؽاالهل ٝةق٥ 
 اجلعؽيل

 الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم يف ا٣ٕرص األمٮم
 يف األ٩ؽلف دراقح حت٤ي٤يح

حم٧ؽ ٬بلؿ 
 الىةدؽ

 قٕٮديح 1435
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ة]التخصص:  المي ة اإلس ة: [  ]االثكاف  [املاجستريملرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

35  
ػةدل أمحؽ 
ٔجؽاهلل 
ـ٬ؿاين  ال

الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم يف ثبلد ا٣ٕؿاؽ يف 
 ا٣ٕرص احلةرض دراقح حت٤ي٤يح

يلع قيؽ 
 ا٣ٛؿقحيس

 قٕٮدم 1436

36  
٦ةصؽ حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٞةدر 
 ال١ؿيؽيم

الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم يف ثبلد امل٘ؿب 
  احلؽير دراقح حت٤ي٤يحا٣ٕؿيب

ٔجؽابلىري 
 يلع احلٞؿة

 قٕٮدم 1435

قٕؽ حمك٨   37
 قةل٥ ا٣ٞؿيش

الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم يف ٔرص اخل٤ٛةء 
 الؿامؽي٨ دراقح حت٤ي٤يح

ػةدل 
ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮدم 1436

حم٧ؽ اثٮ ثكؿ   38
 ظك٨ الىٕت

الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم ل٧٤٘ؿب ا٣ٕؿيب 
 راقح حت٤ي٤يحأز٪ةء دك٣ح املؿاثُني د

حم٧ؽ ٬بلؿ 
 الىةدؽ

1437 
  

39  
أق٧ةء مىُىف 
حم٧ؽ األ٦ني 

 الن٪ٞيُٰ

الٮاٝٓ اثلٞةيف ل٧٤ؿأة املك٧٤ح يف مٮريذة٩ية 
 دراقح حت٤ي٤ح

يلع قيؽ 
 ا٣ٛؿقحيس

 قٕٮديح 1433

21  
٦٪رية إثؿا٬ي٥ 

 يلع أيٮب

الٮاٝٓ اثلٞةيف ل٧٤ؿأة يف ٦٪ُٞح صةزاف 
 دراقح حت٤ي٤يح

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 داكد

 قٕٮديح 1433

23  
ظٛىح اثٮ 

ثكؿ ٔس٧ةف 
 ٧ٝةـ

حتىني اهلٮيح اثلٞةٚيح لؤلرسة املك٧٤ح 
 دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

1437 
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

وة٣ط ٔجؽاهلل   22
 ا٣٘ة٦ؽم

دٞؿيؿ مؤقكح را٩ؽ اإلقبلـ ادلي٧ٞؿايط 
 املؽين دراقح ٧٤ٔيح ٩ٞؽيح

حم٧ؽ 
قٕيؽ 

 الرسظةين

 قٕٮدم 1431

21  
اٝجةؿ حم٧ؽ 
ٔجؽاهلل 
 ثةو٧ؽ

ةٚح املضذ٧ٓ املك٥٤ حبٞٮؽ األَٛةؿ ثٕؽ زٞ
ا٩ٛىةؿ الٮادلي٨ دراقح حت٤ي٤يح يف ٦ؽي٪ح 

 م١ح امل١ؿ٦ح

لٮلٮق 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

 قٕٮديح 1433

24  
ٔجؽاهلل رزيٜ 

ُٔة اهلل 
 احلةزيم

زٞةٚح دْٕي٥ ابلرل احلؿاـ كازؿ٬ة ىلع 
 املضذ٧ٓ اإلقبليم

حم٧ؽ 
ٔجؽاملٮىل 

 دم٫ٕ

 قٕٮدم 1434

صٮ٬ؿة وة٣ط   25
 ؽ ا٣٘ة٦ؽمأمح

ص٭ٮد أمحؽ حم٧ؽ دمةؿ رمح٫ اهلل يف 
 ادلٚةع ٨ٔ اإلقبلـ دراقح حت٤ي٤يح

لٮلٮق 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

 قٕٮديح 1433

26  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
حم٧ؽ حم٧ٮد 

 الك٭ييم

ص٭ٮد ادل٠ذٮر ٔجؽال١ؿي٥ زيؽاف يف 
 ػؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

مخحف 
مكٕٮد ث٨ 

 اعمٮر

 قٕٮدم 1437

27  
ةل٥ أم٢ ق٤ي٥ ق
 ا٣ٕذحيب

ص٭ٮد النيغ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ ظك٨ 
ظج٪١ح امليؽاين رمح٫ اهلل ادلٔٮيح 
كاثلٞةٚيح كأزؿ٬ة يف ٦يؽاف اثلٞةٚح 

 اإلقبل٦يح

أظبلـ 
حم٧ؽ 
قٕيؽ 
 ثةمحؽاف

 قٕٮديح 1435
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ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي ة اإلس ة: [  ]االثكاف  [املاجستريملرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

قةرة حم٧ؽ   28
 وة٣ط احلكين

ص٭ٮد النيغ ٔجؽا٣ٕـيـ ث٨ ثةز يف ػؽ٦ح 
 ٌٝةية املؿأة املٕةرصة

ػةدل 
ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮديح 1432

29  
أقة٦ح امحؽ 

ٔجؽاهلل 
 اجلزياين

 ص٭ٮد النيغ حمت ادلي٨ اخلُيت اثلٞةٚيح
محٮد صةثؿ 

 احلةريث
 قٕٮدم 1437

11  
جن٫٧ ًةكم 
 ظة٦ؽ املةليك

ص٭ٮد النيغ حم٧ؽ ث٨ وة٣ط ا٣ٕسي٧ني 
 ك٦٪٭ض٫ يف ػؽ٦ح ٌٝةية املؿأة املك٧٤ح

أظبلـ 
حم٧ؽ 
قٕيؽ 
 ثةمحؽاف

 قٕٮديح 1434

محٮد قٕيؽ   13
 ةريثقٕؽ احل

ص٭ٮد النيغ حم٧ؽ ٔجؽاهلل دراز يف 
 ػؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

إثؿا٬ي٥ 
يلع حم٧ؽ 

 أمحؽ

 قٕٮدم 1437

٦٪يٛح مىةٜٚ   12
 ق٧ري ا٣ٕزنم

ص٭ٮد النيغ ٦٪ةع ػ٤ي٢ ا٣ُٞةف رمح٫ 
اهلل يف ػؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح 

 حت٤ي٤يح

ٔجؽالؿاٚٓ 
ٔجؽاحل٤ي٥ 

 ا٣ٌٛف

 قٕٮديح 1436

11  
دػي٢ ٠ٮًلت 

اهلل داػ٢ 
 احلكةين

ص٭ٮد امل٪ذؽل االقبليم يف ػؽ٦ح ٌٝةية 
 املؿاة املك٧٤ح دراق٫ حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل 
حم٧ؽ 
 الؿ٦يةف

 قٕٮديح 1436
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ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي ة اإلس ة: [  ]االثكاف  [املاجستريملرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

14  
زيؽم را٠ؽ 
 منيط الؿكيٌل

ص٭ٮد امل٪٧ْح اإلقبل٦يح ل٤رتبيح كا٤ٕ٣ٮـ 
 كاثلٞةٚح يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح

أمحؽ 
اعيل 
ابلؽر 

 احلكحين

 قٕٮدم 1436

15  
حم٧ؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ظة٦ؽ ابل٤ٮم

دكر اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف مٮاص٭ح اإلحلةد 
 ٔرب املٮاٝٓ اإلل١رتك٩يح

ٔجؽابلىري 
 يلع احلٞؿة

 قٕٮدم 1437

16  
حم٧ؽ ٔجؽاهلل 

٦٪ىٮر 
 ابل١ؿم

دكر راثُح ا٣ٕةل٥ اإلقبليم يف نرش اثلٞةٚح 
 اإلقبل٦يح

حم٧ؽ 
ٔجؽاحلٜ 

 ظجيش

 قٕٮدم 1435

ٔجؽاهلل صربي٢   17
 محؽ اعيت

دكر ماكدت الى٤ط يف املعةك٥ الرشٔيح 
يف إوبلح ذات ابلني دراقح ٦يؽا٩يح 

ن   ٦٪ُٞح صةزاف ٧٩ٮصة

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢٤ 
 ٝىةص

 قٕٮدم 1436

ٔجؽالؿمح٨ يلع   18
 حم٧ؽ ا٣ٞؿين

دكرات دُٮيؿ اذلات كأزؿ٬ة ىلع زٞةٚح 
 املك٥٤ دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

ٔجؽارمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮدم 1436

19  
ق٭ي٫٤ ػةدل 

هلل ٔجؽا
 ا٣ٞؿيش

اعئنح ٔجؽالؿمح٨ "ث٪خ النةَئ" كآزةر٬ة 
 اثلٞةٚيح دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

٩ٮاؿ ظة٦ؽ 
 ال٤٭ييب

 قٕٮديح 1437
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ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي ة اإلس ة: [  ]االثكاف  [املاجستريملرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

قٕةد حم٧ؽ آدـ   41
 ٬ٮقةكم

ٚذيح يك٨ كدكرق يف ػؽ٦ح اثلٞةٚح 
 اإلقبل٦يح املٕةرصة دراقح ٩ٞؽيح

ػةدل 
ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮديح 1435

٦٪ةؿ حم٧ؽ   43
 ٧ٔؿ ٫َ

اهلل ص٭ٮدق كآراؤق  حم٧ؽ أقؽ رمحح
 اثلٞةٚيح دراقح حت٤ي٤يح

حم٧ؽ 
قٕيؽ 

 الرسظةين

 قٕٮديح 1435

حم٧ؽ حم٧ؽ   42
 و٘ري ٤ٔيٍ

مؿا٠ـ ابلعر اجلة٦ٕيح يف الكٕٮديح 
 كص٭ٮد٬ة اثلٞةٚيح دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل 
وة٣ط 

 اخلٌريم.

1437 

  

كحلؽ وة٣ط   41
 يلع احلضةج

٦ْة٬ؿ الؿمحح يف ظضح اجليب وًل اهلل 
 ٤ٔي٫ كق٥٤

حم٧ؽ 
ق٤ي٧ةف 

 ا٣رباؾ

 قٕٮدم 1436

وة٣ط حم٧ؽ   44
 إثؿا٬ي٥ احلعىي

٦ْة٬ؿ الؿمحح يف ٗـكات اجليب وًل اهلل 
 ٤ٔي٫ كق٥٤

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮدم 1436

45  
 مؿٚخ ٔجؽ
 اجلجةر ٔجؽ
 الٮدكد قٕؽ

٦٪٤ُٞةت الك٤ٮؾ يف املؾ٬ت النييع 
االزىن ٔرشم كأزؿ٬ة يف اػبلؽ ادجة٫ٔ 

 دراقح ٩ٞؽيح

 ٔجؽالؿمح٨
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮديح 1434

قؼةء ٔؽ٩ةف   46
 ٫َ ػىيٛةف

مٮٝٙ املؿأة الكٕٮديح ٨٦ االحنؿاؼ 
 ا١ٛ٣ؿم املٕةرص

رمؽم 
النعةت 

 زكي٨

 قٕٮدي٫ 1435
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ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي ة اإلس ة: [  ]االثكاف  [املاجستريملرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

قةرق محٮد   47
 صةثؿ احلةريث

٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف 
اتلٕةم٢ ٦ٓ ا٣ٛٞؿاء كاملكة٠ني كأزؿق يف 

 ادلٔٮة إىل اهلل

حم٧ؽ ٬بلؿ 
 الىةدؽ

 قٕٮديح 1437

48  
ٔجؽالؿمح٨ 
٦جيك حم٧ؽ 
 حم٧ؽ ٦جيك

كاٝٓ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف الك٪٘ةؿ دراقح 
 حت٤ي٤يح

يلع قيؽ 
 ا٣ٛؿقحيس

 ق٪٘ةيل 1432

49  
قيٙ اهلل 

ظةِٚ ٗؿيت 
 اهلل

كاٝٓ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة دراقح 
 حت٤ي٤يح

إثؿا٬ي٥ 
 يلع أمحؽ

1437 

  

٧ٔؿ املةـ اعء   51
 ثةيج

يف صة٦جية دراقح كاٝٓ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح 
 حت٤ي٤يح

حم٧ؽ قٕيؽ 
 الرسظةين

 صة٦يب 1434

53  
ٔس٧ةف ٔس٧ةف 

مٮيٮ 
 ق٧ةي٤ٮٚتل

كاٝٓ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح كاتلعؽيةت ا٣يت 
 دٮاص٭٭ة يف ابلٮق٪ح كاهلؿقٟ

حم٧ؽ 
قٕيؽ 

 الرسظةين

 ثٮقين 1433
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  ة: ا  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

3  
٧ٔؿ إثؿ٬ي٥ 

 حم٧ؽ ٩ٮر قيٙ

الؿكاة اذلي٨ إػذ٤ٛخ أٝٮاؿ احلةِٚ اث٨ 
راٍك ٨٦ ظؿؼ  351ظضؿ ٚي٭٥ دراقح ٣ػ 

 املي٥ اىل ظؿؼ احلةء

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1423

2  
٧ٔؿك ٫َ 
ٔجؽا٣ٞةدر 

 الكٞةؼ

اث٨  الؿكاة اذلي٨ اػذ٤ٛخ أٝٮاؿ احلةِٚ
راٍك ٨٦  351ظضؿ ٚي٭٥ دراقح ٣ػػػػ

 ظؿؼ ح إىل ظؿؼ س

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1423

1  
ٔجؽالؿمح٨ 
قٕٮد حم٧ؽ 

 ا٧ٕ٣ةج

الؿكاة اذلي٨ اػذ٤ٛخ أٝٮاؿ احلةِٚ اث٨ 
 ظضؿ ٚي٭٥ دراقح مٮاز٩ح

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1422

كداد حم٧ؽ   4
 ٔجؽاهلل ٧ٔؿاف

ِ ث٨ الؿكاة اذلي٨ اػذ٤ٛخ أٝٮاؿ احلةٚ
ن ٨٦ ظؿؼ  311ظضؿ ٚي٭٥ دراقح ٣ػ  راكية

)ش( إ٣ى٪٭ةيح دؿدمح ) ٔجؽاحل٧يؽ ث٨ 
 صٕٛؿ األ٩ىةرم(

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮديح 1430

5  
ٔجؽق ٠ؽاؼ 

 أمحؽ ال١ؽ

الؿكاة اذلي٨ اػذ٤ٛخ ٚي٭٥ أٝٮاؿ اال٦ةـ 
أمحؽ صؿظة كدٕؽيبل دراقح ٩ْؿيح 

دُجيٞيح ٨٦ ظؿؼ األ٣ٙ إىل ٩٭ةيح ٨٦ 
 ؽال١ؿي٥ ٨٦ ظؿؼ ا٣ٕنيأق٫٧ ٔج

حم٧ؽ قٕيؽ 
 خبةرم

 قٕٮدم 1430

ػةدل حم٧ؽ   6
 ٔٮيؽ ا٣ٞ٪ةكم

الؿكاة اذلي٨ اػذ٤ٛخ ٚي٭٥ أٝٮاؿ اال٦ةـ 
امحؽ صؿظة كدٕؽيبل دراقح ٩ْؿيح 

دُجيٞيح ٨٦ ثؽايح ٨٦ أق٫٧ ٔجؽاهلل إىل 
 ٩٭ةيح ظؿؼ احلةء كال١ىن كا٣جكةء

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1430
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  ة: ا  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

7  
ملٕني ػةدل ٔجؽا

 زبلب اجلٕيؽ

الؿكاة اذلي٨ اػذ٤ٛخ ٚي٭٥ أٝٮاؿ 
ن كدٕؽيبلن دراقح مٮاز٩ح  ادلارُٝين صؿظة

كٜٚ أٝٮاؿ اجلٞةد دراقح دُجيٞيح ىلع 
ن  315  راكية

ظةد٥ ٔجٮد 
 الرشيٙ

 قٕٮدم 1429

ٔجؽالؿمح٨   8
 حم٧ؽ احلة٦ؽ

الؿكاة اذلي٨ ق١خ ٤ٔي٭٥ اث٨ أيب ظةد٥ 
يف ٠ذةث٫ اجلؿح كاتلٕؽي٢ ٨٦ ظؿؼ 

 ء إىل ٩٭ةيح ظؿؼ ا٣ْةءاخلة

ٔجؽامل٭ؽم 
ٔجؽا٣ٞةدر 
 ٔجؽاهلةدم

 قٮرم 1413

9  
ٔجؽالؿمح٨ 
حم٧ؽ رميؽ 

 ا٣ٕزنم

الؿكاة اذلي٨ كزٞ٭٥ اذل٬يب يف الاكمٙ 
كٝةؿ ٚي٭٥ اث٨ ظضؿ يف اتلٞؿيت وؽكؽ 
٨٦ أكؿ ال١ذةثني إىل دؿدمح ٔجؽالؿمح٨ 

 ث٨ امل٘رية اخلٮايص دراقح مٮاز٩ح

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 مقٕٮد 1431

31  
ٔجؽا٣ٕـيـ 

ٔجؽاهلل احلةج 
 اتل٧ج١يت

الؿكاة اذلي٨ كزٞ٭٥ اذل٬يب يف الاكمٙ 
كٝةؿ ٚي٭٥ اث٨ ظضؿ يف اتلٞؿيت وؽكؽ 
٨٦ دؿدمح ٔجؽالؿمح٨ ث٨ ٦ٞةيت ا٣تكرتم 

 إىل آػؿ ال١ذةثني دراقح مٮاز٩ح

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 قٕٮدم 1431

ننأت حم٧ٮد   33
 ال١ٮصٟ

د٥ الؿكاة املك١ٮت ٔ٪٭٥ ٔ٪ؽ اث٨ أيب ظة
 127٬الؿازم ت 

ٔجؽامل٭ؽم 
ٔجؽا٣ٞةدر 
 ٔجؽاهلةدم

 قٮرم 1414

إدريف حم٧ؽ   32
 يلع

الؿكاة املك١ٮت ٔ٪٭٥ ٔ٪ؽ اث٨ أيب ظةد٥ 
 يف ٠ذةث٫ اجلؿح كاتلٕؽي٢

حم٧ٮد ٩ةدم 
 ٔجيؽات

 أزيٮيب 1413
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  ة: ا  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

31  
اغ٣ت حم٧ؽ 

٬ٮايل 
 احلةميض

الؿكايةت املك٪ؽة ٔ٪ؽ اث٨ ٠سري ٨٦ 
 ٠ذت اتلٛةقري املٛٞٮدة

أ٦ني ث٨ 
٧ؽ ث٨ حم

 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1414

ٔجؽ الؿزاؽ   34
 مٮىس أثٮابلى٢

الؿكايح ىلع اإلث٭ةـ كاتلٕؽي٢ ٤ٔي٫ ٔ٪ؽ 
ح  اإل٦ةـ النةٚيع يف األظةدير املؿٚٔٮ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٕسي٥

 أردين 1410

زا٬ؽ مةق   35
 ا٣رب٦ةكم

 الؿكايح يف اإلقبلـ ٔ٪ؽ املعؽزني
حم٧ؽ حم٧ؽ 

 أثٮمج٭ح
 ثؿ٦ةكم 1398

يلع  ٦ؽيين  36
 ٦ؽيين ابلةرٌف

ن  الك٪ح اتلٞؿيؿيح يف ال١ذت الكذح دمٕة
 كدراقح دأوي٤يح كظؽيثيح

حمت ادلي٨ 
ث٨ 

ٔجؽالكجعةف 
 كأِ

 قٕٮدم 1426

حم٧ؽ امحؽ   37
 حم٧ؽ ظؿيؿم

ٓ كاظؽ يف  ح الٮاردة يف مًٮ الكنن املذ٪ٔٮ
ن كدراقحن   أظةدير ا٣ٕجةدات دمٕة

حم٧ؽ قٕ٘يؽ 
 خبةرم

 قٕٮدم 1429

38  
كيص اهلل حم٧ؽ 

جةس أمحؽ ٔ
 ٔجةس

ٕٛةء كاملض٭ٮلٮف كاملرتكًلٮف يف  اٌل
 دلذىب ا٣جكةيئ

حم٧ؽ 
الىةدؽ 
 ٔؿصٮف

 قٕٮدم 1397

39  
ظك٪ةء ثكؿم 

 أمحؽ جنةر
يةء املٞؽيس كص٭ٮدق يف ٥٤ٔ احلؽير  اٌل

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٮريح 1420
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  ة: ا  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٔجؽاهلل ٗـام   21
 ٔجؽاهلل ا٣رباؽ

ا٣ٕٞؽ اجلٌيؽ يف رشح ا٣ٞىيؽ ل٤ك٧ني 
ٞيٜ كدراقح ٨٦ أكؿ ثةب الٮٝٙ احل٤يب حت

 ىلع أكاػؿ اللك٥ إىل آػؿ ثةب يةءات الـكااؽ

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 الك٪ؽم

 قٕٮدم 1424

ثؽر صـاء ٩ةرص   23
 ادلكرسم

ا٣ٛؿع األزيخ يف أوٮؿ احلؽير دراقح 
 كحتٞيٜ

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮدم 1433

ٔجؽالؿزاؽ   22
 مٮىس أثٮابلى٢

 ُيت ابل٘ؽادما٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ ل٤ؼ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٕسي٥

 أردين 1417

من٢ٕ محيؽ   21
 ال٤٭ييب

ا٣ٛٮااؽ امل٪ذٞةة احلكةف ٨٦ ظؽير 
اإل٦ةـ أيب َة٬ؿ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽالؿمح٨ 

املؼ٤ه ا٩ذٞةء اث٨ أيب ا٣ٛٮارس 
ـء احلةدم  املٕؿك٫ٚ ثػ/ املؼ٤ىيةت اجل

 ٔرش دراقح كحتٞيٜ

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدم 1429

24  
ظك٨  حم٧ؽ

 زا٬ؿ الن٭ؿم

ا٣ٛٮااؽ امل٪ذٞةة حلكةف ا٣ٕٮايل ٨٦ ظؽير 
املؼ٤ه املٕؿكؼ ثػ/املؼ٤ىيةت أليب َة٬ؿ 

ـء اثلة٨٦ حتٞيٜ كدراقح  املؼ٤ه اجل

حم٧ؽ قٕيؽ 
 خبةرم

 قٕٮدم 1428

٩ةيم ٔٮض يلع   25
 الرشيٙ

ا٣ٛٮااؽ امل٪ذٞةق ا٣٘ؿاات ٨ٔ النيٮخ ا٣ٕٮايل 
ح أيب َة٬ؿ ا٩ذٞةء أيب ا٣ٛذط اث٨ أيب ا٣ٛٮارس ركاي

حم٧ؽ ث٨ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ ا٣ٕجةس املؼ٤ه دراقح 
ـء األكؿ كاثلة٣ر  كحتٞيٜ اجل

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1422
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  ة: ا  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

وة٣ط اغ٣ت   26
 يلع ٔٮايج

ا٣ٛٮااؽ امل٪ذٞةق ا٣٘ؿاات ٨ٔ النيٮخ 
ا٣ٕٮايل ا٩ذٞةء أيب ا٣ٛذط اث٨ أيب ا٣ٛٮارس 
ركايح أيب َة٬ؿ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ 

ـء ا٣ٕجةس املؼ٤ه  دراقح كحتٞيٜ اجل
 الؿاثٓ كاخلةمف كالكةدس

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1422

ٚة٧َح زيؽ   27
 ٦جةرؾ الؿمٮد

ا٣ٞةيض رشيٟ ث٨ ٔجؽاهلل اجلؼيع ثني 
االػذبلط كقٮء احلِٛ كأزؿ ذلٟ ىلع 
مؿكيةد٫ يف ال١ذت ا٣تكٕح ٨٦ ػبلؿ 

ن   ٦ةاح كمخكٮف ظؽيسة

ٔجؽالؿظي٥ 
محٮد 

 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1428

حم٧ؽ ٔحىس   28
 ٔحىس املك٤يم

ا٣ٞؿاءة ػ٤ٙ اإل٦ةـ لئل٦ةـ ابلي٭ٌف 
 حتٞيٜ كدراقح

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1415

29  
ٔجؽ اهلل حم٧ؽ 
 مٛيٓ يلع حم٧ؽ

ـء اثلةين ٨٦ مك٪ؽ  ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ اجل
 ا٣زبار دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽاملضيؽ 
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 قٕٮدم 1412

11  
يةرس أمحؽ يلع 

 الن٧ةيل

٠ذةب ٦ٕؿٚح الكنن  ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦
كاآلزةر لئل٦ةـ ابلي٭ٌف إىل آػؿ ٠ذةب 

 ا٣ُ٭ةرة حتٞيٜ كدراقح

قيؽ قةثٜ 
 اتل٭ةيم

 أردين 1413

13  
أ٦رية يلع ٔجؽ 
 اهلل الىةٔؽم

ا٣ٞٮأؽ كاملكةا٢ احلؽيثيح املؼذ٤ٙ 
ٚي٭ة ثني املعؽزني كاألوٮحلني كبيةف أزؿ 

 ذلٟ يف ٝجٮؿ األظةدير أك رد٬ة

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 رمخبة

 قٕٮديح 1415
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  ة: ا  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

أمحؽ ٦٪يج   12
 ظكني أمحؽ

ال١ؿ٦ةين ك٦٪٭ض٫ يف ٠ذةث٫ ال١ٮا٠ت 
 ادلرارم يف رشح وعيط ابلؼةرم

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 مرصم 1416

قيؽ أمحؽ   11
 اإل٦ةـ أمحؽ

ال١ىن كاألق٧ةء لئل٦ةـ أيب برش حم٧ؽ ث٨ 
ا٣ٞك٥ اثلةين  -أمحؽ ث٨ محةد ادلكاليب 

 ؿكؼ٨٦ ظؿؼ الكني إىل آػؿ احل

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 مٮريذةين 1427

14  
ق٤ي٧ةف قٕيؽ 
 مؿيـف ٔكريم

ال١ىن كاألق٧ةء هلل أليب برش حم٧ؽ ث٨ 
( ٨٦ أكؿ 131أمحؽ ث٨ محةدادلكاليب )ت 

ال١ذةب إىل آػؿ ظؿؼ )الـام( دراقح 
 كحتٞيٜ كختؿيش كد٤ٕيٜ

ٔجؽاهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1424

15  
ٔجؽا٣ٞيٮـ 

 ٔجؽرب اجليب

ت اجلريات يف ٦ٕؿٚح ٨٦ اػذ٤ٍ ال١ٮا٠
 ٨٦ الؿكاة اثلٞةت إلث٨ ال١يةؿ حتٞيٜ

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 ثة٠كذةين 1398

16  
اعئن٫ آدـ 

 اقعةؽ ٦ي٧ين

ال١ٮزؿ اجلةرم إىل ريةض أظةدير 
ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ال١ٮراين 
دراقح كحتٞيٜ ٠ذةب اجل٭ةد ٨٦ ثةب 

صٮااـ الٮٚؽ إىل ٩٭ةيح ثةب قؤاؿ 
٭٥ اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ املرشًلني اف يؿي

كق٥٤ آيح ٚأرا٥٬ اننٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ ٨٦ 
 ٠ذةب امل٪ةٝت

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدي٫ 1434



 181   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  ة: ا  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

17  
ٔحن٫ ظكني 

إثؿا٬ي٥ 
 ظضةزم

ال١ٮزؿ اجلةرم إىل ريةض أظةدير 
ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ال١ٮراين 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ثةب "إذا ٝةـ الؿص٢ 

 يكةر اإل٦ةـ كظٮهل اإل٦ةـ ػ٫ٛ٤ إىل
ي٧ي٪٫ د٧خ وبلد٫"إىل وبلة الٌىح يف 

 الكٛؿ

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدي٫ 1434

حم٧ؽ ظك٨   18
 داكد أمحؽ

ال١ٮزؿ اجلةرم إىل ريةض أظةدير 
ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ال١ٮراين 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ثةب اإلم٭ةد يف اهلجح 
إىل ٩٭ةيح ثةب "يٞةد٢ ٨ٔ ا٢٬ اذل٦ح كال 

 ٭ةديكرتٝٮف" ٠ذةب اجل

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

 قٕٮدم 1436

ٚة٫٧َ ٔجؽاهلل   19
 ٦٭ؽم حيىي

ال١ٮزؿ اجلةرم إىل ريةض أظةدير 
ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ال١ٮراين 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ثةب الؿًلٕذني ٝج٢ 

٨٦ أي٨ خيؿج  43ا٣ْ٭ؿ إىل ٩٭ةيح ثةب 
 ٨٦ م١ح ٠ذةب امل٪ةقٟ

ٔجؽالؿزاؽ 
مٮىس أثٮ 

 ابلى٢

 قٕٮدي٫ 1434
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  ة: ا  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

41  
ؽ ُٔيح اهلل كحل

٦ٕحل 
 املكٕٮدم

ال١ٮزؿ اجلةرم إىل ريةض أظةدير 
ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ال١ٮراين 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ثةب ٝٮؿ اجليب وًل 
ن  اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ "ال دؿصٕٮا ثٕؽم ٠ٛةرا
ن"٠ذةب ا٣ٛنت إىل  يرضب ثٌٕك٥ ثٌٕة

 ٩٭ةيح ال١ذةب

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1434

43  
آالء ٔجؽاهلل 
 وةدؽ أثٮ ٣نب

ال١ٮزؿ اجلةرم إىل ريةض أظةدير 
ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ال١ٮراين 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ٠ذةب امل٪ةٝت ثةب 

 إىل ٩٭ةيح ثةب ٗـكة ػيرب 28

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮديح 1433

ٔجؽاهلل ٚ٭ؽ   42
ـ٬ؿاين  قةل٥ ال

ال١ٮزؿ اجلةرم إىل ريةض أظةدير 
ل١ٮراين ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ا

دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ٠ذةب اجلٛٞةت إىل 
 ثةب لك ٦ٕؿكؼ وؽ٫ٝ

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدم 1435

٩ةيٙ صرب ٤َٜ   41
 الك٤يم

ال١ٮزؿ اجلةرم ىلع ريةض أظةدير 
ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ال١ٮراين 

٨٦ ثةب "٨٦ أقذىح ٚأمؿ ٗريق ثةلكؤاؿ" 
٠ذةب ا٥٤ٕ٣ إىل ٩٭ةيح ثةب "الىبلة ث٘ري 

 ذةب الىبلة دراقح كحتٞيٜرداء" ٠

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1434
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حلديث]التخصص:  ة: ا  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

44  
أمحؽ قٕؽ 

مك٥٤ 
 الىةٔؽم

ال١ٮزؿ اجلةرم ىلع ريةض اظةدير 
ابلؼةرم أليب ا٣ٛيي أمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ 
ال١ٮراين دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ٠ذةب 
الؿٝةؽ إىل ٩٭ةيح ثةب "٨٦ مح٢ ٤ٔي٪ة 
 الكبلح ٤ٚحف ٦٪ة" ٨٦ ٠ذةب ا٣ٛنت

مٮٜٚ 
 ٔجؽاهلل

 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1433

ٔجؽا٣ٕـيـ قٕؽ   45
 اتلؼييف

ال٧٤ٓ يف أقجةب احلؽير جلبلؿ ادلي٨ 
 الكيٮيط دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮز٬ٮة

 قٕٮدم 1399

وة٣ط ٔجؽاهلل   46
 محؽ ا٣ٕىييم

املذةثٕةت كالنٮا٬ؽ دراقح ٩ْؿيح 
 دُجيٞيح ىلع وعيط مك٥٤

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1429

47  
مٮىس ق١ؿ 

 ٮٝفث
 املرتكًلٮف كمؿكيةد٭٥ يف صة٦ٓ ا٣رت٦ؾم

حم٧ؽ أ٦ني 
 املرصم

 أ٩ؽك٩حيس 1394

48  
ػةدل ًيٙ اهلل 

 ق٧ةر املُريم

املعتكت يف منتج٫ ا٣جكت أليب ا٣ٛؿج 
ٔجؽالؿمح٨ ث٨ يلع اجلٮزم ا٣ٞك٥ األكؿ 
٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ثةب ادلاؿ ٦ٓ 

 اذلاؿ دراقح كحتٞيٞة

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮدم 1427

49  
ٔجؽاهلل قةملني 

 ٩ةرص ق٤ي٥

ـء  املؼ٤ىيةت أليب َة٬ؿ املؼ٤ه اجل
 اتلةقٓ كا٣ٕةرش حتٞيٜ كدراقح

ظكجني 
 حم٧ؽ ٧٤ٚجةف

 ي٧ين 1430

51  
ٔجؽالؿظي٥ 
ٔجؽالكذةر 

 ادلكيؿم

ـء  املؼ٤ىيةت أليب َة٬ؿ املؼ٤ه اجل
 الكةثٓ حتٞيٜ كدراقح

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدم 1430
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 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

53  
ظةد٥ اعرؼ 

 ٕجٮد٩ةرص ا٣

بلٝذ٫ ثةتلؽ٣حف دراقح  املؿق٢ احلٌف ٔك
٩ْؿيح كدُجيٞيح ىلع مؿكيةت احلك٨ 

ابلرصم ٨ٔ ميٮػ٫ ٨٦ ظؿؼ األ٣ٙ 
 إىل ٔذجح ث٨ ٗـكاف ريض اهلل ٔ٪٫

ٔٮيؽ ٔيةد 
 املُؿيف

 قٕٮدم 1415

ٚيى٢ اعيؽ   52
 ٔيةد ال٤عيةين

املؿكيةت املٮٝٮٚح املك٪ؽة ل٤ؼ٤ٛةء 
ة يف الؿامؽي٨ اثلبلزح األكؿ كبٞيح ا٣ٕرش

اتلٛكري دمٓ كدراقح كختؿيش ٨٦ ٠ذت 
اتلٛكري املأزٮر املك٪ؽة كمكة٩يؽ 
الىعةثح املن٭ٮرة كال١ذت الكذح 

كأثٮاب اتلٛكري يف املى٪ٛةت احلؽيثيح 
 ٨٦ أكؿ ا٣ٞؿآف إىل ٩٭ةيح قٮرة ٫َ

ٔٮيؽ ٔيةد 
 املُؿيف

 قٕٮدم 1423

ٔجؽق ٠ؽاؼ   51
 أمحؽ ال١ؽ

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ 
راقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ال١ذةب احلةك٥ د

إىل ٩٭ةيح ظؽير اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ 
ن ز٥ ٥ٝ ٚى٢ أ ظك٪ة  كق٥٤ دًٮ

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1437

54  
ٔجؽا٣ٕـيـ 

ٔجؽاهلل احلةج 
 اتل٧ج١يت

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ 
احلةك٥ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ظؽير 

"الؿامحٮف يؿمح٭٥ اهلل" ظؽير ر٥ٝ 
 ظؽير " أدٞٮا ثحذة يٞةؿ هل إىل 7156

آػؿ ثةب  7848احل٧ةـ" ظؽير ر٥ٝ 
 اجليه ٨ٔ ادلػٮؿ يف احل٧ةـ ث٘ري قرت

ٔجؽالؿزاؽ 
مٮىس أثٮ 

 ابلى٢

 قٕٮدم 1436
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 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

55  
مي٧ةء ظك٨ 

يلع ظةج 
 ال١٪ؽرم

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ احلةك٥ 
إىل  5884دراقح كحتٞيٜ ٨٦ احلؽير ر٥ٝ 

ثةب  ٩٭ةيح ٩6171٭ةيح احلؽير ر٥ٝ 
 م٤جٮقةت اث٨ ٔجةس ريض اهلل ٔ٪٭٧ة

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 ٠ٮيتيح 1437

دمي٤ح ٦٪يٓ   56
 ٔ٪يح اهلل احلؿيب

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ 
احلةك٥ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ احلؽير 

 3464إىل ٩٭ةيح احلؽير ر٥ٝ  974ر٥ٝ 
 ٩٭ةيح اتل١جري ىلع اجلةاـ

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮديح 1437

57  
املضيؽ ٔجؽ

ٔجؽالٮاظؽ يلع 
 الرشٌف

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ 
احلةك٥ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ظؽير "إذا 
أٚىض أظؽك٥ إىل ذ٠ؿق ٚبل يىٌل ظىت 

أ " إىل ٩٭ةيح احلؽير  يذًٮ

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1437

58  
ُٔي٫ ٩ٮرم 
 حم٧ؽ ا٣ٛٞي٫

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ 
٨ ظؽير "إف احلةك٥ دراقح كحتٞيٜ ٦

قيةظح أ٦يت اجل٭ةد يف قبي٢ اهلل" إىل 
 ٩٭ةيح "ظؽير مؿاء ثة٣ٞؿآف كٛؿ"

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1434

59  
ٔجؽالؿمح٨ 
حم٧ؽ رميؽ 

 ا٣ٕزنم

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ احلةك٥ 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ظؽير "٨٦ اكف يؤ٨٦ 

بل يؽػ٢ ظ٤ي٤ذ٫  ثةهلل كاحلٮـ اآلػؿٚ 
ٟ ٨ٔ احل٧ةـ" إىل ظؽير ق أ٣خ أنف ث٨ ٦ةل

 ا٣جرشة /آػؿ ثةب الؿٌف كاتل٧ةا٥

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 قٕٮدم 1436
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 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

61  
٦ؽيين يلع 

 ٦ؽيين ابلةرٌف

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ احلةك٥ 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ظؽير اجليب وًل اهلل 
٤ٔي٫ كق٥٤ " إ٧٩ة ٨٣ دؿاين" إىل دٛكري اث٨ 

ن ذا ٗى٫ " ٮهل دٕةىل " َٕة٦ة  ٔجةسٝ 

اهلل كيص 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1435

63  

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽاملعك٨ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 احلجيت

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ 
احلةك٥ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ظؽير ر٥ٝ 

ذ٠ؿ اـ املؤ٦٪ني وٛيح ث٪خ ظيي  6864
"  7155ريض اهلل ٔ٪٭ة إىل احلؽير ر٥ٝ 

الؿظ٥ مض٪ح ٨٦ اهلل " آػؿ ثةب أظةدير 
 و٤ح الؿظ٥

حم٧ؽ 
ٔجؽاهلل 

 ٮي٫ٌٔ

 قٕٮدم 1436

اعيي ٤ٔيس٫   62
 ٦ٕبل الىةٔؽم

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ 
احلةك٥ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ظؽير ٢ٝ 

امهلل إين أقةلٟ ا٣ُيجةت إىل ٩٭ةيح 
 ظؽير أدى٤ني ٚبل دٕٞؽي٨

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1436

ٔجؽاهلل أمحؽ   61
ـ٬ؿاين  حم٧ؽ ال

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ 
كحتٞيٜ ٨٦ ذ٠ؿ ٦٪ةٝت  احلةك٥ دراقح

ٔٮؼ ث٨ ٦ةلٟ األمضيع إىل ظؽير 
اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ "٢٬ ٨٦ 

 َٕةـ"

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮدم 1436
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يىح ٔجؽ اهلل   64
 داػ٢ اثل٧ةيل

املنرتؾ ال٤ْٰٛ يف مى٤ُعةت ٧٤ٔةء 
 احلؽير كأ٣ٛةظ اجلؿح كاتلٕؽي٢

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1417

65  
لك٧يٓ ٔجؽا

ٔجؽابلةرم 
 الىةاٖ

 املٕة٬ؽات اجلجٮيح
مىُىف 

 أ٦ني اتلةزم
 قٕٮدم 1400

66  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽالؿمح٨ 
 حم٧ؽ ا٣ٕسي٥

 املٕضـات ٨٦ الىعيعني أك أظؽ٧٬ة
حم٧ؽ ػ٤ي٢ 

 ٬ؿاس
 قٕٮدم 1395

67  
ٔجؽالؿمح٨ 

ٔجؽاهلل ٔحىس 
 الؿ٩حين

املٕضـات كاخلىةاه اجلجٮريح املٕؿكؼ 
ادلي٨ ثةخلىبه ال١ربل لئل٦ةـ صبلؿ 

الكيٮيط ٨٦ أكؿ ثةب ٦ة كٝٓ يف ٗـكة ثين 
ٝؿيْح ٨٦ اآليةت كاملٕضـات إىل ٩٭ةيح ثةب 

 ٝىح النةة كا٣٘٪٥ حتٞيٜ كدراقح.

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1426

68  
ػةدل ث٨ حم٧ؽ 
 يةقني ٦ي٧ين

املٕضـات كاخلىةاه اجلجٮيح لئل٦ةـ صبلؿ 
ادلي٨ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ أيب ثكؿ الكيٮيط 

ملٕؿكؼ"ثةخلىةاه ال١ربل"  ـه( ا933)ت
دراقح كحتٞيٜ كختؿيش ٨٦ أكؿ ثةب ا٣ْجيح 
ظىت آػؿ ثةب ٦ة صةء يف ا٣ُةٔٮف اذلم كٝٓ 

٪ةء أ٦ذ٫ ثة٨ُٕ٣ كا٣ُةٔٮف  ثةلنةـ كأفٚ 

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1426
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69  
أمحؽ حم٧ؽ يلع 

 آؿ ٧ٔؿ

املٕضـات كاخلىةاه اجلجٮيح لئل٦ةـ صبلؿ 
الكيٮيط ٨٦  ادلي٨ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ أيب ثكؿ

أكؿ ثةب اػؿج اث٨ ٦ةص٫ كابلي٭ٌف ٨ٔ اث٨ 
ةؿ رقٮؿ اهلل وًل ٤ٔي٫ كق٥٤ "" ل٥  ٧ٔؿٝ 

ٍ "" إىل آػؿ " ثةب  ٮـٝ  دْ٭ؿ ا٣ٛةظنح يفٝ 
اػذىةو٫ وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ ثةف أ٦ذ٫ 

 كًٓ ٔ٪٭٥ اإلرص حتٞيٜ كدراقح

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮق

 قٕٮدم 1427

71  
٠ؿقذٮٚؿ ربؿت 

 كلف ثٮقخ

ديط يف ظ٢ املىةثيط لئل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ املٛة
 ـهدراقح 745مٌٛؿ ادلي٨ اخل٤ؼةيل ت 

كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ ثؽايح 
إىل ٩٭ةيح ثةب  3املؼُٮط لٮظح ر٥ٝ 

 85ا٣ٞىؽ يف ا٢٧ٕ٣ ٨٦ الىعةح لٮظح 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 خمذةر إثؿا٬ي٥

 أمؿيكٰ 1436

من٭ٮر مؿزكؽ   73
 حم٧ؽ احلؿازم

املٛ٭٥ لىعيط مك٥٤ ٣ٕجؽا٣٘ةٚؿ 
 ٧ةٔي٢ ا٣ٛةريس دراقح كحتٞيٜإق

ظةد٥ اعرؼ 
 الرشيٙ

 قٕٮدم 1437

صةكيؽ أ٥ْٔ   72
 ٔجؽا٣ْٕي٥

املٞ٪ٓ يف ٤ٔٮـ احلؽير إلث٨ امل٨ٞ٤ 
 حتٞيٜ كدراقح

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 ٬٪ؽم 1403

ٔجؽالؿمح٨   71
 دمي٢ ٝىةص

اجلٛةؽ كامل٪ةٚٞٮف يف ًٮء الك٪ح اجلجٮيح 
 املُ٭ؿة

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 
 احل٧يؽم

 دمقٕٮ 1416
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74  
ظةِٚ 

ٔجؽالؿمح٨ ٔجؽ 
 اهلل

ٮاعت لئل٦ةـ  اجل١خ ابلؽيٕةت ىلع املًٮ
 الكيٮيط حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽ اهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 ثة٠كذةين 1414

ربيٓ ٬ةدم   75
 املؽػٌل

اجل١خ إلث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين حتٞيٜ 
 كدراقح

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 قٕٮدم 1400

76  
٩٭ةد ٔجؽاحل٤ي٥ 

 ٔجيؽ

ٓ يف احلؽير كآزةرق ا لكحبح ىلع الًٮ
 األ٦ح

حم٧ؽ 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ا٣ٞييع

 بل٪ةين 1401

وة٣ط يٮقٙ   77
 ٦ٕذٮؽ

 ثؽر ادلي٨ ا٣ٕيين كأزؿق يف ٥٤ٔ احلؽير
قيؽ أمحؽ 

 وٞؿ
 بل٪ةين 1403

يلع صةثؿ كادع   78
 اثلبييت

ثؿ٬ةف ادلي٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ؽ احل٤يب 
املٕؿكؼ بكجٍ اث٨ ا٣ٕضيم كص٭ٮدق يف 

 ٥٤ٔ احلؽير

أ٦ني حم٧ؽ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1419

79  
٬نةـ حم٧ؽ 
 أمحؽ ث٪ةين

ثٕي مؿكيةت أنف ريض اهلل ٔ٪٫ يف 
 مك٪ؽ ا٣زبار دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ اخلرض 
 اجلةيج

 قٕٮدم 1411

81  
أرشؼ 

ٔجؽاحل٧يؽ 
 حم٧ؽ ثةرٕٝةف

ثٕي ٦ْة٬ؿ ا٣تنج٫ ثةل١ٛةر يف ا٣ٕرص 
 احلؽير كأزؿق ىلع املك٧٤ني.

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 حم٧ؽظك٨

 قٕٮدم 1423
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83  
آالء ٔجؽالؿمح٨ 

 ٠٪اكر رصت

ث٭ضح اجلْؿ ىلع رشح خنجح ا١ٛ٣ؿ أليب 
احلك٨ ث٨ حم٧ؽ وةدؽ الك٪ؽم ٨٦ 
املؿدكد ٨ُٕ٣ راك يف الك٪ؽ إىل ٩٭ةيح 

ن   ال١ذةب دراقح كحتٞيٞة

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮديح 1429

ربيٓ ٬ةدم   82
 املؽػٌل

 ثني اإل٦ةـ مك٥٤ كادلار ُٝين

حم٧ؽ 
الىةدؽ 
 ٔؿصٮف

 قٕٮدم 1396

81  
أمحؽ حيىي أمحؽ 

 ةرشماجل
 دأوي٢ الك٪ح اجلجٮيح ل٤ٞي٥ ا٧٤ٕ٣يح

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1433

ٔجؽاهلل محةد   84
 ا٣ٞؿيش

حتٛح األ٩ةـ يف الٮٝٙ ىلع اهل٧ـة حل٧ـة 
ك٬نةـ ل٤نيغ ٔبلء ادلي٨ يلع ث٨ 
 ٔس٧ةف إث٨ ا٣ٞةوط حتٞيٜ كدراقح

ظ٤يم 
ٔجؽالؿؤكؼ 

 ٔجؽا٣ٞٮم

 قٕٮدم 1422

ٔجؽا٣٘ين محيؽ   85
 حم٧ٮد ال١جحيس

ٛح ا٣ُة٣ت ث٧ٕؿٚح أظةدير خمذرص حت
 اث٨ احلةصت حتٞيٜ كدراقح

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 ٔؿايق 1403

أ٦ني زيين مٛيٓ   86
 ادلي٨

يط رشح  ـء ٨٦ ٠ذةب اتلًٮ حتٞيٜ ص
اجلة٦ٓ الىعيط إلث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ ثةب 
ا٣ٕيؽي٨ كاتلض٢٧ ٚي٫ إىل ثةب الىبلة 

 ث٧ىن

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1424
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صة٦ٓ ٚةرس   87
 صةس

يط لرشح  ـء ٨٦ ٠ذةب اتلًٮ حتٞيٜ ص
اجلة٦ٓ الىعيط إلث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ أكؿ 
ثةب الىرب ٔ٪ؽ الىؽ٦ح األكىل ٨٦ 

٠ذةب اجل٪ةاـ إىل آػؿ ثةب وؽٝح الرس 
 لٮظح 84يف 

ٔجؽ اهلل 
 ظة٦ؽ ق٧جٮ

 قٕٮدم 1421

88  
حم٧ؽ ظكني 

 احلةزيم

ـء ٨٦ ٠ذةب ٦ٕؿٚح الكنن  حتٞيٜ ص
كاآلزةر لئل٦ةـ ابلي٭ٌف ٨٦ أكؿ ثةب 

 لىيؽ إىل آػؿ ال١ذةبا

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1418

89  

ٔجؽاحل٧يؽ 
صٕٛؿ 

ٔجؽاحل٧يؽ 
 داٗكذةين

ـء ٨٦ ٠ذةب ٦ٕؿٚح الكنن  حتٞيٜ ص
كاآلزةر لئل٦ةـ ابلي٭ٌف ٨٦ أكؿ ٠ذةب 
ةيح حتٞيٜ  الكري كظيت ٠ذةب اأًل

 كدراقح

ٔجؽالكذةر 
ٚذط اهلل 

 قٕيؽ

 قٕٮدم 1418

اعئنح حم٧ؽ   91
 رصة احلؿيب

ٞيٜ ٠ذةب ا٣ُ٭ةرة ٨٦ ٠ذةب حت
يط إلث٨ امل٨ٞ٤  اتلًٮ

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮديح 1419

إي٧ةف ق٤ي٥   93
 ق٤ي٥ الؿدادم

حتٞيٜ ٠ذةب ال١ٮزؿ اجلةرم إىل ريةض 
أظةدير ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ 

ال١ٮراين ا٣ٞك٥ الؿاثٓ ٔرش ٠ذةب 
َيت الالكـ إىل ثةب  14األدب ٨٦ ثةب 

 ٩٭ةيح ٠ذةب ادلٔٮات

الؿزاؽ ٔجؽ
مٮىس أثٮ 

 ابلى٢

 قٕٮدي٫ 1435
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حم٧ؽ ٧ٔؿ حم٧ؽ   92
 ثةصةثؿ

حتٞيٜ ٠ذةب ال١ٮزؿ اجلةرم إىل ريةض 
أظةدير ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ 

ال١ٮراين ٨٦ ثةب ٗـكة ػيرب ٨٦ ٠ذةب 
امل٘ةزم إىل ٩٭ةيح ثةب ٝٮهل دٕةىل "إال 

 املٮدة يف ا٣ٞؿىب" ٨٦ ٠ذةب اتلٛكري

ٔجؽالؿزاؽ 
مٮىس أثٮ 

 ابلى٢

 قٕٮدم 1433

91  
٦٪ةؿ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٬بلؿ ال٤عيةين

حتٞيٜ ٠ذةب ال١ٮزؿ اجلةرم إىل ريةض 
أظةدير ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ 
ال١ٮراين ٨٦ ٠ذةب ابليٮع ثةب ٦ةذ٠ؿ 
يف األقٮاؽ إىل ٩٭ةيح ٠ذةب اهلجح املٮدل 

ن   إذا أُٔٯ ثٕي كدلق محبة

حم٧ؽ قٕيؽ 
ث٧ع٧ؽ 

 ظك٨ ػةرم

 قٕٮديح 1435

٦ٛؿج ػٛؿاف   94
 ٢ ادلكرسمٚيى

حتٞيٜ ٠ذةب ال١ٮزؿ اجلةرم إىل ريةض 
أظةدير ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ 

ال١ٮراين ٨٦ ٠ذةب الىبلة ثةب ٦ةيؾ٠ؿ 
يف ا٣ٛؼؾ إىل ٩٭ةيح الـاؽ امل٪١ت 
 ثةمل٪١ت كا٣ٞؽـ ثة٣ٞؽـ ثةلىٙ

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1433

حم٧ؽ ٔجؽ اهلل   95
 كدل٠ؿي٥

ب حتٞيٜ كدراقح ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ ٠ذة
أ ث٨ ٦ةلٟ ث٨ أنف  ا٣ٞبف يف رشح مَٮ

 أليب ثكؿ اث٨ ا٣ٕؿيب

ٔجؽا٣ٕةؿ 
أمحؽ 

 ٔجؽا٣ٕةؿ

 مٮريذةين 1406

96  

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 

ٔجؽال١ؿي٥ 
 ا٣ٞؿين

يط  ـء ٨٦ ٠ذةب اتلًٮ حتٞيٜ كدراقح ص
إلث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ ثةب م٭ةدة األٔىم إىل 
٩٭ةيح ثةب ٝٮهل دٕةىل "٨٦ املؤ٦٪ني رصةؿ 

 وؽٝٮا"

صبلؿ ادلي٨ 
ةٔي٢ إق٧

 ٔضٮة

 قٕٮدم 1420
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أمحؽ ظةج   97
 حم٧ؽ ٔس٧ةف

يط لرشح  حتٞيٜ كدراقح ٠ذةب اتلًٮ
اجلة٦ٓ الىعيط إلث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ أكؿ 
ثةب ٝٮهل دٕةىل)كاختؾ اهلل إثؿا٬ي٥ 

ػ٤يبل (إىل آػؿ ثةب اكف اجليب وًل اهلل 
 ٤ٔي٫ كق٥٤ د٪ةـ ٔي٪٫ كال ي٪ةـ ٤ٝج٫

٦٪ىٮر ٔٮف 
 ا٣ٕجؽيل

 وٮ٦ةيل 1417

ػةدل حم٧ؽ   98
 اصط أثٮا٣ٞةق٥ر

ختؿيش أظةدير ٠ذةب أػجةر أوٛ٭ةف 
أليب ٥ٕ٩ ٨ٔ ميٮػ٫ ٨ٔ أيب النيغ اث٨ 

ـء  ح اجل ظجةف ٨٦ األظةدير املؿٚٔٮ
 األكؿ دمٕة كدراقح كد٤ٕيٜ

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 قٕٮدم 1422

99  
مكٕٮد حم٧ؽ 

ظكني 
 ا٣ٞعُةين

ختؿيش أظةدير ٠ذةب ذ٠ؿ أػجةر 
أوج٭ةف أليب ٩ٕي٥ األوج٭ةين ٦٪أكؿ 

 اخلةء إىل ٩٭ةيح ظؿؼ ا٣ٕني ظؿؼ

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 قٕٮدم 1422

311  
ٔجؽاهلل أمحؽ 

 ٔؿايل أٚؿح

ختؿيش أظةدير ٠ذةب ذ٠ؿ أػجةر 
أوج٭ةف ل٤عةِٚ أيب ٩ٕي٥ األوج٭ةين ٨ٔ 
ميٮػ٫ ٗري أيب النيغ اث٨ ظجةف ٨٦ أكؿ 

 ظؿؼ ا٣٘ني إىل ٩٭ةيح ال١ذةب

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

1432 

  

313  
ٔجؽالؿمح٨ 

ؽ ٝةق٥ حم٧
 احلؽاد

ختؿيش أظةدير كآزةر أوٮؿ الرسػيس 
 ا٣ٞك٥ األكؿ

حم٧ٮد ٩ةدم 
 ٔجيؽات

 قٮرم 1414
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رشيٙ ٔس٧ةف   312
 أمحؽ قٞةؼ

ختؿيش أظةدير كآزةر ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ 
 ٠ذةب أوٮؿ الرسػيس

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 وٮ٦ةيل 1414

إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ   311
 أمحؽ أثٮق٤ي٧ةف

ح يف دٛ كري ختؿيش األظةدير املؿٚٔٮ
 اجلبل٣ني

ٔجؽا٣٘ين 
 ٔٮض الؿاصيح

 قٕٮدم 1404

ا٣ُة٬ؿ حم٧ؽ   314
 ادلرديؿم

ختؿيش األظةدير اجلجٮيح الٮاردة يف 
 ٦ؽك٩ح اإل٦ةـ ٦ةلٟ ث٨ أنف

قيؽ قةثٜ 
 اتل٭ةيم

 قٮداين 1403

أمحؽ ٧ٔؿ قةل٥   315
 ثةزمٮؿ

ختؿيش األظةدير كاآلزةر املذ٤ٕٞح 
ثةتلٛكري ٨٦ املٕض٥ األكقٍ أليب 

 ا٣ٞةق٥ ا٣ُرباين

٩ةيٙ ٝجبلف 
 ا٣ٕذحيب

 قٕٮدم 1427

316  
ثؽكم 

ٔجؽالى٧ؽ 
 ا٣ُة٬ؿ

ختؿيش األظةدير كاآلزةر الٮاردة يف 
٠ذةب اإلرشاؼ ىلع مكةا٢ اخلبلؼ 

ل٤ٞةيض ٔجؽالٮ٬ةب ابل٘ؽادم ٨٦ أكؿ 
 ال١ذةب إىل أكؿ ٠ذةب اجلاكح

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 قٮداين 1415

317  
ٔجؽالى٧ؽ 
 ثكؿ اعثؽ

دة يف ختؿيش األظةدير كاآلزةر الٮار
 ٠ذةب األمٮاؿ أليب ٔجيؽ

ٔجؽا٣٘ين 
ٔٮض 
 الؿاصيح

 قٕٮدم 1404

قةيم مكةٔؽ   318
 الؿٚةيع اجل٭ين

ختؿيش األظةدير كاآلزةر يف ٠ذةب 
ا٣تك٭ي٢ ٤ٕ٣ٮـ اتلزني٢ إلث٨ صـم 

اللكيب ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل 
 آػؿ قٮرة اجلٮر

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1419
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سنة 
 املناقشة
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ظؾي٫ٛ أكالد   319
 ةج ٧ٔؿكاحل

ختؿيش األظةدير كاآلزةر ٨٦ ٠ذةب 
اتلؽكي٨ يف أػجةر ٝـكي٨ لئل٦ةـ الؿاٚيع 

٨٦ ثؽايح دؿدمح ٔجؽاهلل ث٨ ػ٤يٛح 
اهل٧ؽاين إىل ٩٭ةيح دؿدمح حم٧ؽ ث٨ احلك٨ 

 ث٨ َة٬ؿ

حم٧ؽ 
ٔجؽاهلل 
 ٔٮي٫ٌ

1438 

  

331  

حم٧ؽ 
ٔجؽال١ؿي٥ 
ٔجيؽ أمحؽ 

 ٔجيؽ

ح  ختؿيش كدؿديت األظةدير املؿٚٔٮ
اتلةريغ ال١جري لئل٦ةـ املك٪ؽق يف 

 ابلؼةرم

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 قٕٮدم 1412

333  

٣ُيٛح 
ٔجؽامل٤ٟ 
ٔجؽابلةرم 

 ٦٪ؽكرة

ح يف  ختؿيش كدراقح األظةدير املؿٚٔٮ
٠ذةب دةريغ املؽي٪ح لئل٦ةـ ٧ٔؿ ث٨ مجح 

 اجل٧ريم

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮديح 1424

رشيٞح حم٧ؽ   332
 ظٮٚةف ا٣ٞؿين

يف ٠ذةث٫  دؿصيعةت اث٨ ظضؿ احلؽيثيح
ٚذط ابلةرم ٨٦ أكؿ ٠ذةب ابليٮع إىل 

ن كدراقح  ٠ذةب ٩٭ةيح اجل٭ةد كالكري دمٕة
 كحت٤يبلن 

ٔجؽالؿظي٥ 
 حيىي احل٧ٮد

 قٕٮديح 1435

331  
كٚةء ظكني 
حم٧ؽ صةثؿ 

 ال٤عيةين

دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظضؿ احلؽيثيح يف 
ٚذط ابلةرم ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح 

ن كدراقح كحت٤يبلن   ٠ذةب ا٥٤ٕ٣ دمٕة

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮديح 1436
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سنة 
 املناقشة
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ٚة٧َح محؽم   334
 حم٧ؽ الكة٣يم

دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظضؿ احلؽيثيح يف 
ٚذط ابلةرم ٨٦ أكؿ ٠ذةب اجل٪ةاـ إىل 
ن كدراقح كحت٤يبلن   ٠ذةب االٔذاكؼ دمٕة

ٔجؽالؿظي٥ 
 حيىي احل٧ٮد

 قٕٮديح 1436

335  
مليةء ٔجؽاهلل 
 حم٧ؽ ثةٝةدر

ؿ احلؽيثيح يف دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظض
ٮء إىل  ٚذط ابلةرم ٨٦ أكؿ ٠ذةب الًٮ

ن كدراقح  ٩٭ةيح ٠ذةب الىبلة دمٕة
 كحت٤يبلن 

لٮلٮق 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

 قٕٮديح 1437

ٔىةـ ٧ٔؿ   336
 قٕيؽ ا٧ٕ٣ٮدم

دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظضؿ احلؽيثيح يف 
ٚذط ابلةرم ٨٦ ٠ذةب ا٣ٛؿااي إىل 

 ٠ذةب ادليةت

حم٧ؽ 
ٔجؽاهلل 
 ٔٮي٫ٌ

 ي٧ين 1436

أم٢ حم٧ؽ أمحؽ   337
 آؿ ٦٭ضؿ

دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظضؿ احلؽيثيح يف 
٠ذةب ٚذط ابلةرم ٨٦ اكؿ ٠ذةب ٚؿض 
ن  اخل٧ف إىل ٠ذةب ٦٪ةٝت األ٩ىةر دمٕة

 كدراقح كحت٤يبلن 

ٔجؽالؿظي٥ 
 حيىي احل٧ٮد

 قٕٮديح 1436

338  
ػ٤ٮد حم٧ؽ 
ظك٨ زي٨ 

 ادلي٨

دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظضؿ احلؽيثيح يف 
أكؿ ٠ذةب امل٘ةزم  ٠ذةث٫ ٚذط ابلةرم ٨٦

إىل ٩٭ةيح دٛكري قٮرة احلش ٨٦ ٠ذةب 
ن كدراقح كحت٤يبلن   دة٣ٛكري دمٕة

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮديح 1436



 197   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  ة: ا  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
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339  

٩ةديح 
ٔجؽالؿمح٨ 

ٔجؽاهلل 
 ا٣ٕكجٌل

دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظضؿ احلؽيثيح يف 
٠ذةث٫ ٚذط ابلةرم ٨٦ اكؿ ٠ذةب املؿيض 

حل إىل ٠ذةب الؿٝةاٜ ثةب ٠يٙ اكف يٕ
اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ كأوعةث٫ 

ٮاف اهلل ٤ٔي٭٥ دراقح كحت٤يبلن   ًر

يٮقٙ 
ٔجؽاهلل 
 ابلةظٮث

1436 

  

321  

٬ؽل 
ٔجؽالؿمح٨ 
ُٔيح اهلل 
 الىةٔؽم

دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظضؿ احلؽيثيح يف 
٠ذةث٫ ٚذط ابلةرم ٨٦ ثةب دـكيش 

اثلحجةت ٨٦ ٠ذةب اجلاكح إىل ٩٭ةيح 
ن كدراقح كحت  ٤يبلن ٠ذةب األرشبح دمٕة

ظى٫ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 الى٘ري

 قٕٮديح 1436

323  
ٚؿاس ٩بي٢ 

 ظك٨ ا٣ٛةريس

دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظضؿ احلؽيثيح يف 
٠ذةث٫ ٚذط ابلةرم ٨٦ قٮرة املؤ٦٪ٮف إىل 

٩٭ةيح قٮرة األظـاب دمٕة كدراقح 
 كحت٤يبلن 

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1437

ثؽريح ُٔيح   322
 اعثؽ الرشيٙ

٫ اهلل دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظضؿ رمح
احلؽيثيح يف ٠ذةث٫ ٚذط ابلةرم ٨٦ أكؿ 

٠ذةب اقتذةثح املؿدؽي٨ كاملٕة٩ؽي٨ 
 كٝذةهل٥ إىل ٩٭ةيح ٠ذةب األظاكـ

يٮقٙ 
ٔجؽاهلل 
 ابلةظٮث

 قٕٮديح 1437

321  
 ا٣ٕـيـ ٔجؽ ٔجؽ

 املعك٨ ٔجؽ
 ا٣ٕـيـ احلجيت

دؿدد الؿاكم كأزؿ ذلٟ يف الؿكايح دراقح 
 ٩ْؿيح دُجيٞيح

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 قٕٮدم 1431
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324  
إ٠ؿاـ اهلل إ٦ؽاد 

احلٜ 
 ٔجؽالؿمح٨

دٕضي٢ امل٪ٕٛح ثـكااؽ رصةؿ األا٧ح 
األربٕح ل٤عةِٚ اث٨ ظضؿ دراقح 

 كحتٞيٜ

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 ثة٠كذةين 1414

ظك٨ ٩ٮر   325
 ظك٨

د٤ٕيٜ اإل٦ةـ ثؽرادلي٨ الـرًليش ىلع 
 ٦ٞؽ٦ح اث٨ الىبلح

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 وٮ٦ةيل 1417

326  
أمحؽ وة٣ط 

 ة٦ؽمأمحؽ ا٣٘

دٞؿيت ابل٘يح يف دؿديت أظةدير احل٤يح 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ٠ذةب الىيةـ إىل 

 ٩٭ةيح ٠ذةب ادليةت

ٔجؽا٣يح 
ظكني 
 ا٣٘ؿ٦ةكم

 قٕٮدم 1419

ػةدل أمحؽ حم٧ؽ   327
 اخلُيت

دٞؿيت ابل٘يح يف دؿديت أظةدير احل٤يح 
ل٤عةِٚ اهليسيم دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ 

 ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ثةب األكٝةت ا٣يت
 يكؿق ٚي٭ة الىبلة

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 أردين 1421

328  
ٔجؽالؿمح٨ 
حم٧ؽ ٝةق٥ 

 احلؽاد

دٞؿيت ابل٘يح يف دؿديت أظةدير احل٤يح 
ل٤٭يسيم دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ 

 ثةب اآلذاف إىل ٠ذةب الىيةـ

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 أردين 1421

اعمؿ ظك٨   329
 وربم

٤ٕيٜ د٪ٞيط اتلعٞيٜ يف أظةدير اتل
لئل٦ةـ م٧ف ادلي٨ احل٪جٌل دراقح 

 كحتٞيٜ

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 ٔؿايق 1406

ثؿاء يٮقٙ   311
 ظ٤ٮاين

دٮزيٜ ا٣ٕضٌل كماك٩ذ٫ يف اجلؿح 
 كاتلٕؽي٢

ظةد٥ اعرؼ 
 الرشيٙ

 قٕٮدم 1431
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إق٧ةٔي٢   313
 مىُىف ٚؿكخ

ـء ا٣ٞؿاءة ػ٤ٙ اإل٦ةـ لئل٦ةـ  ص
 ابلؼةرم دراقح كحتٞيٜ

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽاخلة٣ٜ 

 ادلٚذةر

 ٤ٚكُيين 1407

312  
ٚةد٨ ظك٨ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ظ٤ٮاين

ـء ٨٦ أظةدير أنف ػ ريض اهلل ٔ٪٫ ػ  ص
 ٨٦ مك٪ؽ ا٣زبار دراقح كحتٞيٜ

قٕيؽ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٞـٌف

 قٕٮديح 1410

إدريف مٮىس   311
 آدـ إدريف

يط لرشح اجلة٦ٓ  ـء ٨٦ ٠ذةب اتلًٮ ص
الىعيط إلث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ ثةب َٮاؼ 

 الٮداع إىل آػؿ ٠ذةب احلش

يؽ حم٧ؽ قٕ
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٮداين 1416

ٔجؽالؿظي٥   314
 حيىي يلع احل٧ٮد

ـء ٨٦ مك٪ؽ ا٣زبار ا٣ٞك٥ األػري ٨٦  ص
ـء اثلةين حتٞيٜ كدراقح  اجل

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 الرشيٙ

 قٕٮدم 1413

يلع صةثؿ كادع   315
 ا٣ٕذحيب

ـء ٨٦ مك٪ؽ ا٣زبار حتٞيٜ كدراقح  ص
٦٪ىٮر ٔٮف 

 ا٣ٕجؽيل
 قٕٮدم 1412

316  
َةرؽ حم٧ؽ 

إثؿا٬ي٥ 
 ٔي٢إق٧ة

دمٓ آزةر الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف 
 الٮوةية كا٣ٛؿااي دمٕة كدراقح

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1431

317  
ػؽجيح 

ٔجؽاحل٤ي٥ 
 إينةف دؿًلكذةين

دمٓ الٮقةا٢ يف رشح الن٧ةا٢ ل٤ٕبل٦ح 
املبل يلع ا٣ٞةرم "ثةب ػٌةب رقٮؿ 

اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ إىل ٩٭ةيح ثةب 
ًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ ادكةء رقٮؿ اهلل و

 دراقح كحتٞيٜ

لٮلٮق 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

 قٕٮديح 1429
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318  
اعئنح اعثؽ 
 ٤ٛ٦ط اهلؾيل

دمٓ الٮقةا٢ يف رشح الن٧ةا٢ ل٧٤بل يلع 
ا٣ٞةرم ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ثةب 
ميت رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ 

 دراقح كحتٞيٜ

لٮلٮق ث٪خ 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

 قٕٮديح 1429

319  
ةؿ َبلؿ ٦٪

ٔجؽاهلل 
ـ٬ؿاين  ال

دمٓ الٮقةا٢ يف رشح الن٧ةا٢ ل٧٤بل يلع 
ب ثؽايح ثةب ٦ة  318ا٣ٞةرم ٨٦ ال٤ٮظح 

صةء يف وٛح أك٢ رقٮؿ اهلل وًل اهلل 
أ ٩٭ةيح ثةب  ٤ٔ214ي٫ كق٥٤ إىل ال٤ٮظح 

٦ة صةء يف ًعٟ رقٮؿ اهلل وًل اهلل 
 ٤ٔي٫ كق٥٤ دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

 حقٕٮدي 1431

341  
ػرض وة٣ط 

 قٕيؽ ا٣ٛة٦ؽم

دمٓ الٮقةا٢ يف رشح الن٧ةا٢ ل٧٤بل يلع 
ا٣ٞةرم ٨٦ ثؽايح ثةب ٦ةصةء يف ظيةة 
الؿقٮؿ وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ إىل ٩٭ةيح 

ثةب ٦ةصةء يف رؤيح رقٮؿ اهلل وًل اهلل 
 ٤ٔي٫ كق٥٤ يف امل٪ةـ دراقح كحتٞيٜ

ظكجني 
 حم٧ؽ ٧٤ٚجةف

 قٕٮدم 1431

343  
ظةِٚ حم٧ؽ 

 مبري أمحؽ

ٓ الٮقةا٢ يف رشح الن٧ةا٢ ٨٦ ثةب دم
٦ة صةء يف وٛح مـاح رقٮؿ اهلل وًل 
اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ إىل ٩٭ةيح ثةب وبلة 

 اتلُٮع يف ابليخ

قةيم مكةٔؽ 
 اجل٭ين

 ثة٠كذةين 1432
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

342  
يةرس ٔجؽرب٫ 
ح  حم٧ؽ أثٮ َٝٮ

دمٓ الٮقةا٢ يف رشح الن٧ةا٢ ٨٦ ثؽايح 
ثةب ٦ة صةء يف وٮـ رقٮؿ اهلل وًل اهلل 

٥ إىل ٩٭ةيح ثةب ػ٤ٜ رقٮؿ ٤ٔي٫ كق٤
ن   اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ دراقح كحتٞيٞة

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 مرصم 1429

يةرس حم٧ؽ   341
 وة٣ط ا٣٘ٛيٌل

ظؽااٜ ا٣ٕيٮف ابلةرصة يف أػجةر أظٮاؿ 
ا٣ُةٔٮف كاآلػؿة ل٤نيغ ثؿ٬ةف ادلي٨ 

 ـهابلةب اثلة٨٦ 3194ادل٩ةيب دٮيف 
 كا٣ٕرشي٨ دراقح كحتٞيٜ كختؿيش

مٮٜٚ 
ؽاهلل ٔج

 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1430

344  
ٔجؽ اهلل 

 مؿظٮؿ الكٮاملح

دراقح مؿكيةت أيب ٝذةدة األ٩ىةرم 
ريض اهلل ٔ٪٫ يف مك٪ؽ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ 

 دؿديت كحتٞيٜ كختؿيش

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 أردين 1400

345  
ظيةة وؽيٜ 

محـة 
 ٔجؽالٮاظؽ

دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ ٠ذةب 
لئل٦ةـ "اتلٮميط ىلع اجلة٦ٓ الىعيط" 

الكيٮيط ٨٦ ثؽايح ٠ذةب اجل٪ةاـ كظىت 
 آػؿ ٠ذةب اتلٮظيؽ.

صبلؿ ادلي٨ 
 ٔضٮة

1425 

  

346  
حم٧ؽ احلةس 

حم٧ؽ أ٩ٮر رًل٨ 
 ادلي٨

يط  ـء ٨٦ ٠ذةب اتلًٮ دراقح كحتٞيٜ ص
لرشح اجلة٦ٓ الىعيط إلث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ 
ثةب ٦ةيكؿق يف رٚٓ الىٮت يف اتل١جري 

 إىل ٩٭ةيح ٚؿض اخل٧ف

٦ُؿ أمحؽ 
ـ٬ؿاين  ال

 ثة٠كذةين 1417

347  
ٚيى٢ اعثؽ 
 ٔجةد ال٤عيةين

ـء ٨٦ مك٪ؽ اث٨ ا٣ٕجةس  دراقح كحتٞيٜ ص
 ريض اهلل ٔ٪٭٧ة يف مك٪ؽ اإل٦ةـ ا٣زبار

ٔجؽ اهلل حم٧ؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1417
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 املناقشة
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348  
حيىي ٔجؽاهلل 
 داػ٢ اثل٧ةيل

دراقح كحتٞيٜ ٠ذةب اتلةريغ األكقٍ 
لئل٦ةـ احلةِٚ حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ 

ـء الؿاثٓ إىل ٩٭ةيح ابلؼةرم ٨٦ ثؽايح اجل
ـء الكةثٓ  اجل

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1422

349  

ظةِٚ ٝؽرة اهلل 
ٔ٪ةيح اهلل 

ٔجؽاحل١ي٥ 
 حم٧ٮد

دالا٢ اجلجٮة أليب ٩ٕي٥ األوج٭ةين ا٣ٞك٥ 
اثلةين ٨٦ أكؿ ا٣ٛى٢ اخلةمف يف ذ٠ؿ 

امذ٭ةر ػربق ٔ٪ؽ امل٤ٮؾ إىل ٩٭ةيح 
ا٣ٛى٢ اثلة٣ر ٔرش يف ذ٠ؿ ٦ةصؿل 

 ٣ٛي٢ألوعةب ا

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

1433 

  

إ٩ؽك٩حكية ػةدل   351
 حم٧ؽ ظكٮف

دالا٢ اجلجٮة أليب ٩ٕي٥ األوٛ٭ةين 
ا٣ٛى٢ اتلةقٓ كا٣ٕرشكف يف ٦ةأػرب ث٫ 

 ٨٦ ا٣٘يٮب ٚذعٜٞ دراقح كحتٞيٜ

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮديح 1433

353  
ٔجؽاهلل رٚؽاف 

ٔجؽاهلل 
 الن٭ؿاين

دالا٢ اجلجٮة أليب ٩ٕي٥ األوٛ٭ةين 
اثلة٨٦ كا٣ٕرشكف يف ذ٠ؿ ٦ةصةء  ا٣ٛى٢

 يف ٗـكاد٫ كرسايةق دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1430

ٚة٧َح حم٧ؽ   352
 يلع الـكي٭ؿم

دالا٢ اجلجٮة أليب ٩ٕي٥ األوٛ٭ةين ا٣ٞك٥ 
اثلة٣ر ا٣ٛى٢ الؿاثٓ ٔرش يف ذ٠ؿ ننأد٫ 

كدرصؼ األظٮاؿ ث٫ ظىت آػؿ ا٣ٛى٢ 
ا٣ٕرشي٨ يف ذ٠ؿ ٦ةدار ثح٪٫ كبني 

 ًلني دراقح كحتٞيٜاملرش

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮديح 1432
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 املناقشة
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351  
صٕٛؿ 

ٔجؽاملعك٨ 
 ٧ٔؿ النحيب

دالا٢ اجلجٮة أليب ٩ٕي٥ األوٛ٭ةين ٨٦ 
أكؿ ا٣ٛى٢ اثلبلزٮف يف ذ٠ؿ ٦ةّ٭ؿ 

إلوعةث٫ وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف ظيةد٫ 
 إىل ٩٭ةيح ال١ذةب دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽاهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1433

354  
 اعدؿ ٔجؽاهلل
ٔجؽالؿمح٨ 

 ال٤عيؽاف

دالا٢ اجلجٮة أليب ٩ٕي٥ األوٛ٭ةين ٨٦ 
أكؿ ا٣ٛى٢ احلةدم كا٣ٕرشكف يف ذ٠ؿ 
خمؿص٫ وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ ٨٦ م١ح 

ل٧٤ؽي٪ح إىل آػؿ ا٣ٛى٢ الؿاثٓ 
كا٣ٕرشكف يف ذ٠ؿ ظ٪ني اجلؾع دراقح 

 كحتٞيٜ

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1433

355  
ق٧يع٫ 

ٔجؽالؿزاؽ أثٮ 
 احلك٨ بنةكرم

دالا٢ اجلجٮة أليب ٩ٕي٥ األوٛ٭ةين ٨٦ أكؿ 
ا٣ٛى٢ اخلةمف كا٣ٕرشي٨ ظىت ٩٭ةيح 
 ا٣ٛى٢ الؿاثٓ كاثلبلزني دراقح كحتٞيٜ

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدي٫ 1434

356  
ٔجؽالؿمح٨ 

ٔجؽاهلل ٔحىس 
 الؿ٩حين

دالا٢ اجلجٮة أليب ٩ٕي٥ األوٛ٭ةين ٨٦ 
أكؿ ال١ذةب ظىت ٩٭ةيح ا٣ٛى٢ الؿاثٓ 

 دراقح كحتٞيٜ

٣ت حم٧ؽ اغ
 احلةميض

 قٕٮدم 1434
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

٬نةـ ظةد٥   357
 دمي٢ املٮوٌل

دالا٢ اجلجٮة لئل٦ةـ ابلي٭ٌف دراقح 
كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ أكؿ ال١ذةب 

إىل ٩٭ةيح ثةب ٦جذؽأ اإلذاعف ثة٣ٞذ٢ ك٦ة 
كرد ثٕؽق يف ا٣ٕٛٮ ٨ٔ املرشًلني كأ٢٬ 

( 3ال١ذةب ث٘ؿض اجل٭ةد ٨٦ لٮظح ر٥ٝ )
 ( أ.329إىل لٮظح ر٥ٝ )

قٕيؽ حم٧ؽ 
 خبةرم

1426 

  

ٔجؽالؿمح٨   358
 حم٧ؽ ا٣ٕٮيف

دالا٢ ٩جٮة األ٩بيةء ٝج٢ ٩جٮة ٩بي٪ة حم٧ؽ 
 وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 قٕٮدم 1422

صٮ٬ؿة وة٣ط   359
جحجةف  حم٧ؽ اٌل

ٮاث٫ُ  دكاٚٓ الك٤ٮؾ اإلنكةين ًك
 ا٧٤ٕ٣يح يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح

ٔجؽاحل٧يؽ 
 ٧ٔؿ األ٦ني

 قٕٮديح 1413

 رص ا٧ٕ٣ؿثؽر ٩ة  361

ريةض األٚ٭ةـ يف رشح ٧ٔؽة األظاكـ 
٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ثةب الكٮاؾ 

 حتٞيٜ كدراقح

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 قٕٮدم 1430

363  
ٔجؽا٤ٕ٣ي٥ 

ٔجؽاهلل أمحؽ 
 الؿايٌف

ريةض اإلٚ٭ةـ يف رشح ٧ٔؽة األظاكـ 
٨٦ أكؿ ٠ذةب الىبلة إىل ٩٭ةيح ثةب 

 قضٮد الك٭ٮ حتٞيٜ كدراقح

اغ٣ت حم٧ؽ 
 ميضاحلة

 قٕٮدم 1429

يةرس اغزم   362
 ٦٪ىٮرم

ريةض اإلٚ٭ةـ يف رشح ٧ٔؽة األظاكـ 
ح  ٨٦ ثةب الىؽاؽ إىل ٩٭ةيح املؼَُٮ

 حتٞيٜ كدراقح

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮدم 1429
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

361  
وة٣ط ا٣ٕٮايض 

 ٔٮض ا٣ٞؿين

ريةض األٚ٭ةـ يف رشح ٧ٔؽة األظاكـ 
ريق إىل ٩٭ةيح  ٨٦ ثةب دػٮؿ م١ح ٗك

٠ذةب اجلاكح حتٞيٜ ابلةب األكؿ ٨٦ 
 كدراقح

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدم 1430

ٚٮاز ٔجؽالٮاظؽ   364
 املذييه

ريةض األٚ٭ةـ يف رشح ٧ٔؽة األظاكـ 
٨٦ ثةب ٝرص الىبلة يف الكٛؿ إىل ٩٭ةيح 

 ثةب ٦ة جيٮز ٝذ٫٤ حتٞيٜ كدراقح

صبلؿ ادلي٨ 
 ٔضٮق

 قٕٮدم 1427

365  
ٔجؽاملضيؽ 
ٔجؽاحل١ي٥ 

 ٦جةرؾ يلع

كمؿكيةد٫ يف ٦زياف  ز٬ري حم٧ؽ ا٣ٕ٪ربم
ن كدراقح ة  اجلٞؽ ًٔؿ

قةيم مكةٔؽ 
 اجل٭ين

1437 

  

366  
قيٙ الؿمح٨ 
 مىُىف حم٧ؽ

زكااؽ ادلاريم ىلع ال١ذت الكذح ٨٦ 
ح  األظةدير املؿٚٔٮ

مىُىف 
 أ٦ني اتلةزم

 قٕٮدم 1397

367  
حيىي ٔجؽ اهلل 
حيىي ابل١ؿم 

 الن٭ؿم

زكااؽ رصةؿ وعيط اث٨ ظجةف ىلع 
 ال١ذت الكذح دمٕة كدراقح

محؽ ُٔةاهلل أ
 ٔجؽاجلٮاد

 قٕٮدم 1421

حم٧ؽ ػةدل   368
 اقُ٪جٮيل

زكااؽ قنن أيب احلك٨ ادلار ُٝين ىلع 
ح  ال١ذت الكذح ٨٦ األظةدير املؿٚٔٮ

ـء األكؿ كاثلةين  اجل

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 صـااؿم 1414

٩ٮاؿ ظة٦ؽ   369
 ق٤ي٧ةف ال٤٭ييب

زكااؽ قنن ادلارُٝين ىلع ال١ذت الكذح 
 ا٣ٞك٥ اثلةين

ؽ حم٧ؽ أمح
 ٩ٮرقيٙ

 قٕٮديح 1421
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أمحؽ وة٣ط   371
 أمحؽ ا٣٘ة٦ؽم

زكااؽ قنن قٕيؽ ث٨ ٦٪ىٮر ىلع ال١ذت 
ح ا٣ٞك٥  الكذح ٨٦ األظةدير املؿٚٔٮ

 املُجٮع دمٓ كدراقح كختؿيش

ٔجؽ اهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1415

وة٣ط إق٧ةٔي٢   373
 ظةج حم٧ؽ

زكااؽ ٠ذةب األدب املٛؿد ىلع ال١ذت 
 الكذح

٦٪ىٮر ٔٮف 
 جؽيلا٣ٕ

 أردريم 1412

372  
مؿاد مىُىف 
٧٠ةؿ كأِ 

 ادلي٨

 زكااؽ مك٪ؽ احل٧يؽم ىلع ال١ذت الكذح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٕسي٥

 قٕٮدم 1408

ظـي٧ح وةيف   371
 ق٤ي٧ةف رساج

زكااؽ مى٪ٙ أيب محجح ىلع ال١ذت 
 الكذح

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮديح 1422

374  
ٔجؽالؿمح٨ 
حم٧ؽ ٗ٪ي٥ 

 احلةريث

حجح ىلع ال١ذت زكااؽ مى٪ٙ أيب م
ح دراقح  الكذح ٨٦ األظةدير املؿٚٔٮ

كختؿجية كد٤ٕيٞة ٨٦ ٠ذةب احلؽكد إىل 
 ٠ذةب ٌٚةا٢ ا٣ٞؿآف

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1421

375  
ظكني 

ٔجؽاحل٧يؽ 
 ظكني اجلٞيت

زكااؽ مى٪ٙ اث٨ أيب محجح ىلع ال١ذت 
الكذح ٨٦ أكؿ املى٪ٙ إىل آػؿ ٠ذةب 

 األي٧ةف كاجلؾكر

ٔجؽالٮ٬ةب 
ٮ٬ةب ٔجؽال

 ٚةيؽ

 أردين 1411

يٮقٙ حم٧ؽ   376
 ٤ٔيم

زكااؽ مى٪ٙ اث٨ أيب محجح يلع ال١ذت 
ح ٨٦ ثؽايح  الكذح ٨٦ األظةدير املؿٚٔٮ
٠ذةب اإلي٧ةف كاإلقبلـ إىل ٩٭ةيح ٠ذةب 

ـ٬ؽ  ال

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 وٮ٦ةيل 1423
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 املناقشة

 اجلنسية

377  
ٔجؽالؿمح٨ 
 ٝةق٥ ٦٭ؽيل

زكااؽ مى٪ٙ اث٨ أيب محجح ٨٦ 
ح ىلع ال١ذ ت الكذح األظةدير املؿٚٔٮ

٨٦ ٠ذةب األكاا٢ كًلذةب الؿد ىلع أيب 
 ظ٪يٛح كًلذةب ا٣ٛنت

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

 قٕٮدم 1419

378  
٬نةـ حم٧ؽ 
 أمحؽ ابل٪ةين

زكااؽ مى٪ٙ اإل٦ةـ ٔجؽالؿزاؽ 
الى٪ٕةين ىلع ال١ذت الكذح ٨٦ 

ح دراقح كختؿجية  األظةدير املؿٚٔٮ
كد٤ٕيٞة ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ ال١ذةب ظيت 

 ٩٭ةيح ٠ذةب احلش

ؿ ادلي٨ صبل
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮدم 1419

379  

ٔجؽالؿمح٨ ث٨ 
أمحؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 اخلؿييص

زكااؽ مى٪ٙ اإل٦ةـ ٔجؽالؿزاؽ ىلع 
ح  ال١ذت الكذح ٨٦ األظةدير املؿٚٔٮ
دراقح كحتٞيٞة كد٤ٕيٞة ٨٦ أكؿ ٠ذةب 

 اجل٭ةد ظيت ٩٭ةيح ال١ذةب

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮدم 1419

حم٧ؽ قٕؽ   381
 وة٣ط الـيؿ

مى٪ٙ احلةِٚ اث٨ أيب محجح ىلع زكااؽ 
ح  ال١ذت الكذح ٨٦ األظةدير املؿٚٔٮ
دراقح كحتٞيٜ كختؿيش كد٤ٕيٜ ٨٦ 

 ٠ذةب احلش ٩٭ةيح ثةب ا٣ٕٞيٞح

ٔجؽالكذةر 
ٚيط اهلل 

 قٕيؽ

 قٕٮدم 1418

383  
٩ٮراهلل مٮًلخ 

 ثي١ؿ

زيةدة اثلٞةت كمٮٝٙ املعؽزني 
 كا٣ٛٞ٭ةء ٦٪٭ة دراقح ٩ٞؽيح مٮاز٩ح

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 دؿيك 1424
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ٚةاـ ظة٦ؽ حم٧ؽ   382
 ا٣ٞؿيش

زيؽ ث٨ زةثخ األ٩ىةرم كمؿكيةد٫ يف 
 مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ

ا٣ٕضيم 
د٦٪٭ٮرم 

 ػ٤يٛح

 قٕٮدم 1401

ظكجني حم٧ؽ   381
 ظكني ٧٤ٚجةف

 قٛيةف اثلٮرم حمؽزة

احلكحين 
ٔجؽاملضيؽ 

 ٬ةم٥

 قٕٮدم 1398

384  
حم٧ؽ األ٦ني 
ٔجؽالؿمح٨ 
 األ٩ىةرم

ق٤ي٧ةف ث٨ ظيةف كمؿكيةد٫ يف ٠ذت 
ن كدراقح  الك٪ح ٩ٞؽا

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1436

385  
٦ٕي٫ٌ اعثؽ 
 ٤ٛ٦ط اهلؾيل

رشح املىةثيط ٣ٌٕل ث٨ ٔجؽاهلل املٕؿكؼ 
ثـي٨ ا٣ٕؿب حتٞيٜ كدراقح ٨٦ أكؿ 
ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ثةب إزجةت ٔؾاب 

 ا٣ٞرب

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

 قٕٮديح 1431

إي٧ةف ٚؤاد حم٧ؽ   386
 قةل٥ ظؽاد

املىةثيط ٣ٌٕل ث٨ ٔجؽاهلل املٕؿكؼ رشح 
ثـي٨ ا٣ٕؿب ٨٦ ثةب آداب الكٛؿ إىل 

 ٩٭ةيح ثةب ا٣ٞيةـ حتٞيٜ كدراقح

ٚةيـة أمحؽ 
 ثةٚؿج

 قٕٮديح 1432

٦ىن يلع ٦ٕذٮؽ   387
 اجل٧ؿم

رشح املىةثيط ٣ٌٕل ث٨ ٔجؽاهلل املٕؿكؼ 
ثـي٨ ا٣ٕؿب ٨٦ ثةب اجل٤ٮس كاجلٮـ إىل 

٩٭ةيح ثةب اجلٛغ يف الىٮر حتٞيٜ 
 قحكدرا

ٚةيـة أمحؽ 
 ثةٚؿج

 قٕٮديح 1433
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٩ىه أقة٦ح   388
 ٔجؽاهلل ػيةط

رشح املىةثيط ٣ٌٕل ث٨ ٔجؽاهلل املٕؿكؼ 
ثـي٨ ا٣ٕؿب ٨٦ ثةب احلرش إىل ٩٭ةيح 

 املؼُٮط حتٞيٜ كدراقح

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮديح 1432

آالء قيٙ   389
 ادلي٨ زكاكم

رشح املىةثيط ٣ٌٕل ث٨ ٔجؽاهلل املٕؿكؼ 
٨٦ ثةب ا٣ٞك٥ إىل ٩٭ةيح  ثـي٨ ا٣ٕؿب

 ثةب إٔؽاد آ٣ح اجل٭ةد حتٞيٜ كدراقح

ٚةيـة أمحؽ 
 ثةٚؿج

 قٕٮديح 1431

نكحجح ٔجؽاهلل   391
 ٦ٞج٢ ا٣ٞؿين

رشح املىةثيط ٣ٌٕل ث٨ ٔجؽاهلل املٕؿكؼ 
ثـي٨ ا٣ٕؿب ٨٦ ثةب وبلة ا٣تكبيط إىل 

 ٩٭ةيح ثةب االٔذاكؼ حتٞيٜ كدراقح

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮديح 1433

393  
ٚة٧َح 

ٔجؽاتلٮاب 
 ٝةق٥ حم٧ؽ

رشح املىةثيط ٣ٌٕل ث٨ ٔجؽاهلل املٕؿكؼ 
ثـي٨ ا٣ٕؿب ٨٦ ثةب ٌٚةا٢ ا٣ٞؿآف إىل 

٩٭ةيح ثةب اخلُج٫ يٮـ اجلعؿ حتٞيٜ 
 كدراقح

ٔجؽالؿظي٥ 
حيىي 

 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1432

ٔجري قةل٥   392
 ٤ُ٦ٜ الؿدادم

رشح املىةثيط ٣ٌٕل ث٨ ٔجؽاهلل املٕؿكؼ 
ةجيذجج٫ املعؿـ ثـي٨ ا٣ٕؿب ٨٦ ثةب ٦

 إىل ٩٭ةيح ثةب الٮحل٫٧ حتٞيٜ كدراقح

ٚةيـة أمحؽ 
 ثةٚؿج

 قٕٮديح 1431

391  
ق٧ري حم٧ؽ 
 حم٧ؽ احلؽاد

رشح مىةثيط الك٪ح أليب ٔجؽاهلل 
إق٧ةٔي٢ ث٨ حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ا٣ٛٞةيع 

 ـه٨٦ اكؿ املؼُٮط إىل 735املذٮيف اعـ 
٩٭ةيح ثةب اذل٠ؿ ثٕؽ الىبلة دراقح 

 كحتٞيٜ

ٔجؽالؿظي٥ 
 ىي احل٧ٮدحي

 مرصم 1437
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394  
يلع قٕيؽ قيٙ 

 الكٕؽم

رشح مىةثيط الك٪ح أليب ٔجؽاهلل 
إق٧ةٔي٢ حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ا٣ٛٞةيع 
٨٦ أكؿ ثةب ريم اجل٧ةر إىل ٩٭ةيح ثةب 

 اليؽيع ىلع املعؽكد دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ 
ٔجؽاهلل 
 ٔٮي٫ٌ

 ٧ٔةين 1435

395  

ٔجؽالؿمح٨ 
ٔجؽالٮ٬ةب 
ػ٤ي٢ الؿمح٨ 

 الىؽيٌف

الك٪ح أليب ٔجؽاهلل رشح مىةثيط 
إق٧ةٔي٢ حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ا٣ٛٞةيع 

٨٦ أكؿ ثةب الجيٮز ٨٦ ا٢٧ٕ٣ يف 
الىبلة ك٦ةيجةح ٦٪٫ إىل ٩٭ةيح ثةب ادلٚٓ 

ـد٫ٛ٣ دراقح كحتٞيٜ  ٨٦ ٔؿٚح كامل

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين

 قٕٮدم 1435

ٔجؽامل٤ٟ ثكؿ   396
 ٝةيض

مٕجح ث٨ احلضةج أ٦ري املؤ٦٪ني يف 
 احلؽير

ظكني 
ملضيؽ ٔجؽا

 ٬ةم٥

 قٕٮدم 1399

397  
ٔجؽ اهلل 

ٔجؽال١ؿي٥ حم٧ؽ 
 ٔجؽال١ؿي٥

و٤ح اجل٧ٓ كاعاؽ اتلؾيي٢ ملٮوٮؿ ٠ذةيب 
بلـ كاتل٧١ي٢ ا٣ٞك٥ اثلةين أليب ٔجؽ  اإٔل
 اهلل حم٧ؽ ث٨ يلع ث٨ أمحؽ األكيس اجلج٤يس

قٕيؽ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٞـٌف

 ٠ٮييت 1410

398  
ػؽجيح 

ٔجؽاحل٤ي٥ 
 إينةف دؿًلكذةين

اإل٦ةـ حيىي ث٨ ايب َجٞةت الؿاكة ٨ٔ 
ن كدراقح٠312سري املذٮيف ق٪ح    ـهدمٕة

ٔجؽالؿمح٨ 
 ظك٨ ٔس٧ةف

 قٕٮديح 1435

ٔجري قةل٥   399
 ٤ُ٦ٜ احلؿيب

َجٞةت الؿكاة اإل٦ةـ قٕيؽ املٞربم 
 321٬املذٮٌف ق٪ح 

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮديح 1437
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مؿي٥ أمحؽ ز٩ةف   211
ـ٬ؿاين  ال

َجٞةت الؿكاة ٨ٔ اإل٦ةـ احلك٨ 
ن كدراقحابلرص  م رمح٫ اهلل دمٕة

ٔجؽالؿزاؽ 
مٮىس أثٮ 

 ابلى٢

 قٕٮديح 1434

ػرض وة٣ط   213
 قٕيؽ ا٣٘ة٦ؽم

َجٞةت الؿكاة ٨ٔ اإل٦ةـ قٛيةف ث٨ 
ن كدراقح  ٔيح٪ح دمٕة

ٔجؽالؿزاؽ 
مٮىس أثٮ 

 ابلى٢

 قٕٮدم 1435

دؿيك ق٤ي٧ةف   212
 محؽ املعحكين

َجٞةت الؿكاة ٨ٔ اإل٦ةـ ٝذةدة ث٨ داع٦ح 
ن كدراقح  دمٕة

حم٧ؽ  اغ٣ت
 احلةميض

 قٕٮدم 1437

211  

ق٧يعح 
ٔجؽالؿزاؽ 
أثٮاحلك٨ 

 بنةكرم

 َجٞةت الؿكاة ٨ٔ زةثخ ابل٪ةين
ٔجؽاهلل يلع 

 ا٣٘ة٦ؽم
 قٕٮدم 1424

يةرس ٔجؽرب٫   214
٫  حم٧ؽ أثٮ َٝٮ

َجٞةت الؿكاة ٨ٔ مٕجح ث٨ احلضةج 
ن كدراقح363املذٮيف ق٪ح    ـهدمٕة

ٔجؽالؿزاؽ 
مٮىس اثٮ 

 ابلى٢

 مرصم 1436

 أم٢ ٔجؽاهلل  215
 مٮىس املؿمؽ

َجٞةت الؿكاة ٨ٔ ُٔةء ث٨ أيب ربةح 
 337٬املذٮيف ق٪ح 

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮديح 1437

أمحؽ صةثؿ راٚٓ   216
 الن٧ؿاين

َجٞةت الؿكاة ٨ٔ ٧ٔؿك ث٨ دي٪ةر امليك 
 326٬املذٮيف ق٪ح 

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1437
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٦٪ىٮر قٕؽ   217
 حم٧ؽ الىجيح

ن َجٞةت الؿكاة ٨ٔ مك ٕؿ ث٨ ٠ؽاـ دمٕة
 كدراقح

حم٧ؽ 
ٔجؽاهلل 
 ٔٮي٫ٌ

 قٕٮدم 1436

د٭ةين دمي٢   218
 أمحؽ ثؽرم

َجٞةت الؿكاة ٔ٪ؽ اإل٦ةـ م١عٮؿ 
ن كدراقح332النةيم املذٮيف ق٪ح    ـهدمٕة

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮديح 1436

219  
زاا٢ محٮد ٬ـاع 

 رد٦ةف
 َجٞةت الؿكاة ٔ٪ؽ اال٦ةـ قٛيةف اثلٮرم

حم٧ؽ 
ٔجؽاهلل 
 ٔٮي٫ٌ

 ي٧ين 1434

231  
وة٣ط ٧٩ؿاف 
 ٩ةرص احلةريث

َجٞةت ركاة احلؽير خبؿاقةف يف ا٣ٞؿف 
الؿاثٓ اهلضؿم ٨٦ ظؿؼ األ٣ٙ إىل آػؿ 

ةد  ظؿؼ اٌل

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 قٕٮدم 1427

233  
٦٪ىٮر ٗبلـ 

٬يةق ٔجؽالكذةر 
 اجل٭٤ٮم

َجٞةت ركاة احلؽير خبؿقةف يف ا٣ٞؿف 
 اخلةمف اهلضؿم

أمحؽ ُٔةاهلل 
 ٔجؽاجلٮاد

 ة٠كذةينث 1425

ٔجؽ اهلل حم٧ؽ   232
 ٦٪ىٮر الن٭ؿم

 َجٞةم الؿكاة ٨ٔ ٬نةـ اث٨ ٔؿكة
أمحؽ ٩ةٚٓ 

 املٮريع
 قٕٮدم 1421

231  
صٮا٬ؿ حم٧ؽ 
 رسكر ثةق٤ٮـ

 اعئنح أـ املؤ٦٪ني ػ حت٤ي٢ كدراقح
 يٮقٙ ٔجؽ

 الؿمح٨ الٌجٓ
 قٕٮديح 1402

حم٧ؽ قٕيؽ حم٧ؽ   234
 ظك٨ خبةرم

 ٔجؽ اهلل ث٨ املجةرؾ حمؽزة ك٩ةٝؽا
 قيؽ أمحؽ

 وٞؿ
 قٕٮدم 1403
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235  
إق٧ةٔي٢ 

ٔجؽالكذةر 
 ٬ةدم املي٧ين

ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب ريض اهلل 
ٔ٪٭٭٧ة كآزةرق الٮاردة يف دٛكري ا٣ٞؿآف 

 ال١ؿي٥ دمٓ كدراقح

قٕيؽ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٞـٌف

 قٕٮدم 1410

ٔٛةؼ ٗ٪ي٥   236
 ٔٮاد اجل٭ين

ٔجؽالؿمح٨ املكٕٮدم كمؿكيةد٫ يف ٠ذت 
ن كدراقح  الك٪ح دمٕة

حم٧ؽ اغ٣ت 
 احلةميض

 قٕٮديح 1427

حم٧ٮد أمحؽ   237
 حم٧ؽ األ٩ىةرم

ُٔةء ث٨ أيب مك٥٤ اخلؿاقةين كمؿكيةد٫ 
 يف ٠ذت الك٪ح يف ٦زياف اجلٞؽ

قةيم مكةٔؽ 
 اجل٭ين

 قٕٮدم 1436

238  
مٮلٮم حم٧ؽ 
 مبل ٔجؽا٣ٞةدر

ٔٞٮد اجل٧ةف يف ٦٪ةٝت إ٦ةـ األ٥ْٔ أيب 
 ظ٪يٛح اجل٧٘ةف حتٞيٜ كدراقح

أمحؽ ٚ٭يم 
 أثٮق٪ح

 أٚ٘ةين 1399

ٚة٫٧َ زيؽ   239
 ٦جةرؾ آؿ رمٮد

ٔٞٮد ادلرر يف ٤ٔٮـ األزؿ )الرشح 
املُٮؿ( الث٨ ٩ةرص ادلمنٌف املذٮىف ق٪ح 

  ـهدراقح كحتٞي824ٜ

٩ةيٙ ث٨ 
ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدي٫ 1434

محـة ديت   221
 مىُىف

٢٤ٔ ا٣رت٦ؾم ال١جري دؿديت أيب َة٣ت 
 ا٣ٞةيض حتٞيٜ كدراقح

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 ين٤ٚكُي 1403

223  
وة٣ط يٮقٙ 

قٕؽادلي٨ 
 ٦ٕذٮؽ

٥٤ٔ احلؽير يف م١ح امل١ؿ٦ح ػبلؿ 
 ا٣ٕرص امل٤٧ٮيك

يٙ  أثًٮ
 دلة٬ؽ ظك٨

 بل٪ةين 1408

222  
إ٠ؿاـ اهلل إ٦ؽاد 

احلٜ 
 ٔجؽالؿمح٨

 يلع ث٨ املؽيين ك٦٪٭ض٫ يف ٩ٞؽ الؿصةؿ
ٔٮيؽ ٔيةد 

 املُؿيف
 ثة٠كذةين 1408
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 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

أمحؽ حم٧ؽ ٩ٮر   221
 قيٙ

لٟ ٢٧ٔ أ٢٬ املؽي٪ح ٨٦ مى٤ُعةت ٦ة
 كآراء األوٮحلني

حم٧ؽ 
مىُىف 
 األْٔيم

 قٕٮدم 1393

ٔجؽالؿمح٨   224
 اهلةميم حم٧ؽ

 ٔ٪ةيح اإلقبلـ ثة٣ُٛٮ٣ح
قيؽ قةثٜ 

 اتل٭ةيم
 ٦٘ؿيب 1403

225  
محـة ٔجؽ اهلل 

 م٤يجةرم

اغيح املٞذىؽ يف زكااؽ املك٪ؽ ا٣ٞك٥ 
 اثلةين حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽا٣ٕةؿ 
أمحؽ 

 ٔجؽا٣ٕةؿ

 قٕٮدم 1407

226  
ٔجؽالؿمح٨ 

اج حم٧ؽ رس
 ٔجؽالؿمح٨

اغيح املٞىؽ ثـكااؽ املك٪ؽ حتٞيٜ 
ـء األػري  كدراقح اجل

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 قٮداين 1409

227  
٩ٮاؿ حم٧ؽ أمحؽ 

 أثٮق٤ي٧ةف

ٌٚةا٢ الىعةثيةت ٨٦ ال١ذت الكذح 
أ كادلاريم دمٓ كدراقح  كاملَٮ

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 قٕٮديح 1421

228  
٧ٔؿك ٫َ 
ٔجؽا٣ٞةدر 

 الكٞةؼ

 اهلل ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب ٫ٞٚ ادلٔٮة إىل
 األدب املٛؿد لئل٦ةـ ابلؼةرم

حم٧ؽ 
ٔجؽاملٮىل 

 دمٕح

 قٕٮدم 1427

ٔحكىٯ يلع   229
 ٧ٔؿ ٔجؽاملة٩ٓ

٤ٚيط ث٨ ق٤ي٧ةف اخلـايع كمؿكيةد٫ يف 
٦زياف اجلٞؽ ٨٦ ػبلؿ ال١ذت الكذح 

كوعييح اث٨ ػـي٫٧ كاث٨ ظيةف 
 كمك٪ؽ اال٦ةـ أمحؽ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 خمذةر إثؿا٬ي٥

1436 
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 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ظكني اعئنح   211
 الك٤ي٧ةين

ٝؽكة امل٘ةزم إلث٨ أيب ز٦٪ني حتٞيٜ 
 كدراقح

٦٪ىٮر ٔٮف 
 ا٣ٕجؽيل

 صـااؿيح 1407

213  
اعئنح حم٧ؽ 

 رصةءاهلل احلؿيب

ٝٮأؽ املعؽزني يف ا٣رتصيط كدٚٓ 
اتلٕةرض يف األقة٩يؽ كاملذٮف دمٓ 

 كدراقح دُجيٞيح

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮديح 1429

212  
٩ةرص حم٧ؽ 
 ظة٦ؽ ا٣٘ؿييب

٘ذؾم ىلع صة٦ٓ ا٣رت٦ؾم" ٝٮت امل
 ل٤عةِٚ الكيٮيط....دراقح كحتٞيٜ.

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

1425 

  

211  
حم٧ؽ 

ٔجؽا٣ٕزييـ 
 الىٕت

٠ذةب "ا٣بك٤٧ح" لئل٦ةـ أيب حم٧ؽ 
ٔجؽالؿمح٨ إق٧ةٔي٢ ادلمنٌف الن٭ري 

٬( دراقح 566ثأيب مة٦ح املذٮىف ق٪ح )
كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ ٝٮهل )دمةع 

 ني( إىل آػؿ ال١ذةب.ٚىٮؿ أد٣ح املؼة٣ٛ

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1425

أمحؽ يلع مٮىس   214
 دٮرم

٠ذةب "دالا٢ اجلجٮة" لئل٦ةـ ابلي٭ٌف 
درقةة كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ اثلة٣ر ٨٦ ثةب 
)دمةع أثٮاب ٗـكة دجٮؾ( إىل ٩٭ةيح 

 ال١ذةب.

حم٧ؽقٕيؽ 
حم٧ؽظك٨ 

 خبةرم

1425 

  

215  
ثؽكم 

ٔجؽالى٧ؽ 
 ا٣ُة٬ؿ

٧ؽ ث٨ ٠ذةب إظاكـ األظاكـ دأحلٙ حم
يلع ث٨ ٔجؽالٮاظؽ اث٨ ييح املٕؿكؼ 

حتٞيٜ  161ثإث٨ اجلٞةش املذٮيف ق٪ح 
 كختؿيش كدراقح

حم٧ؽ مٮٌف 
 ػرض

 قٮداين 1406
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

216  
أمحؽ حم٧ؽ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 حم٧ٮد

٠ذةب أدب اإلالء كاإلقذ٧بلء لئل٦ةـ أيب 
قٕؽ ٔجؽال١ؿي٥ ث٨ حم٧ؽ الك٧ٕةين 

 دراقح كحتٞيٜ

مٮٜٚ ٔجؽ 
اهلل 

 ٔجؽا٣ٞةدر

 دمقٕٮ 1413

217  
حم٧ؽ قٕؽ 

ٔجؽالؿمح٨ آؿ 
 قٕٮد

٠ذةب أٔبلـ احلؽير يف رشح اإل٦ةـ 
 ابلؼةرم حتٞيٜ كدراقح

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 قٕٮدم 1406

ٝةرم أمحؽ دي٨   218
 ظةج

٠ذةب إ٧٠ةؿ امل٥٤ٕ برشح وعيط مك٥٤ 
 ٨٦ أكؿ ٠ذةب اجلؾر إىل ٩٭ةيح ال١ذةب

ٔجؽالكذةر 
ٚذط اهلل 

 قٕيؽ

 ثة٠كذةين 1414

٦٪ىٮر ٗبلـ   219
 ٔجؽالكذةر ٦يةق

٠ذةب إ٧٠ةؿ امل٥٤ٕ ثٛٮااؽ وعيط 
مك٥٤ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ثةب اإل٦ةرة 
 إىل ٩٭ةيح ٠ذةب األ٧َٕح ل٤ٞةيض ٔيةض

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 ثة٠كذةين 1415

241  
٦٪ْٮر حم٧ؽ 
خبل حم٧ؽ 

 رمٌةف

٠ذةب إ٧٠ةؿ امل٥٤ٕ رشح مك٥٤ ل٤ٞةيض 
ٔيةض دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ٩٭ةيح ٠ذةب 

 ةب احلشاإلي٧ةف إىل ٩٭ةيح ٠ذ

أمحؽ أمحؽ 
 ٤ٗٮش

 ثة٠كذةين 1415

243  
إثتكةـ أمحؽ 
 ٧ٔؿ ثةوؽيٜ

٠ذةب إ٩ذٞةض اإلٔؿاض ل٤عةِٚ إث٨ 
ظضؿ ا٣ٕكٞبلين دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ 

ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ثةب إذا رأت 
 املكذعةًح ا٣ُ٭ؿ

ٔجؽاحل٧يؽ 
 ٧ٔؿ األ٦ني

 قٕٮديح 1419

242  
قةل٥ أمحؽ 

 قبل٦ح

٠ذةب اإلظكةف يف دٞؿيت وعيط اث٨ 
ـء اتلةقٓ حتٞيٜ كدراقحظج  ةف اجل

 ٤ٚكُيين 1407 حم٧ؽ احل١ي٥
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٔجؽا٣٘ين محيؽ   241
 حم٧ٮد ال١جحيس

٠ذةب اإلظكةف يف دٞؿيت وعيط اث٨ 
ـء الكةثٓ  ظجةف ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ اجل

 حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽالٮ٬ةب 
ٔجؽالٮ٬ةب 

 ٚةيؽ

 ٔؿايق 1408

ػةدل ٔجؽ اهلل   244
 مك٥٤ ا٣ٞؿيش

يح ٠ذةب اآلداب الرشٔيح كامل٪ط امل ٔؿ
لئل٦ةـ اث٨ ٤ٛ٦ط املٞؽيس احل٪جٌل دراقح 

ـء اثلة٣ر ٨٦ ٚى٢ يف  كحتٞيٜ اجل
ىل ‘ػٮاص بلةس احلؿيؿ كالىٮؼ 

 ال١ذةب

ٔجؽاملضيؽ 
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 قٕٮدم 1418

245  
ٔجؽ اهلل ظة٦ؽ 

 ق٧جٮ

يح لئل٦ةـ  ٠ذةب اآلداب الرشٔيح كامل٪ط املٔؿ
٬(دراقح 761حم٧ؽ ث٨ ٤ٛ٦ط املٞؽيس)ت

ـء ا  ألكؿكحتٞيٜ اجل

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1415

246  
٩٭٤ح حم٧ٮد 
ٔجؽا٣ٕةيط 

 الؿٚةيع

يط رشح  ٠ذةب األدب ٨٦ ٠ذةب اتلًٮ
اجلة٦ٓ الىعيط إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح 

 كحتٞيٜ

حم٧ؽ اخلرض 
 اجلةيج

 قٕٮديح 1419

247  
ٔجؽ اهلل 

 مؿظٮؿ الكٮاملح

٠ذةب اإلقذ٘٪ةء يف ٦ٕؿٚح املن٭ٮري٨ 
ث٨ ٔجؽا٣رب ٨٦ مح٤ح ا٥٤ٕ٣ ثةل١ىن إل

يب حتٞيٜ كختؿيش  ا٣َٞؿ

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽاخلة٣ٜ 

 ادلٚذةر

 أردين 1404

ٔجؽ اهلل أمحؽ   248
 ٔؿايل

٠ذةب اإلوةثح يف د٧زي الىعةثح إلث٨ 
ظضؿ ا٣ٕكٞبلين حتٞيٜ كد٤ٕيٜ كختؿيش 

اآلزةر كإٔبلـ الىعةثح ٚي٭ة ٨٦ أكؿ 
 ظؿؼ اتلةء إىل ٩٭ةيح ظؿؼ احلةء

ظكجني 
 حم٧ؽ ٧٤ٚجةف

 وٮ٦ةيل 1420
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سنة 
 املناقشة
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249  
جؽالؿمح٨ ٔ

٧ٔؿم ٔجؽ اهلل 
 الىةٔؽم

٠ذةب اإلوةثح يف د٧يزي الىعةثح إلث٨ 
ظضؿ ا٣ٕكٞبلين حتٞيٜ كد٤ٕيٜ كختؿيش 
اآلزةر كأٔبلـ الىعةثح الٮاردة ٚي٭ة ٨٦ 

 أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ظؿؼ اتلةء

٦ُؿ أمحؽ 
ـ٬ؿاين  ال

 قٕٮدم 1418

زًلؿية وة٣ط   251
 ٔجؽق ٝةاؽ

٠ذةب اإلوةثح يف د٧يزي الىعةثح إلث٨ 
ظضؿ ا٣ٕكٞبلين دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ 

 ظؿؼ ا٣٘ني إىل ٩٭ةيح ظؿؼ البلـ

يلع ٔجؽ اهلل 
 ا٣٘ة٦ؽم

 ي٧ةين 1422

أمحؽ ٔٮف أمحؽ   253
 الؿزٌف

٠ذةب اإلوةثح يف د٧يزي الىعةثح إلث٨ 
ظضؿ ا٣ٕكٞبلين دراقح كحتٞيٜ كختؿيش 

لآلزةر ٨٦ أكؿ ظؿؼ اجلٮف إىل آػؿ 
 ظؿؼ احلةء

حم٧ؽ 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ٔجيؽ

 ٕٮدمق 1422

حم٧ؽ ٩ٕي٥ ٥٤ٔ   252
 ػةف

٠ذةب اإلوةثح يف د٧يزي الىعةثح إلث٨ 
ظضؿ ا٣ٕكٞبلين ٨٦ ثؽايح ظؿؼ اخلةء 

إىل ٩٭ةيح ظؿؼ الؿاء دراقح كحتٞيٜ 
 كختؿيش

حم٧ؽ ريةض 
 ا٣ٞذةدم

 أٚ٘ةين 1421

251  
ظكني حمك٨ 

ٔجؽاإلهل 
 احلةزيم

٠ذةب اإلوةثح يف د٧يزي الىعةثح إلث٨ 
دير ظضؿ حتٞيٜ كد٤ٕيٜ كختؿيش لؤلظة

كاألزةر كأٔبلـ الىعةثح الٮاردة ٚي٫ ٨٦ 
ثةب ال١ىن ظؿؼ اهل٧ـة ا٣ٞك٥ األكؿ 

دؿدمح 393إىل لٮظح ر٨٦87٥ٝ لٮظح ر٥ٝ
 أيب ا٣حكٓ.

أمحؽ ُٔةاهلل 
 ٔجؽاجلٮاد

 قٕٮدم 1424
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ظ٪ةف يلع حم٧ؽ   254
 احل٧ةين

٠ذةب اإلوةثح يف د٧يزي الىعةثح إلث٨ 
ظضؿ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ظؿؼ 

 ؼ )ظ()ص(إىل ٩٭ةيح ظؿ

ٔجؽالؿظي٥ 
حيىي 

 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1420

ٔحن٫ ٧ٔؿ   255
 قةل٥ املنٕيب

٠ذةب اإلوةثح يف د٧يزي الىعةثح إلث٨ 
ظضؿا٣ٕكٞبلين )ظؿؼ ا٣ٕني( حتٞيٜ 

 كدراقح.

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮديح 1423

ٔجؽاهلةدم يلع   256
ـ٬ؿاين  قٕيؽ ال

٠ذةب اإلوةثح يف د٧يزي الىعةثح 
ين دراقح ل٤عةِٚ إث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبل

ـء األػري  كحتٞيٜ اجل

حم٧ؽ ظك٨ 
 ا٧٘٣ةرم

 قٕٮدم 1422

 يٮقٙ ٔجؽ اهلل  257

٠ذةب اإلوةثح يف د٧يزي الىعةثح 
ل٤عةِٚ اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين حتٞيٞة 
كد٤ٕيٞة كختؿجية ٨٦ أكؿ ظؿؼ الكني 

 إىل آػؿق

ٔجؽ اهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1420

حم٧ؽ قٕيؽ   258
 حم٧ؽ ا٣٘ة٦ؽم

الىعةثح  ٠ذةب اإلوةثح يف د٧يزي
ل٤عةِٚ اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين ٨٦ أكؿ 

 ٠ذةب ا٣جكةء إىل ٩٭ةيح ظؿؼ الـام

ٔجؽ اهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1422

أمحؽ َ٪ُةكم   259
 صٮ٬ؿم

٠ذةب اإلٔذجةر يف اجلةقغ كاملجكٮخ ٨٦ 
 اآلزةر ل٤عةزيم دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 أ٩ؽك٩حيس 1414
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 املناقشة
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261  
أم٢ ث٪خ 

ٔجؽا٣ٞةدر 
 الكٮداين

٠ذةب اإلٔبلـ ثٛٮااؽ ٧ٔؽة األظاكـ 
الث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ أكؿ ٠ذةب ابليٮع أىل 

 ٩٭ةيح ثةب الرشكط يف ابليٓ

ٔٮض ٔذٌف 
 احلةزيم

 قٕٮديح 1423

٦حرس رصت   263
 حم٧ؽ ادلأٮر

٠ذةب اإلٔبلـ يف ٚٮااؽ ٧ٔؽة األظاكـ 
إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ 
ةع  ٠ذةب اجلاكح إىل ٩٭ةيح ٠ذةب الًؿ

ؽ ٦ُؿ أمح
ـ٬ؿاين  ال

 قٮريح 1416

مة٠ؿ ذيت   262
 ٚيةض

 -٠ذةب األمٮاؿ حل٧يؽ ث٨ زجنٮي٫ 
 حتٞيٜ

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 أردين 1403

ٔجؽ اهلل حبؿ   261
 ادلي٨ ٔجؽ اهلل

٠ذةب األكامؿ كاجلٮايه حلكني ث٨ 
 ٦جةرؾ حتٞيٜ كدراقح

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 تنةدم 1406

حم٧ؽ زبري   264
 أثٮالالكـ

٧ؽ ٔجؽالؿمح٨ ٠ذةب ا٣بك٤٧ح لئل٦ةـ حم
ث٨ اق٧ةٔي٢ ادلمنٌف الن٭ري ثأيب 

دراقحكحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ال١ذةب -مة٦ح
 (.61إىل ال٤ٮظح)

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 ٬٪ؽم 1422

265  
دحكري قٕؽ 

 أثٮظي٧ؽ

٠ذةب اتلةريغ األكقٍ ل٤جؼةرم دراقحن 
ـء األكؿ إىل  ن كد٤ٕيٞة ن٨٦ اجل كحتٞيٞة

ـء اثلة٣ر.  ٩٭ةيح اجل

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1422

266  
٧ٔؿ ٔجؽاهلل 

 يلع اثلٮيين

٠ذةب اتلبيةف يف رشح مٮرد ا٧ْ٣آف ٨٦ 
أكؿ ثةب ظك٥ رق٥ اهل٧ـ يف املىةظٙ 

ن   إىل ٩٭ةيح ال١ذةب دراقح كحتٞيٞة

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 الك٪ؽم

 قٕٮدم 1429
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267  
٧٠ةؿ 

ٔجؽال٤ُيٙ 
 حم٧ؽ ادلٔحف.

٠ذةب اتل٤ٞيط ٣ٛ٭٥ ٝةرئ الىعيط 
كؼ بكجٍ ث٨ ٣رب٬ةف ادلي٨ احل٤يب املٕؿ

 142ا٣ٕضيم دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ال٤ٮظ٫ 
 412إىل ال٤ٮظ٫ 

٦ة٬ؿ ٦٪ىٮر 
٧٩٪٥ 

 قٕٮدم 1436

٬نةـ حم٧ؽ   268
 ٦ذٮيل يٮقٙ

٠ذةب اتل٤ٞيط ٣ٛ٭٥ ٝةرئ الىعيط 
٣رب٬ةف ادلي٨ احل٤يب املٕؿكؼ بكجٍ ث٨ 
ا٣ٕضيم دراقح كحتٞيٜ ٨٦ املضرل اثلةين 

ٝٮهل ٚأػؿج وٮرة  ٩319٭ةيح لٮظح ر٥ٝ 
كٝٮهل كٝةؿ  369ح لٮظح إىل ٩٭ةي

 ٔجؽالؿزاؽ

قةيم مكةٔؽ 
 اجل٭ين

 مرصم 1434

269  
يةقني ٔجؽاهلل 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ا٣ٕؿكيس

٠ذةب اتل٤ٞيط ٣ٛ٭٥ ٝةرئ الىعيط 
٣رب٬ةف ادلي٨ احل٤يب املٕؿكؼ بكجٍ ث٨ 
ا٣ٕضيم دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ثؽايح ثةب 

٨٦ ٝةؿ حلؤذف يف الكٛؿ مؤذف كاظؽ إىل 
 ٩٭ةيح ثةب اإلمةرة يف الىبلة

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

1438 

  

ٔ٪ت ظكني   271
 ظك٨ لك٧يح

٠ذةب اتل٤ٞيط هل٥ ٝةرئ الىعيط 
٣رب٬ةف ادلي٨ إثؿا٬ي٥ احل٤يب املٕؿكؼ 

بكجٍ ث٨ ا٣ٕضيم ٨٦ ٝٮهل " كٝةؿ جلة أثٮ 
٩ٕي٥ إىل أكؿ ٠ذةب احلٮاالت دراقٮ 

 كحتٞيٜ "

ٔجؽاهلل 
 ظة٦ؽ ق٧جٮ

1436 
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 املناقشة
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حم٧ؽ خبيخ ردة   273
 احلضيٌل

يط رش ح اجلة٦ٓ الىعيط ٠ذةب اتلًٮ
إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٠ذةب 

 احلؽكد

٦ُؿ أمحؽ 
ـ٬ؿاين  ال

 قٕٮدم 1419

كيص ادلي٨   272
 رظي٥ خبل

يط رشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٠ذةب 

 ا٣ُبلؽ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 
 احل٧يؽم

 ٬٪ؽم 1420

ق٤ىم داؤكد   271
 إثؿا٬ي٥ ابل٤ٮيش

يط رشح ا جلة٦ٓ الىعيط ٠ذةب اتلًٮ
إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٠ذةب 

 ال٤جةس

حم٧ؽ اخلرض 
 اجلةيج

 قٕٮديح 1419

رشيٙ ٔس٧ةف   274
 أمحؽ قٞةؼ

يط رشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
 إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٠ذةب امل٘ـم

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 وٮ٦ةيل 1423

أ٦٪ح حم٧ؽ أمحؽ   275
 اجلربيت

يط رشح اجلة٦ ٓ الىعيط ٠ذةب اتلًٮ
إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ 

 ٠ذةب األظاكـ إىل آػؿ ٠ذةب اإلٔذىةـ

ٔٮض ٔذٌف 
 احلةزيم

 قٕٮديح 1421

276  
٬ؽل حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 اتلحكةف

يط رشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ 

٠ذةب ادليةت إىل ٩٭ةيح ٠ذةب إقتذةثح 
 املؿدؽي٨

ٔجؽاحل٧يؽ 
 أل٦ني٧ٔؿ ا

 قٕٮديح 1419
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 املناقشة

 اجلنسية

277  
َةرؽ حم٧ؽ 

إثؿا٬ي٥ 
 اق٧ةٔي٢

يط رشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ثةب 
 كصٮب احلش إىل آػؿ ثةب ٬ؽـ ال١ٕجح

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1418

أمحؽ صةثؿ راٚٓ   278
 الن٧ؿاين

يط رشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
ةب اإلقتبؾاف إلث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ أكؿ ٠ذ

 إىل آػؿ ٠ذةب ادلٔٮات

ٔجؽالك٧يٓ 
ٔجؽابلةرم 

 الىةاٖ

 قٕٮدم 1419

279  
حم٧ؽ ٩ةرص 
 حم٧ؽ ا٣ٞؿين

يط رشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
إلث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ ثؽايح ٠ذةب املْةل٥ إىل 
٩٭ةيح ثةب ٦ةٝي٢ يف م٭ةدة الـكر حتٞيٜ 

 كدراقح

رٕٚخ ٚٮزم 
 ٔجؽامل٤ُت

 قٕٮدم 1417

ػ٤ٮد قٕؽ   281
 ا٣ٞؿيش ٦ٕيٮؼ

يط رشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
٬( ٨٦ أكؿ ٠ذةب 814الث٨ امل٨ٞ )ت 

الىبلة إىل ٠ذةب مٮاٝيخ الىبلة 
 ك٤ٌٚ٭ة دراقح كحتٞيٜ.

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮديح 1424

283  
يٮقٙ حم٧ؽ 

 ٤ٔيم

يط لرشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
دراقح  814إلث٨ امل٨ٞ٤ املذٮيف ق٪ح 

 كحتٞيٜ ٠ذةب اإلي٧ةف

ؽا٣ٕـيـ ٔج
ٔجؽ اهلل 
 احل٧يؽم

 وٮ٦ةيل 1415

حم٧ؽ ٧٠ةؿ يلع   282
 ظةج

ٓ الىعيط إلث٨  ٠ذةب اتلٮًيط لرشح اجلة٦
دراقح كحتٞيٜ ٨٦  814امل٨ٞ٤ املذٮيف ق٪ح 

ثؽايح ثةب اتلُٮع ثٕؽ امل١ذٮبح إىل ٩٭ةيح 
 ٨٦ ل٥ يْ٭ؿ ظـ٫٩ ٔ٪ؽ املىيجح

حم٧ؽ ظك٨ 
 ا٧٘٣ةرم

 أزيٮيب 1416
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281  
ّةٚؿ اعيي 
 حم٧ؽ الن٭ؿم

يط لرشح اجلة٦ٓ الىعيط ٠ذ ةب اتلًٮ
إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ 
٠ذةب اإلي٧ةف كاجلؾر إىل آػؿ ٠ذةب 

 ا٣ٛؿااي

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

 قٕٮدم 1418

284  
أمحؽ حم٧ؽ 
الرشيٙ 
ةكم  ا٣ًٕؿ

يط لرشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ 

أيةـ ٠ذةب الىٮـ إىل أكاا٢ ثةب وٮـ 
 ابليي

ٔجؽاحل٧يؽ 
 ٧ٔؿ األ٦ني

 قٕٮدم 1417

ػةدل ثؿحيةف   285
 ٗ٪ي٥ احليه

يط لرشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ٠ذةب 
اجلـيح كاملٮادٔح إىل ثةب ٝىح يأصٮج 

 ك٦أصٮج ٨٦ ٠ذةب األ٩بيةء

ٔجؽ اهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

 ٠ٮييت 1418

إثتكةـ ٔجؽ اهلل   286
 أمحؽ ثةدكيف

يط لرشح اجلة٦ٓ الىعيط ٠ذ ةب اتلًٮ
إلث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ أكؿ ٠ذةب اإل٠ؿاق إىل 

 آػؿ ٠ذةب ال٨ٕ٤

ٔٮض ٔذٌف 
 احلةزيم

 قٕٮديح 1421

حم٧ؽ ػةدل   287
 ٔجؽاهلةدم

يط لرشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
الث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ ٠ذةب األرشبح إىل ٩٭ةيح 

 ٠ذةب ا٣ُت.

أمحؽ ُٔةاهلل 
 ٔجؽاجلٮاد

 أٚ٘ةين 1423

ؿمح٨ ٔـيـال  288
 ٔجؽاألظؽ

يط لرشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
الث٨ امل٨ٞ٤ ٨٦ ٠ذةب اجلٛٞةت إىل ٩٭ةيح 

ةيح  ٠ذةب اأًل

أمحؽ ُٔةاهلل 
 ٔجؽاجلٮاد

 أٚ٘ةين 1423
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289  
ٔجؽ اهلل حم٧ؽ 

ٔجؽ اهلل 
 ا٧ٕ٣ؿم

يط لرشح اجلة٦ٓ الىعيط  ٠ذةب اتلًٮ
دراقح كحتٞيٜ  814لئل٦ةـ اث٨ امل٨ٞ٤ 

 ٠ذةب ا٥٤ٕ٣

ٔجؽا٣ٕـيـ 
اهلل ٔجؽ 

 احل٧يؽم

 قٕٮدم 1414

291  
حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

٠ذةب ادلاعء لئل٦ةـ ا٣ُرباين حتٞيٜ 
 كدراقح

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 قٕٮدم 1405

حم٧ؽ أثٮال٤ير   293
 م٧ف ادلي٨

ـ٬ؽ لئل٦ةـ الـا٬ؽ ٬٪ةد الرسم  ٠ذةب ال
 حتٞيٜ كختؿيش 241املذٮيف ق٪ح 

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 ٬٪ؽم 1405

292  
قٕيؽ يلع 
ٔجؽاهلل 

 ق٧ؿماأل

٠ذةب الـ٬ؽ كالؿٝةاٜ ٣ٕجؽاهلل ث٨ املجةرؾ 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ال١ذةب ثةب 

اتلعٌيي ىلع َةٔح اهلل احلؽير األكؿ إىل 
٩٭ةيح ابلةب الكةثٓ ٔرش ثةب وبلح ا٢٬ 
ابليخ ٔ٪ؽ اقذٞة٦ح الؿص٢ ٩٭ةيح ظؽير 

ك٨٦ أزؿ ك٬ت ث٨ ٦٪ج٫ إف امل٤ٟ  126ر٥ٝ 
 إدرم/ا إىل ٩٭ةيح أزؿ أيب 334ق٧ٓ لٮظح 

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1433

ٚ٭ؽ ظحكٮف   291
 قةل٥ ا٧ٕ٣ريم

٠ذةب الـ٬ؽ كالؿٝةاٜ ٣ٕجؽاهلل ث٨ املجةرؾ 
ٜ ٨٦ ثؽايح ابلةب ر٥ٝ  ثةب  37دراقح كحتٞي

ٚؼؿ األرض ثٌٕ٭ة ىلع ثٕي احلؽير ر٥ٝ 
إىل ٩٭ةيح ثةب ٦ةصةء يف اإلظكةف إىل  127

ك٨٦ ثؽايح أزؿ  649احلتي٥ ظؽير ر٥ٝ 
)ث٤٘ين ٨ٔ ٧ٔؿ أ٫٩( لٮظح  3548قٛيةف 
 /ب إىل ٩٭ةيح أزؿ احلك٨ ا٣غ339ر٥ٝ 

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدم 1435
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294  
ٔجؽالؿمح٨ 

اعاي دري٧يط 
 ا٣ٕذحيب

ـ٬ؽ كالؿٝةاٜ لئل٦ةـ ٔجؽاهلل ث٨  ٠ذةب ال
املجةرؾ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أزؿ اث٨ 

()ثح٪٧ة رص٢ مم٨ اكف 3157مكٕٮد )
 /أ إىل ٩٭ةيح أزؿ81ٝج٤ك٥( لٮظح ر٥ٝ 

( )اكف رص٢ ٨٦ 3464ك٬ت ث٨ ٦٪ج٫ )
أ٢ٌٚ أ٢٬ ز٦ة٫٩( كأػؿ ٝٮهل )احل٧ؽ هلل 
اذلم رصٟٚ ٔين ث٧ة رصٟٚ ث٫( لٮظح 

 /أ334ر٥ٝ 

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1435

295  
يلع ٔجؽاهلل 
ٔجؽالؿمح٨ 

 الـبيؽم

ـ٬ؽ كالؿٝةاٜ لئل٦ةـ ٔجؽاهلل ث٨  ٠ذةب ال
املجةرؾ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ثةب ٦ة صةء 

لنط إىل ٩٭ةيح ظؽير أيب ٬ؿيؿة يف ا
 /أ81)ارسؼ رص٢ ىلع ٩ٛك٫( لٮظح ر٥ٝ 

قةيم مكةٔؽ 
 اجل٭ين

 قٕٮدم 1433

296  

ٔجؽالؿزاؽ 
أقٕؽ اهلل 

ٔجؽالؿؤؼ 
 ابلؼةرم

٠ذةب النةيف ا٣يع ىلع مك٪ؽ النةٚيع 
لئل٦ةـ صبلؿ ادلي٨ الكيٮيط دراقح 

 كحتٞيٜ

حمت ادلي٨ 
ث٨ 

ٔجؽالكجعةف 
 كأِ

 قٕٮدم 1429

297  
حم٧ؽ قيؽم 
 حم٧ؽ األ٦ني

٠ذةب ا٣٘ةيح رشح ٦نت اث٨ اجلـرم 
 اهلؽايح يف ٥٤ٔ الؿكايح

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 مٮريذةين 1403

298  
حم٧ٮد 

ٔجؽا٣ٞةدر 
 ٦٘ؿاكم

٠ذةب ا٣٘ٮامي كاملج٭٧ةت أليب ٝةق٥ 
 ث٨ بن١ٮاؿ حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽالؿمح٨ 
 حم٧ٮد ظةِٚ

 صـااؿم 1406
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299  
ظ٤يم اكم٢ 

أقٕؽ 
 ٔجؽاهلةدم

٣٘يبل٩يةت ٠ذةب ا٣ٛٮااؽ الن٭ري ثة
ل٤عةِٚ أيب ثكؿ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ 

 إثؿا٬ي٥ النةٚيع حتٞيٜ

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽاخلة٣ٜ 

 ادلٚذةر

 أردين 1404

ػةدل وة٣ط   111
ـ٬ؿاين  أمحؽ ال

٠ذةب ا٣ٛٮااؽ امل٪ذؼجح ٨٦ أوٮؿ 
مك٧ٮاعت النيغ أيب حم٧ؽ احلك٨ ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ محجةف ا٣ٕؽؿ ثإ٩ذؼةب النيغ 

٧ؿك ث٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ اجلريم  أثٔٮ
 حتٞيٜ كدراقح

مٮٜٚ ٔجؽ 
اهلل 

 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1417

113  
ٔجؽا٣٘ين أمحؽ 

ـ٬ؿ  صرب م

٠ذةب ا٣ٛٮااؽ ل٤عةِٚ د٧ةـ الؿازم 
 حتٞيٜ كدراقح

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽاخلة٣ٜ 

 ادلٚذةر

 أردين 1403

112  
ظ٤يم اكم٢ 

أقٕؽ 
 ٔجؽاهلةدم

٠ذةب اجلةقغ كاملجكٮخ أليب ٦٪ىٮر 
 ابل٘ؽادم حتٞيٜ

حم٧ؽ 
الىةدؽ 
 ٔؿصٮف

 ينأرد 1400

111  
ػةدل قيٙ اهلل 
قييف إقبلـ 

 اهلل

٠ذةب ثيةف منلك اآلزةر لئل٦ةـ 
ـء اخلةمف حتٞيٜ كدراقح  ا٣ُعةكم اجل

قيؽ قةثٜ 
 اتل٭ةيم

 ٬٪ؽم 1411

٩ٮراهلل مٮًلخ   114
 ثي١ؿ

٠ذةب دأكي٢ خمذ٤ٙ احلؽير إلث٨ ٝذحجح 
 حتٞيٜ كدراقح كختؿيش

حم٧ؽ قٕيؽ 
خبةرم ػػ 
يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 دؿيك 1414
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115  
مكٛؿ  ٔجؽاهلل

ٔجؽاهلل 
ـ٬ؿاين  ال

٠ذةب حتٛح األثؿار رشح مىةثيط الك٪ح 
جلةرص ادلي٨ ا٣ٞةيض ٔجؽاهلل ابليٌةكم 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ٠ذةب اجلاكح إىل 

 ٩٭ةيح ٠ذةب الىيؽ

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1431

116  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
٦جةرؾ ييح 

 ا٣ٛ٭يم

٠ذةب حتٛح األثؿار رشح مىةثيط الك٪ح 
ا٣ٞةيض ٔجؽا هلل ابليٌةكم  جلةرص ادلي٨

دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ٠ذةب األ٧َٕح 
 إىل ٩٭ةيح ال١ذةب

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1430

٦ةلٟ حم٧ؽ   117
 أمحؽ ا٧ٕ٣ٮدم

٠ذةب حتٛح األثؿار رشح مىةثيط الك٪ح 
جلةرص ادلي٨ ا٣ٞةيض ٔجؽاهلل ابليٌةكم 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح 

 ٠ذةب الىبلة

ٔجؽاهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1431

118  
ظـي٫٧ وةيف 
 ق٤ي٧ةف رساج

٠ذةب حتٛح األثؿار رشح مىةثيط الك٪ح 
جلةرص ادلي٨ ا٣ٞةيض ٔجؽاهلل ث٨ ٧ٔؿ 
ابلٌةكم ٨٦ أكؿ ٠ذةب امل٪ةقٟ إىل 

 ٩٭ةيح ٠ذةب ابليٮع

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮديح 1432

ٔجؽ اهلل قٕةؼ   119
 ال٤عيةين

أد٣ح امل٪٭ةج ٠ذةب حتٛح املعذةج إىل 
 إلث٨ امل٨ٞ٤ حتٞيٜ كدراقح

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽاخلة٣ٜ 

 ادلٚذةر

 قٕٮدم 1404
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حم٧ؽ أمحؽ يلع   131
 صةثؿ

٠ذةب ختؿيش اآلزةر كاألظةدير الٮاردة 
يف ٠ذةب ال١نةؼ ل٤ـخمرشم أليب حم٧ؽ 

 762٬الـي٤يع

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮدم 1420

133  
يلع ٧ٔؿ أمحؽ 

 ثةدظؽح

كاآلزةر الٮإٝح ٠ذةب ختؿيش األظةدير 
يف ال١نةؼ ل٤ـخمرشم جل٧ةؿ ادلي٨ 

الـي٤يع ٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٛةحتح إىل ٩٭ةيح 
 قٮرة املةاؽة دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽاملضيؽ 
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 قٕٮدم 1416

ػةدل ٔجؽاملٕني   132
 زبلب الرشيٙ

٠ذةب دؿديت اثلٞةت الث٨ ٤ُٝٮب٘ة 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ثؽايح ال١ذةب ظىت 

 ٮيلدؿدمح صٕٛؿ امل٘

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 قٕٮدم 1436

ػةدل صةثؿ يلع   131
 األق٧ؿم

٠ذةب دؿديت اثلٞةت الث٨ ٤ُٝٮب٘ة 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ دؿدمح ظٕٮ٩ح إىل 
 دؿدمح قٕيؽ ث٨ أيب ٧ٔؿة األ٩ىةرم

ٔجؽالؿزاؽ 
مٮىس أثٮ 

 ابلى٢

 قٕٮدم 1437

134  
ٔجؽالؿمح٨ 
ر٦يط قٕٮد 

 الؿ٦يط

٠ذةب دؿديت اثلٞةت الث٨ ٤ُٝٮب٘ة 
ٞيٜ ٨٦ دؿدمح قٕيؽ ث٨ ٧ٔري دراقح كحت

 إىل دؿدمح ٔجؽالؿمح٨ ث٨ اقعةؽ

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮدم 1437

ٚٮزيح ٚٮيؿاف   135
 ٔؿ٦يٍ احلؿيب

٠ذةب دؿديت اثلٞةت الث٨ ٤ُٝٮب٘ة 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ دؿدمح ٔجؽالؿمح٨ ث٨ 
إق٧ةٔي٢ ث٨ إثؿا٬ي٥ ظىت دؿدمح ٧ٔؿاف 

 وةظت الكةثؿم

ٔجؽالؿزاؽ 
مٮىس اثٮ 

 ى٢ابل

 قٕٮديح 1436



 231  دليل الرسائل العلمية           

ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  ة: ا  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
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136  
ـ  ـي ٦جةرؾ ٔجؽا٣ٕ

 وة٣ط الـ٬ؿاين

٠ذةب دؿديت اثلٞةت الث٨ ٤ُٝٮب٘ة دراقح 
كحتٞيٜ ٨٦ دؿدمح ٧ٔري ث٨ صٮداف ظىت ٩٭ةيح 
املؼُٮط املنةر إحل٫ ثٞٮهل )ظكب٪ة اهلل ك٥ٕ٩ 

 الٮًلي٢(

ٔجؽالؿزاؽ 
مٮىس اثٮ 

 ابلى٢

 قٕٮدم 1437

137  
ٔجؽامل٭ي٨٧ 
ٔجؽالكبلـ 

 َعةف

يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ أليب  ٠ذةب صة٦ٓ ابليةف
٧ٔؿك ادلاين ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل أكؿ ٚؿش 

 احلؿكؼ

ٔجؽا٣ٛذةح 
إق٧ةٔي٢ 

 م٤يب

 قٮرم 1407

ٔجؽالؿمح٨ دمي٢   138
 ٝىةص

٠ذةب صة٦ٓ املٛؿدات ل٤نيغ مؿاد ث٨ يلع ث٨ 
 داكد املؿادم احلكحين ال١ن٧ريم

 ٬(رمح٫ اهلل دراقح كحتٞيٜ كختؿيش3312)ت

ٔجؽالكذةر 
 ٚذط اهلل قٕيؽ

 قٕٮدم 1420

139  
حم٧ؽ احلةس 

حم٧ؽ أ٩ٮر رًل٨ 
 ادلي٨

٠ذةب دمي٤ح أربةب املؿاوؽ يف رشح ٔٞي٤ح 
أدؿاب ا٣ٞىةاؽ لئل٦ةـ ثؿ٬ةف ادلي٨ اجلٕربم 

 دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 ظجيت

 ثة٠كذةين 1422

121  
ظك٨ حم٧ؽ يلع 

 ابل٤ٮط

ركايح  ٠183ذةب ظؽير أيب ا٢ٌٛ٣ الـ٬ؿم ت 
 ٔ٪٫ دراقح كحتٞيٜ 454أيب حم٧ؽ اجلٮ٬ؿم ت 

ٜ ٔجؽ اهلل  مٮٚ
 ٔجؽا٣ٞةدر

 ي٧ةين 1414

ٔىةـ ظةد٥   123
 دمي٢ املٮوٌل

٠ذةب دالا٢ اجلجٮة لئل٦ةـ ابلي٭ٌف دراقح 
كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ دمةع أثٮاب ٦٘ةزم 

رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ ث٪ٛك٫ كرسايةق 
إىل ٩٭ةيح ثةب ٦ة صةء يف ٝؽكـ ٠ٕت إث٨ ز٬ري 

 اهلل ٤ٔي٫ كق٧٤ح ٨٦ لٮظح ر٥ٝ ىلع الؿقٮؿ وًل
 أ(258( إىل لٮظح ر٥ٝ )329)

حم٧ؽقٕيؽ 
حم٧ؽظك٨ 

 خبةرم

 قٮرم 1424
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122  
ٔجؽالؿمح٨ 

حم٧ؽ ٬نجٮؿ 
 الن٭ؿم

٠ذةب وٛح اجل٪ح أليب ٩ٕي٥ األوٛ٭ةين 
 احلةِٚ دراقح كحتٞيٜ

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 قٕٮدم 1403

رٝيح مٮٜٚ   121
 ٔجؽاهلل امل٪ذٌٛف

يٙ ٠ذةب َؿؽ أربٕني الك٤يف كاتلٕؿ
ثؿكاد٭ة كذ٠ؿ ا٣ٕةيل كاملكةكاة كاجلةزؿ 

كدرصةد٭ة دى٪يٙ النيغ اإل٦ةـ احلةِٚ 
ث٭ةء ادلي٨ أيب حم٧ؽ ا٣ٞةق٥ ث٨ يلع ث٨ 

 611٬احلك٨ اث٨ ٔكة٠ؿ ادلمنٌف ت 

يٮقٙ 
ٔجؽاهلل 
 ابلةظٮث

 ٔؿاٝيح 1437

124  
قيٙ الؿمح٨ 
مىُىف حم٧ؽ 

 إثؿا٬ي٥

٠ذةب اغيح املٞىؽ يف زكااؽ املك٪ؽ جلٮر 
 يذيم حتٞيٜ كختؿيشادلي٨ اهل

ٔجؽا٣ٕةؿ 
أمحؽ 

 ٔجؽا٣ٕةؿ

 قٕٮدم 1405

125  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجيؽاهلل 
 الؿمحةين

٠ذةب ٚذط ابلةب يف ال١ىن كاأل٣ٞةب 
لئل٦ةـ أيب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ اث٨ اقعةؽ 

 حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽالٮ٬ةب 
ٔجؽالٮ٬ةب 

 ٚةيؽ

 ٬٪ؽم 1408

126  
ٗكةف ٔحىس 
 حم٧ؽ ٬ؿ٦ةس

٠ذةب ٌٚةا٢ األ٧ٔةؿ ل٤عةِٚ ًيةء 
ي٨ حم٧ؽ ٔجؽالٮاظؽ املٞؽيس دراقح ادل

 كحتٞيٜ

حم٧ؽ مٮٌف 
 ػرض

 ٤ٚكُيين 1404

127  
كيص اهلل حم٧ؽ 
ٔجةس أمحؽ 

 ٔجةس

٠ذةب ٌٚةا٢ الىعةثح لئل٦ةـ أمحؽ ث٨ 
 ظ٪ج٢ حتٞيٜ

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 قٕٮدم 1401
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128  
حم٧ؽ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 احل٧ةدم

ـء  ٠ذةب ٌٚةا٢ ا٣ٞؿآف ل٤٘ةٌٚف اجل
 األكؿ حتٞيٜ

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 ٦٘ؿيب 1404

129  
٦ُؿ أمحؽ 

مكٛؿ آؿ ٩ةرص 
ـ٬ؿاين  ال

٠ذةب مك٪ؽ ا٣ٛةركؽ أ٦ري املؤ٦٪ني ٧ٔؿ 
 ث٨ اخلُةب دراقح كحتٞيٜ

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 قٕٮدم 1409

حم٧ؽ ػةدل   111
 اقُ٪جٮيل

٠ذةب منةرع األمٮاؽ إىل مىةرع 
ا٣ٕنةؽ ك٦سري ا٣٘ؿاـ إىل دار الكبلـ 

 إلث٨ اجلعةس

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 اؿمصـا 1405

113  

ظةِٚ ث٨ 
ٝؽرةاهلل ث٨ 
ٔ٪ةيحاهلل ث٨ 
 ٔجؽاحل١ي٥

٠ذةب ٦ٕةل٥ الكنن يف رشح قنن أيب 
داؤكد لئل٦ةـ اخلُةيب حتٞيٜ كختؿيش 

ا٣ٞك٥ اثلة٣ر ٨٦ ال١ذةب ٨٦ أكؿ ثةب 
 الؿ٨٬ إىل آػؿ ال١ذةب

حم٧ؽ ث٨ 
قٕؽ ث٨ 

 ٔجؽالؿمح٨

 ثة٠كذةين 1426

ٔٮاَٙ أ٦ني   112
 يٮقٙ ا٣بكةيط

ح قنن أيب ٠ذةب ٦ٕةل٥ الكنن يف رش
داكد لئل٦ةـ اخلُةيب حتٞيٜ كختؿيش 

كدراقح ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ ثؽايح ٠ذةب 
 اجل٪ةاـ إىل آػؿ ٠ذةب الؿ٨٬

حم٧ؽ قٕؽ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 آؿ قٕٮد

 قٕٮديح 1421

 حم٧ؽ يلع ٚةرح  111

٠ذةب ٦ٕةل٥ الكنن يف رشح قنن أيب 
داكد لئل٦ةـ اخلُةيب حتٞيٜ كختؿيش 
كدراقح ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٠ذةب 

 جل٪ةاـا

حم٧ؽ قٕؽ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 آؿ قٕٮد

 وٮ٦ةيل 1420
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ػ٤ي٢ إثؿا٬ي٥   114
 ٝٮدبلم

ة٩ٓ حتٞيٜ  ٠ذةب ٦ٕض٥ الىعةثح إلث٨ٝ 
 كدراقح

ٔجؽالكذةر 
ٚذط اهلل 

 قٕيؽ

 دؿيك 1414

115  
إق٧ةٔي٢ 

ٔجؽالكذةر 
 ٬ةدم املي٧ين

٠ذةب ٦ٕض٥ الىعةثح أليب احلكني 
ة٩ٓ )ت  ٬( دراقح 153ٔجؽابلةيق ث٨ٝ 

دؿدمح ٔجؽالؿمح٨ ث٨  كحتٞيٜ كختؿيش ٨٦
ة٩ٓ  ظةَت ٠ذةب ٦ٕض٥ الىعةثح إلث٨ٝ 

دراقح كحتٞيٜ ٨٦ دؿدمح ٔجؽالؿمح٨ ث٨ 
 َة٣ت إىل آػؿ ال١ذةب إىل آػؿ ال١ذةب

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮدم 1424

116  
أمحؽ اعيل 

 ال٤ُيٙ ا٣ٕةين

٠ذةب ٦ٕؿٚح الكنن كاآلزةر لنيغ اإلقبلـ 
٨٦ ابلي٭ٌف حتٞيٜ كدراقح ا٣ٞك٥ الكةثٓ 

ةؿ إ٧٩ة الؿبة يف ا٣جكحبح إىل  أكؿ ثةب ٨٦ٝ 
 ثؽايح ثةب املٮارير

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 ٔؿايق 1417

117  
ٔجؽالٮدكد 

٦ٞجٮؿ أمحؽ 
 حم٧ؽ ظ٪يٙ

٠ذةب ٦ٕؿٚح الكنن كاآلزةر لئل٦ةـ ابلي٭ٌف 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ٠ذةب اجلؿاح ثةب 
 الؿص٢ يٞذ٢ إث٪٫ إىل أكؿ ٠ذةب الكري

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 دمقٕٮ 1415

َة٣ت محةد  118
 ػ٤ي٢ أثٮمٕؿ

٠ذةب ٦ٕؿٚح الكنن كاآلزةر لئل٦ةـ 
ابلي٭ٌف ٨٦ أكؿ ٠ذةب الىبلة ظيت 

٩٭ةيح ثةب الؿص٢ يىٌل يف ثحذ٫ ز٥ يؽرؾ 
 الىبلة ٦ٓ اإل٦ةـ

قيؽ قةثٜ 
 اتل٭ةيم

 أردين 1414
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 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ظك٨ يلع حم٧ؽ   119
 ٚذيح

٠ذةب ٦ٕؿٚح الكنن كاآلزةر لئل٦ةـ ابلي٭ٌف 
أكؿ ٠ذةب  ٨٦ ثؽايح ٠ذةب الىؽاؽ إىل

 اجلؿاح دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 قٕٮدم 1416

مىُىف ٧ٔةر   141
 ٔجؽالؿظي٥ ٦٪بل

٠ذةب ٦ٕؿٚح الكنن كاآلزةر لئل٦ةـ احلةِٚ 
ابلي٭ٌف ٨٦ أكؿ ثةب املٮارير إىل ثؽايح 

 ٠ذةب الىؽاؽ

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 قٮرم 1417

ثؽر إثؿا٬ي٥   143
 الىة٣ط الؿػيه

ِ ابلي٭ٌف ٠ذةب ٦ٕؿٚح الكنن كاآلزةر ل ٤عةٚ
يخ ٨٦  ٨٦ ٠ذةب الـٌلة إىل ٩٭ةيح ثةب املٮٝا

 ٠ذةب امل٪ةقٟ حتٞيٜ كدراقح

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 ٠ٮييت 1415

ٔجؽ اهلل ٦ٞج٢   142
 ا٣ٞؿين

٠ذ٤ت اتلٮًيط رشح اجلة٦ٓ الىعيط إلث٨ 
ٜ ٨٦ أكؿ ٠ذةب اتلٛكري  م٨ٞ٤ دراقح كحتٞي

 إىل آػؿق

أ٦ني ث٨ حم٧ؽ 
 ث٨ ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1419

ؽاهلل ُٔي٫ ٔج  141
 ٔحىس الـ٬ؿاين

٠ٛةيح ا٣ُة٣ت ال٤جيت يف ػىةاه احلجيت 
املٕؿكؼ ثةخلىةاه ال١ربل جلبلؿ ادلي٨ 
الكيٮيط ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ثةب 

٦ةاكف يْ٭ؿ ٔ٪ؽ الٮيح ٨٦ اآليةت دراقح 
 كحتٞيٜ كختؿيش

مٮٜٚ ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1428

قة٦يح صؿيبيٓ   144
 ا٦جةرؾ الؿدادم

ُة٣ت ال٤جيت يف ػىةاه احلجيت ٠ٛةيح ا٣
املٕؿكؼ ثةخلىةاه ال١ربل جلبلؿ ادلي٨ 

الكيٮيط ٨٦ أكؿ ثةب إػذىةو٫ وًل اهلل 
٤ٔي٫ كق٥٤ ثؿؤيح صربي٢ ىلع وٮرد٫ ا٣يت 
ػ٤ٜ ٤ٔي٭ة إىل ٩٭ةيح ثةب ٦ةكٝٓ يف ٗـكة 

 اخل٪ؽؽ دراقح كحتٞيٜ كختؿيش

ٔجؽاهلل 
 ظة٦ؽ ق٧جٮ

 قٕٮديح 1424
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 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

145  
اعدؿ ٔجؽاهلل 

 ٔجؽالؿمح٨
 ال٤عيؽاف

ملعتكت يف منتج٫ ا٣جكت أليب ا٣ٛؿج 
ٔجؽالؿمح٨ ث٨ يلع ث٨ اجلٮزم ا٣ٞك٥ 
اثلةين ٨٦ ثؽايح ثةب الؿاء إىل ٩٭ةيح 

 ال١ذةب دراقح كحتٞيٞة

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

 قٕٮدم 1428

146  
وٛيح 

ٔجؽالؿظي٥ 
 ا٣ُيت حم٧ؽ

 ٦ةركد٫ أ٦٭ةت املؤ٦٪ني يف مؤكف ا٣جكةء
قيؽ قةثٜ 

 اتل٭ةيم
 قٮدا٩يح 1407

حم٧ؽ قٕٮد   147
 الكٛيةين

خمذرص املٕذ٧ؽ يف أوٮؿ ادلي٨ ل٤ٞةيض أيب 
يًٕل ا٣ٛؿاء دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ 

 (57ابلؽايح ظىت ٩٭ةيح ال٤ٮظح )

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 حم٧ؽظك٨

 قٕٮدم 1423

من٢ٕ حم٧ؽ   148
 ظؿير ا٣ٕزنم

خمذ٤ٙ احلؽير ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اث٨ ظجةف 
 يف وعيع٫

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1430

149  
صٮزاء زيةد 
 محٮد ا٣ٞؿيش

خمذ٤ٙ احلؽير ٔ٪ؽ اإل٦ةـ ابلي٭ٌف يف 
 قج٪٫ ال١ربل

٦ة٬ؿ ٦٪ىٮر 
 ٔجؽالؿزاؽ

 قٕٮديح 1436

151  
٦٪ىٮر 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٔٞي٢ ا٣ٕٞي٢

خمذ٤ٙ احلؽير ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اجلٮكم ٨٦ 
ػبلؿ رشظ٫ ىلع وعيط مك٥٤ دمٕة 

 كدراق٫ ٦ٞةر٩ح

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1427

153  
ؽالؿمح٨ ٔج

مؿاد ٔجؽاهلل 
 ػنيٛةيت

خمذ٤ٙ احلؽير ٔ٪ؽ اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ 
ن  ةر دمٕة يلع النٮٌلين يف ٠ذةث٫ ٩ي٢ األَك

 كدراقح

ٔجؽالٮدكد 
٦ٞجٮؿ 
 ظ٪يٙ

 قٕٮدم 1437
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 م
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

152  
٦ةصؽ يلع 
ٔجؽاهلل 
 ا٣٘ة٦ؽم

خمذ٤ٙ احلؽير ٔ٪ؽ ا٣ٞةيض ٔيةض ٨٦ 
ن كدراقح  ػبلؿ ٠ذةث٫ إ٧٠ةؿ امل٥٤ٕ دمٕة

 ٦ٞةر٩ح

حم٧ؽ قٕيؽ 
ؽ ظك٨ حم٧

 خبةرم

 قٕٮدم 1437

151  
أقة٦ح ٔجؽ اهلل 

ٔجؽا٣٘ين 
 ػيةط

خمذ٤ٙ احلؽير كمٮٝٙ اجلٞةد 
 كاملعؽزني ٦٪٫

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 قٕٮدم 1402

ظك٨ يلع حم٧ؽ   154
 ٚذيح

مؿاقي٢ قٕيؽ ث٨ املكيت دمٓ كدؿديت 
 كدراقح كختؿيش

حم٧ؽ اخلرض 
 اجلةيج

 قٕٮدم 1410

155  
٬ةم٥ ٬ـاع 
 حم٧ؽ النجربم

ـيري امليك ٨ٔ صةثؿ ث٨ مؿكيةت أيب ال
ٔجؽ اهلل ريض اهلل ٔ٪٫ يف ال١ذت 

 ا٣تكٕح دمٕة كدراقح

ظكجني 
 حم٧ؽ ٧٤ٚجةف

 قٕٮدم 1420

156  
ٔجؽ اهلل حم٧ؽ 

ٔجؽالؿظي٥ 
 ابلؼةرم

مؿكيةت أيب ٔجيؽة ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ 
مكٕٮد ٨ٔ أثي٫ دمٕةف دراقح كختؿجية 

 كد٤ٕيٞة

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1420

حم٧ؽ قٕؽ   157
 ؿوة٣ط الـي

مؿكيةت أيب ٬ؿيؿة ٨٦ مك٪ؽ ا٣زبار 
 دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ اخلرض 
 اجلةيج

 قٕٮدم 1411

158  
آدـ أمحؽ حم٧ؽ 

 ابلةزم

مؿكيةت أقة٦ح ث٨ زيؽ كق٧٤ةف ا٣ٛةريس 
 يف مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢

مٮٌف حم٧ؽ 
 ػرض

 ٩يضريم 1404

٦٪ىٮر ٔٮف   159
 ا٣ٕجؽيل

مؿكيةت اث٨ مكٕٮد يف ال١ذت الكذح 
أ ٦ةلٟ كمك٪ؽ  أمحؽ كمَٮ

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 قٕٮدم 1401
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 م
 اسم الطالب/
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

حم٧ؽ ظك٨   161
 زي٤يع ا٧٘٣ةرم

مؿكيةت النةٚيع ٨ٔ مؼىيح إثؿا٬ي٥ 
 ث٨ حم٧ؽ ث٨ أيب ييح

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 قٕٮدم 1396

ٔجؽ اهلل حم٧ؽ   163
 مٛيٓ يلع حم٧ؽ

مؿكيةت الىعةثح ق٭٢ ث٨ قٕؽ 
كا٣ٕؿبةض ث٨ قةريح كزٮبةف مٮىل رقٮؿ 

 مك٪ؽ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف
 اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢

أثٮاجلٮر 
 احلؽيؽم

 قٕٮدم 1404

أثٮبكؿ يلع   162
 الىٮ٦ةيل

مؿكيةت الىعةيب أيب ثكؿ ريض اهلل 
 ٔ٪٫ يف مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ

مىُىف 
 أ٦ني اتلةزم

 وٮ٦ةيل 1400

161  
حم٧ؽ وؽيٜ 
 حم٧ؽ يلع ػةف

مؿكيةت الىعةيب اجل٤ي٢ أيب أ٦ة٦ح 
ابلة٬ٌل يف مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ دؿديت 

 ٞيٜ كختؿيشكحت

حم٧ؽ 
أثٮاجلٮر 
 احلؽيؽم

 ثة٠كذةين 1403

164  
حم٧ؽ َة٬ؿ 

ٔجؽالؿمح٨ ٩ٮر 
 كيل

مؿكيةت الىعةيب اجل٤ي٢ أيب ادلرداء 
ريض اهلل ٔ٪٫ يف مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ 

 ظ٪ج٢ دراقح كختؿيش

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽاخلة٣ٜ 

 ادلٚ٪ةر

 قٕٮدم 1403

حم٧ؽ ورباف   165
 أٚ٪ؽم

مؿكيةت الىعةيب اجل٤ي٢ أيب قٕيؽ 
 ؽرم يف مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽاخل

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 ا٩ؽك٩حيس 1402

166  
حم٧ؽ املةس 

 يٕٞٮيب

مؿكيةت الىعةيب اجل٤ي٢ اجل٧ٕةف ث٨ 
 بنري يف مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

كبليف 1402  يٗٮ

محيؽ ٔجيؽ   167
 املع٧ؽم

مؿكيةت الىعةيب اجل٤ي٢ ثؿيؽة األق٤يم 
 يف مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ

قيؽ قةثٜ 
 اتل٭ةيم

 ٔؿايق 1401
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سنة 
 املناقشة
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أمحؽ يٮقٙ   168
 أثٮظ٤جيح

مؿكيةت الىعةيب اجل٤ي٢ صؿيؿ ث٨ ٔجؽ 
أ  اهلل ابلضٌل يف ال١ذت الكذح كمَٮ

 ٦ةلٟ كمك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 ٤ٚكُيين 1402

ظ٧١خ بنري   169
 يةقني

مؿكيةت الىعةيب ق٧٤ح ث٨ األكٮع يف 
أ ٦ةلٟ كمك٪ؽ  ال١ذت الكذح كمَٮ

 اإل٦ةـ أمحؽ

حم٧ؽ 
مل٪٥ٕ ٔجؽا

 ا٣ٞييع

 ٔؿايق 1402

ٔجؽا٣٘ين أمحؽ   171
ـ٬ؿ  صرب م

مؿكيةت الىعةيب ٔٞجح ث٨ اعمؿ اجل٭ين 
 يف مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ

ا٣ٕضيم 
د٦٪٭ٮرم 

 ػ٤يٛح

 أردين 1399

173  
ٔجؽالك٧يٓ 
ٔجؽابلةرم 

 الىةاٖ

مؿكيةت الىعةثحني اجل٤ي٤ني صةثؿ ث٨ 
ق٧ؿة كأيب ث٨ ٠ٕت ريض اهلل ٔ٪٭٧ة يف 

 كدراقح مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ حتٞيٜ

أمحؽ أمحؽ 
 ٤ٗٮش

 قٕٮدم 1409

من٭ٮر مؿزكؽ   172
 حم٧ؽ احلؿازم

مؿكيةت ا٣ٞؿاءات الٮاردة ٨ٔ اجليب وًل 
اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف ٠ذت الك٪ح املرشٚح 

ن كدراقح كمٮاز٩ح ثني ٦٪٭ش  دمٕة
املعؽزني ك٦٪٭ش ا٣ٞؿاء يف احلك٥ 

 ٤ٔي٭ة

مىُىف 
حم٧ؽ أثٮ 

 َة٣ت

 قٕٮدم 1431

171  
٣ُيٛح إثؿا٬ي٥ 

 هلةدما٣ٞةق٥ ا

مؿكيةت صٕٛؿ الىةدؽ يف الك٪ح اجلجٮيح 
كأظٮاؿ الؿكاة ٔ٪٫ ك٧٩ةذج ممة نكت إحل٫ 

ن كدراقح كختؿيش كد٤ٕيٜ.  دمٕة

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮديح 1423
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 املناقشة
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ة حم٧ؽ ويف   174 ًر
 ادلي٨ الك٪ٮيس

مؿكيةت ظؾيٛح ث٨ احل٧ةف يف مك٪ؽ 
 اإل٦ةـ أمحؽ

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 قٕٮدم 1403

175  
يىح ٔجؽ اهلل 

ىح ابل١ؿم ي
 الن٭ؿم

مؿكيةت محيؽ ا٣ُٮي٢ ثني الك٧ةع 
 كاتلؽ٣حف دراقح ٩ْؿيح كدُجيٞيح

كيص اهلل 
 حم٧ؽ ٔجةس

 قٕٮدم 1417

٩بي٤ح ٚؼؿم   176
 مىُىف األاغ

مؿكيةت ذات اجلُةٝني أق٧ةء ث٪خ أيب 
ثكؿ الىؽيٜ ريض اهلل ٔ٪٭٧ة يف 

ال١ذت الكذح كمك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ 
 ظ٪ج٢

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 ٤ٚكُيجيح 1408

177  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجيؽاهلل 
 الؿمحةين

مؿكيةت ق٧ؿة ث٨ ص٪ؽب يف مك٪ؽ 
 اإل٦ةـ أمحؽ

ٔجؽاحلك٥ 
 الكيؽ ٔذ٥٤

 ٬٪ؽم 1401

ٚ٭ؽ ٔيٌح  178
 األمحؽم

مؿكيةت ٔجةدة ث٨ الىة٦خ يف مك٪ؽ 
 اإل٦ةـ أمحؽ

أمحؽ ٧ٔؿ 
 ٬ةم٥

 قٕٮدم 1402

179  
أمحؽ ذكاجلٮري٨ 

 أمحؽ اجل١ين

رصم يف مؿكيةت ٔجؽ اهلل ث٨ ك٬ت امل
 الكنن األربٕح دمٕة كدراقح

حم٧ؽ كدل 
قيؽم كدل 

 صيت

 مٮريذةين 1411

181  
ٔجؽالؿمح٨ 

ٔجؽاهلل ظكني 
 احلةزيم

مؿكيةت ُٔةء ث٨ الكةات كآزؿ 
 اػذبل٫َ يف ٝجٮهلة أك رد٬ة

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮدم 1427
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ٔجؽالؿمح٨   183
 حم٧ؽ رساج

مؿكيةت ٧ٔؿاف ث٨ ظىني يف مك٪ؽ 
 اإل٦ةـ أمحؽ

ؽ حم٧ؽ أمح
 ٩ٮرقيٙ

 قٮداين 1402

إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ   182
 ٩ٮر قيٙ

مؿكيةت ٦ٕةذ ث٨ صج٢ ريض اهلل ٔ٪٫ يف 
 مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 قٕٮدم 1403

قةيم ٔجيؽاهلل  181
 أمحؽ ػٮص٫

مؿكيةت ٬ني٥ ث٨ بنري ثني اتلؽ٣حف 
كاإلرقةؿ اخليف ٨٦ ػبلؿ الك٪ح األربٕح 

 كمك٪ؽ أمحؽ

ٔٮيؽ ٔيةد 
 املُؿيف

 ٕٮدمق 1418

184  
ظكةف ظكني 

 حم٧ؽ مٕجةف

مكةلٟ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثةحلؽير يف إٔبلؿ 
 األظةدير دمٕةَ كدراقح

ظةد٥ اعرؼ 
 ا٣ٕجٮد

1433 
  

كحلؽ ظك٨   185
 ّة٬ؿ ا٣ٕةين

مكة٩يؽ اخل٤ٛةء األربٕح ٨٦ مك٪ؽ ا٣زبار 
 حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽاملضيؽ 
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 ٔؿايق 1412

حم٧ؽ ورباف   186
 أٚ٪ؽم

م دجٮيج٫ كختؿيش مك٪ؽ أيب قٕيؽ اخلؽر
 أظةديس٫ كرشح ٗؿيج٫

أمحؽ أمحؽ 
 ٤ٗٮش

 أ٩ؽك٩حيس 1402

ٔجيؽاهلل  187
 أثٮا٣ٞةق٥ حم٧ؽ

مك٪ؽ أـ املؤ٦٪ني الكيؽة أـ ق٧٤ح ٨٦ 
 مك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ

قيؽ قةثٜ 
 اتل٭ةيم

 ٬٪ؽم 1404

188  
ظكني 

ٔجؽاملضيؽ 
 ظكني اجلٞيت

مك٪ؽ ا٣رباء ث٨ اعزب ٨٦ مك٪ؽ اإل٦ةـ 
 أمحؽ

قيؽ قةثٜ 
 اتل٭ةيم

 أردين 1403
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

أ٦رية حم٧ؽ   189
 أ٦ني ٠ذيب

مك٪ؽ ا٣زبار املكىم ابلعؿ الـػةر لئل٦ةـ 
ـء ٨٦ مك٪ؽ أيب ٬ؿيؿة ٨٦  ا٣زبار ػ ص

ظؽير ٔجؽالؿمح٨ ث٨ أيب ٧ٔؿة ٨ٔ أيب 
٬ؿيؿة إىل ظؽير أيب ٦ٕرش ٨ٔ املٞؿم 

 ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة مؿٚٮاعن 

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮديح 1416

ثذٮؿ إثؿا٬ي٥   191
 يبأمحؽ ٦٘ري

مك٪ؽ ا٣زبار دراقح كحتٞيٜ ٨٦ 
(٨٦ ظؽير إث٨ 123(إىل)291وٛعح)

ٔجةس ريض اهلل ٔ٪٭٧ة أف رصبل كٝٓ يف 
 اٍب ل٤ٕجةس ..احلؽير إىل آػؿ املك٪ؽ

ٔجؽالؿظي٥ 
حيىي 

 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮديح 1420

ٔؽ٩ةف ٔجؽ اهلل   193
 ظكني ا٣ُٞةف

مك٪ؽ ا٣زبار لئل٦ةـ ا٣زبار ٨٦ مك٪ؽ ٝؿة 
أثٮبؿدة ث٨  ث٨ إيةس إىل آػؿ ٦ة أق٪ؽق

 ٩يةر حتٞيٜ كدراقح

حم٧ؽ اخلرض 
 اجلةيج

 حبؿيين 1414

إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ   192
 أمحؽ أثٮق٤ي٧ةف

مك٪ؽ ا٣زبار لئل٦ةـ احلةِٚ أيب ثكؿ 
أمحؽ ث٨ ٧ٔؿك األزدم دراقح كحتٞيٜ 

٨٦ ظؽير ٤َعح ث٨ ٔجيؽاهلل ريض اهلل 
ٔ٪٫ إىل ظؽير يـيؽ ث٨ الٮحلؽ ٨ٔ 
إثؿا٬ي٥ ث٨ ٧ٞ٤ٔح ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ 

 ٕٮد ريض اهلل ٔ٪٫مك

أ٦ني ث٨ 
حم٧ؽ ث٨ 
 ُٔيح ثةمح

 قٕٮدم 1415

ٚةيـ ظة٦ؽ حم٧ؽ   191
 ا٣ٞؿيش

مك٪ؽ الن٭ةب ل٤ٌٞةيع ٨٦ أكهل إىل 
ـء اخلةمف  ٩٭ةيح اجل

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 قٕٮدم 1409
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

194  
إثؿا٬ي٥ ثكؿ 
يلع ٔجؽ اهلل 

 ا٣ٕؿكيس

مك٪ؽ ال١جري لئل٦ةـ احلةِٚ أيب ثكؿ 
ح كحتٞيٜ ٨٦ أمحؽ األزدم ا٣زبار دراق

ظؽير أيب محـة ٦ي٧ٮف ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ٨ٔ 
٧ٞ٤ٔح ٨ٔ اث٨ مكٕٮد إىل ٩٭ةيح املضرل 

 األكؿ

قيؽ قةثٜ 
 اتل٭ةيم

 أزيٮيب 1415

195  
محؽ أمحؽ 

 أثٮبكؿ املبل

أ أليب ا٣ٞةق٥ ٔجؽالؿمح٨  مك٪ؽ املَٮ
 ا٣٘ةٌٚف حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽاملضيؽ 
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 قٕٮدم 1414

196  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ٧ؽ ا٣ٕسي٥حم

مك٪ؽ صةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 
األ٩ىةرم ريض اهلل ٔ٪٭٧ة ٨٦ مك٪ؽ 

 اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ رمح٫ اهلل

حم٧ؽ حم٧ؽ 
 أثٮمج٭ح

 قٕٮدم 1402

197  
إدريف حم٧ؽ 

 يلع

منةرع األمٮاؽ إىل مىةرع ا٣ٕنةؽ 
ك٦سري ا٣٘ؿاـ إىل دار الكبلـ ا٣ٞك٥ 

 األكؿ حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 أزيٮيب 1406

198  
َبلؿ حم٧ؽ 

 ق٤ي٧ةف أثٮاجلٮر

مناكت األ٩ٮار يف ٌٚةا٢ اجليب املؼذةر 
كم٧ةا٫٤ وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ حتٞيٜ 

 كدراقح ا٣ٞك٥ األكؿ

ٔٮيؽ ٔيةد 
 املُؿيف

 قٕٮدم 1409

199  
اغ٣ت حم٧ؽ 

٬ٮايل 
 احلةميض

مناكة األ٩ٮار يف ٌٚةا٢ اجليب املؼذةر 
 كم٧ةا٫٤ لئل٦ةـ اجلجٮم حتٞيٜ كدراقح

ٔٮيؽ ٔيةد 
 املُؿيف

 قٕٮدم 1409
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٔٮض ٔذٌف   411
 قٕؽ احلةزيم

منيؼح اث٨ ابلؼةرم ختؿيش اث٨ 
 ا٣ْة٬ؿم حتٞيٜ كدراقح

ٔجؽاملضيؽ 
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 قٕٮدم 1412

رامؽ يلع ظك٨   413
 ظ٢٤

منيؼح ا٣ٞةيض دا٩يةؿ ٨ٔ أربٕني 
ن دراقح كحتٞيٜ  ميؼة

ٔجؽاهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1427

أي٨٧ حم٧ؽ ٧ٔؿ   412
 قؼةػين

مى٤ُط ميغ ٔ٪ؽ أيب ظةد٥ يف ٠ذةب 
اجلؿح كاتلٕؽي٢ دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح 

ن   ملةاح كمخكني راكية

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع

 قٕٮدم 1436

إثؿا٬ي٥ ظك٨   411
 إثؿا٬ي٥ ظؿيؿم

مى٤ُط ٣ني ٔ٪ؽ احلةِٚ ا٣زبار دراقح 
ن ٩81ْؿيح دُجيٞيح ٣ػ "  " راكية

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 الٮريع

 قٕٮدم 1430

 أمحؽ حم٧ؽ حيىي  414
 زبي٫٤

٦ٕؿٚح الكنن كاآلزةر لئل٦ةـ أيب ثكؿ 
أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭ٌف حتٞيٜ كدراقح 

ا٣ٞك٥ اثلة٣ر ٨٦ أكؿ ثةب قضٮد 
اتلبلكة إىل آػؿ اجل٧ٓ ثني الىبلدني ثٕؽ 

 املُؿ

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 ي٧ةين 1414

415  
مؿاد مىُىف 
٧٠ةؿ كأِ 

 ادلي٨

٦ٕؿٚح الكنن كاآلزةر لئل٦ةـ ابلي٭ٌف 
ح كحتٞيٜ ٨٦ ٠ذةب امل٪ةقٟ ثةب دراق

اإلظؿاـ إىل ٩٭ةيح ثةب ٨٦ ٝةؿ/ إ٧٩ة الؿبة 
 يف ا٣جكحبح ٨٦ ٠ذةب ابليٮع

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 قٕٮدم 1414
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416  
ٔجؽا٤ٕ٣ي٥ 

ٔجيؽ اهلل امحؽ 
 الؿايٌف

ماك٩ح اجلةس كأٝؽار٥٬ يف الك٪ح اجلجٮيح 
يح ٔٮ  دراقح مًٮ

ٔجؽالؿمح٨ 
 ظك٨ ٔس٧ةف

 قٕٮدم 1437

417  
إثؿا٬ي٥ 

٣ٕـيـ ٔجؽا
 أمحؽ اخلٌريم

٦٪ذىه املؿاـ يف رشح آيةت األصاكـ 
ملع٧ؽ ث٨ احلكني ث٨ ا٣ٞةق٥ ث٨ حم٧ؽ 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل آػؿ 

 قٮرة آؿ ٧ٔؿاف

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 قٕٮدم 1429

418  
٣ُيٛح 

ٔجؽامل٤ٟ ٚذط 
 ابلةرم ٦٪ؽكرة

٦٪٭ةج ا٣ٞةوؽي٨ يف ٢ٌٚ اخل٤ٛةء 
اهلل ث٨ الؿامؽي٨ لئل٦ةـ أيب حم٧ؽ ٔجؽ 

أمحؽ ث٨ ٝؽا٦ح املٞؽيس ػ دراقح 
 كحتٞيٜ

ٔجؽاحل٧يؽ 
 ٧ٔؿ األ٦ني

 قٕٮديح 1416

419  
حم٧ؽ أمحؽ 

 ظة٦ؽ األزكرم

٦٪٭ش اث٨ قٕؽ يف ٩ٞؽ الؿكاة ٨٦ ػبلؿ 
 ٠ذةث٫ ا٣ُجٞةت ال١ربل.

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 قٕٮدم 1423

أمحؽ ذكاجلٮري٨   431
 أمحؽ اجل٪يك

 ٦٪٭ش اث٨ ٔجؽا٣رب يف ٠ذةث٫ اإلقذؾاكر
يؽ ٔيةد ٔٮ

 املُؿيف
 مٮريذةين 1421

 ٔجؽاجليب حم٧ؽ  433
٦٪٭ش اإل٦ةـ اث٨ ٔجؽا٣رب يف اجلؿح 
 كاتلٕؽي٢ ٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ اتل٧٭يؽ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٕسي٥

 صـااؿم 1412

432  
ا٩ؽكنكية ػةدل 
 حم٧ؽ ظكٮف

٦٪٭ش اإل٦ةـ ابلؼةرم يف الؿكايح ٨٧ٔ ريم 
 ثةبلؽٔح كمؿكيةد٭٥ يف اجلة٦ٓ الىعيط

٧ؽ اغ٣ت حم
 احلةميض

 قٕٮديح 1425
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ث٪ؽر قٮي٥٤ آؿ   431
 اغ٥٩

أ  ٦٪٭ش اإل٦ةـ الـرٝةين يف رشظ٫ ىلع املَٮ
أمحؽ ٩ةٚٓ 

 املٮريع
 قٕٮدم 1419

434  
ٔجؽالؿمح٨ 
٩ٮيٛٓ ٚة٣ط 

 الك٤يم

٦٪٭ش اإلم٥٤ ا٣جكةيئ يف إٔبلؿ احلؽير 
 يف قج٪٫ املضذىب ..دراقح ٩ْؿيح دُجيٌف

٩ةيٙ ٝجبلف 
 ا٣ٕذحيب

 قٕٮدم 1427

435  
٨ ٔجؽالؿمح

ٔجؽا٣ٞةدر 
 ٠ؿدم

٦٪٭ش ابلعر يف احلؽير اجلجٮم دراقح 
 كحتٞيٜ

احلكحين 
ٔجؽاملضيؽ 

 ٬ةم٥

 قٕٮدم 1394

436  
أمحؽ ٩ةٚٓ 

 ق٤ي٧ةف املٮريع

٦٪٭ش ابلي٭ٌف ل٤٪ٞؽ ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب 
 الكنن

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 قٕٮدم 1410

437  
ٔجؽالؿمح٨ 

٧ٔؿم ٔجؽاهلل 
 الىةٔؽم

ي ٦٪٭ش احلةِٚ امل٪ةكم يف ٠ذةث٫ ٚي
 ا٣ٞؽيؿ

ٔجؽاهلل 
قٕةؼ 
 ال٤عيةين

 قٕٮدم 1427

438  
اعدؿ قٕؽ 

 من٢ٕ املُؿيف

٦٪٭ش احلؽازحني يف ٩ٞؽ ٦نت احلؽير 
ٔؿض ك٩ٞؽ يف ًٮء ٦٪٭ش املعؽزحني ٦ٓ 

 اتلُجيٜ ىلع الىعيعني

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮدم 1433

439  
ٔجؽ اهلل رٚؽاف 

ٔجؽ اهلل 
 الن٭ؿاين

٦٪٭ش املجةرًلٛٮرم يف ٠ذةب حتٛح 
 ظٮذم رشح صة٦ٓ ا٣رت٦ؾماأل

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1419
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421  
حم٧ٮد 

ٔجؽا٣ٞةدر 
 ٦٘ؿاكم

٦٪٭ش اجلٞؽ ٔ٪ؽ احلةِٚ أيب ٩ٕي٥ 
 األوٛ٭ةين

ٔجؽاملضيؽ 
حم٧ٮد 

 ٔجؽاملضيؽ

 صـااؿم 1413

أق٧ةء ٧ٔؿ   423
 ظك٨ ٚؽٜٔ

 ٦٪٭ش قيؽ ُٝت يف ا٣ْبلؿ

ٔجؽابلةقٍ 
إثؿا٬ي٥ 

 ث٤جٮؿ

 قٕٮديح 1414

النيغ دمٕح   422
 ٭٢ق

مٮآً اإلػذبلؼ ثني ركاييت أيب ٧ٔؿك 
ادلاين كظٛه ث٨ ق٤ي٧ةف كدٮصي٭٭ة يف 

 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

ق٤ي٧ةف 
 الى٘ري

 قٮداين 1400

األ٦ني الىةدؽ   421
 األ٦ني

مٮٝٙ املؽرقح ا٤ٕٞ٣يح ٨٦ الك٪ح 
 اجلجٮيح

أمحؽ حم٧ؽ 
 ٩ٮرقيٙ

 قٮداين 1415

424  
ٚةاـة ٔجؽاهلل 

ُٗحل 
 اخلـايع

ةق كأزؿ مٮٝٙ اجلٞةد ٨٦ احلضةج ث٨  أَر
 اتلؽ٣حف ىلع مؿكيةد٫

ٔجؽال١ؿي٥ 
مكذٮر 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮديح 1429

قٕةد وة٣ط   425
 قٕيؽ ثةثٌف

٩ٮر اجلرباس رشح ٔيٮف األزؿ الث٨ قيؽ 
لكجٍ اث٨ ا٣ٕضيم ٨٦ ذ٠ؿ ثٕسح الؿقٮؿ 
وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ إىل امل٤ٮؾ يؽٔٮ٥٬ 

 إىل اإلقبلـ إىل ٩٭ةيح ال١ذةب

قٕؽم 
٦٭ؽم 
 اهلةميم

 قٕٮديح 1427

مؿمؽ اعل٥   426
 ٦ٛيي الؿمح٨

٩ٮر اجلرباس يف رشح قرية اث٨ قيؽ 
ـء  اجلةس لكجٍ اث٨ ا٣ٕضيم ٨٦ أكؿ اجل

( 3اثلةين ٗـكة محؿاء األقؽ لٮظح ر٥ٝ )
 أ( ذ٠ؿ ا٣ٞك٧ح311إيل لٮظح ر٥ٝ )

حم٧ؽ أمحؽ 
 ا٣ٞةق٥

 ثة٠كذةين 1422
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427  
إي٪ةس ػةدل 
ٔجؽ ال١ؿي٥ 

 امل٪حف

ةس ٩ٮر اجلرباس يف رشح قرية اث٨ قيؽ اجل
لكجٍ ث٨ ا٣ٕضيم ٨٦ أكؿ ال١ذةب لٮظح 

( ذ٠ؿ إقبلـ أيب 92( إىل لٮظح ر٥ٝ )3ر٥ٝ )
 ثكؿ الىؽيٜ ريض اهلل ٔ٪٫

٩ةيٙ ث٨ 
ٝجبلف 
 ا٣ٕذحيب

 ٠ٮيتيح 1423

أ٦رية حم٧ؽ   428
 أ٦ني ٠ذيب

٩ٮر اجلرباس يف رشح قرية اث٨ قيؽ اجلةس 
لئل٦ةـ ثؿ٬ةف ادي٨ أيب الٮٚةء إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ 

٬( 843 -751حل٤يب )"قجٍ ث٨ ا٣ٕضيم " ا
٨٦ أكؿ دمةع ٗـكات رقٮؿ اهلل وًل اهلل 

 ٤ٔ251ي٫ كق٥٤ كبٕٮز٫ كرسايةق لٮظح ر٥ٝ 
ـء األكؿ ٨٦ املؼُٮط  إىل آػؿ اجل

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮديح 1427

كداد حيىي أمحؽ   429
 ٔجؽاجلجةر

٩ٮر اجلرباس يف رشح قرية اث٨ قيؽ اجلةس 
ىل لٮظح إ ٨٦92 أكؿ إقبلـ أثٮ ثكؿ لٮظح 

دميٓ ٗـكات رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫  215
 كق٥٤ كبٕٮز٫ كرسايةق لكجٍ اث٨ ا٣ٕضيم

مٮٜٚ 
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 قٕٮديح 1430

قةيم ٔجيؽاهلل   411
 أمحؽ ػٮصح

٩ٮر اجلرباس يف رشح قرية اث٨ قيؽ 
أ )ذ٠ؿ ا٣ٞك٧ح ( 311اجلةس ٨٦ لٮح ر٥ٝ 

أ ) أكؿ ٝٮهل / ذ٠ؿ ثٕس٫ 214إىل لٮح ر٥ٝ 
هلل ٤ٔي٫ كق٥٤ إىل امل٤ٮؾ يؽٔٮ٥٬ وًل ا

 إىل اإلقبلـ ( ٣بكٍ اث٨ ا٣ٕضيم

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮدم 1423
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ةالرسائل   املناقش
حلديث]التخصص:  ة: ا  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 البةالط
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

وٛيح إدريف   413
 ٔحىس ٚبلد٫

٬ؽايح الؿاٗت كًلٛةيح ا٣ُة٣ت يف 
أألظةدير اجلجٮيح كاحلك٥ املىُٛٮيح 
كاألظاكـ ا٣ٛٞ٭يح ٣ٕجؽاهلل ا٣ٞؽكيم ٨٦ 
أكؿ ال١ذةب إىل آػؿ ثةب ٢ٌٚ وبلة 

 ُٮع كبيةف ٤ٌٚ٭ةاتل

ظكجني 
 حم٧ؽ ٤ٚج٧ةف

 قٕٮديح 1431

من٢ٕ محٮد   412
 ٦ةيض الؿكيٌل

٬ؽايح الؿاٗت كًلٛةيح ا٣ُة٣ت يف 
األظةدير اجلجٮيح ٣ٕجؽاهلل ا٣ٞؽكيم 
اجلةث٤يس احل٪جٌل ٨٦ أكؿ ثةب وبلة 

اجل٧ةٔح إىل آػؿ ثةب ٢ٌٚ ظؿـ املؽي٪ح 
 اجلجٮيح

حم٧ؽ قٕيؽ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 خبةرم

 قٕٮدم 1430

411  
ذٌف ٔٮض ٔ

 قٕؽ احلةزيم
 حيىي ث٨ قٕيؽ ا٣ُٞةف حمؽزة ك٩ةٝؽا

قيؽ أمحؽ 
 وٞؿ

 قٕٮدم 1400
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ةالرسائل   املناقش

ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

3  
٩ٮرة 

ٔجؽال٤ُيٙ 
 ظكني ٚؿج

 ٔٮة إىل اهللالؿٜٚ كأزؿق يف ادل

حم٧ؽ 
ٔجؽاملٮىل 

 دم٫ٕ

 قٕٮديح 1430

2  
قىج حم٧ؽ 

أمحؽ 
 ٬ٮقةكم

النيغ أمحؽ ديؽات كص٭ٮدق يف ادلٔٮة إىل 
 اهلل

حم٧ؽ 
ق٤ي٧ةف 

 ا٣رباؾ

 قٕٮديح 1433

1  

ٔجؽالؿمح٨ 
ٔجيؽ اهلل 

ٚؿيش 
 ا٧ٕ٣ريم

النيغ وة٣ط ث٨ ٔجؽالؿمح٨ احلىني 
 كص٭ٮدق ا٧٤ٕ٣يح

وة٣ط 
ٔجؽاهلل 
 ا٣ٛؿيط

 قٕٮدم 1437

4  

اغ٣ت 
ق٤ي٧ةف اثٮ 

َة٣ت 
املرشيف 
 الكيؽ

النيغ ويف الؿمح٨ املجةرؾ ٚٮرم كص٭ٮدق 
يف ادلٔٮة إىل اهلل كقج٢ االقذٛةدق ٦٪٭ة 

 دراقح حت٤ي٤يح

حم٧ؽ 
ق٤ي٧ةف 

 ا٣رباؾ

1437 

  

مؿي٥ حم٧ؽ   5
 معةت دامٮ

النيغ ٔجؽا٣ٕـيـ املك٪ؽ رمح٫ اهلل 
 كص٭ٮدق يف ادلٔٮة إىل اهلل

لٮلٮق 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

1433 
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ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

6  
أمحؽ حم٧ؽ 

ٔؽيةف 
 ا٣ٞؿيش

النيغ ٔجؽا٣ٕـيـ حم٧ؽ الك٧٤ةف رمح٫ 
 اهلل كص٭ٮدق يف ادلٔٮة إىل اهلل

ظك٨ 
اعاي آؿ 
 ٔجؽاهلةدم

 قٕٮدم 1434

َة٬ؿ يلع   7
 حم٧ؽ ا٣ٞؿين

النيغ ٔجؽاهلل ث٨ حم٧ؽ الن٭ؿاين كص٭ٮدق 
 يف ادلٔٮة إىل اهلل دراقح حت٤ي٤يح

ظك٨ 
اعاي آؿ 
 ٔجؽاهلةدم

 مقٕٮد 1437

8  
أنف حم٧ؽ 

وةم٢ 
 الك٤يم

النيغ ٔجؽاهلل ػيةط كص٭ٮدق يف ادلٔٮة 
 إىل اهلل دراقح حت٤ي٤يح

حم٧ؽ 
ٔجؽاملٮىل 

 دم٫ٕ

 قٕٮدم 1434

9  
ٔجؽاهلل أمحؽ 

حم٧ؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

النيغ ٧ٕ٩ةف ألٮيس زادق رمح٫ اهلل دٕةىل 
 كص٭ٮدة يف ػؽ٦ح ادلٔٮة إىل اهلل دٕةىل

إثؿا٬ي٥ يلع 
 حم٧ؽ أمحؽ

 قٕٮدم 1436

ة٢ٔ أمحؽ من  31
 ظك٨ ا٣ٕزنم

 الىعجح كأزؿ٬ة يف ادلٔٮة إىل اهلل
٩ٮاؿ ظة٦ؽ 

 ال٤٭يٌل
 قٕٮديح 1436

33  
ُٔيح اهلل 
اعثؽ ٦ةيض 

 الك٤يم

ا٣ٕةدات كاتلٞةحلؽ الٮاٚؽة كأزؿ٬ة ىلع 
 املضذ٧ٓ دراقح دأوي٤يح

حم٧ؽ 
ٔجؽاملٮىل 

 دم٫ٕ

 قٕٮدم 1435

32  

أمحؽ 
ٔجؽال١ؿي٥ 

إثؿا٬ي٥ 
ـ٬ؿاين  ال

ٔٮة إىل اهلل دراقح ا٢٧ٕ٣ اجل٧ةيع يف ادل
 دأوي٤يح

حم٧ؽ ٬بلؿ 
 الىةدؽ

 قٕٮدم 1436
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ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

31  
اعثؽ ٔجؽاهلل 

اعيل 
 ا٣ٕذحيب

املٌة٦ني ادلٔٮيح ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب وٛٮة 
اآلزةر كاملٛة٬ي٥ ٨٦ دٛكري ا٣ٞؿآف 

ا٣ْٕي٥ ل٤نيغ ٔجؽالؿمح٨ ادلكرسم رمح٫ 
 اهلل دراقح حت٤ي٤يح

ػةدل 
ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮدم 1438

34  
٬ي٫٤ ٔجيؽ 

 ٔجؽاهلل
 اجلؽاعين

امل٪٭ش ادلٔٮم يف دٕةم٢ اجليب وًل اهلل 
 ٤ٔي٫ كق٥٤ ٦ٓ امل٪ةٚٞني

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮديح 1433

أريش ٦٪ىٮر   35
 حم٧ؽ اثلبييت

امل٪٭ش ادلٔٮم يف ٔبلج املنالكت 
 األرسيح دراقح حت٤ي٤يح

لٮلٮق 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

 قٕٮدي٫ 1434

36  
أركل يلع 

حم٧ؽ 
 ا٣زييؽم

بنح كأزؿ٬ة يف نرش ادلٔٮة اهلضؿة إىل احل
 اإلقبل٦يح

ػةدل 
ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮديح 1433

37  
زي٪ت 

رشيٙ يلع 
 الكٞةؼ

الٮاٝٓ ادلٔٮم املٕةرصة ل٧٤ؿأة املك٧٤ح 
 يف الىٮ٦ةؿ دراقح حت٤ي٤يح

املرشؼ/ 
حم٧ؽ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
داكد املٞؿر/ 

رمؽم 
النعةت 

 زكي٨

 وٮ٦ةحل٫ 1434
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ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

38  
ٔجؽالؿمح٨ 
قيٙ يلع 

 احلةريث

 يغ األبلةين يف ادلٔٮة إىل اهللص٭ٮد الن
٫َ اعثؽي٨ 

 ٫َ محؽ
 قٕٮدم 1433

39  
حم٧ؽ 

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

ص٭ٮد النيغ ٔجؽاهلل ث٨ حم٧ؽ اخل٤ييف يف 
 ادلٔٮة إىل اهلل

ٔجؽاهلل 
حم٧ؽ 
 الؿ٦يةف

 قٕٮدم 1434

21  
ٔجري دػي٢ 
اهلل داػ٢ 

 احلكةين

ص٭ٮد النيغ ٔجؽاهلل ٤ٔٮاف رمح٫ اهلل يف 
 دراقح حت٤ي٤يحادلٔٮة إىل اهلل 

يلع قيؽ 
 ا٣ٛؿقحيس

 قٕٮديح 1433

23  
ظك٨ يلع 

ظك٨ 
 الن٧ؿاين

ص٭ٮد النيغ حم٧ؽ ث٭ضخ ابليُةر رمح٫ 
 اهلل ك٦٪٭ض٫ يف ادلٔٮة إىل اهلل

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 قٕٮدم 1435

22  
ق٧يح وة٣ط 

ٔجؽالٮيل 
 النيغ

ص٭ٮد النيغ مىُىف الكجةيع يف ادلٔٮة 
 إىل اهلل دٕةىل دراقح حت٤ي٤يح

ؽ حم٧
ق٤ي٧ةف 

 ا٣رباؾ

1433 

  

21  
حم٧ؽ قةيم 
إق٧ةٔي٢ 

 ٦٪يةكم

ص٭ٮد ك٦٪٭ش النيغ دمةؿ ادلي٨ ا٣ٞةقيم 
رمح٫ اهلل يف ادلٔٮة إىل اهلل دراقح 

 حت٤ي٤يح

ظك٨ 
اعاي آؿ 
 ٔجؽاهلةدم

 قٕٮدم 1435

24  
ٔجؽاهلل 

٦ٕ٪ٜ اعدٜ 
 ال٤عيةين

دكر النٕؿ يف ادلٔٮة إىل اهلل يف ٔرص 
 اخل٤ٛةء الؿامؽي٨

يلع قيؽ 
 قحيسا٣ٛؿ

 قٕٮدم 1437
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ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

25  
حم٧ؽ قٕؽ 

ثٞ٪٫ 
 الن٭ؿاين

٥٤ٔ ادلٔٮة إىل اهلل دٕةىل ظٞيٞذ٫ 
 كأ٧٬يذ٫ دراقح دأوي٤يح

ٔجؽاهلل 
حم٧ؽ 
 الؿ٦يةف

 قٕٮدم 1433

٦ىن دلؽم   26
 حم٧ؽ ظؿيؿم

٥٤ٔ اجلٛف اإلقبليم كدكرق يف ادلٔٮة إىل 
 اهلل دراقح حت٤ي٤يح

لٮلٮق 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

 قٕٮدي٫ 1438

أمحؽ ظك٨   27
 حم٧ؽ ا٣ٞؿين

٫ٞٚ ادلٔٮة إىل اهلل دٕةىل ٨٦ ػبلؿ اآلزةر 
املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف 

 ا٣ُ٭ةرة كاألذاف

محٮد صةثؿ 
 احلةريث

 قٕٮدم 1436

28  
حم٧ؽ ٚ٭ؽ 
 ٔجيؽ احلؿيب

٫ٞٚ ادلٔٮة إىل اهلل دٕةىل ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب 
ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ل٤عةِٚ امل٪ؾرم 

الى٤ح إىل رمح٫ اهلل ٨٦ أكؿ ٠ذةب ا٣رب ك
 ٩٭ةيح ٠ذةب األدب دراقح دٔٮيح

محٮد صةثؿ 
 احلةريث

 قٕٮدم 1437

29  

ٔجؽالؿمح٨ 
ٔجؽاهلل 

حم٧ؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

٫ٞٚ ادلٔٮة إىل اهلل دٕةىل ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب 
ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ل٤عةِٚ امل٪ؾرم 

ـ٬ؽ إىل  رمح٫ اهلل ٨٦ أكؿ ٠ذةب اتلٮبح كال
 ٩٭ةيح ٠ذةب وٛح اجل٪ح دراقح دٔٮيح

ظك٨ 
 اعاي آؿ
 ٔجؽاهلةدم

 قٕٮدم 1437

11  

قة٦يح 
ٔجؽالؿظي٥ 

ٔيٌح 
 احلةريث

٫ٞٚ ادلٔٮة إىل اهلل ٔ٪ؽ النيغ حم٧ؽ 
 األ٦ني الن٪ٞيُٰ

لٮلٮة 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

 قٕٮديح 1430
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ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

13  

ظة٦ؽ 
ٔجؽالن١ٮر 

حم٧ؽ 
 ا٣ٕؿكيس

٫ٞٚ ادلٔٮة إىل اهلل ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب 
ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ل٤عةِٚ امل٪ؾرم ٨٦ 

ىل آػؿ ٠ذةب ابليٮع أكؿ ٠ذةب اجل٭ةد إ
 دراقح دٔٮيح

محٮد صةثؿ 
 احلةريث

 قٕٮدم 1435

12  

ٔجؽالى٧ؽ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

حم٧ؽ 
 إق٧ةٔي٢

٫ٞٚ ادلٔٮة إىل اهلل ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب 
ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ل٤عةِٚ امل٪ؾرم ٨٦ 
أكؿ ٠ذةب اجلٮا٢ٚ إىل آػؿ ٠ذةب احلش 

 دراقح دٔٮيح

ظك٨ 
اعيي اؿ 
 ٔجؽاهلةدم

1435 

  

11  
دػي٢ اهلل 

ػي٢ َبلؿ د
 اهلل احلةريث

٫ٞٚ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 
 الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف احلش كاجلاكح

٩ٮر ادلي٨ 
ٔٮض 
ال١ؿي٥ 
 ثةثكؿ

 قٕٮدم 1437

14  
حلًل 

ٔجؽال١ؿي٥ 
 حم٧ؽ امل٭٪ة

٫ٞٚ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 
الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف الكري 

٪٫ كذ٠ؿ كابلٕٮث كالرساية كاتلةريغ كاجل
 اجلةر كذ٠ؿ رمحح اهلل

حم٧ؽ 
ق٤ي٧ةف 

 ا٣رباؾ

 قٕٮديح 1437

15  
ٔجؽاهلل 

ٔجؽاهلةدم 
 زيؽ املٞةيط

٫ٞٚ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 
الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف الىيؽ 

 كابليٮع كاألٌٝي٫

محٮد صةثؿ 
 احلةريث

 قٕٮدم 1438
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ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

قٕؽ ٔجؽاهلل   16
 قٕؽ ا٣ٕٞٮد

 دٕةىل كأزؿق يف ٫ٞٚ ٦ٞةوؽ ادلٔٮة إىل اهلل
 ظيةة ادلأيح

حم٧ؽ 
ٔجؽاملٮىل 

 دم٫ٕ

 قٕٮدم 1432

17  
ٔ٪ةيح ظك٨ 

وة٣ط 
 ٠ٮمٟ

مؤقكةت ا٣ُٮاٚح يف ابلرل احلؿاـ يف 
ا٣ٕرص احلةرض دراقح دٔٮيح ٦يؽا٩يح 

ن   مؤقكح ادلكؿ ا٣ٕؿبيح ا٧٩ٮذصة

ػةدل 
ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

 قٕٮدم 1436

18  
اػبلص 

حم٧ؽ ظك٨ 
 يلع ثرصم

ح يف ظ٢ املنالكت ٦٪٭ش ادلٔٮة اإلقبل٦ي
 االصذ٧ةٔيح دلل النجةب املٕةرص

ٔجؽابلىري 
 يلع احلٞؿة

 قٕٮديح 1437

19  
مؿاد مى٤ط 

حم٧ؽ 
 ابلبلدم

٦٪٭ش ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف ٔبلج 
املنالكت اجلٛكيح دلل النجةب املٕةرص 

 دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽابلىي
ثؿ يلع 
 احلٞؿة

 قٕٮدم 1434

41  
ٔجؽاهلل 

حم٧ؽ تك٤ي٥ 
 اجلحجةيل

يغ أيب احلك٨ اجلؽكم كص٭ٮدق ٦٪٭ش الن
 يف ادلٔٮة إىل اهلل

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 ٩حجةيل 1433

ٔجؽاهلل يلع   43
 أمحؽ ا٣ٞؿين

٦٪٭ش ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف إثُةؿ ظضش 
 املؼة٣ٛني دلٔٮة الؿق٢

ٔجؽابلىري 
 يلع احلٞؿة

 قٕٮدم 1431

42  
مةدم 

ٔجؽالؿظي٥ 
 قٕيؽ ٩ةٝؿك

٦٪٭ش ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف دٞٮي٥ ق٤ٮؾ 
 ةا٣ٕىة

ٔجؽاهلل 
ظك٨ 
 ثؿٌلت

 قٕٮدم 1431
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ةالرسائل   املناقش
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

أثٮ ابلٞةء   41
 حم٧ؽ يلع يلع

٩ؽكة ا٧٤ٕ٣ةء يف اهل٪ؽ كص٭ٮد٬ة يف ادلٔٮة 
 إىل اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل دراقح حت٤ي٤يح

أمحؽ اعيل 
 احلكحين

 ٩حجةيل 1435

44  
َة٣ت أمحؽ 
 قةل٥ اهل٧ةيم

٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف إصةثح 
 الكةا٤ني كأزؿق ىلع املؽٔٮي٨

ة٣ط و
ٔجؽاهلل 
 ا٣ٛؿيط

 قٕٮدم 1432

45  
ٔجؽالؿمح٨ 

ٔجؽاهلل 
 ٔس٧ةف أمحؽ

كاٝٓ ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف احل٨٧ دراقح 
 حت٤ي٤يح

ٔجؽالؿمح٨ 
دمي٢ 
 ٝىةص

 ي٧ين 1433

46  
حم٧ؽ ص٪ح 
٦يح ادلي٨ 

 حم٧ؽ

كاٝٓ ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف قريال٩كة 
 دراقح حت٤ي٤يح

ظك٨ 
اعاي آؿ 
 ٔجؽاهلةدم

 قريال٩كٰ 1437

47  
هلل زيؽ ٔجؽا
ٝةٔؽ 

 ا٣ٕىييم

كقةا٢ كأقةحلت النيٕح اإل٦ة٦يح االزىن 
ٔرشيح يف ادلٔٮة إىل ٦ؾ٬ج٭٥ ٦ٓ قج٢ 

 مٮاص٭ذ٭ة دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل 
حم٧ؽ 
 الؿ٦يةف

 قٕٮدم 1436
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ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

قٕيؽ يلع حيىي   3
 ا٧ٕ٣ؿم

الؿٚةٔيح ٔؿض ك٩ٞؽ يف ًٮء ٔٞيؽة 
 أ٢٬ الك٤ٙ

حم٧ٮد حم٧ؽ 
٫  مـرٔك

 قٕٮدم 1429

حم٧ؽ أمحؽ   2
 ادل٩كري

الؿ٬جة٩يح ٔ٪ؽ اجلىةرل دةرخي٭ة 
دُٮر٬ة ك٦ْة٬ؿ٬ة دراقح ٩ٞؽيح يف 

 ًٮء اإلقبلـ

ٔجؽاهلل 
 ظكني ثؿٌلت

1431 

  

1  
حم٧ؽ ٦٪ٛؾ حم٧ٮد 

 الكٞةر

ؿكض األ٩يٜ يف ازجةت إ٦ة٦ح أيب ال
ثكؿ الىؽيٜ ريض اهلل ٔ٪٫ ا٣ٞك٥ 

األكؿ ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ثؽايح 
٦ةظؽث ث٫ أثٮاحلك٨ كأ٢٬ ثحذ٫ ٨ٔ 

 اجلةس

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 قٮرم 1414

ٔٮاد ثؿد صةٔؽ   4
 ا٣ٕزنم

الؿكض األ٩يٜ يف ازجةت اإل٦ة٦ح أيب 
ثكؿ الىؽيٜ ريض اهلل ٔ٪٫ إلث٨ 

 راقح كحتٞيٜزجنٮي٫ ابلؼةرم د

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 ٠ٮييت 1416

5  
كحلؽ وة٣ط 
ٔجؽا٣ٞةدر 

 ثةو٧ؽ

الؿكيةت الٮاردة يف امل٭ؽم يف ال١ذت 
احلؽيثيح املٕذ٧ؽة ٔ٪ؽ االزىن ٔرشيح 

 دراقح ٩ٞؽيح

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1436

6  
إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ 

 ٔحىس النةٔؿم

الؿكيةت الٮاردة يف اجله كالٮويح 
ت احلؽيثيح ىلع األا٧ح يف ال١ذ

املٕذ٧ؽة ٔ٪ؽ النيٕح االزىن ٔرشيح 
 دراقح ٩ٞؽيح

ٔس٧ةف يلع 
 ظك٨

 قٕٮدم 1435
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ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

جنةة مٮىس يلع   7
 ادليت

الـ٩ؽٝح يف ا٣ٕرص ا٣ٕجةيس األكؿ 
 كدكر ا٧٤ٕ٣ةء يف الؿد ٤ٔي٭ة

 ثؿٌلت ٔجؽ
 ا٣ٛذةح دكيؽار

 قٕٮديح 1408

ا٣ُيت كدل ٧ٔؿ   8
 ث٨ احلكني

 الك٤ٛيح كأٔبل٦٭ة يف مٮريذة٩ية
ؽ أمحؽ أمح

 أثٮالكٕةدات
 مٮريذةين 1414

9  
ٔجؽالؿمح٨ 

 ٔجؽالؿظي٥ ا٣ٞؿيش
 الك٧ةع ٔ٪ؽ الىٮٚيح ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1422

31  
رشيٙ النيغ 
وة٣ط أمحؽ 

 اخلُيت

الكنن اإلهليح يف احليةة اإلنكة٩يح كأزؿ 
 اإلي٧ةف ث٭ة يف ا٣ٕٞيؽة كالك٤ٮؾ

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 أردين 1407

٦رية ظة٦ؽ أ  33
 ٦ٕحل اجل٧ؿم

الكنن اإلهليح يف املىةات كال١ٮارث 
 ال١ٮ٩يح

رشيٙ 
النيغ وة٣ط 

 اخلُيت

 قٕٮديح 1435

 أػرت دمةؿ ٧ٞ٣ةف  32

الكيؽ وؽيٜ ظك٨ ا٣ٞ٪ٮيج آراؤق 
اإلٔذٞةديح كمٮ٫ٛٝ ٨٦ ٦ؾ٬ت 

 الك٤ٙ

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 ٬٪ؽم 1409

٬ةين يلع قٕيؽ   31
 ا٣٘ة٦ؽم

الىٮأٜ  الكيٮؼ املرشٝح كخمذرص
املعؿٝح أليب املٕةيل حم٧ٮد م١ؿم 

ٜ ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦  األلٮيس دراقح كحتٞي
ثؽايح ا٣ٛى٢ الكةثٓ يف ثيةف أقبلؼ 

رش  ٌح إىل ٩٭ةيح ا٣ٛى٢ الكةدسٔ  الؿٚا
 يف أف ا٣جكغ ٨٦ كّةاٙ النةرع

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1430
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ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

قٕٮد مؿزكؽ   34
 ٤ُ٦ٜ ا٣ٕذحيب

ٝٓ الكيٮؼ املرشٝح كخمذرص الىٮا
املعؿٝح أليب املٕةيل حم٧ٮد م١ؿم 

اآللٮيس دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ األكؿ 
٨٦ ثؽايح ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ا٣ٛى٢ 

الكةدس يف ثيةف ماكاؽ الؿاٌٚح 
بلؿ اجلةس ك٦ي٤٭٥ ٨ٔ احلٜ  إًل

٬نةـ 
إق٧ةٔي٢ 

 الىيين

 قٕٮدم 1431

ٚٮاز أمحؽ يلع   35
ٮاف  ًر

الكيٮؼ املرشٝح كخمذرص الىٮاٝٓ 
ٕةيل حم٧ٮد م١ؿم املعؿٝح أليب امل

اآللٮيس دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ 
اثلة٣ر ٨٦ ثؽايح املٞىؽ الؿاثٓ يف 

 اإل٦ة٦ح إىل ٩٭ةيح ال١ذةب

٬نةـ 
إق٧ةٔي٢ 

 الىيين

 قٕٮدم 1431

36  
أمحؽ قٕيؽ 

 مكٛؿ ا٣ٞعُةين

النج٭ةت اجل٤ٞيح ملؼة٣يف أ٢٬ الك٪ح 
ن  ة يف مكأ٣يت اإل٦ة٦ح كالىعةثح ًٔؿ

ن   ك٩ٞؽا

أمحؽ الكيؽ 
 رمٌةف

 ٮدمقٕ 1430

37  
يلع ذكيت مم٤ٮح 

 ا٣ٕزنم

النج٭ةت اجل٤ٞيح ملؼة٣يف أ٢٬ الك٪ح 
كاجل٧ةٔح يف دٮظيؽ املٕؿٚح كاإلزجةت 

ن  ن ك٩ٞؽا ة  ًٔؿ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
أمحؽ 

 احل٧يؽم

 قٕٮدم 1428

38  
٦ٕذٮٝح حم٧ؽ 
 ظك٨ ثةق٢

النج٭ةت اجل٤ٞيح ملؼة٣يف أ٢٬ الك٪ح 
كاجل٧ةٔح يف مكةا٢ االي٧ةف ثةحلٮـ 

 اآلػؿ ٔؿض ك٩ٞؽ

كيؽ أمحؽ ال
 رمٌةف

 قٕٮديح 1433
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ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

٬٪ؽ دػي٢ اهلل   39
 كو٢ ا٣ٞسةيم

النج٭ةت اجل٤ٞيح ملؼة٣يف أ٢٬ الك٪ح 
ن  ة ًؿ كاجل٧ةٔح يف مكةا٢ ا٣ٞؽٔر

ن   ك٩ٞؽا

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮديح 1430

ٚٮاز مكٕٮد زٮاب   21
 اجلٮدم

النج٭ةت ظٮؿ حت١ي٥ الرشيٕح 
 اإلقبل٦يح دراقح ٔٞؽيح

أمحؽ ٝٮميت 
 خم٤ٮؼ

 قٕٮدم 1437

23  
محؽ اعيي حم٧ؽ أ

 ى٢ ٔجةس

النج٭ةت كاألػُةء ا٣ٕٞؽيح ك٬ؽم 
اجليب و٢ اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف 

 ٦ٕةجلذ٭ة

حم٧ؽ 
مىُىف 

 ابليٮيم

 قٕٮدم 1436

ة ٩ٕكةف   22 ًر
ُٰٕ٦ 

الرشح كاإلثة٩ح ٨ٔ أوٮؿ الك٪ح 
 كادلية٩ح حتٞيٜ كد٤ٕيٜ

 ٔس٧ةف ٔجؽ
 امل٪٥ٕ يٮقٙ

 قٮرم 1399

اعيل ٔيةش   21
 خبيخ احلجحل

 قبلـالنٛةٔح يف اإل

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 يٮقٙ

 قٕٮدم 1400

24  
أمحؽ إثؿا٬ي٥ 
 حم٧ؽ ٔكريم

بلج اإلقبلـ  النٟ أقجةث٫ كآزةرق ٔك
 هلة

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮدم 1429

يلع مٮىس حمضٮد   25
ـ٬ؿاين  ال

النيغ إظكةف إ٣يه ّ٭ري ك٦٪٭ض٫ 
 يف ادلٚةع ٨ٔ ا٣ٕٞيؽة

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

 قٕٮدم 1422

26  
ٔجؽاهلل حم٧ؽ 

 دـييح ميغ ػة

النيغ محٮد ث٨ ٔجؽاهلل اتلٮجيؿم 
كص٭ٮدق يف ادلٚةع ٨ٔ ٔٞيؽة 

 الك٤ٙ

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 حم٧ؽ ظك٨

 قٕٮدم 1423
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ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ا٦ةين ًيٙ اهلل   27
 قٕٮد الكٛيةين

النيغ ٔجؽاحل٧يؽ ث٨ ثةديف كص٭ٮدق 
يف دٞؿيؿ مكةا٢ االٔذٞةد دراقح 

 حت٤ي٤يح

اثٮ زيؽ حم٧ؽ 
 حم٧ؽ ميك

 قٕٮديح 1437

مىجةح ادلي٨   28
 أكاليب ص٪يؽ

النيغ ٔس٧ةف ث٨ ٚٮرم ا٣ٛبلين 
ٞيؽد٫ ىلع ًٮء ال١ذةب كالك٪ح  ٔك

 ٩يضريم 1403 ق٤ي٧ةف د٩ية

 ظةزـ ا٠ٮ وة٣ط  29
النيغ ٧ٔؿ األمٞؿ ٦٪٭ض٫ كص٭ٮدق 

 ا٣ٕٞيؽيح كا١ٛ٣ؿيح

ٔس٧ةف يلع 
 ظك٨

1438 
  

ٚ٭ؽ أمحؽ مك٥٤   11
 اجل٧ؿم

النيغ حم٧ؽ أثٮ ز٬ؿة كآراؤق يف 
ن  ن ك٩ٞؽا ة  ا٣ٕٞيؽة ًٔؿ

ٔحىس 
ٔجؽاهلل 

 كٕؽمال

 قٕٮدم 1431

حم٧ؽ ٔجؽ اهلل   13
 ٚةركؽ ا٩ىةرم

النيغ حم٧ؽ أ٩ٮر ال١ن٧ريم كأراؤق 
ة ك٩ٞؽا  اإلٔذٞةديح ًٔؿ

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الكةيط

 ٬٪ؽم 1420

12  
ٔجؽاهلل 

ٔجؽالؿمح٨ وة٣ط 
 الؿميؽ

النيغ حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ آؿ النيغ 
كص٭ٮدق يف ادلٚةع ٨ٔ ٔٞيؽة 

 الك٤ٙ

حم٧ؽ ظكةف 
 ٠كج٫

 قٕٮدم 1422

 ل محـة ػيةط٩ؽ  11
النيغ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽا٣ٕـيـ املة٩ٓ 
 كص٭ٮدق يف دٞؿيؿ ٔٞيؽة الك٤ٙ

أظبلـ حم٧ؽ 
قٕيؽ 
 ثةمحؽاف

 قٕٮديح 1429



 262  دليل الرسائل العلمية           

ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

مٮىس كو٢ ث٨   14
 كو٢ هلل الك٤يم

النيغ حم٧ؽ ػ٤ي٢ اهلؿاس ػػ رمح٫ 
اهلل ػػ كص٭ٮدق يف دٞؿيؿ ٔٞيؽة 

 الك٤ٙ

حم٧ؽ يرسم 
 صٕٛؿ

 قٕٮدم 1423

ٚٮاز ٔجؽا٣ٕـيـ   15
 الك٤يم

يغ حم٧ؽ ق٤ُةف املٕىٮيم الن
 كص٭ٮدق يف نرش ا٣ٕٞيؽة

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1423

ظةِٚ حم٧ؽ   16
 ظيؽر اجلٕربم

النيغ حم٧ؽ ٔجؽق كآراؤق يف ا٣ٕٞيؽة 
 اإلقبل٦يح ٔؿض ك٩ٞؽ

 أردين 1403 ق٤ي٧ةف د٩ية

17  
ق٤ُةف ٦ُؿ 

 قةٔؽ الكعؿم

النيٕح األزىن ٔرشيح ثني ا٣تنبيح 
 كاتلُٕي٢ ٔؿض ك٩ٞؽ

ٝٮميت  أمحؽ
 خم٤ٮؼ

 قٕٮدم 1436

حم٧ؽ ٔجؽ اهلل   18
 ٧ٔؿ ظ٤ٮاين

الىةرـ املك٤ٮؿ ىلع مةد٥ الؿقٮؿ 
وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ إلث٨ دي٧يح 

ـء األكؿ  حتٞيٜ كدراقح اجل

حم٧ؽ قٕيؽ 
 ا٣ٞعُةين

 قٕٮدم 1413

ثؽريح محيؽ   19
 الؿايٌف

 الىةرـ امل٪يك يف الؿد ىلع الكجيك

أظبلـ حم٧ؽ 
قٕيؽ 
 ثةمحؽاف

 قٕٮديح 1429

وٛيح ق٤ي٧ةف   41
 كاا٢ اتلٮجيؿم

الىةرـ امل٪يك يف الؿد ىلع الكجيك 
لئل٦ةـ حم٧ؽ أمحؽ ٔجؽاهلةدم احل٪جٌل 

 ـهدراقح كحتٞيٜ 774املذٮيف ق٪ح 
ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل 

 ٩٭ةيح احلؽير اثلة٨٦

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮديح 1427
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43  
وجةح أثكؿ 

 األ٬ؽؿ

أ٢٬  الرصأٜ املعؿٝح يف الؿد ىلع
ابلؽع كالـ٩ؽٝح ٨٦ أكؿ ا٣ٛى٢ 

اثلةين يف رسد األظةدير الٮاردة يف 
 أ٢٬ ابليخ اإىل آػؿ ال١ذةب

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

 املؿمؽم

 ي٧ة٩يح 1422

42  
أمحؽ حم٧ؽ 

 ا٣ٕؽ٩ةين
 قٕٮدم 1399 حم٧ؽ ا٣٘ـايل الىٛةت األقةقيح لرلأيح املك٥٤

ٔس٧ةف ٔجؽ اهلل   41
 آدـ

 الىٛةت اخلربيح ثني اإلزجةت
 كاتلأكي٢

٧٠ةؿ ٬ةم٥ 
 جنة

 ٩يضريم 1399

حم٧ؽ ظة٦ؽ ٦٪ٮر   44
 اجلؽاعين

 الى٤ح ثني ا٣تنيٓ كاإلٔزتاؿ
ق٤ي٧ةف ٔجؽ 
 اهلل الك٤ٮيم

 قٕٮدم 1421

45  
٦٭ة ٔجؽال٤ُيٙ 

 ا٣ٕجؽال٤ُيٙ

الىٮأٜ املعؿٝح يف الؿد ىلع أ٢٬ 
ابلؽع كالـ٩ؽٝح ٨٦ أكؿ ػبلٚح ٧ٔؿ 

ريض اهلل ٔ٪٫ إىل ٩٭ةيح ا٣ٛعى٢ 
آليةت الٮاردة ٚي٭٥ األكؿ يف ا

 كرشظ٭ة

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

 املؿمؽم

 قٕٮديح 1422

46  
وة٣ط ًيٙ اهلل 
ٔٮاض احل٧يؽم 

 ا٤ُ٣يح

الىٮأٜ املعؿٝح ألػٮاف النيةَني 
بلؿ كابلؽع كالـ٩ؽٝح إلث٨  أ٢٬ اٌل

٬(دراقح 974ظضؿ اهليذيم )ت
كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل آػؿ 

 ػبلٚح الىؽيٜ

أمحؽ حم٧ؽ 
 ابل٪ةين

 قٕٮدم 1420
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سنة 
 املناقشة
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ظك٨ حم٧ؽ ٦ٕني   47
 ادلي٨

الىٮٚيح يف ث٪ضبلديل كأزؿ٬ة ىلع 
 املضذ٧ٓ

حم٧ٮد أمحؽ 
 اخلٛةيج

 ث٪ضبلدييش 1417

48  
ٔجؽالؿمح٨ يلع 

ـ٢ٔ  حم٧ؽ امل

ا٣ُؿيٞح األمحؽي٫ ابلؽكيح ٔؿض 
ك٩ٞؽ يف ًٮء ٔٞيؽة ا٢٬ الك٪ح 

 كاجل٧ة٫ٔ

قٕٮد 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ا٣ٕؿييف

 قٕٮدم 1434

ٔجؽاهلل أمحؽ آؿ   49
 ة٦ؽمٗ٪ي٥ ا٣٘

 ا٣ُؿيٞح ادلقٮٝيح ٔؿض ك٩ٞؽ
يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1430

51  
َةرؽ ظك٨ حم٧ؽ 

 ػرضم
 ا٣ُؿيٞح ا٣ٕـ٦يح ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔس٧ةف يلع 
 ظك٨

 قٕٮدم 1437

٦٭ة إثؿا٬ي٥ اعثؽ   53
 ا٧ٕ٣ريم

 ا٣ٕجٮديح ٔ٪ؽ الىٮٚيح ٔؿض ك٩ٞؽ
٣ُٙ اهلل 
 مبل ػٮص٫

 قٕٮديح 1432

52  
مٮا٬ت يلع 

 ٦٪ىٮر ٚؿظةف

 اثلٮاب كا٣ٕٞةب ا٣ٕؽؿ اإل٣يه يف
ٔ٪ؽذ الك٤ٙ كالؿد ىلع املٕزت٣ح 

 كاألمةٔؿة.

حم٧ؽيرسم 
ث٨ صٕٛؿ 

 حم٧ؽ

1426 

  

51  
٦ةاؽة أديت 

 ظكني ا٣ٕجةيس

ا٣ٕـ٣ح ثني الك٪ح كابلؽٔح ٔؿض 
ك٩ٞؽ يف ًٮء ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح 

 كاجل٧ةٔح

لٮلٮق 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

 قٕٮدي٫ 1429

54  
حم٧ؽ ظةِٚ 

وة٣ط ق٤ي٧ةف 
 الرشيؽة

أقةس ا٣رتبيح كاجل٥ْ ا٣ٕٞيؽة 
 اإلقبل٦يح

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 أردين 1403
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55  
ػةدل ٔجؽ اهلل 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ا٣ٞةق٥

ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح يف دااؿة املٕةرؼ 
اإلقبل٦يح ٔؿض ك٩ٞؽ حبكت 

 ا٣رتدمح ا٣ٕؿبيح

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1417

وة٣ط إقعةؽ   56
 ثة٦جة وة٣ط

ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح يف مٮاص٭ح 
ا١ٛ٣ؿيح يف ٗؿب أٚؿيٞية اتليةرات 

 ا٣ٛؿنكيح

مىُىف 
 حم٧ؽ ظ٤يم

1412 
قةظ٢ 
 ا٣ٕةج

ُٔةاهلل خبيخ   57
 محةد املٕةيُح

ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح كص٭ٮد٧٤ٔةء 
الك٤ٙ يف دٞؿيؿ٬ة كادلٚةع ٔ٪٭ة 

 ظيت ٩٭ةيح ا٣ٕرص األمٮم

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 أردين 1416

ق٧رية حم٧ؽ ٧ٔؿ   58
 دمضٮـ

 ضذ٧ٓا٣ٕٞيؽة كأزؿ٬ة يف ا٣ٛؿد كامل
حميي ادلي٨ 

 الىةيف
 قٕٮديح 1401

59  
اعحل٫ وة٣ط 

 ا٣ٞؿين

ا٣ٕبلٝح ثني آؿ ابليخ كالىعةثح 
دراقح ٦ٞةر٩ح ثني أ٢٬ الك٪ح 

 كالنيٕح االزىن ٔرشيح

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮديح 1430

61  
ز٪ٮل ٔجؽاهلل 

 ا٧ٕ٣ؿم

ا٣ٕبل٦ح ٚيى٢ ث٨ ٔجؽا٣ٕـيـ آؿ 
٦جةرؾ كص٭ٮدق يف دٞؿيؿ ا٣ٕٞيؽة 

 كادلٔٮة إىل اهلل

أظبلـ حم٧ؽ 
قٕيؽ 
 ثةمحؽاف

 قٕٮديح 1429

63  
مؿي٥ حم٧ؽ ػةدل 

 أمحؽ

ا٥٤ٕ٣ الرلين ثني أ٢٬ الك٪ح 
 كخمة٣ٛي٭٥

قٕٮد 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ا٣ٕؿييف

1437 
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 مك٥٤ ٩ةقٮديٮف  62
ا٧٤ٕ٣ة٩يح يف أ٩ؽك٩حكية كمٮٝٙ 

 اإل٩ؽك٩حكحني ٦٪٭ة

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 أ٩ؽك٩حيس 1408

قٛؿ ٔجؽالؿمح٨   61
 أمحؽ احلٮايل

ة٩يح كآزةر٬ة يف احليةة اإلقبل٦يح ا٧٤ٕ٣
 املٕةرصة

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 قٕٮدم 1399

64  
ظك٨ حم٧ؽ ٦ٕني 

 ادلي٨

ا٣٘ـك الى٤ييب يف ث٪٘بلديل ٩ذةجئ٫ 
 كأٚاكرق

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 ث٪ضبلديش 1408

65  
ٔجؽ اهلل 
ٔجؽا٣يح 
 أثٮبكؿ

ا٣٘ـك ا١ٛ٣ؿم يف ٦٪ة٬ش اتل٤ٕي٥ يف 
الكٮداف أ٬ؽا٫ٚ ككقةا٫٤ كآزةرق يف 

 ا٣ٕٞيؽة كاألػبلؽ

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 قٮداين 1413

66  
حم٧ؽ أ٦ني 

ادريف 
 الك٧ةٔيٌل

ا٣٘ـك ا١ٛ٣ؿم يف ٦٪ة٬ش اتل٤ٕي٥ يف 
مرص كامل٘ؿب يف ا٣ٞؿ٩ني اثلة٣ر 

 ٔرش كالؿاثٓ ٔرش اهلضؿيني

 ٦٘ؿيب 1400 حم٧ؽ ا٣٘ـايل

 ا٣٘٪ٮويح كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭ة ٬ؽل حيىي املةليك  67

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الكةيط

 قٕٮديح 1428

68  
دمي٢ 

ٔجؽاملعك٨ 
 ا٣ٞؿأح

 ا٣ٛؿاغ الؿكيح كأزؿق ىلع ا٣برشيح

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 أردين 1405

حميي ادلي٨   69
 ق٤ي٧ةف أكال إ٦ةـ

ا٣ٛؿؽ اإلقبل٦يح ال١ربل يف ٩يضريية 
 دراقح ٦يؽا٩يح ٩ٞؽيح

أمحؽ حم٧ؽ 
 ابل٪ةين

 ٩يضريم 1415



 267   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
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يٮنف ثةيل ٧ٔؿ   71
 دٮرم

ظ٢ ا٣ٕةج ا٣ٛؿؽ ادليجيح يف قة
ٔٞةاؽ٬ة كأكص٫ ننةَ٭ة كمٮٝٙ 

 اإلقبلـ ٦٪٭ة

حم٧ٮد حم٧ؽ 
 ػٛةيج

1410 
قةظ٢ 
 ا٣ٕةج

٩ٮاؿ أمحؽ ٚؿظح   73
 ا٣٘ة٦ؽم

ا٣ٛؿؽ ثني اخلة٣ٜ كاملؼ٤ٮؽ كأزؿق ىلع 
 دٮظيؽ ا٣ٕجةدة

إثتكةـ أمحؽ 
 حم٧ؽ دمةؿ

 قٕٮديح 1437

ظةِٚ حم٧ؽ   72
 ظيؽر اجلٕربم

 ا٣ُٛؿة كا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 اهلل ٔجيؽٔجؽ 
 أردين 1400

71  
ثذٮؿ إدريف 
 حم٧ؽ ثؿ٩ةكم

ا١ٛ٣ؿ اإلوبليح ٔ٪ؽ احل٭ٮد دراقح 
 حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮديح 1438

حم٧ؽ كدل ادلاق كدل   74
 أمحؽ

 ا٣ٞةدريح يف مٮريذة٩ية ٔؿض ك٩ٞؽ
ٔجؽالن١ٮر 

 حم٧ؽ أ٦ةف
 مٮريذةين 1413

قة٦يح دمةؿ حم٧ؽ   75
 يلع ق٧جةكة

 ٙ اإلقبلـ ٦٪٭ةا٣ٞةدية٩يح كمٮٝ
 ٔس٧ةف ٔجؽ
 امل٪٥ٕ ٔحل

 قٕٮديح 1403

76  
حم٧ؽ ٔجؽ اهلل 

 ٧ٔؿ ظ٤ٮاين

ا٣ٞةيض أثٮالكٕٮد كآراؤق اإلٔذٞةديح 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 قٕٮدم 1420

ػةدل صؿيؽ ٬بلؿ   77
 ا٣ٕزنم

 ا٣ٞجٮريح كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭ة
يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1427

78  
ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٕـيـ

 لكٮيؽٔجؽاهلل ا

ا٣ٞذةؿ يف ا٣ٛذ٪ح دراقح ٔٞؽيح 
 دأوي٤يح

اخلرض ث٨ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 أمحؽ

 قٕٮدم 1426
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ٔجؽالؿمح٨ اعثؽ   79
 ا٣ٞىري

ا٣ٞؽر املنرتؾ ثني ٦ٕةين وٛةت 
اخلة٣ٜ كوٛةت املؼ٤ٮؽ ٔ٪ؽ أ٢٬ 

 الك٪ح كخمة٣ٛي٭٥

ٔجؽا٣ٕـيـ 
أمحؽ 

 احل٧يؽم

 قٕٮدم 1429

ق٤ي٧ةف ٔجؽ اهلل   81
 ق٤ي٧ةف الك٤ٮيم

 قٕٮدم 1401 ق٤ي٧ةف د٩ية ؤ٥٬ اإلٔذٞةديحا٣ٞؿا٦ُح كآرا

حم٧ؽ ٠جري أمحؽ   83
 مٮدرم

ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ ٠ذةب الىةرـ 
املك٤ٮؿ ىلع مةد٥ الؿقٮؿ وًل اهلل 

٤ٔي٫ كق٥٤ إلث٨ دي٧يح حتٞيٜ 
 كدراقح

حم٧ؽ قٕيؽ 
 ا٣ٞعُةين

 ث٪ضبلدييش 1413

محؽم محيؽ محٮد   82
 ا٣ٞؿيٞؿم

ا٣ٞٮأؽ ا٣يت ثىن ٤ٔي٭ة اث٨ دي٧ي٫ 
  الؿد ىلع املؼة٣ٛني٦٪٭ض٫ يف

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮدم 1427

اعدؿ ٔجؽا٣٘ٛٮر   81
 ظيؽر ٢ٝ أرسار

ا٣ٞٮأؽ ا٣ٕٞؽيح ٔ٪ؽ ا٢٬ الك٪ح 
 كاجل٧ةٔح

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1435

84  
ػةدل ا٣ٕؿيب 

 ٦ؽرؾ

ا٣ٞٮؿ املجين ٨ٔ دؿدمح اث٨ ا٣ٕؿيب 
ل٤عةِٚ اجلةٝؽ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽالؿمح٨ 

ك٥ الكؼةكم حتٞيٜ كدراقح ا٣ٞ
األكؿ ٨٦ ثؽايح املؼُٮط إىل 

 ب(311ال٤ٮظح)

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

 ٦٘ؿيب 1422

 حم٧ؽ يلع آؿ ٧ٔؿ  85
ٞةاؽ٬ة كأزؿ٬ة  الاكزٮحل١يح ٚؿٝ٭ة ٔك

 ىلع ا٣ٕةل٥ اإلقبليم

حم٧ٮد حم٧ؽ 
٫  مـرٔك

 قٕٮدم 1429



 269   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

 ال١جرية كاملؾا٬ت ٚي٭ة ظةيس ٠ٮدة  86
٧٠ةؿ ٬ةم٥ 

 جنة
 دةي٤٪ؽم 1401

87  
حم٧ؽ ٔجؽاهلل 

 ٧ٕؿماعَٙ ا٣

اللكيين كدٞؿيؿق ٣ٕٞيؽة النيٕح 
اال٦ة٦يح ٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ الاكيف 

 دراقح ٩ٞؽيح

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

 قٕٮدم 1433

ٔجؽاهلل ٔحىس   88
 األمحؽم

ال٧١ةؿ اإل٣يه ثني أ٢٬ الك٪ح 
 كخمة٣ٛي٭٥

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 قٕٮدم 1427

89  
ٚ٭ؽ صجري صةثؿ 

 الكٛيةين
 ال١٭ة٩ح كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭ة

حيىي حم٧ؽ 
 بيٓر

 قٕٮدم 1429

٩ةرص ٚبلح ٩ةرص   91
 الن٭ؿاين

 -ال١ٮ٩ٛٮميٮقيح دية٩ح أ٢٬ الىني
دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح يف ًٮء 

 ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح.

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 حم٧ؽ ظك٨

 قٕٮدم 1427

ٔجؽالؿمح٨   93
 و٧ةي٢ الك٤يم

 ال٤يرباحلح كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭ة
أمحؽ الكيؽ 

 رمٌةف
 قٕٮدم 1427

92  
ٔجؽاهلل ٔجيؽ 
 ٔجةد ا٣ٕذحيب

املآػؾ ا٣ٕٞؽيح ىلع ٠ذةب إظيةء 
٤ٔٮـ ادلي٨ ل٤٘ـايل ا٣ٞك٥ األكؿ 

 كاثلةين ا٣ٕجةدات كا٣ٕةدات

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1427

ٚة٣ط ٤ٛ٦ط   91
 ادلكرسم

املآػؾ ا٣ٕٞؽيح ىلع ٠ذةب إظيةء 
 ٤ٔٮـ ادلي٨ ل٤٘ـايل ربٓ امل٭٤اكت

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1429
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آ٦ةؿ ٔجؽالؿمح٨   94
 أمحؽ ثةظجن٢

املآػؾ ا٣ٕٞؽيح ىلع ٠ذةب اظيةء 
٤ٔٮـ ادلي٨ أليب ظة٦ؽ ا٣٘ـايل الؿبٓ 

 األػري ٝك٥ امل٪ضيةت

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮديح 1430

يٮقٙ قٕيؽ   95
 محؽاف ا٣٘ة٦ؽم

 املةرك٩يح كأزؿ٬ة ىلع ا٣ٕةل٥ اإلقبليم
قةل٥ حم٧ؽ 

 ا٣ٞؿين
 قٕٮدم 1431

ػرض مىُىف   96
 أمحؽ

املضذ٧ٓ اإلقبليم املٕةرص يف وٮرد٫ 
 الٮإٝيح كًليٙ يججيغ أف دكٮف

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 قٮداين 1405

97  
ػةدل مكٛؿ وة٣ط 

 ا٣ٞسةيم
 املض٤يس كأزؿق يف ا٣تنيٓ

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1436

٧ٔؿ حم٧ؽ ٔس٧ةف   98
 ا٧ٕ٣ؿ

 املؼة٣ٛٮف ل٤ذس٤ير ٨٦ اجلىةرل
أمحؽ الكيؽ 

 رمٌةف
 قٕٮدم 1431

99  
مٮيض ق٤ي٧ةف 

 يلع ال١ؿيؽا

ردة يف وٛةت األا٧ح يف املؿكيةت الٮا
ال١ذت احلؽيثيح ٔ٪ؽ النيٕح االزىن 

 ٔرشيح دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

أمحؽ ٝٮميت 
 خم٤ٮؼ

 قٕٮديح 1437

311  
أمحؽ ق٤ي٥ دػي٢ 

 اهلل احلعيٮم

املف كاإلوةثح ثة٣ٕني ظٞيٞذ٭٧ة 
ؿؽ ٦ٕةجلذ٭٧ة املٕةرصة دراقح  َك

 ٦يؽا٩يح ٔٞؽيح

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1433

313  
محؽ ٔجؽا٣ٕـيـ أ
 احل٧يؽم

املكةا٢ ا٣يت أدػ٤٭ة املذلك٧ٮف ىلع 
 األا٧ح األربٕح

أمحؽ قٕؽ 
محؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1418
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اكم٤ح حم٧ؽ ّةٚؿ   312
 ا٣ٞؿين

املكةا٢ ا٣يت ػة٣ٙ ٚي٭ة حم٧ؽ 
ظكني ٢ٌٚ اهلل دم٭ٮر اإل٦ة٦يح 

 االزىن ٔرشيح

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

 قٕٮدي٫ 1434

311  
ٔجؽالكبلـ ٩ةيش 

ٔجؽالؿمح٨ 
 اجلُيٌل

كةا٢ ا٣ٕٞؽيح ا٣يت ظىك ٚي٭ة اث٨ امل
ن  ظضؿ االدمةع يف ٚذط ابلةرم دمٕة

 كدراقح

رشيٙ 
النيغ وة٣ط 

 اخلُيت

 قٕٮدم 1432

314  
ٔجؽاهلل 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ق٤ي٧ةف احليج

املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح ا٣يت ظىك ٚي٭ة 
 اجلٮكم اإلدمةع دمٓ كدراقح

قٕٮد 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ا٣ٕؿييف

 قٕٮدم 1437

315  
يلع صةثؿ وة٣ط 

 ا٤ٕ٣يةين

كةا٢ ا٣ٕٞؽيح ا٣يت ظىك ٚي٭ة ميغ امل
اإلقبلـ اث٨ دي٧يح اإلدمةع يف أثٮاب 

اإلي٧ةف ثةهلل كاملبلاكح كال١ذت 
ن كدراقح  دمٕة

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1425

ػةدل مكٕٮد   316
 ٔٮيي اجلٕيؽ

املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح ا٣يت ظىك ٚي٭ة ميغ 
اإلقبلـ اث٨ دي٧يح اإلدمةع يف اثٮاب 

 اتلٮظيؽ

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1423

ظ٪ةف يلع صةر   317
 اجليب احلةريث

 املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح املذ٤ٕٞح ثةملعجح

٣ُٙ اهلل 
مبل 

ٔجؽا٣ْٕي٥ 
 ػٮص٫

 قٕٮديح 1436
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318  
حم٧ؽ إثؿا٬ي٥ 

حم٧ؽ وة٣ط أثٮ 
 راس

املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح املكت٪جُح ٨٦ ٗـكة 
 أظؽ

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1435

319  
يةرس ٔجؽالؿمح٨ 

ٔجؽا٣ٞةدر 
 األمحؽم

املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح املكت٪جُح ٨٦ ٗـكة 
 احلؽيبيح

حم٧ؽ يرسم 
 صٕٛؿ حم٧ؽ

 قٕٮدم 1425

حم٧ؽ قٕيؽ ظة٦ؽ   331
 ا٣٘ة٦ؽم

املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح املكت٪جُح ٨٦ ٗـكة 
 ثؽر

أمحؽ 
 ٔجؽا٣ٕةؿ

 قٕٮدم 1428

اعدؿ ٔجؽا٣٘ٛٮر   333
 ظيؽر ٢ٝ أرسار

املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح املكت٪جُح ٨٦ ٗـكة 
 دجٮؾ

حم٧ؽ يرسم 
 صٕٛؿ حم٧ؽ

 قٕٮدم 1427

332  
حم٧ؽ ظن٧خ 

 ا٣ٕجةيس

املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح املكت٪جُح ٨٦ ٗـكة 
 ػيرب

أمحؽ يلع 
 ٔجؽا٣ٕةؿ

 قٕٮدم 1428

كحلؽ حم٧ؽ قٕيؽ   331
 َيت

املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح املكت٪ُجح ٨٦ ٗـكة 
 اخل٪ؽؽ

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮدم 1431

334  
ٔجؽ امل٪٥ٕ ث٨ 
ٔجؽ ا٣٘ٛٮر 

 ظيؽر ٢ٝ أرسار

ت املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح امل٤ٕٞح ثةأل٤ٝية
 اإلقبل٦يح

حم٧ٮد ث٨ 
حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

 قٕٮدم 1426

335  
يةرس ٦ربكؾ 

يش  ٧ٔريق املٔؿ

املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح يف ٠ذت ٤ٔٮـ 
ا٣ٞؿآف ٔؿض ك٩ٞؽ ىلع ًٮء ٔٞيؽة 

 أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1432
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ٚ٭ؽ اعيؽ ظة٦ؽ   336
 اجل٭ين

املكةا٢ املذ٤ٕٞح ثةملٕجٮدات ٨٦ دكف 
 اهلل دٕةىل دمٓ كدراقح

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1430

337  
ٔجؽاملعك٨ ردة 

اهلل محؽم 
 الىةٔؽم

 املكةا٢ املنرتًلح ثني ا٣ٕٞيؽة كا٫ٞٛ٣
حيىي حم٧ؽ 

 ربيٓ
 قٕٮدم 1429

يلع وة٣ط حم٧ؽ   338
 املٞٮيش

املكيط امل٪ذْؿ ثني املك٧٤ني 
 كأوعةب ادلية٩ةت األػؿل

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

 قٕٮدم 1423

قٕيؽ حم٧ؽ يلع   339
 ا٣٘ة٦ؽم

كيط ٔحىس اث٨ مؿي٥ ٤ٔي٫ امل
الكبلـ ثني ا٣ٞؿآف كا٣ٕ٭ؽي٨ ا٣ٞؽي٥ 

 كاجلؽيؽ دراقح ٦ٞةر٩ح

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 قٕٮدم 1428

حم٧ؽ قٕيؽ   321
 إثؿا٬ي٥ قيؽ أمحؽ

املى٤ُعةت الالك٦يح يف إزجةت كصٮد 
اهلل دٕةىل كأق٧ةءق كوٛةد٫ ٔؿض 

 ك٩ٞؽ

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 مرصم 1415

323  
أمحؽ حم٧ؽ َة٬ؿ 

 ٧ٔؿ

ى٤ُعةت الالك٦يح يف إٔٚةؿ اهلل امل
 دٕةىل ٔؿض ك٩ٞؽ

 ٔس٧ةف ٔجؽ
 امل٪٥ٕ ٔحل

 قٮداين 1414

ٔٮاد ثؿد صةٔؽ   322
 ا٣ٕزنم

املٕةد األػؿكم كمج٭ةت ا٧٤ٕ٣ة٩حني 
ٔؿض ك٩ٞؽ ىلع ًٮء ٔٞيؽة أ٢٬ 

 الك٪ح كاجل٧ةٔح

أمحؽ قٕؽ 
محؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

 ٠ٮييت 1421

زمــ ٔجؽالؿمح٨   321
 آدـ رصةؿ

 املٕضـة
حميي ادلي٨ 

 الىةيف
 قٮدا٩يح 1403
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ٔجؽ اهلل حم٧ؽ   324
 ٔجؽ اهلل ا٣ٞؿين

املٕؿٚح يف اإلقبلـ مىةدر٬ة 
 كدلةالد٭ة

 ثؿٌلت ٔجؽ
 ا٣ٛذةح دكيؽار

 قٕٮدم 1418

325  
ق٧رية حم٧ؽ ٧ٔؿ 

 دمضٮـ

املٕٮٝٮف لرلٔٮة اإلقبل٦يح يف ٔ٭ؽ 
 اجلجٮة

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 قٕٮديح 1405

326  
إثؿا٬ي٥ مكٕٮد 

 مكٛؿ املةليك

يـم كآراؤق اإلٔذٞةديح دراقح املٞؿ
ك٩ٞؽ يف ًٮء ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح 

 كاجل٧ةٔح كمٮ٫ٛٝ ٨٦ ا٣ٛؿؽ

أمحؽ حم٧ؽ 
 ابل٪ةين

 قٕٮدم 1421

ٚ٭ؽ حم٧ؽ   327
 الكةٔؽم

املبلاكح ال١ؿاـ ثني أ٢٬ الك٪ح 
 كخمة٣ٛي٭٥

أمحؽ الكيؽ 
 رمٌةف

 قٕٮدم 1429

328  
٩ةيج حم٧ؽ داككد 

 قةل٥ قبلـ
 املبلاكح كاإلي٧ةف ٤ٔي٭٥

٥ ٧٠ةؿ ٬ةم
 جنة

 أردين 1402

 يم ظك٨ املؽ٬ٮف  329

املبلاكح كاجل٨ دراقح ٦ٞةر٩ح يف 
ادلية٩ةت الك٧ةكيح اثلبلث احل٭ٮديح 

 كاجلرصا٩يح كاإلقبلـ

حم٧ؽ يرسم 
 صٕٛؿ حم٧ؽ

 قٕٮديح 1430

ٔس٧ةف مكٛؿ   311
ـ٬ؿاين  ال

امل٪٭ةج يف مٕت اإلي٧ةف أليب ٔجؽ اهلل 
( دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ 411احل٤ييم )

ٔرش ثةب يف دْٕي٥  ابلةب اخلةمف
اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ كإصبلهل 

رشي٨  كدٮٝريق إىل ٩٭ةيح ابلةب احلةدم ٔك
 ( لٮظح93ثةب يف الىبلة )

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1419



 275   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

313  
أمحؽ محؽاف يلع 

 الن٧ؿاين

امل٪٭ةج يف مٕت اإلي٧ةف أليب ٔجؽ 
 ـهدراقح 411اهلل احل٤ييم املذٮيف 
٨٦ أكؿ ابلةب كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ اثلةين 

اثلة٨٦ ٨٦ ثةب ظرش اجلةس ثٕؽ 
٦ةيجٕسٮف ٨٦ ٝجٮر٥٬ إىل املٮٝٙ إىل 
٩٭ةيح ابلةب الؿاثٓ ٔرش ثةب يف ظت 

 اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1420

٧ٔؿ حم٧ؽ ٔس٧ةف   312
 ا٧ٕ٣ؿ

امل٪٭ةج يف مٕت اإلي٧ةف أليب ٔجؽ 
 ـهدراقح 411اهلل احل٤ييم املذٮيف

يٜ ا٣ٞك٥ الؿاثٓ ٨٦ أكؿ ابلةب كحتٞ
اثلةين كا٣ٕرشي٨ ثةب يف الـٌلة إىل 

٩٭ةيح ابلةب اثلة٣ر كاثلبلزني ثةب يف 
دٕؽيؽ ٥ٕ٩ اهلل ٔـ كص٢ ٦ة جيت يف 

 م١ؿ٬ة

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1420

 أثٮ زيؽ حم٧ؽ ميك  311

امل٪٭ةج يف مٕت اإلي٧ةف أليب ٔجؽ 
٬( دراقح 411اهلل احل٤ييم)ت

ٞك٥ األكؿ ٨٦ ثةب كحتٞيٜ ا٣
اإلي٧ةف إىل ٩٭ةيح ثةب اإلي٧ةف 

 ثةبلٕر ثٕؽ املٮت

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1419
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314  
محؽم محيؽ محٮد 

 ا٣ٞؿيٞؿم

امل٪٭ةج يف مٕت اإلي٧ةف أليب ٔجؽ 
٬(دراقح كحتٞيٜ 411اهلل احل٤ييم)ت

ا٣ٞك٥ اخلةمف ٨٦ أكؿ ابلةب الؿاثٓ 
كاثلبلزني ثةب يف ظِٛ ال٤كةف ٧ٔة 

ج إحل٫ إىل ٩٭ةيح ابلةب اثلةين حيذة
كاخل٧كني ثةب األمؿ ثةملٕؿكؼ 

 كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1419

ٚيى٢ أمحؽ   315
 ظك٨ ا٧ٕ٣ةد

امل٪٭ةج يف مٕت اإلي٧ةف أليب ٔجؽ 
٬(دراقح كحتٞيٜ 411اهلل احل٤ييم)ت

ا٣ٞك٥ الكةدس ٨٦ أكؿ ابلةب 
الكةثٓ كالكجٕني ثةب يف أف حيت 

ألػي٫ ٦ة حيت جلٛك٫ كيكؿق  الؿص٢
 ٦ة يكؿق جلٛك٫

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 ي٧ةين 1419

ٔجؽاهلل ٩ةٚٓ اعيؽ   316
 ادلٔضةين

امل٪٭ش املٕؿيف ٔ٪ؽ اث٨ دي٧يح دراقح 
 حت٤ي٤يح

حم٧ؽ 
ٔجؽاحلةِٚ 

 ٔجؽق

 قٕٮدم 1434

317  
دمٕةف حم٧ؽ أمحؽ 

 الن٭ؿم

امل٪٭ش املٕؿيف ٔ٪ؽ اث٨ ظــ دراقح 
 حت٤ي٤يح

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

 قٕٮدم 1436

دؿيك وة٣ط حم٧ؽ   318
 آؿ أمحؽ

املٮٝٙ ٨٦ اخلة٣ٙ يف ادلي٨ ٔ٪ؽ 
 املك٧٤ني

وة٣ط 
ٔجؽاهلل 

 ا٣ٛؿيط

 قٕٮدم 1431
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قٕيؽ إثؿا٬ي٥   319
 مؿيع ػ٤يٛح

اجلجٮة ٔ٪ؽ اث٨ دي٧يح كردق ىلع 
 املؼة٣ٛني

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 مرصم 1411

حم٧ؽ ٔجؽالؿمح٨   341
 ظج٪١ح امليؽاين

ةاٜ ادلي٨ اجلجٮة كاأل٩بيةء ثني ظٞ
 كمج٭ةت ا٧٤ٕ٣ة٩حني

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

 قٮرم 1422

343  
حم٧ؽ كدل ادلاق كدل 

 أمحؽ

اجلجٮة كالؿقة٣ح ثني اإل٦ةـ ا٣٘ـايل 
 كميغ اإلقبلـ كاث٨ دي٧يح

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 مٮريذةين 1418

٦٘ٛٮر ٔس٧ةف   342
 األ٩ؽك٩حيس

 اجلجٮة كالؿقة٣ح يف اإلقبلـ
حم٧ؽ يٮقٙ 

 النيغ
 أ٩ؽك٩حيس 1398

إثؿا٬ي٥ مكٕٮد   341
 مكٛؿ املةليك

ا٣جنةط اتل٪ىريم يف ٦٪ُٞح اخل٤يش 
 أ٬ؽا٫ٚ كأثٕةدق كقج٢ ٦ٞةك٦ذ٫

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮدم 1430

344  
اخلرض ٔجؽالؿظي٥ 

 أمحؽ

ا٣جنةط ال١جيس يف الكٮداف أقةحلج٫ 
ؿؽ مٮاص٭ذ٫  ك٦ٞةوؽق َك

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 قٮداين 1408

ٔجؽالؿمح٨ حميي   345
 ادلي٨ ثٮدةم٢

ا٣ُجٌف يف ا٣رب٧٬يح ٔؿض اجلْةـ 
 ك٩ٞؽ

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 ٬٪ؽم 1415

ُٔيح ٔذيٜ   346
ـ٬ؿاين  ال

اجلٛةؽ كالـ٩ؽٝح كأزؿ٧٬ة يف مٮاص٭ح 
 ادلٔٮة اإلقبل٦يح ٝؽي٧ة كظؽيسة

 أردين 1400 حم٧ؽ ا٣٘ـايل

347  
مؿي٥ ثجيةف ثةين 

 احلؿيب

اجلٛف كالؿكح ثني ا٣ٛبلقٛح 
 كامللك٧ني ٔؿض ك٩ٞؽ

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

 قٕٮديح 1421

ؤاد   348 رشيٛحٚ 
 إق٧ةٔي٢ الرشيٙ

اجلٞنب٪ؽيح ٔؿض ك٩ٞؽ يف ًٮء 
 ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮديح 1430
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أمحؽ قٕيؽ   349
 مكٛؿ ا٣ٞعُةين

اجلٮاٝي يف رد الؿاٚي ملٕني ادلي٨ 
(حتٞيٜ كدراقح 995أرشؼ ٦ريزا)ت

 ا٣ٞك٥ اثلةين

ٔجؽالن١ٮر 
 حم٧ؽ أ٦ةف

 قٕٮدم 1421

مكٛؿ  أنف قٕيؽ  351
 ا٣ٞعُةين

اجلٮاٝي يف رد الؿكاٚي ملٕني ادلي٨ 
 حتٞيٜ كدراقح ٦995ريزا خمؽكـ ت

ٔجؽالن١ٮر 
 حم٧ؽ أ٦ةف

 قٕٮدم 1421

يٮقٙ حم٧ؽ   353
 وة٣ط األمحؽ

 الٮزجي٪ح كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭ة
حم٧ؽ ُٝت 

 إثؿا٬ي٥
 أردين 1407

ٔجؽ اهلل ٔس٧ةف   352
 ا٣ُة٬ؿ ال١ٮيك

الٮيح ٔ٪ؽ أ٢٬ ال١ذةب دراقح 
  ًٮء اإلقبلـ٩ٞؽيح ىلع

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 دٮنيس 1412

351  
ٔجؽ اهلل 
ٔجؽا٣يح 
 أثٮبكؿ

الٮيح يف اإلقبلـ كإثُةؿ النج٭ةت 
 ظٮهل

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 قٮداين 1406

ٔجؽاهلل ٩ةٚٓ   354
 ادلٔضةين

ٕيح امل٪ُٞيح يف ١ٚؿ زيك جنيت  الًٮ
 حم٧ٮد دراقح ٩ٞؽيح يف ًٮء اإلقبلـ

أمحؽ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

 ُيٙا٣ٕجؽال٤

 قٕٮدم 1427

355  
حم٧ؽ قٕيؽ قةل٥ 

 ٝجي٢ ا٣ٞعُةين
 الٮالء كا٣رباء يف اإلقبلـ

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 قٕٮدم 1401

اخلرض ٔجؽالؿظي٥   356
 أمحؽ

 الٮاليح كاألكحلةء يف اإلقبلـ
٧٠ةؿ ٬ةم٥ 

 جنة
 قٮداين 1402
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راصط ق٤ُةف   357
 مةرع ابلٞيم

ثؽر ادلي٨ احلٮيث كآراؤق ا٣ٕٞؽيح 
ن  ن ك٩ٞؽا ة  ًٔؿ

 ٚ٭ؽ حم٧ؽ
 الرسظةين

 قٕٮدم 1436

358  
أظبلـ حم٧ؽ 
 قٕيؽ ثةمحؽاف

ن  برش املؿييس كآراءق االٔذٞةديح دأزؿا
ن دراقح ٩ٞؽيح يف ًٮء ٦ؾ٬ت  كدأزريا

 الك٤ٙ

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييح

 قٕٮديح 1421

359  
ٔجؽ الن١ٮر 
حم٧ؽ أ٦ةف 

 ا٣ٕؿكيس

ث٪ٮ إرسااي٢ كمٮٝٛ٭٥ ٨٦ اذلات 
 اإلهليح كاأل٩بيةء

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ؽٔجي

 مٮريذةين 1403

361  
٦٪يٙ اعيل 
 مـرـ ا٣ٕذحيب

 ثني اث٨ دي٧يح كاث٨ رمؽ يف اإلهليةت

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 قٕٮدم 1410

363  
ٔجؽال٤ُيٙ 
محيؽ محٮد 
 ا٣ٞؿيٞؿم

حتؿيؿ ٦جنأ اخلبلؼ يف مكةا٢ 
ا٣ٕٞيؽة ٔ٪ؽ ميغ االقبلـ اث٨ دي٧يح 

ن كدراقح كحت٤يبلن   دمٕة

ٔجؽاهلل ث٨ 
 ٧ٔؿ ادل٦ييج

 مقٕٮد 1429

ٔجؽا٣ٕـيـ   362
 ٔجؽاهلل اجلٛري

ْكىل ٨٦ أ٢٬ الؿٚيٜ األىلع( 
َ
حتٞيٜ األ

ل٧١ةؿ ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ يلع ث٨ 
٬( ػ 727ٔجؽالٮاظؽ الـم٤اكين )ت
 دراقح كحتٞيٜ.

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

 املؿمؽم

 قٕٮدم 1424

ٔحىس ٔجؽ اهلل   361
 قٕؽم ا٣٘ة٦ؽم

 ٫ ؽ األػؿكم رشَك حتٞيٜ الٔٮ
 كمٮا٫ٕ٩

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 قٕٮدم 1416
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ٔجؽاهلل حم٧ؽ يلع   364
 ا٣ٕةمؿ

حتٞيٜ ٠ذةب دحكري ا٣ٕـيـ احل٧يؽ يف 
رشح ٠ذةب اتلٮظيؽ ػ ا٣ٞك٥ األكؿ 

٨٦ أكؿ ال١ذةب ظىت 
(٩٭ةيح ثةب ٦ةصةء يف 152ال٤ٮظح)

الؿٌف كاتل٧ةا٥ ٦ٓ دراقح ظيةة 
رصق  املؤ٣ٙ ٔك

ٔجؽالن١ٮر 
 حم٧ؽ أ٦ةف

 قٕٮدم 1422

365  
اعدؿ يلع أمحؽ 

 ا٣ٛؿيؽاف

ةب دحكري ا٣ٕـيـ احل٧يؽ يف حتٞيٜ ٠ذ
رشح ٠ذةب اتلٮظيؽ ا٣ٞك٥ اثلةين 

أ(ثؽايح ثةب ٨٦ دربؾ ٨٦52 ال٤ٮظح)
بنضؿ أك ظضؿ أكحنٮ٧٬ة ظيت 

ب(٩٭ةيح ثةب ٦ةصةء يف  311ال٤ٮظح)
ا٣جرشة ٦ٓ دراقح ٬ؾا ا٣ٞك٥ ٨٦ 

 ال١ذةب

ٔجؽالن١ٮر 
 حم٧ؽ أ٦ةف

 قٕٮدم 1421

366  
ٚٮاز ٔجؽاهلل 
 قٕيؽ ا٣٘ة٦ؽم

ا٣ٕـيـ احل٧يؽ يف  حتٞيٜ ٠ذةب دحكري
رشح ٠ذةب اتلٮظيؽ دراقح كحتٞيٜ 
ا٣ٞك٥ اثلة٣ر ٨٦ ثؽايح ٦ةصةء يف 

اتلُري إىل ٩٭ةيح ال١ذةب ثةب ٦ةصةء 
 يف ٦٪١ؿم ا٣ٞؽر

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الك٤يط

 قٕٮدم 1423

درة حم٧ؽ ٔحىس   367
 مك٧ٌل

حتٞيٜ ٠ذةب اغيح املؿاـ كاإلرادة ٨٦ 
 ٦ٛذةح دار الكٕةدة

رشيٙ 
النيغ وة٣ط 

 يتاخلُ

 قٕٮديح 1433
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368  
قة٦يح دمةؿ 

 حم٧ؽيلع ق٧جةكة

حتٞيٜ كدراقح )٠ذةب ظؽااٜ 
ا٣ٕيٮف ابلةرصة يف أػجةر أظٮاؿ 

ا٣ُةٔٮف كاآلػؿة( إلثؿا٬ي٥ ث٨ أيب 
ثكؿ ث٨ إق٧ةٔي٢ ا٣ٕٮيف الىة٣يح 

( ٨٦ ابلةب 3194ادلمنٌف احل٪جٌل )ت
اخلةمف كا٣ٕرشي٨ إىل ٩٭ةيح ابلةب 

 الكةثٓ كا٣ٕرشي٨

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح مـر ٔك

صبلؿ ادلي٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 قٕٮديح 1424

٠ٮزؿ حم٧ؽ يلع   369
 ٔس٧ةف دكؿكين

حتٞيٜ كدراقح ٠ذةب )ظؽااٜ 
ا٣ٕيٮف ابلةرصة يف أػجةر أظٮاؿ 

ا٣ُةٔٮف كاآلػؿة( إلثؿا٬ي٥ ث٨ أيب 
ثكؿ ث٨ إق٧ةٔي٢ ا٣ٕٮيف الىة٣يح 

٬( ٨٦ 3194ادلمنٌف احل٪جٌل )ت
ابلةب احلةدم ٔرش إىل ابلةب اثلة٨٦ 

 ٔرش

ؽ أمح
ٔجؽالؿظي٥ 

الكةيط ٩ةيٙ 
ٝجبلف 
 الك٤ييف

 قٕٮدم 1424

ٚة٧َح أمحؽ   371
 ظكني اثلٞيف

حتٞيٜ كدراقح ٠ذةب ظؽااٜ ا٣ٕيٮف 
ابلةرصة يف أػجةر أظٮاؿ ا٣ُةٔٮف 

كاآلػؿة لئل٦ةـ إثؿا٬ي٥ ث٨ أيب ثكؿ 
ث٨ إق٧ةٔي٢ ا٣ٕٮيف احل٪جٌل 

( ٨٦ ابلةب اتلةقٓ ٔرش 3194)ت
ب( إىل ابلةب الؿاثٓ 337لٮظح )

 أ(.٣335ٕرشكف لٮظح )كا

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الكةيط

 قٕٮدم 1424



 282  دليل الرسائل العلمية           

ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٔجؽا٣ٕـيـ ٔجؽ   373
 اهلل اجلٛري

دْٕي٥ اآلزةر كاملنة٬ؽ كأزؿق يف األ٦ح 
 اإلقبل٦يح

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1417

372  
ق٤ُةف اعيل يلع 

 الكٛيةين

دْٕي٥ مٕةاؿ اهلل دٕةىل ثيخ االدجةع 
 كاالثذؽاع

رشيٙ 
النيغ وة٣ط 

 اخلُيت

 قٕٮدم 1434

قةيم قٕؽ قٕيؽ   371
 األق٧ؿم

 دٛكري ا٣ٕيةيش دراقح ٔٞؽيح ٩ٞؽيح
يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1434

374  
ٚةيـ يلع ٦جنٍ 

 ا٣ٕذحيب
 دٛكري ا٣ٞيم دراقح ٔٞؽيح ٩ٞؽيح

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1433

ٔجؽالؿمح٨ يلع   375
ـ٬ؿاين  ال

دٛكري قٮرة ا٤ٕ٣ٜ لنيغ اإلقبلـ 
 اث٨ دي٧يح دراقح كحتٞيٜ

٣ٕـيـ ٔجؽا
أمحؽ 

 احل٧يؽم

 قٕٮدم 1429

ٔٮض ٔيٌح   376
ـ٬ؿاين  رشي٥ ال

دٞؽيف األمؼةص ٔ٪ؽ النيٕح 
ن -اإلزين ٔرشيح ن ك٩ٞؽا ة  ًٔؿ

حم٧ؽ ظكةف 
 ٠كجح

 قٕٮدم 1429

مٮىس ٔٞيٌل   377
 أمحؽ النييخ

دٞؽيف األمؼةص ٔ٪ؽ اجلىةرل 
 كآزةرق

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1430

378  
ٔجؽاهلل ًيٙ 
 اهلل أمحؽ ا٣ٕؿيةين

اإل٦ةـ ابلؼةرم ملكةا٢  دٞؿيؿ
 ا٣ٕٞيؽة

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1427

٭ؽ   379 ٔجؽاهللٚ 
 ٔجؽالؿمح٨ ا٣ٕؿٚش

دٞؿيؿ دٮظيؽ ا٣ٕجةدة ٨٦ ػبلؿ أٝٮاؿ 
 املةل١يح.

حم٧ؽ ظكةف 
 ٠كجح

 قٕٮدم 1423
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 أمحؽ حم٧ؽ ث٪ةين  381
دزني٫ اهلل دٕةىل ٧ٔة أكصج٫ ٤ٔي٫ 

 املٕزت٣ح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 قٕٮدم 1404

ظكني صةثؿ   383
 مٮىس ثين ػةدل

 دزني٫ اهلل دٕةىل يف ا١ٛ٣ؿ اإلقبليم

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 أردين 1403

قٕيؽ اثؿا٬ي٥   382
 مؿيع ػ٤يٛح

صبلؿ ادلي٨ الكيٮيط كآراؤق 
اإلٔذٞةديح ٔؿض ك٩ٞؽ ىلع ًٮء 

 ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

 مرصم 1421

أمحؽ حم٧ؽ َة٬ؿ   381
 ٧ٔؿ

أ٢٬ الك٪ح كص٭ٮد٬ة  دمةٔح أ٩ىةر
ن  ن ك٩ٞؽا ة  يف نرش ٔٞيؽة الك٤ٙ ًٔؿ

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 قٮداين 1422

حم٧ؽ ص٪يؽ   384
 ٔجؽاملضيؽ

 دمةٔح اتلج٤يٖ يف اهل٪ؽ دراقح كدٞٮي٥

أمحؽ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

آؿ 
 ٔجؽال٤ُيٙ

 ٬٪ؽم 1420

385  
ٔجؽ اهلل 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ا٣ٕ٪ٞؿم

ص٭ٮد أا٧ح النةٕٚيح يف دٞؿيؿ دٮظيؽ 
 ا٣ٕجةدة

أمحؽ قٕؽ 
ؽاف مح

 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1421

ظك٨ أمحؽ حيىي   386
 املكٕٮدم

ص٭ٮد أ٩ٮر اجل٪ؽم يف ادلٚةع ٨ٔ 
 اإلقبلـ ٔؿض ك٩ٞؽ

أمحؽ الكيؽ 
 رمٌةف

 قٕٮدم 1430
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ٔس٧ةف مكٛؿ   387
ـ٬ؿاين  دمٕةف ال

ص٭ٮد اإل٦ةـ ابلٞةيع يف دٞؿيؿ 
 ا٣ٕٞيؽة كالؿد ىلع املؼة٣ٛني

أمحؽ الكيؽ 
 رمٌةف

 قٕٮدم 1427

388  
ػةدل حم٧ؽ 
 األمحؽم

ص٭ٮد اإل٦ةـ احلةِٚ أيب ا٣ٞةق٥ 
األوج٭ةين يف دٞؿيؿ ا٣ٕٞيؽة كالؿد 

 ىلع املؼة٣ٛني

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

 قٕٮدم 1429

ق٧رية ٔجؽ اهلل   389
 ثكؿ ث٪ةين

ص٭ٮد اإل٦ة٦ني اث٨ دي٧يح كاث٨ ا٣ٞي٥ 
 يف دظي ٦ٛرتيةت احل٭ٮد

ٚةركؽ أمحؽ 
 ادلقٮٌف

 قٕٮديح 1413

391  
إثؿا٬ي٥ محيؽاف 

 احلةريث

ٮر حم٧ؽ حم٧ؽ ظكني يف ص٭ٮد ادل٠ذ
 ادلٚةع ٨ٔ ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1421

اعحل٫ وة٣ط   393
 ا٣ٞؿين

ص٭ٮد النيغ رمحح اهلل اهل٪ؽم يف 
 ادلٚةع ٨ٔ ا٣ٕٞيؽة

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

 قٕٮديح 1426

ٔجؽاهلل ٔٮض   392
 احلؿيب

ص٭ٮد النيغ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ ٝةق٥ يف 
 دٞؿيؿ ٔٞيؽة الك٤ٙ

 حم٧ؽ ٔجؽاهلل
 ا٣٘٪ي٧ةف

 قٕٮدم 1431

إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ   391
 ٔحىس النةٔؿم

ص٭ٮد النيغ حم٧ؽ ث٨ ظكني ا٣ٛٞي٫ يف 
دٞؿيؿ ٔٞيؽ الك٤ٙ ٦ٓ حتٞيٜ كدراقح 
رقة٣ح اقذ٤ٛةت ٩ْؿ املٮظؽي٨ إىل ٦ة 

 َؿأ ىلع دي٨ قيؽ املؿق٤ني

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 الؿ٦يةف

 قٕٮدم 1429

394  
مٮٜٚ ٔجؽاهلل يلع 

 ٠ؽقح

٦ؽ ا٣ٌٛف يف ص٭ٮد النيغ حم٧ؽ ظة
 نرش ا٣ٕٞيؽة الك٤ٛيح.

حم٧ؽ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 داككد

 قٕٮدم 1423
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سنة 
 املناقشة
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ٔـيـة يلع األمٮؿ   395
 ا٧ٕ٣ؿم

ص٭ٮد النيغ حم٧ؽ ٦ةؿ اهلل يف الؿد 
 ىلع الؿاٌٚح

ييح حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮديح 1427

396  
حيىي حم٧ؽ ظةج 

 ٦جةريك

ص٭ٮد النيغ/ ٔجؽالؿمح٨ ادلكرسم 
يط ٔٞيؽة الك٤ٙ كادلٚةع  يف دًٮ

 ٔ٪٭ة

حم٧ؽ  ٔجؽاهلل
 الؿ٦يةف

 قٕٮدم 1430

397  
ٔجؽاملعك٨ 
ردةاهلل محؽم 

 الىةٔؽم

ص٭ٮد ثٕي ٧٤ٔةء ابلرل احلؿاـ يف 
دٞؿيؿ ا٣ٕٞيؽة الك٤ٛيح يف ا٣ٞؿف 

 الؿاثٓ اهلضؿم

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1420

398  
أق٧ةء حم٧ؽ 

دٮٚيٜ ثؿٌلت مبل 
 ظكني

ص٭ٮد ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح رمح٫ 
 وًل اهلل يف ثيةف ظٞٮؽ املىُىف

 اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ كاذلب ٔ٪٭ة

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮديح 1431

399  
قٕيؽ إثؿا٬ي٥ 

 قيؽ أمحؽ

ص٭ٮد ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح يف الؿد 
 ىلع اث٨ قح٪ة يف املكةا٢ اإلهليح

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 مرصم 1410

211  
أق٧ةء قةل٥ أمحؽ 

 ث٨ ٔٛيٙ

ص٭ٮد ٔجةس ا٣ٕـاكم يف دراقح 
ؿؽ املٕةرصة يف دةريغ ا٣ٕٞيؽة كا٣ٛ

 ا٣ٕؿاؽ

ٔجؽال٤ُيٙ 
النيغ دٮٚيٜ 

 الىجةغ

 قٕٮديح 1429

دالؿ ٩ةرص رامؽ   213
 ا٣ٞعُةين

ص٭ٮد ٔجؽالؿمح٨ الٮًلي٢ يف دٞؿيؿ 
 ٔٞيؽة الك٤ٙ كادلٚةع ٔ٪٭ة

اعئنح يلع 
 اخلٮدةين

 قٕٮديح 1432
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حم٧ؽ ٔجؽاهلل   212
 وة٣ط ث٤ٕٛري

ص٭ٮد ٧٤ٔةء الك٪ح يف ظرضمٮت يف 
 ٣ٛنيدٞؿيؿ ا٣ٕٞيؽة ىلع املؼة

ٔجؽاهلل أمحؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

1436 
  

وبلح وة٣ط   211
 ٔجؽاهلل الك٧يط

ص٭ٮد ٧٤ٔةء النةٕٚيح يف الؿد ىلع 
 االحنؿاٝةت الىٮٚيح

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1436

ػةدل ث٨ ا٣ٕؿيب   214
 ث٨ حم٧ؽ ٦ؽرؾ

ص٭ٮد ٧٤ٔةء ا٣٘ؿب اإلقبليم يف 
دراقح منلك احلؽير ا٣ٕٞؽم يف 
ا٣ٞؿف الكةدس اهلضؿم دراقح 

 ٤ي٤يح ٩ٞؽيححت

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 ٦٘ؿيب 1430

215  
ٚةيـ ٔجؽاهلل 

 األمحؽم

ص٭ٮد ٧٤ٔةء املؽي٪ح اجلجٮيح يف دٞؿيؿ 
ا٣ٕٞيؽة الك٤ٛيح يف ا٣ٞؿف الؿاثٓ 

 ٔرش اهلضؿم

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1429

216  
ثؽر حم٧ؽ َؿاد 

 املٕي٢ٞ

ص٭ٮد ٧٤ٔةء املك٧٤ني يف الؿد ىلع 
اجلىةرل ػبل ا٣ٞؿكف الكذح 

 هلضؿيح األكىل.ا

حم٧ٮد حم٧ؽ 
٫  مـرٔك

1425 

  

217  
حم٧ؽ ٦٪ٞؾ حم٧ٮد 

 الكٞةر

ص٭ٮد ٧٤ٔةء املك٧٤ني يف الؿد ىلع 
اجلىةرل يف ا٣ٞؿف الؿاثٓ ٔرش 

ة كدراقح  اهلضؿم ًٔؿ

حم٧ؽ ظكةف 
 ٠كجح

 قٮرم 1422

ث٪ؽر م٤٭ٮم أمحؽ   218
 ظ١يم

ص٭ٮد ٧٤ٔةء صةزاف يف دٞؿيؿ دٮظيؽ 
ا٣ٕجةدة كاتلعؾيؿ ممة ي٪ة٫ٌٝ يف 

٣ٞؿ٩ني اثلةين ٔرش كاثلة٣ر ٔرش ا
 اهلضؿيني

أثٮ زيؽ حم٧ؽ 
 ميك

 قٕٮدم 1435
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أمحؽ يلع   219
 ٔجؽا٣ٕةؿ

صٮا٩ت اتل١ٛري يف ا٣ٕٞيؽة 
 اإلقبل٦يح يف ا٣ٕرص األمٮم

حم٧ؽ يٮقٙ 
 النيغ

 قٮرم 1399

231  
حم٧ؽ أ٦ني 

ادريف 
 الك٧ةٔيٌل

 صٮا٩ت ٨٦ ا٣٘ـك ا١ٛ٣ؿم املٕةرص
حم٧ؽ ُٝت 

 إثؿا٬ي٥
 ٦٘ؿيب 1396

إق٧ةٔي٢  ٚؿيؽ  233
 ٚؿيلغ اتلٮين

ظؽااٜ ا٣ٕيٮف ابلةرصة يف أػجةر 
أظٮاؿ ا٣ُةٔٮف كاآلػؿة إلثؿا٬ي٥ 

اث٨ أيب ثكؿ ث٨ إق٧ةٔي٢ الىة٣يح 
ا٣ٕٮيف احل٪جٌل ، دراقح كحتٞيٜ ٨٦ 

/ 318ثؽايح املؼُٮط إىل ٩٭ةيح لٮح )
ب( اذلم يجذيه ٔ٪ؽ ٩٭ةيح ابلةب 

ا٣ٕةرش ثٕ٪ٮاف اجليه ٨ٔ ا٣ٛؿار ٨٦ 
 ا٣ُةٔٮف

ادلي٨  صبلؿ
إق٧ةٔي٢ 

 ٔضٮة

 مرصم 1423

232  
مٮىس كو٢ كو٢ 

 اهلل الك٤يم

ظـب اتلعؿيؿ كآراؤق االٔذٞةديح 
ن  ن ك٩ٞؽا ة  ًٔؿ

حم٧ٮد حم٧ؽ 
٫  مـرٔك

 قٕٮدم 1429

ٔجؽالؿمح٨ أمحؽ   231
 مكٛؿ ا٣٘ة٦ؽم

ظٞيٞح ا٣تكة٦ط ادليين يف ا١ٛ٣ؿ 
 ا٣٘ؿيب كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٫

أثٮ زيؽ حم٧ؽ 
 ميك

 قٕٮدم 1436

م٢ ٔجؽالؿظي٥ وة  234
 وٮي٢٧ الك٤يم

ظٞيٞح اتلٮظيؽ ثني أ٢٬ الك٪ح 
 كاملذلك٧ني

أمحؽ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

آؿ 
 ٔجؽال٤ُيٙ

 قٕٮدم 1419
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 املناقشة

 اجلنسية

كحلؽ حم٧ؽ قٕيؽ   235
 ٔجؽاهلل ا٣ٛٞي٫

ظيةة اال٩بيةء كاالكحلةء ا٣ربزػي٫ ٔ٪ؽ 
 املؼة٣ٛني أل٢٬ الك٪ح دراقح ٩ٞؽيح

إثؿا٬ي٥ 
ػ٤يٛح 

 ٔجؽال٤ُيٙ

 قٕٮدم 1436

ٔجؽاهلل ٩ةرص   236
 ينقٕؽ الرسظة

ػرب اآلظةد كظضيذ٫ يف إزجةت 
 ا٣ٕٞيؽة ػ دراقح دُجيٞيح ك٩ٞؽيح.

حم٧ؽ ظكةف 
 ٠كج٫

 قٕٮدم 1425

237  
وة٣ط ٔجؽالؿمح٨ 

 إثؿا٬ي٥ ادلػي٢
 ػىةاه أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح.

اخلرض 
ٔجؽالؿظي٥ 

 أمحؽ

 قٕٮدم 1425

238  
أمحؽ مؿيع 
 ٔجؽاهلةدم

 ػىةاه الؿقة٣ح املع٧ؽيح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 مقٕٮد 1399

٬جٛةء ذيةب حم٧ؽ   239
 األمحؽم

دا٦٘ح املجذؽٔني كٌلمٛح ثُبلف 
امل٤عؽي٨ ملع٧ؽ ث٨ ثري يلع 

٬( دراقح كحتٞيٜ 983ابلريًلٮين )ت
ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ الك٪ح ككصٮب 

 لـك٦٭ة إىل ٩٭ةيح املؼُٮط

حم٧ؽ ظكةف 
 ٠كج٫

 قٕٮديح 1428

221  
ق٤ُةف ٔجيؽ 
 ٔجؽاهلل ا٣ٕؿايب

دا٦٘ح املجذؽٔني كٌلمٛح ثُبلف 
٤عؽي٨ ملع٧ؽ ث٨ ثرييلع امل

 ـه( دراقح كحتٞيٜ 983ابلريًلٮين)ت
ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل 

 ٝٮهل)كأ٦ة زٮاب ا٢٧ٕ٣ ثةلك٪ح(

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الكةيط

 قٕٮدم 1425
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223  
أمحؽ وة٣ط أمحؽ 

 ثةحل٧ؿ

دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞٮؿ املجين ٨ٔ 
دؿدمح اث٨ ا٣ٕؿيب ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ 

ٝٮؿ املى٪ٙ ك٦٪٭٥ النيغ 
ملؼرتكيص ادلمنٌف النةيف امل٤ٞت ا

كادلق ل١رثة اثذبلا٫ أيٮب إىل ٩٭ةيح 
ال١ذةب ل٤عةِٚ حم٧ؽ ث٨ 

 ٔجؽالؿمح٨ الكؼةكم

٬نةـ ث٨ 
إق٧ةٔي٢ 

 الىيين

 قٕٮدم 1429

222  
أمحؽ ُٔيح 
ٔجؽالؿمح٨ 

ـ٬ؿاين  ال

دٔٮة النيغ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽالٮ٬ةب 
 كأزؿ٬ة يف ا٣ٕةل٥ اإلقبليم

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 ٕٮدمق 1403

٩ؽل حم٧ؽ راصط   221
 احل٧ةين

دٔٮل اإلهلةـ ٔ٪ؽ أ٢٬ ال١ذةب 
 كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭ة

اعئنح يلع 
ركزم 
 اخلٮدةين

 قٕٮديح 1432

224  
قةل٥ وة٣ط 
 ظكني احلؿيب

دٔٮل اإلنكة٩يح يف ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿيب 
 ىلع ًٮء ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح

ق٤ي٧ةف ٔجؽ 
 اهلل الك٤ٮيم

 قٕٮدم 1416

ػةدل ٔجؽاهلل   225
 ٧ٔؿ ادل٦ييج

ٚٓ إث٭ةـ اتلٕةرض ٨ٔ اآليةت د
 الٮاردة ثةلؿق٢ كا٣ٞؽر

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 قٕٮدم 1427

226  
ٔحىس حمك٨ 
 ٔحىس اجلٕيم

دٚٓ دٔٮل املٕةرض ا٣ٌٕٞل ٨ٔ 
األظةدير املذ٤ٕٞح ث٧كةا٢ االٔذٞةد 

 دراقح ملة يف الىعيعني

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1430
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منة٢ٔ ػةدل   227
 ٧ٔؿ ثةٝةيس

ح  ا٤ٕٞ٣يح دٚٓ دٔٮل املٕةًر
لؤلظةدير املذ٤ٕٞح ثةلىٛةت الٮاردة 

 يف ال١ذت الكذح دراقح ٩ٞؽيح

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮديح 1436

أمحؽ ٔجؽاهلل   228
 دمٕةف ا٣٘ة٦ؽم

 دحل٢ احلؽكث أوٮهل كلٮاز٫٦
أمحؽ الكيؽ 
 يلع رمٌةف

 قٕٮدم 1427

229  
ظةِٚ مٮىس 
 حم٧ؽ احل١يم

دكر األ٤ٝيةت ادليجيح يف احنؿاؼ 
 املٕةرصا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿيب 

رشيٙ 
النيغ وة٣ط 

 اخلُيت

 قٕٮدم 1431

211  
ظك٨ حم٧ؽ 

 إثؿا٬ي٥

دكر احل٭ٮد يف إٚكةد ا٣ٕٞيؽة اإلهليح 
 كاآلزةر ا٣يت دؿدجخ ىلع ذلٟ

ٔجؽالؿمح٨ 
ظج٪١ح 
 امليؽاين

 وٮ٦ةيل 1406

 قٕٮدم 1401 حم٧ؽ ا٣٘ـايل دكر احل٭ٮد يف ا٣ٛؿؽ ابلةَ٪يح أمحؽ حم٧ؽ ٦٘ؿيب  213

ٔجؽالؿمح٨ حم٧ٮد   212
 ػ٤يٛح

 ذ٠ؿ اهلل ثني اإلدجةع كاإلثذؽاع
ٔجؽالن١ٮر 

 حم٧ؽ أ٦ةف
 قٮداين 1422

مؿي٥ ٔجؽالؿمح٨   211
 الـام٢

 رؤيح اهلل ثني الك٤ٙ كاملٕزت٣ح
حم٧ؽ يٮقٙ 

 النيغ
 قٕٮديح 1399

214  
أمحؽ ٩ةرص حم٧ؽ 

 احل٧ؽ
 رؤيح اهلل دٕةيل كحتٞيٜ الالكـ ٚي٭ة

ٔٮض اهلل 
 ظضةزم

 قٕٮدم 1397

قٕيؽ ٔٞي٢   215
 رساج قٕيؽ

الؿق٢ كأزؿ٬ة يف احنؿاؼ  رقةا٢
 املكيعيح

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 قٕٮدم 1407
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ػةدل حم٧ؽ يلع   216
 ا٣ٞؿين

ركصي٫ صةركدم دُٮرق ا٤ٛ٣كيف 
 كمٮ٫ٛٝ ٨٦ أوٮؿ اإلي٧ةف

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1427

217  
٩ٮرق وة٣ط حم٧ؽ 

ـ٬ؿاين  ال

زًلؿية كحيىي ٤ٔي٭٧ة الكبلـ ٔ٪ؽ 
أ٢٬ ال١ذةب كالىةثبح دراقح ٩ٞؽيح 

 ًٮء اإلقبلـيف 

ٔجؽاهلل يلع 
 ق٧ٟ

 قٕٮدي٫ 1435

218  
رشيٙ النيغ 
 وة٣ط اخلُيت

زيؽ يلع كآراؤق اإلٔذٞةديح دراقح 
 كحت٤ي٢ ك٩ٞؽ

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 أردين 1402

ٔجؽ اهلل يلع   219
 ظكني املبل

قٕؽادلي٨ اتلٛذةزاين كمٮ٫ٛٝ ٨٦ 
 اإلهليةت ٔؿض ك٩ٞؽ

 ثؿٌلت ٔجؽ
 ا٣ٛذةح دكيؽار

 ٠ٮييت 1417

241  
ػرض ٩ٮاؿ 

 صؿاداف اثلبييت
 قٛؿ اتل١ٮي٨ دراقح ٔٞؽيح ٩ٞؽيح

ٔجؽاهلل يلع 
 ق٧ٟ

 قٕٮديح 1433

ٔجؽاهلل ٩ةرص   243
 دم٨ ا٣ٞعُةين

 قٛؿ ينٮع دراقح ٔٞؽيح ٩ٞؽيح
ٔجؽاهلل يلع 

 ق٧ٟ
 قٕٮدم 1436

242  
ظ٪ةف ُٔيح اهلل 

ًيٙ اهلل 
 املٕيؽم

مج٭ةت اتل٘ؿيت كأزؿ٬ة ىلع املؿأة 
 املك٧٤ح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

 ؿمؽمامل

 قٕٮديح 1421

241  
ا٣ُيت كدل ٧ٔؿ 

 ث٨ احلكني

رشح اإل٦ةـ يلع ا٣ٞةرم ىلع ٠ذةب 
أ٣ٛةظ ا٣كٛؿ ل٤ٕبل٦ح ثؽر 

 ٬(دراقح كحتٞي768ٜالؿميؽ)ت

إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ 
 إثؿا٬ي٥

 مٮريذةين 1420
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دمةؿ حم٧ؽ ظجيت   244
 وة٣ط

مٛةء الىؽكر يف زيةرة ا٣ٞجٮر ل٤نيغ 
 مؿيع اث٨ يٮقٙ ال١ؿيم

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1411

حم٧ؽ ق٤ي٧ةف   245
 حم٧ؽ ا٣ٕؿيين

 م٭ٮد ي٭ٮق ننأد٭٥ كأٚاكر٥٬
حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 حم٧ؽ ظك٨

 قٕٮدم 1427

246  
ػ٤ي٢ الؿمح٨ 

 ٔجؽالؿمح٨

وٛح اإلرادة اإلهليح يف ا١ٛ٣ؿ 
 اإلقبليم

٧٠ةؿ ٬ةم٥ 
 جنة

 ٬٪ؽم 1401

وةحل٫ حم٧ؽ   247
 ذػري الـ٩جيح

وٛح اخل٤ٜ ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح 
 كاجل٧ةٔح دراقح حت٤ي٤يح

يلع  اعئن٫
 ػٮدةين

 قٕٮدي٫ 1435

248  
ظك٨ ظكني 
 حم٧ؽ دٮجنجي٤ٟ

وٛح ا٥٤ٕ٣ اإل٣يه يف ا١ٛ٣ؿ 
 اإلقبليم

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 دؿيك 1403

حم٧ؽ الكيؽ   249
 الرشيٙ

وٛح ا٣ٞؽرة اإلهلي٫ يف ا١ٛ٣ؿ 
 اإلقبليم

٧٠ةؿ ٬ةم٥ 
 جنة

 قٮداين 1405

251  
قٕٮد ٔجؽ اهلل 

 ا٣٘٪ي٥
 وٛح الالكـ ثني الك٤ٙ كاملذلك٧ني

٬ةم٥  ٧٠ةؿ
 جنة

 قٕٮدم 1399

رٕٚح دظي٥ ٩ةرص   253
 ادلكرسم

وٛح املعجح اإلهليح ٔ٪ؽ اجلىةرل 
٦ٛ٭ٮ٦٭ة كلٮاز٦٭ة كمٮٝٙ اإلقبلـ 

 ٦٪٭ة

٣ُٙ اهلل 
 مبل ػٮص٫

 قٕٮدم 1430

ٔجؽا٣ٞةدر حم٧ؽ   252
 حيىي ا٣٘ة٦ؽم

وٛح ا٣زنكؿ اإل٣يه كرد النج٭ةت 
 ظٮهلة

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1420



 293   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

قٕيؽ ٔٞي٢   251
 قٕيؽ رساج

و٤ح اهلل ثةل١ٮف يف اتلىٮؼ 
 ا٤ٛ٣كيف دراقح ك٩ٞؽ

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 قٕٮدم 1414

254  
قٕٮد قٕؽ ٧٩ؿ 

 ا٣ٕذحيب

ًٮاثٍ اقذ٧ٕةؿ املى٤ُعةت 
ا٣ٕٞؽيح كا١ٛ٣ؿيح ٔجؽ أ٢٬ الك٪ح 

 كاجل٧ةٔح

أمحؽ الكيؽ 
 رمٌةف

 قٕٮدم 1429

255  
ٔجؽ اهلل حم٧ؽ 
 ٔجؽ اهلل ا٣ٞؿين

 ًٮاثٍ اتل١ٛري ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح

ٌلت ثؿ
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 قٕٮدم 1410

٬ؽل ٔجؽال١ؿي٥   256
 مؿيع

َجةع ثين إرسااي٢ كأزؿ٬ة يف ق٤ٮًل٭٥ 
 يف الٮٝخ احلةرض

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 ارد٩يح 1399

257  
قٛؿ ٔجؽالؿمح٨ 

 أمحؽ احلٮايل
 ّة٬ؿة اإلرصةء يف ا١ٛ٣ؿ اإلقبليم

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 قٕٮدم 1407

ػةدل ٔجؽا٣ٕـيـ   258
 حم٧ؽ الكيٙ

تلأكي٢ احلؽيسح يف ا١ٛ٣ؿ ّة٬ؿة ا
 ا٣ٕؿيب املٕةرص دراقح ٔٞؽيح

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1430

259  
ق٤ُةف 

ٔجؽالؿمح٨ محيؽ 
 ا٧ٕ٣ريم

ّة٬ؿة ٩ٞؽ ادلي٨ يف ا٤ٛ٣كٛح 
 احلؽيسح

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1436

261  
ٔجؽاهلل 

ٔجؽالؿمح٨ وة٣ط 
 الؿميؽ

اعمٮراء ٔ٪ؽ اإل٦ة٦يح آزةر٬ة 
 ا٣ٕٞؽي٫

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1435
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ٔجؽا٣ٞةدر حم٧ؽ   263
 حيىي ا٣٘ة٦ؽم

ٔجؽالؿمح٨ ثؽكم ك٦٪٭ض٫ يف دراقح 
 ا٣ٛؿؽ كاألديةف

حم٧ٮد حم٧ؽ 
٫  مـرٔك

 قٕٮدم 1427

262  
قٕيؽ مكٛؿ 

 ٦ٛؿح ا٣ٞعُةين

ٔجؽا٣ٞةدر اجليبلين كآراءق 
 اإلٔذٞةديح كالىٮٚيح ٔؿض ك٩ٞؽ

أمحؽ قٕؽ 
محؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1418

قةل٥ ك٬يب   261
 ٌٝلوةجنة

ٔجؽاهلل ث٨ الكب كآرؤق اإلٔذٞةديح 
 يف ًٮء ٔٞيؽة الك٤ٙ

ٚةركؽ أمحؽ 
 ادلقٮٌف

 دؿيك 1414

ص٭ةد مٮىس   264
ـ٬ؿاين  ال

ٔجؽة النيُةف يف ا٣ٕرص احلةرض 
 كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭٥

أمحؽ 
ٔجؽال٤ُيٙ 
 ا٣ٕجؽال٤ُيٙ

 قٕٮدم 1427

265  
ٚؿيؽ إق٧ةٔي٢ 

 ٚؿيلغ اتلٮين
 ٔجٮديح الاكا٪ةت لؿب ا٣ٕةملني

ٮر ٔجؽالن١
 حم٧ؽ أ٦ةف

 مرصم 1411

حم٧ؽ حم٧ٮد   266
 أثٮرظي٥

ٔس٧ةف ث٨ قٕيؽ ادلاريم كدٚة٫ٔ ٨ٔ 
 ٔٞيؽة الك٤ٙ

٧٠ةؿ ٬ةم٥ 
 جنة

 أردين 1404

267  
أمحؽ ٔجؽال٤ُيٙ 

ٔجؽ اهلل 
 ا٣ٕجؽال٤ُيٙ

ٔى٧ح األ٩بيةء ثني املك٧٤ني كأ٢٬ 
 ال١ذةب

حميي ادلي٨ 
 الىةيف

 قٕٮدم 1403

268  
إظكةف 

ٔجؽا٣٘ٛةر ٔجؽ 
 اهلل مؿزا

أيب ا٣ربٌلت ابل٘ؽادم دراقح  ٔٞيؽة
 ك٩ٞؽ

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 قٕٮديح 1415
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حم٧ؽ ٔجؽاهلل   269
 حم٧ؽ ا٣ٞؿين

 ٔٞيؽة أيب ا٣ٕبلء املٕؿم
قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

 قٕٮدم 1437

271  
إي٧ةف حم٧ؽ 

 محؽم اجل٧ؿم

ٔٞيؽة إٚؿاد اهلل دٕةىل ثةجلٛٓ كالرض 
ثني أ٢٬ الك٪ح كاالزىن ٔرشيح 

 دراقح ٦ٞةر٩ح

ق٤ٮل حم٧ؽ 
 ع٧ةدمامل

 قٕٮديح 1436

ق٤ُةف يلع   273
 ٚؿظةف ا٣ٛييف

ٔٞيؽة اإل٦ة٦يح االزين ٔرشيح يف ثةب 
 األق٧ةء كاألظاكـ ٔؿض كدراقح

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

 قٕٮدم 1437

272  
قٮي٥٤ ٔٞةب 

 اتلٮـ
 قٕٮدم 1399 حم٧ؽ ا٣٘ـايل ٔٞيؽة ابلٕر اآلػؿ

ٚٮزيح محؽ حم٧ؽ   271
 احلرتييش

ٔٞيؽة اتلس٤ير صـكر٬ة 
 ٞؽكدُٮر٬ة،ٔؿض ك٩

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الكةيط

 قٕٮديح 1423

إنرشاح أمحؽ   274
 ٔجؽاهلل ٝؿارة

 ٔٞيؽة الكٛةريين ٔؿض ك٩ٞؽ
حم٧ؽ ظكةف 

 ٠كجح
 قٕٮديح 1421

حم٧ؽ يلع حم٧ؽ   275
 آؿ ٧ٔؿ

ن  ة ٔٞيؽة احل٭ٮد يف ٤ٚكُني ًٔؿ
ن   ك٩ٞؽا

إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ 
 إثؿا٬ي٥

 قٕٮدم 1422

ـق ث٪ٮ٫٩  276  ٦٪ةؿ مح
ٔٞيؽة احل٭ٮد كاجلىةرل يف مؿي٥ 

 ٤ٔي٭ة الكبلـ ٔؿض ك٩ٞؽ

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮديح 1435

أمحؽ قٕؽ محؽاف   277
 ا٣٘ة٦ؽم

 ٔٞيؽة ػذ٥ اجلجٮة ثةجلجٮة املع٧ؽيح
 ٔس٧ةف ٔجؽ
 امل٪٥ٕ ٔحل

 قٕٮدم 1398
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ٔجؽ اهلل ٩ةرص   278
 قٕؽ الرسظةين

ٔٞيؽة ٔجؽا٣ٞة٬ؿ ابل٘ؽادم يف 
 وٛةت اهلل دٕةىل كإٔٚةهل ٔؿض ك٩ٞؽ

حم٧ؽ قيؽ 
 أمحؽ املكري

 قٕٮدم 1416

يٮنف ثةيل ٧ٔؿ   279
 دٮرم

ٔٞيؽدة اتلس٤ير كالى٤ت كمٮٝٙ 
 اإلقبلـ ٦٪٭٧ة

حميي ادلي٨ 
 الىةيف

1403 
قةظ٢ 
 ا٣ٕةج

بك٧ح أمحؽ   281
 صكت٪يح

ٔٮام٢ حتؿيٙ رقة٣ح املكيط ٤ٔي٫ 
الكبلـ ظىت دل٧ٓ ا٣ٞكُ٪ُيجيح 

 869الؿاثٓ املك١ٮين اثلة٨٦ اعـ 

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 قٕٮديح 1418

283  
 جنةة مٮىس يلع

 ادليت
 اغيح ال١ٮف ثني اإلقبلـ كاملةديح

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

 قٕٮديح 1424

282  
حم٧ؽ إثؿا٬ي٥ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٕٮيض

ٚةًعح امل٤عؽي٨ ك٩ةوعح املٮظؽي٨ 
ل٤ٛٞي٫ ٔبلء ادلي٨ ابلؼةرم دراقح 

 كحتٞيٜ

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 ٠ٮييت 1415

أمحؽ ٩ةرص   281
 أثٮٚةرع

ٚذط اخلة٣ٜ رشح دل٧ٓ احلٞةاٜ 
الؿٝةاٜ يف ممةدح رب ا٣ٕةملني لئل٦ةـ ك

 الى٪ٕةين حتٞيٞة كد٤ٕيٞة

حم٧ٮد حم٧ؽ 
ح  مـرٔك

 قٕٮدم 1420

ثؿًلخ اهلل ظجيت   284
 اهلل ٠ؿا٦خ

ٜ كالؿٝةاٜ  ٜ رشح دل٧ٓ احلٞةا ٚذط اخلة٣
يف ٧٩ةذج رب اخلبلاٜ لئل٦ةـ الى٪ٕةين 

 حتٞيٜ كدراقح ا٣ٞك٥ اثلةين

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

 املؿمؽم

 ٬٪ؽم 1422

حم٧ؽ ٠جري أمحؽ   285
 مٮدرم

ٚؿؽ اهل٪ؽ امل٪تكجح لئلقبلـ يف ا٣ٞؿف 
 ا٣ٕةرش اهلضؿم كآزةر٬ة يف ا٣ٕٞيؽة

إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ 
 إثؿا٬ي٥

 ٬٪ؽم 1420
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ػةدـ ظكني إ٣يه   286
 خبل

ٚؿٝح أ٢٬ ا٣ٞؿآف ثجة٠كذةف كمٮٝٙ 
 اإلقبلـ ٦٪٭ة

وبلح 
ٔجؽا٤ٕ٣ي٥ 

 إثؿا٬ي٥

 ٬٪ؽم 1401

قٕؽ يلع حم٧ؽ   287
 الن٭ؿاين

ننأد٭ة ٔٞةاؽ٬ة ٚؿٝح األظجةش 
 آزةر٬ة ٔؿض ك٩ٞؽ

أمحؽ قٕؽ 
محؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1422

يٮقٙ ٔجؽاهلل   288
 ظكني احلةزيم

 ٚؿٝح اجلةركديح الـبؽيح ٔؿض ك٩ٞؽ

٬نةـ 
إق٧ةٔي٢ 

 الىيين

 قٕٮدم 1431

مٮٌف بنري   289
 ٔجؽاملضيؽ

ٚؿٝح اجل٧٭ٮريٮف ثةلكٮداف كمٮٝٙ 
 اإلقبلـ ٦٪٭ة

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 قٮداين 1405

ػةدل ٚٮاز حم٧ؽ   291
 احلةريث

 ٚؿٝح النيؼي٫ ٔؿض ك٩ٞؽ

٬نةـ 
إق٧ةٔي٢ 

 الىيين

 قٕٮدم 1435

ٚة٧َح محيؽ صٮد   293
 اهلل احلكين

١ٚؿ ٫َ ظكني يف ًٮء ا٣ٕٞيؽة 
 اإلقبل٦يح

حم٧ؽ 
ٔجؽاحلةِٚ 

 ٔجؽق

 قٕٮديح 1431

وة٣ط ٔجؽ اهلل   292
 ا٣ٕجٮد

١ٚؿة ا٣ٞٮ٦يح ا٣ٕؿبيح ىلع ًٮء 
 اإلقبلـ

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 قٕٮدم 1398
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سنة 
 املناقشة
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ٚ٭ؽ صةثؿ قٕيؽ   291
 الكٛيةين

ٝةٔؽة ا٣تك٤ي٥ ٔ٪ؽ الك٤ٙ 
 ظٞيٞذ٭ة كلٮاز٦٭ة

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮدم 1435

حم٧ؽ ػ٤ٙ   294
 َ٪ٙ اهلؾيل

ٝةٔؽة ال١ٙ ٧ٔة مضؿ ثني 
الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ ٔ٪ؽ ا٢٬ 
 الك٪ح كاجل٧ةٔح كالؿد ىلع املؼة٣ٛني

٣ُٙ اهلل 
مبل 

ٔجؽا٣ْٕي٥ 
 ػٮص٫

 قٕٮدم 1437

ح ظك٨ ُٔي  295
 حم٧ؽ الك٭ييم

ٝةٔؽة رد املتنةث٫ إىل املعك٥ 
ك٩ىٮص االٔذٞةد كدُجيٞةد٭ة ٔ٪ؽ 

 أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

قةل٥ حمع٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1437

دمي٤ح أمحؽ حم٧ؽ   296
 وٞؿ

ٌٝةية ا٣ٕٞيؽة ك٦٪٭ش ادلٔٮة يف 
 ٝىح ٩ٮح ٤ٔي٫ الكبلـ

أمحؽ امل٭ؽم 
 حم٧ؽ امل٭ؽم

 مرصيح 1411

297  
ٔجؽاهلل 

ٔجؽالؿزاؽ 
 ىييما٣ٕ

ٌٝيح ق٧ةع األمٮات كاملكةا٢ 
 ا٣ٕٞؽيح املذ٫ٞ٤ٕ ث٭ة

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1431

298  
حم٧ؽ بكحف 
حم٧ؽ ٦ٞجٮؿ 

 الكٛيةين

ٝٮأؽ األق٧ةء كاألظاكـ ٔ٪ؽ ميغ 
 اإلقبلـ اث٨ دي٧يح.

أمحؽ قٕؽ 
محؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1425

299  
أقٕؽ ٔجؽق أمحؽ 

 كاوٌل

ٝٮت ا٤ٞ٣ٮب يف دٮظيؽ ٔبلـ ا٣٘يٮب 
يؽ ا٣ٕبل٦ح احلك٨ ث٨ ػةدل ث٨ ل٤ك

 ٔـ ادلي٨ احلةزيم دراقح كحتٞيٜ

أثٮ زيؽ حم٧ؽ 
 ا٣ٞيب

 قٕٮدم 1436



 299   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

111  
٧٠ةؿ قةل٥ أمحؽ 

 الرصيرصم

ٝيةس ا٣٘ةات إىل النة٬ؽ دلل 
ن  ة ا٣ٛبلقٛح كاملذلك٧ني كآزةرق ًٔؿ
ك٩ٞؽان ىلع ًٮء ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح 

 كاجل٧ةٔح

أمحؽ قٕؽ 
محؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1422

113  
٪ىٮر ٚ٭يؽ ٦

 زام٢ الرشيٙ

٠ذةب أظٮاؿ أَٛةؿ املك٧٤ني 
 ل٤ربًلٮم دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1434

112  
دمي٢ 

ٔجؽاملعك٨ 
 ا٣ٞؿأح

٠ذةب أٝةكي٢ اثلٞةت يف دأكي٢ 
األق٧ةء كالىٛةت ل٤نيغ مؿيع 

 ال١ؿيم حتٞيٜ

٧٠ةؿ ٬ةم٥ 
 جنة

 أردين 1401

ة ٩ٕكةف   111 ًر
ُٰٕ٦ 

ربم ٠ذةب اإلثة٩ح إلث٨ ثُح ا١ٕ٣
 حتٞيٜ كدراقح

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 يٮقٙ

 قٮرم 1403

٬نةـ اق٧ةٔي٢   114
 يلع الىيين

٠ذةب اإلٔذىةـ يف ذـ ابلؽع 
ل٤نةَيب ٨٦ ابلةب اثلة٨٦ كظىت 

 ٩٭ةيح ابلةب ا٣ٕةرش حتٞيٜ

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1414

 أػرت دمةؿ ٧ٞ٣ةف  115
٠ذةب اإلٔذٞةد ل٤ؿاٗت األوٛ٭ةين 

 حتٞيٜ كدراقح

حميي ادلي٨ 
 الىةيف

 ٬٪ؽم 1402

116  
إثؿا٬ي٥ يلع 

 اتل٭ةيم

٠ذةب اإل٦ة٦ح كالؿد ىلع الؿاٌٚح 
ل٤عةِٚ أيب ٩ٕي٥ أمحؽ ٔجؽ اهلل 

 األوج٭ةين حتٞيٜ كدراقح

٧٠ةؿ ٬ةم٥ 
 جنة

 ٦٘ؿيب 1404
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

حم٧ؽ قٕيؽ   117
 إثؿا٬ي٥ قيؽ أمحؽ

٠ذةب اإلي٧ةف ال١جري لنيغ اإلقبلـ 
ن.  إث٨ دي٧يح دراقحن كحتٞيٞة

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 يطالكة

 مرصم 1423

وة٣ط حم٧ؽ   118
 ادل٦ييج

يط رشح اجلة٦ٓ  ٠ذةب اتلًٮ
الىعيط إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ 

 ٨٦ أكؿ ٠ذةب اتلٮظيؽ إىل ٩٭ةيذ٫

ق٤ي٧ةف ٔجؽ 
 اهلل الك٤ٮيم

 قٕٮدم 1419

قٕؽ يلع حم٧ؽ   119
 الن٭ؿاين

يط لرشح اجلة٦ٓ  ٠ذةب اتلًٮ
الىعيط إلث٨ امل٨ٞ٤ دراقح كحتٞيٜ 

 ٠ذةيب الؿٚةؽ كا٣ٞؽر

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 قٕٮدم 1418

قيؽ ظك٨   131
 قيؽثةٗضٮاف

٠ذةب ادلايع إىل اإلقبلـ يف أوٮؿ 
 ٥٤ٔ الالكـ حتٞيٜ كدراقح

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 دؿيك 1406

133  
يٮقٙ ٔجؽ اهلل 

 يٮقٙ الٮاث٢

٠ذةب الؿد ىلع اجل٭٧يح ٨٦ ٠ذةب 
اإلثة٩ح ال١ربل إلث٨ ثُح ا١ٕ٣ربم 

 حتٞيٜ كدراقح

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 يؽاردك

 قٕٮدم 1410

132  
ٔجؽاهلل قٕيؽ 
 وة٣ط ا٣ٕذحيب

٠ذةب الؿد ىلع امل٪ُٞيني دراقح 
إىل آػؿ  321كحتٞيٜ ٨٦ ال٤ٮح ر٥ٝ 

 ال١ذةب

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1437

ٔجؽاهلل ّةٚؿ   131
 ٔجؽاهلل الن٭ؿم

٠ذةب الؿد ىلع امل٪ُٞيني لنيغ 
االقبلـ أمحؽ ث٨ ٔجؽاحل٤ي٥ ث٨ 

ٜ ٨٦ دي٧يح رمح٫ اهلل دراقح كحتٞي
 339لٮظح  218أكؿ ال١ذةب إىل ص 

حم٧ؽ يرسم 
 صٕٛؿ حم٧ؽ

 قٕٮدم 1429
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سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

قٕيؽ مكٛؿ   134
 ٦ٛؿح ا٣ٞعُةين

٠ذةب الؿكض األ٩يٜ يف إزجةت إ٦ة٦ح 
أيب ثكؿ الىؽيٜ إلث٨ زجنٮي٫ 
ابلؼةرم دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ 

إىل آػؿ  351اثلة٣ر ٨٦ ال٤ٮظح 
ح  املؼَُٮ

حم٧ٮد أمحؽ 
 ػٛةيج

 قٕٮدم 1414

135  
قةل٥  حم٧ؽ قٕيؽ

 ٝجي٢ ا٣ٞعُةين

٠ذةب الك٪ح لئل٦ةـ أيب ٔجؽالؿمح٨ 
ث٨ ظ٪ج٢ النحجةين حتٞيٜ كدراقح 

 الك٪ح

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 قٕٮدم 1405

136  
ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ق٤ي٧ةف ادل٦ييج

٠ذةب الرشيٕح أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨ 
قني اآلصؿم دراقح كحتٞيٜ إىل 

ـء ا٣ٕةرش  ٩٭ةيح اجل

رامؽ الؿاصط 
 الرشيٙ

 دمقٕٮ 1409

137  
ق٭ةـ أمحؽ حم٧ؽ 

 املع٧ؽم

٠ذةب الىةرـ امل٪يك يف الؿد ىلع 
الكجيك لئل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ 

 ـه744ٔجؽاهلةدم احل٪جٌل املذٮيف ق٪ح
دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ ٝٮؿ 
املؤ٣ٙ ٝةؿ املٕرتض احلؽير اتلةقٓ 

 إىل ٩٭ةيح ابلةب اثلة٣ر

لٮلٮة 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞٮيٌٛل

 قٕٮديح 1428

138  
ف ٔجؽ اهلل ٔس٧ة

 آدـ

٠ذةب ا٣ٞؽر ٨٦ ٠ذةب اإلثة٩ح ٨ٔ 
رشيٕح ا٣ٛؿٝح اجلةصيح كدلة٩جح ا٣ٛؿؽ 

 املؾمٮ٦ح حتٞيٜ كدراقح

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 قٮداين 1407
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 املناقشة
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حم٧ؽ مٮٜٚ ٧ٔؿ   139
 قٞةؼ

٠ذةب امل٪ةّؿة ثني أ٢٬ الك٪ح 
 كالؿاٌٚح دراقح كحتٞيٜ

أمحؽ حم٧ؽ 
 ابل٪ةين

 قٮرم 1411

121  
٧ٔؿ كٚيٜ 

 ادلأٮؽ

حتٛح األديت يف الؿد ىلع أ٢٬  ٠ذةب
 الى٤يت دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 بل٪ةين 1402

123  
ٔجؽ اهلل يلع 
 ظكني املبل

٠ذةب رد ا٣ٛىٮص املكىم مؿدجح 
الٮصٮد ك٦زن٣ح الن٭ٮد ل٧٤بل يلع 

 ا٣ٞةرم حتٞيٜ كدراقح

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 ٠ٮييت 1409

122  
أمحؽ قٕؽ محؽاف 

 ا٣٘ة٦ؽم

ح أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ ٠ذةب رش
 الك٪ح كاجل٧ةٔح حتٞيٜ

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 يٮقٙ

 قٕٮدم 1402

ٚة٧َح أمحؽ قةل٥   121
ـ٬ؿاين  ال

٠ذةب رشح الىؽكر حبةؿ املٮىت 
دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ األكؿ -كا٣ٞجٮر

٨٦ -٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ثةب
 ال يكأؿ يف ا٣ٞرب.

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الكةيط

 قٕٮديح 1424

٦٪رية مني٢ٕ   124
 ٔجؽرب٫ الك٤يم

٠ذةب رشح الىؽكر برشح ظةؿ 
املٮىت كا٣ٞجٮر دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ 
اثلةين كيجؽأ ٨٦ ثةب ْٚةٔح ا٣ٞجٮر 

كق٭ٮتل٭ة ىلع املؤ٦٪ني إىل آػؿ 
 ال١ذةب.

أمحؽ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 الكةيط

 قٕٮديح 1423
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أمحؽ مؿيع   125
 ٔجؽاهلةدم

٠ذةب مٕت اإلي٧ةف لئل٦ةـ أيب حم٧ؽ 
 ٔجؽاجل٤ي٢ ا٣ٞرصم حتٞيٜ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 قٕٮدم 1405

126  
وٞؿ ظك٨ حم٧ؽ 

 ا٣٘ة٦ؽم

٠ذةب وٛةت رب ا٣ٕةملني الث٨ 
املعت الىة٦خ ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل 
ثةب ػ٤ٜ املبلاكح كاجل٨ كاحلٮر 

 ا٣ٕني كالؿكح

٬نةـ 
إق٧ةٔي٢ 

 الىيين

 قٕٮدم 1435

ظكني ص٤يٕت   127
 ظكني الكٕيؽم

٠ذةب ٚذط املضيؽ يف رشح اتلٮظيؽ 
ةف اث٨ ٔجؽا٣ٕـيـ ث٨ ل٤نيغ ٔس٧

٦٪ىٮر دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ اثلةين 
 /ب إىل ٩٭ةيح ال١ذةب٨٦311 ال٤ٮظح 

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 ٠ٮييت 1421

قٕٮد ٔجؽا٣ٕـيـ   128
 ا٣ٕؿييف

ذط املضيؽ يف رشح اتلٮظيؽ  ٠ذةبٚ 
ـ ث٨ ٦٪ىٮر  ل٤نيغ ٔس٧ةف ث٨ ٔجؽا٣ٕـي

دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ األكؿ ٨٦ أكؿ 
ب(٩٭ةيح ابلةب /311ال١ذةب إىل لٮظح)

 اثلةين كا٣ٕرشكف

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1422

129  
ٗٮيؽ مجةب 

 وة٣ط ا٣٘ة٦ؽم

٠ذةب ٩٭ش ابلبلٗح دراقح ٔٞؽيح 
 ٩ٞؽيح

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

 قٕٮدم 1434

ٗربا٬ي٥ حم٧ؽ   111
 إثؿا٬ي٥ ابلييح

٠نٙ األرسار ك٬ذٟ األقذةر أليب 
 ثكؿ ابلةٝبلين دراقح كحتٞيٜ

وة٣ط 
دربةش 
ـ٬ؿاين  ال

 قٕٮدم 1437
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113  
مكةٔؽ دليٮؿ 
 وة٣ط املُؿيف

٠نٙ دٝةاٜ احلٞةاٜ كايٌةح 
ا٣ُؿااٜ تلٌف ادلي٨ أيب ثكؿ ث٨ 

ػػ  651رشؼ ث٨ حمك٨ الىة٣يح 
  ـهدراقح كحتٞي728ٜ

حم٧ؽ يرسم 
 صٕٛؿ حم٧ؽ

 قٕٮدم 1429

اعئن٫ حمٛٮظ   112
 حيىي احلؿٝةين

آليةت كاألظةدير كاآلزةر ا٣ٕٞؽيح 
ط الٮاردة يف ٩يب اهلل ٬ٮد كوة٣

ن كدراقح  ٤ٔي٭٧ة الكبلـ دمٕة

اعئن٫ يلع 
 اخلٮدةين

 قٕٮديح 1435

111  
ٚ٭ؽ ٠ؿي٥ حم٧ؽ 

 األ٩ىةرم

٭ة ٔ٪ؽ  ال إاهل إاال اهلل ٦ٕ٪ة٬ة كرشَك
 الك٤ٙ

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1427

٧٠ةؿ قةل٥ محؽ   114
 الرصيرصم

٦ة ثٕؽ احلؽازح اجلْؿيح كاتلُجيٜ 
 كأزؿ٬ة ىلع ا٣ٕةل٥ اإلقبليم

أظؽ الكيؽ 
 رمٌةف

 قٕٮدم 1434

دمٕةف حم٧ؽ أمحؽ   115
 الن٭ؿم

٦جؽأ الكبجيح ٔ٪ؽ األمةٔؿة دراقح 
 ٩ٞؽيح

أمحؽ الكيؽ 
 رمٌةف

 قٕٮدم 1430

116  
ٔجؽالؿؤكؼ حم٧ؽ 

 ٔس٧ةف ػريم

حمجح الؿقٮؿ وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ 
 ثني اإلدجةع كاإلثذؽاع

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 قٮداين 1410

ػ٤ي٢ الؿمح٨   117
 ٔجؽالؿمح٨

احلٌةرة  حم٧ؽ إٝجةؿ كمٮ٫ٛٝ ٨٦
 ا٣٘ؿبيح

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 ٬٪ؽم 1405

ػةدل صؿيؽ ٬بلؿ  118
 ا٣ٕزنم

حم٧ؽ ثةٝؿ الىؽر كآراؤق االٔذٞةديح 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮدم 1432
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119  
يلع ٔجؽاهلل 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣ٛ٭يؽ

حم٧ؽ زا٬ؽ ال١ٮزؿم كآراؤق 
 اإلٔذٞةديح...ٔؿض ك٩ٞؽ.

أمحؽ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

آؿ 
 ٔجؽال٤ُيٙ

 قٕٮدم 1424

141  
ٔحىس يٮصة آر 

 مىُىف

حم٧ؽ اع٠ٙ ٔرصق كص٭ٮدق يف 
 ادلٔٮة اإلقبل٦يح

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 دؿيك 1411

مٮيض ق٤ي٧ةف   143
 ال١ؿيؽا

حم٧ؽ ٔجؽاهلل دراز كص٭ٮدق يف دٞؿيؿ 
 ادلٔٮة

إثتكةـ أمحؽ 
 دمةؿ

 قٕٮديح 1429

منة٢ٔ ػةدل   142
 ٧ٔؿ ثةٝةيس

خمذرص املٕذ٧ؽ يف أوٮؿ ادلي٨ 
رمح٫ اهلل ل٤ٞةيض أيب يًٕل ا٣ٛؿاء 

دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ األػري ٨٦ 
٪ٮا٩٭ة 58املؼُٮط ٨٦ ال٤ٮظح ) ( ٔك

 إرقةؿ الؿق٢ إىل آػؿ املؼُٮط.

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

1425 

  

وة٣ط دربةش   141
ـ٬ؿاين  مٮىس ال

خمذرص درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ 
لئل٦ةـ ثؽرادلي٨ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ 

ث٨ ٔجؽاهلل ث٨ أمحؽ اهلاكرم 
 ـهدراقح كحتٞيٜ 786يف النةٚيع املذٮ

٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٝٮهل "آػؿ املضرل 
األكؿ ٨٦ ا٣جكؼح ا٣يت ٤ٔي٭ة ػٍ 

 املى٪ٙ رمح٫ اهلل"

أمحؽ ٩ةرص 
 احل٧ؽ

 قٕٮدم 1427
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أمحؽ ق٤ي٥ دػي٢   144
 اهلل احلؿيب

مكةا٢ اإلي٧ةف ٔ٪ؽ اث٨ ظــ 
 كمٮا٫ٛٝ ٨٦ ا٣ُٮااٙ املؼة٣ٛح ٚي٫

ق٤ي٧ةف ٔجؽ 
 اهلل الك٤ٮيم

 قٕٮدم 1422

٩ةرص محؽاف   145
 اجل٭ين

مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة ا٣يت ظىك ٚي٭ة ميغ 
اإلقبلـ اث٨ دي٧يح اإلدمةع يف أثٮاب 

اجلجٮات كا٣ٞؽر كاحلٮـ اآلػؿ 
 كاإل٦ة٦ح كاخلبلٚح كا٣ٛؿؽ

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1422

إ٦ذيةز أمحؽ حم٧ؽ   146
 يةقني

 مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة يف قٮرة الىةٚةت

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 م٬٪ؽ 1416

147  
ٔجؽ اهلل حم٧ؽ 
 ر٦يةف الؿ٦يةف

مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة يف ٠ذةيب امل٥٤ٕ 
(كاملٛ٭٥ 516ل٧٤ةزين)ت

يب)ت ٬(يف رشظي٭٧ة 656ل٤َٞؿ
 لىعيط مك٥٤ ٔؿض ك٩ٞؽ

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 قٕٮدم 1421

ٚةيـ ٚٮاز مٕٮاف   148
 ا٣ٕذحيب

مكةا٢ اجلجٮة ٔ٪ؽ اث٨ صؿيؿ ا٣ُربم 
ن كدراقح  يف دٛكريق دمٕة

ٔجؽا٣ٕـيـ 
أمحؽ 

 حل٧يؽما

 قٕٮدم 1436

إي٧ةف وة٣ط قةل٥   149
 ا٤ٕ٣ٮاين

مىةدر اتل٤ٌف كأوٮؿ االقذؽالؿ يف 
مكةا٢ اإلٔذٞةد ٔ٪ؽ اإل٦ة٦يح اإلزىن 

 ٔرشيح ٔؿض ك٩ٞؽ

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮدي٫ 1427

151  
حم٧ؽ محٮد وة٣ط 

 ا٣ٛٮزاف

٦ْة٬ؿ اإلي٧ةف يف مٕةاؿ احلش 
ٮا٬ؿ اإلحنؿاؼ ٚي٭ة  كمنةٔؿق ّك

يلع ث٨ ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣ي٤ين

 قٕٮدم 1426
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153  
ػةدل حم٧ؽ 
ٔجؽال١ؿي٥ 

ـ٬ؿاين  ال

٦ْة٬ؿة املؼة٣ٛني أ٩ٮأ٭ة كأظاك٦٭ة 
 ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1431

مؿي٥ ٔجؽا٣ٕةيل   152
 الىةٔؽم

٦ٕةين أق٧ةء اهلل احلكىن ثني أ٢٬ 
 الك٪ح كخمة٣ٛي٭٥

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدي٫ 1431

مؿي٥ ظك٨   151
 ديضةين

ا٥٤ٕ٣ اإل٣يه ٔ٪ؽ احل٭ٮد  ٦ٛ٭ٮـ
 كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٫

أظبلـ حم٧ؽ 
 قٕيؽ ثةمحؽاف

 قٕٮديح 1429

154  
ػةدل ٔجؽاهلل 
 ٧ٔؿ ادل٦ييج

ماك٩ح آؿ ابليخ ٔ٪ؽ اإل٦ة٦يح األزين 
 ٔرشيح

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1435

155  
قٕؽيح حم٧ؽ 

حم٧ؽ يلع 
 أثٮرزيـة

 ماك٩ح املؿأة ثني املكيعيح كاإلقبلـ

وبلح 
ي٥ ٔجؽا٤ٕ٣

 إثؿا٬ي٥

 قٕٮديح 1408

مكةٔؽ دليٮؿ   156
 وة٣ط املُؿيف

ُمبل يلع ٝةرم كآراءق اإلٔذٞةديح يف 
 اإلهليةت ٔؿض ك٩ٞؽ.

أمحؽ قٕؽ 
محؽاف 
 ا٣٘ة٦ؽم

 قٕٮدم 1423

157  
يةرس ٔجؽالؿمح٨ 

ٔجؽا٣ٞةدر 
 األمحؽم

مبلظ٥ آػؿ الـ٦ةف ٔ٪ؽ املك٧٤ني 
 كأ٢٬ ال١ذةب كآزةر٬ة ا١ٛ٣ؿيح

أمحؽ يلع 
 ٔجؽا٣ٕةؿ

 ٮدمقٕ 1430

ثؽر ٔجؽالؿزاؽ   158
 ٔجؽ اهلل املةص

 ٦٪ةثؿ ادلٔٮة اإلقبل٦يح املٕةرصة
قيؽ قةثٜ 

 اتل٭ةيم
 ٠ٮييت 1409
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ٔجؽالؿمح٨ حم٧ٮد   159
 ػ٤يٛح إدريف

٦٪ة٬ش املؼة٣ٛني أل٢٬ الك٪ح 
كاجل٧ةٔح يف االقذؽالؿ ىلع 

 ا٣٘يبيةت ثني أ٢٬ الك٪ح كخمة٣ٛي٭٥

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1430

161  
أمحؽ ٔجؽال٤ُيٙ 

ٔجؽ اهلل 
 ا٣ٕجؽال٤ُيٙ

 ٦٪٭ش إ٦ةـ احلؿ٦ني يف دراقح ا٣ٕٞيؽة

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 قٕٮدم 1410

أمحؽ حم٧ؽ ظةق٨   163
 ا٣ٞؿيش

٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح يف 
االقذؽالؿ ىلع اجلجٮة كالؿد ىلع 

 املؼة٣ٛني

ٔحىس 
ٔجؽاهلل 
 الكٕؽم

 قٕٮدم 1429

أمحؽ ٔجؽاهلل   162
 قةل٥ اجلٮيه

٧ةٔح يف ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح كاجل
اتلٕةم٢ ٦ٓ اخلبلؼ يف ٚؿكع مكةا٢ 

 ا٣ٕٞيؽة دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

رشيٙ 
النيغ وة٣ط 

 اخلُيت

 قٕٮدم 1434

161  
ٔجؽالؿمح٨ 
ٔجؽالؿظي٥ 

 ا٣ٞؿيش

٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح يف 
 اتلٕةم٢ ٦ٓ ا٣ٛنت

حم٧ؽ يرسم 
 صٕٛؿ حم٧ؽ

 قٕٮدم 1430

وة٣ط ًيٙ اهلل   164
 ٔٮاض ا٤ُ٣يح

ا٣ٛؿؽ ٨٦ ٦٪٭ش اث٨ ظــ يف دراقح 
 ػبلؿ ٠ذةب ا٣ٛى٢

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮدم 1429

165  
١ٔؿ٦ح أثٮ ثكؿ 

ٔجؽا٣ٞةدر 
 األ٩ىةرم

٦٪٭ش اث٨ ػرلكف يف دراقح ا٣ٛؿؽ 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

إثؿا٬ي٥ 
ػ٤يٛح 

 ٔجؽال٤ُيٙ

1436 
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أنف أمحؽ ظك٨   166
 ٠ؿزكف

٦٪٭ش اإلقبلـ يف دـًليح اجلٛف كأزؿق 
 يف ادلٔٮة إىل اهلل دٕةىل

أمحؽ أمحؽ 
 تأثٮالكٕةدا

 قٮرم 1416

ث٪ؽر حم٧ؽ يلع   167
 ا٧ٕ٣ٮدم

٦٪٭ش اإل٦ةـ اث٨ اجلٮزم كآراؤق 
 االٔذٞةديح ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔس٧ةف يلع 
 ظك٨

 قٕٮدم 1436

مرشؼ يلع   168
 ٔجؽاهلل ا٣٘ة٦ؽم

٦٪٭ش اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ يف رشح 
 اق٧ةء اهلل احلكىن.

أمحؽ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

آؿ 
 ٔجؽال٤ُيٙ

 قٕٮدم 1425

169  
يٮقٙ حم٧ؽ ييح 

 املع٧ةدم

إل٦ةـ حيىي ث٨ أيب اخلري ٦٪٭ش ا
ا٧ٕ٣ؿاين يف دٞؿيؿ مكةا٢ االٔذٞةد 

 ٔؿض كدراقح

أمحؽ 
ٔجؽال٤ُيٙ 
 ا٣ٕجؽال٤ُيٙ

 قٕٮدم 1430

يلع يلع صةثؿ   171
 احلؿيب

٦٪٭ش ادلٔٮة اجلجٮيح يف املؿظ٤ح 
 امل١يح

حم٧ؽ ُٝت 
 إثؿا٬ي٥

 ي٧ةين 1402

173  
بنري يلع حم٧ؽ 

 النييخ

٦٪٭ش النيغ حم٧ؽ ا٣٘ـايل يف دٞؿيؿ 
 ا٣ٕٞيؽة ٔؿض ك٩ٞؽمكةا٢ 

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

 قٕٮدم 1433

172  
مٮٜٚ ٔجؽاهلل يلع 

 ٠ؽق٫

٦٪٭ش ا٣ٞةيض أيب ثكؿ اث٨ ا٣ٕؿيب 
املةليك يف رشح األق٧ةء احلكىن ٨٦ 
ن  ة ػبلؿ ٠ذةث٫ األ٦ؽ األٝىص ًٔؿ

ن   ك٩ٞؽا

أمحؽ يلع 
 ٔجؽا٣ٕةؿ

 قٕٮدم 1429
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يلع حم٧ؽ ٩ةرص   171
 ٚٞييه

٦٪٭ش ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف ادلٔٮة إىل 
 ي٧ةفاإل

ٔٮض اهلل 
 ظضةزم

 قٕٮدم 1395

174  
أٚ٪ةف محؽ حم٧ؽ 

 ا٧٘٣ةس

٦٪٭ش ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف دظي 
 مج٭ةت امل٤عؽي٨

قٕٮد 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ا٣ٕؿييف

 قٕٮديح 1437

ٚؿيةؿ ٔجؽا٣ٞةدر   175
 ثكؿ اعثؽ

٦٪٭ش ا٣ٞؿآف يف املؿظ٤ح املؽ٩يح يف 
 دٞؿيؿ مكةا٢ االٔذٞةد

أثٮ زيؽ حم٧ؽ 
 حم٧ؽ ميك

 قٕٮدي٫ 1435

 ٔس٧ةف ٔجؽ اهلل  176
 ال١ٮيك

٦٪٭ش ا٣ٞؿآف كا٥٤ٕ٣ يف إزجةت 
 األلٮ٬يح

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 دٮنيس 1405

يٮقٙ حم٧ؽ   177
 وة٣ط األمحؽ

٦٪٭ش املذلك٧ني كا٣ٛبلقٛح امل٪تكبني 
لئلقبلـ يف اإلقذؽالؿ ىلع كصٮد اهلل 

ٔؿض ك٩ٞؽ يف ًٮء ٔٞيؽة أ٢٬ 
 الك٪ح كاجل٧ةٔح

أمحؽ امل٭ؽم 
 حم٧ؽ امل٭ؽم

 أردين 1412

178 
ٚ٭ؽ حم٧ؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ا٣ٞؿيش

٦٪٭ش ظك٨ ظ٪يف كمٮ٫ٛٝ ٨٦ 
 أوٮؿ االٔذٞةد

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮدم 1432

179  
ٔجؽاهلل حم٧ؽ 

 املةليك

٦٪٭ش حم٧ؽ أرًلٮف يف ٩ٞؽ ادلي٨ 
كا٣رتاث اإلقبليم دراقح ٩ٞؽيح 

 حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1431
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ٔحىس ٔجؽ اهلل   181
 قٕؽم ا٣٘ة٦ؽم

يؽمٮا٩ٓ إ٩ٞةذ ال  ٔٮ
أمحؽ ٩ةرص 

 احل٧ؽ
 قٕٮدم 1411

183  
ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 

 ثةرميؽ

مٮىس ك٬ةركف ٤ٔي٭٧ة الكبلـ يف 
األقٛةر اخل٧كح ٔؿض ك٩ٞؽ يف ًٮء 

 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

حم٧ؽ ظكةف 
 ٠كج٫

 قٕٮدم 1428

182  
ٔجؽاملعك٨ 
ق٤ي٥ ق٤يم 

 الىةٔؽم

مٮٝٙ أمحؽ الاكدت ٨٦ ٩ْؿيح 
اإل٦ة٦ح ٔ٪ؽ النيٕح االزىن ٔرشيح 

 دراقح حت٤ي٤يح

محؽ ٝٮميت أ
 خم٤ٮؼ

 قٕٮدم 1436

حلًل ٩ٮرم ييح  181
 احلؿيب

مٮٝٙ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٨٦ 
 األقجةب كآراء املؼة٣ٛني

أمحؽ حم٧ؽ 
 ابل٪ةين

 قٕٮديح 1419

184  
يلع وة٣ط حم٧ؽ 

 املٞٮيش

مٮٝٙ اث٨ اجلٮزم ٨٦ الىٮٚيح ٨٦ 
 ػبلؿ ٠ذةث٫ د٤جحف إث٤حف

ٔجؽ اهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1415

 ٔجؽالؿؤكؼ حم٧ؽ  185
 ٔس٧ةف

 مٮٝٙ اث٨ ا٣ٞي٥ ٨٦ اتلىٮؼ
حم٧ٮد أمحؽ 

 ػٛةيج
 قٮداين 1418

 أمحؽ حم٧ؽ ث٪ةين  186
مٮٝٙ اث٨ دي٧يح ٨٦ اتلىٮؼ 

 كاملذىٮٚح

حم٧ؽ يٮقٙ 
 النيغ

 قٕٮدم 1398

ٝؽريح ٔجؽاحل٧يؽ  187
 م٭ةب ادلي٨

مٮٝٙ اث٨ دي٧يح ٨٦ املٕزت٣ح يف 
 مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة

وبلح 
ٔجؽا٤ٕ٣ي٥ 

 إثؿا٬ي٥

 مرصيح 1406
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ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

جؽالؿمح٨ مؿي٥ ٔ  188
 الـام٢

 مٮٝٙ اث٨ دي٧يح ٨٦ اجلرصا٩يح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ٔجؽ اهلل 

 ٔجيؽ

 قٕٮديح 1406

قٕيؽ ٔجؽاهلل   189
 قٕؽ الن٧ؿاين

مٮٝٙ اث٨ دي٧يح ٨٦ ٌٝيح اتلٮٚيٜ 
 ثني ادلي٨ كا٤ٛ٣ك٫ٛ

ابل٭جيس 
رزؽ 

 ابل٭جيس

 قٕٮدم 1436

يلع ٩ٛيٓ ٩ةٚٓ   191
 ا٤ٕ٣يةين

 مٮٝٙ اث٨ ٝذحجح ٨٦ ٔٞيؽة الك٤ٙ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
ؽ اهلل ٔج

 ٔجيؽ

 قٕٮدم 1401

ٔجؽاهلل ٔيؽ   193
 املةليك

مٮٝٙ اإلقبلـ ٨٦ اإل٠ؿاق ىلع احلٜ 
 دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ 
ٔجؽاحلةِٚ 

 ٔجؽق

 قٕٮدم 1429

ظيةة قٕيؽ ٧ٔؿ   192
 ثةأػرض

 مٮٝٙ اإلقبلـ ٨٦ الكعؿ
حم٧ٮد أمحؽ 

 ػٛةيج
 قٕٮديح 1409

191  
أمحؽ ٔجؽ احلكني 

 ا٣ٕٮاينح

مٮٝٙ اإلقبلـ ٨٦ ٩ْؿيح ٦ةرًلف 
 ري املةدم ل٤ذةريغل٤ذٛك

ٔجؽالؿمح٨ 
ظج٪١ح 
 امليؽاين

 أردين 1400

194  
ٔحىس يٮصة آر 

 مىُىف

مٮٝٙ اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ ٨٦ 
 الـ٩ةدٝح كاجل٭٧يح

ٔس٧ةف 
ٔجؽامل٪٥ٕ 

 ٔحل

 دؿيك 1406
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ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

راكي٫ ٔس٧ةف   195
 ٦ربكؾ ٚذحين

مٮٝٙ االزىن ٔرشيح ٨٦ مؼىيح 
اث٨ دي٧يح كآراا٫ يف آؿ ابليخ 

 كالىعةثح ٔؿض ك٩ٞؽ

 يلع ٔجؽاهلل
 ق٧ٟ

 قٕٮديح 1435

196  
قة٦يح يةقني 

 ثؽرم

مٮٝٙ الؿازم ٨٦ آيةت الىٛةت يف 
دٛكري)٦ٛةديط ا٣٘يت( دراقح ٩ٞؽيح 
دُجيٞيح يف ًٮء ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح 

 كاجل٧ةٔح

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدي٫ 1428

أ٩ٛةؿ حيىي إ٦ةـ   197
 حم٧ٮد

مٮٝٙ الؿازم ٨٦ ا٣ٌٞةء كا٣ٞؽر 
يح يف يف اتلٛكري ال١جري دراقح ٩ٞؽ

 ًٮء ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 مرصي٫ 1432

ظ٪ةف مك٥٤   198
 مؿزكؽ الكٛيةين

مٮٝٙ الؿازم ٨٦ ٚؿٝح املٕزت٣ح 
 دراقح ٩ٞؽيح

اعئنح يلع 
ركزم 
 اخلٮدةين

 قٕٮديح 1433

إيبلؼ حيىي إ٦ةـ   199
 حم٧ٮد

مٮٝٙ الؿازم ٨٦ مكةا٢ األق٧ةء 
كاألظاكـ يف اتلٛكري ال١جري دراقح 

يف ًٮء ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح  ٩ٞؽيح
 كاجل٧ةٔح

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 مرصي٫ 1432

411  
ٚةدي٫ مىُىف 

 أرشؼ ٠٪ش

مٮٝٙ الؿكظيح احلؽيسح ٨٦ ٌٝةية 
 اإلي٧ةف ثة٣٘يت

أظبلـ حم٧ؽ 
قٕيؽ 
 ثةمحؽاف

 قٕٮديح 1429
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ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

حمك٪ح حم٧ؽ   413
 ا٣ٞؿين

مٮٝٙ الـخمرشم ٨٦ وٛةت اهلل 
دٕةىل يف دٛكريق ال١نةؼ ٔؿض 

 ك٩ٞؽ

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ٦ييجادل

 قٕٮديح 1428

كالء حم٧ؽ ظة٦ؽ   412
 الكٕؽم

مٮٝٙ النيغ اث٨ ثةز ٨٦ األديةف 
ن كدراقح  كا٣ٛؿؽ كاملؾا٬ت ا١ٛ٣ؿيح دمٕة

أثٮ زيؽ حم٧ؽ 
 ميك

1436 
  

ا٦ةين ٚبلح قةٚؿ   411
 الؿامؽم

مٮٝٙ النيغ اث٨ ثةز ٨٦ اجلٮازؿ 
ن كدراقح  ا٣ٕٞؽيح املٕةرصة دمٕة

أثٮ زيؽ حم٧ؽ 
 ميك

 قٕٮديح 1435

414  
ةم٥ يٮقٙ ٩بي٢ ٬

 أ٦ري

مٮٝٙ النيغ حم٧ؽ أثٮ ز٬ؿة ٨٦ 
 ا٣ٛؿؽ كاألديةف

أثٮ زيؽ حم٧ؽ 
 ميك

 قٕٮدم 1435

صٮا٬ؿ ٔٮيي   415
 ٤ٝي٢ ا٣ٕذحيب

مٮٝٙ النيٕح اإل٦ة٦يح ٨٦ ال١ؿا٦ح 
 دراقح ٩ٞؽيح

ٔجؽاهلل يلع 
 ق٧ٟ

 قٕٮدي٫ 1434

416  
مٮا٬ت يلع 

 ٦٪ىٮر ٚؿظةف

مٮٝٙ النيٕح االزىن ٔرشيح ٨٦ 
اآلػؿ ٔؿض مكةا٢ اإلي٧ةف ثةحلٮـ 

 ك٩ٞؽ

اثتكةـ امحؽ 
 حم٧ؽ دمةؿ

 قٕٮديح 1438

417  
ٚ٭ؽ حم٧ؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ا٣ٞؿيش

مٮٝٙ الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ ٨٦ 
 الؿدة كاملؿدؽي٨.

أمحؽ 
ٔجؽال٤ُيٙ 

آؿ 
 ٔجؽال٤ُيٙ

 قٕٮدم 1424

َيت مٮىس ٔجؽق   418
 املٕيش

مٮٝٙ ا٣ٕٞةد ٨٦ مج٭ةت ػىٮـ 
 اإلقبلـ ٔؿض ك٩ٞؽ

 ثؿٌلت ٔجؽ
 ا٣ٛذةح دكيؽار

 قٕٮدم 1417
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ةالرسائل   املناقش
ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

حم٧ؽ ظضؿ ظك٨   419
 ا٣ٞؿين

مٮٝٙ ا١ٛ٣ؿ احلؽايث ٨٦ أوٮؿ 
 االقذؽالؿ يف اإلقبلـ

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1434

431  
حم٧ؽ ٦ُؿ أمحؽ 

 الك٭ييم

مٮٝٙ ا٣ٞةيض ٔجؽاجلجةر ٨٦ أد٣ح 
النجٕح االزىن ٔرشيح ىلع اال٦ة٦ح 

 دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
أمحؽ 

 احل٧يؽم

 قٕٮدم 1436

433  
ح أمحؽ ٔجؽ إنرشا

 اهلل ٝؿارق
 مٮٝٙ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٨٦ اتلٮراة

وبلح 
ٔجؽا٤ٕ٣ي٥ 

 إثؿا٬ي٥

 قٕٮديح 1408

وة٣ط حم٧ؽ ٧ٔؿ   432
 ادل٦ييج

مٮٝٙ ال٤يرباحلح يف ابلبلد ا٣ٕؿبيح 
 ٨٦ حم٧١ةت ادلي٨

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1432

ق٤ٮل أثكؿ يلع   431
 حم٧ؽ

مٮٝٙ املكترشٝني ٨٦ النيٕح 
بلؿ دااؿة االزىن ٔرشيح ٨٦ ػ

 املٕةرؼ اإلقبل٦يح ٔؿض ك٩ٞؽ

امحؽ ٝٮميت 
 خم٤ٮؼ

 قٕٮديح 1437

434  
مؿقةؿ ٔجؽاهلل 
 مؿقةؿ املع٧ةدم

مٮٝٙ املكترشٝني ٨٦ دٔٮة اإل٦ةـ 
 حم٧ؽ ث٨ ٔجؽالٮ٬ةب

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

 قٕٮدم 1429

قةرة ظة٦ؽ حم٧ؽ   435
 ا٣ٕجةدم

مٮٝٙ احل٭ٮد كاجلىةرل ٨٦ املكيط 
 د٭٥ ظٮهل٤ٔي٫ الكبلـ كإثُةؿ مج٭ة

أمحؽ امل٭ؽم 
 حم٧ؽ امل٭ؽم

 قٕٮديح 1414

436  
محـة ٔجؽامل٤ُت 

ٔـيـ الؿمح٨ 
 ابلة٠كذةين

مٮٝٙ صٮدل تكي٭ؿ ٨٦ ا٣ٕٞيؽة 
 كا٣ٛؿؽ كاحلؿٌلت اإلوبلظيح

إثؿا٬ي٥ 
ػ٤يٛح 

 ٔجؽال٤ُيٙ

1436 
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ة: العكيدة]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

إثتكةـ أمحؽ حم٧ؽ   437
 دمةؿ

مٮٝٙ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح ٨٦ 
 ةتاإل٦ةـ ٚؼؿ ادلي٨ الؿازم يف اإلهلي

ثؿٌلت 
ٔجؽا٣ٛذةح 

 دكيؽار

 قٕٮديح 1412

ٔجؽا٣ٞةدر حم٧ؽ   438
 ٔجؽ اهلل

مٮٝٙ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح ٨٦ 
 ال١ؿا٦يح يف اإلهليةت

يلع ٩ٛيٓ 
 ا٤ٕ٣يةين

 وٮ٦ةيل 1409

439  
ٔجؽالؿمح٨ قٕؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 الن٭ؿم

مٮٝٙ ميغ االقبلـ اث٨ دي٧يح ٨٦ 
 دٔٮل املٕةرض ا٣ٌٕٞل

ٔحىس 
ٔجؽاهلل 
 الكٕؽم

 دمقٕٮ 1432

اغ٣ت اغزم   421
 ٔٮض احلؿيب

مٮٝٙ ٔجؽاحل٤ي٥ حم٧ٮد ٨٦ 
 اتلىٮؼ كالىٮٚيح ٔؿض ك٩ٞؽ

٣ُٙ اهلل 
 مبل ػٮص٫

 قٕٮدم 1430

423  
٬ةصؿ وجيط 
 قبل٫٦ اذلثيةين

مٮٝٙ ٔجؽالؿمح٨ ثؽكم ٨٦ 
 املكترشٝني

حيىي حم٧ؽ 
 ربيٓ

 قٕٮدي٫ 1434

ـق ٔجؽق   422 ٩ؽا مح
 ػيةط

مٮٝٙ ٔجؽاملضيؽ الرشيف ٨٦ ادلي٨ 
 كا٣رتاث

الكيؽ  أمحؽ
 رمٌةف

 قٕٮديح 1433

ٚيى٢ زام٢ ٤ٛ٦ط   421
 الن٭ؿاين

مٮٝٙ ٔجؽالٮ٬ةب املكريم ٨٦ 
 ا٧٤ٕ٣ة٩يح دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1433

424  
قة٦يح ظك٨ 
 ّةٚؿ ظ١يم

مٮٝٙ ٔجؽالٮ٬ةب املكريم ٨٦ 
 احل٭ٮديح دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

ٔس٧ةف يلع 
 ظك٨

 قٕٮديح 1437

إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ   425
 حم٧ؽ أثٮ ٬ةدم

٩رص أثٮ زيؽ ك٦٪٭ض٫ يف اتلٕةم٢ ٦ٓ 
 ا٣رتاث دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

 قٕٮدم 1433
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكرراسم  عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

ٔجؽاهلل ق٧٤ةف   426
 ق٤ي٧ةف ا٣ٛييف

٩ٞؽ األمةٔؿة ل٤نيٕح االزين ٔرشيح 
 يف مكأ٣ح اإل٦ة٦ح

أمحؽ ٝٮميت 
 ٔجؽالؿظي٥

 قٕٮدم 1432

زي٪ت حم٧ؽ   427
 يٮقٙ ظك٨

يؽة اإل٦ة٦ح ٔ٪ؽ ٩ٞؽ املةدؿيؽيح ٣ٕٞ
 النيٕح االزىن ٔرشيح

ق٤ٮل حم٧ؽ 
 املع٧ةدم

 قٕٮديح 1438

قة٦يح يةقني   428
 ٔجؽالؿمح٨ ثؽرم

كصٮد دال٣ح ا٣ٞؿآف ىلع ٩جٮة اجليب 
 وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ دراقح ٔٞؽيح

قٕٮد ث٨ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ا٣ٕؿييف

 قٕٮديح 1435

َةرؽ ظك٨ حم٧ؽ   429
 ػرضم

كظيؽ ادلي٨ ػةف كآراؤق االٔذٞةديح 
 ١ؿيح دراقح ٩ٞؽيحكا٣ٛ

قٕٮد ث٨ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 ا٣ٕؿييف

 قٕٮدم 1431

411  
حم٧ؽ يلع ٔحىس 

 دلريم

يٕٞٮب كيٮقٙ ٤ٔي٭٧ة الكبلـ يف 
 أقٛةر احل٭ٮد..ٔؿض ك٩ٞؽ

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 حم٧ؽظك٨

 قٕٮدم 1424
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكررسم ا عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

3  
وة٣ط امحؽ 

ننجةف 
 ا٧ٕ٣ةرم

النٛةء يف ٢٤ٔ ا٣ٞؿ اءات أليب ا٢ٌٛ٣ 
أمحؽ ث٨ حم٧ؽ اجلؿيؿم ابلؼةرم ٨٦ 

٧٤ٔةء ا٣ٞؿف الكةثٓ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ 
أكؿ ال١ذةب إىل آػؿ قٮرة يٮقٙ ٤ٔي٫ 

 الكبلـ

ٚيى٢ دمي٢ 
 ا٣٘ـاكم

 قٕٮدم 1437

2  
ظجيت اهلل 

وة٣ط ظجيت 
 الك٤يماهلل 

النٛةء يف ٢٤ٔ ا٣ٞؿ اءات أليب ا٢ٌٛ٣ 
أمحؽ ث٨ حم٧ؽ اجلؿيؿم ابلؼةرم ٨٦ 

٧٤ٔةء ا٣ٞؿف الكةثٓ دراقح كحتٞيٜ ٨٦ 
ؽ إىل آػؿ ال١ذةب  أكؿ قٮرة الٔؿ

ٚيى٢ دمي٢ 
 ا٣٘ـاكم

 قٕٮدم 1436

1  
وٛيح 

ٔجؽاهلل 
 ٦ٞج٢ ا٣ٞؿين

املٌجٮط يف ثيةف ا٣ٞؿاءات الكجٓ 
 لرشؼ ادلي٨ ايب ٔجؽالؿمح٨ ٔس٧ةف
حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ا٣٘ـ٩ٮم اهلؿكم ت 

  ـهدراقح كحتٞي829ٜ

مىُىف حم٧ؽ 
 اثٮ َة٣ت

 قٕٮديح 1437

4  
يٮقٙ 

مى٤ط ٦٭٢ 
 الؿدادم

امل٭٪ؽ ا٣ٞةيض يف رشح ٝىيؽة النةَيب 
لئل٦ةـ أمحؽ ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ يلع ث٨ 

 قك٨ األ٩ؽليس دراقح كحتٞيٜ

ٚيى٢ دمي٢ 
 ا٣٘ـاكم

 قٕٮدم 1434

٬ةم٥ حم٧ؽ   5
 أمحؽ ثةخلري

حبؿ اجلٮا٦ٓ رشح ا٣ٞىيؽة ا٣ُة٬ؿة يف 
ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش لئل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ 

 ـهدراقح 915ث٨ ػ٤يٛح ا٣ٞة٬ؿم ت 
كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل آػؿ قٮرة 

 أـ ا٣ٞؿآف

مىُٯ حم٧ؽ 
 أثٮ َة٣ت

 قٕٮدم 1436
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ةالرسائل   املناقش
ة: الكراءات]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكررسم ا عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

6  
ػ٤ي٢ أمحؽ 

أمحؽ 
ةيح  املًؿ

حبؿ اجلٮا٦ٓ رشح ا٣ٞىيؽة ا٣ُة٬ؿة يف 
ةـ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش لئل٦

 ـهدراقح 915ث٨ ػ٤يٛح ا٣ٞة٬ؿم ت 
كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ثةب اإلداغـ الى٘ري إىل 

 آػؿ أثٮاب األوٮؿ

حم٧ؽ قبل٫٦ 
 يٮقٙ ربيٓ

 قٕٮدم 1436

7  
أ٩ٮر ٧ٔؿ 

مٮىس 
 ٬ٮقةكم

حبؿ اجلٮا٦ٓ رشح ا٣ٞىيؽة ا٣ُة٬ؿة يف 
ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش لئل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ 

  ـهدراقح915ث٨ ػ٤يٛح ا٣ٞة٬ؿم ت 
كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ثةب اإلداغـ ال١جري إىل 

 آػؿ ثةب كٝٙ محـة ك٬نةـ

حم٧ؽ قبل٫٦ 
 ربيٓ

 قٕٮدم 1435

8  
٧ٕ٩ةف ػ٤ي٢ 

 داكد مؿزا

حبؿ اجلٮا٦ٓ رشح ا٣ٞىيؽة ا٣ُة٬ؿة يف 
ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش لئل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ 

 ـهدراقح 915ث٨ ػ٤يٛح ا٣ٞة٬ؿم ت 
كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ قٮرة اغٚؿ إىل آػؿ 

 ال١ذةب

حم٧ؽ  مىُىف
 اثٮ َة٣ت

 قٕٮدم 1438

9  
ق٤ٮل أمحؽ 
 حم٧ؽ احلةريث

حبؿ اجلٮا٦ٓ رشح ا٣ٞىيؽة ا٣ُة٬ؿة 
ملع٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ ػ٤يٛح ا٣ٞة٬ؿم 

 ـه٨٦ أكؿ قٮرة ابلٞؿة إىل آػؿ 915ت
ن   قٮرة املةاؽة دراقح كحتٞيٞة

مىُىف حم٧ؽ 
 أثٮ َة٣ت

 قٕٮدي٫ 1435
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ةالرسائل   املناقش
ة: الكراءات]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكررسم ا عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

31  
كصؽاف 

ٔجؽال٤ُيٙ 
 ظكني ٚؿج

ٞىيؽة ا٣ُة٬ؿة حبؿ اجلٮا٦ٓ يف رشح ا٣
يف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش لئل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ 

 ـه915أمحؽ ث٨ ػ٤يٛح ا٣ٞة٬ؿم ت ثٕؽ 
ن ٨٦ أكؿ قٮرة ال١٭ٙ  دراقح كحتٞيٞة

 إىل آػؿ قٮرة الـمؿ

حم٧ؽ قبل٦ح 
 ربيٓ

 قٕٮديح 1437

33  
أرسار اعيٙ 

رساج 
 اخلةدلم

حتٛح األ٦ني يف كٝٮؼ ا٣ٞؿآف املجني 
لنيغ ٝؿاء اقُ٪جٮؿ أيب ا٣ٕة٠ٙ حم٧ؽ 

٦ني ث٨ ٔجؽاهلل أٚ٪ؽم ث٨ حم٧ؽ وة٣ط أ
 ـه٨٦ 3275األيٮيب ا٣ٕس٧ةين ت ثٕؽ 

ثؽايح قٮرة النٕؿاء إىل ٩٭ةيح ال١ذةب 
ن   دراقح كحتٞيٞة

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 ق٪ؽم

 قٕٮديح 1435

32  
أمحؽ َة٬ؿ 

ادلي٨ ٔجةس 
 اخلرضم

دـيني ا٣٘ؿة ث٧عةق٨ ادلرة لئل٦ةـ 
ا٣ٕبل٦ح أمحؽ مىُىف ٝةرة ػٮص٫ 

٪يف املٕؿكؼ ثػ ثؿ٩ةز ت اتلٮنيس احل
  ـهدراقح كحتٞي3318ٜ

قةل٥ ٗؿـ اهلل 
ـ٬ؿاين  ال

1437 

  

31  
قٮق٨ ظك٨ 
 ظك٨ ادلكيب

د٭ؾيت ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش ملع٧ؽ ث٨ أيب 
يش املٕؿكؼ بكةصٌٞل زادق  ثكؿ املٔؿ

٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح أثٮاب  3351
 األوٮؿ دراقح كحتٞيٜ

يةقني صةق٥ 
 املعي٧يؽ

 قٕٮديح 1435
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ةالرسائل   املناقش
ة: الكراءات]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكررسم ا عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

34  
حم٧ؽ  رصةء

يٕٞٮب 
 اهلٮقةكم

د٭ؾيت ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش ملع٧ؽ ث٨ أيب 
يش املٕؿكؼ بكةصٌٞل زادق  ثكؿ املٔؿ

٨٦ أكؿ قٮرة مؿي٥ إىل آػؿ  3351
 ال١ذةب دراقح كحتٞيٜ

يةقني صةق٥ 
 املعي٧يؽ

 قٕٮديح 1435

35  
ظة٦ؽ أمحؽ 

حم٧ؽ 
 األ٩ىةرم

صة٦ٓ أيب ٦ٕرش املٕؿكؼ بكٮؽ ا٣ٕؿكس 
الى٧ؽ أليب ٦ٕرش ٔجؽال١ؿي٥ ث٨ ٔجؽ

٨٦ أكؿ قٮرة املةاؽة إىل  478ا٣ُربم ت
 آػؿ ال١ذةب دراقح كحتٞيٜ

قةل٥ ٗؿـ اهلل 
ـ٬ؿاين  ال

1436 

  

36  
حم٧ؽ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 يلع ا٣ٞجحيس

صة٦ٓ أيب ٦ٕرش املٕؿكؼ بكٮؽ ا٣ٕؿكس 
أليب ٦ٕرش ٔجؽال١ؿي٥ ث٨ ٔجؽالى٧ؽ 

٨٦ ثةب يف دؿدمح كذ٠ؿ  478ا٣ُربم ت
ح أق٧ةا٭٥ إىل آػؿ قٮرة ا٣جكةء دراق

 كحتٞيٜ

قةل٥ ٗؿـ اهلل 
ـ٬ؿاين  ال

1436 

  

37  

يلع 
ٔجؽا٣ٞةدر 
ميغ يلع 

 قيخ

صة٦ٓ ا٣ٛٮااؽ يف رشح أقىن ا٣ٞىةاؽ 
لن٧ف ادلي٨ أيب ا٣ٞةق٥ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ 

أمحؽ ث٨ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ ٔجؽاألىلع 
ا٣رتًلكذةين ز٥ املٮوٌل املٕؿكؼ ثةث٨ 

  ـهدراقح كحتٞي715ٜادلٝٮٌف ت

مىُىف حم٧ؽ 
 اثٮ َة٣ت

1436 

  

38  
ٔىةـ دػي٢ 

اهلل ظة٦ؽ 
 احلؿيب

ظةميح املبل ىلع ا٣ٞةرم ختؿيش ا٣ٞؿاءات 
 ـه٨٦ قٮرة 3134يف دٛكري ابليٌةكم ت 

 مؿي٥ إىل ٩٭ةيح ال١ذةب دراقح كحتٞيٜ

أمحؽ ٔجؽاهلل 
 ا٣ٛؿيط

 قٕٮدم 1436



 322  دليل الرسائل العلمية           

ةالرسائل   املناقش
ة: الكراءات]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكررسم ا عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

39  

ٔجؽاهلل 
مٮىس 

ٔجؽاهلل 
 ال١سريم

ظةميح املبل يلع ا٣ٞةرم يف ختؿيش 
 ـه٨٦ 3134ٝؿاءات دٛكري ابليٌةكم ت 

أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح قٮرة ال١٭ٙ 
 دراقح كحتٞيٜ

أمحؽ ٔجؽاهلل 
 ا٣ٛؿيط

 قٕٮدم 1435

21  
٩ٮرق يلع 

 قٕؽ اهلبلؿ

قُٕةت ملٕةت ًيةء أ٩ٮار ا٣ٛضؿ يف 
رشح ٠ذةب َيجح ا٣جرش ملع٧ؽ ث٨ 

 ـه٨٦ 3399ظك٨ امل٪ري الك٧٪ٮدم ت 
أكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ثةب إ٦ة٣ح ٬ةء 

 الٮٝٙاتلأ٩ير ك٦ة ٝج٤٭ة يف 

مٕجةف حم٧ؽ 
 إق٧ةٔي٢

 قٕٮديح 1434

23  
قعؿ ظكني 

صةر اهلل 
 املةليك

٦ح ~رشح اإلٚةدة املٞ٪ٕح يف ٝؿاءات األ
األربٕح هلةم٥ ث٨ حم٧ؽ امل٘ؿيب ت 

  ـهدراقٮ كحتٞي3384ٜ

ثؽر ادلي٨ 
ٔجؽال١ؿي٥ 

 حم٧ؽ

 قٕٮديح 1436

22  
حم٧ؽ ٔجؽق 
 أمحؽ ا٣٘ؿكم

رشح دمٓ األوٮؿ يف من٭ٮر امل٪ٞٮؿ 
ات ا٣ٕرش لئل٦ةـ احلك٨ يلع يف ا٣ٞؿاء

ث٨ حم٧ؽ الٮقُٰ املٕؿكؼ ثةدليٮاين ت 
  ـهدراقح كحتٞي741ٜ

إدريف يلع 
 األ٦ني وة٣ط

 قٕٮدم 1437

21  

ٔجؽالؿمح٨ 
حم٧ؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ا٣ٕجحيس

٠ذةب اجلة٦ٓ يف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش كٝؿاءة 
األ٧ٔل لئل٦ةـ أيب احلك٨ يلع ث٨ 

 ٚةرس اخليةط دراقح كحتٞيٜ

مىُىف حم٧ؽ 
 َة٣تأثٮ 

 قٕٮدم 1434
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ةالرسائل   املناقش
ة: الكراءات]التخصص:   [املاجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
 املكررسم ا عنوان الرسالة

سنة 
 املناقشة

 اجلنسية

24  
حم٧ؽ أمحؽ 
حم٧ؽ اعيل 
 األ٩ىةرم

٠ذةب ظ٢ النةَجيح لئل٦ةـ املٞؿئ زي٨ 
ادلي٨ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ أيب ثكؿ ادلمنٌف 

 ـه891احل٪يف املٕؿكؼ ثةث٨ ا٣ٕيين ت 
ن   دراقح كحتٞيٞة

قةل٥ ٗؿـ اهلل 
ـ٬ؿاين  ال

1436 

  

25  
ظ٪ةف قةل٥ 
ٔجيؽ رب٫ 
 الىةٔؽم

ؿ حم٧ؽ ٦ذ٨ٞ ا٣ٞؿاءة كادلرايح أليب َة٬
ث٨ مىُىف ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ أمحؽ 

ن  اجلٕييم الن٭ري ثةث٨ ال١ذةين اكف ظية
 ـه٨٦ ثؽايح ال١ذةب إىل ٩٭ةيح قٮرة 3215

 ال١٭ٙ دراقح ك حتٞيٜ

ثؽر ادلي٨ 
ٔجؽال١ؿي٥ 
 امحؽ حم٧ؽ

 قٕٮديح 1438

26  
ػ٤ٮد َبلؿ 
حم٧ؽ ظك٨ 

 احلكةين

٦ُة٨ٔ ال٤٘ٮيني كاجلعٮيني يف 
ن كدراقح  ا٣ٞؿاءات الكجٓ دمٕة

حيىي حم٧ؽ 
زمـيم /// 
كمرش٫ٚ 

مكة٩ؽق/ػؽجي٫ 
 أمحؽ ٦ٛيت

 قٕٮديح 1434

27  
ٗؽيؿ حم٧ؽ 

ق٤ي٥ 
 الرشيٙ

٦ُة٨ٔ املٛرسي٨ يف ا٣ٞؿاءات املذٮادؿة 
 دمٕة كدراقح

حيىي حم٧ؽ 
 زمـيم

 قٕٮديح 1435

28  
إثذ٭ةؿ ظك٨ 

ٔجؽاهلل 
 ٔـكز

٦٪ة٬ش املؤ٣ٛني يف ٥٤ٔ رق٥ املىعٙ 
٨٦ ٔرص اتلؽكي٨ إىل ٩٭ةيح ا٣ٞؿف 

 كةثٓ دراقح ٦ٞةر٩حال

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 الك٪ؽم

 قٕٮديح 1437
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 327   كلية الدعوة وأصول الدين

 

ةالرسائل   املسجل
كتوراه[ الد ة:  التفسري[  ]املرحل  ]التخصص: 

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

3  
ٔجري يلع حم٧ؽ 

 ٞبلفٔ
43170138 

أثةَي٢ النيٕح اإل٦ة٦يح يف اتلٛكري ٔؿض 
 ك٩ٞؽ

 إي٧ةف ٔجؽ
 الؿمح٨ امل٘ؿيب

ٔجؽاهلل حم٧ؽ   2
 صة٠ؿ اال٩ىةرم

 ٫َ اعثؽي٨ أزؿ اتلرصيٙ يف اتلٛكري 43477030

1  
حم٧ؽ يلع 

 ٦٪ىٮر ٚؿظةف
43277045 

أزؿ اخلبلؼ اجلعٮم يف اتلٛكري ثني أث٨ 
٬نةـ كالـخمرشم ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب ٦٘ين 

 ل٤جيت ٨ٔ ٠ذت األاعريتا

 اغ٣ت احلةميض

4  
ٚة٫٧َ حم٧ؽ 
 يلع الن٭ؿم

43270012 

اقذؽرااكت أيب ظيةف اتلٛكريي٫ يف ابلعؿ 
ن كدراقح ٨٦  املعيٍ ىلع الـخمرشم دمٕة

 اكؿ قٮرة املةاؽة إىل آػؿ قٮرة احلضؿ

حم٧ؽ ٔجؽالكبلـ 
 أثٮ ػـي٥

آدـ أثكؿ   5
 ٔس٧ةف أثكؿ

43170149 
يب الكٕٮد يف اقذؽرااكت األلٮيس ىلع أ

 اتلٛكري دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

أمحؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

6  
ق٧رية إدريف 
 ٔحىس ٚبلد٫

43270079 
اقذؽرااكت اإل٦ةـ الٮاظؽم يف اتلٛكري 
ن كدراقح  ٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ ا٣بكيٍ دمٕة

 جني٫ ٗبلـ ٩يب

٩بي٫٤ ظك٨   7
 حم٧ؽ دؿيك

43170073 

اقذؽرااكت ا٣ُربم رمح٫ اهلل ىلع ٨٦ قج٫ٞ 
ث٫ صة٦ٓ ابليةف ٨ٔ دأكي٢ أم ٨٦ ػبلؿ ٠ذة

ؿاؼ إىل آػؿ قٮرة اجلةس  ا٣ٞؿآف ٨٦ أكؿ اأٔل

ظةد٥ اعرؼ 
 ا٣ٕجٮد

ظ٪ةف لٮييف   8
 يلع ا٧ٕ٣ؿم

43070003 

اقذؽرااكت ا٣ُربم رمح٫ اهلل ىلع ٨٦ قج٫ٞ 
٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ صة٦ٓ ابليةف ٨ٔ دأكي٢ أم 
 ا٣ٞؿآف ٨٦ أكؿ ا٣ٞؿآف إىل آػؿ قٮرة األ٩ٕةـ

 اثتكةـ اجلةثؿم
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ةالرسائل   املسجل
كتوراه[ الد ة:  التفسري[  ]املرحل  ]التخصص: 

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

٫ محيؽ ظى  9
 الىةٔؽم

43170065 

اقذؽرٌلت أيب ظيةف اتلٛرسيح يف ابلعؿ 
ن كدراقح ٨٦  املعيٍ ىلع الـخمرشم دمٕة

 أكؿ قٮرة اجلع٢ إىل آػؿ قٮرة ٚةَؿ

 اثتكةـ اجلةثؿم

اعَٙ اكم٢   31
 خبةرم

43477033 

اقذؽرٌلت أيب ظيةف اتلٛرسيح يف ابلعؿ 
ن كدراقح ٨٦  املعيٍ ىلع الـخمرشم دمٕة

 ىل آػؿ قٮرة اجلةسأكؿ قٮرة يف إ

 حم٧ؽ ألثٮ ػـي٥

33  
ػؽجيح 

ٔجؽال٤ُيٙ 
 حم٧ؽ األ٦ني

43170050 

اقت٪جةَةت ا٣جكيف ٨٦ ػبلؿ دٛكريق 
ن  ٦ؽارؾ اتلأكي٢ كظٞةاٜ اتلزني٢ دمٕة

 كدراق٫

 دمةؿ مىُىف

ٔجؽامل٤ٟ   32
 اثؿا٬ي٥ األ٬ؽؿ

43270056 
اإلماكالت ا٣يت أصةب ٔ٪٭ة اث٨ صؿيؿ 

 ا٣ُربم يف دٛكريق دمٕة كدراقح

جؽالٮدكد ٔ
 ٦ٞجٮؿ

31  
اعئن٫ دمٕةف 

ـ٬ؿاين  ال
43170037 

األٝٮاؿ اتلٛكرييح يف ٠ذةب األ٦ةيل هلجح اهلل 
أيب الكٕةدات اث٨ النضؿم ٨٦ اكؿ قٮرة 

ن كدراقح  الـمؿ إىل آػؿ قٮرة اجلةس دمٕة

ٔجؽالؿظي٥ 
 احل٧ٮد

34  
إثؿا٬ي٥ ٤ُ٦ٜ 

 احلةريث
43370010 

األٝٮاؿ اتلٛكرييح يف ٠ذةب األ٦ةيل هلجح 
 أيب الكٕةدات اث٨ النضؿم ٨٦ أكؿ اهلل

ن كدراقح  ا٣ٞؿآف إىل آػؿ قٮرة اتلٮبح دمٕة

 أ٦ني حم٧ؽ ثةمح

35  
ٔٮاد 

ٔجؽالؿمح٨ 
 الؿكيٌل

43370045 

األٝٮاؿ اتلٛكرييح يف ٠ذةب األ٦ةيل هلجح 
اهلل أيب الكٕةدات اث٨ النضؿم ٨٦ أكؿ 

ن  قٮرة يٮنف إىل آػؿ قٮرة ص دمٕة
 كدراقح

 وؽيٜ ٦ةلٟ
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 حم٧ؽ مؤ٨٦  36
 حم٧ؽ ثةمؤ٨٦

43370115 
ن  اآليةت ا٣يت أملكخ ىلع الىعةثح دمٕة

 كدراقح
 ٫َ اعثؽي٨

ز٬ؿة مٕجةف   37
 املةزين

43270144 
االقت٪جةط ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اث٨ صؿيؿ ا٣ُربم 

 ٨٦ ػبلؿ دٛكريق صة٦ٓ ابليةف

ٔجؽال١ؿي٥ 
 ا٣ٞؿين

ٔجؽاهلل ٔجؽق   38
 أمحؽ املجةريك

43077006 

٨٦ االقت٪جةط ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اجلحكةثٮرم 
ػبلؿ دٛكريق ٗؿاات ا٣ٞؿآف كراغات 

 ا٣ٛؿٝةف دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

ٔجؽاهلل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

أمحؽ حم٧ؽ   39
 رمةد

43477028 

االقت٪جةط ٔ٪ؽ االلٮيس يف دٛكريق ركح 
املٕةين يف دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ كالكجٓ 

 املسةين

 دمةؿ مىُىف

21  
حم٧ؽ وة٣ط 
إق٧ةٔي٢ 

 ثة٣ُيٮر

42970094 

٦ةـ ا٣ٞةقيم ٨٦ ػبلؿ االقت٪جةط ٔ٪ؽ اال
دٛكريق حمةق٨ اتلأكي٢ دراقح ٩ْؿيح 

 دُجيٞيح

ق٤ي٧ةف الىةدؽ 
 ابلرية

 43270100 ٚ٭ؽ يلع ا٣ٞؿين  23
االقت٪جةط ٔ٪ؽ امل٤ٕيم يف اتلٛكري دمٕة 

 كدراقح
 حم٧ؽ ثةزمٮؿ

رمحح أمحؽ   22
 ٔجؽق آؿ أمحؽ

43270011 
االقت٪جةط يف دٛكري اث٨ ٔجةس ريض اهلل 

٫٪ٔ 
 حم٧ؽ ثةزمٮؿ

٨٧ ٩بي٫ ٗ٪ةـ أي  21
 امل٘ؿيب

42970135 

االقججةط ٔ٪ؽ اال٦ةـ أيب الكٕٮد ٨٦ 
ػبلؿ دٛكريق إرمةد ا٢ٕٞ٣ الك٤ي٥ إىل 

مـاية ال١ذةب ال١ؿي٥ دراقح ٩ْؿيح 
 دُجيٞيح

 ٔس٧ةف امل٭ؽم
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 اسم املشرف عنوان الرسالة

24  
٦ةصؽ ظة٦ؽ 

 النةٔؿ
43570103 

اتلعؿيؿ كاتلعجري ألٝٮاؿ أا٧ح اتلٛكري يف 
ؿ ٦ٕةين الكـ الك٧يٓ ابلىري ل٤ٕبل٦ح دمة

ادلي٨ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ ق٤ي٧ةف املٞؽيس 
املٕؿكؼ ثأث٨ اجلٞيت ٨٦ أكؿ دٛكري قٮرة 

ابلٞؿة إىل ٩٭ةيح دٛكري ٝٮهل دٕةىل " يةثين 
إرسااي٢ اذ٠ؿكا ٧ٕ٩يت ا٣يت أ٧ٕ٩خ 

 ٤ٔيك٥ " ا٣غ ...

 ٫َ اعثؽي٨

٦ىن رد٦ةف يلع   25
 أمحؽ

43370152 

اتلعؿيؿ كاتلعجري ألٝٮاؿ أا٧ح اتلٛكري يف 
ـ الك٧يٓ ابلىري ل٤ٕبل٦ح دمةؿ ٦ٕةين الك

ادلي٨ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ ق٤ي٧ةف املٞؽيس 
املٕؿكؼ ثأث٨ اجلٞيت ٨٦ أكؿ دٛكري ٝٮهل 
دٕةىل " اهلل ال هلإ إال ٬ٮ ا٣يح ا٣ٞيٮـ " اآليح 

 ا٣غ ... 255

 اثتكةـ اجلةثؿم

ٔجري ٚةاٜ   26
 ظؿيؿم

43270107 

اتلعؿيؿ كاتلعجري ألٝٮاؿ أا٧ح اتلٛكري يف 
ـ الك٧يٓ ابلىري ل٤ٕبل٦ح دمةؿ ٦ٕةين الك

ادلي٨ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ ق٤ي٧ةف املٞؽيس 
املٕؿكؼ ثأث٨ اجلٞيت ٨٦ أكؿ ٝٮهل دٕةىل " 

 39إف ادلي٨ ٔ٪ؽ اهلل اإلقبلـ " االيح 
 ا٣غ ...

 اغ٣ت احلةميض
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 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

كٚةء حيىي   27
 احلكين

43370076 

اتلعؿيؿ كاتلعجري ألٝٮاؿ أا٧ح اتلٛكري يف ٦ٕةين 
 ل٤ٕبل٦ح دمةؿ ادلي٨ أيب الكـ الك٧يٓ ابلىري

ٔجؽاهلل حم٧ؽ ق٤ي٧ةف املٞؽيس املٕؿكؼ ثأث٨ 
اجلٞيت ٨٦ أكؿ ٝٮهل دٕةىل " ٚة٤ُ٩ٞة ظىت إذا رًلجة 

 ا٣غ .. 73يف الكٛي٪ح " االيح 

 ٫َ اعثؽي٨

28  
٠يٛيح ٔيةدة 

 الؿميؽم
43570027 

اتلعؿيؿ كاتلعجري ألٝٮاؿ أا٧ح اتلٛكري يف 
دمةؿ  ٦ٕةين الكـ الك٧يٓ ابلىري ل٤ٕبل٦ح

ادلي٨ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ ق٤ي٧ةف املٞؽيس 
ٮهل دٕةىل " كإذا  املٕؿكؼ ثأث٨ اجلٞيت ٨٦ أكؿٝ 
ةؿ اذلي٨ كٛؿكا"  دذًل ٤ٔي٭٥ آيةد٪ة ثح٪ةتٝ 

 ا٣غ ... 71االيح 

يلع األ٦ني 
 إدريف

ثؽر إثؿا٬ي٥   29
 اذليةيب

43570056 

اتلعؿيؿ كاتلعجري ألٝٮاؿ أا٧ح اتلٛكري يف 
ىري ل٤ٕبل٦ح دمةؿ ٦ٕةين الكـ الك٧يٓ ابل

ادلي٨ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ ق٤ي٧ةف املٞؽيس 
املٕؿكؼ ثأث٨ اجلٞيت ٨٦ أكؿ ٦ٞؽ٦ح ال١ذةب 
 إىل ٩٭ةيح دٛكري قٮرة ا٣ٛةحتح دراقح كحتٞيٜ

 حم٧ؽ اثٮ ػـي٥

11  
ق٤ي٧ةف 
ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞنٕيم

43570087 

اتلعؿيؿ كاتلعجري ألٝٮاؿ أا٧ح اتلٛكري يف ٦ٕةين 
ح دمةؿ ادلي٨ أيب الكـ الك٧يٓ ابلىري ل٤ٕبل٦

ٔجؽاهلل حم٧ؽ ق٤ي٧ةف املٞؽيس املٕؿكؼ ثأث٨ 
اجلٞيت ٨٦ ثؽايح دٛكري أكؿ قٮرة األىلع إىل ٩٭ةيح 

 دٛكري قٮرة اجلةس دراقح كحتٞيٜ

 ٫َ اعثؽي٨
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 اسم املشرف عنوان الرسالة

أ٦رية أقٕؽ   13
ٜ٪ٝ 

43570005 

اتلعؿيؿ كاتلعجري ألٝٮاؿ أا٧ح اتلٛكري يف 
٦ٕةين الكـ الك٧يٓ ابلىري ل٤ٕبل٦ح دمةؿ 

أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ ق٤ي٧ةف املٞؽيس ادلي٨ 
املٕؿكؼ ثأث٨ اجلٞيت ٨٦ ثؽايح دٛكري أكؿ 
قٮرة املؽزؿ إىل ٩٭ةيح دٛكري قٮرة ا٣ُةرؽ 

 دراقح كحتٞيٜ

 حم٧ؽ أثٮ ػـي٥

12  
لٮلٮق ٔجؽاهلل 

 خبيخ
43370092 

اتلعؿيؿ كاتلعجري ألٝٮاؿ أا٧ح اتلٛكري يف 
٦ٕةين الكـ الك٧يٓ ابلىري ل٤ٕبل٦ح دمةؿ 

ٔجؽاهلل حم٧ؽ ق٤ي٧ةف املٞؽيس ادلي٨ أيب 
املٕؿكؼ ثأث٨ اجلٞيت ٨٦ ثؽايح دٛكري أكؿ 

قٮرة اجلع٢ إىل ٩٭ةيح دٛكري ٝٮهل دٕةىل 
 72كاهلل ص٢ٕ ٨٦ أ٩ٛكك٥ أزكاصة" االيح 

 ا٣غ ...

 امحؽ املٮريع

حم٧ؽ ٔـيـ   11
 ا٣ٞؿيش

43477029 

اتلعؿيؿ كاتلعجري ألٝٮاؿ أا٧ح اتلٛكري يف 
ل٤ٕبل٦ح دمةؿ ٦ٕةين الكـ الك٧يٓ ابلىري 

ادلي٨ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ ق٤ي٧ةف املٞؽيس 
املٕؿكؼ ثأث٨ اجلٞيت ٨٦ ثؽايح دٛكري 
ٝٮهل دٕةىل " ذلٟ ث٧ة ٝؽ٦خ أيؽيك٥" 

 ا٣غ ... 53االيح 

 أ٦ني ثةمح
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14  
كٚةء 

ٔجؽاهلةدم 
 ا٣٘ة٦ؽم

43570106 

اتلعؿيؿ كاتلعجري ألٝٮاؿ أا٧ح اتلٛكري يف 
ةؿ ٦ٕةين الكـ الك٧يٓ ابلىري ل٤ٕبل٦ح دم

ادلي٨ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ ق٤ي٧ةف املٞؽيس 
املٕؿكؼ ثأث٨ اجلٞيت ٨٦ ثؽايح دٛكري 

 311ٝٮهل دٕةىل " ٧ٚة جلة ٨٦ مةٕٚني" االيح 
 ٨٦ قٮرة النٕؿاء ا٣غ ...

 ٔس٧ةف امل٭ؽم

إي٪ةس ثكؿ   15
 ٬ٮقةكم

43370021 

اتلعؿيؿ كاتلعجري ألٝٮاؿ أا٧ح اتلٛكري يف ٦ٕةين 
دمةؿ ادلي٨ أيب الكـ الك٧يٓ ابلىري ل٤ٕبل٦ح 

ٔجؽاهلل حم٧ؽ ق٤ي٧ةف املٞؽيس املٕؿكؼ ثأث٨ 
اجلٞيت ٨٦ ثؽايح دٛري ٝٮهل دٕةىل " ٚبلدٕضجٟ 

 ا٣غ ... 55أمٮاهل٥ كالأكالد٥٬ " االيح 

 اغ٣ت احلةميض

16  
ٔجؽاهلل 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ابلةيق

 ٫َ اعثؽي٨ اتلٛكري ىلع املٕىن دراقح دأوي٤يح 43670065

مٮٌلين ٧ٔؿكف   17
 أثني

43170094 
اتلٛكري كاملٛرسكف يف ا٩ؽك٩حكية حم٧ؽ 

ن   اجلةكم ا٧٩ٮذصة

دمةؿ مىُىف 
 ٔجؽاحل٧يؽ

حلًل ظك٨   18
 ظ٪يف

ٮيع يف قٮرة آؿ ٧ٔؿاف 42970178  اتل٪ةقٜ املًٮ

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

19  
قةل٥ ٔجؽاهلل 
 قةل٥ ا٣ٞجةيص

ٮيع يف قٮرة ابلٞؿة 43270154  اتل٪ةقٜ املًٮ
٫َ اعثؽي٨ ٫َ 

 محؽ
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ظكني ٔجؽاهلل   41
 حم٧ؽ قة٠ٮ

ٮيع يف قٮرة اتلٮبح 43070174  اتل٪ةقٜ املًٮ
دمةؿ مىُىف 

 ٔجؽاحل٧يؽ

43  
يلع حم٧ؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ثة٠ؿ٦ةف

ٮيع يف قٮرة ا٣جكةء 43270153  اتل٪ةقٜ املًٮ

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

42  
أمحؽ قةل٥ 

٦ٕيي 
 الن٭ؿم

يح 43170036 ٔٮ  احلت يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح مًٮ
أمحؽ ٩ةٚٓ 

 ريعاملٮ

حم٧ؽ زايؽ   41
 ٤َٜ املُريم

43077023 
الكؤالت اتلٛكرييح يف دٛكري ادلرر امل٪سٮر 

ن كدراقح  ص١ٕة

ق٤يةف الىةدؽ 
 ابلرية

44  
كحلؽ يلع 

 حمك٨
43370142 

ا٣ٞؿاا٨ كأزؿ٬ة يف دٛكري اث٨ اعمٮر يف 
 ٠ذةث٫ اتلعؿيؿ كاتل٪ٮيؿ

حمت ادلي٨ 
 ٔجؽالكجعةف

٩ةيٙ مٮىس   45
 يلع ٠ؿيؽـ

43477031 
اإل٦ةـ أيب املْٛؿ الك٧ٕةين يف تكةؤالت 

ن كدراقح  دٛكريق دمٕة

يلع األ٦ني 
 ٔٮض اهلل

46  
محيؽاف 

إثؿا٬ي٥ ظة٦ؽ 
 الىعيف

43177011 

دٕٞجةت اث٨ املْٛؿ يف ٦جةظر اتلٛكري 
ىلع اثل٤ٕيب يف ال١نٙ كابليةف ٔؿض 

 كدراقح مٮاز٩ح

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

47  
قٕةد وة٣ط 

ـ٬ؿاين  ال
43370044 

حم٧ؽ حم٧ٮد دزني٢ اتلزني٢ ل٤نيغ 
االٝعىةرم ٨٦ اكؿ قٮرة اتلٮبح إىل آػؿ 

 قٮرة ا٣ٞىه دراقح كحتٞيٜ
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إي٧ةف ٔجؽاهلل   48
 احلٮرم

يح 43570174 ٔٮ  ٫َ اعثؽي٨ دٚةع ا٣ٞؿآف ٨ٔ ا٣ٞؿآف دراقح مًٮ

حم٧ؽ أمحؽ   49
 ثؽيح

يح 43370313 ٔٮ  ٥٤ٔ اهلل يف ا٣ٞؿآف دراقح مًٮ
اغ٣ت حم٧ؽ 

 احلةميض

دمٕةف رامؽ   51
ـ٬ؿاين  ال

43270050 

٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ اإل٦ةـ امل٭ؽكم كآزؿ٬ة 
يف دٛكريق "حتىي٢ ٣ٛٮااؽ ٠ذةب اتلٛىي٢ 

 اجلة٦ٓ ٤ٕ٣ٮـ اتلزني٢"

 دمةؿ ٔجؽاحل٧يؽ

53  
قةيم كو٢ 

 احلكحين
43570021 

ٗؿيت ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ اال٦ةـ اث٨ ُٔيح يف 
 دٛكريق دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

 حم٧ؽ اثٮ ػـي٥

52  
٦ةمٮدك حم٧ؽ 

 ٠ٮ٦ة
43070176 

ؿآف ال١ؿي٥ كأؿاث٫ لئل٦ةـ ٦ٕةين ا٣ٞ
ـصةج دراقح كحتٞيٜ  إثؿا٬ي٥ ث٨ الرسم ال

٨٦  ٨٦21 أكؿ قٮرة األ٩ٛةؿ إىل اآليح 
 قٮرة اإلرساء

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

51  
ػ٤ٮد يٮقٙ 
 حم٧ؽ ا٣جنةر

42970075 

٦ٕةين ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كأؿاث٫ لئل٦ةـ 
ـصةج دراقح كحتٞيٜ  إثؿا٬ي٥ ث٨ الرسم ال

٨ٕ ٨٦ أكؿ ٝٮهل دٕةىل "كا لٮادلات يًؿ
اكالد٨٬" ٨٦ قٮرة ابلٞؿة إىل ٩٭ةيح قٮرة 

 آؿ ٧ٔؿاف

 أ٦ني حم٧ؽ ثةمح

دالؿ حم٧ؽ   54
 ثةحيىي

42970012 

٦ٕةين ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كأؿاث٫ لئل٦ةـ إثؿا٬ي٥ 
ـصةج دراقح كحتٞيٜ ٨٦ اآليح  ث٨ الرسم ال

ؿاؼ 314  ٨٦ قٮرة ا٣جكةء إىل آػؿ قٮرة اأٔل

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ
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ةالرسائل   املسجل
كتوراه[ الد ة:  التفسري[  ]املرحل  ]التخصص: 

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

55  
ةف ٔي٫ٌ ظ٪

 اثلبييت
42970058 

٦ٕةين ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كأؿاث٫ لئل٦ةـ 
ـصةج دراقح كحتٞيٜ  إثؿا٬ي٥ ث٨ الرسم ال

٨٦ قٮرة اإلرساء إىل اآليح  ٨٦21 اآليح 
 ٨٦ قٮرة ا٣ٛؿٝةف 51

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

56  
ٔيؽ ٦ؽٔش 

 الكبييع
43077034 

٦٪٭ش ا٣ٛيي الاكمةين يف دٛكريق الىةيف 
ن  ن ك٩ٞؽا ة  ًٔؿ

وؽيٜ أمحؽ 
 ٦ةلٟ
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة اإلس كتوراه[الثكاف الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ٔجؽا٣٘ين قٕؽ   3
 الن٧ؿاين

43470035 
أزؿ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف حتٞيٜ الك٥٤ 

 دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٝىةص

ٔجؽاهلل قٕةد   2
 احلؿيب

43570082 
أزؿ النٕةاؿ اتلٕجؽيح ىلع زٞةٚح املك٥٤ 

 املٕةرص دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاملضيؽ 
 الٮ٩ةس

حم٧ؽ قةيم   1
 ٦٪يةكم

 يٮنف مبلؿ أق٧٤ح املٕؿٚح دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح 43570099

إٝجةؿ حم٧ؽ   4
 ثةو٧ؽ

43470057 
اآلزةر ا١ٛ٣ؿيح ل٤سٮرة ا٣ٛؿنكيح يف مرص 

 ٔرش امليبلدم ػبلؿ ا٣ٞؿف اتلةقٓ

حم٧ؽ وة٣ط 
 دراج

ٚة٧َح ث٪خ   5
 حم٧ؽ الن٭ؿم

43470101 
املٌة٦ني اثلٞةٚيح ٔ٪ؽ ادل٠ذٮر ك٬جح 

 الـظيٌل كأزؿ٬ة يف زٞةٚح املك٥٤

حم٧ؽ ٔجؽاملٮىل 
 دم٫ٕ

٦ٕةذ ٔجؽاهلل   6
 الؿبيع

43570150 
امل٧ٌٮف اثلٞةيف ملى٤ُعةت االدٛةٝيةت 

 ادلكحلح اخلةوح ثةألرسة دراقح حت٤ي٤يح

لؿمح٨ ٔجؽا
 ٝىةص

ػةدل قيٙ آؿ   7
 ٩ةرص

43570017 
امل٧ةرقح اجلٞؽيح ٔ٪ؽ املسٞٙ املك٥٤ 

 دراقح حت٤ي٤يح
 يٮنف ٧ٔؿ مبلؿ

8  
وة٣ط 

ٔجؽال١ؿي٥ 
 ادلػي٢

43570028 

ص٭ٮد النيغ حم٧ؽ إثؿا٬ي٥ ث٨ أمحؽ 
ال١ذةين كص٭ٮدق يف ػؽ٦ح اثلٞةٚح 

 اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

 ظك٨ مٮيح

٩ٮرق ظك٨   9
 ا٣٘ة٦ؽم

43570138 
حم٧ؽ ٦ةر٦ةدكؾ ثكذٮؿ كص٭ٮدق يف ػؽ٦ح 

 اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح
 ٔـ ادلي٨ ٦٪ةرم

٦٭ة رسام   31
 الن٧ؿم

43570099 
مٮٝٙ ا٧٤ٕ٣ة٩حني ٨٦ اجل٥ْ اإلقبل٦يح 

 دراقح حت٤ي٤يح
 محؽم ا٣ٞؿيٞؿم
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ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

٬يٛةء ٧ٔؿ   3
 ثةم٭ةب

43270077 

أثٮ يٮقٙ يٕٞٮب ث٨ محيؽ ث٨ اكقت 
ن  املؽين كمؿكيةد٫ يف ٦زياف اجلٞؽ دمٕة

 كختؿجيةُ كدراقح ٨٦ ٠ذت الك٪ح

حم٧ؽ ٔجؽاهلل 
 ٔٮي٫ٌ

رظةب اكم٢   2
 اهلةميم

43070004 

ـصةج  آيةت األظاكـ ٔ٪ؽ أيب اقعةؽ ال
 ـهيف ٠ذةث٫ ٦ٕةين ا٣ٞؿآف 133ح املذٮيف ق٪

 كإٔؿاث٫

ٔجؽالؿظي٥ 
 ا٣٘ة٦ؽم

رظةب اكم٢   1
 اهلةميم

43070004 

ـصةج  آيةت االظاكـ ٔ٪ؽ أيب اقعةؽ ال
 ـهيف ٠ذةث٫ ٦ٕةين ا٣ٞؿآف 133املذٮىف ق٪ح 

ن كدراقح  كإٔؿاث٫ دمٕة

ٔجؽالؿظي٥ 
 احل٧ٮد

4  
آالء 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٠٪اكر

42970125 

اث٨ ظضؿ األظةدير ا٣يت ًٕٛ٭ة احلةِٚ 
يف ٠ذةث٫ ٚذط ابلةرم ختؿيش كدراقح ٨٦ 
أكؿ ٠ذةب احلش إىل ثةب دٛكري قٮرة آؿ 

 ٧ٔؿاف ٨٦ ٠ذةث٫ اتلٛكري

ٔجؽالؿمح٨ 
 ظك٨ ٔس٧ةف

5  
اعو٥ ق٤ي٧ةف 

 ا٣ٕٮدق
 األظةدير ا٣يت ٝي٢ إ٩٭ة أو٢ يف ا٣ٕجةدات 43670246

حمت ادلي٨ 
 كأِ

ٔجؽاهلل قةملني   6
 ٩ةرص ق٤ي٥

43277006 

٤ح الـااؽة ىلع ٠ذةب ا٢٤ٕ٣ األظةدير املٕ
ٕٛةء ٨٦ أكؿ ٠ذةب الكنن ال١ربل  كاٌل
ن كدراقح  ل٤جي٭ٌف إىل ٩٭ةيح ٠ذةب احلش دمٕة

قةيم مكةٔؽ 
 اجل٭ين

ظةِٚ حم٧ؽ   7
 مبري

43270115 
األظةدير امل٤ٕح الـااؽة ىلع ٠ذةب ا٢٤ٕ٣ 
ن كدراقح ٕٛةء ٨٦ مك٪ؽ ا٣زبار دمٕة  كاٌل

 كيص اهلل ٔجةس
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ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ٔجؽا٣ٕـيـ   8
 يحقٕؽ الرسي

43277001 

األظةدير امل٤ٕح الـااؽة ىلع ٠ذت ا٢٤ٕ٣ 
ٕٛةء ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب الكنن ل٤جي٭ٌف  كاٌل

"اجلىٙ اثلةين ٨٦ ال١ذةب" ٨٦ ثؽايح 
ن  ٠ذةب ابليٮع إىل ٩٭ةيح ال١ذةب دمٕة

 كدراقح

 حم٧ؽ ثةزمٮؿ

9  
ٚة٧َح 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ا٣ٕٮايج

43370070 

األظةدير الٮاردة يف أ٩بيةء اهلل دٕةىل 
إقعةؽ كيٕٞٮب كيٮقٙ إق٧ةٔي٢ ك

كمٕيت كأيٮب كيٮنف ٤ٔي٭٥ الكبلـ دمٓ 
 كختؿيش كدراقح

 قٕؽم اهلةميم

31  
زي٪ت 

إق٧ةٔي٢ أمحؽ 
 ٦جةريك

43370075 

األظةدير الٮاردة يف أ٩بيةء اهلل دٕةىل ٬ٮد 
كوة٣ط كإثؿا٬ي٥ كلٮط ٤ٔي٭٥ الكبلـ دمٓ 

 كدؿػيش كدراقح

 قٕؽم اهلةميم

33  
ٚة٧َح 

ٔجؽاتلٮاب 
 ٝةق٥

43470037 

ألظةدير الٮاردة يف ٠ذةب دججي٫ ا٣٘ة٤ٚني ا
ثأظةدير قيؽ األ٩بيةء كاملؿق٤ني أليب 

ال٤ير ٩رض ث٨ حم٧ؽ الك٧ؿ ٝ٪ؽم ختؿيش 
٨٦ ٝٮهل لٮ ي٥٤ٕ  453كدراقح ٨٦ ظؽير 

ٝٮهل  952ا٣ٕجةد ٦ةيف رمٌةف إىل ظؽير 
 لٮٌلف صؿيش الؿا٬ت

ٔجؽالؿظي٥ 
 ا٣٘ة٦ؽم

يةرس حم٧ؽ   32
 ا٣٘ٛيٌل

43070179 

اآلزةر الٮاردة يف ٠ذةب ا٣ٞ٪ؽ األظةدير ك
يف ذ٠ؿ ق٧ؿٝ٪ؽ جلض٥ ادلي٨ ٧ٔؿ ث٨ حم٧ؽ 

 ث٨ أمحؽ

 أمحؽ املٮريع
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ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

آالء ٔجؽاهلل   31
 أثٮ ٣نب

43370004 

األظةدير كاآلزةر الٮاردة يف ٠ذةب ا٣ٞ٪ؽ 
يف ذ٠ؿ ٧٤ٔةء ق٧ؿٝ٪ؽ لئل٦ةـ جن٥ ادلي٨ 

أيب ظٛه ٧ٔؿ ث٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ا٣جكيف 
ٔجؽالى٧ؽ الك٧ؿٝ٪ؽم كختؿيش ٨٦ دؿدمح 

 ٔجؽالؿمح٨ املُٮيع إىل ٩٭ةيح ال١ذةب

 مٮٜٚ ٔجؽا٣ٞةدر

34  
حم٧ؽ يلع 

مكٛؿ 
 الن٧ؿاين

43277004 

األظةدير كاآلزةر الٮاردة يف ٠ذةب دججي٫ 
املؿق٤ني ا٣٘ة٤ٚني ثأظةدير قيؽ األ٩بيةء ك

أليب ال٤ير ٩رص ث٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ 
إثؿا٬ي٥ ا٣ٛٞي٫ الك٧ؿٝ٪ؽم احل٪يف املذٮيف 

دراقح كختؿيش ٨٦ اكؿ ال١ذةب  ـه171ق٪ح 
إىل ٩٭ةيح ثةب ٦ةدٞؽٚٓ الىؽٝح ٨ٔ 

 451وةظج٭ة ظؽير ر٥ٝ 

مٮٜٚ ث٨ 
 ٔجؽاهلل

٩ىه أقة٦ح   35
 ػيةط

43370103 
االػذىةص يف الؿكايح كأزؿق دراقح ٩ْؿيح 

 دُجيٞيح
 كيص اهلل ٔجةس

36  
ظٮد 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 الىةاٖ

 اتلحكري يف الك٪ح اجلجٮيح 43070122
حمت ادلي٨ 

 كأِ

ثؿا٬ي٥ ظك٨ ا  37
 ظؿيؿم

43270034 
اجل٧ٓ كاتلٛؿيٜ ٝٮأؽق كاملؿصعةت ٚي٫ 

 ٔ٪ؽ اخلُيت ابل٘ؽادم
 ظةد٥ الرشيٙ
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ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

٬ي٫٤ ٔجؽاهلل   38
 آؿ ركاس

43370052 

احلةدير الٮاردة يف أ٩بيةء اهلل دٕةىل آدـ 
كإدريف ك٩ٮح ٤ٔي٭٥ الكبلـ دمٓ كختؿيش 

 كدراقح

 قٕؽم اهلةميم

كداد حم٧ؽ   39
 ٧ٔؿاف

43270009 
اذلي٨ كق٧ٮا خبٮارـ املؿكءة كازؿ ذلٟ  الؿكاة

 يف مؿكيةد٭٥
 حم٧ؽ ثةزمٮؿ

ٔجؽاهلل ُٔيح   21
ـ٬ؿاين  ال

 الك٧ةظح كا٣تكة٦ط يف الك٪ح اجلجٮيح 43070098
حم٧ؽ ٧ٔؿ 

 ثةزمٮؿ

ػةدل حم٧ؽ   23
 ٔٮيؽ ا٣ٞ٪ةكم

43177002 

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ احلةك٥ 
ٜ ٨٦ أكؿ ٠ذةب الـٌلة إىل ظؽير  دراقح كحتٞي

ٟ ػري املكأ٣ح ظؽير ر٥ٝ ا  3954مهلل إين أقةل
 إىل آػؿ ثةب ادلاعء اجلة٦ٓ

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

كٚةء رامؽ   22
 النربيم

43170113 

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ احلةك٥ 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ظؽير اجليب وًل اهلل 

٤ٔي٫ كق٥٤ "إف اهلل دٕةىل ص٢ٕ جلٕٛؿ 
ذلم ص٪ةظني"إىل ٩٭ةيح ظؽير "احل٧ؽ هلل ا

 أكؿ٦٪ة ث٧ع٧ؽ وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤"

مٮٜٚ ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر

21  
ٚة٧َح حم٧ؽ 
 ربيٓ ا٣ٛةريس

43170007 

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ احلةك٥ دراقح 
كحتٞيٜ ٨٦ ظؽير اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ 
ٮاف اهلل ٤ٔي٭ة ىلع ٩٭ةيح  أقذأصؿات ػؽجيح ًر
 ظؽير اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ ظؽير ايب

 ٠ٕت يةأ٦ري املؤ٦٪ني إ٧٩ة ذاؾ رشؾ

ٔجؽالؿمح٨ 
 ظك٨ ٔس٧ةف
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ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ٚةاـة ٔجؽاهلل   24
 اخلـايع

43170043 

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني لئل٦ةـ احلةك٥ 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ٠ذةب ا٣ٛنت كاملبلظ٥ 

 إىل ٩٭ةيح ٠ذةب املكذؽرؾ

كيص اهلل حم٧ؽ 
 ٔجةس

25  
أق٧ةء ق٤ي٥ 

 احلؿيب
43070005 

جلحكةثٮرم ٨٦ املكذؽرؾ لئل٦ةـ احلةك٥ ا
 5892إىل احلؽير ر٥ٝ  5182احلؽير ر٥ٝ 

آػؿ ثةب ٢ٌٚ ٔجؽاهلل ث٨ ٔؽم دراقح 
 كحتٞيٜ

 كيص اهلل ٔجةس

26  
ٔجؽالؿمح٨ 
 وة٣ط الـ٦يٓ

43070123 
املنةٔؿ االنكة٩يح يف الك٪ح اجلجٮيح دراقح 

يح ٔٮ  مًٮ

ٔجؽالٮدكد 
 ٦ٞجٮؿ ظ٪يٙ

27  
ٔجؽاهلل اغ٣ت 

 يٮقٙ
43270132 

ٝةيض احلؿ٦ني رساج  امل٪٭ش اجلٌل اىل ميٮخ
ادلي٨ أيب املاكرـ ٔجؽال٤ُيٙ ث٨ حم٧ؽ 

٭ؽ ٨٦ النيغ اخلةمف  احلكين ختؿيش اث٨ٚ 
كاثلبلزني ثٕؽ املةاح النيغ ٔجؽاملؤ٨٦ ث٨ يلع 
ادلمنٌف إىل دؿدمح النيغ املذٮيف ق٪ح ز٧ة٩ني 

ثٕؽ املةاتني ا٣ٞةيض دمةؿ ادلي٨ أيب َة٬ؿ 
 242ال٤ٮظح ر٥ٝ 

 اغ٣ت احلةميض

28  
 ام٢ ظك٨

 ا٣ٕ٪ةين
43270008 

ةيض احلؿ٦ني رساج  امل٪٭ش اجلٌل اىل ميٮخٝ 
ادلي٨ أيب املاكرـ ٔجؽال٤ُيٙ ث٨ حم٧ؽ 

٭ؽ ٨٦ ثؽايح ال١ذةب إىل  احلكين ختؿيش اث٨ٚ 
ٓ كاثلبلزني ثٕؽ املةاح كاق٫٧  دؿدمح النيغ الؿاث

٭ؽ ر٥ٝ ال٤ٮظح   323ٔجيؽ اهلل ث٨ٚ 

 كيص اهلل ٔجةس



 343   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

29  
ُٔة اهلل 
ػ٤يٙ 

 ال١ٮيكيب

43370046 

امل٪٭ش اجلٌل اىل ميٮخ ٝةيض احلؿ٦ني 
رساج ادلي٨ أيب املاكرـ ٔجؽال٤ُيٙ ث٨ 

حم٧ؽ احلكين ختؿيش اث٨ ٦٭٪ؽ ٨٦ النيغ 
احلةدم كاثل٧ة٩ني ثٕؽ املةاتني اإل٦ةـ ثؽر 

ادلي٨ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ ايب ثكؿ إىل ٩٭ةيح 
 165املؼُٮط ال٤ٮح ر٥ٝ 

 مٮٜٚ ٔجؽاهلل

11  
٦٪ةؿ َبلؿ 

ٔجؽاهلل 
ـ٬ؿاين  ال

43270067 

ـء األكؿ  ختؿيش االظةدير الٮاردة يف اجل
كاثلةين ٨٦ ٠ذةب ذي٢ دةريغ ث٘ؽاد لئل٦ةـ 
اث٨ اجلضةر ٨٦ دؿدمح ٔجؽامل٘ير ث٨ ز٬ري 

ث٨ ٤ٔٮم إىل ٩٭ةيح دؿدمح يلع ث٨ أمحؽ 
 ٔجيؽ اهلل ث٨ ايب ا٣ٛذط

 اغ٣ت احلةميض

أمحؽ يلع حم٧ؽ   13
 آؿ ٧ٔؿ

43370027 
اهلل يف ٠ذةث٫  دؿاص٥ اإل٦ةـ أيب داكد رمح٫

 الكنن دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽالؿمح٨ 
 ظك٨ ٔس٧ةف

ظكةف ظكني   12
 حم٧ؽ مٕجةف

43370138 

د٭ؾيت مكذ٧ؿ األك٬ةـ ىلع ذكم املٕؿ٫ٚ 
كأكيل األٚ٭ةـ ل٤عةِٚ أيب ٩رص يلع ث٨ ٬ج٫ 

ث٨ صٕٛؿ الن٭ري ثةأل٦ري ث٨ ٦ة٠ٮال ت 
  ـهيؿمح٫ اهلل دراقح كحتٞي475ٜ

ظةد٥ اعرؼ 
 ا٣ٕجٮد

11  
 حم٧ؽ اعو٥
 حم٧ؽ ٬ةركف

43380345 

يةء ادلي٨  زكااؽ األظةدير املؼذةرة ٌل
املٞؽيس ىلع وعييح اث٨ ػـي٧ح كاث٨ 

 ظجةف دراقح ٩ٞؽيح

ٔجؽالؿمح٨ 
 الك٤يم



 344  دليل الرسائل العلمية           

ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ٔجؽا٣ٕـيـ   14
 ٦جةرؾ ا٣ٛ٭يم

43277003 
زكااؽ رصةؿ وعيط اث٨ ػـي٫٧ ىلع 

 ال١ذت الكذح
 اغ٣ت احلةميض

ثؽر ٩ةرص   15
 ا٧ٕ٣ؿ

43077029 
يب اقعةؽ الكبييع َجٞةت الؿكاة ٨ٔ ا

ن كدراقح327املذٮيف ق٪ح    ـهدمٕة

ٔجؽالؿزاؽ 
 مٮىس أثٮ ابلى٢

16  
أمحؽ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ا٣ٛةرس

 َجٞةت الؿكاة ٨ٔ اإل٦ةـ األكزايع 43070036
حم٧ؽ ٧ٔؿ 

 ثةزمٮؿ

17  
اعئنح اعثؽ 
 ٤ٛ٦ط اهلؾيل

43070007 
َجٞةت الؿكاة ٨ٔ اإل٦ةـ اعمؿ ث٨ رشاظي٢ 

 315٬النٕيب املذٮىف ق٪ح 

٦٭ؽم قٕؽم 
 اهلةميم

مٌةكم ٩ةيٙ   18
 املُريم

43070159 
َجٞةت الؿكاة ٨ٔ اإل٦ةـ ٔؽثةمل٤ٟ ث٨ 
ن كدراقح  صؿيط امليك رمح٫ اهلل دٕةىل دمٕة

ٔجؽالؿزاؽ اثٮ 
 ابلى٢

19  
َؿ٫ٚ وة٣ط 

 ا٣٘ة٦ؽم
43270065 

َجٞةت الؿكاة ٨ٔ اإل٦ةـ دلة٬ؽ ث٨ صرب 
أيب احلضةج امليك املٞؿئ املٛرس املذٮيف 

ن 313ق٪ح   كدراقح  ـهدمٕة

حم٧ؽ ٔجؽاهلل 
 ٔٮي٫ٌ

41  
٫ ٔجؽاهلل  ٚةٔر

ُٗحل 
 اخلـايع

43270066 
ن  َجٞةت الؿكاة ٨ٔ ال٤ير ث٨ قٕؽ دمٕة

 كدراقح
 مٮٜٚ ٔجؽاهلل

أمحؽ صةثؿ   43
 الن٧ؿاين

43177003 
َجٞةت الؿكاة ٨ٔ ٧ٔؿك ث٨ دي٪ةر امليك 

 326٬املذٮيف ق٪ح 

مٮٜٚ ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر
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ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

42  
مؿاـ ٔجؽا٣٘ين 

ٔجؽا٣ٞةدر 
 ىةاٖال

43170017 
َجٞةت الؿكازة ٔ٪ؽ اإل٦ةـ ٧ٕ٦ؿ ث٨ رامؽ 

ن كدراقح354األزدم    ـهيؿمح٫ اهلل دمٕة

حم٧ؽ ٔجؽاهلل 
 ٔٮي٫ٌ

41  
يلع ٔجؽالؿمح٨ 

ٔجؽاهلل 
 ا٣ٕٮيزش

43370089 
ٝٮأؽ رشح احلؽير دراقح ٩ْؿيح 

 دُجيٞيح

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

44  
آالء قيٙ 
ادلي٨ صٕٛؿ 

 زكاكم

43370007 

٫٤ كإرقةهل ٨٦ األظةدير ٦ة اػذ٤ٙ يف كو
الـااؽة ىلع ٠ذت ا٢٤ٕ٣ الٮاردة يف اجلاكح 

اإليبلء ككا٣ُبلؽ كاخل٤ٓ كا٣ْ٭ةر 
ةع  كاجلٛٞةت كالًؿ

ٔجؽا٣ٕـيـ خمذةر 
 األ٦ني

وٛي٫ إدريف   45
 ٔحىس ٚبلد٫

43270080 

٦ةاػذ٤ٙ يف كو٫٤ كإرقةهل ٨٦ األظةدير 
الٮاردة يف ٠ذةب ا٣ْ٭ةرة الـااؽة ىلع ٠ذت 

ن   كدراقحا٢٤ٕ٣ دمٕة

ظةد٥ اعرؼ 
 الرشيٙ

ٚذٮف حم٧ؽ   46
 الن٧ؿم

43370037 

ـ٬ؿم امل٤ٕح يف ٠ذةب  مؿكيةت اإل٦ةـ ال
ن  ا٢٤ٕ٣ لرلار ُٝين ا٣ٞك٥ اثلةين د٦ٕة

 كدراقح

 قٕؽم اهلةميم

زم٤ح ٔجؽاهلل   47
 الن٭ؿاين

43570171 

مؿكيةت اتلةثيع قةل٥ ث٨ أيب اجلٕؽ 
٪ٕ٪ذ٫ ٨ٔ ميٮػ٫ ثني اإلرقةؿ اخليف  ٔك

 كاتلؽ٣حف

 ؽا٣ٕـيـ خمذةرٔج

48  
ٔحنح ظكني 

 ظضةزم
43470017 

٦٪٭ش اث٨ ظضؿ يف دراقح اإلماكالت 
 الٮاردة يف ٚذط ابلةرم

 حم٧ؽ ٔٮي٫ٌ
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ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  كتوراه[ا الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ري٥ ٔجؽاهلل   49
 ا٣ٕٮاد

43270100 

يٮنف ث٨ ثكري ث٨ كاو٢ النحجةين 
ن  ن كختؿجية كمؿكيةد٫ يف ٦زياف اجلٞؽ دمٕة

 كدراقح ٨٦ ٠ذت الك٪ح

مٮٜٚ ٔجؽاهلل 
 ٔجؽا٣ٞةدر
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ةسائل الر  املسجل
ة]التخصص:  المي كتوراه[الدعوة اإلس الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

3  
ًيٙ اهلل 
ٔجؽاهلل 
 ال١ؿيخ

43470095 
اتلؽاٚٓ احلٌةرم املٕةرص ثني اإلقبلـ 

 كا٣٘ؿب أقجةث٫ ك٦ْة٬ؿق كآزةرق
 حم٧ؽ الرسظةين

امحؽ ٬ٮ٩ؽم   2
 الك٤يم

43470005 
اتلُجيٞةت ادلٔٮيح ل٤ٞٮأؽ األوٮحلح 

 املذ٤ٕٞح ثؽالالت األ٣ٛةظ كالىيٖ
 ٩ةرص ٝةرة

رااؽ ٚؤاد   1
 ثةصٮرم

43470885 

اتلُجيٞةت ادلٔٮيح ل٤ٞٮأؽ األوٮحلح 
املذ٤ٕٞح ثةاصذ٭ةد كاتل٤ٞيؽ كاتلٕةرض 

 كا٣رتصيط

 ٩ةرص ٝةرة

4  
حم٧ؽ ث٨ 
ٔجؽاهلل 
 ا٣٘ة٦ؽم

43570155 
ح يف دٛكري النيغ ا٣ُة٬ؿ املٌة٦ني ادلٔٮي

 ث٨ اعمٮر دراقح حت٤ي٤يح
 محٮد احلةريث

5  
ظك٨ يلع 
 الن٧ؿاين

43570156 
يب  املٌة٦ني ادلٔٮيح يف دٛكري ا٣َٞؿ
 اجلة٦ٓ ألظاكـ ا٣ٞؿآف دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٝىةص
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ةالرسائل   املسجل
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ٚة٧َح ٔٮض   3
 ا٧ٕ٣ؿم

43470076 
اقف ٤ٚكٛح االػبلؽ ٔ٪ؽ ا٣ٛبلقٛح 

 اإلقبل٦يني ٔؿض ك٩ٞؽ
 ابل٭جيس رزؽ

2  
أ٦ةف ظة٦ؽ 

 ٩رص
43270061 

آراء أيب ال٤ير الك٧ؿ ٝ٪ؽم االٔذٞةدي٫ 
 ٨٦ ػبلؿ دٛكري ٔؿض ك٩ٞؽ

قٕٮد ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ا٣ٕؿييف

٬ةين يلع قٕيؽ   1
 ٘ة٦ؽما٣

 يلع ٩ٛيٓ ا٤ٕ٣يةين آراء اث٨ ثةثٮي٫ ا٣ٞيم ا٣ٕٞؽيح ٔؿض ك٩ٞؽ 43077015

حلًل ق٭٢   4
 اثلبييت

43570069 
آراء احلةك٥ اجلنيم االٔذٞةديح يف ًٮء 
 ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٔؿض ك٩ٞؽ

 قةل٥ ا٣ٞؿين

5  
٣ُيف اعثؽ 
 األ٩ىةرم

43670007 
آراء ظؿًلح اخلؽ٦ح ا٣ٕٞؽيح كا١ٛ٣ؿيح 

 ي٤يحدراقح حت٤

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 احل٧يؽم

ٚة٧َح ػةدل   6
 رد٦ةف

43370154 
أق٧ةء اهلل كوٛةد٫ يف ا٣ٕٞيؽة احل٭ٮديح 

 ٔؿض ك٩ٞؽ
 ٔجؽاهلل ق٧ٟ

٦يةدة امحؽ   7
 ا٣ُة٣ت

 أوٮؿ ادلية٩ح اإليـيؽيح ٔؿض ك٩ٞؽ 43570111
ٔجؽاهلل يلع 

 ق٧ٟ

8  
د٧ي٥ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 ا٣ٞةيض

43170038 
أوٮؿ ٫ٞٚ اجله ا٣ٕٞؽم ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح 

 اجل٧ةٔح ٦جةظر دالالت األ٣ٛةظك
 ٔجؽاهلل ا٣ٞؿين

9  
اعدؿ ٔجؽاهلل 
 ٔٮض اثلٞيف

 األزؿ األص٪يب يف ننأة ا٣ٛؿؽ ك٦ٞةالد٭ة 43170103
ٔس٧ةف يلع 

 ظك٨
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ةالرسائل   املسجل
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ٚة٧َح يلع   31
 دٗؿيؿم

43370077 
اإلدمةع ٔ٪ؽ النيٕح اإل٦ة٦يح كدُجيٞةد٫ 

 ا٣ٕٞؽيح دراقح ٩ٞؽيح
 إثؿا٬ي٥ ػ٤ي٫ٛ

٦٭٪ة قٕؽ   33
 اذلثيةين

43680366 
األق٧ةء كالىٛةت املؼذ٤ٙ ٚي٭ة ثني أ٢٬ 

ن كدراقح  الك٪ح كاجل٧ةٔح دمٕة
 قٕٮد ا٣ٕذحيب

32  
حم٧ؽ ٔجؽاهلل 

 ث٤ٕٛري
43670310 

األَٮار ا٣ٕٞؽيح ٔ٪ؽ اإل٦ة٦يح اإلزين 
 ٔرشيح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 احل٧يؽم

ق٤ُةف اعيل   31
 الكٛيةين

43570167 
االقت٪جةط ا٣ٕٞؽم ٔ٪ؽ الك٤ٙ أوٮهل 

 كدُجيٞةد٫
 دل٦ييجٔجؽاهلل ا

راكيح ٔس٧ةف   34
 ٚذحين

ُ٭ةد ادليين ٔ٪ؽ احل٭ٮد 43670138  ااًل
ٔس٧ةف يلع 

 ظك٨

35  
إي٧ةف 

ٔجؽالؿمح٨ 
ٮييح  اٌل

43570028 
ا٣ربدمةديح ا٣٘ؿبيح كأزؿ٬ة ىلع ا٣ٕةل٥ 

 االقبليم
 إثؿا٬ي٥ ػ٤يٛح

36  
ٔجؽالؿمح٨ 
 قٕؽ الن٭ؿم

43270035 
اتلةرخييح أوٮهلة ا٤ٛ٣كٛيح كأزؿ٬ة يف 

 ٕةرصا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿيب امل

ابل٭جيس رزؽ 
 اهلل ابل٭جيس

٩ةيٙ ق٤ي٧ةف   37
 البلظ٥

43270029 
اتلعكني كاتلٞجيط ثني ا٢٬ الك٪ح 

 كخمة٣ٛي٭٥
 يلع ٩ٛيٓ ا٤ٕ٣يةين

ر٫ٕٚ دظي٥   38
 ٩ةرص ادلكرسم

 ٣ُٙ اهلل ػٮص٫ اتلٛكري ا٣ٕرصاين لئلقبلـ 43270068
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ةالرسائل   املسجل
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ٚة٧َح قةل٥   39
ـ٬ؿاين  ال

 ئلقبلـاتلٛكري املةرًليس ا٣ٕؿيب املٕةرص ل 43270104
ابل٭جيس رزؽ 

 ابل٭جيس

وجةح أثكؿ   21
 يلع األ٬ؽؿ

43170139 
اجل٭ٮد ا٧٤ٕ٣يح ثةمل٫١٤٧ ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح 

 يف مٮاص٭ح ال٤يرباحلح
 قةل٥ ا٣ٞؿين

23  
رشيٛح يلع 

 املةليك
ٞيؽد٭ة دراقح ٩ٞؽيح 43370015  اثٮ زيؽ ميك ادليٮب٪ؽيح ننأد٭ة ٔك

ظ٪ةف مك٥٤   22
 الكٛيةين

 ٔجؽاهلل ق٧ٟ ٝٛ٭٥ ٨٦ ادلي٨الؿبٮبيٮف كمٮ 43370128

٩ٮاؿ ػرض   21
 اثلبييت

43470025 
الؿق٢ ٔ٪ؽ اجلىةرل كمٮٝٙ اإلقبلـ 

 ٦٪٭٥
 ابل٭جيس رزؽ

24  
٦ؽحيح ٤ٔيةف 

 الٮايف
43270013 

الكبجيح ٔ٪ؽ املٕزت٣ح كأزةر٬ة ا١ٛ٣ؿيح 
 دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

 إثؿا٬ي٥ ػ٤يٛح

ٔحىس حمك٨   25
 اجلٕيم

43070146 
دراقح حت٤ي٤يح الكبجي٫ يف ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿيب 

 ٩ٞؽيح

أمحؽ ٔجؽالؿظي٥ 
 ٝٮميت

ٚة٧َح ٔجؽاهلل   26
 ا٣ٕكريم

43270014 

النج٭ةت الٮاردة يف مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة إىل 
ماكدت دٔٮة اجلةحلةت يف امل٫١٤٧ ا٣ٕؿبيح 

الكٕٮديح ٦٪ؾ ننأد٭ة دراقح حت٤ي٤يح 
 ٔٞؽيح

 اثتكةـ دمةؿ

 لن٭ؿاينقٕؽ ا ا٣ُؿي٫ٞ املؿيؽيح ٔؿض ك٩ٞؽ 43170146 ٠ٮيةيت مٮرم  27
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ةالرسائل   املسجل
كتوراه[العكيدة]التخصص:  الد ة:   [  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

28  
مؿٚخ 

ٔجؽاجلجةر 
 ٔجؽالٮدكد

 ا١ٛ٣ؿ اتل٪ٮيؿم صؾكرق كآزةرق 43570124
ٔجؽالؿظي٥ 

 الك٤يم

ٔجؽاهلل ظك٨   29
ـ٬ؿم  م

43470002 
الزلة كاالل٥ ثني االقبلـ كادلية٩ةت 

ٕيح دراقح ٩ٞؽيح  الًٮ

ٔجؽالؿظي٥ 
 الك٤يم

ٚ٭يؽ ٦٪ىٮر   11
 الرشيٙ

43570162 

املكةا٢ كالؿكيةت ا٣ٕٞؽيح الٮاردة ٨ٔ 
لك٤ٙ يف ٠ذةب ابلؽايح كاجل٭ةيح الث٨ ا

ن كدراقح  ٠سري دمٕة

 قٕٮد ا٣ٕذحيب

ق٧يح قٕيؽ   13
 الن٭ؿم

 ٔجؽاهلل ق٧ٟ اجلجٮة ٔ٪ؽ احل٭ٮد كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭ة 43470023

12  
حم٧ؽ ث٨ 
ر٦زياف 
 الكبييع

43270016 

اجل١خ كال٤ُةاٙ يف ٩ٞي ٠ذةب 
ا٣ُؿااٙ دأحلٙ ٔجؽاهلل ث٨ ٚةرس اتلةزم 

 حتٞيٜاملةليك دراقح ك

 ٔجؽاهلل ادل٦ييج

ق٧٤ةف يلع آؿ   11
 ٦ؽ٬ل

 اجلٮازؿ ا٣ٕٞؽيح دراقح دأوي٤يح 43670107
ٔس٧ةف يلع 

 ظك٨

أ٩ٛةؿ حيىي   14
 إ٦ةـ حم٧ٮد

43270002 
الٮاليح اتل١ٮيجي٫ ٔ٪ؽ النيٕح اإل٦ة٦يح 

 دراقح ٩ٞؽيح

إثؿا٬ي٥ ػ٤يٛح 
 ٔجؽال٤ُيٙ

٬ج٫ وة٣ط   15
 حم٧ؽ ا٣ٞؿيش

43370074 
ثني اإل٦ة٦ني اث٨  حتؿيٙ اتلٮراة كاإلجني٢

 ظــ كاث٨ دي٧يح دراقح ٦ٞةر٩ح
 ٔجؽاهلل ا٣ٞؿين

 ٔجؽالٮاظؽ ٔجؽ  16
 ال١ؿي٥ ا٣ٞؿين

43670247 
ظك٨ ا٣رتايب كآراؤق ا٣ٕٞؽيح كا١ٛ٣ؿيح 

 ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 احل٧يؽم
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حم٧ؽ إثؿا٬ي٥   17
 أثٮ راس

 دال٣ح اتلبلزـ كدُجيٞةد٭ة ا٣ٕٞؽيح 43670015
ٔس٧ةف يلع 

 ظك٨

 ٚٮاز أمحؽ يلع  18
ٮاف  ًر

43177014 
دال٣ح الكيةؽ ىلع مكةا٢ االٔذٞةد دراقح 

 دأوي٤يح دُجيٞيح

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

19  
دالؿ ٩ةرص 
 ا٣ٞعُةين

 اثٮ زيؽ ميك ٝة٩ٮف اجلؾب كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٫ 43470118

41  
ٔجؽا٣٘ين محةد 

٦ؽ٬ل 
ـ٬ؿاين  ال

43177017 
٦٪٭ش ٫َ ٔجؽالؿمح٨ كدُجيٞةد٫ ا٣ٕٞؽيح 

 ي٤يح ٩ٞؽيحكا١ٛ٣ؿيح دراقح حت٤

ٔجؽاهلل ث٨ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

حم٧ؽ أمحؽ   43
 ادل٩كري

43170148 
مٮٝٙ إرنكخ ري٪ةف ٨٦ ادلي٨ دراقح 

 ٩ٞؽيح يف ًٮء اإلقبلـ
 ٔجؽاهلل ادل٦ييج

ق٤ُةف ٔجيؽ   42
 ا٣ٕؿايب

43177016 
مٮٝٙ اإلثةًيح املٕةرصي٨ ٨٦ أوٮؿ 

 ادلي٨ دراقح ٩ٞؽيح

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

41  
إيبلؼ حيىي 
 إ٦ةـ حم٧ٮد

43370003 
مٮٝٙ النيٕح اإل٦ة٦يح ٨٦ ا٣ٌٞةء 

 كا٣ٞؽر دراقح ٩ٞؽيح

إثؿا٬ي٥ ػ٤يٛح 
 ٔجؽال٤ُيٙ

ٔٮض ٔي٫ٌ   44
ـ٬ؿاين  الكين ال

43077030 

مٮٝٙ النيٕح االزىن ٔرشيح ٨٦ دٔٮة 
اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽالٮ٬ةب كمج٭ةد٭٥ 

 ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔس٧ةف يلع 
 ظك٨

ٔٮض ٔي٫ٌ   45
ـ٬ؿاين  رشي٥ ال

43077030 
ٙ النيٕح اال زين ٔرشيح ٨٦ دٔٮة اإل٦ةـ مٮٝ

 حم٧ؽ ث٨ ٔجؽالٮ٬ةب كمج٭ةد٭٥ ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔس٧ةف يلع 
 ظك٨
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3  
ػٮ٣ح ٔجؽاهلل 

 ادل٦ييج
43670052 

لئل٦ةـ ا٣ٕبل٦ح  إٚؿاد ٝؿاءة اإل٦ةـ ث٨ ٠سري
أيب ا٣ٛذط زي٨ ادلي٨ صٕٛؿ ث٨ إثؿا٬ي٥ 

٨٦ أكؿ قٮرة  ـه 894الك٪٭ٮرم النةٚيع 
 األ٩ٕةـ إىل ٩٭ةيح ال١ذةب دراقح كحتٞيٜ

 ٔجؽاحلٜ ا٣ٞةيض

ٔجؽاهلل أمحؽ   2
 ا٣ٛٞي٫

43070137 
اػذيةرات اإل٦ةـ اث٨ اجلـرم يف ا٣ٞؿاءات 

 دأوي٤يح ٦ٞةر٩ح

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 الك٪ؽم

٧ةح حم٧ؽ ق  1
 ا٣ٞؿيش

43670061 

اإلثة٩ح يف الٮٝٙ كاالثذؽاء أليب ا٢ٌٛ٣ 
 418حم٧ؽ ث٨ صٕٛؿ ث٨ حم٧ؽ اخلـايع ت /

  ـهدراقح كحتٞيٜ

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
 ق٪ؽم

4  
ٔجؽا٣٘ٛٮر 
ٔجؽالؿؤكؼ 

 ػةف

43370136 

اجلٮا٬ؿ اجلْؿة كالؿيةض ا٣ُٕؿق يف ٦ذٮادؿ 
ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش لئل٦ةـ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ 

حل٪يف الن٭ري ثٞةرة ثُةؽ مىُىف ػٮص٫ ا
 ـهدراقح كحتٞيٜ ٨٦ قٮرة يٮقٙ 3397ت 

 ٤ٔي٫ الكبلـ إىل آػؿ ال١ذةب

يةقني ظةِٚ 
 ٝةرئ

ح إثؿا٬ي٥   5 رًك
 ٚبلد٫

43670189 

ادلرر املنذ٭ؿة يف ا٣ٞؿاءات املٕذربة ل٤نيغ 
حم٧ؽ ادلر٩ؽكم اث٨ ٚذط اهلل املٮوٌل " 

 ـه٨٦ أكؿ ال١ذةب  3391املذٮىف ثٕؽ ق٪ح 
يح املٞىؽ األكؿ / يف اػذبلؼ إىل ٩٭ة

 األا٧ح الكجٕح دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ قبل٦ح 
 ربيٓ
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٩ؽاء اعدؿ   6
 الىجةغ

42670055 

ادلرر املنذ٭ؿة يف ا٣ٞؿاءات املٕذربة ل٤نيغ 
حم٧ؽ ادلر٩ؽكم اث٨ ٚذط اهلل املٮوٌل " 

 ـه٨٦ ثؽايح املٞىؽ  3391املذٮىف ثٕؽ ق٪ح 
 اثلةين يف زيةدات ادلرة ىلع النةَجيح إىل

 ٩٭ةيح ال١ذةب دراقح كحتٞيٜ

 حم٧ؽ ربيٓ

7  
كالء 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ا٣رباديع

43370098 

ا٣ٕجٞؿم يف ظٮايش اجلٕربم لئل٦ةـ م٭ةب 
ادلي٨ أيب ا٣ٕجةس أمحؽ إق٧ةٔي٢ ال١ٮراين 

 ـه٨٦ ثةب البل٦ةت يف األوٮؿ إىل 891ت 
 365 - 81أكؿ قٮرة األٔؿاؼ ٨٦ الٮح 

حم٧ؽ ٔىةـ 
 ٤ٛ٦ط ا٣ٌٞةة

8  
د٭ةين ٚيى٢ 

 بلجيةفا
43370080 

ا٣ٕجٞؿم يف ظٮايش اجلٕربم لئل٦ةـ م٭ةب 
ادلي٨ أيب ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ 

 ـه٨٦ ٝك٥ األوٮؿ إىل 891ال١ٮراين ت 
 81ثةب البل٦ةت ال٤ٮح ر٥ٝ 

حم٧ؽ ٔىةـ 
 ا٣ٌٞةة

9  
ٔجؽالؿظي٥ 
ٔجؽالؿمح٨ 

 إيؽم

43370039 

ا٣ٕجٞؿم يف ظٮايش اجلٕربم لئل٦ةـ م٭ةب 
ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ادلي٨ أيب ا٣ٕجةس أمح

 ـه٨٦ أكؿ قٮرة األٔؿاؼ 891ال١ٮراين ت 
 إىل آػؿ ال١ذةب دراقح كحتٞيٜ

 ٔجؽاحلٜ ا٣ٞةيض

31  
حم٧ٮد اكثؿ 
 أ٦ةف ٔحىس

43370058 

امل٘ين يف ا٣ٞؿاءات النٮاذ ملع٧ؽ ث٨ أيب 
أمحؽ ادل٬ةف اجلٮزاكازم ت ا٣ٞؿف 

 الكةدس اهلضؿم دراقح كحتٞيٜ

مىُىف حم٧ؽ 
 أثٮ َة٣ت
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 مؿاـ ٔجيؽ اهلل  33
 ال٤٭ييب

43570033 

ؿاءة ا٣ٕرشة لنيغ ا٣ٞؿاء أيب  الٮصٮة اجلرية يفٝ 
ةق٥  ظٛه رساج ادلي٨ ٧ٔؿ ث٨ زي٨ ادلي٨ٝ 

 ـه٨٦ أكؿ 918األ٩ىةرم ا٣جنةر املذٮيف ق٪ح 
ٮ٣ح دٕةىل "كال٥٬ ي٪رصكف"  املؼُٮط إىلٝ 

 دراقح كحتٞيٜ 321ابلٞؿة 

 ٩ٮاؼ احلةريث

إي٧ةف حم٧ؽ   32
 اثلبييت

43570031 

ؿاءة ا٣ٕرشة لنيغ ا٣ٞؿاء أيب الٮصٮة  اجلرية يفٝ 
ةق٥  ظٛه رساج ادلي٨ ٧ٔؿ ث٨ زي٨ ادلي٨ٝ 

ٮهل 918األ٩ىةرم ا٣جنةر املذٮيف ق٪ح   ـه٨٦ٝ 
دٕةىل "كإذا اثذًل إثؿا٬ي٥ رب٫ ثك٧٤ةت 

إف اهلل  324ٚأد٧٭٨" ابلجٞؿة  ٮهل دٕةىل ٚ" إىلٝ 
 دراقح كحتٞيٜ 12الحيت الاكٚؿي٨"آؿ ٧ٔؿاف 

 حم٧ؽ دٮـ بنةرة

أ٦٪يح حم٧ؽ   31
 رمةد رشيٙ

43570037 

الٮصٮق اجلرية يف ٝؿاءة ا٣ٕرش لنيغ ا٣ٞؿاء أيب 
ظٛه رساج ادلي٨ ٧ٔؿ ث٨ زي٨ ادلي٨ ٝةق٥ 

 ـه٨٦ أكؿ  918األ٩ىةرم ا٣جنةر املذٮىف ق٪ح /
قٮرة الىةٚةت إىل ٩٭ةيح ٝٮهل دٕةىل " كاهلل ي٥٤ٕ 

 دراقح كحتٞيٜ ٦39ذ٤ٞجك٥ ك٦سٮاك٥ " حم٧ؽ 

ٔجضةحلٜ 
 ا٣ٞةيض

34  
ق٭ة ث٪خ ٚ٭ؽ 

حم٧ؽ ٩ٮر 
 وةدؽ

43570036 

ؿاءة ا٣ٕرش لنيغ ا٣ٞؿاء أيب  الٮصٮق اجلرية يفٝ 
ةق٥  ظٛه رساج ادلي٨ ٧ٔؿ ث٨ زي٨ ادلي٨ٝ 

 ـه٨٦ أكؿ  918األ٩ىةرم ا٣جنةر املذٮىف ق٪ح /
ٮهل دٕةىل " ك٬ؾا رصاط  قٮرة املةاؽة إىل ٩٭ةيحٝ 
ـ يؾ٠ؿكف  ى٤٪ة اآليةت ٣ٞٮ ؽٚ  ربٟ مكذٞي٧ةٝ 

 دراقح كحتٞيٜ 326اال٩ٕةـ/" قٮرة 

 إدريف األ٦ني
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أم٢ حم٧ؽ   35
 ّةٚؿ ا٣ٞؿين

43570035 

الٮصٮق اجلرية يف ٝؿاءة ا٣ٕرش لنيغ ا٣ٞؿاء 
أيب ظٛه رساج ادلي٨ ٧ٔؿ ث٨ زي٨ ادلي٨ 

 918ٝةق٥ األ٩ىةرم ا٣جنةر املذٮىف ق٪ح /
 ـه٨٦ أكؿ قٮرة امل٤ٟ إىل ٩٭ةيح ال١ذةب 

 دراقح كحتٞيٜ

 يةقني ٝةرم

خ امحؽ آالء ث٪  36
 ٚة٣ط ا٣ربٌليت

43570169 

الٮصٮق اجلرية يف ٝؿاءة ا٣ٕرش لنيغ ا٣ٞؿاء 
أيب ظٛه رساج ادلي٨ ٧ٔؿ ث٨ زي٨ ادلي٨ 

 918ٝةق٥ األ٩ىةرم ا٣جنةر املذٮىف ق٪ح /
 ـه٨٦ ٝٮهل دٕةىل "إف رش ادلكآب ٔ٪ؽ اهلل 

 22الى٥ ابلك٥ اذلي٨ الي٤ٕٞٮف" اال٩ٛةؿ/
قٮرة إىل" كاهلل املكذٕةف ىلع ٦ةدىٛٮف" 

 38يٮقٙ/

 حم٧ؽ قبل٫٦

داعء ث٪خ دةج   37
 يلع ظضةزم

43570040 

الٮصٮق اجلرية يف ٝؿاءة ا٣ٕرش لنيغ ا٣ٞؿاء 
أيب ظٛه رساج ادلي٨ ٧ٔؿ ث٨ زي٨ ادلي٨ 

 918ٝةق٥ األ٩ىةرم ا٣جنةر املذٮىف ق٪ح /
 ـه٨٦ ٝٮهل دٕةىل / كيٞٮؿ اذلي٨ ءا٦٪ٮا لٮال 

إىل آػؿ قٮرة  ٩39ـ٣خ قٮرة" حم٧ؽ /
 دراقح كحتٞيٜ اتلعؿي٥

 حم٧ؽ دٮـ بنةرة
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38  
داعء ز٬ري 

 ق٪ؽم
43570038 

الٮصٮق اجلرية يف ٝؿاءة ا٣ٕرش لنيغ ا٣ٞؿاء 
أيب ظٛه رساج ادلي٨ ٧ٔؿ ث٨ زي٨ ادلي٨ 

 918ٝةق٥ األ٩ىةرم ا٣جنةر املذٮىف ق٪ح /
 ـه٨٦ ٝٮهل دٕةىل ٢ٝ ٠ٮ٩ٮا ظضةرة اك 

اىل ٩٭ةيح ٝٮهل دٕةىل  51ظؽيؽا االرساء 
ؾ أ٩ـهل أٚة٩ذ٥ هل ٦٪١ؿكف ك٬ؾا ذ٠ؿ ٦جةر

 دراقح كحتٞيٜ 51اال٩بيةء 

 ٩ٮاؼ احلةريث

39  
أم٢ 

ٔجؽال١ؿي٥ 
 ا٣رتًلكذةين

43570015 

الٮصٮق اجلرية يف ٝؿاءة ا٣ٕرش لنيغ ا٣ٞؿاء 
أيب ظٛه رساج ادلي٨ ٧ٔؿ ث٨ زي٨ ادلي٨ 

 918ٝةق٥ األ٩ىةرم ا٣جنةر املذٮىف ق٪ح /
 ـه٨٦ ٝٮهل دٕةىل هل٥ دار الكبلـ ٔ٪ؽ رب٭٥ 

إىل ٩٭ةيح ٝٮهل دٕةىل ك٥٬  327ٮرة اال٩ٕةـ ق
 دراقح كحتٞيٜ 32اليك٧ٕٮف اال٩ٛةؿ 

 إدريف األ٦ني

ثؽكر حم٧ؽ   21
 ا٣ٞؿيش

43570032 

الٮصٮق اجلرية يف ٝؿاءة ا٣ٕرش لنيغ ا٣ٞؿاء 
أيب ظٛه رساج ادلي٨ ٧ٔؿ ث٨ زي٨ ادلي٨ 

 918ٝةق٥ األ٩ىةرم ا٣جنةر املذٮىف ق٪ح /
ة إثؿا٬ي٥ رمؽق  ـه٨٦ ٝٮهل دٕةىل ك٣ٞؽ آدح٪

إىل ٩٭ةيح ٝٮهل دٕةىل  ٨٦53 ٝج٢ اال٩بيةء 
كأق٧٤خ ٦ٓ ق٤ي٧ةف هلل رب ا٣ٕةملني 

 دراقح كحتٞيٜ 44اجل٢٧ 

ثؽر ادلي٨ 
 ٔجؽال١ؿي٥
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23  
داعء ث٪خ 

قٕٮد وة٣ط 
 اجلجةيت

43570039 

ؿاءة ا٣ٕرش لنيغ ا٣ٞؿاء أيب  الٮصٮق اجلرية يفٝ 
أرق٤ٮ  ٮهل دٕةىل / كصآءت قيةرةٚ  ظٛه ٨٦ٝ 

أدىل دلٮق" يٮقٙ /كارد إىل " كٝةلٮا أءذا  ٥٬39ٚ 
ن "  ن صؽيؽا ن أء٩ة ملجٕٮزٮف ػ٤ٞة ن كرٚةدة ٠٪ة ْٔة٦ة

 دراقح كحتٞيٜ 49قٮرة االرساء/

 حم٧ؽ قبل٫٦

22  
ثيةف ث٪خ 

ٔجؽالؿظي٥ 
 ثة٣ُٮ

43570034 

ؿاءة ا٣ٕرش لنيغ ا٣ٞؿاء أيب  الٮصٮق اجلرية يفٝ 
ٮهل دٕةىل / ك٣ٞؽ أرق٤٪ة إىل ز٧ٮد أػة٥٬   ٝ٨٦

ؿيٞةف وة إذا ٥٬ٚ  ن أف أجؽكا اهللٚ  حلة
ٮهل دٕةىل "  45خيذى٧ٮف" اجل٢٧ / إىل ٩٭ةيحٝ 

ٚكجعةف اذلم ثيؽق م١٤ٮت لك يشء كإحل٫ 
 دراقح كحتٞيٜ 81دؿصٕٮف" قٮرة يف/

ثؽر ادلي٨ 
 ٔجؽال١ؿي٥

21  
ٚة٧َح ٔجؽاهلل 

 ٚةرح
43570007 

الٮصٮق اجلرية يف ٝؿاءة ا٣ٕرشة لنيغ ا٣ٞؿاء 
٧ٔؿ ث٨ زي٨ ادلي٨ أيب ظٛه رساج ادلي٨ 

٨٦  918ٝةق٥ األ٩ىةرم ا٣جنةر املذٮيف 
ن كآؿ  ٝٮهل دٕةىل "إف اهلل اوُىف آدـ ك٩ٮظة
إثؿا٬ي٥ كآؿ ٧ٔؿاف ىلع ا٣ٕةملني" إىل آػؿ 

 قٮرة ا٣جكةء دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ حيىي كدل 
 النيغ

ٔجؽاملضيؽ   24
 ق٤ي٧ةف الؿكيٌل

43070118 

حبؿ اجلٮا٦ٓ رشح ا٣ٞىيؽة ا٣ُة٬ؿة يف 
ات ا٣ٕرش لئل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ ا٣ٞؿاء

 ـهدراقح كحتٞيٜ 915ػ٤يٛح ا٣ٞة٬ؿم ت 
 ٨٦ أكؿ قٮرة األ٩ٕةـ إىل قٮرة اإلرساء

مىُىف اثٮ 
 َة٣ت
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يلع قٕؽ   25
 ا٣٘ة٦ؽم

43170137 
حتؿيؿات ا٣ٞؿاءات دراقح دةرخييح 

 دأوي٤يح ٩ٞؽيح
 ٩ٮاؼ احلةريث

26  
٩ٮؼ ٦٪ىٮر 
 يلع ظضةزم

43070156 

٣ٞؿآف املجني ٨٦ حتٛح األ٦ني يف كٝٮؼ ا
ثؽايح ال١ذةب إىل ٩٭ةيح قٮرة ا٣ٛؿٝةف 

ن   دراقح كحتٞيٞة

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 ق٪ؽم

٦ىن مك٥٤   27
 احلةزيم

43070151 
د٧ٕي٥ امل٪ةٚٓ ثٞؿاءاة اإل٦ةـ ٩ةٚٓ ملع٧ؽ 

ن   حمٛٮظ ا٣رتميس دراقح كحتٞيٞة

حم٧ؽ قبل٦ح 
 يٮقٙ ربيٓ

28  
ٔجؽا٣ٕـيـ 

محيؽ 
 األ٩ىةرم

43670161 

يب ٨٦ ػبلؿ دٮصي٫ ا٣ٞؿا ءات ٔ٪ؽ ا٣َٞؿ
ن كدراقح  ٠ذةث٫ اجلة٦ٓ ألظاكـ ا٣ٞؿآف دمٕة
كمٮاز٩ح ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل آػؿ قٮرة 

 املةاؽة

ـ٬ؿاين  إثؿا٬ي٥ ال

ٔجؽاهلل حم٧ؽ   29
 اخلريم

43670111 

يب ٨٦ ػبلؿ  دٮصي٫ ا٣ٞؿاءات ٔ٪ؽ ا٣َٞؿ
ن كدراقح  ٠ذةث٫ اجلة٦ٓ ألظاكـ ا٣ٞؿآف دمٕة

ء إىل آػؿ كمٮاز٩ح ٨٦ أكؿ قٮرة اإلرسا
 قٮرة اغٚؿ

مىُىف اثٮ 
 َة٣ت

11  
ثةق٥ محؽاف 

 ال٤عيةين
43670266 

يب ٨٦ ػبلؿ  دٮصي٫ ا٣ٞؿاءات ٔ٪ؽ ا٣َٞؿ
ن كدراقح  ٠ذةث٫ اجلة٦ٓ ألظاكـ ا٣ٞؿآف دمٕة

كمٮاز٩ح ٨٦ أكؿ قٮرة األ٩ٕةـ إىل آػؿ 
 قٮرة اجلع٢

مىُىف اثٮ 
 َة٣ت
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13  
يلع ٔجؽاهلل 

 ا٣ربٌليت
43670136 

٪ٮز رشح َيجح ظ٢ الؿمٮز ك٦ٛةديط ال١
ا٣جرش يف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش لئل٦ةـ 

ٔجؽالٮ٬ةب ث٨ أمحؽ ا٣ٞةرم اكف ظية اعـ 
 دراقح كحتٞيٜ 3175

مىُىف اثٮ 
 َة٣ت

د٘ؿيؽ اثٮ   12
 ثكؿ اخلُيت

43570014 

ذػؿ األريت يف إيٌةح اجل٧ٓ ثةتلٞؿيت 
لئل٦ةـ حم٧ؽ أ٦ني ث٨ ٔجؽاهلل ث٨ حم٧ؽ 
وة٣ط ث٨ إق٧ةٔي٢ األيٮيب االقُ٪جٮيل 

ؿكؼ ثٕجؽاهلل أٚ٪ؽق زادق املذٮىف ثٕؽ املٕ
 ـه٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل آػؿق  3275ق٪ح 

 دراقح كحتٞيٜ

مىُىف اثٮ 
 َة٣ت

ػ٤ٮد ػةدل   11
 الك٧٤ةين

43070016 

قُٕةت ملٕةت ًيةء أ٩ٮار ا٣ٛضؿ يف رشح 
٠ذةب َيجح ا٣جرش ملع٧ؽ ث٨ ظك٨ امل٪ري 

 ـه٨٦ أكؿ ثةب الؿاءات 3399الك٧٪ٮدم ت 
ن إىل ٩٭ةيح ال١ذةب د  راقح كحتٞيٞة

حم٧ؽ حيىي كدل 
 النيغ

14  
ظك٨ حم٧ؽ 
 ػ٤ٙ اجل٭ين

43170061 

رشح ا٣ٞىيؽة الؿاايح املٮقٮ٦ح ث٤ٕٞيح 
أدؿاب ا٣ٞىةاؽ ملع٧ؽ ث٨ ق٤ي٧ةف 

  ـهدراقح كحتٞي672ٜاملٕةٚؿم النةَيب ت 

ػةدل يلع 
 ا٣٘ة٦ؽم

15  
آ٦٪٫ دم٫ٕ 

 قٕيؽ ٝعةؼ
43370122 

رشح ا٣ٞىيؽة ا٣ُة٬ؿة يف ا٣ٞؿاءات 
لـا٬ؿة ل٤عةِٚ َة٬ؿ ث٨ ٔؿب ا٣ٕرش ا

 األوٛ٭ةين دراقح كحتٞيٜ

حم٧ؽ ٤ٛ٦ط 
 ٔىةـ ا٣ٌٞةة
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16  
ثؿاء ٬ةم٥ 

 األ٬ؽؿ
43370060 

ٗؿاات ا٣ٞؿآءات أليب ثكؿ أمحؽ ث٨ 
احلكني األوٛ٭ةين ز٥ اجلحكةثٮرم 

 ـهدراقح 183املٕؿكؼ ثةث٨ ٦٭ؿاف ت 
 كحتٞيٜ

 ٚيى٢ ا٣٘ـاكم

برشل حم٧ؽ   17
 ٠جكةرة

43670056 

ؿمح٨ يف حتؿيؿ ثٕي أكص٫ ٚذط ال١ؿي٥ ال
ا٣ٞؿآف لئل٦ةـ مىُىف ث٨ يلع املييه 

 ـه 3229النةٚيع األمحؽم اكف ظية ق٪ح 
 دراقح كحتٞيٜ

 ٩ٮاؼ احلةريث

مؿي٥ مك٥٤   18
 احلةزيم

43370082 

ٝىيؽة الن٫ٕ٧ يف ٝؿاءات الكجٕح لئل٦ةـ 
املٞؿئ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ أمحؽ اث٨ احلكني 

راقح احل٪جٌل املٕؿكؼ بن٤ٕح املٮوٌل د
ن  ن كرشظة  كحتٞيٞة

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
ٔجؽا٣٘ٛٮر 

 الك٪ؽم

19  
أركل قيؽ 
 أمحؽ ػ٤ي٢

43370110 

٠ذةب مؿمكؽ ا٤ُ٣جح إىل إيٌةح كصٮق 
ثٕي اآليةت ا٣ٞؿآ٩يح ٨٦ َؿيٜ ا٣ُيجح 
ملؤ٫ٛ٣ أمحؽ الؿميؽم يٮقٙ إ٦ةـ أٚ٪ؽم 

  ـهدراقح كحتٞي3211ٜزادق املذٮيف ق٪ح 

ٔجؽا٣ٞيٮـ 
 ق٪ؽم

مؿي٥ محؽم   41
 ٩ٮ٢ٚ

43670063 

٦ٛةديط ال١٪ٮز يف رشح ٦ٞةحلؽ احلؿكؼ 
لئل٦ةـ رشؼ ادلي٨ ٔس٧ةف ث٨ حم٧ؽ ث٨ 

 ـه 829حم٧ؽ اهلؿكم ا٣٘ـ٩ٮم املذٮىف ق٪ح 
 دراقح كحتٞيٜ

 يةقني املعي٧يؽ
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قةيم حيىي   43
 ٔٮايج

43670200 

٦ٛؿدة ا٣ٞؿاء الكجٕح دأحلٙ / احلةِٚ حم٧ؽ 
ث٨ ٧ٔؿ ث٨ يلع ا٧ٕ٣ةدم املذٮىف ثٕؽ ق٪ح 

762 ٬ 

 ا٣٘ـاكم ٚيى٢

42  
٬ٮيؽا اثٮ 

 ثكؿ اخلُيت
43570013 

٦٪ةزؿ ا٣ٞؿآف يف الٮٝٮؼ لئل٦ةـ أيب 
ا٢ٌٛ٣ إق٧ةٔي٢ ث٨ ا٢ٌٛ٣ ث٨ أمحؽ 
الرساج األوج٭ةين املٕؿكؼ ثةإلػنيؽ 

  ـهدراقح كحتٞيٜ 524املذٮىف ق٪ح 

 يةقني املعي٧ؽ

كقي٥ حم٧ؽ   41
 ق٤ي٧ةين

43670234 

٦٪ة٬ش املؤ٣ٛني يف الٮٝٙ كاالثذؽاء ٨٦ 
ح ٔرص اتلأحلٙ إىل ٩٭ةيح ا٣ٞؿف ثؽاي

 اخلةمف دراقح ٦ٞةر٩ح

حم٧ؽ حيىي كدل 
 النيغ
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3  
٩ةرص حم٧ؽ 

 احل٧ؽ
43488193 

االقت٪جةط ٔ٪ؽ ميك ث٨ أيب َة٣ت ت 
يف دٛكري اهلؽايح إىل ث٤ٮغ اجل٭ةيح  ـه417

ن كدراقح  دمٕة

 حم٧ؽ ثةزمٮؿ

2  
ٔبلء ق٧ري 

 ػري اهلل
43480333 

دٛكري ا٣ٞؿآف ثةلك٪ح يف دٛكري احلةِٚ 
٨٦ قٮرة املةاؽة  82اث٨ ٠سري ٨٦ االيح 

 ٨٦ قٮرة األٔؿاؼ 87ظىت االيح ر٥ٝ 

 قةيم اجلٕيؽ

أٚؿاح قٕيؽ   1
 ا٧ٕ٣ؿم

43480119 
ؿٚح ىلع املٛرسي٨ )دٕٞجةت اإل٦ةـ اث٨ ٔ

 ٨٦ أكؿ قٮرة اال٩ٛةؿ إىل آػؿ قٮرة اجلٮر

جنجح ٗبلـ 
 ابلة٠كذةين

4  
أمحؽ ٧ٔةر 
 حم٧ؽ قؽكف

43188373 
بلص٫ دراقح  أقجةب االػذبلؼ ٔك
يح يف ًٮء ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٔٮ  مًٮ

 ٫َ اعثؽي٨

5  
حلًل 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ا٧ٕ٣ٮدم

43180340 
ن  أٝٮاؿ اإل٦ةـ ٦ةلٟ يف اتلٛكري دمٕة

 كدراقح
 ٗبلـ ٩يبجنيح 

6  
٦٪ةؿ حم٧ؽ 

 ٚذين
43180129 

أٝٮاؿ اإل٦ةـ حم٧ؽ الىة٣يح يف اتلٛكري ٨٦ 
٠ذةب قج٢ اهلؽل كالؿمةد يف قرية ػري 
ا٣ٕجةد ٨٦ اكؿ قٮرة اتلٮبح إىل آػؿ قٮرة 

ن كدراقح  ا٣ٕ٪١جٮت دمٕة

اثتكةـ ثؽر 
 اجلةثؿم

َة٬ؿق وة٣ط   7
 ٧ٝةـ

43180341 

 أٝٮاؿ اإل٦ةـ حم٧ؽ الىة٣يح يف اتلٛكري ٨٦
٠ذةب قج٢ اهلؽل كالؿمةد يف قرية ػري 
ا٣ٕجةد ٨٦ اكؿ قٮرة الؿكـ إىل آػؿ قٮرة 

 اجلةس دمٕةنكدراقح

اثتكةـ ثؽر 
 اجلةثؿم
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8  
بنةر يلع 
 احلٮارم

43188257 

آيةت األظاكـ ٔ٪ؽ اث٨ امل٪ؾر يف ٠ذةث٫ 
األكقٍ ٨٦ الكنن كاإلدمةع كاالػذبلؼ 
ن  ٨٦ أكؿ ا٣ٞؿآلف إىل آػؿ قٮرة ابلٞؿة دمٕة

 قحكدرا

ٔجؽالٮدكد 
 ظ٪يٙ

9  
ثيةف محؽ 

 ا٧٘٣ةس
43480129 

آيةت األظاكـ ٔ٪ؽ اث٨ امل٪ؾر ٨٦ قٮريت 
ن كدراقح  آؿ ٧ٔؿاف كا٣جكةء دمٕة

 حم٧ؽ ٔجؽالكبلـ

31  
بنةر يلع 

 احلٮرم
43188257 

آيةت األظاكـ ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اث٨ امل٪ؾر يف 
٠ذةث٫ األكقٍ ٨٦ الكنن كاالدمةع 
ٮرة كاالػذبلؼ ٨٦ أكؿ ا٣ٞؿآف إىل آػؿ ق

ن كدراقح  ابلٞؿة دمٕة

 حم٧ؽ أثٮ ػـي٥

33  
ٗربا٬ي٥ أمحؽ 

 يلع مٮمح
43380312 

آيةت األظاكـ ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اث٨ امل٪ؾر ٨٦ 
 اكؿ قٮرة املةاؽة إىل آػؿ قٮرة اجلٮر

 امحؽ املٮريع

32  
أمحؽ إثؿا٬ي٥ 

 أمحؽ
43388216 

آيةت األظاكـ يف ٚذط ا٣ٞؽيؿ الث٨ اهل٧ةـ 
ٕةىل " كإذا ٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٛةحتح إىل ٝٮهل د

 ٤َ212ٞذ٥ ا٣جكةء ٚج٨٘٤ أص٤٭٨ "آيح 
 دراقح مٮزك٩ح

 دمةؿ مىُىف

ا٩حف الؿمح٨   31
 ٩ْةـ ادلي٨

43580185 

آيةت األظاكـ يف ٚذط ا٣ٞؽيؿ الث٨ اهل٧ةـ 
٨٦ أكؿ قٮرة املةاؽة إىل آػؿ٬ة دراقح 

 مٮزك٩ح

 ٔحىس مك٧ٌل
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 43580186 أرسار ز٩يٙ  34

ـ آيةت األظاكـ يف ٚذط ا٣ٞؽيؿ الث٨ اهل٧ة
٨٦ أكؿ قٮرة ا٣جكةء إىل آػؿ٬ة دراقح 

 مٮزك٩ح

 اغ٣ت احلةميض

ٝةق٥ إدريف   35
 مٮدةز٩ؽكا

43580283 

آيةت األظاكـ يف ٚذط ا٣ٞؽيؿ الث٨ اهل٧ةـ 
٨٦ ٝٮهل دٕةىل " ٢ٝ ال أصؽ يف ـ أكيح إيل 

٨٦ قٮرة  345حمؿ٦ة ىلع َة٥ٔ ي٫٧ُٕ" آيح 
٨٦ قٮرة ٬ٮد ٝٮهل  45األ٩ٕةـ إىل آيح ر٥ٝ 

ةدل ٩ٮح رب٫ ٚٞةؿ رب إف اثين دٕةىل " ك٩
 ٨٦ أ٬ٌل " دراقح مٮزك٩ح

 ٔحىس مك٧ٌل

ارمؽ رميؽ   36
 ٔجؽالؿميؽ

43580184 

آيةت األظاكـ يف ٚذط ا٣ٞؽيؿ الث٨ اهل٧ةـ 
 ٨ٕ ٨٦ ٝٮهل دٕةىل " كالٮادلات يًؿ

أكالد٨٬ ظٮ٣ني اكم٤ني مل٨ أراد أف يذ٥ 
ةٔح " آيح  ٨٦ قٮرة ابلٞؿة إىل  211الًؿ

 ف دراقح مٮزك٩ح٩٭ةيح قٮرة آؿ ٧ٔؿا

 ٔحىس مك٧ٌل

كاةـ ظك٨   37
 ٔـكز

43580126 

آيةت األظاكـ يف ٚذط ا٣ٞؽيؿ الث٨ اهل٧ةـ 
٨٦ ٝٮهل دٕةىل " كٝةؿ اذلم أمرتاق ٨٦ مرص 

٨٦  ٨٦31 قٮرة يٮقٙ إىل آيح  23" آيح 
قٮرة اجلٮر ٝٮهل دٕةىل " لٮال صةءكا ٤ٔي٫ 

ثأربٕح م٭ؽاء ٚإذ ل٥ يأدٮا ثةلن٭ؽاء 
٥٬ الاكذثٮف دراقح  ٚأكخلٟ ٔ٪ؽ اهلل

 مٮزك٩ح

 ق٪ةء ظ٤ٮاين
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38  
٦ىن 

ٔجؽاملٞىٮد 
 اجلضةر

43180343 
آيةت األظاكـ يف ٠ذةب املض٧ٮع اجلٮكم 
 ٨٦ قٮرة املةاؽة إىل ٩٭ةيح قٮرة األٔؿاؼ

حم٧ؽ ٔجؽا٣ٛذةح 
 قبلـ

حم٧ؽ إٝجةؿ   39
 حم٧ؽ يةقني

43380357 
اجتة٬ةت اتلٛكري يف اهل٪ؽ يف ا٣ٞؿ٩ني 

  اهلضؿماثلة٣ر ٔرش كالؿاثٓ ٔرش
 إق٧ةٔي٢ املي٧ين

كق٧يح اعيي   21
 آؿ ٚ٭ةد

43580157 
اػذبلؼ الك٤ٙ يف اتلٛكري دراقح ٩ْؿيح 

 دُجيٞيح ىلع قٮرة األٔؿاؼ
 يةقني ٝةرم

23  
٦٪رية يلع 

 الكعي٥
43580028 

اػذبلؼ الك٤ٙ يف اتلٛكري دراقح ٩ْؿيح 
 دُجيٞيح ىلع قٮرة األ٩ٕةـ.

 يةقني ٝةرم

22  

ق٧يح 
ٔجؽالؿمح٨ 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 لكؽيفا

43080216 

اػذيةرات اال٦ةـ اث٨ اجلٮزم ٨٦ ػبلؿ 
ن  دٛكريق راد املكري يف ٥٤ٔ اتلٛكري دمٕة

 كدراقح

 ٫َ اعثؽي٨ ٫َ

21  
أمحؽ ٗؿـ اهلل 
 قٕؽ ا٣٘ة٦ؽم

43288123 
اقذؽرااكت أيب ظيةف األ٩ؽليس يف ٠ذةث٫ 

 ابلعؿ املعيٍ ىلع أيب ٔجؽاهلل الؿازم

يٮقٙ ٔجؽاهلل 
 ابلةظٮث

24  
إثؿا٬ي٥ قيٙ 

ي٨ حم٧ؽ ادل
 ا٣ٕؿكيس

43280344 

اقذؽرااكت األلٮيس ىلع الـخمرشم يف 
اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٛةحت٫ إىل آػؿ 

 قٮرة ال١٭ٙ

ٚ٭ؽ مذٮم 
 النذٮم

25  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
حم٧ؽ أمحؽ 

 ثةصٕةهل

43280430 

اقذؽرااكت األلٮيس ىلع الـخمرشم يف 
اتلٛكري ٨٦ أكؿ قٮرة مؿي٥ إىل آػؿ قٮرة 

 اجلةس

ٚ٭ؽ مذٮم 
 النذٮم
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26  
احلكني 

ٔجؽاهلل يلع 
 ٠ؿميم

43288142 
اقذؽرٌلت املْ٭ؿم يلع ابليٌةكم ٨٦ 

 ػبلؿ دٛكريق اتلٛكري املْ٭ؿم
 إق٧ةٔي٢ املي٧ين

أقة٦ح يلع   27
 األ٬ؽؿ

43388226 
اقذؽالالت اإل٦ةـ اآلصؿم ثةآليةت 

ن كدراقح  ا٣ٞؿآ٩يح دمٕة

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

٦ىن كاين   28
 ٔجؽال٤ُيٙ

43180345 

ن كدراقح اإل٦ةـ الىة٣يح  يف اتلٛكري دمٕة
٨٦ ٠ذةث٫ قج٢ اهلؽل كالؿمةد يف قرية 

ػري ا٣ٕجةد ٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٛةحتح إىل أػؿ 
 قٮرة األ٩ٛةؿ

وؽيٜ أمحؽ 
 ٦ةلٟ

ق٤ٮل ٧ٔؿ   29
 ٬ٮقةكم

43088213 

االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ 
األدٚٮم ٨٦ أكؿ قٮرة املـم٢ إىل ٩٭ةيح 

 قٮرة املُٛٛني دراقح كحتٞيٜ

 قبلـحم٧ؽ 

ٚة٧َح إثؿا٬ي٥   11
 آؿ ٔذيٜ

43280210 

االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ قٮرة 

األ٩ٕةـ إىل آػؿ ٝٮهل دٕةىل "ك٣ٞؽ صبذ٧ٮ٩ة 
ٚؿادل ٧٠ة ػ٤ٞ٪ةك٥ اكؿ مؿة" دراقح 

 كحتٞيٜ

إي٧ةف 
ٔجؽالؿمح٨ 

 ٦٘ؿيب

٦٪ة٢٬ يلع   13
 ٦٪ىٮر ٚؿظةف

43380021 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨ االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ قٮرة األ٩ٛةؿ إىلٝ 
دٕةىل "كالحيكنب اذلي٨ كٛؿكا قجٞٮا"٨٦ 

 الكٮرة ٩ٛك٭ة دراقح كحتٞيٜ

 إثتكةـ اجلةثؿم
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قةملح حم٧ؽ   12
 احلةيم

43280209 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل "إ٩ة أ٩ـجل ة يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 

ٮهل دٕةىل  ي٭ة ٬ؽل ك٩ٮر" إىل آػؿٝ  اتلٮراةٚ 
"كاذلي٨ كٛؿكا كًلؾثٮا ثآيةدح٪ة أكخلٟ 

 اوعةب اجلعي٥" دراقح كحتٞيٜ

 حم٧ؽ ٔجؽا٣ٛذةح

11  
ٔجؽا٣ٕـيـ 

٦ٕيي 
 النُريم

43380174 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ذ٧ُٕٮف أف  ٮهل دٕةىل "ٚا يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 

ٮهل دٕةىل "٦ةيٮد اذلي٨  يؤ٦٪ٮا ٣ك٥" إىل آػؿٝ 
كٛؿكا ٨٦ ا٢٬ ال١ذةب كاملرشًلني أف يزنؿ 
 ٤ٔيك٥ ٨٦ ػري ٨٦ ربك٥" دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽالكذةر 
 املي٧ين

14  
ـق ٚؿيغ  ٔـي

 احلبليف
43280208 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل "٦ة٩جكغ ٨٦  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 

ٮ هل دٕةىل "إف يف ػ٤ٜ آيح أك ٩جك٭ة"إىل آػؿٝ 
الك٧ٮات كاألرض كاػذبلؼ ال٤ي٢ كاجل٭ةر" 

 دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽالٮدكد 
 ٦ٞجٮؿ

أركل ٔؽ٩ةف   15
 اهل٪ؽم

43280051 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل "كاهلل يؽٔٮا  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 
ٮهل  إىل دار الكبلـ"٨٦ قٮرة يٮنف إىل آػؿٝ 

٪ؽ ربٟ ك٦ةيه ٨٦ ا٣ْةملني دٕةىل "مكٮ٦ح ٔ
 ثجٕيؽ"٨٦ قٮرة ٬ٮد دراقح كحتٞيٜ

 جنج٫ ٗبلـ



 369   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املسجل
ة: التفسري]التخصص:   [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

16  
٦ةري٫ زيةد 
 ٔجؽاهلل ّٛؿ

43280046 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل "ية أي٭ة اذلي٨  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 
آ٦٪ٮا ال حتؿمٮا َيجةت ٦ةأظ٢ اهلل ٣ك٥"إىل 

 ٜآػؿ قٮرة املةاؽة دراقح كحتٞي

 جنجح ٗبلـ ٩يب

17  
ٚة٧َح ٦ُرياف 

 ا٣ٕزنم
43180316 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل "يةأي٭ة اذلي٨  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 
٧ذ٥ إىل الىبلةٚةٗك٤ٮا كصٮ٬ك٥"  آ٦٪ٮ إذاٝ 
٪ؽ٥٬  ٮهل دٕةىل "كًليٙ حي٧١ٮ٩ٟ ٔك إىل آػؿٝ 

ي٭ة ظك٥ اهلل" دراقح كحتٞيٜ  اتلٮراةٚ 

 ؽا٣ٛذةححم٧ؽ ٔج

ػ٤ٮد ٩بي٢   18
 زيذٮين

43280047 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل /كأٔؽكا هل٥ ٦ة  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 
ٮهل  ٮة/ ٨٦ قٮرة األ٩ٛةؿ إىلٝ  اقذُٕذ٥ ٨٦ٝ 

ةد٤ٮا اذلي٨ ال يؤ٦٪ٮف ثةهلل كال ثةحلٮـ  دٕةىل ٝ"
 اآلػؿ"٨٦ قٮرة اتلٮبح دراقح كحتٞيٜ

 ي٥حم٧ؽ أثٮ ػـ

برشل ٔجؽاهلل   19
 بنحل

43280049 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل يف قٮرة  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 

ؿاؼ "كا٠ذت جلة يف ٬ؾق ادل٩ية ظك٪ح كيف  اأٔل
اآلػؿة إ٩ة ٬ؽ٩ة إحلٟ" إىل آػؿ الكٮرة دراقح 

 كحتٞيٜ

ٔجؽال١ؿي٥ 
 ا٣ٞؿين
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كقةـ ظك٨   41
 املؾ٠ٮرم

43380247 

٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ االقذ٘
حم٧ؽ ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ كرسة 
األٔؿاؼ إىل آػؿ ٝٮهل دٕةىل "١ٚؾثٮق 
ٚأجني٪ةق كاذلي٨ ٫ٕ٦ يف ا٤ٛ٣ٟ" دراقح 

 كحتٞيٜ

 دمةؿ مىُىف

43  
ػةدل ٧ٔؿ 

 ثةرشؼ
43380075 

االقذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ اكؿ ٝٮهل دٕةىل 

ربٟ ل٧٤بلاكح إين صة٢ٔ يف "كإذ ٝةؿ 
االرض ػ٤يٛح" إىل آػؿ ٝٮهل دٕةىل "ز٥ 

ٝكخ ٤ٝٮبك٥ ٨٦ ثٕؽ ذلٟ ٚيه 
 اكحلضةرة"دراقح كحتٞيٜ

 ٚ٭ؽ النذٮم

42  

أرشؼ 
ٔجؽال١ؿي٥ 

ٔس٧ةف 
 ثةظكني

 ٔس٧ةف امل٭ؽم االقت٪جةط ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اث٨ ٔؿ٫ٚ يف دٛكريق 43180388

41  
دا٩يح ٢ٌٚ 

الؿمح٨ 
 مىُىف

42980079 

ٔ٪ؽ اإل٦ةـ ايب ثكؿ أمحؽ االقت٪جةط 
الؿازم اجلىةص يف دٛكري أظاكـ ا٣ٞؿآف 

 دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

ٔجؽالؿظي٥ 
 ا٣٘ة٦ؽم

حم٧ؽ َيت   44
 ػةدل ظكني

43180368 
االقت٪جةط ٔ٪ؽ اإل٦ةـ ا٣ُعةكم يف ٠ذةث٫ 

 أظاكـ ا٣ٞؿآف دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح
 ٫َ اعثؽي٨ ٫َ
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45  
حم٧ؽ مٮلٮم 
ٔجؽالكبلـ 
 حم٧ؽ ظكني

43280351 

قت٪جةط ٔ٪ؽ اإل٦ةـ ٔجؽالؿزاؽ الؿقٕين اال
احل٪يف يف رمٮز ال١٪ٮز دٛكري ال١ذةب 

 ا٣ٕـيـ دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

وؽيٜ أمحؽ 
 ٦ةلٟ

ٔجؽاهلل حم٧ؽ   46
 آدـ

43180375 

االقت٪جةط ٔ٪ؽ اإل٦ةـ حم٧ؽ وؽيٜ ػةف 
ا٣ٞ٪ٮيج يف ٠ذةث٫ ٚذط ابليةف يف ٦ٞةوؽ 

ن كدراقح  ا٣ٞؿآف دمٕة

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

هلل قٕؽ ٔجؽا  47
 ٔٮيي اثلبييت

42980467 
ن  االقت٪جةط ٔ٪ؽ اال٦ةـ ابل٘ٮم دمٕة

 كدراقح

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

48  
وة٣ط حم٧ؽ 

قٕيؽ 
 ا٣ٞعُةين

42980364 

االقت٪جةط ٔ٪ؽ النيغ حم٧ؽ ث٨ وة٣ط 
ا٣ٕسي٧ني يف دٛكريق ٨٦ أكهل إىل ٦ة أٝؿق 

٨٦ قٮرة ا٣جكةء  331النيغ ك٬ٮ إىل اآليح 
 دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

٤ي٧ةف الىةدؽ ق
 ابلرية

أمحؽ ٩ةرص   49
 وة٣ط ا٣ُيةر

43488175 
االقت٪جةط يف دٛكري امل٪ةر ملع٧ؽ رميؽ 

ن كدراقح ة دمٕة  ًر
 اغ٣ت احلةميض

51  
أمٮ٩ح صةثٮ 

 ٔجؽق
43580149 

االتلٛةت ٔ٪ؽ ا٣ُة٬ؿ اث٨ اعمٮر يف ٠ذةث٫ 
اتلعؿيؿ كاتل٪ٮيؿ كأزؿق يف اتلٛكري دراقح 

 دُجيٞيح

 يٮقٙ ابلةظٮث

53  
ٔجيؽ إثذ٭ةؿ 

 اعثؽ ال٤عيةين
43280045 

يح يف ًٮء  ٔٮ ا٣تك٤ٍ كأقجةث٫ دراقح مًٮ
 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

إق٧ةٔي٢ 
ٔجؽالكذةر 

 املي٧ين
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٩ةديح ظك٨   52
 ا٧ٕ٣ؿم

ن كدراقح 43370069  اتل٤ٕي٢ يف ا٣ٞىه ا٣ٞؿآين دمٕة
كيص اهلل حم٧ؽ 

 ٔجةس

ق٤ُةف صجري   51
 الك٤يم

ٮيع يف قٮرة االظٞةؼ 43480322  اجلٕيؽقةيم  اتل٪ةقٜ املًٮ

54  
قةرة أمحؽ 

 ظ١يم
ٮيع يف قٮرة اجلةزيح 42980084  ٔس٧ةف امل٭ؽم اتل٪ةقٜ املًٮ

55  
ػةدل يلع 
الؿامؽ أثٮ 

 ا٣ٕيجني

ٮيع يف قٮرة اذلاريةت 43080197  ٔس٧ةف امل٭ؽم اتل٪ةقٜ املًٮ

ٔجؽالؿمح٨ زيك   56
 ابل٤ٞةيس

ٮيع يف قٮرة الؿمح٨ 43180366  ٫َ اعثؽي٨ ٫َ اتل٪ةقٜ املًٮ

 يٮقٙ ٔس٧ةف  57
 ا٣ٕجةيس

ٮيع يف قٮرة الؿكـ 43080326  وة٣ط ا٣ٛؿيٮم اتل٪ةقٜ املًٮ

58  
ثؽر ٔجؽاهلل 

 ا٣ٛؿيط
ٮيع يف قٮرة النٮرل 43088050  اتل٪ةقٜ املًٮ

ق٤ي٧ةف الىةدؽ 
 ابلرية

٦ىن ظجيت   59
 ٩ٛةع الك٤يم

ٮيع يف قٮرة قجأ 42980135  اتل٪ةقٜ املًٮ
وؽيٜ أمحؽ 

 ٦ةلٟ

مكٛؿ مكةٔؽ   61
 ق٧ؿاف اهلؾيل

ٮيع يف قٮريت ٩ٮح كاجل٨ 43188331  دمةؿ مىُىف اتل٪ةقٜ املًٮ



 373   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املسجل
ة: التفسري]التخصص:   [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
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 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

٦ىن ػرضاف   63
ـ٬ؿاين  ال

43580228 

الكيةؽ ا٣ٞؿآين كأزؿق يف دٮصي٫ املٕىن 
دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح ٨٦ ػبلؿ دٛكري 

 ٚذط ا٣ٞؽيؿ لئل٦ةـ النٮٌلين

 ٦ة٬ؿ ٦٪ىٮر

مؿي٥ مكٛؿ   62
 ا٣٘ة٦ؽم

42580365 
ا٣ٞىه ا٣ٞؿآين ٔ٪ؽ املؽرقح ا٤ٕٞ٣يح 

 ٔؿض ك٩ٞؽ احلؽيسح

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

ػ٤ٮد ػةدل   61
 ظكني ثةكزيؿ

43180088 
يح ثني املؤيؽي٨  ٔٮ الٮظؽة املًٮ

ني دراقح دأوي٤يح ٦ٞةر٩ح  كاملٕةًر

جنيح ٗبلـ ٩يب 
 ٗبلـ

64  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
راثط رزيٞةف 

 الك٤يم

43288079 
ث٪ةء اتلٛكري املض٢٧ ٔ٪ؽ املٛرسي٨ دراقح 

 دأوي٤يح دُجيٞيح ىلع قٮرة األظٞةؼ

ل١ؿي٥ ٔجؽا
 مكذٮر ا٣ٞؿين

ظ٪ني ٬زيع   65
 يلع احلكحين

43080283 

دةج ا٣ٕؿٚةف ٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞؿآف ل٤ٕبل٦ح حم٧ؽ 
ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽالؿمح٨ ابل٭جيس النةٚيع 

 دراقح كحتٞيٜ

 اغ٣ت احلةميض

كص٪ةت حم٧ؽ   66
 ظكني ص٪يب

42780298 

دؿصيعةت اإل٦ةـ اث٨ صـم اللكيب يف 
اتلٛكري ٨٦ ػبلؿ ٠ذةث٫ ا٣تك٭ي٢ ٤ٕ٣ٮـ 

زني٢ ٨٦ أكؿ قٮرة احلرش إىل آػؿ قٮرة اتل
 احلة٫ٝ

ٔجؽال١ؿي٥ 
 مكذٮر ا٣ٞؿين

67  
ثذٮؿ وة٣ط 
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 الكؽيف

43180051 
دؿصيعةت اخلةزف ٨٦ ػبلؿ دٛكريق بلةب 

ن كدراقح  اتلأكي٢ يف ٦ٕةين اتلزني٢ دمٕة

إي٧ةف 
ٔجؽالؿمح٨ 

 امل٘ؿيب
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 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ث٪ؽر ُٔيح اهلل   68
 ابلبلدم

43288063 
ؽليس يف ٠ذةث٫ املعؿر دٕٞجةت اث٨ ُٔي٫ األ٩

ن كدراقح  الٮصزي ىلع أيب ثكؿ اجلٞةش د٦ٕة
 حم٧ؽ ٔجؽا٣ٛذةح

69  
٬ةصؿ ٔجؽاهلل 

 ا٣ٞعُةين
43380060 

ن  دٕٞجةت اإل٦ةـ اث٨ ٔؿٚح ىلع املٛرسي٨ دمٕة
كدراقح ٨٦ أكؿ قٮرة ا٣ٛةحتح إىل آػؿ قٮرة 

 آؿ ٧ٔؿاف

ح يةقني  رًك

قةرة ٧ٔةر   71
 احلةزيم

43480119 
ٔؿٚح ىلع املٛرسي٨ ٨٦  دٕٞجةت اإل٦ةـ اث٨

ؿاؼ  أكؿ قٮرة ا٣جكةء إىل آػؿ قٮرة األ

ح حم٧ؽ  رًك
 يةقني

73  
٦٭ة مة٠ؿ 

 ٤ٔٮاين
43480125 

دٕٞجةت اإل٦ةـ اث٨ ٔؿٚح ىلع املٛرسي٨ ٨٦ 
 أكؿ قٮرة اغٚؿ إىل آػؿ قٮرة الـمؿ

ح محؽ  رًك
 يةقني

٩ةيٙ مجةب   72
 ا٣ٕذحيب

43288040 
ـ اث٨ ُٔي٫ يف املعؿر الٮصزي  ىلع دٕٞجةت اإل٦ة

 اإل٦ةـ امل٭ؽكم
 حم٧ؽ ٔجؽالكبلـ

آ٦٪ح حم٧ؽ   71
 ٝةق٥

43480123 
دٕٞجةت اال٦ةـ اث٨ ٔؿٚح ىلع املٛرسي٨ ٨٦ 

 أكؿ قٮرة ا٣ٛؿٝةف إىل آػؿ قٮرة الـمؿ
 دمةؿ مىُىف

74  
قةرة ٧ٔةر 

 احلةزيم
43480119 

دٕٞجةت اال٦ةـ اث٨ ٔؿٚح ىلع املٛرسي٨ ٨٦ 
ؿاؼ  أكؿ قٮرة ا٣جكةء إىل آػؿ قٮرة األ

ح حم٧ؽ رًك
 يةقني

٦٭ة مة٠ؿ   75
 ٤ٔٮاين

43480125 
دٕٞجةت اال٦ةـ اث٨ ٔؿٚح ىلع املٛرسي٨ ٨٦ 

 أكؿ قٮرة اغٚؿ إىل آػؿ قٮرة اجلةس

ح حم٧ؽ  رًك
 يةقني

قةرق قٕٮد   76
 الرشي٥

43380110 
دٕٞجةت الك٧ني احل٤يب يف ٧ٔؽة احلٛةظ كادلر 
ن كدراقح  املىٮف ىلع الؿاٗت يف املٛؿدات دمٕة

 أ٦ني حم٧ؽ ثةمح
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 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

٩ٮرق ٦٪ةكر   77
 احلةزيم

42980080 

دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب 
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ ث٨ حم٧ٮد ث٨ يٮنف 

ا٣٘ـ٩ٮم اجل٪يف حتٞيٜ كدراقح ٨٦ اآليح 
( ٨٦ قٮرة يٮقٙ إىل ٩٭ةيح قٮرة 58)

 اجلع٢

ٔجؽالؿظي٥ حيىي 
 ا٣٘ة٦ؽم

ق٧يح يةقني   78
 الكٞةؼ

43580027 

 دٛكري ا٣ٛٞ٭ةء كدكؾيت الكٛ٭ةء أليب
ا٣ٛذط ٔجؽالى٧ؽ حم٧ٮد ا٣٘ـ٩ٮم حتٞيٜ 

٨٦ قٮرة يٮقٙ إىل  58كدراقح ٨٦ اآليح 
 ٩٭ةيح قٮرة اجلع٢

 أ٦ني ثةمح

حم٧ؽ إثؿا٬ي٥   79
 حم٧ؽ ا٣٘ة٦ؽم

43188274 
دٮصي٫ ا٣ٞؿاءات ٔ٪ؽ اإل٦ةـ املةكردم ٨٦ 

 ػبلؿ دٛكريق اجل١خ كا٣ٕيٮف

قةل٥ ٗؿـ اهلل 
ـ٬ؿاين  ال

زًلؿية أيٮب   81
 دكال

43380305 
ا٣ٞؿاءات يف دٛكري اإل٦ةـ أيب  دٮصي٫

ن كداقح  املْٛؿ املكٕةين ردم٫ اهلل دمٕة
 يةقني ٝةرم

83  
مؿٝخ ٦جكيس 

ق٤ي٧ةف 
 ا٤ٕ٣ٮم

43180231 
ص٭ٮد املٛرسي٨ يف ا٣ٞؿف الؿاثٓ ٔرش يف 

 ٦ٕةجلح ٌٝةية املؿأة دراقح ك٩ٞؽ

حم٧ؽ ٔجؽا٣ٛذةح 
 قبلـ

راد احل٧يؽم   82
 احل٧يؽم

43488194 

ة يف دٮصي٫ دال٣ح أزؿ الكيةؽ كأزؿ٬
ا٣ٞؿاءات ٨٦ قٮرة ا٣ٛةحتح إىل قٮرة 

 ال١٭ٙ دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

 ٚ٭ؽ النذٮم
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ثؽر يلع   81
 مكةٔؽ احل٧ؽ

43488178 

دال٣ح أزؿ الكيةؽ كأزؿ٬ة يف دٮصي٫ 
ا٣ٞؿاءات ٨٦ قٮرة مؿي٥ إىل قٮرة اجلةس 

 دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح

 ٚ٭ؽ النذٮم

84  
ٚة٧َح ز٬ؿة 
 ٔجؽ املٕجٮد

43180339 

ن كدراقح ٨٦ ٝٮهل ٝة٩ٮف اتل أكي٢ حتٞيٞة
٨٦ 335دٕةىل كهلل املرشؽ كامل٘ؿب االيح

قٮرة ابلٞؿة إىل ٩٭ةيح ٝٮهل دٕةىل ٨٦ ذا 
٨٦ قٮرة ابلٞؿة 245اذلم يٞؿض اهلل االيح

ك٨٦ ثؽايح ٝٮهل دٕةىل)يةأي٭ة اذلي٨ آ٦٪ٮا 
٨٦ قٮرة 316م٭ةدة ثح٪ك٥ اآليح ر٥ٝ

 املةاؽة إىل ٩٭ةيح الكٮرة

 ىلع األ٦ني

ةء حم٧ؽ مي٧  85
 ٔٛييف

43588260 

ٝة٩ٮف اتلأكي٢ يف اتلٛكري دأحلٙ اإل٦ةـ أيب 
 ـهدراقح 541ثكؿ حم٧ؽ ٔجؽاهلل ا٣ٕؿيب ت 

 كحتٞيٜ قٮرة األ٩ٕةـ

 اغ٣ت احلةميض

86  
حم٧ؽ 

ٔجؽالؿظي٥ 
 ا٣ٞؿيش

43280135 

ٝة٩ٮف اتلأكي٢ يف اتلٛكري لئل٦ةـ أيب ثكؿ 
حم٧ؽ ث٨ ٔجؽاهلل اث٨ ا٣ٕؿيب حتٞيٞة كدراقح 

ٮهل دٕةىل "٦ة٩جكغ ٨٦ ثؽا يح املضرل األكؿ إىلٝ 
 ٨٦ آيح أك ٩جك٭ة ٩أت خبري ٦٪٭ة أك ٦س٤٭ة"

ٔجؽال١ؿي٥ 
 ا٣ٞؿين

87  
ٚ٭ؽ ث٨ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 اتلٮجيؿم

43488180 

ٝة٩ٮف اتلأكي٢ يف اتلٛكري لئل٦ةـ أيب ثكؿ 
ن كدراقح  حم٧ؽ ٔجؽاهلل اث٨ ا٣ٕؿيب حتٞيٞة

 ٨٦341 أكؿ قٮرة االٔؿاؼ ظىت االيح 
 ٦٪٭ة

 مك٧ٌلٔحىس 
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88  
مٮىس ٔجؽاهلل 

 النةكش
43380390 

ٝة٩ٮف اتلأكي٢ يف اتلٛكري لئل٦ةـ أيب ثكؿ 
ن كدراقح  حم٧ؽ ٔجؽاهلل اث٨ ا٣ٕؿيب حتٞيٞة

٨٦ قٮرة ال١٭ٙ إىل ٩٭ةيح  ٨٦65 اآليح 
 ٨٦ قٮرة اال٩بيةء 5اآليح ر٥ٝ 

 حم٧ؽ قبلـ

٧ٔةر ث٨ امحؽ   89
 حم٧ؽ ػ٤يٛح

43380325 

ـ أيب ثكؿ ٝة٩ٮف اتلأكي٢ يف اتلٛكري لئل٦ة
ن كدراقح  حم٧ؽ ٔجؽاهلل اث٨ ا٣ٕؿيب حتٞيٞة
٨٦ ٝٮهل دٕةىل رضب اهلل ٦سبل ٔجؽا مم٤ٮٌل 

٨٦ قٮرة اجلع٢ إىل ٩٭ةيح قٮرة  75االيح 
٨٦ قٮرة ال١٭ٙ  39االرساء ك٨٦ االيح 

 ٨٦ قٮرة ال١٭ٙ 64إىل االيح 

 وة٣ط ٚؿيٮم

91  
ٔجؽالؿمح٨ ث٨ 

ٔجؽاهلل 
 الكٕٮم

43488184 

اتلٛكري لئل٦ةـ أيب ثكؿ ٝة٩ٮف اتلأكي٢ يف 
ن كدراقح  حم٧ؽ ٔجؽاهلل اث٨ ا٣ٕؿيب حتٞيٞة
٨٦ ٝٮهل دٕةىل ٝةؿ يةمٮىس إين اوُٛيذٟ 

٨٦ قٮرة االٔؿاؼ  344ىلع اجلةس اآليح 
٨٦ الكٮرة ٩ٛك٭ة ك٨٦ أكؿ  381إىل اآليح 

 ٨٦ قٮرة اجلع٢ 74قٮرة احلضؿ إىل اآليح 

 دمةؿ مىُىف

93  
ٔجؽاهلل دػي٢ 

 اهلل احلةريث
43488169 

ٝة٩ٮف اتلأكي٢ يف اتلٛكري لئل٦ةـ أيب ثكؿ 
ن كدراقح  حم٧ؽ ٔجؽاهلل اث٨ ا٣ٕؿيب حتٞيٞة

٨٦ ٝٮهل دٕةىل ك٣ٞؽ آدح٪ة إثؿا٬ي٥ رمؽق ٨٦ 
٨٦ قٮرة اال٩بيةء إىل آػؿ  53ٝج٢ االيح 

 قٮرة احلش

 وؽيٜ ٦ةلٟ
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 43380327 ٚ٭ؽ ٬ٮد ٦ةيٞة  92

ٝٮأؽ اتلٛكري ٔ٪ؽ اإل٦ةـ ٚؼؿ الؿازم 
ن  ٨٦ ػبلؿ دٛكريق ٦ٛةديط ا٣٘يت دمٕة

 كدراقح

 ٚ٭ؽ النذٮم

ػؽجيح ٧ٔؿ   91
 الىجيةين

43180162 

القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ 
ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ األ٩بيةء إىل آػؿ 
ٮ٫٩ كإف  ٝٮهل دٕةىل "حلؽػ٤٭٥ ٦ؽػبلن يًؿ
اهلل ٤ٕ٣ي٥ ظ٤ي٥" ٨٦ قٮرة احلش دراقح 

 كحتٞيٜ

 وؽيٜ ٦ةلٟ

 43380355 مٮدك يلع قياك  94

القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ 
ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ قٮرة اإلننٞةؽ 

 إىل آػؿ قٮرة اجلةس دراقح كحتٞيٜ

 ٔحىس مك٧ٌل

95  
أظبلـ مؿمؽ 

 احلؿيب
43380002 

القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ 
ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ قٮرة اتل٘ةث٨ إىل 

 ٩٭ةيح قٮرة اجل٨ دراقح كحتٞيٜ

 أ٦ني ثةمح

حم٧ؽ ق٧٤ةف   96
 ادل٬ةس

43188191 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ قٮرة اجلع٢ إىل آػؿٝ 
دٕةىل "ٔىس ربك٥ أف يؿمحك٥ كإف ٔؽد٥ 

 ٔؽ٩ة" ٨٦ قٮرة اإلرساء دراقح كحتٞيٜ

 يٮقٙ ابلةظٮث

٩بي٢ وة٣ط   97
 ػيةط

43288038 

أليب ثكؿ حم٧ؽ  القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف
ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ قٮرة مؿي٥ إىل 

 آػؿ قٮرة ٫َ دراقح كحتٞيٜ

 ٔحىس مك٧ٌل
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 اسم املشرف عنوان الرسالة

صي٭ةف أمحؽ   98
 ا٩ؽصةين

43280052 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل "ذلٟ ك٨٦  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 

اعٝت ث٧س٢ ٦ةٔٮٝت ث٫" ٨٦ قٮرة احلش إىل 
ٮهل دٕةىل "ك٣ٞؽ  أ٩ـجلة إحلك٥ آيةت آػؿٝ 

ج٤ك٥"  ٦جح٪ةت ك٦سبلن ٨٦ اذلي٨ ػ٤ٮا ٨٦ٝ 
 ٨٦ قٮرة اجلٮر دراقح كحتٞيٜ

 ق٪ةء ظ٤ٮاين

ز٬ٮر حم٧ؽ   99
 وة٣ط ػيةط

43280253 

القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ 
ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ ٝٮهل دٕةىل "قيٞٮؿ 
املؼ٤ٛٮف إذا ا٤ُ٩ٞذ٥ إىل ٦٘ة٥٩ تلأػؾك٬ة" 

ذط إىل آػؿ ٝٮهل دٕةىل "كًل٥ ٨٦ قٮرة ا٣ٛ
٨٦ م٤ٟ يف الك٧ٮات الد٘ين مٛةٔذ٭٥ 

 محبة" ٨٦ قٮرة اجلض٥ دراقح كحتٞيٜ

 جنجح ٗبلـ ٩يب

أ٦ةين ٔجيؽ   311
 اعثؽ ال٤عيةين

43180163 

القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ 
ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ ٝٮهل دٕةىل "كاىل 
ؿ ٦ؽي٨ أػة٥٬ مٕيجة" ٨٦ قٮرة ٬ٮد إىل آػ

 قٮرة يٮقٙ دراقح كحتٞيٜ

 حم٧ؽ أثٮ ػـي٥

وةحل٫ ٔجؽاهلل   313
 احلةريث

43380178 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل "كٝةؿ اذلم  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 

آ٨٦ يةٝٮـ أدجٕٮف أ٬ؽك٥ قج٢ الؿمةد" ٨٦ 
ٮهل دٕةىل "كأقأؿ ٨٦  قٮرة اغٚؿ إىل آػؿٝ 

كف الؿمح٨ آهلح ٝج٤ٟ ٨٦ رق٤٪ة أص٤ٕ٪ة ٨٦ د
ـػؿؼ دراقح كحتٞيٜ  يٕجؽكف" ٨٦ قٮرة ال

ح يةقني  رًك
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ةالرسائل   املسجل
ة: التفسري]التخصص:   [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

312  
٧ٝؿ صي٭ةف 
 حم٧ؽ مٛيٜ

43280357 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل "ك٣ٞؽ أرق٤٪ة  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 
ٞةؿ إين رقٮؿ  ٮف كم٤ب٫ٚ  ٔؿ مٮىس ثآيةد٪ة إىلٚ 

ٮهل ـػؿؼ إىلٝ  دٕةىل  رب ا٣ٕةملني" ٨٦ قٮرة ال
"كهلل م٤ٟ الك٧ٮات كاألرض ي٘ٛؿ مل٨ ينةئ 

كيٕؾب ٨٦ ينةء" ٨٦ قٮرة ا٣ٛذط دراقح 
 كحتٞيٜ

دمي٫٤ حم٧ؽ 
 ا٣ٛـاين

311  
أق٧ةء 

ٔجؽاحل٤ي٥ 
 مٮىس

43380330 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل "كلٮال أف  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 

دىيج٭٥ مىيجح" ٨٦ قٮرة ا٣ٞىه إىل آػؿ 
ىؽ يف منيٟ"  اآليح ٨٦ قٮرة ٧ٞ٣ةف "كٝا

 دراقح كحتٞيٜ

 ق٪ةء ظ٤ٮاين

314  
٬٪ؽ حم٧ؽ 

 اعرؼ
43380333 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل يف قٮرة  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 

احلؽيؽ "قةثٞٮا إىل ٦٘ٛؿة ٨٦ ربك٥" إىل آػؿ 
 اآليح ٨٦ قٮرة امل٪ةٚٞٮف دراقح كحتٞيٜ

 ق٪ةء ظ٤ٮاين

315  
٬ةصؿ ٧ٔؿ 
 يٮقٙ أمحؽ

43380316 

ـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ ث٨  القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮ
ٮهل دٕةىل يف قٮرة قجأ  يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿٝ 

٢ إ٧٩ة أْٔك٥ ثٮاظؽة أف دٞٮمٮا هلل ٦سىن  "ٝ
كٚؿادل" إىل آػؿ اآليح ٨٦ قٮرة اغٚؿ "أقجةب 
أ٤َٓ إىل اهل مٮىس" دراقح كحتٞيٜ  الك٧ٮاتٚ 

ق٪ةء ٔجؽالؿظي٥ 
 ينظ٤ٮا
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ةالرسائل   املسجل
ة: التفسري]التخصص:   [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

316  
مؿكل أمحؽ 

 مٮىس ُٔة اهلل
43280050 

القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ 
ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ ٝٮهل دٕةىل ٨٦ 

قٮرة ا٧ٞ٣ةف "أل٥ دؿكا أف اهلل قؼؿ ٣ك٥ 
٦ةيف الك٧ٮات ك٦ةيف األرض" إىل ىؼؿ 
اآليح ٨٦ قٮرة قجأ ٝٮهل دٕةىل "كًلؾب 
اذلي٨ ٨٦ ٝج٤٭٥ ك٦ة ث٤٘ٮا ٦ٕنةر ٦ة 

 ٪ة٥٬" دراقح كحتٞيٜأدح

 اثتكةـ اجلةثؿم

ق٧ي٫ ٔجؽاهلل   317
 أثٮ الؿيل

43380043 

القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ 
ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ ٝٮهل دٕةىل"اهلل ٩ٮر 
الك٧ٮات كاألرض" ٨٦ قٮرة اجلٮر إىل آػؿ 

ٝٮهل دٕةىل "كصعؽكا ث٭ة كاقتيٞ٪ذ٭ة 
٤ٮا" ٨٦ قٮرة اجل٢٧  ن ٔك أ٩ٛك٭٥ ٧٤ّة

 اقح كحتٞيٜدر

 اثتكةـ اجلةثؿم

318  
مٮدة ٚؤاد 

مىُىف ٧٠ةؿ 
 احلك٨

43380092 

القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ 
ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ ٝٮهل دٕةىل"ك٣ٞؽ 
أدح٪ة داكد كق٤ي٧ةف ٧٤ٔة" ٨٦ قٮرة اجل٢٧ 
إىل آػؿ ٝٮهل دٕةىل "ك٦ة ٠٪خ جبة٩ت ا٣ُٮر 
إذ ٩ةدي٪ة ك٣ك٨ رمحح ٨٦ ربٟ" ٨٦ قٮرة 

 ٣ٞىه دراقح كحتٞيٜا

 اثتكةـ اجلةثؿم
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ة: التفسري]التخصص:   [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

319  
زؿية حم٧ؽ 

ٔس٧ةف ٦يح 
 ادلي٨

43380005 

القذ٘٪ةء يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف أليب ثكؿ حم٧ؽ 
ث٨ يلع األدٚٮم ٨٦ أكؿ ٝٮهل دٕة٣ىيف قٮرة 

اجلض٥ "إف اذلي٨ ال يؤ٦٪ٮف ثةآلػؿق 
٣حك٧ٮف املبلاكح تك٧يح اال٩ىث" إىل آػؿ 

يةة اآليح ٨٦ قٮرة احلؽيؽ "ا٧٤ٔٮا أ٧٩ة احل
 ادل٩ية ٣ٕت كهلٮ كزي٪ح"دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽالٮدكد 
 ظ٪يٙ

إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ   331
 إثؿا٬ي٥ محجح

43388211 
٦٪٭ش األ٩بيةء كاملؿق٤ني يف إ٩كةر امل٪١ؿ 
يح يف ًٮء ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٔٮ  دراقح مًٮ

 وة٣ط ٚؿيٮم
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة اإلس ة: الثكاف  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 طالب/اسم ال

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

أدلةد أمحؽ   3
 اتلٮجيؿم

43380155 
أزؿ مٮاٝٓ اتلٮاو٢ االصذ٧ةيع ىلع زٞةٚح 
 َةبلةت املؿظ٤ح ادلا٦ٕيح دراقح حت٤ي٤يح

 لٮلٮق ا٣ٞٮيٌٛل

مضةع مك٥٤   2
 املُؿيف

43380097 

أزؿ اإلٔبلـ الؿيةيض ىلع زٞةٚح النجةب 
املذؼىى٫ يف ثؿا٦ش ٠ؿة املك٥٤ ا٣ٞ٪ٮات 

ن دراقح ٦يؽا٩يح ىلع َبلب  ا٣ٞؽـ أ٧٩ٮذصة
 صة٦ٕح اـ ا٣ٞؿل ث١٧ح

٨ حم٧ؽ يدمةؿ ادل
 يلع

وجعح ظجيةف   1
 الن٧ؿم

43380290 
آراء ادل٠ذٮر ٦٪ري ا٣ٌ٘جةف اثلٞةٚيح دراقح 

 حت٤ي٤يح
 ٔجؽالؿاٚٓ ا٣ٌٛف

ٔجؽاهلل   4
 ق٤ي٧ةف املٕس٥

43588153 
دراقح  آراء د ٔجؽا٣ْٕي٥ ديت اثلٞةٚيح

 حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح
 ػةدل ا٣ٞؿيش

ٔجؽاهلل   5
 إثؿا٬ي٥ ا٣ٕذحيب

43588150 
آٚةت اتل١ٛري ٔ٪ؽ احل٭ٮد ٧٠ة وٮر٬ة ا٣ٞؿآف 

 ال١ؿي٥ كػُؿ٬ة ىلع املضذ٧ٓ املٕةرص
 ٔـ ادلي٨ ٦٪ةرم

ق٧يعح ثةيق   6
 ثةرٌلر

42880222 
اآلزةر اثلٞةٚيح إلثذٕةث املؿأة الكٕٮديح 

 دراقح حت٤ي٤ح ٦يؽا٩يح

ؽ رامؽ قٕي
 الن٭ٮاف

وةحلح إثؿا٬ي٥   7
 ٔكريم

43180303 

اآلزةر اثلٞةٚيح ٣ٛذةكم ال٤ض٪ح ادلاا٧ح 
ل٤جعٮث ا٧٤ٕ٣يح كاإلٚذةء يف ا٣ٌٞةية 

االصذ٧ةٔيح ل٧٤ؿأة يف املضذ٧ٓ الكٕٮدم 
 دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽالؿمح٨ دمي٢ 
 ٝىةص

ٚ٭ؽ وة٣ط   8
 ا٧ٕ٣ريم

43488206 

ن ٨٦ أمٮر  اإلاع٩ح يف احلٜ مل٨ كيل محبة
ملع٧ؽ ث٨ أيب ثكؿ ث٨ يلع م٧ف  اخل٤ٜ

 ادلي٨ النُٰ الىة٣يح دراقح كحتٞيٜ

 حم٧ؽ ٬بلؿ
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الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

٧ٔؿ ٝةٔؽ   9
 ال١ٮيكيب

43380367 
االحنؿاٚةت ا١ٛ٣ؿيح ٔ٪ؽ األم٥ كقج٢ 

 مٮاص٭ذ٭ة يف ًٮء قٮرة النٕؿاء

ٔـ ادلي٨ ٦٪ةرم 
 وة٣ط

ٚ٭ؽ حم٧ؽ   31
 الرشيب

 اتلعؽيةت املٕةرصة ل٤ٕٛح دراقح حت٤ي٤يح 43680163
 ٔجؽاهلل

 امل٪ىٮرم

33  
حم٧ؽ يلع 
 الن٭ؿم

43288077 
اجل٭ٮد ا٧٤ٕ٣يح ل٤٭يب٫ ا٣ٕةمليح لئلٔضةز 
 ا٤ٕ٣يم يف ا٣ٞؿآف كالك٪ح دراقح حت٤ي٤يح

 رمؽم النعةت

٦ىن اعاي   32
 ا٣ٞؿين

43280212 
ادل٠ذٮر ٔجؽالىجٮر مؿزكؽ كص٭ٮدق يف 

 ػؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح
 ظك٨ مٮيح

ػةدل حمية   31
 ا٣ٕذحيب

43588143 
ٔجؽا٣ْٕي٥ املُٕين كص٭ٮدق يف ادل٠ذٮر 

 ػؽ٦ح اثلٞةٚح االقبل٦يح
 محؽم ا٣ٞؿيٞؿم

34  
مي٧ةء ث٪خ 
 أمحؽ َٮي٤ح

43380323 
ادل٠ذٮر يلع حم٧ؽ صؿينح كآراؤق اثلٞةٚيح 

 دراقح حت٤ي٤يح
 ٔجؽالؿاٚٓ ا٣ٌٛف

د٭ةين حم٧ؽ   35
 ٤ٝيٮيب

43280057 
ادل٠ذٮر ٧ٔؿ األمٞؿ كص٭ٮدق اثلٞةٚيح 

 دراقح حت٤ي٤يح

حم٧ؽ ٬بلؿ 
 ىةدؽال

ػةدل قةل٥   36
 الن٤ٮم

43280147 
ادل٠ذٮر ٚؿيؽ األ٩ىةرم كص٭ٮدق يف ػؽ٦ح 

 اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح
 ٩ةرص أمحؽ ٝةرة

37  
اعيي اعيؽ 

 الؿميؽم
43588149 

ادل٠ذٮر مىُىف الن١ٕح كآراؤق اثلٞةٚيح 
 دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

 محؽم ا٣ٞؿيٞؿم

ٚيى٢ قٕٮد   38
 ا٣ٛ٭يؽ

43588156 
ث٨ ٔجؽالٮاظؽ ا٣ٛةيس، النيغ ٔبلؿ 

 كص٭ٮدق يف ػؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح
 ظك٨ مٮيح
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 الطالبة
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 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ق٧ةح ًةكم   39
 ا٣ٕىييم

43580262 
النيغ حم٧ؽ امل٪ذرص ثةهلل ال١ذةين كص٭ٮدق 
 يف ػؽ٦ح اثلٞةٚح االقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

 ظك٨ مٮيح

21  
ٚةيـ ق٤ي٧ةف 

 الرشيٙ
43280169 

النيغ حم٧ؽ حم٧ٮد الىٮاؼ رمح٫ اهلل 
ؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح كص٭ٮدق يف ػ

 حت٤ي٤يح

حم٧ؽ قٕيؽ 
 الرسظةين

زيؽ ٔجؽاهلل   23
 ا٣ٕجةدؿ

 يلع ا٣ٛؿقحيس ا٣ٕؽؿ يف ظيةة اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ 43588148

22  
ري٥ ٔجؽالؿمح٨ 

 ا٣٘ة٦ؽم
43580032 

ا٣ٕبلٝح ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ثني امل١ٛؿي٨ 
 اإلقبل٦يني كا٣٘ؿبحني دراقح ٩ٞؽيح

 ثؽريح احلؿازم

ٔجؽاحل١ي٥   21
 وة٣ط ا٣ٞـالف

43588146 
ا٣ٌٛةايةت النيٕيح ا٣ٕؿبيح دراقح 

 حت٤ي٤يح
 حم٧ؽ ا٣رباؾ

صحل حم٧ؽ   24
 مك٧٤ةف

43380382 
املؤقكةت اتل٤ٕي٧يح يف اجلحجةؿ كدكر٬ة يف 

 نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٝىةص

25  
ٚؿيؽ 

ٔجؽاحل٧يؽ 
 يرلري٥

43380370 
لؿق٧يح ثرتًلية كدكر٬ة املؽارس اإلقبل٦يح ا

 يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

ٔـ ادلي٨ ٦٪ةرم 
 وة٣ط

26  
كالء َبلؿ 

 ا٣ربٌليت
43280054 

املؽرقح االقترشاٝيح اإلقجة٩يح كمٮٝٛ٭ة 
 ٨٦ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٝىةص

ظكني ًيٙ   27
 اهلل األظٮس

43288074 
٩يح كمٮٝٛ٭ة ٨٦ املؽرقح االقترشاٝيح األملة

 اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح
 يلع ا٣ٛؿقحيس
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ق٧يح داكد   28
 ا٤ٕ٣ٮاين

43280053 
املؽرقح االقترشاٝيح األمؿيكيح كأزؿ٬ة 

 ىلع اثلٞةٚح اإلقبل٦يح

حم٧ؽ قٕيؽ 
 الرسظةين

ث٪ؽر قٛؿ   29
 الن٤ٮم

43288131 
املؽرقح االقترشاٝيح اإلجن٤زييح كمٮٝٛ٭ة 

 راقح حت٤ي٤يح٨٦ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح د

ٔجؽابلىري يلع 
 احلٞؿة

11  
٬ةهل ق٤ي٧ةف 

 ظضةزم
43180111 

املؽرقح االقترشاٝيح اإليُةحلح كمٮٝٛ٭ة 
 ٨٦ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

 حم٧ؽ دم٫ٕ

أ٦ي٧ح قةل٥   13
 احلؿيب

43180145 

املؽرقح االقترشاٝيح االق١٪ؽ٩ةٚي٫ 
كمٮٝٛ٭ة ٨٦ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح 

 حت٤ي٤يح

ي٥ يلع إثؿا٬
 حم٧ؽ

ظك٨ حم٧ؽ   12
 ظة٦ْٰ

43280144 
املؽرقح االقترشاٝيح ا٣ربد٘ةحلح كمٮٝٛ٭ة 

 ٨٦ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽابلىري 
 احلٞؿة

قةل٥ إثؿا٬ي٥   11
 الؿامؽم

43188435 
املؽرقح االقترشاٝيح ابل٤ضي١يح كمٮٝٛ٭ة 

 ٨٦ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح
 محؽم ا٣ٞؿيٞؿم

14  
 ٤٬ي٢ ٔجؽاهلل

 ا٣ْٛريم
43488198 

املؽرقح االقترشاٝيح ادل٧٩ةرًليح كمٮٝٛ٭ة 
 ٨٦ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

 حم٧ؽ الرسظةين

آم٢ ٔٮاض   15
 ا٣ٞؿيش

43180178 
املؽرقح االقترشاٝيح الؿكقيح كمٮٝٛ٭ة ٨٦ 

 اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤ي٫

ٔـ ادلي٨ ٦٪ةرم 
 وة٣ط

اعدؿ ٩ةرص   16
 احلؿيب

43488196 
املؽرقح االقترشاٝيح املضؿيح كمٮٝٛ٭ة ٨٦ 

 اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح
 حم٧ؽ الرسظةين
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة اإلس ة: الثكاف  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 طالب/اسم ال

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ٔجؽاهلل ٩ةرص   17
 الرشيٙ

43280134 
املؽرقح االقترشاٝيح اجل٧ةقةكيح كمٮٝٛ٭ة 

 ٨٦ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح
 أمحؽ احلكحين

ٔجؽا٣ٛذةح   18
 دٮرم

43380356 
كدنكٮف املكترشؽ ا٣ٛؿنيس ٦ة٠كي٥ ر
 كمٮ٫ٛٝ ٨٦ اإلقبلـ

 حم٧ؽ الرسظةين

19  
أ٦ةين ٔجؽاالهل 

 محـة ٠ؿدم
43080026 

املىةدر ادليجيح لؤلػبلؽ يف اثلٞةٚح 
 ا٣٘ؿبيح دراقح حت٤ي٤يح

حم٧ؽ قٕيؽ 
 الرسظةين

ٔجؽالؿمح٨   41
 ٦ة٬ؿ ٔٞي٢

43580218 

ح اجل٥ْ  املٌة٦ني اثلٞةٚيح يف مٮقٔٮ
كاحلٌةرة اإلقبل٦يح لرل٠ذٮر أمحؽ م٤يب 

 قح حت٤ي٤يحدرا

ٔجؽابلىري 
 احلٞؿة

43  
ٔجؽاالهل 
ظجيت 
 الـبيؽم

43280146 
 ٫ املٌة٦ني اثلٞةٚيح لؿظ٤ح اث٨ ثَُٮ

 دراقح حت٤ي٤يح

محؽم محيؽ 
 ا٣ٞؿيٞؿم

42  
ٔجؽالؿظي٥ 

قٕؽ ٔجؽاهلل 
 احلةريث

43188182 
املٌة٦ني اثلٞةٚيح ل٤نٕؿ ا٣ٕةيم املٕةرص يف 

 امل٫١٤٧ ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح دراقح حت٤ي٤يح

يؽ محؽم مح
 ا٣ٞؿيٞؿم

مٮىس محٮد   41
 املُريم

43488195 
املٮاقةة ثني اإلقبلـ كا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿيب دراقح 

 ٦ٞةر٩ح
 إثؿا٬ي٥ يلع

44  
مكذٮرة 
مكةٔؽ 

 ٔجؽاهلل اثلٞيف

43080024 
الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم يف ا٣ٕرص امل٤٧ٮيك 

 دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽالؿاٚٓ 
 ٔجؽاحل٤ي٥ ا٣ٌٛف
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة اإلس ة: الثكاف  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 طالب/اسم ال

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

رظةب ثكؿ   45
 ٔجؽاهلل ٝةيض

42980096 
الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم ث٧رص كالكٮداف يف 

 ا٣ٕرص احلؽير دراقح حت٤ي٤يح

حم٧ؽ ٔجؽاملٮىل 
 دم٫ٕ

اثؿار ٦٪ىٮر   46
 احل٧ؽاف

43080029 
الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم يف ا٣ٕرص األمٮم 

 دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل 
 امل٪ىٮرم

47  
اثتكةـ ٚؤاد 

 ٦ُجٞةيت
43080155 

يٮيب الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم يف ا٣ٕرص األ
 دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽابلىري يلع 
 احلٞؿة

ميؼح ظك٨   48
 آؿ ٔجؽاهلةدم

43080029 
الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم يف ا٣ٕرص ا٣ٕجةيس 

 دراقح حت٤ي٤يح

٩ٮاؿ ظة٦ؽ 
 ال٤٭ييب

٬٪ؽ مؿزكؽ   49
 احلؿيب

43080030 
الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم يف ا٣ٕرص ا٣ٕس٧ةين 

 دراقح حت٤ي٤يح

٩ٮاؿ ظة٦ؽ 
 ال٤٭ييب

 43680484 ٩٘ي٧ة٩ة٬ةدٮ   51
الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم يف دك٣ح ثٮر٩ؽم 

 دراقح حت٤ي٤يح
 ظك٨ مٮيح

داعء ق٭ي٢   53
 ا٣ُٮيؿٌف

43080025 
الٮاٝٓ اثلٞةيف اإلقبليم ل٤ضـيؿة ا٣ٕؿيب يف 

 ا٣ٕرص احلؽير دراقح حت٤ي٤يح

أظبلـ حم٧ؽ 
 قٕيؽ ثةمحؽاف

ٔجؽالؿمح٨   52
 قٕؽ ابلؽرم

43680398 

امل١ؿ٦ح ٨٦ ػبلؿ الٮاٝٓ اثلٞةيف يف م١ح 
٠ذت الؿظة٣ح املك٧٤ني ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ٕةرش 

اهلضؿم إىل ا٣ٞؿف الؿاثٓ ٔرش اهلضؿم 
 دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽابلىري 
 احلٞؿة

٦ة٦ةدم صٮ٦ة   51
 صةلٮ

43380348 
الٮاٝٓ اثلٞةيف دلك٣يت ٗيجية ٠ٮ٩ة٠ؿم 

يجية ثحكةك دراقح حت٤ي٤يح  ٗك

ٔجؽاهلل 
 اخلٌريم
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة اإلس ة: الثكاف  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 طالب/اسم ال

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ٔجؽاهلل ث٨ يلع   54
 ا٣ٞؿين

43570052 
الٮاٝٓ اثلٞةيف مل١ح امل١ؿ٦ح ٨٦ ػبلؿ 

 ٠ذت الؿظة٣ح املكترشٝني دراقح حت٤ي٤يح
 حم٧ؽ الرسظةين

55  
ػةدل ق٤ي٧ةف 

 املـيؽ
43488203 

دُجيٞةت ارمح٨ يف ظؿكب اخل٤ٛةء 
الؿامؽي٨ ك٦ة يكذٛةد ٦٪٭ة يف ا٣ٕرص 

 احلةرض

 ٩ٮر ادلي٨ ثةثكؿ

56  
أثؿار ٦٪ىٮر 

 دٝ٪٫
43380286 

حبٞٮؽ ذكم زٞةٚح املضذ٧ٓ املك٥٤ 
االظذيةصةت اخلةوح دراقح ٦يؽا٩يح يف 

 ٦٪ُٞح املؽي٪ح امل٪ٮرة

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٝىةص

قةرة اثكؿ   57
 يلع حم٧ؽ

43280447 
ص٭ٮد أثٮ ا٣ٞةق٥ قٕؽ اهلل اثلٞةٚيح دراقح 

 حت٤ي٤يح
 ٔجؽاحل٤ي٥ ٝةثح

58  
ٚيى٢ حم٧ؽ 

 ال١ؽييس
43380124 

ص٭ٮد أمحؽ ث٨ ٔجؽا٣٘ٛٮر ُٔةر يف ػؽ٦ح 
 حاثلٞةٚح اإلقبل٦ي

 ظك٨ اعاي

ٔجؽاهلل زيك   59
 ابل٤ٞةيس

43280410 
ص٭ٮد ادل٠ذٮر ٔجؽالىجٮر مة٬ني يف 

 اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح
 ٔجؽالؿاٚٓ ا٣ٌٛف

رمح٫ مٮىس   61
 ا٣ٕؿيةين

43380025 
ص٭ٮد ادل٠ذٮر ٔؽ٩ةف اجلعٮم يف ػؽ٦ح 

 ا٣ٌٞةية ا١ٛ٣ؿيح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح
 أظبلـ ثةمحؽاف

63  
دمي٫٤ حم٧ؽ 

 اينٔـ
43180065 

ص٭ٮد النيغ حم٧ؽ ا٣بنري اإلثؿا٬ييم يف 
 ػؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاحل٤ي٥ حم٧ؽ 
 اهلةدم

اثٮ اخلري   62
 ٔجةس اثٮ مةؿ

43288075 
ص٭ٮد النيغ حم٧ؽ ٔـة دركزة يف ػؽ٦ح 

 اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل 
 اخلٌريم
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة اإلس ة: الثكاف  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 طالب/اسم ال

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

قةرق حم٧ؽ   61
 احلكين

43380326 
د د. ٦ةصؽ ٔؿقةف ال١يبلين يف ػؽ٦ح ص٭ٮ

 اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح
 يٮنف ٧ٔؿ مبلؿ

حم٧ؽ كقةف   64
 الؿميؽم

43588144 
ص٭ٮد حم٧ؽ امليك اجلةرصم يف ػؽ٦ح 

 اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح
 ٔـ ادلي٨ ٦٪ةرم

65  
اعئنح ٔجؽاهلل 

 ا٣ٛؿيط
43180201 

 ص٭ٮد ك٦٪٭ش اإلقذةذ حم٧ؽ ٚؤاد ٔجؽابلةيق
 يف ػؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح

إثؿا٬ي٥ يلع 
 حم٧ؽ أمحؽ

اعي٫ٌ ٔي٫ٌ   66
 املةليك

43580306 
ظؿ٦ةف املؿأة املك٧٤ح ٨٦ املرياث دراقح 

 حت٤ي٤يح
 ٔجؽاملضيؽ ثريـ

67  
ٔجؽا٣ٛذةح 
اصيجةدم 
 ٔجؽا٣ٕـيـ

43380393 

ػؿجيٮ صة٦ٕةت امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح 
يف ص٪ٮب ٗؿب ٩يضريية كص٭ٮد٥٬ يف 

 ٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يحػؽ٦ح اثل

 ػةدل ا٣ٞؿيش

٦ىن ظجيت   68
 احلكين

43280206 
د. مٮٌف أثٮ ػ٤ي٢ رمح٫ اهلل كصٮدق 

 اثلٞةٚيح دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٝىةص

69  
ثؽر إثؿا٬ي٥ 

 احلعىي
43488205 

دك املؤقكح ا٣ٕة٦ح ل٤ذؽريت اتلٞين كامل٭ين 
 يف ػؽ٦ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح

ٔجؽاهلل 
 اخلٌريم

٭ؽ وبلح ٚ  71
 احلؿيب

43488201 
دكر دل٤ح ابليةف يف مٮاص٭ح ا٣تنيٓ دراقح 

 حت٤ي٤يح
 حم٧ؽ ا٣رباؾ

ق٧ري حم٧ؽ   73
 الىجيح

43380069 
دكر دل٤ح ابليةف يف مٮاص٭ح ا٣٘ـك ا١ٛ٣ؿم 

 دراقح حت٤ي٤يح
 محٮد احلةريث
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة اإلس ة: الثكاف  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 طالب/اسم ال

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

أق٧ةء إظكةف   72
 حم٧ؽ اك٥ّ

42980304 
يلع ٔـت ثيضٮٚيتل كص٭ٮدق يف ػؽ٦ح 

 ٦يح دراقح حت٤ي٤يحاثلٞةٚح اإلقبل

أمحؽ اعيل 
 احلكحين

71  
ٔجؽا٣ٕـيـ 

ٗجحل 
 املـمٮيم

43280240 
ٝيةدة ا٢٧ٕ٣ ادلٔٮم ا٣جكةيئ دراقح 

 حت٤ي٤يح
 ػةدل ا٣ٞؿيش

حم٧ؽ قةٔؽ   74
 احلكحين

 يٮنف مبلؿ ٝي٧ح ال١ؿـ كأزؿ٬ة ىلع ا٣ٛؿد كاملضذ٧ٓ 43580266

75  
ٚة٧َح حم٧ؽ 

 النييخ
43280059 

ٮٝٛ٭ة ٨٦ ٦ؽرقح االقترشاؽ ا٣ٛؿنكيح كم
 اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح

 حم٧ؽ دراج

٩ٮاؿ ٔجيؽ   76
 اثلبييت

43280211 
٦ؽرقح االقترشاؽ اهلٮجلؽيح كمٮٝٛ٭ة ٨٦ 

 اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دراقح حت٤ي٤يح
 رمؽم النعةت

وة٣ط حم٧ؽ   77
 احلعىي

43488204 
٦ْة٬ؿ الؿمح٫ يف ٚذٮظةت اخل٤ٛةء 

 الؿامؽي٨ دراقح حت٤ي٤يح
 رمؽم زكي٨

78  
ٮاز ٔجؽاهلل ٚ

 النيغ
43288108 

٦ٛ٭ٮـ النٛةٚيح يف ا١ٛ٣ؿ املٕةرص دراقح 
 ٩ٞؽيح

مخحف مكٕٮد 
 اعمٮر

ٔجؽاهلل حم٧ؽ   79
 الكٕٮم

43588141 

م٤عٜ الؿقة٣ح يف صؿيؽة املؽي٪ح كدكرق يف 
نرش اثلٞةٚح االقبل٦يح دراقح ٩ٞؽيح 

 حت٤ي٤يح

 ظك٨ مٮيح

حم٧ؽ وؽيٜ   81
 ٠ٮ٩ؽم

43380364 
أزؿ٬ة ىلع زٞةٚح ٦٪٧ْح ا٣ٛؿ٩كٮٚٮ٩يح ك

 املك٥٤ كقج٢ مٮاص٭ذ٭ة دراقح حت٤ي٤يح

ٔـ ادلي٨ ٦٪ةرم 
 وة٣ط
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 طالب/اسم ال

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ٗيؽاء أمحؽ   83
 ٩ٮر اهلؽل

43580302 
مٮٝٙ احلؿًلح اتل٘ؿيبيح ٨٦ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح 

 كأزؿق ىلع زٞةٚح املك٥٤ املٕةرص
 ٔجؽالؿاٚٓ ا٣ٌٛف

82  
إثؿا٬ي٥ حيىي 

 الن٪ٞيُٰ
43380387 

مٮٝٙ كؿ ديٮرا٩خ ٨٦ احلٌةرة 
يح يف ٠ذةث٫ ٝىح احلٌةرق دراقح اإلقبل٦

 ٩ٞؽيح

 حم٧ؽ الرسظةين

مٮىس ق٤ي٧ةف   81
 ٠ٮ٩ةيت

43380365 
٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف 

 اال٩ٛةؽ دراقح دأوي٤يح دُجيٞيح
 ػةدل ا٣ٞؿيش

84  
وبلح ادلي٨ 

م٧ف 
 ا٣ٕةرٚني

43280393 
كاٝٓ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف ا٩ؽك٩حكية 

 دراقح حت٤ي٤يح

حم٧ؽ ٔجؽاملٮىل 
 ٫ٕدم

85  
حم٧ؽ ٩ٮر 
احلٛيِ 

 ٔجؽال٤ُيٙ

43180377 
كاٝٓ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف ٦ة٣زيية دراقح 

 حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل وة٣ط 
 اخلٌريم
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٩ةيٙ حم٧ؽ   3
 ا٣ٞعُةين

43480304 
أقة٦ح زيؽ ال٤ييث كمؿكيةد٫ يف ٠ذت الك٪ح 

 دراقح كحتٞيٜ

ٔجؽالؿمح٨ 
 الك٤يم

رزاف يٮقٙ   2
 ا٣ٕذحيب

43480181 

 226إق٧ةٔي٢ ث٨ أكيف رمح٫ اهلل دٕةىل ت 
ن كدراقح ٨٦  كمؿكيةد٫ يف ٦زياف اجلٞؽ دمٕة
ال١ذت ا٣تكٕح كوعييح اث٨ ػـي٧ح كاث٨ 

 ظجةف كاملكذؽرؾ ل٤عةك٥

 ٔٛةؼ اجل٧ؿم

1  
 قةرة يلع

 ظكني الرشيف
43480180 

أٝٮاؿ احلةِٚ أيب احلةك٥ اجلحكةثٮرم 
 ـهيف 178املٕؿكؼ ثةحلةك٥ ال١جري ت 

ن كدراقح  اجلؿح كاتلٕؽي٢ دمٕة

 أبرش ٔٮض

4  
٧ٔؿة ٔجؽاهلل 

 الن٭ؿاين
43480291 

اقت٪جةَةت اث٨ ايب دمؿة األ٩ؽليس يف 
٠ذةث٫ "ث٭ضح اجلٛٮس" دراقح ٩ْؿيح 

 دُجيٞيح

 ظىح الى٘ري

كيص  أقة٫٦  5
 اهلل ٔجةس

42780176 

اآلزةر املؿكيح ٨ٔ الىعةثح ريض اهلل 
ٔ٪٭٥ يف األدب ٨٦ ثةب ٨٦ ٠ؿق ا٣ٞىه 
كرضب ٚي٫ إىل ثةب ٨٦ رػه يف ا٣ٕؿا٫ٚ 

ن كدراقح كختؿيش  دمٕة

٩ةيٙ ٝجبلف 
 الك٤ييف

حم٧ؽ ٔحىس   6
 حم٧ؽ ٧ٔؿ

43280367 

األظةدير ا٣يت أ٤ٔ٭ة اإل٦ةـ ا٣جكةيئ يف 
ذٞؿااي٫ ٨٦ ٠ذةب الكنن ال١ربل دراقح اق

 ا٣ُت إىل ٠ذةب ٔرشة ا٣جكةء

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٩ٮيٛٓ الك٤يم

ػةدل اعيل   7
 ال٤عيةين

42788124 
األظةدير ا٣يت أ٤ٔ٭ة ابلؼةرم يف ٠ذةب 

 ا٢٤ٕ٣ ال١جري ل٤رت٦ؾم

أمحؽ ٩ةٚٓ 
 املٮريع
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 م
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 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

اعئنح قيؽ   8
 ممذةز ادلي٨

 األظةدير ا٣يت ا٤ٔ٭ة اإل٦ةـ النةٚيع 43080304
ٔجؽالؿمح٨ 

 فظك٨ ٔس٧ة

9  
ٔجؽاهلل حيىي 
 ٔجؽاهلل ا٣ٕٮي٢

43288042 

األظةدير ا٣يت ا٤ٔ٭ة ا٣جكةيئ يف الكنن 
ال١ربل دراقح اقذٞؿاايح ٨٦ ٠ذةب 

 اجلاكح إىل ٠ذةب الٮحل٧ح

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٩ٮيٛٓ الك٤يم

٦ةرؾ أ٩ؽرك   31
 ريتنةرد دقٮف

42780355 
األظةدير ا٣يت ٤ٜٔ وعذ٭ة اإل٦ةـ اث٨ 

ن كدراقح  ػـي٧ح يف وعيعح ختؿجية

حم٧ؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

33  
ػةدل حم٧ؽ 

إثؿا٬ي٥ 
 ثةم٭ةب

43088061 

األظةدير الٮاردة يف أظٮاؿ اجليب وًل اهلل 
٤ٔي٫ كق٥٤ يف ا٣ربزخ كاآلػؿة دراقح 

يح ٔٮ  مًٮ

اغ٣ت حم٧ؽ 
 احلةميض

32  
ٗؽيؿ أمحؽ 

 مؿمؽ
43380329 

األظةدير الٮاردة يف ٠ذةب الٮقيٍ يف 
دٛكري ا٣ٞؿآف املضيؽ أليب احلك٨ يلع ث٨ 

ن  351الٮاظؽم دراقح ختؿيش  أمحؽ ظؽيسة
٨٦ قٮرة ٬ٮد إىل ر٥ٝ  ٨٦335 اآليح ر٥ٝ 

 ٨٦ قٮرة ال١٭ٙ 86

٦ة٬ؿ ٦٪ىٮر 
٧٩٪٥ 

ام٢ حم٧ؽ   31
 ٚبلد٫

43380063 

األظةدير الٮاردة يف ٠ذةب الٮقيٍ يف 
دٛكري ا٣ٞؿآف املضيؽ أليب احلك٨ يلع ث٨ 

" ظؽيسة 351امحؽ الٮاظؽم دراقح ختؿيش "
رة األ٩ٕةـ إىل اآليح ٨٦ قٮ ٨٦353 اآليح 

 ٨٦ قٮرة ٬ٮد 315

 قٕةد ثةثٌف
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أق٧ةء ٔجؽاهلل   34
 ٚةرح

43380335 

األظةدير الٮاردة يف ٠ذةب الٮقيٍ يف 
دٛكري ا٣ٞؿآف املضيؽ أليب احلك٨ يلع ث٨ 

" ظؽيسة 351امحؽ الٮاظؽم دراقح ختؿيش "
٨٦ قٮرة ا٣جكةء إىل اآليح  ٨٦48 اآليح 

 ٨٦ قٮرة األ٩ٕةـ 349

ٔٛةؼ ػ٤ٙ 
  اجل٧ؿماهلل

35  
ٚٮاز ٔٞةب 

 ا٧٘٣ٮم
43488446 

األظةدير الٮاردة يف ٠ذةب الٮقيٍ يف 
دٛكري ا٣ٞؿآف املضيؽ لئل٦ةـ ٨٦ اآليح ر٥ٝ 

٨٦ قٮرة االننٞةؽ ٝٮهل دٕةىل "ٚكٮؼ  8
ن يكريا" ٨٦ ٝٮهل وًل اهلل  حيةقت ظكةثة
٤ٔي٫ كق٥٤ "٨٦ ٩ٮٝل احلكةب" إىل آػؿ 

ن 211قٮرة اجلةس "  " ظؽيسة كأزؿا

 ابلةظٮثيٮقٙ 

36  
ٮاف قٕؽ  ًر

 قٕيؽ ا٣٘ة٦ؽم
43188171 

األظةدير كاآلزةر ا٣يت ظك٥ ٤ٔي٭ة 
ٓ أك اذلب أك  اإل٦ةـ اث٨ ظــ ثةلًٮ

 ابلُبلف دراقح مٮاز٩ح

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٩ٮيٛٓ الك٤يم

اثؿار اعثؽ   37
 الك٤يم

43380273 

األظةدير كاآلزةر املك٪ؽة الٮاردة يف ٠ذةب 
الٮقيٍ يف دٛكري ا٣ٞؿآف املضيؽ أليب 

 468احلك٨ يلع ث٨ أمحؽ الٮاظؽم املذٮىف 
٨٦ قٮرة  251 ـهدراقح كختؿيش ٨٦ اآليح 

 ٨٦ قٮرة ا٣جكةء 41ابلٞؿة إىل اآليح 

 ٦ة٬ؿ ٦٪ىٮر
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ػ٤ٮد زةثخ   38
 الؿييم

43380332 

األظةدير كاآلزةر املك٪ؽة الٮاردة يف ٠ذةب 
الٮقيٍ يف دٛكري ا٣ٞؿآف املضيؽ أليب احلك٨ 

 ـهدراقح  468ىف يلع ث٨ أمحؽ الٮاظؽم املذٮ
٨٦  252كختؿيش ٨٦ ٦ٞؽ٦ح ال١ذةب إىل اآليح 

 قٮرة ابلٞؿة

 اعئنح ا٣ٕٞبل

أقي٢ أمحؽ   39
 حم٧ؽ الكيؽ

42980071 

ةرئ الىعيط ل٤ٕبل٦ح النيغ  اتل٤ٞيط ٣ٛ٭٥ٝ 
إثؿا٬ي٥ ث٨ ػ٤ي٢ احل٤يب املٕؿكؼ بكجٍ اث٨ 

 ـهحتٞيٜ كدراقح ٨٦ 843ا٣ٕضيم املذٮيف ق٪ح 
 ؿ ٠ذةب الرشكطأكؿ ٠ذةب احلٮا٣ح إىل أك

٦ة٬ؿ ٦٪ىٮر 
٧٩٪٥ 

بنةيؿ ق٤ي٧ةف   21
 الكةل٥

43580046 

اجلٮا٬ؿ الىعةح يف ٤ٔٮـ احلؽير الث٨ 
الىبلح ل٤ٞةيض ٔـ ادلي٨ ايب ٔجؽاهلل حم٧ؽ 

ن كدراقح ٨٦ اجلٮع  839اث٨ دمةٔح ت  حتٞيٞة
ٓ كا٣ٕرشي٨ ٦ٕؿٚح ٠يٛيح ق٧ةع احلؽير  الؿاث

كحت٫٤٧ إىل اجلٮع اثلة٣ر كاثلبلزني ٦ٕؿٚح 
 املك٤ك٢

 ٫َ يلع ثٮرسيط

23  
أٚ٪ةف 

ٔجؽا٣٘ين ٧ٔؿ 
 ٔٮ٣ٌف

43280062 

اجلٮا٬ؿ الىعةح يف ٤ٔٮـ احلؽير الث٨ 
الىبلح ل٤ٞةيض ٔـ ادلي٨ أيب ٔجؽاهلل حم٧ؽ 

ن كدراقح ٨٦ أكؿ 839اث٨ دمة٫ٔ ت   ـهحتٞيٞة
ال١ذةب إىل اجلٮع اثلة٣ر كا٣ٕرشي٨ ٦ٕؿٚح 

وٛح ٨٦ دٞج٢ ركايذ٫ ك٨٦ دؿد ركايذ٫ 
ؽح كصؿح كدٮويٜك٦ةيذ٤ٕٜ ث  ؾلٟ ٨٦ٝ 

ٔجؽال١ؿي٥ 
 مكذٮر ا٣ٞؿين
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آ٦٪٫ حم٧ؽ   22
 حم٧ٮد اهلةميم

43280443 

اجلٮا٬ؿ الىعةح يف ٤ٔٮـ احلؽير الث٨ 
الىبلح ل٤ٞةيض ٔـ ادلي٨ أيب ٔجؽاهلل 

ن كدراقح 839حم٧ؽ اث٨ دمة٫ٔ ت   ـهحتٞيٞة
٨٦ اجلٮع الؿاثٓ كاثلبلزني ٦ٕؿٚح ٩ةقغ 

 احلؽير ك٦جكٮػ٫ إىل آػؿ ال١ذةب

 ٔٛةؼ اجل٧ؿم

21  
إي٧ةف ٔجؽاهلل 

 احم٧ؽ ٣ٞؿين
43280066 

اجلٮا٬ؿ الىعةح يف ٤ٔٮـ احلؽير الث٨ 
الىبلح ل٤ٞةيض ٔـ ادلي٨ أيب ٔجؽاهلل 

ن كدراقح 839حم٧ؽ اث٨ دمة٫ٔ ت   ـهحتٞيٞة
٨٦ اجلٮع الؿاثٓ كا٣ٕرشي٨ ٦ٕؿٚح ٠يٛيح 
ق٧ةع احلؽير كحت٫٤٧ إىل اجلٮع اثلة٣ر 

 كاثلبلي٨ ٦ٕؿٚح املك٤ك٢

ال١ؿي٥ ٔجؽ
 مكذٮر ا٣ٞؿين

24  
وةحلح قٕيؽ 

 الىيٕؿم
43280215 

ح كاآلزةر املك٪ؽة الٮاردة  احلةدير املؿٚٔٮ
يف ٠ذةب الٮقيٍ يف دٛكري ا٣ٞؿآف املضيؽ 
أليب احلك٨ يلع ث٨ امحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ يلع 

 468الٮاظؽم اجلحكةثٮرم النةٚيع ت 
إىل  72دراقح كختؿيش ٨٦ قٮرة الؿمح٨ آيح 

 8 قٮرة االننٞةؽ آيح

 يٮقٙ ابلةظٮث

25  
آقيح أيٮب 
 ٧ٔؿ َيت

43580048 

احلةِٚ م٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ٔجؽاهلةدم ت 
 ـهك٦٪٭ض٫ يف ٠ذةثح املعؿر يف  744

 احلؽير

 يٮقٙ ابلةظٮث
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26  
ٔجؽاهلل 

ٔجؽالىةثؿ 
 ػةف

42788129 

ادليجةص٫ ىلع قنن اث٨ ٦ةص٫ ل٧١ةؿ ادلي٨ 
ٮء مُؿ  ادل٦ريم ٨٦ أكؿ ثةب الًٮ

٨ دلٟ يؽق اإلي٧ةف إىل ٩٭ةيح ثةب ٦
 ثةالرض ثٕؽ االقت٪ضةء حتٞيٜ كدراقح

ظكجني حم٧ؽ 
 ٧٤ٚجةف

ري٥ يلع ٦جةرؾ   27
 اجل٭ؽم

43280214 

الؿكاة اذلي٨ ٝةؿ ٚي٭٥ اذل٬يب يف الاكمٙ 
وؽكؽ ككزٞ٭٥ اث٨ ظضؿ يف اتلٞؿيت 

 دراقح مٮاز٩ح

ٔجؽالؿظي٥ حيىي 
 ا٣٘ة٦ؽم

حم٧ؽ يٕٞٮب   28
 ػةدل ظكني

43180373 

 وًل اهلل النٛة ثذٕؿيٙ ظٞٮؽ املىُىف
٤ٔي٫ كق٥٤ دراقح كحتٞيٜ كختؿيش ٨٦ 

ثؽايح ا٣ٞك٥ اثلة٣ر ٚي٧ة يكذعي٢ يف ظ٫ٞ 
ك٦ة جيٮز ٤ٔي٫ ك٦ة ي٧ذ٪ٓ ك٦ة يىط ٨٦ 
االمٮر ا٣برشيح أف يٌةؼ إحل٫ إىل ٩٭ةيح 

 املؼُٮط

 أمحؽ ثةزمٮؿ

29  
حم٧ؽ ظك٨ 
 ٔجؽق ٔس٧ةف

يح يف الك٪ح اجلجٮيح 43288041 ٔٮ  ال١ؾب دراقح مًٮ
حمت ادلي٨ 

 ِكأ

ٚة٧َح حمك٨   11
 ٔيؽركس

42980074 

ال١ٮزؿ اجلةرم إىل ريةض أظةدير 
ابلؼةرم ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ال١ٮراين 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ أكؿ ثةب ٝٮهل دٕةىل 
"ك٩ةدكا ية٦ةلٟ حلٞي ٤ٔي٪ة ربٟ" إىل 

 ٩٭ةيح ثةب ػؽ٦ح الؿص٢ يف أ٫٤٬

ٔجؽال١ؿي٥ 
 مكذٮر ا٣ٞؿين
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٬ؽي٢ َبلؿ   13
 ٚزيك

42980076 

إىل ريةض أظةدير ابلؼةرم  ال١ٮزؿ اجلةرم
ألمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ال١ٮراين دراقح كحتٞيٜ 

٢ٌ م١ح  ٨٦42 ٠ذةب امل٪ةقٟ ثةب  يفٝ 
٦ةيكؿق ٨٦ اخلؽع  48كبجية٩٭ة إىل ٩٭ةيح ثةب 

 يف ابليٓ ٠ذةب ابليٮع

حم٧ؽ قٕيؽ 
 خبةرم

٠ٮزؿ دمي٢   12
 الٮديةين

42780210 

ال١ٮزؿ اجلةرم ىلع ريةض أظةدير ابلؼةرم 
٧ةٔي٢ ال١ٮراين ٨٦ أكؿ ال١ذةب ألمحؽ ث٨ إق

ثةب احليةء يف ا٥٤ٕ٣ دراقح  53إىل ٩٭ةيح ابلةب 
 كحتٞيٜ

حم٧ؽ ٔجؽاهلل 
 ٔٮي٫ٌ

11  
ظك٪ةء أمحؽ 
ـ٬ؿاين  ظك٨ ال

43180131 

املٛةديط يف ظ٢ املىةثيط لئل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ 
 ـهرمح٫ اهلل ٦745ْٛؿ ادلي٨ اخل٤ؼةيل ت 

ن كدراقح ٨٦ ثةب الؿٜٚ كاحليةء كظك٨  حتٞيٞة
 ٤ٜ إىل ٩٭ةيح ال١ذةباخل

ٔجؽا٣ٕـيـ خمذةر 
 األ٦ني

ثٮ ثكؿ   14
 صةػةيب

43280313 

املٛةديط يف ظ٢ املىةثيط لئل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ 
 ـهيؿمح٫ اهلل ٦745ْٛؿ ادلي٨ اخل٤ؼةيل ت 

٨٦ ثةب  85دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ال٤ٮظح ر٥ٝ 
 ثةب املجةرشة 371الٮدؿ إىل لٮظح ر٥ٝ 

 ٔجؽا٣ٕـيـ خمذةر

ةح حم٧ؽ   15 ًك
 اتل٧ييم

43280435 

املٛةديط يف ظ٢ املىةثيط لئل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ 
٦ْٛؿ ادلي٨ اخل٤ؼةيل دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ 

ثةب املجةرشة إىل  371األكؿ ٨٦ املؼُٮط لٮظح 
 ثةب الؿٜٚ كاحليةء كظك٨ اخل٤ٜ 254لٮظح 

 ٔجؽا٣ٕـيـ خمذةر
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 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ميك ظك٨   16
 حم٧ؽ ٠ٕجٮب

43280317 

املٮاز٩ح ثني اتل٪ْري كاتلُجيٜ ٔ٪ؽ احلةِٚ 
٨ ظضؿ يف احلؽير املؿدكد ٨٦ ػبلؿ اث

ـ٬ح اجلْؿ كًلذت اتلؼؿيش  ٠ذةث٫ ٩

امحؽ ابلؽر 
 احلكحين

17  
قىه قةل٥ 

 ال٤٭ييب
43480206 

حتٛح امل٪ضؽ كاملذ٭٥ يف وعيط مك٥٤ 
٣رب٬ةف ادلي٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ػ٤ي٢ 

املٕؿكؼ بكجٍ اث٨ ا٣ٕضيم إىل آػؿ ٠ذةب 
 243اجل٭ةد لٮح 

ٔجؽالؿزاؽ أثٮ 
 ابلى٢

يؿ ُٔة اهلل بنة  18
 ا٣ٕضةيج

43280280 

حتٛح امل٪ضؽ كاملذ٭٥ يف وعيط مك٥٤ 
٣رب٬ةف ادلي٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ػ٤ي٢ 

املٕؿكؼ بكجٍ اث٨ ا٣ٕضيم إىل آػؿ ٠ذةب 
 إىل آػؿ ال١ذةب 243الىيؽ كاذلثةاط لٮح 

ٔجؽالؿزاؽ اثٮ 
 ابلى٢

مىٕت َبلؿ   19
 أثٮ اجلٮر

43280130 

ط حتٛح امل٪ضؽ كاملذ٭٥ يف ٗؿيت وعي
مك٥٤ ٣رب٬ةف ادلي٨ إثؿا٬ي٥ حم٧ؽ ػ٤ي٢ 

 ـه٨٦ 843املٕؿكؼ بكجٍ اث٨ ا٣ٕضيم ت 
أكؿ ال١ذةب إىل آػؿ ٠ذةب الىيةـ لٮح 

 دراقح كحتٞيٜ 321

 ابرش ٔٮض

ثؽريح حم٧ؽ   41
 ػةدل ٬ٮقةكم

43180022 

حتٞيٜ ٠ذةب رشح املىةثيط ٣ٌٕل ث٨ 
ٔجؽاهلل املٕؿكؼ ثـي٨ ا٣ٕؿب ٨٦ ثةب 

ح إىل ٩٭ةيح ٠ذةب االٔذىةـ ثةل١ذةب كالك٪
 املٮاٝيخ

حم٧ؽ قٕيؽ 
 حم٧ؽ خبةرم
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 اسم املشرف عنوان الرسالة

43  
ػةدل أمحؽ 
 حم٧ؽ اجلضيم

43280132 

حتٞيٜ ٦٪٭٢ احل٪ةثيٓ رشح املىةثيط ٣ٕبلء 
ادلي٨ يلع ث٨ وبلح ادلي٨ الكؼٮيم 

( إىل 3احل٪يف ٨٦ ثةيح ال١ذةب لٮح ر٥ٝ )
 (٩82٭ةيح ٠ذةب الىٮـ لٮح ر٥ٝ )

قةيم مكةٔؽ 
 اجل٭ين

42  
ميغ حم٧ؽ 
 ٩ؽي٥ ميغ

43280321 

حتٞيٜ ٦٪٭٢ احل٪ةثيٓ رشح املىةثيط ٣ٕبلء 
ادلي٨ يلع ث٨ وبلح ادلي٨ الكؼٮيم 

احل٪يف ٨٦ ثؽايح ٠ذةب الىيؽ كاذلثةاط 
إىل ٩٭ةيح ال١ذةب لٮح ر٥ٝ  371لٮح ر٥ٝ 

253 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٩ٮيٛٓ الك٤يم

قةل٥ حم٧ؽ   41
 قٕيؽ ا٣٘ة٦ؽم

43280129 

حتٞيٜ ٦٪٭٢ احل٪ةثيٓ رشح املىةثيط ٣ٕبلء 
ي٨ يلع ث٨ وبلح ادلي٨ الكؼٮيم ادل

احل٪يف ٨٦ ثؽايح ٠ذةب ٌٚةا٢ ا٣ٞؿآف 
إىل ٩٭ةيح ٠ذةب اجل٭ةد لٮح ر٥ٝ  2لٮح ر٥ٝ 

371 

٩ةيٙ ٝجبلف 
 ا٣ٕذحيب

44  
ٚة٧َح ظك٨ 

اعيي آؿ 
 ٔجؽاهلةدم

43480182 

ح كاآلزةر املك٪ؽة  ختؿيش األظةدير املؿٚٔٮ
الٮاردة يف ٠ذةب الٮقيٍ يف دٛكري ا٣ٞؿآف 

احلك٨ الٮاظؽم اجلحكةثٮرم  املضيؽ أليب
٨٦  28إىل آيح  ٨٦234 قٮرة النٕؿاء آيح 

 قٮرة الـمؿ

 اعئنح احلؿيب
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 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

أٚؿاح رمٌةف   45
ـ٬ؿاين  ال

43380037 

ختؿيش األظةدير كاآلزةر ٨٦ ٠ذةب 
"اتلؽكي٨ يف أػجةر ٝـكي٨"لئل٦ةـ الؿاٚيع 

٨٦ ثؽايح دؿدمح أمحؽ ث٨ ق٤ي٧ةف ث٨ 
ٔىش احلكني املؤديب إىل ٩٭ةيح دؿدمح أأ

 ٧٬ؽاف

 قٕةد ثةثٌف

إي٧ةف ٔس٧ةف   46
 ٚبلد٫

43380014 

ختؿيش األظةدير كاآلزةر ٨٦ ٠ذةب "اتلؽكي٨ 
يع ٨٦ ثؽايح دؿدمح  ـ الؿٚا ـكي٨"لئل٦ة يف أػجةرٝ 

أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ احلك٨ االوُؼؿم إىل 
 ٩٭ةيح دؿدمح داككد اث٨ ق٤ي٧ةف ا٣٘ةزم

 اعئن٫ احلؿيب

47  
نكحجح ٩ٮر 
 حم٧ؽ ٧ٞ٣ةف

43380315 

األظةدير كاآلزةر ٨٦ ٠ذةب  ختؿيش
"اتلؽكي٨ يف أػجةر ٝـكي٨"لئل٦ةـ الؿاٚيع 
٨٦ ثؽايح دؿدمح ا٣ٞةق٥ ث٨ أمحؽ الىةايغ 

 إىل ٩٭ةيح ال١ذةب

 اعئن٫ ا٣ٕٞبل

 43380314 ظيةة أكٮ ُٚةين  48

ختؿيش األظةدير كاآلزةر ٨٦ ٠ذةب 
"اتلؽكي٨ يف أػجةر ٝـكي٨"لئل٦ةـ الؿاٚيع 

 الكضـم ٨٦ ثؽايح دؿدمح يلع ث٨ ٔجؽاهلل
 إىل ٩٭ةيح دؿدمح ا٣ٞةق٥ ث٨ أمحؽ اخلجةزم

 اعئن٫ احلؿيب

49  
َةرؽ حم٧ؽ 

أمحؽ 
 ابلة٠كذةين

43380041 

ختؿيش األظةدير كاآلزةر ٨٦ ٠ذةب 
اتلؽكي٨ يف أػجةر ٝـكي٨ لئل٦ةـ الؿاٚيع 

٨٦ اكؿ ال١ذةب إىل ٩٭ةيح دؿدمح 
 ٔجؽالؿمح٨ ث٨ يـيؽ اجلؼيع

 أمحؽ ثةزمٮؿ



 413   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  ة: ا  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة
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 اسم املشرف عنوان الرسالة

51  
ٚؽكل حم٧ؽ 

 اجلٛييع
43380076 

ختؿيش األظةدير كاآلزةر ٨٦ ٠ذةب 
اتلؽكي٨ يف أػجةر ٝـكي٨ لئل٦ةـ الؿاٚيع 
٨٦ ثؽايح دؿدمح داكؤد ث٨ ٦ةدة إىل ٩٭ةيح 

 دؿدمح ٔجؽا٣ٕـيـ ث٨ أمحؽ زةثخ

 حم٧ؽ ٔٮي٫ٌ

ٔجؽاهلل حم٧ؽ   53
 ٚؿج ظؽاد

43288106 

ختؿيش األظةدير كاآلزةر ٨٦ ٠ذةب اتلؽكي٨ 
يع ـ الؿٚا ـكي٨ لئل٦ة  ٨٦ ثؽايح دؿدمح يف أػجةرٝ 

ٔجؽا٣ٕـيـ ث٨ أمحؽ امل٘ةزم إىل ٩٭ةيح دؿدمح 
 يلع ث٨ ٔجيؽ اهلل ث٨ احلك٨ الؿازم

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٔس٧ةف

أمحؽ حم٧ؽ   52
 ػ٤ي٢ مٮلٮم

43380077 

ختؿيش األظةدير كاآلزةر ٨٦ ٠ذةب اتلؽكي٨ 
يع ٨٦ ثؽايح دؿدمح  ـ الؿٚا ـكي٨ لئل٦ة يف أػجةرٝ 

ةيح دؿدمح حم٧ؽ ث٨ أيب ا٣ٞةق٥ الىٮيف إىل ٩٭
 أمحؽ ق٤ي٧ةف اجلضةر

 أمحؽ ثةزمٮؿ

51  
رميؽة ويف 

الؿمح٨ 
 ابل٧ةرًلٛٮرم

43280363 

ختؿيش األظةدير كاآلزةر ٨٦ ٠ذةب 
اتلؽكي٨ يف أػجةر ٝـكي٨ لئل٦ةـ الؿاٚيع 

٨٦ ثؽايح دؿدمح حم٧ؽ ث٨ احلك٨ ال١ؿكيب 
 إىل ٩٭ةيح دؿدمح حم٧ؽ ث٨ ا٣ٞةق٥ الرسم

ٔجؽالؿمح٨ 
 الك٤يم

54  
٦٪ةؿ ٩ةيٙ 

 ذحيبا٣ٕ
43480209 

ختؿيش األظةدير كاالزةر املك٪ؽة يف ٠ذةب 
الٮقيٍ يف دٛكري ا٣ٞؿآف املضيؽ أليب احلك٨ 

يلع ث٨ امحؽ الٮاظؽم اجلحكةثٮرم املذٮىف ق٪ح 
( إىل قٮرة 13 ـه٨٦ قٮرة الـمؿ آيح ) 468

 (71الؿمح٨ آيح )

 ٦ة٬ؿ ٧٩٪٥
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ػرييح أمحؽ   55
 األ٬ؽؿ

43480208 

ح كا آلزةر املك٪ؽة ختؿيش احلةدير املؿٚٔٮ
الٮاردة يف ٠ذةب الٮقيٍ يف دٛكري ا٣ٞؿآف 
املضيؽ أليب احلك٨ الٮاظؽم اجلحكةثٮرم 

إىل قٮرة  ٨٦94 قٮرة ال١٭ٙ آيح 
 328النٕؿاء آيح 

 إق٧ةٔي٢ املي٧ين

56  
٦ةصؽ ظة٦ؽ 

 اجل٭ين
43488447 

ختؿيش كدراقح أظةدير ٠ذةب ٦ٕض٥ 
الكٛؿ لئل٦ةـ وؽر ادلي٨ أيب َة٬ؿ 

 576الك٤يف ت 

 حىس املك٧ٌلٔ

57  
حيىي ٝةق٥ 

 ق٧٤ةف ٧٬بلين
43288109 

دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظضؿ احلؽيثيح يف 
ن كدراقح ٨٦ اكؿ قٮرة  ٚذط ابلةرم دمٕة

 قجأ إىل ٩٭ةيح ثةب األثكةر

٦ة٬ؿ ٦٪ىٮر 
٧٩٪٥ 

مليةء وة٣ط   58
 الكؽيف

43080009 

دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظضؿ احلؽيثيح يف 
بلة ٚذط ابلةرم ٨٦ أكؿ ٠ذةب مٮاٝيخ الى
ن كدراقح  إىل ٩٭ةيح ٠ذةب الك٭ٮ دمٕة

 كحت٤يبلن 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ظك٨ ٔس٧ةف

59  
أ٦رية َة٣ٓ 

 مٮاعف
43180319 

دؿصيعةت احلةِٚ اث٨ ظضؿ احلؽيثيح يف 
٠ذةث٫ ٚذط ابلةرم ٨٦ ثةب ٦ةيكؿق ٨٦ 
اتل٧ين ٨٦ ٠ذةب اتل٧ين إىل ٩٭ةيح ٠ذةب 

ن كدراقح كمٮاز٩ح  اتلٮظيؽ دمٕة

 اعحل٫ ثة٣ُٮ
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61  
ٔجؽاهلل أثٮ 
ثكؿ أمحؽ 

 ٩ٮ٢ٚ

43280347 

دٕٞجةت اإل٦ةـ اجلٮكم ىلع ا٧ٚةـ املةرزم 
كا٣ٞةيض ٔيةض ٨٦ ػبلؿ رشح وعيط 

ن كدراقح  مك٥٤ دمٕة

قةيم مكةٔؽ 
 اجل٭ين

يلع وة٣ط يلع   63
 ا٣ٕضيم

43180038 
صؿيؿ ث٨ ظةزـ األزدم كمؿكيةد٫ يف 

 ال١ذت الكذح يف ٦زياف اجلٞؽ
 حم٧ؽ ٔٮي٫ٌ

62  
حم٧ؽ يٕٞٮب 
 ػةدل ظكني

43180373 
ػةدل ث٨ خمرل ا٣ُٞٮاين كمؿكيةد٫ يف ٠ذت 

ن   الك٪ح دراقح ك٩ٞؽا

ٔجؽالؿمح٨ 
ظك٨ حم٧ؽ 

 ٔس٧ةف

61  

ٔجؽال٤ُيٙ 
ٔٮض 

ٔجؽاملٕني 
 ا٣ٞؿيش

43288044 
ركايةت املؽلكني يف وعيط أث٨ ظجةف 

ن كدراقح ن كختؿجية  دمٕة

ٔجؽالؿظي٥ حيىي 
 ا٣٘ة٦ؽم

64  
ٔىةـ زيؽ 

 اهل٧ؽاين
43488494 

يةء ادلي٨ زكااؽ األظةدير املؼذ ةرة ٌل
املٞؽيس ىلع وعييح اث٨ ػـي٧ح كاث٨ 

ظجةف دراقح اقذٞؿاايح مك٪ؽ يلع ث٨ أيب 
 َة٣ت اكمبلن 

ٔجؽالؿمح٨ 
 الك٤يم

ٔىةـ زيؽ   65
 اهل٧ؽاين

43488494 

يةء ادلي٨  زكااؽ األظةدير املؼذةرة ٌل
املٞؽيس ىلع وعييح اث٨ ػـي٧ح كاث٨ 

ظجةف دراقح اقذٞؿاايح مك٪ؽ يلع ث٨ أيب 
 مبلن َة٣ت اك

ٔجؽالؿمح٨ 
 الك٤يم
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٦ىن حم٧ؽ   66
 الن٭ؿاين

43480370 

يةء ادلي٨  زكااؽ األظةدير املؼذةرة ٌل
املٞؽيس ىلع وعييح اث٨ ػـي٧ح كاث٨ 
ظجةف دراقح اقذٞؿاايح ٨٦ ثؽايح مك٪ؽ 
أقة٦ح ث٨ رشيٟ إىل ٩٭ةيح محةد ث٨ ق٧٤ح 

 ٨ٔ زةثخ ٨٦ مك٪ؽ انف ث٨ ٦ةلٟ

 ٦ة٬ؿ ٧٩٪٥

حم٧ؽ اعيؽ   67
 احل٧ؿاين

43488445 

يةء ادلي٨  زكااؽ األظةدير املؼذةرة ٌل
املٞؽيس ىلع وعييح اث٨ ػـي٧ح كاث٨ 
ظجةف دراقح اقذٞؿاايح ٨٦ ثؽايح مك٪ؽ 
قٕيؽ ث٨ زيؽ إىل ٩٭ةيح مك٪ؽ أقة٦ح ث٨ 

 زيؽ

 ٦ة٬ؿ ٧٩٪٥

68  
ٚيى٢ حم٧ؽ 

 ا٣ٞسةيم
43488465 

يةء ادلي٨  زكااؽ األظةدير املؼذةرة ٌل
 املٞؽيس ىلع وعييح اث٨ ػـي٧ح كاث٨
ظيةف دراقح اقذٞؿاايح مك٪ؽ ٤َعح 

كالـبري كاث٨ ٔٮؼ كقٕؽ ث٨ أيب كٝةص 
ن كدراقح  دمٕة

 ٦ة٬ؿ ٧٩٪٥

حم٧ؽ َة٬ؿ   69
 مى٤ط

43488475 

يةء ادلي٨  زكااؽ االظةدير املؼذةرة ٌل
املٞؽيس ىلع وعييح اث٨ ػـي٧ح كاث٨ 
ظجةف دراقح اقذٞؿاايح مك٪ؽ أنف ث٨ 

٦ةلٟ ٨٦ ظؽير محيؽ ا٣ُٮي٢ ٨ٔ زةثخ 
إىل ٩٭ةيح ظؽير محيؽ ا٣ُٮي٢  ٨ٔ أنف

 ٨ٔ أنف

 حم٧ؽ ٔٮي٫ٌ
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رٝيح ٔجؽاهلل   71
 املىٕيب

42980454 

زكااؽ خمذرص اجلٮكم زاث٨ ٠سري كاث٥ 
امل٨ٞ٤ كدٕٞجةد٭٥ ىلع ٠ذةب ٤ٔٮـ احلؽير 

ن كدراقح  الث٨ الىبلح دمٕة

ٔجؽالؿزاؽ أثٮ 
 ابلى٢

دالؿ أمحؽ   73
ـ٬ؿاين  مٮىس ال

43180047 
حم٧ؽ رشكاين رشح الن٧ةا٢ املع٧ؽيح ملبل 

 احل٪يف ابلؼةرم دراقح كحتٞيٜ
 اعحل٫ ثة٣ُٮ

ٔٮاَٙ ظك٨   72
 حم٧ؽ ٦ُري

43280446 

رشح الن٧ةا٢ املع٧ؽي٫ ملبل حم٧ؽ رشكاف 
احل٪يف ابلؼةرم ٨٦ ثةب وٛح ًعٟ 

رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ ق٥٤ ظىت ٩٭ةيح 
 ال١ذةب دراقح كحتٞيٜ

٦ة٬ؿ ٦٪ىٮر 
٧٩٪٥ 

71  
٩ٌرية حم٧ؽ 

 وة٣ط
42780366 

ملىةثيط ٣ٌٕل ث٨ ٔجؽاهلل املٕؿكؼ رشح ا
ثـي٨ ا٣ٕؿب ٨٦ ثةب االٔذىةـ ثةل١ذةب 

كالك٪ح إىل ٩٭ةيح ثةب املٮاٝيخ حتٞيٜ 
 كدراقح

ـق أمحؽ ثةٚؿج  ٚةا

إرشاؽ ٬ةدم   74
 احلةريث

42780232 

رشح املىةثيط ٣ٌٕل ث٨ ٔجؽاهلل املٕؿكؼ 
ثـي٨ ا٣ٕؿب ٨٦ ثةب دٕضي٢ الى٤ٮات إىل 

 اقح٩٭ةيح ثةب اتلُٮع حتٞيٜ كدر

ظى٫ ٔجؽا٣ٕـيـ 
 الى٘ري

يلع ظكني   75
 ا٣ٞحيس

43088102 

رشح مىةثيط الك٪ح أليب ٔجؽاهلل 
ؽ إىل  إق٧ةٔي٢ ا٣ٛٞةيع ٨٦ أكؿ ثةب الٔٮ

ح دراقٮ حتٞيٜ  ٩٭ةيح املؼَُٮ

حم٧ؽ قٕيؽ 
 خبةرم
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ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  ة: ا  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

وبلح ادلي٨   76
 حم٧ؽ ق٤ي٧ةف

43088062 

رشح مىةثيط الك٪ح أليب ٔجؽاهلل 
ٞةيع إق٧ةٔي٢ ث٨ حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ا٣ٛ

 ـه٨٦ ٠ذةب احلؽكد "ثةب 735املذٮيف 
اتلٕـيؿ" إىل ٩٭ةيح "ثةب ظِٛ ال٤كةف 

كا٣٘يج٫ كالنذ٥" ٨٦ ٠ذةب األداب دراقح 
 كحتٞيٜ

حمت ادلي٨ 
 كأِ

77  
وبلح ادلي٨ 
 حم٧ؽ ق٤ي٧ةف

43088066 

رشح مىةثيط الك٪ح أليب ٔجؽاهلل 
إق٧ةٔي٢ حم٧ؽ إق٧ةٔي٢ ا٣ٛٞةيع ٨٦ أكؿ 

بلةب األكؿ ٨٦ ٠ذةب ابليٮع إىل ٩٭ةيح ا
 ٠ذةب ا٣ٞىةص دراقح كحتٞيٜ

حمت ادلي٨ 
ٔجؽالكجعةف 

 كأِ

78  
قةيم ٔجؽاهلل 

 ا٣ٞؿيش
43488501 

ٔؿض اإلقبلـ ىلع ٗري املك٧٤ني يف الك٪ح 
يح ٔٮ  اجلجٮيح دراقح مًٮ

 قةيم اجل٭ين

ٔحىس ٔجؽاهلل   79
 دحيت مخحف

43180384 

١ٔؿ٫٦ ث٨ ٧ٔةر ا٣ٕضٌل كمؿكيةد٫ يف 
٦ةـ أمحؽ يف ال١ذت الكذح كمك٪ؽ اإل
 ٦زياف اجلٞؽ

كيص اهلل حم٧ؽ 
 ٔجةس

أق٧ةء ٔيؽ   81
 املع٤جؽم

43480183 
٤ٔٮـ احلؽير كدُجيٞةد٫ يف ٠ذةب اإلرمةد 

 ل٤ؼ٤يٌل
 ٬٪ةء زمـيم

83  
ٔجؽا٣ٕـيـ 
 حم٧ؽ ٬ـاع

43588207 

ٚيي ابلةرم يف رشح ٗؿيت وعيط 
ابلؼةرم ٨٦ أكؿ ال١ذةب إىل ٝٮهل ٠ذةب 

 ٜدراقح كحتٞي 75-3اجل٧ٕح األلٮاح 

 مٮٜٚ ٔجؽاهلل
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ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  ة: ا  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

82  
حم٧ؽ مٮىس 

 ظ١يم
43488443 

ٚيي ابلةرم يف رشح ٗؿيت وعيط 
ابلؼةرم ٨٦ ٝٮهل بك٥ اهلل الؿمح٨ الؿظي٥ 

إىل ٝٮهل ٠ذةب  ٠75ذةب ادل٦٭ح لٮح 
 دراقح كحتٞيٜ 346وبلة ا٣رتاكيط لٮح 

 مٮٜٚ ٔجؽاهلل

ٔجيؽ حم٧ؽ   81
 ا٣ربٌليت

43588135 

ٚيي ابلةرم يف رشح ٗؿيت وعيط 
 ٨218 ٝٮهل ٠ذةب اجل٭ةد لٮح ابلؼةرم ٦

إىل ٝٮهل ٠ذةب ٌٚةي٢ أوعةب اجليب وًل 
 دراقح كحتٞيٜ 281اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ لٮح 

 يٮقٙ ابلةظٮث

حم٧ؽ ظك٨   84
 حم٧ؽ ٔحىس

43588206 

ٚيي ابلةرم يف رشح ٗؿيت وعيط 
ابلؼةرم ٨٦ ٝٮهل ٠ذةب وبلة ا٣رتاكيط 

إىل ٝٮهل  346بك٥ اهلل الؿمح٨ الؿظي٥ لٮح 
 دراقح كحتٞيٜ 218لٮح  ٠ذةب اجل٭ةد

 ٔحىس مك٧ٌل

حم٧ؽ ٩ةرص   85
 ظة٦ؽ الن٧ؿاين

43588178 

ٚيي ابلةرم يف رشح ٗؿيت وعيط ابلؼةرم 
٨٦ ٠ذةب اإلقتبؾاف إىل آػؿ ال١ذةب األلٮاح 

 دراقح كحتٞيٜ 557 - 487

حمت ادلي٨ 
 ٔجؽالكجعةف

يلع قةل٥   86
 الن٭ؿم

43588132 

ٚيي ابلةرم يف رشح ٗؿيت وعيط 
ذةب اتلٛكري إىل ٠ذةب ابلؼةرم ٨٦ ٠
 دراقح كحتٞيٜ 418 - 144اجلاكح األلٮاح 

 حم٧ؽ ثةزمٮؿ

87  
ٔجؽاهلل 

ٔجؽالؿمح٨ 
ـ٬ؿاين  ال

43588195 

ٚيي ابلةرم يف رشح ٗؿيت وعيط ابلؼةرم 
٨٦ ٠ذةب اجلاكح إىل ٠ذةب اإلقتبؾاف األلٮاح 

 دراقح كحتٞيٜ 487 - 418

حم٧ؽ قٕيؽ 
 خبةرم
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ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  ة: ا  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ث٪ؽر ٩ةيٙ   88
 املةليك

43588131 

يي ابلةرم يف رشح ٗؿيت وعيط ٚ
ابلؼةرم ٨٦ ٠ذةب ٌٚةا٢ اجليب وًل اهلل 

 دراقح كحتٞيٜ 144 - ٤ٔ281ي٫ كق٥٤ لٮح 

ٔجؽالؿمح٨ 
 الك٤يم

89  
ٚؿك٩يٟ 

 اكدؿي٨ لٮيف
42980487 

٠ذةب اتل٤ٞيط ٣ٛ٭٥ ٝةرئ الىعيط ٣رب٬ةف 
ادلي٨ احل٤يب املٕؿكؼ بكجٍ ث٨ ا٣ٕضيم 
دراقح كحتٞيٜ ٨٦ ٠ذةب امل٪ةٝت دذ٧ح 

ةب ٬ضؿة اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ ث
إىل ٠ذةب  51/2كأوعةث٫ إىل املؽي٪ح لٮظح 

امل٘ةزم ثةب أي٨ رًلـ اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ 
 318/2كق٥٤ رايذ٫ يٮـ ا٣ٛذط لٮظح 

 ٚةاـة أمحؽ ثةٚؿج

91  
إق٧ةٔي٢ حم٧ؽ 

 ٧ٔؿ خبل
43288043 

٠ذةب النٛة ثذٕؿيٙ ظٞٮؽ املىُىف 
ث٨  وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ لئل٦ةـ ا٣ٞةيض

ٔيةض ث٨ مٮىس احلعىيب الكبيت امل٘ؿيب 
دراقح كحتٞيٜ كختؿيش ٨٦  544املةليك ت 

ثؽايح ا٣ٞك٥ اثلةين ٚي٧ة جيت ىلع األ٩ةـ 
٨٦ ظٞٮ٫ٝ وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ إىل ٩٭ةيح 

إىل لٮظح  336ال١ذةب ٨٦ لٮظح ر٥ٝ 
 213ر٥ٝ

ظةد٥ اعرؼ 
 ا٣ٕجٮد
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ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  ة: ا  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

زًلؿية إق٧ةٔي٢   93
 إثؿا٬ي٥ يٮقٙ

43288139 

ٛة ثذٕؿيٙ ظٞٮؽ املىُىف ٠ذةب الن
وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ لئل٦ةـ ا٣ٞةيض ث٨ 

ٔيةض ث٨ مٮىس احلعىيب الكبيت امل٘ؿيب 
 ـهدراقح كحتٞيٜ كختؿيش ٨٦ 544املةليك ت 

ثؽايح ال١ذةب إىل ٩٭ةيح ا٣ٞك٥ الٮؿ ٩٭يح 
 335ا٣ٛى٢ اثلبلزني لٮظح ر٥ٝ 

ظةد٥ اعرؼ 
 ا٣ٕجٮد

٧ٕ٩خ اهلل   92
 حم٧ؽ ٩ة٥ّ

43580179 
يف الك٪ح يف األيةـ كالك٪ح حتٞيٜ ٦ة زجخ 

 كختؿيش كدراقح
 قٕؽم اهلةميم

اعدؿ ظة٦ؽ   91
 امل٪يةكم

43488444 
خمذ٤ٙ احلؽير ٔ٪ؽ اث٨ اهل٧ةـ يف ٠ذةث٫ 

 ٚذط ا٣ٞؽيؿ دمٕة كدراقح
 كيص اهلل ٔجةس

ظٮاء أثٮ ثكؿ   94
 حيىي إثؿا٬ي٥

43180025 

خمذ٤ٙ احلؽير ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اخلُةيب ٨٦ 
نن كأٔبلـ ػبلؿ ٠ذةثيح ٦ٕةل٥ الك

ن كدراقح  احلؽير دمٕة

أمحؽ ٧ٔؿ 
 ثةزمٮؿ

 43480205 أثؿار زيك ٝةرئ  95
خمذ٤ٙ احلؽير يف ٠ذةب رشح الك٪ح 

ن كدراقح  لئل٦ةـ ابل٘ٮم دمٕة
 يٮقٙ ابلةظٮث

٬ة٣ح ٚؤاد   96
 ػيةط

43480179 

خمذ٤ٙ احلؽير يف ٠ذةب رشح الك٪ح 
لئل٦ةـ املجةرًلٛٮرم ٨٦ ػبلؿ رشظ٫ ىلع 

 صة٦ٓ ا٣رت٦ؾم

 ةظٮثيٮقٙ ابل

97  
ٮل  ًر

مىُىف 
 احلٮيف

43280444 
٦ؽرقح احلؽير يف أمبي٤يح ٨٦ اعـ ا٣ٛذط 

 422٬ ـهكظىت اعـ 94
 ٦ة٬ؿ ٧٩٪٥
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ةالرسائل   املسجل
حلديث]التخصص:  ة: ا  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف عنوان الرسالة

حم٧ؽ بنري   98
 حم٧ؽ مىُىف

43580304 

مؿكيةت اإل٦ةـ إق٧ةٔي٢ ث٨ أيب ػةدل 
ن  امل٤ٕح يف ٠ذةب ا٢٤ٕ٣ لرلار ُٝين دمٕة

 كدراقح

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٔس٧ةف

ٔحىس ثؿك   99
 امحؽ حم٧ؽ

43488502 
مؿكيةت ظٛه ث٨ ٔيةث اجلؼيع كأزؿ 

 االػذبلط يف ٝجٮهلة أك رد٬ة
 قةيم اجل٭ين

اثتكةـ ٔجؽهلل   311
 مٕيت

 مى٤ُط ا٣ٕـيـ ل٤ؿاكم كاملؿكم 43480178
ٔجؽال١ؿي٥ 

 ا٣ٞؿين

٢ٌٚ الؿمح٨   313
 صبلؿ ادلي٨

43180360 

٦٪٭ش النيغ ٔجيؽاهلل املجةرًلٛٮرم 
كاػذيةراد٫ احلؽيثيح يف ٠ذةث٫ مؿاعة 

 رشح مناكة املىةثيط املٛةديط

قةيم مكةٔؽ 
 اجل٭ين

312  
ـق ٩ةيج  ٚةي
 الكٕيؽم

43580198 
حيىي ث٨ أيٮب ا٣٘ةٌٚف املرصم كمؿكيةد٫ 

ن كدراقح  يف ٠ذت الك٪ح دمٕة
 ٔٛةؼ اجل٧ؿم
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

حم٧ؽ ثكؿ   3
 املكٕٮدم

43288008 
أزؿ املبرشات ث٪رص اإلقبلـ يف ادلٔٮة إىل 

 اهلل دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل 
 اخلٌريم

 43280418 حم٧ؽ ثٞةيٮٝٮ  2

أقةحلت النيٕح يف نرش ٦ؾ٬ج٭٥ يف ا٣٘ؿب 
األٚؿيٌف كقج٢ مٮاص٭ذ٭ة قةظ٢ ا٣ٕةج 

ن   ا٧٩ٮذصة

ٔجؽالؿاٚٓ 
 ٔجؽاحل٤ي٥ ا٣ٌٛف

1  
اهلةدم ٔجؽ

 ظة٦ؽ ا٣ُٮيؿٌف
43288115 

أق٤ٮب ا٣تنٮيٜ كأزؿق يف ادلٔٮة إىل اهلل 
 دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل ٔس٧ةف 
 امل٪ىٮرم

ظؾيٛح ا٣ُيت   4
 ٩ٮر ادلاا٥

43588202 
إ٩ىةؼ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ أل٢٬ االديةف كأزؿق 

 يف ادلٔٮة إىل اهلل دراقح حت٤ي٤يح
 دمةؿ دبيؽم

5  
ػ٤ٮد ٔجؽاهلل 

ٔجؽاحل٧يؽ 
 حم٧ؽ

42780203 
األزؿ اثلٞةيف ل٧ٕ٤ة٣ح املزنحلح ىلع األرس 

 املك٧٤ح دراقح حت٤ي٤يح
 اظبلـ ثةمحؽاف

6  
٩ةيٙ 

ٔجؽاملعك٨ 
 الك٤يم

43588181 
اإلقةءة إىل الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ 

 كامل٪٭ش ادلٔٮم يف مٮاص٭ذ٭ة
 ػةدل ا٣ٞؿيش

وبلح ث٨ ٩ٮر   7
 ٔجؽالن١ٮر

43588203 
٫ُ اال٬ذ٧ةـ ثأمؿ املك٧٤ني ٦ٛ٭ٮ٫٦ ًٮاث

 أ٧٬يذ٫ دلةالد٫ دراقح دٔٮيح
 حم٧ؽ الىةدؽ

8  
إثؿا٬ي٥ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 احلؿيب

43288091 
اتلؾ٠ري ثةحلٮـ اآلػؿ كأزؿق يف ادلٔٮة إىل 

 اهلل

ٔجؽاهلل وة٣ط 
 اخلٌريم
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

ؽ ٩ٮاؼ   9 ٗر
 الرشيٙ

43380088 
اتلُجيٞةت ادلٔٮيح ل٤ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭ي٫ 

 دراقح حت٤ي٤يح
 حم٧ؽ دم٫ٕ

ـق   31 كٚةء مح
 م٤يجةرم

43280353 
اتلٕىت كأزؿق ىلع ادلٔٮة اإلقبل٦يح 

 دراقح حت٤ي٤يح

محؽم محيؽ 
 ا٣ٞؿيٞؿم

33  
قٕؽ من٤ٮم 

 قٕؽ محيؽ
43188250 

اتلٛةؤؿ كأزؿق يف ادلٔٮة إىل احليةة دراقح 
 دٔٮيح

 حم٧ؽ ٔجؽاملٮىل

ذك ا٣ٕرص   32
 ٬ةثٮ٩ش ق٧ري

43580326 
اجلج٭ح اإلقبل٦يح تلعؿيؿ مٮرك يف ا٤ٛ٣جني 

 اهلل دراقح حت٤ي٤يحكص٭ٮد٬ة يف ادلٔٮة إىل 

دمةؿ ادلي٨ 
 دبيؽم

31  
ًيٙ اهلل 
ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

43288009 

اجل٧ٕيح اخلرييح تلعٛيِ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ 
ث٧عةْٚح ا٣ُةاٙ كص٭ٮد٬ة يف ػؽ٦ح 
 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دراقح دأوي٤يح حت٤ي٤يح

 محٮد احلةريث

أ.ؼ.ـ كظيؽ   34
 الؿمح٨

43580135 
 اجل٭ٮد ادلٔٮيح املٕةرصة يف ٦ٞةك٦ح ابلؽع

 ثب٪٘بلديل دراقح حت٤ي٤يح
 محٮد احلةريث

35  
٦٪ةؿ دػي٢ 
 اهلل ادلٔضةين

43280074 
اجل٭ٮد ادلٔٮيح ل٤ىعةثيةت ريض اهلل 

 ٔ٪٭٨ يف ا٣ٕ٭ؽ اجلجٮم

ٔجؽابلىري يلع 
 احلٞؿة

أمحؽ قةل٥   36
 ا٣ٕزنم

43388646 
اجل٭ٮد ا٧٤ٕ٣يح كا٤٧ٕ٣يح ل٧٤ٕة٬ؽ ٧٤ٕ٣يح 

 دراقح حت٤ي٤يح
 ٔجؽاهلل الؿ٦يةف

اهلل حم٧ؽ ٔجؽ  37
 الك٧ريم

 ادلاعء ىلع األٔؽاء كأزؿق يف ادلٔٮة إىل اهلل 43588199
إثؿا٬ي٥ يلع 

 حم٧ؽ
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

38  
أمٮاؽ ٚؿج 
ٔجؽاملُٰٕ 

 ا٣برشم

43280068 
ادلٔٮة إىل اهلل يف امل٪ةقجةت االصذ٧ةٔيح 

 دراقح حت٤ي٤يح

ػةدل ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

ٔٮاَٙ امحؽ   39
 ا٣٘ة٦ؽم

43580022 
ث٧٪ُٞح م١ح ادلٔٮة إىل اهلل يف دكر األيذةـ 

 امل١ؿ٦ح الٮاٝٓ كاملأمٮؿ دراقح ٦يؽا٩يح

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٝىةص

منة٢ٔ ظك٨   21
 الٮاديع

43380214 
ادلٔٮة إىل اهلل ٨٦ ػبلؿ امل٭٨ ٦ٛ٭ٮ٦٭ة 

 دلةالد٭ة أقةحلج٭ة آزةر٬ة دراقح حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل 
 امل٪ىٮرم

23  
ظكني إثؿا٬ي٥ 

 حم٧ؽ
43280423 

ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف مٮاص٭ح اتل٪ىري يف 
 ىٮ٦ةؿ دراقح حت٤ي٤يحال

 ػةدل ا٣ٞؿيش

آ٦٪ح قٮيٕؽ   22
 احلؿيب

42880005 
ادل٠ذٮر ٔجؽالؿمح٨ الك٧يٍ كص٭ٮدق يف 

 3411٬ادلٔٮة إىل اهلل يف أٚؿيٞية إىل اعـ 

أمحؽ اعئل 
 احلكحين

ظكني دمٕةف   21
ـ٬ؿاين  ال

43188256 
ادل٠ذٮر ٦ة٩ٓ اجل٭ين كص٭ٮدق يف ادلٔٮة إىل 

 اهلل دٕةىل دراقح حت٤ي٤يح

الؿاٚٓ ٔجؽ
 ٔجؽاحل٤ي٥ ا٣ٌٛف

وة٣ط يلع   24
 الـبيؽم

43288007 

ادل٠ذٮر حم٧ؽ الكيؽ الٮًلي٢ رمح٫ اهلل 
كص٭ٮدق يف ادلٔٮة إىل اهلل دٕةىل دراقح 

 حت٤ي٤يح

ٔجؽابلىري يلع 
 احلٞؿة

25  
أ٦رية يةل٥ آؿ 

 ث٪ةف
43588194 

ادل٠ذٮر حم٧ٮد ٧ٔةرة رمح٫ اهلل ك٦٪٭ض٫ 
 ٤يحيف ادلٔٮة إىل اهلل دٕةىل دراقح حت٤ي

 حم٧ؽ ٬بلؿ

قٕيؽ حم٧ؽ   26
 ا٣ٞؿين

43588191 
النيغ ظك٨ ث٨ حم٧ؽ أيٮب رمح٫ اهلل 

 ك٦٪٭ض٫ يف ادلٔٮة إىل اهلل
 ٔجؽالؿاٚٓ ا٣ٌٛف



 416  دليل الرسائل العلمية           

ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

محيؽ مؿزكؽ   27
 الى٤ييم

43188271 
النيغ حم٧ؽ الكبي٢ كص٭ٮدق يف ادلٔٮة إىل 

 اهلل دراقح حت٤ي٤يح

محؽم محيؽ 
 ا٣ٞؿيٞؿم

٦٪ىٮر قيٙ   28
 الك٤يم

43188270 
غ حم٧ؽ ٔجؽالؿزاؽ محـة كص٭ٮدة يف الني

 ادلٔٮة إىل اهلل دراقح حت٤ي٤يح

رمؽم 
 ٔجؽاحل٧يؽ زكي٨

29  
حم٧ؽ ظؿيت 

 اخلؿيب
43388583 

ا٣ٕٛٮ كالىٛط كأزؿ٧٬ة يف ادلٔٮة إىل اهلل 
 دراقح دٔٮيح

 حم٧ؽ ٬بلؿ

11  
إق٧ةٔي٢ 
إثؿا٬ي٥ 
 اجل٭ؽم

43380319 
املض٤ف األىلع اال٩ؽك٩ٮيس كدكرة يف 

 ادلٔٮة إىل اهلل
 ٩ةرص ٝةرة

اثتكةـ ًيٙ   13
 اهلل الكٛيةين

43280071 
املٌة٦ني ادلٔٮيح ٔ٪ؽ ادل٠ذٮر أمحؽ 

 الرشبةيص
 يلع ا٣ٛؿقحيس

ظجحجح أ٣ُةؼ   12
 ظكني

 املٌة٦ني ادلٔٮيح يف ادلرر الكجيح 43280075
إثؿا٬ي٥ يلع 

 حم٧ؽ

11  
٬ـاع يلع 
 الن٧ؿاين

43488359 
املٌة٦ني ادلٔٮيح يف اجلؽاء ا٣ٞؿآين 

 قٮرة ابلٞؿةل٧٤ؤ٦٪ني يف 
 محٮد احلةريث

٩ةيٙ ٔجؽاهلل   14
 املةليك

43488504 
املٌة٦ني ادلٔٮيح يف زاد املٕةد لئل٦ةـ اث٨ 

 ا٣ٞي٥ اجلٮزيح

ٔجؽاحل٤ي٥ حم٧ؽ 
 ٝةثح

15  
ػٮ٣ح حم٧ؽ 

 ا٣ٕٞبل
43480305 

املٌة٦ني ادلٔٮيح يف قري ا٣جكةء ٨٦ 
ػبلؿ ٠ذةب قري أٔبلـ اجلجبلء إل٦ةـ 

 اذل٬يب

٩ٮر ادلي٨ ٔٮض 
 ال١ؿي٥
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

ػةدل حميةء   16
 ا٣ٕذحيب

43588143 

املٌة٦ني ادلٔٮيح يف ٠ذةب الن٧ةا٢ 
 ـه979املع٧ؽيح ملى٤ط ادلي٨ البلزم ت 

 دراقح حت٤ي٤يح

 محؽم ا٣ٞؿيٞؿم

ٔجري ا٦جةرؾ   17
 ا٣ٕىييم

43380091 
املٌة٦ني ادلٔٮيح يف ٠ذةب مؾرات 

 اذل٬ت يف أػجةر ٨٦ ذ٬ت

إثؿا٬ي٥ يلع 
 حم٧ؽ

٦ٕةين يلع   18
 ا٣برشم

43480314 
املٌة٦ني ادلٔٮيح يف ٠ذةب ٦ؽارج 

 الكةل١ني الث٨ ا٣ٞي٥ اجلٮزيح
 إثؿا٬ي٥ يلع أمحؽ

19  
ٚ٭ؽ حم٧ؽ 

 احلةريث
43288125 

املٕٮٝةت النؼىيح لرلأيح كأزؿ٬ة ىلع 
 ادلٔٮة

ٔجؽالؿمح٨ 
 ٝىةص

٩ٮاؼ أمحؽ   41
 ا٣ٕزنم

43388587 
امل٪٭ش ادلٔٮم ٔ٪ؽ د قيؽ ٩ٮح دراقح 

 حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح
 ٔجؽالؿاٚٓ ا٣ٌٛف

منة٢ٔ يلع   43
 ٚؿظةف

43380071 
اهلؽم اجلجٮم يف اتلٕةم٢ ٦ٓ النةإةت 

 كأزؿق ىلع ادلٔٮة اإلقبل٦يح

ٔجؽاهلل 
 اخلٌريم

42  
مٛةء اهلل 
 ٔجؽالؿميؽ

43380261 
الٮاٝٓ ادلٔٮم ثٮاليح ثي٭ةر يف اهل٪ؽ دراقح 

 حت٤ي٤يح

دمةؿ ادلي٨ 
 دبيؽم

ٔجؽالؿمح٨   41
 قيٙ ادلي٨

43380306 
اإلقبل٦يح يف ازيٮبية الٮاٝٓ املٕةرص لرلٔٮة 

 دراقح حت٤ي٤يح
 ٩ٮر ادلي٨

أي٨٧ حم٧ؽ   44
 ابلبلدم

43288012 
حتؽيةت ادلٔٮة إىل اهلل كقج٢ مٮاص٭ذ٭ة 

 ٨٦ ػبلؿ دل٤ح ابليةف دراقح حت٤ي٤يح
 حم٧ؽ ا٣رباؾ
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

٬ة٣ح ق٤ي٧ةف   45
 النحيب

43180133 
د٧ٮي٢ ا٢٧ٕ٣ ادلٔٮم يف االقبلـ دراقح 

 دأوي٤يح

٩ٮر ادلي٨ ٔٮض 
 ال١ؿي٥

ؿار حم٧ؽ أث  46
 املنةٔؿ

43380083 
ص٭ٮد النيغ أمحؽ ث٨ قٕؽ احل٧ؽاف 

 ا٣٘ة٦ؽم يف ادلٔٮة إىل اهلل
 محؽم ا٣ٞؿيٞؿم

47  
حم٧ؽ ٔجؽاهلل 

 املضةييش
43380125 

ص٭ٮد النيغ حم٧ؽ ث٨ قةل٥ ابليعةين رمح٫ 
 اهلل ك٦٪٭ض٫ يف ادلٔٮة إىل اهلل دٕةىل

ٔجؽالٮاقٓ 
 ا٣٘نييم

اركل حم٧ؽ   48
 ا٣ٕٞبل

43480388 

الؿصةؿ ا٣جكةء إىل اهلل دٕةىل يف  دٔٮة
ٮاثٍ كاملضةالت  ا٣ٕرص احلةرض اٌل

 كالٮقةا٢

 يلع ا٣ٛؿقحيس

 43380367 ٔحىس ديةكاكا  49
قةحلت اتليضة٩يح ككقةا٤٭٥ يف قةظ٢ 

 ا٣ٕةج يف ادلٔٮة إىل َؿيٞذ٭٥
 يلع ا٣ٛؿقحيس

٩ٮؼ حم٧ؽ   51
 املةليك

 ّة٬ؿة ادلاعة اجلؽد دراقح حت٤ي٤يح 43180050
ؽ ٔجؽاهلل حم٧
 الؿ٦يةف

53  
ٚ٭ؽ ٔجيؽ 

ـ٬ؿاين  ال
 ٔجؽالؿاٚٓ ا٣ٌٛف ٤ٔٮ اهل٫٧ كأزؿق يف ادلٔٮة إىل اهلل 43288011

نرسي٨ حم٧ؽ   52
 أثٮ أمحؽ

42880011 

ٔ٪ةيح مؤقكةت ادلٔٮة ثة٢ُٛ٣ املك٥٤ 
الٮاٝٓ كاملأمٮؿ دراقح ٦يؽا٩يح دٞٮي٧يح ىلع 

 ٦ؽي٪ح م١ح امل١ؿ٦ح

أظبلـ حم٧ؽ 
 قٕيؽ ثةمحؽاف

دمي٤ح   51
 ػةف ٔجؽالؿمح٨

43280073 
ٔ٪ةيح مؤقكةت ادلٔٮة ثة٢ُٛ٣ املك٥٤ 

 دراقح حت٤ي٤ح ىلع ٦٪ُٞح م١ح
 رمح٫ ٔس٧ةف



 419   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

54  
قةيؿ ٔٮض 

 الكٮاط
42980468 

٫ٞٚ ادلٔٮة إىل اهلل ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب 
ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ل٤عةِٚ امل٪ؾرم رمح٫ 
ـ٬ؽ إىل آػؿ  اهلل ٨٦ أكؿ ٠ذةب اتلٮبح كال

 ٠ذةب وٛح اجل٪ح دراقح دٔٮيح

ي آؿ ظك٨ اعا
 ٔجؽاهلةدم

٩ؿ٦ني األاغ   55
 ق٧ةي٤ٮٚتل

42980520 

٫ٞٚ ادلٔٮة إىل اهلل ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب 
ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ل٤عةِٚ امل٪ؾرم ٨٦ 

أكؿ ٠ذةب اإلػبلص إىل آػؿ ٠ذةب 
 الىبلة دراقح دٔٮيح

محٮد صةثؿ 
 احلةريث

قٮزاف رٚيٜ   56
 املن٭ؿاكم

43280069 

٫ٞٚ ادلٔٮة إىل اهلل ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب 
كا٣رت٬يت ل٤عةِٚ امل٪ؾرم ٨٦ ا٣رتٗيت 

أكؿ ٠ذةب اإلػبلص إىل ىؼؿ ٠ذةب 
 الىبلة دراقح دٔٮيح

إثؿا٬ي٥ يلع 
 حم٧ؽ أمحؽ

57  
حم٧ؽ ٔس٧ةف 

 الى٧ٕةين
42980477 

٫ٞٚ ادلٔٮة إىل اهلل ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب 
ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ل٤عةِٚ امل٪ؾرم ٨٦ 
أكؿ ٠ذةب ا٣رب كالى٤ح إىل آػؿ ٠ذةب 

 األدب دراقح دٔٮيح

ثؿ محٮد صة
 احلةريث

اعدؿ دمٕةف   58
 ا٣٘ة٦ؽم

42880082 

٫ٞٚ ادلٔٮة إىل اهلل ٨٦ ػبلؿ ٠ذةب 
ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ل٤عةِٚ امل٪ؾرم ٨٦ 
أكؿ ٠ذةب اجلاكح إىل أػؿ ٠ذةب احلؽكد 

 دراقح دٔٮيح

ظك٨ اعاي آؿ 
 ٔجؽاهلةدم
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

59  
ٔجؽاهلل يلع 

 الى٧ةين

43480358 

٫ٞٚ ادلٔٮة اىل اهلل دٕةىل ٨٦ ػبلؿ ٦ة ا٩ٛؿد 
اإل٦ةـ أثٮ داكد رمح٫ اهلل يف قج٪٫ ٨ٔ ثٞيح ث٫ 

ال١ذت الكذح ٨٦ أكؿ ٠ذةب الىيةـ إىل ٩٭ةيح 
 ٠ذةب األ٧َٕح

 حم٧ؽ ٔجؽاملٮىل

ٔجؽالؿمح٨ حم٧ؽ   61
 ٧٬ةـ

43480075 

٫ٞٚ ادلٔٮة اىل اهلل دٕةىل ٨٦ ػبلؿ ٦ة ا٩ٛؿد 
ث٫ اإل٦ةـ أثٮ داكد رمح٫ اهلل يف قج٪٫ ٨ٔ ثٞيح 

ُت إىل ٩٭ةيح ال١ذت الكذح ٨٦ اكؿ ٠ذةب ا٣
 ٠ذةب األدب

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 ا٣٘ؿازم

ربيٓ ٔيؽ   63
 الىةٔؽم

43480075 

٫ٞٚ ادلٔٮة اىل اهلل دٕةىل ٨٦ ػبلؿ ٦ة ا٩ٛؿد 
ث٫ اإل٦ةـ أثٮ داكد رمح٫ اهلل يف قج٪٫ ٨ٔ ثٞيح 

ال١ذت الكذح ٨٦ اكؿ ٠ذةب ا٣ُ٭ةرة إىل 
 ٠ذةب ا٣ُبلؽ

ٔجؽالٮاقٓ 
 ا٣٘نييم

أق٧ةء أمحؽ   62
 ٔجؽالٮ٬ةب

43380326 
٫ٞٚ ادلٔٮة يف ػُت اخل٤يٛذني ٔس٧ةف كيلع 

 ريض اهلل ٔ٪٭٧ة

ٔجؽاحل٤ي٥ 
 اهلةدم

اعو٥ إق٧ةٔي٢   61
 ادلراعف

43588149 
ذةكل النيغ حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥  ٫ٞٚ ادلٔٮة يفٚ 

 ث٨ ٔجؽال٤ُيٙ آؿ النيغ دراقح حت٤ي٤يح
 ػةدل ا٣ٞؿيش

64  
أيٮب ث٨ أثٮ٩ة 

ق٤ي٧ةف 
 ثؿٝةكم

43488365 

ي٧ة ا٩ٛؿد ث٫ اإل٦ةـ أمحؽ يف  ٫ٞٚ ادلٔٮةٚ 
مك٪ؽق ٨ٔ ثٞيح أوعةب ال١ذت ا٣تكٕح ٨٦ 
أكؿ ٠ذةب األػبلؽ كاألداب إىل ٩٭ةيح ٠ذةب 
ا٣ٛنت ىلع دؿديت ٠ذةب زكااؽ املٮَأ كاملك٪ؽ 

 ىلع ال١ذت الكذح ل٤نيغ وة٣ط النةيم

ٔجؽاهلل منجت 
 ا٣٘ؿازم
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 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

حم٧ؽ ٔجؽاهلل   65
ـ٬ؿاين  ال

43488505 

أمحؽ يف  ٫ٞٚ ادلٔٮة ٚي٧ة ا٩ٛؿد ث٫ اإل٦ةـ
مك٪ؽق ٨ٔ ثٞيح أوعةب ال١ذت ا٣تكٕح 
٨٦ أكؿ ٠ذةب االقبلـ كاالي٧ةف إىل ٩٭ةيح 
أ  ٠ذةب الـٌلة ىلع دؿديت ٠ذةب زكااؽ املَٮ
كاملك٪ؽ ىلع ال١ذت الكذح ل٤نيغ وة٣ط 

 النةيم

 ٧ٔؿك الكٞةؼ

أمحؽ ظكني   66
 ال١ؿقةكم

43488364 

٫ٞٚ ادلٔٮة ٚي٧ة ا٩ٛؿد ث٫ اإل٦ةـ أمحؽ يف 
يح أوعةب ال١ذت ا٣تكٕح مك٪ؽق ٨ٔ ثٞ

٨٦ أكؿ ٠ذةب الىيةـ إىل ٩٭ةيح ٠ذةب 
أ  الؿٝةاٜ ىلع دؿديت ٠ذةب زكااؽ املَٮ

كاملك٪ؽ ىلع ال١ذت الكذح ل٤نيغ وة٣ط 
 النةيم

 ٧ٔؿك الكٞةؼ

67  
ٔجؽاهلل ٗٮرا 

٦يةق أثٮ 
 احلكني

43488468 

٫ٞٚ ادلٔٮة ٚي٧ة ا٩ٛؿد ث٫ اإل٦ةـ اث٨ ٦ةص٫ 
٨ اكؿ يف قج٪٫ ٨ٔ ثٞيح ال١ذت الكذح ٦

 أثٮاب الك٪ح إىل ٩٭ةيح أثٮاب اإلصةزات

ٔجؽابلىري 
 احلٞؿة

دمي٤ح أمحؽ   68
 زًلؿم

43280076 

٫ٞٚ ادلٔٮة ٚي٧ة ا٩ٛؿد ث٫ اإل٦ةـ ا٣رت٦ؾم 
يف قج٪٫ ٨ٔ ثٞيح ال١ذت الكذح ٨٦ اكؿ 

 ٠ذةب اإلي٧ةف إىل ٩٭ةيح ٠ذةب امل٪ةٝت

ٔجؽابلىري 
 احلٞؿة

أمحؽ قٕؽ   69
 ا٣٘ة٦ؽم

43488362 

٧ة ا٩ٛؿد ث٫ اإل٦ةـ ا٣رت٦ؾم ٫ٞٚ ادلٔٮة ٚي
يف قج٪٫ ٨ٔ ثٞيح ال١ذت الكذح ٨٦ اكؿ 
 ٠ذةب ا٣ُ٭ةرة إىل ٩٭ةيح ٠ذةب وٛح ص٭٪٥

ٔجؽابلىري 
 احلٞؿة
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

ٔجؽاهلل ًيٙ   71
 اهلل ا٣ٞؿيش

43588183 

٫ٞٚ ادلٔٮة ٚي٧ة ا٩ٛؿد ث٫ اإل٦ةـ احلةك٥ 
يف املكذؽرؾ ىلع ال١ذت ا٣تكٕح ٨٦ أكؿ 

ح ٠ذةب ٠ذةب االقبلـ كاالي٧ةف إىل ٩٭ةي
الىٮـ ىلع دؿديت ٠ذةب زكااؽ اث٨ ػـي٧ح 
كاث٨ ظجةف كاملكذؽرؾ ىلع ال١ذت ا٣تكٕح 

 ل٤نيغ وة٣ط النةيم

 رمؽم زكي٨

وبلح دمي٢   73
 ا٣ٞؿيش

43488503 

٫ٞٚ ادلٔٮة ٚي٧ة ا٩ٛؿد ث٫ اإل٦ةـ احلةك٥ 
يف املكذؽرؾ ىلع ال١ذت ا٣تكٕح ٨٦ أكؿ 
٠ذةب اال٩بيةء إىل ٩٭ةيح ٠ذةب املكذؽرؾ 

ديت ٠ذةب زكااؽ اث٨ ػـي٧ح كاث٨ ىلع دؿ
ظجةف كاملكذؽرؾ ىلع ال١ذت ا٣تكٕح 

 ل٤نيغ وة٣ط النةيم

 محٮد احلةريث

ٔجؽاهلل حم٧ؽ   72
 ا٣ٞسةيم

43588194 

٫ٞٚ ادلٔٮة ٚي٧ة ا٩ٛؿد ث٫ اإل٦ةـ احلةك٥ 
يف املكذؽرؾ ىلع ال١ذت ا٣تكٕح ٨٦ أكؿ 

٠ذةب احلش كا٧ٕ٣ؿة إىل ٩٭ةيح ٠ذةب 
يت ٠ذةب زكااؽ االػبلؽ كاآلداب ىلع دؿد

اث٨ ػـي٧ح كاث٨ ظجةف كاملكذؽرؾ ىلع 
 ال١ذت ا٣تكٕح ل٤نيغ وة٣ط النةيم

 حم٧ؽ دمٕح

أمحؽ حم٧ؽ   71
 ق٤ي٧ةف آدـ

43488287 
٫ٞٚ ادلٔٮة ٚي٧ة ا٩ٛؿد ث٫ اإل٦ةـ ا٣جكةيئ يف 

 قج٪٫ ٨ٔ ثٞيح ال١ذت الكذح
 ػةدل ا٣ٞؿيش
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

ق٧ةح ظة٦ؽ   74
 احلؿيب

43180160 
ملؿكيح ٨ٔ ٫ٞٚ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر ا

ـ٬ؽ  الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف األدب كال

٩ٮر ادلي٨ ٔٮض 
 ال١ؿي٥

75  
ظ٪ةف ٦ربكؾ 

 الىةٔؽم
43180153 

٫ٞٚ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 
الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف األ٫٧َٕ 

 كال٤جةس كالـي٪ح كاحلؽكد

يلع قيؽ 
 ا٣ٛؿقحيس

76  
٬٪ةء ظة٦ؽ 
 حم٧ؽ احلةريث

43180112 

٨ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ ٫ٞٚ ادلٔٮة ٦
الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف األكاا٢ كالؿد 

 ىلع أيب ظ٪يٛح كامل٘ةزم كا٣ٛنت كاجل٢٧

إثؿا٬ي٥ يلع 
 حم٧ؽ أمحؽ

ق٧رية حم٧ؽ   77
ـ٬ؿاين  ال

43180179 

٫ٞٚ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 
الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف ادليةت ظىت 

آػؿ  آػؿق كًلذةب ا٣ٌٛةا٢ ٨٦ أكؿ ظىت
 ٌٚةا٢ يلع ث٨ أيب َة٣ت ريض اهلل ٔ٪٫

 ػةدل ا٣ٞؿيش

حيىي حم٧ؽ   78
 ثةظنٮاف

43288013 
٫ٞٚ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 
 الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف الـٌلة كاجل٪ةاـ

ػةدل ٔجؽاهلل 
 ا٣ٞؿيش

79  
منةٔؿ 

ٔجؽال٤ُيٙ 
 ٚؿج

43180226 
٫ٞٚ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 

ـ٬ؽالىعةثح ر  يض اهلل ٔ٪٭٥ يف ال

حم٧ؽ ٔجؽاملٮىل 
 دم٫ٕ

81  
مٮالم 

ٔجؽال٤ُيٙ 
 حم٧ؽ ٚة٢ً

43188324 

٫ٞٚ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 
الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف الىبلة ٨٦ 

اكؿ ٠ذةب الىبلة إىل ٩٭ةيح ثةب إذا ق٥٤ 
 ٨٦ رًلٕذني ز٥ ذ٠ؿ إ٫٩ ل٥ يذ٥

محٮد صةثؿ 
 احلةريث
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

أ٦رية أمحؽ   83
 ز٩ي٥

43180048 

٫ٞٚ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 
الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف ا٣ُت 

 كاألرشبح كا٣ٕٞي٫ٞ

إثؿا٬ي٥ يلع 
 حم٧ؽ أمحؽ

٦٪ري ٝةيؽ يلع   82
 حم٧ؽ

43280371 

٫ٞٚ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 
الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف ا٣ُبلؽ 

 كاجل٭ةد

ظك٨ اعاي 
 ٔجؽاهلةدم

ٗيؽاء ٚيى٢   81
 اعثؽ

43180187 

٫ٞٚ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 
الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف الٮوةية 

 كا٣ٛؿااي

حم٧ؽ ٬بلؿ 
 الىةدؽ

قٕؽ ٦جةرؾ   84
 احلةريث

43188253 

٫ٝ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 
الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف الىبلة ٨٦ 
أكؿ ثةب ٨٦ يكؿق االتلٛةت يف الىبلة 

٨ اكف يكؿق الىبلة ثني إىل ٩٭ةيح ثةب ٦
 الكٮارم

إثؿا٬ي٥ يلع 
 حم٧ؽ أمحؽ

أمحؽ ٔجؽاهلل   85
 احل١يم

43188342 

٫ٝ ادلٔٮة ٨٦ ػبلؿ اآلزةر املؿكيح ٨ٔ 
الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥ يف الىبلة 
كالىيةـ ٨٦ أكؿ ثةب يف الىبلة يف 

 املكضؽ اجلجٮم إىل ٩٭ةيح ٠ذةب الىيةـ

حم٧ؽ ٔجؽاملٮىل 
 دم٫ٕ

حم٧ؽ م٤ي٢   86
 ماملُري

43388584 
٠ذةب اخلٮادي٥ لئل٦ةـ دمةؿ ادلي٨ أيب 

 597٬ا٣ٛؿج ث٨ اجلٮزم املذٮيف ق٪ح 
 حم٧ؽ دم٫ٕ
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

٩ةرص دلة٬ف   87
 الؿكيٌل

43588143 
مؤقكح ق٤ي٧ةف الؿاصيح اخلرييح كص٭ٮد٬ة 

 ادلٔٮيح دراقح حت٤ي٤يح
 يلع ا٣ٛؿقحيس

88  
ق٧٤ةف قةل٥ 

 الن٧ؿم
43388579 

٦ربة اآلؿ كاألوعةب يف ال١ٮيخ 
د٬ة يف ادلٔٮة إىل اهلل دٕةىل دراقح كص٭ٮ

 حت٤ي٤يح

 ظك٨ مٮيح

ري٥ َةرؽ   89
 النٕييب

42780191 
مؿااعة اجلة٩ت اجلٛيس ل٧٤ؽٔٮي٨ كأزؿق 

 يف ادلٔٮة إىل اهلل دٕةىل

حم٧ؽ ٔجؽاملٮىل 
 دمٕح

91  
جنةة ظك٨ 

 ٬ٮارم
42880003 

٦٪٭ش النيغ ٔجؽاهلل ث٨ صربي٨ رمح٫ اهلل 
 حت٤ي٤يح كص٭ٮدق يف ادلٔٮة إىل اهلل دراقح

محؽم محيؽ 
 ا٣ٞؿيٞؿم

لٮلٮة ظجيت   93
 اهلل خبل

42780310 
٦٪٭ش النيغ يلع ا٣ُ٪ُةكم رمح٫ اهلل يف 

 ادلٔٮة إىل اهلل
 ٔجؽاهلل الؿ٦يةف

اآلء محـة   92
 ظك٨ وؽ٫ٝ

42780215 
٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف إٔؽاد 

 رقةا٢ ادلٔٮة

يلع قيؽ 
 ا٣ٛؿقحيس

91  
إثؿا٬ي٥ أمحؽ 

 ا٣ربٌليت
43288114 

٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف 
 اتلٕةم٢ ٦ٓ أ٢٬ ال١ذةب دراقح دٔٮيح

 حم٧ؽ دم٫ٕ

٦ىن حم٧ؽ   94
 ا٣ربدم

43280078 
٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف 
 اتلٕةم٢ ٦ٓ ا٣ٕىةة دراقح حت٤ي٤يح

يلع قيؽ 
 ا٣ٛؿقحيس

95  
صي٭ةف 

ٔجؽالٮ٬ةب 
 وجةف

43480305 

 ٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف اهلضؿ
كاإلٔؿاض كأزؿق ىلع كاٝٓ ادلٔٮة يف ا٣ٕرص 

 احلةرض

 اظبلـ ثةمحؽاف
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

٬ةين حم٧ؽ   96
 املكٕٮدم

43588201 

٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف دٮصي٫ 
ا٣ٞؽرات ا٣ٛؿديح، كأزؿق يف ادلٔٮة إىل اهلل 

 دراقح حت٤ي٤يح

 محٮد احلةريث

97  
دي٧ح 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 امل٪يٓ

43580020 

ق٥٤ يف ٬ؽم اجليب وًل هلل ٤ٔي٫ ك
اتلٕةم٢ ٦ٓ ذكم اهليبةت كأزؿق يف ادلٔٮة 

 إىل اهلل دراقح حت٤ي٤يح

 حم٧ؽ ٬بلؿ

٬٪ةء ٔجؽاملٕني   98
 املُؿيف

43580026 

٬ؽم اجليب وًل هلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف ث٪ةء 
األ٨٦ االصذ٧ةيع كظ٫ْٛ كأزؿق يف ادلٔٮة 

 إىل اهلل

 ػةدل ا٣ٞؿيش

قةرة يلع   99
ـ٬ؿاين  ال

43580024 
٦ٓ املؿىض كأزؿق يف  ٬ؽم اجليب يف دٕةم٫٤

 ادلٔٮة إىل اهلل
 أظبلـ ثةمحؽاف

 43380383 قٕيؽ أمحؽ  311
كاٝٓ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف دم٭ٮريح اجليضؿ 

 دراقح حت٤ي٤يح

رمح٫ ٔس٧ةف 
 حم٧ؽ

313  
حم٧ؽ جن٥ 

 الٮارث
43380159 

كاٝٓ ادلٔٮة اإلقبل٦يح ثٮاليح ادؿاثؿاديل 
 يف اهل٪ؽ دراقح حت٤ي٤يح

 ػةدل ا٣ٞؿيش

قٕؽ ادلي٨   312
 حم٧ؽ ٩ؾيؿ

43380366 
كاٝٓ ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف ا٤ٛ٣جني دراقح 

 حت٤ي٤يح
 حم٧ؽ ٬بلؿ

م٤ي٫١ أمحؽ   311
 زػ٪حين

43280359 
كاٝٓ ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف ث٤ضياك دراقح 

 حت٤ي٤يح
 ٔـ ادلي٨ ٦٪ةرم
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ةالرسائل   املسجل
ة]التخصص:  المي ة: الدعوة اإلس  [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 اجلامعي

 اسم املشرف رسالةعنوان ال

314  
ديةثةيت حم٧ؽ 

األ٦ني 
 مىُىف

43380368 
كاٝٓ ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف ثٮرًلي٪ة ٚةقٮ 

 دراقح حت٤ي٤يح

ٮر ادلي٨ ٔٮض ٩
 ال١ؿي٥

٦ية٦يت   315
 دٮيؿقٮ٩ٜ

43380346 
كاٝٓ ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف دؿًلكذةف 

 الرشٝيح دراقح حت٤ي٤يح

دمةؿ ادلي٨ 
 دبيؽم

تنةاكال حم٧ؽ   316
 يلع

43280424 
كاٝٓ ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف دٮصٮ دراقح 

 حت٤ي٤يح

ٔجؽاهلل حم٧ؽ 
 الؿ٦يةف

317  
ٔجؽاهلل د٧ي٥ 

 ا٣بنري
43280372 

إلقبل٦يح يف ٚؿنكة دراقح كاٝٓ ادلٔٮة ا
 حت٤ي٤يح

 ٩ةرص أمحؽ ٝةرة

ظك٨ ثرصم   318
 ا٣تنةيم

43580290 
كاٝٓ ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف ٧٠جٮدية دراقح 

 حت٤ي٤يح
 إثؿا٬ي٥ يلع أمحؽ

ٔجةس ثكؿ   319
 إثؿا٬ي٥

43188344 
كاٝٓ ادلٔٮة اإلقبل٦يح يف ٩يضريية ٨٦ 

 دراقح حت٤ي٤يح 3411إىل  3411

يلع قيؽ 
 ا٣ٛؿقحيس

حم٧ؽ محؽاف   331
 املٕجؽم

43188255 

كاٝٓ ا٢٧ٕ٣ اتلُٮيع يف املاكدت اتلٕةك٩يح 
يح اجلةحلةت ث٧ؽي٪ح  لرلٔٮة كاإلرمةد كدٔٮ

إىل  3428صؽة دراقح ٦يؽا٩يح يف املؽة ٨٦ 
3412 

وة٣ط ٔجؽاهلل 
 ا٣ٛؿيط
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ةالرسائل   املسجل
ة: العكيدة]التخصص:   [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 امعياجل

 اسم املشرف عنوان الرسالة

رزاف يلع   3
 ا٣ٕٞبل

43580039 
مٮٝٙ االجتةق ا٣ٕٞبلين املٕةرص ٨٦ 

 األمةٔؿة دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح
 ُٙ اهلل ػٮص٣٫

2  
ٔٮاض ٔٮض 

 الك٤يم
 أثٮ ٧ٔؿك ادلاين كآراؤق االٔذٞةديح 43288060

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 احل٧يؽم

ٔجؽالؿمح٨   1
 ٔجؽاهلل ا٣ٛؿاج

43388649 
اهلل ث٨ مكٕٮد ريض اهلل ٔ٪٫ آزةر ٔجؽ

ن كدراقح  ا٣ٕٞؽيح كدُجيٞةد٫ ا٤٧ٕ٣يح دمٕة
 حم٧ؽ ابليٮيم

كاا٢ مٮىس   4
 الرشيٙ

43488441 

ح يف  ٔٮ ٕيٛح كاملًٮ أزؿ األظةدير اٌل
اإلحنؿاؼ ا٣ٕٞؽم يف اإلي٧ةف ثةملبلاكح 

كال١ذت كالؿق٢ كاحلٮـ اآلػؿ كا٣ٞؽر 
 كالىعةثح كاإل٦ة٦ح

 ٬نةـ الىيين

5  
ظك٨ يلع 

 اهلذةين ظكني
43180262 

ح يف  ٔٮ ٕيٛح كاملًٮ أزؿ األظةدير اٌل
اإلحنؿاؼ ا٣ٕٞؽم يف اإلي٧ةف ثةملبلاك٫ 

كال١ذت كالؿق٢ كاحلٮـ اآلػؿ كا٣ٞؽر 
 كالىعةثح كاإل٦ة٦ح

٬نةـ إق٧ةٔي٢ 
 الىيين

6  
ٔؿي٨ قةل٥ 

 ا٧ٕ٣ؿاين
 ق٤ٮل املع٧ةدم أزؿ االحنؿاٚةت ا٣ٕٞؽيح يف قٞٮط اال٩ؽلف 43580043

7  
ثيةف 

ؿمح٨ ٔجؽال
 ا٣ٕس٧ةين

43680086 
أزؿ االحنؿاٚةت ا٣ٕٞؽيح يف قٞٮط اخلبلٚح 

 ا٣ٕس٧ة٩يح
 أمحؽ ٝٮميت
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8  
ٔجري 

ٔجؽالؿمح٨ 
 الن٭ؿم

 اعئنح ركزم أد٣ح دٞؿيؿ دٮظيؽ األلٮ٬يح يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ 43380054

مؿكاف ٔجؽاهلل   9
 قةملني ثةكزيؿ

43280406 
آراء أيب ٔجيؽ اهلل الكٞةؼ االٔذٞةديح 

 ٤يحدراقح حت٤ي

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

قيٙ ظة٦ؽ   31
 ا٧ٕ٣ريم

43380222 
آراء أمحؽ زيين دظبلف االٔذٞةديح ٔؿض 

 ك٩ٞؽ
ـ٬ؿاين  وة٣ط ال

33  
ٚ٭ؽ مكةٔؽ 

 الىجيح
43288052 

آراء اث٨ أيب دمؿق األ٩ؽليس االٔذٞةديح 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

 ٚ٭ؽ ا٣ٞؿيش

دمة٩ح يلع   32
 ثةركـ

 ُٙ اهلل ػٮص٣٫ آراء ا٣ٛبلقٛح يف ٔٞيؽة اخل٤ٜ ٔؿض ك٩ٞؽ 43580038

ثؽريح إثؿا٬ي٥   31
 ا٣ٛةرس

42980509 
آراء ا٣ٞكُبلين ا٣ٕٞؽيح يف ٠ذةث٫ إرمةد 

 الكةرم رشح وعيط ابلؼةرم ٔؿض ك٩ٞؽ

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

34  
ٔجؽا٣ٕـيـ 

ٔجؽاهلل 
 ابل٤ٮيش

 إثؿا٬ي٥ ػ٤يٛح آراء املْ٭ؿم االٔذٞةديح ٔؿض ك٩ٞؽ 43388284

35  
مجةب يلع 
 حم٧ؽ ا٣ٞؿين

 قةل٥ ا٣ٞؿين ٛيؽ اث٨ امل٥٤ٕ ا٣ٕٞؽيح ٔؿض ك٩ٞؽآراء امل 43580207

يٮنف مٮلٮم   36
 زا٬ؽ ظكني

 ٔجؽاهلل ا٣ٞؿين آراء ظك٨ ّةّة يف احل٭ٮديح دراقح ٩ٞؽيح 43380308
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أق٧ةء وة٣ط   37
 إق٧ةٔي٢ ٩ةيج

43380328 
آراء قٕيؽ ث٨ ػ٤ٛةف اخل٤يٌل االٔذٞةديح 

 ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔجؽالؿظي٥ 
 الك٤يم

38  
ٔجؽال٤ُيٙ 
 أثٮ ا٣برش د٧ي٥

43380310 

آراء َ٪ُةكم صٮ٬ؿم االٔذٞةديح ٨٦ ػبلؿ 
اكث٫ اجلٮا٬ؿ يف دٛكري ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٔؿض 

 ك٩ٞؽ

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 احل٧يؽم

جنبلء ٔجؽاهلل   39
 م٤يجةرم

43380068 
آراء يلع ث٨ حيىي ٧ٕ٦ؿ االٔذٞةديح دراقح 

 ٩ٞؽيح
 ق٤ٮل املع٧ةدم

21  
أٚ٪ةف الكيؽ 

 ث٪ؽؽ
43480137 

١ٛ٣ؿيح دراقح آراء حم٧ٮد م٤ذٮت ا٣ٕٞؽيح كا
 ٩ٞؽيح

ٔجؽاهلل 
 ا٣٘ة٦ؽم

ٚة٧َح   23
 الىيٕؿم

43280217 
آراء مؿدىض ٦ُ٭ؿم ا٣ٕٞؽيح كا١ٛ٣ؿيح 

 ٔؿض ك٩ٞؽ

ٔجؽاهلل 
 ا٣٘ة٦ؽم

أمحؽ حم٧ؽ   22
 اخلريم

 آراء يٮقٙ ادلصٮم االٔذٞةديح ٔؿض ك٩ٞؽ 43488437
ٔس٧ةف يلع 

 ظك٨

21  
يةرس إثؿا٬ي٥ 

 حبؿم
ؿؽ مٮاص 43488442  اثٮ زيؽ ميك ٭ذ٫أقف اإلحلةد املٕةرص َك

ٔجيؽ اغزم   24
 ا٣ٕذحيب

43388654 
أق٧ةء اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ دراقح 

 ٔٞؽيح
 ٔجؽاهلل ق٧ٟ

ٚ٭ؽ ظؾيٛح   25
 ا٣ُٮا٣ح

43388656 
أمؿاض ا٤ٞ٣ٮب كمٛةؤ٬ة ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح 

ن كدراقح  كاجل٧ةٔح دمٕة
ـ٬ؿاين  وة٣ط ال



 431   كلية الدعوة وأصول الدين

ةالرسائل   املسجل
ة: العكيدة]التخصص:   [ماجستري[  ]املرحل

 م
 اسم الطالب/

 الطالبة

الرقم 
 امعياجل

 اسم املشرف عنوان الرسالة

ٔجري ٚ٭ؽ   26
 ادلٔضةين

 ثؽر ا٣٘ير ٧٤ةء ٦٪٫اث٨ ا٣ٛةرض ٔٞيؽد٫ كمٮٝٙ ا٣ٕ 43480169

راًيح أمحؽ   27
 ا٣٘ة٦ؽم

43180030 
اػذبلؼ ٚؿؽ اجلىةرل يف َجيٕح املكيط 

 أقجةث٫ ك٩ذةجئ٫ ٔؿض ك٩ٞؽ

يلع وة٣ط 
 املٞٮيش

28  
٩ؽل ٚةيـ 
 الن٭ؿم

43380227 
اقذؽالؿ اإلثةًي٫ ىلع املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح ٨٦ 
 ػبلؿ مك٪ؽ الؿبيٓ ٨٦ ظجيت دراقح ٩ٞؽيح

 ٚ٭ؽ ا٣ٞؿيش

29  
منة٢ٔ 
ٔجؽاهلل 
 ا٣٘ؽييف

43580035 
اقذؽالالت ا٧٤ٕ٣ة٩يح ثةجلىٮص الرشٔيح 

 كأٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء دراقح ٩ٞؽيح
 حم٧ؽ ابليٮيم

اعدؿ أمحؽ   11
 اثلبييت

43080131 
اقٞةط اتلاكحلٙ الرشٔيح ٔ٪ؽ اتليةرات 

 ا١ٛ٣ؿيح امل٪عؿٚح دراقح ٩ٞؽيح

ٔجؽالؿظي٥ 
 و٧ةي٢ الك٤يم

َبلؿ ظكني   13
 اخلريم

43280138 
ٔ٪ؽ الىٮٚيح ٔؿض األظٮاؿ كاملٞة٦ةت 

 ك٩ٞؽ
 ٚ٭ؽ ا٣ٞؿيش

12  
ميؼ٫ ٔٮ ض 

 املةليك
43088244 

األقف ا٣ٕٞؽيح ل٤نٕةاؿ اتلٕجؽيح ٔ٪ؽ ٚؿؽ 
 اجلىةرل

ٔجؽاهلل يلع 
 ق٧ٟ

ػةدل قٕيؽ آؿ   11
 قةل٥

43488439 
األ٣ٕةب الؿيةًيح ذات االوٮؿ كاآلزةلؿ 

 ا٣ٕٞؽيح
 قٕٮد ا٣ٕذحيب

ٚة٧َح ٔٮض   14
 الرسظةين

43480367 
ٔ٪ؽ ا٣ٛؿؽ احل٭ٮديح  األ٦ةك٨ املٞؽقح

 دراقح ٔٞؽيح
 ٬نةـ الىيين
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15  
إي٧ةف 

إق٧ةٔي٢ 
 ابل٤ٮيش

43280081 
اإل٦ةـ صٕٛؿ الىةدؽ كآراؤق ا٣ٕٞؽيح دمٓ 

 كدراقح

ٔجؽاهلل 
ٔجؽاحل٧يؽ 

 ق٧ٟ

اغدة لٮالحلخ   16
 ػةدل ا٩ٛ٪ةف

43088247 
االجتةق الىٮيف ٔ٪ؽ اإل٦ةـ ا٣ٛؼؿ الؿازم 

 رمح٫ اهلل دٕةىل ٔؿض ك٩ٞؽ

 ٔجؽاهلل أمحؽ
 ا٣٘ة٦ؽم

أمحؽ قٕٮد   17
 ا٣٘ة٦ؽم

43288053 
االجتة٬ةت ا٤ٛ٣كٛيح احلٮ٩ة٩يح يف اإلهليةت 

 دراقح ٩ٞؽيح

إثؿا٬ي٥ ػ٤يٛح 
 ٔجؽال٤ُيٙ

18  
قٕيؽ قٕؽ 

قٕيؽ 
 املع٧ةدم

43288056 
االجتة٬ةت امل٪ةكا٫ ل٤ىعةثح يف ا١ٛ٣ؿ 

 ا٣ٕؿيب احلؽير

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

19  
رظةب إثؿا٬ي٥ 

ٔجؽاهلل ث٨ 
 محيؽ

43580044 
االقذؽالؿ ثة٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيح ىلع ا٣ٕٞيؽة 

 دراقح ٦٪٭ضيح ٩ٞؽيح
 قٕٮد ا٣ٕؿييف

41  
ٔجؽا٣ٛذةح 
قيٙ ادلي٨ 
 حم٧ؽ ا٣ٕؿكيس

 االحنؿاٚةت ا٣ٕٞؽيح ٔ٪ؽ اث٨ املُ٭ؿ احلٌل 43280332
٣ُٙ اهلل مبل 

 ػٮص٫

43  
رمح٫ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 املٞةيط

43280083 
االحنؿاٚةت ا٣ٕٞؽيح يف دٛكري ا٣ٛيي 

 الاكمةين
 ٣ط دربةشوة

42  
ػةدل ٔجؽاهلل 

ـ٬ؿاين  ال
43180192 

اال٩ٛذةح ا١ٛ٣ؿم املٕةرص كأزؿق ىلع ا٣ٕٞيؽة 
 اإلقبل٦يح

 اثٮ زيؽ ميك
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41  
ظك٨ قيؽ 

حم٧ؽ 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 يلع ا٤ٕ٣يةين اتلعٮالت ا٣ٕٞؽيح إىل ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح 43380331

حم٧ؽ وة٣ط   44
 ا٣ُٞحيش

43388675 
اتلعٮالت ا٣ٕٞؽيح ٨٦ ٦ؾا٬ت املذلك٧ني 

  ٦ؾا٬ت أ٢٬ الك٪حإىل
 حم٧ؽ ابليٮيم

حم٧ؽ وة٣ط   45
 ا٣ُٞحيش

43388675 
اتلعٮالت ا٣ٕٞؽيح ٨٦ ٦ؾا٬ت املذلك٧ني 

 إىل ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح
 حم٧ؽ ابليٮيم

46  
ٗٛؿاف امحؽ 

 اهلٮقةكم
43680071 

اتلُجيٞةت ا٣ٕٞؽيح ٔ٪ؽ أنف ث٨ ٦ةلٟ 
ن كدراقح  ريض اهلل ٔ٪٫ دمٕة

 اثتكةـ دمةؿ

لكسٮـ أثٮ ثكؿ   47
 الن٪ٞيُٰ

43580042 
اتلُجيٞةت ا٣ٕٞؽيح ٔ٪ؽ ٦ٕةكيح ث٨ أيب 

 قٛيةف ريض اهلل ٔ٪٫
 ثؽر ا٣٘ير

الني٧ةء حم٧ؽ   48
 ٔجؽاهلل احلٮيت

43680233 
اتلُجيٞةت ا٣ٕٞؽيح أليب ثكؿ الىؽيٜ 

 ريض اهلل ٔ٪٫
 حم٧ؽ ابليٮيم

49  
حم٧ؽ ظك٨ 

 ٦٘ٛٮرم
43488508 

اتلُجيٞةت ا٣ٕٞؽيح ٣ٌٕل ث٨ أيب َة٣ت ريض 
 اهلل ٔ٪٫

 ػ٤يٛحإثؿا٬ي٥ 

قةرة حم٧ؽ   51
 ٔجؽاهلل

43480163 
اتلُجيٞةت ا٣ٕٞؽيح ل٤ىعةيب ٔجؽاهلل ث٨ 

 ٧ٔؿ ريض اهلل ٔ٪٭٧ة
 ٚ٭ؽ ا٣ٞؿيش

ق٧يح محٮد   53
 احلؾييف

43680070 
اتلٞؿيؿات كاتلُجيٞةت ا٣ٕٞؽيح ٔ٪ؽ أيب 

 ٬ؿيؿة ريض اهلل ٔ٪٫
 حم٧ؽ ابليٮيم
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ػؽجيح مؿمؽ   52
 حمٛٮظ

43680196 
ٔ٪ؽ  اتلٞؿيؿات كاتلُجيٞةت ا٣ٕٞؽيح

 ٔجؽاهلل ث٨ ٔجةس ريض اهلل ٔ٪٭٧ة
 ق٤ٮل املع٧ةدم

 قٕٮد ا٣ٕؿييف اتلججٮءات ٨ٔ ٩٭ةيح ا٣ٕةل٥ دراقح ٔٞؽيح 43180117 ٬ةصؿ يلع ٚٞي٫  51

54  
رٝي٫ يٮقٙ 

ق٤ي٧ةف 
 األق٢ُ

 ٔجؽاهلل ق٧ٟ اتلٮراة يف الك٪ح اجلجٮيح دراقح ٔٞؽيح 43280362

ٚٮزيح ٔجؽاهلل   55
 ابلٞيم

 يلع املٞٮيش ح يف اجلرصا٩يح ٔؿض ك٩ٞؽاحليةة ا٣ربزػي 43480162

ظيةت ػةف   56
 ٗبلـ ظيؽر

43388228 
الؿكئ كاتلٕةثري يف ال١ذةب كالك٪ح دراقح 

 ٔٞؽيح
 ٔس٧ةف يلع

57  
ٚٮاز ظك٨ 

 ٤ٔٮاف احلةريث
 أمحؽ ٝٮميت الـكاية الىٮٚي٫ دراقح ٔٞؽيح 43180230

 43380338 ظى٫ حم٧ؽ آدـ  58
الك٤ُح ا٣ترشيٕيح ل١٤٪حكح كأزؿ٬ة يف 

 ؿاؼ اجلرصا٩يحاحن
 حم٧ؽ ابليٮيم

59  
لؤم ٔجؽاهلل 

مؿقةؿ 
 املع٧ةدم

42780126 
النج٭ةت اجل٤ٞيح ملؼة٣يف أ٢٬ الك٪ح يف 

 مكةا٢ اجلجٮات كاحلٮـ اآلػؿ

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

أ٩ٮار ٩بي٢ ٔيؽ   61
 الـي٨

43380047 
النيغ حم٧ؽ ظيةة الك٪ؽم كآراؤق ا٣ٕٞؽيح 

 ٔؿض ك٩ٞؽ
 إثتكةـ دمةؿ
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ق٤ُةف يلع   63
 كيه٩ٮاز ثؿ

43280349 
الرصاع ثني ا٣ٛؿديح كاجل٧ةٔيح يف ا١ٛ٣ؿ 

 ا٣٘ؿيب املٕةرص
 اثٮ زيؽ ميك

ٔجؽاهلل حم٧ؽ   62
 ٝٮيك٥

 الى٤ح ثني اتلىٮؼ كاألمٕؿيح 42980508
٬نةـ إق٧ةٔي٢ 

 الىيين

61  
ٔجؽاهلل 

 ١ٔل ٔس٧ةف
43580241 

الىٮٚيح يف رشؽ اٚؿيٞية ٠يجية كدزنا٩ية 
 دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

 قٕٮد ا٣ٕذحيب

64  
ثؽريح ث٪خ 

محؽاف 
 ادلكرسم

 ا٣ُؿيٞح ال١ذة٩يح ٔؿض ك٩ٞؽ 43580248
ٔجؽاهلل امحؽ 

 ا٣٘ة٦ؽم

أم٢ قبل٦ح   65
 ٦ٕؿكؼ

43380339 
ا٣ٕبلٝح ثني اإلي٧ةف كاالػبلؽ دراقح 

 ٔٞؽيح
 ٬نةـ الىيين

ظكني يٮقٙ   66
 احلعيةكم

43288113 
ا٣ٕبلٝح ثني ٚؿٝح اجلىرييح كاالزىن ٔرشيح 

 دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

 قٕؽ يلع
 الن٭ؿاين

67  
حم٧ؽ أ٩ذ٤ٮ 

٦٭ةصؿ 
 الرشيٙ

43280348 
ني  ا٣ٞٮؿ ثةلرصٚح ثني املؤيؽي٨ كاملٕةًر

 دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 احل٧يؽم

68  
ػةدل 

ٔجؽال١ؿي٥ 
 األ٦ري

 ال١ؾب ىلع اهلل دراقح ٔٞؽيح 43488435
ٔجؽا٣ٕـيـ 

 احل٧يؽم
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زي٪ت رسيش   69
 اجل٧ييع

43480168 

كري ل٤ن٧ةيخ املآػؾ ا٣ٕٞؽيح ىلع ٠ذةب ال
دراقح ٩ٞؽيح ٔٞؽيح ٣ُجٞح الىعةثح ريض 

 اهلل ٔ٪٭٥

ٔجؽاهلل امحؽ 
 ا٣٘ة٦ؽم

ػجري ٝؿبةف   71
 ػةف

43388227 
املجةظر ا٣ٕٞؽيح املذ٤ٕٞح ثؽاعء املكة٣ح يف 

 الىعيعني
 يلع ا٤ٕ٣يةين

73  
ى٧ةؿ حم٧ؽ 

دظبلف 
 األ٩ؽكنيس

43480176 
املؼة٣ٛةت ا٣ٕٞؽيح املذ٤ٕٞح ثةملبلاكح 

  احلؽيركاجل٨ يف ا٣ٕرص
 اعئنح ركزم

ٚ٭ؽ حم٧ؽ   72
 احلةريث

43488498 
املؼة٣ٛةت ا٣ٕٞؽيح يف ادٛةٝيح ا٣ٌٞةء ىلع 

 اكٚح أماكؿ اتل٧زي ًؽ املؿأة قيؽاك
 امحؽ ٝٮميت

71  
قة٦يح وة٣ط 
 إق٧ةٔي٢ ٩ةيج

43380337 
ن  املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح يف أظةدير الٮٚٮد دمٕة

 كدراقح

ٔجؽالؿظي٥ 
 الك٤يم

ػةدل مى٤ط   74
 الكة٣يم

43288055 
املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح ٨٦ ػبلؿ دٛكري أيب 

 ٦٪ىٮر املةدؿيؽم ٔؿض ك٩ٞؽ
 قٕٮد ا٣ٕؿييف

ٔجؽالؿمح٨   75
 قةٔؽ ا٣ٞؿيش

43380147 
املكةا٢ املكت٪جُح ٨٦ داعء األ٩بيةء يف 

 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
 ٚ٭ؽ ا٣ٞؿيش

76  
ٚة٧َح ٦ؽ٬ل 

 اثلبييت
 يلع املٞٮيش املكيط امل٪ذْؿ يف ادلية٩ح احل٭ٮديح 43580041

ظة٦ؽ ظ٪ةف   77
 أثكؿ ا٣ٛيك

 ابل٭جيس رزؽ اجلجٮة كاأل٩بيةء يف اتل٧٤ٮد دراقح ٩ٞؽيح 43380341
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78  
قٕيؽ 

ٔجؽا٣ٞةدر 
 صة٦ٓ

٪يح كمٮٝٙ اإلقبلـ ٦٪٭ة 43280382  يلع ا٤ٕ٣يةين الَٮ

ٔجؽاهلل يلع   79
 الؿميؽ

 قٕٮد ا٣ٕؿييف احلٞني يف االٔذٞةد ظٞيٞذ٫ ك٩ٮا٫ٌٝ 43388653

ٔجؽالؿمح٨   81
 مؿزكؽ اهلؾيل

43180225 
حت١ي٥ ا٣ٕةدات كاألٔؿاؼ ا٣ٞج٤يح دراقح 

 ٔٞؽيح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 احل٧يؽم

83  
ػؽجيح يلع 
 ٦ؽيل جبٮم

43480172 
دىؽيٜ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ملة صةء يف اتلٮراة ٨٦ 

 أوٮؿ االٔذٞةد
 إظكةف مؿزا

إرساء َةرؽ   82
 ابل١ؿم

43380334 

دُجيٞةت أ٦ري املؤ٦٪ني ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب 
اجليب وًل  ريض اهلل ٔ٪٫ ا٣ٕٞؽيح ثٕؽ كٚةة

 اهلل يلع كق٥٤

 ٔجؽاهلل ق٧ٟ

81  
٩ةيٙ حم٧ؽ 

ٔٮاض 
 ا٣ٕٛييف

42780192 
دٞكي٥ املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح ٔ٪ؽ املذلك٧ني إىل 

 ٤ٞٔيةت ك٤ٞ٩يةت دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح
 أمحؽ ٝٮميت

٩ٮر ادلي٨ ث٨   84
 حم٧ؽ ٦ٛذةح

42980518 

دججيح الٮالة كاحلاكـ ىلع أظاكـ مةد٥ ػري 
٤ي٭٥ األ٩ةـ أك أظؽ الىعةثح ال ١ؿاـ ٤ٔي٫ ٔك

 الىبلة كالكبلـ

وة٣ط دربةش 
ـ٬ؿاين  ال

ٔجؽاهلل ػرض   85
 اذلكييب

 ٣ُٙ اهلل ػٮص٫ دٮظيؽ األق٧ةء كالىٛةت يف ا١ٛ٣ؿ الىٮيف 43388198
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وة٣ط حم٧ؽ   86
ـ٬ؿاين  ُٔيح ال

 ٬نةـ الىيين دٮظيؽ الؿبٮبيح ٔ٪ؽ الك٤ٙ 43488472

ػؽجيح يلع آؿ   87
 ٬ةدم

 ابل٭جيس رزؽ راقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيحصؾكر ا١ٛ٣ؿ ابلةَين د 43580322

88  
احلةج محٮ 

 قيؽم املؼذةر
 امحؽ ٝٮميت صؾكر رقةا٢ إػٮاف الىٛة دراقح ٔٞؽيح 43388151

٩ةدر دػي٢   89
 ا٣ٞسةيم

43388049 
ص٭ٮد اث٨ ا٣ٞي٥ ؼ دٞؿيؿ كقُيح ا٣ٕٞيؽة 

 اإلقبل٦يح
 ٔجؽاهلل ادل٦ييج

يٮنف ٔجيؽ   91
 اهلل الىةٔؽم

 ؿ يف دٞؿيؿ اتلٮظيؽص٭ٮد اإل٦ةـ اث٨ صؿي 43088093
ٔجؽاهلل حم٧ؽ 

 ا٣ٞؿين

93  
حم٧ؽ مؿزكؽ 

 ادلٔضةين
43388135 

ص٭ٮد النيغ ق٤ي٧ةف ث٨ محؽاف رمح٫ اهلل 
 يف دٞؿيؿ ا٣ٕٞيؽة

 يلع ا٤ٕ٣يةين

قة٦يح يلع   92
 ا٣ٕىييم

43180034 

ص٭ٮد ٧٤ٔةء املك٧٤ني يف الؿد ىلع النيٕح 
االزىن ٔرشيح يف ا٣ٞؿ٩ني اثلة٣ر كالؿاثٓ 

ن كدراقح  دمٕة

 ق٤ٮل املع٧ةدم

٦٭٪ؽ يلع   91
 ا٣ٞؿين

 ظٞيٞح ا٣ٕجةدة كالرشؾ ٚي٭ة 43488507
ٔجؽالؿظي٥ 

 الك٤يم

94  
ظكني قيؽ 

حم٧ؽ 
 ٔجؽا٣ٞةدر

 دػٮؿ اجلىةرل يف اإلقبلـ دراقح حت٤ي٤يح 43380302
أثٮ زيؽ حم٧ؽ 

 ميك
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ظك٨ ٔجؽاهلل   95
 ا٣ٕةَيف

ة ا٣ٕجؽ دراقح ٔٞؽيح 43380186 ة الؿب كًر  ٚ٭ؽ ا٣ٞؿيش ًر

مىُىف مؿي٥   96
 يلع

 ق٤ٮل املع٧ةدم قٛؿ املـا٦ري دراقح ٔٞؽيح 43380340

97  
أمحؽ قٕيؽ 

 ا٧ٕ٣ٮدم
43080157 

مج٭ةت صٕٛؿ الكجعةين يف مكةا٢ اتلٮظيؽ 
 ٔؿض ك٩ٞؽ

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

يرسم ٔس٧ةف   98
 إثؿا٬ي٥ قةيف

 ٣ُٙ اهلل ػٮص٫ مُعةت الىٮٚيح دراقح ٩ٞؽيح 43380313

99  
ٚٮاز ٚؿظةف 

 الن٧ؿم
43380397 

ةت رب ا٣ٕةملني لن٧ف ادلي٨ ث٨ املعت وٛ
 ـه٨٦ ثؽايح ثةب الؿزؽ 789 -ق 732الىة٦خ 

 إىل ثؽايح ثةب اخلٮؼ كالؿصةء

 ٬نةـ الىيين

311  
ىح محيؽاف  ًك

ٚؿظةف 
 الرشارم

43180031 
وٛةت رب ا٣ٕةملني لئل٦ةـ م٧ف ادلي٨ أيب 

 ثكؿ ث٨ املعت الىة٦خ دراقح كحتٞيٜ

٬نةـ إق٧ةٔي٢ 
 الىيين

صةثؿ ٔٞي٢   313
 ثؿ ا٣ٕجؽيلصة

43180225 

وٛةت رب ا٣ٕةملني لئل٦ةـ م٧ف ادلي٨ اث٨ 
املعت الىة٦خ املٞؽيس احل٪جٌل ٨٦ ثةب 
اجل٧ٓ ثني اخلٮؼ كالؿصةء ىلع ثؽايح ثةب 

 ٦ةصةء يف املىةٚعح

قةل٥ حم٧ؽ 
 ا٣ٞؿين

رٝيح ٩بي٢   312
 ال١كةر

43580146 
َةاٛح اآلمل يف املكيعيح يف أمؿيكة 

 دراقح ٔٞؽيح
 اثٮ زيؽ ميك
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ةرس أ٦ني اهلل ي  311
 ٔجؽالؿمح٨

43380309 
ٔٞيؽة اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ احلك٨ النحجةين 

312 - 389 ٬ 
 قٕٮد ا٣ٕذحيب

٩ةدر حم٧ؽ   314
 ثةكزيؿ

 ٥٤ٔ الالكـ أقجةب ننأد٫ كمؿاظ٢ دُٮرق 43188323
قٕٮد قٕؽ 

 ا٣ٕذحيب

315  
ظكني قيؽ 

 حم٧ؽ
43380302 

٤ٚكٛح ا٣ُةٝح ال١ٮ٩يح كمٮٝٙ اإلقبلـ 
 ٦٪٭ة

 أثٮ زيؽ ميك

316  
٩ٕةـ ا

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 امل٪ىٮر

43280441 

٠ذةب وٛةت رب ا٣ٕةملني لئل٦ةـ م٧ف 
ادلي٨ أيب ثكؿ حم٧ؽ ٨٦ ثةب ٝٮؿ اجليب 

وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ ٝؽر اهلل ٦ٞةديؿ 
اخلبلاٜ ٝج٢ أف خي٤ٜ الك٧ةكات 

 كاألرض

 ٬نةـ الىيين

أ٦ة٦ح حم٧ؽ   317
 امل٭ؽم

43280358 

٠ذةب وٛةت رب ا٣ٕةملني لئل٦ةـ م٧ف 
ثكؿ حم٧ؽ ٨٦ ثةب ٦ةكرد يف ادلي٨ أيب 

األوٮات كاحلؿكؼ كأ٩٭ة الكـ الؿظي٥ 
 الؿؤكؼ

 ٬نةـ الىيين

أ٦ي٧ح ٔحىس   318
 مك٧ٌل

43380296 

٠ذةب وٛةت رب ا٣ٕةملني لئل٦ةـ م٧ف 
ادلي٨ ايب ثكؿ حم٧ؽ ٔجؽاهلل أمحؽ 

املعت الىة٦خ ٨٦ ثةب يف أ٢٬ ابلؽع 
كاأل٬ٮاء كا٣ْ٪ٮف إىل آػؿ ال١ذةب دراقح 

 كحتٞيٜ

أمحؽ  ٔجؽاهلل
 ا٣٘ة٦ؽم
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319  
أمحؽ 

ٔجؽالؿمح٨ 
 ادل٦ييج

43288051 

٠نٙ األرسار ك٬ذٟ األقذةر أليب ثكؿ 
ابلةٝبلين دراقح كحتٞيٜ ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ 

ح ٨٦ ٝٮهل "ك٬ؾا ثةب ٨٦ ٬ؾية٩٭٥  املؼَُٮ
إىل ٩٭ةيح  97كػؿاٚةد٭٥" ٨٦ لٮح ر٥ٝ 

 233املؼُٮط لٮح ر٥ٝ 

وة٣ط دربةش 
ـ٬ؿاين  ال

ٚةاـة ٦٪ىٮر   331
 ا٤ُ٣يح

43088242 
حم٧ؽ ث٨ يٮقٙ الك٪ٮيس ٦٪٭ض٫ كآراؤق 

 االٔذٞةديح ٔؿض ك٩ٞؽ

اثتكةـ أمحؽ 
 دمةؿ

333  
ق٤ُةف 

ٔجؽاهلل ٔٮض 
 احلةريث

43380079 
مك٤ٟ اإللـاـ ٔ٪ؽ ا٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح يف 

 ثةب الىٛةت
 يلع املٞٮيش

332  
قٕٮد ُٔيح 

ـ٬ؿاين  ال
43280140 

مك٤ٟ الكري كاتلٞكي٥ كدُجيٞةد٫ ىلع 
 دراقح ٩ٞؽيح مكةا٢ االٔذٞةد

 ٔجؽاهلل ادل٦ييج

ظك٨ حم٧ؽ   331
 ٦٪ري ا٣ٞؿيش

 ٦ٛ٭ٮـ احلؽ األدىن يف اإلي٧ةف دراقح ٔٞؽيح 43488393
ٔجؽأـيـ 

 احل٧يؽم

رمح٫ ٧ٔؿ   334
 أمحؽ ٚبلد٫

42980087 
٦ٞذٌيةت دٮظيؽ الؿبٮبيح ا٤٧ٕ٣يح ٨٦ 

 ػبلؿ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
 اعئنح ركزم

335  
ٔجؽاهلل حمك٨ 

 ا٣٘ة٦ؽم
43288058 

ن كدراقح ٦٪ةّؿات اث ٨ دي٧يح ا٣ٕٞؽيح دمٕة
 كحت٤يبلن 

ٔجؽاهلل ٧ٔؿ 
 ادل٦ييج

ٚ٭ؽ رمؽاف   336
 املُريم

43180019 
٦٪٭ش اث٨ دي٧يح يف الؿد ىلع الؿاٌٚح ٨٦ 

 ػبلؿ ٠ذةث٫ ٦٪٭ةج الك٪ح
 ٚ٭ؽ ا٣ٞؿيش
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ٔجؽا٣ٕـيـ يلع   337
 ػةف

43380301 
٦٪٭ش ابلؼةرم يف دراقح أظةدير ا٣ٛنت 

 دراقح ٔٞؽيح

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 احل٧يؽم

ة٧َح إثؿا٬ي٥ ٚ  338
 ٔكريم

43280080 
٦٪٭ش ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف إزجةت وٛح 

 الٮظؽا٩يح هلل دٕةىل
 قٕٮد ا٣ٕؿييف

قةرة ظك٨   339
 ُٔيح

43680002 

٦٪٭ش ميغ االقبلـ اث٨ دي٧يح يف اتلٕةم٢ ٦ٓ 
النج٭ةت يف ثةب دٮظيؽ املٕؿٚح كاالزجةت 

ن   أ٧٩ٮذصة

 امحؽ ٝٮميت

321  
أمحؽ ٚ٭ؽ مـيؽ 

 اخلُةؼ
43388647 

٦ةـ ا٣رت٦ؾم يف ا٣ٕٞيؽة ٨٦ ػبلؿ ٦٭ش اإل
 ٠ذةث٫ اجلة٦ٓ

قٕؽ يلع 
 الن٭ؿاين

٬ؽي٢ حيىي   323
 ق٧يط

 ٔجؽاهلل ادل٦ييج مٮٝٙ اإلثةًيح ٨٦ اإل٦ة٦ح 43580297

أمحؽ ٔجؽاهلل   322
 اعثؽي٨

43280315 
مٮٝٙ اإل٦ةـ أيب ظة٦ؽ ا٣٘ـايل ٨٦ ٔٞةاؽ 

 ابلةَ٪يح
 يلع ٩ٛيٓ ا٤ٕ٣يةين

321  
إثؿا٬ي٥ اعيل 

 املةليك
43488454 

مٮٝٙ اجلةظِ ٨٦ ٩ْؿيح اإل٦ة٦ح ٔ٪ؽ 
 النيٕح

ـ٬ؿاين  وة٣ط ال

٬ةصؿ قٕٮد   324
 الرشي٥

43480366 
مٮٝٙ النيغ ٔجؽاهلل ث٨ صربي٢ ٨٦ 

 اجلٮازؿ ا٣ٕٞؽيح املٕةرصة
 ٔجؽاهلل ادل٦ييج

زي٪ت ىلع   325
 أمحؽ ٧ٔؿ

43580295 
مٮٝٙ املؽرقح ا٤ٕٞ٣يح احلؽيسح ٨٦ االي٧ةف 

 ثة٣ٞؽر دراقح ٩ٞؽيح
 قٕٮد ا٣ٕؿييف
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 الطالبة

الرقم 
 امعياجل

 اسم املشرف عنوان الرسالة

مؿكة ٚيى٢   326
 ي٧ةين

43480171 
مٮٝٙ املؽرقح ا٤ٕٞ٣يح احلؽيسح ٨٦ 
 مكةا٢ اتلٮظيؽ دراقح حت٤ي٤يح ٩ٞؽيح

 اثتكةـ دمةؿ

327  
إي٧ةف 

ٔجؽاهلةدم 
 قٕيؽ رايض

43180027 
مٮٝٙ املؽرق٫ ا٤ٕٞ٣يح احلؽيس٫ ٨٦ 

 مكةا٢ اجلجٮات ٔؿض ك٩ٞؽ
 ٚ٭ؽ ا٣ٞؿيش

ق٤ىم قٕيؽ   328
 املذٕةين

43080017 
االزىن ٔرشيح يف ٩ٞؽ الـيؽيح ل٤نيٕح 

 مكأ٣ح اإل٦ة٦ح

٬نةـ اق٧ةٔي٢ 
 الىيين

329  
٬ةين مة٠ؿ 

 ا٣برشم
43280141 

٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔيح كق٥٤ يف 
 دؿقيغ اإلي٧ةف ثة٣ٞؽر

 وة٣ط دربةش

أ٦ةين ق٤ي٧ةف   311
 ا٣ٕٮيف

43480155 
٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔيح كق٥٤ يف 
 دؿقيغ ٔٞيؽة اإلي٧ةف ثةحلٮـ اآلػؿ

 اثتكةـ دمةؿ

ء زًلؿية مي٧ة  313
 حم٧ؽ

43480139 
٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف 

 دؿقيغ اإلي٧ةف ثةهلل دٕةىل
 اعئنح ػٮدةين

312  
يٮقٙ 

ٔجؽا٣ٕـيـ 
 اجلضيؽم

43388659 
٬ؽم اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف 

 دؿقيغ ٔٞيؽة اإلي٧ةف ثةأل٩بيةء كالؿق٢
 قةل٥ ا٣ٞؿين

ٚة٧َح وٛيط   311
 ا٣ٞةريح

43480165 

٤ٔي٫ كق٥٤ يف  ٬ؽم اجليب وًل اهلل
دؿقيغ ٔٞيؽة اإلي٧ةف ثةملبلاكح 

 كال١ذت

 قةل٥ ا٣ٞؿين
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ةالرسائل   املسجل
ة: الكراءات]التخصص:   [ماجستري[  ]املرحل

 اسم الطالب/الطالبة م
الرقم 

 اجلامعي
 اسم املشرف عنوان الرسالة

 43670059 اغدق ٔجؽاملذ١رب ٦٘ؿيب  3

دٮصي٫ مٮا٨َ االدٛةؽ 
كأزؿ٬ة كاالػذبلؼ ثني ا٣ٞؿاء 

 ىلع املٕىن دراقح حت٤ي٤يح

 يةقني املعي٧ؽ

 

الخريصي 

 هـ4/4/1438      
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