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SUUDİ ARABİSTAN ÜNİVERSİTELERİNDE AKAİD-KELÂM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ 
ÇALIŞMALARA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM 

A CRITICAL APPROACH TO THE GRADUATE STUDIES IN AKAID-KELÂM FIELD AT THE 
UNIVERSITIES OF SAUDI ARABIA 

                    Ahmet BARDAK* 
               Öz 

Kelam akaid ve mezhepler tarihi alanında lisans ve lisansüstü çalışmaların son yıllarda arttığı görülmektedir. Bazı ülkelerdeki 
hakim mezheplerin kimi zaman bu lisansüstü çalışmaların çeşidine ve içeriğine tesir ettiği görülmektedir. Özellikle de selefi düşünceye 
sahip ülkelerde bunun açık örneklerine rastlamaktayız. Buna en güzel örnek Suudi Arabistan’da yapılmış olan lisansüstü çalışmalarıdır. 
İlmi araştırmalardaki objektiflik kriterinin Suudi Arabistandaki bu çalışmalarda sağlandığı söylenemez. Bu ülkedeki Selefi düşüncenin 
lisansüstü çalışmalara konu seçimi ve içerik bakımından etki ettiği görülmektedir. Bunun mezhebi sebepler yanında siyasi ve diğer 
sosyal sebepleri de vardır. Bu çalışmada Suudi Arabistan’da yapılmış olan lisansüstü çalışmaların içeriği, bu ülkedeki hâkim Selefî 
Hanbeli düşüncenin yapısı, bu düşüncenin lisansüstü çalışmalara olan etkisi incelenmiş ve bu alanda yapılan çalışmaların listesi 
sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Suudi Arabistan, Akaid, Kelâm, Felsefe, Lisansüstü 

  

It seems that the studies of undergraduate and graduate studies in the history of Kelam akaid and sects have increased in 
recent years. It is seen that dominant denominations in some countries have sometimes influenced the content and content of these 
postgraduate studies. Especially in countries with a predominantly Salafies conception, we find these clear examples. The best example 
of this is the graduate studies in Saudi Arabia. It can not be said that the objectivity criterion in scientific research has been provided in 
these studies in Saudi Arabia. It seems that the Salafi thinker in this country has an influence on the topic selection and content of the 
graduate work. There are political and other social reasons as well as sectarian reasons. In this study, the contents of the post-graduate 
studies in Saudi Arabia, the structure of the judge Salafi Hanbalis thinker in this country, the effect of this on graduate studies, and the 
list of the works done on this field are presented. 

 Abstract: Saudi Arabia, Akaid, Kalam, Philosophy, Graduate. 

 

 

Giriş 

Suudi Arabistan’da 7 tanesi özel 25 tanesi resmi olmak üzere toplam 32 üniversite bulunmaktadır. 
Bu üniversiteler şunlardır: 

Kamu: 1. 2  جامعة أم القرى. جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية   .4  جامعة اإلسالمية .3  جامعة ادللك سعود   5. جامعة ادللك  
.6 عبدالعزيز جامعة ادللك فيصل   7. جامعة ادللك فهد للبًتول وادلعادن   8. جامعة ادللك خالد   9. جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرمحن للبنات   10. جامعة  
.11 طيبة جامعة القصيم   12. جامعة الطائف   13. جامعة جازان   14. جامعة اجلوف   15. جامعة حائل   16. جامعة تبوك   17. جامعة الباحة    18. 
.19 جامعة الدمام جامعة حلدود الشمالية   20. جامعة جنران   21. عة اخلرججام   22. جامعة شقراء   23. جامعة اجملمعة  جامعة ادللك عبد اهلل للعلوم  .24 
.25 والتقنية جامعة ادللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية    Özeller: 1. 2 جامعة األمَت سلطان األىلية. جامعة األمَت زلمد بن فهد األىلية   3. جامعة  
.4 العربية ادلفتوحة جامعة الفيصل   5. جامعة اليمامة األىلية                                    جامعة دار العلوم .7 جامعة عفت األىلية للبنات .6 

Lisansüstü çalışmaların yer aldığı bu çalışmamız Suudi Arabistan’da bulunan عبدالرمحن جامعة األمَتة نورة بنت جامعة اإلمام  -- 
امعة أم القرىج -- زلمد بن سعود اإلسالمية  üniversiteleri bünyesinde yapılan اجلامعة اإلسالمية ve جامعة ادللك عبد العزيز  -- جامعة ادللك سعود -- 

lisansüstü çalışmaları içermektedir. Burada tespit edilen akaid ve kelâm ilmine dair çalışmalar 2477 sayfadan 
oluşan üniversite ve kütüphanelere ait kataloglardan yararlanılarak ortaya çıkartılmıştır. Bu fihrist ve 
kataloglar Mektebetü’l-Melik Fahd el-Vataniyye ile yukarıda adı geçen üniversitelere aittir. Bu fihristler 2018 
yılına ait güncel fihristlerdir. Buradan 460 adet akaid, kelâma ve mezhepler tarihine dair yüksek lisans ve 
doktora çalışması tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere oransal olarak bakıldığında kelam ve akaid alanındaki 
çalışmaların fazla olduğu söylenemez.  Çalışmalarda toplamda dört adet kelâm ilminin adının geçtiği 
görülmektedir. Bunlar da ekseriyetle kelâm ilmini zemmetmeye yönelik çalışmalardır. Kelamı ilgilendiren 
paralel felsefi konulardaki çalışmaların kelâmî alana göre daha da az olduğu görülmektedir. Bunun 
sebeplerine makalenin ilerleyen bölümlerinde değinilecektir. 

1. Suudi Arabistan’daki Selefî Düşünce Hakkında Genel Değerlendirme  

                                                           
* Dr. Öğr. Üyesi, Hakkâri Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam ve Mezhepler Tarihi. 

http://www.sosyalarastirmalar.com/


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 11     Sayı: 57     Haziran 2018  

The Journal of International Social Research 
Volume: 11      Issue: 57     June 2018      

 

 - 766 - 

Suudi Arabistan’daki Selefî düşüncesinin evveliyatı, ashab-ı hadis denilen özellikle Mu’tezileye karşı 
mücadele eden ve naslardan yana tavır alanların metoduna dayanmaktadır. Bunlara göre itikadi konularda 
asl olan nasların bize bildirdikleridir. Bu konular Kur’an ve sünnet bağlamında ele alınmalı, ikisinin alanı 
dışına çıkartılmasına izin verilmemelidir. Bu yüzden özellikle itikadi meselelerde nakli bilgiye mutlak 
manada teslimiyet gerekir.  Selefiler’e göre bu metot ashabın metodudur ve bu konularda tevile 
girilmemelidir.1 Selefî düşüncede nakli bilginin değeri kelâm ve felsefenin kullandığı akli bilgiye göre daha 
değerlidir. Hatta nakli bilginin akli bilgi ile kıyas edilmesi bile abestir. Selefiyye’ye göre itikada dair ayet ve 
sahih rivayetlerin dışına çıkılarak re’y ile yorum yapılması uygun değildir. Onlara göre müteşabihatlarda da 
bu tavır korunmalı, konuyla ilgili ayetlerin tevil edilmemesi gerekir. Selefiyye’ye göre buna aykırı 
davranmak kişileri teşbih ve tecsim gibi bazı hatalara iletecektir. Dolayısıyla Selefiler itikadi konularda 
teslimiyetçi bir nascılık tavrının sergilenmesini savunmuşlardır.  Bunun için itikadi konuların naslar dışında 
akli alanda tartışılmasını savunan kelam ve felsefe gibi ilim ekolleri zemmetmişlerdir. Onlara göre 
kelâmcıların en büyük hatası nassın alanında bulunması gereken akide konularını aklın alanına 
sokmalarıdır. Selefi düşünceye sahip bazı âlimlerin kelamı aşırı derecede zemmeden, hatta küfür ile itham 
eden çok sert eleştirileri de mevcuttur. Ancak şunu belirtmek gerekir ki Selefiliğin kelama bakış açısındaki 
bazı aşırı görüşler kelamın ilk dönem temsilcilerine özellikle de Mu’tezile mezhebine karşıdır. Eş’arilik ve 
Maturidiliğe karşı aynı sertlikle bir muhalefet görülmemektedir. Fakat Mu’tezile mezhebine karşı da olsa 
kelamcıların tekfire varan bu ithamları hak etmediklerini belirtmemiz gerekir. Günümüzde de Suudi 
Arabistan’daki hâkim Selefî, Hanbeli çizginin genel olarak kelâm ilmi, felsefe ve bu bağlamda akli bilgiye 
bakış açısındaki negatif tavrının devam ettiği görülmektedir. Özellikle lisansüstü çalışmalarda selef 
akidesinin görüşlerini nakzeden kişilerin eserlerine yer verilmemektedir. Bazı dönemlerde yukarıda 
belirlediğimiz bu bakış açısında kısmi yumuşamalar olmuş ise de kelam ve felsefeye karşı geçmişten tevarüs 
etmiş bu olumsuz tavır, bugün Suudi Arabistan’daki lisansüstü çalışmalarda kendini göstermeye devam 
etmektedir.  

2. Suudi Arabistan’daki Lisansüstü Çalışmaların Yönetmeliklerine  Genel Bir Bakış 

Suudi Arabistan üniversiteleri özellikle Arap dünyasında muteber kabul edilmektedir. Son 
zamanlarda bu üniversitelerde yapılan lisansüstü çalışmaların hem arttığına hem de bu çalışmaların dijital 
ortamda araştırmacıların istifadesine sunulduğuna şahit olmaktayız. Özellikle Riyad’da bulunan Kral Faysal 
Araştırma ve İslami Çalışmalar Merkezi’nin bu konuda önemli adımlar attığını biliyoruz. Bu tür çabalar ile 
Suudi Arabistan’da üniversitelerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi gaye edilmektedir. Acaba tezlerin tasnifi 
ve okuyucularına takdimi hakkında yapılan bu teknolojik çalışmalar tezlerin içeriği ve bilimselliğiyle paralel 
mi ilerlemektedir, bu tartışmalıdır. Günümüzde Suudi Arabistan’da üniversiteler ve eğitim bakanlığı 
tarafından yükseköğretimde akademik olarak verimliliğinin arttırılması ve lisansüstü tezlerin daha kaliteli 
hale getirilmesi için bilimsel kongreler düzenlenmektedir.2 Bu kongrelerde üniversitelerin tüm alanlarında 
ulaşılması gereken ilmi hedefler belirlenerek bu konularda yapılacak düzenlemeler, kurulması gereken ilmi 
komisyonlar ve bunların nitelikleri tespit edilmeye çalışılmaktadır.  

             Suudi Arabistan’ın önemli üniversitelerinden birisi olan Câmiatu’l-Melik Suûd Üniversitesi’nin 
hazırladığı yükseköğretim ve lisansüstü eğitim kriterlerinin yer aldığı bir çalışmaya baktığımızda 
üniversitenin öğrencilerden öncelikli olarak bekledikleri hakkında malumatlarını görmekteyiz.3 Burada 
lisansüstü çalışmaların niteliklerinin sıralandığı listede her şeyden önce araştırmacıların İslami ilkelere, 
değerlere, kurallara, üniversitenin belirlediği yönetmeliklere ve ülkenin geleneklerine uymak zorunda 
olduklarına vurgu vardır. Ayrıca lisansüstü çalışmaları yapanların, Câmiatu’l-Melik Suûd Üniversitesi’nin 
ve Eğitim Bakanlığı’nın hedefleri ve amaçları ile uyumlu olmaları istenmektedir. Eğitim Bakanlığı’nın 
hedefleri de aynı üniversitelerde olduğu gibi İslamî değerler ve Suudî Arabistan’daki hâkim Selefî Hanbeli 
çizginin belirlediği bir din anlayışıdır. 

 Diğer önemli üniversitelerden birisi olan el-Camiatu’l-İslamiyyetu bi’l-Medine’nin yayınladığı 
lisansüstü ilkeleri kılavuzundaki tez kriterlerinde de benzerlikler bulunmaktadır. Buna göre tezlerin 
öncelikle İslam’ın mesajını yayan ve onu savunan, Resulullah (a.s) ın sünnetine uygun, toplum hayatının 
dindarlığına, din ve dünyaya ait meselelerin çözümlerine katkı sağlayan, İslam mirasını koruyan bir tarzda 
olması tavsiye edilmektedir.4 Lisansüstü çalışmaları yapan öğrencilere Cenab-ı Hakk’ın emirlerine uymaları, 

                                                           
1 Selefî Hanbeli düşüncenin konuya bakışı hakkındaki örnekler için bknz. Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı Selef, Kelam, Tasavvuf, 

Felsefe, Dergâh Yayınları, II. Baskı, İstanbul 2017, shf. 48-62.  
2Örneğin bkz. http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/dlyl_ktb_lrsyl_llmy.pdf; “ للبحث العلمي من منظور التقومي الشاملة ندوة: التقومي يف التعليم اجلامع مرتكزات و تطلعات: متطلبات اجلودة 

2030األكادديي باجلامعات السعودية ضمن رؤية  ” جامعة اجلوف ادلملكة العربية السعودية    s. 81-91; 6002)الماجستير/الدكتوراه( بجامعة طيبة الرسائل العلمية  . 
3 http://ksss.ksu.edu.sa/Conditions.aspx; http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/dlyl_ktb_lrsyl_llmy.pdf. 
4 http://iu.edu.sa/uploads/files/Hstud_daleel_(0).doc 

http://ksss.ksu.edu.sa/Conditions.aspx
http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/dlyl_ktb_lrsyl_llmy.pdf
http://iu.edu.sa/uploads/files/Hstud_daleel_(0).doc
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ibadetlerini yerine getirmeleri, Allah’ın yoluna davet etmeleri, İslam ahlakı ile ahlaklanmaları, 
gayrimüslimlerin davranışlarından kaçınmaları, onların sapkın fikirlerinden uzak durmaları hakkında 
nasihatlerde bulunulmaktadır. Diğer bir önemli üniversite olan Camiatu’l-Melik Faysal Üniversitesi’nin 
kriterlerinde de benzer şartların sıralandığı görülmektedir.5  

 Suudi Arabistan’daki üniversitelerde hazırlanan tez yazım yönergelerinde yukarıda belirtilen ana 
hedeflerin dışında tezlerin içeriğinin ve bilimsel üslubunun nasıl olması hakkında da detaylı bilgiler 
verilmektedir. Camiatu’l-Melik Suûd Üniversitesi lisansüstü öğrencileri için hazırladığı kitapçıkta 
öğrencilere öncelikle konu seçimine odaklanmaları, sonrasında ise bolca okumaları tavsiye edilmektedir.6 
Konu seçiminde öğrencilerin özgünlüğe dikkat etmeleri ve metoda önem vererek yeni bilgilere ulaşmalarını 
istenmektedir. Konu seçimindeki başarının tezin başarısına yardım edeceğine vurgu yapılmaktadır. 
Çalışmalarda dipnotlara özellikle dikkat edilmesi ve üniversitenin belirlediği kriterlere uyulmasında titiz 
davranılması istenmektedir. Tezde verilerin sağlamlığına ve gerçekliğine dikkat edilmesi istenerek, 
araştırmanın önyargısız ve tutarlı olması vurgulanmaktadır. Tezlerde şeklen belirlenen standardın dışına 
çıkılmadan konuların serpiştirilmesi zorunlu kılınmaktadır. Öğrencilerin okumalarını kartlara kaydederek 
tez için hazırladıkları bilgilere daha kolay ulaşabilecekleri tavsiyesinde bulunulmaktadır. Öğrencilerin elde 
ettikleri bulgular konusunda emin olmaları, konuya rasyonel bakmaları, günümüz gerçeklerinden kopuk, 
sübjektif bakış açısıyla değerlendirmelerden kaçınmaları istenmektedir. Tez yazımında açık ve bilimsel bir 
dil kullanılması ve eksik bilgi ile bir hükme varmamaları talep edilmektedir. Tezde karşı tez ve eleştirilerin 
sürekli olarak canlı tutmanın, çalışmanın bilimsel seviyesine katkı sağlayacağı belirtilmektedir. Bir sonuca 
veya kanıya varılınca bunun mutlak manada doğru olmadığını, bu sonuçların sürekli sorgulanması gerektiği 
belirtilmektedir. Tezdeki bilimsel verilerin anlaşılması için kullanılan cümlelerin önemine vurgu yapılarak 
kinaye, mecaz gibi, net bir algı oluşturmayan ifadelerinden mümkün mertebe kaçınılması istenmekte, tezde 
herkesin malumu olan bilgiler hakkında geniş malumatların verilmesinden kaçınılması istenmektedir. 
Özellikle tezde kullanılan bilgilerin atıflarına dikkat edilmesi, referans verilmeden başkalarının fikirlerinin 
aktarılmasının suç olduğu ve tezin reddedilme sebebi olduğu hatırlatılmaktadır. Öğrencilere tezde herhangi 
bir yararı olmayan bilgileri zikretmenin yersiz olduğu belirtilmektedir. Tezde kullanılan yazı dilinin ister 
Arapça ister İngilizce olabileceği, ancak bu iki dilin kullanılmasında imla kurallarına mutlak manada 
uyulması istenmektedir.7   

 Camiatu’l-İmam Muhammed Üniversitesi’nin yönergesinde de bilimsel çalışmanın plan bakımından 
yönergelere uyumlu olması, bilimsel bir dil kullanılması ve niteliksel kanıtlar ile konunun ele alınmasına 
vurgu vardır.8 Yönergede aynı zamanda araştırmacının çalışmasında neyi amaçladığını kesin bir kanaatle 
bilmesi gerektiğine işaret edilmektedir. Mantıksal önermelere dikkat edilmesi bütün tez yönergelerinde 
olduğu gibi burada da mevcuttur. Bu yönergede tez aşamasında elde edilen bilgilerin belli bir ilmi kriter 
süzgecinden geçirilerek amacına uygun bir şekilde kullanılması, özellikle terimlerin yerli yerince 
kullanılması istenmektedir. Bu yönergeye göre araştırmacı alt hedeflerden ana hedefe yönelecek şekilde 
tedricen konu hakkında hedefler belirlemeli, tespit ettiği noktaları tezde açık ve anlaşılır bir şekilde ifade 
etmelidir. Dikkatimizi çeken diğer bir şey de bu yönergede lisansüstü çalışmaların özellikle pratikte 
kullanımının olmasının önemine dikkat çekilmiş olmasıdır.9 Bu yönergede de lisansüstü çalışmanın hedef ve 
sınırlarının belirlenmesine vurgu vardır. İmam Muhammed Üniversitesi çalışmalarda konu hakkında önceki 
çalışmalara ve literatüre dikkatle bakılmasını istemektedir. Böylece daha önce tartışılan konulardan elde 
edilen verilerden yararlanılmış, bu vesileyle yapılan çalışmanın zayıf ve eksik yönleri tespit edilmiş, bir 
önceki çalışmalara nelerin eklenebileceği tespit edilmiş olunmaktadır. Aynı üniversite araştırmaları belgesel, 
alan ve deneysel olarak üçe ayırarak bunların metotlarının farklılıklarına vurgu yapmaktadır.10 Yine tanı, 
değerlendirme ve gelişme aşamaların her birinin önemine vurgu yapılarak tezde çok yönlü tanımlayıcı ve 
deneysel yaklaşımlarda bulunulmasının önemine dikkat çekilmektedir. Buna göre araştırmacı 
araştırmasında betimsel, anket, karşılaştırma ve deneysel yöntemlerden hangisinin kullanılması gerekiyorsa 
bunlara dikkat ederek tezini çalışmalıdır. Araştırmacı istatistiksel veriler ile tezini izah ediyorsa burada 
tanımlayıcı ve tümdengelim yöntemlerini doğru bir şekilde ele almalıdır. Lisansüstü çalışmalarda öğrenciler 
konunun problemlerini belirli bir sıralamaya koymalı ve en önemlilerini diğerlerine takdim etmelidirler.11 

                                                           
5 https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/Sjournal/Pages/PostingRolls_03.aspx 
6 http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/dlyl_ktb_lrsyl_llmy.pdf, s. 7.  
7http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/dlyl_ktb_lrsyl_llmy.pdf,s.7vd;https://units.imamu.edu.sa/deanships/GRADUATE/Academic/  Documents/pdf; 

https://manaraa.com/public/Universities/pdf   
8 https://manaraa.com/public/Universities/pdf s. 3 vd.  
9  https://manaraa.com/public/Universities/pdf, s. 9 
10 https://manaraa.com/public/Universities/pdf, s. 11 
11 https://manaraa.com/public/Universities/pdf, s. 14 vd. 

http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/dlyl_ktb_lrsyl_llmy.pdf
http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/dlyl_ktb_lrsyl_llmy.pdf,s.7vd;https:/units.imamu.edu.sa/deanships/GRADUATE/Academic/%20%20Documents/pdf
https://manaraa.com/public/Universities/pdf
https://manaraa.com/public/Universities/pdf
https://manaraa.com/public/Universities/pdf
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Camiatu Tayyibe’nin de yönergesinde ilmi araştırma ve tez yazım üslubu, şekilsel tasarım, tablo sunumları, 
sonuç ve kaynakların nasıl yapılacağına dair kurallar sıralanmıştır. Bunun yanında araştırmanın düzeni, dil 
ve gramer kaidelerinin uygulanması gibi kurallar da belirlenmiştir.12 Şunu belirtelim ki bütün bu 
yönergelerin bizzat kendilerinin yazımının şekilsel ve üslup olarak lisansüstü tezlerdeki klasik nakilci metot 

ile aynı olması dikkatlerden kaçmamaktadır. Örneğin  جامعة طيبة nin tez yazım kılavuzunda konuya Ankebut 

29/20. ayeti ile giriş yapılmış, akabinde İmam Şafii’nin ilmin elde edilmesi hakkındaki tavsiyeleri sunulmuş, 
sonrasında yönergenin içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak Suudi Arabistan’daki tezlerin süreleri 
hakkında bilgi vermesi açısından El-Camiatu’l-İslamiyyetu bi’l-Medine’de yüksek lisans süresinin en az dört 
dönem, en fazla sekiz dönem olarak, doktorada ise en az altı yarıyıl olarak belirlenmiş olduğunu belirtmekte 
fayda vardır.13  

Suudi Arabistan’da yapılmış olan lisansüstü çalışmaların ayrı ayrı her biri hakkında bir tespit 
yapmamız bu makalenin sınırını aşmaktadır. Stil ve tarz olarak tüm lisansüstü araştırmalarının aynı 
formatta yazıldığını da iddia etmiyoruz. Fakat genel olarak diyebiliriz ki Suudi Arabistan’da yapılan 
tezlerde dikkatimizi çeken en önemli şey tezlerin yukarıda belirtilen yönergelere uygun şekilde 
yazılmadığıdır. Öncelikle lisansüstü çalışmalarda en başta dikkatimizi çeken şey tezlerdeki sayfa sayısının 
çokluğudur. Hatta öyle ki bazı tezlerin birkaç cilt olarak basıldığını görmekteyiz. Bu durum ilk başta olumlu 
görülebilir, ancak bu çalışmalardaki konuların fihristlerine bakıldığında gereksiz konuların eklenerek 
tezlerin sayfa sayısının arttırıldığını görmekteyiz. Bu da yukarıda belirttiğimiz üniversitelerin belirlediği tez 
yazım önerilerine aykırı bir durumdur. Gerçi bazı üniversiteler yüksek lisans için belirli sayfa şartı 
koymaktadır. Örneğin Camiatu’l-Emire Sümeyye Üniversitesi yüksek lisansta en az 150 sayfa şartını ortaya 
koymaktadır.  Bu da tezin hacimli olmasının temel nedenlerinin başında üniversitelerin kendi yönergeleri 
olduğu sonucunu çıkartmaktadır. Gerçi sayfa sayıları pdf kayıtlarında olduğundan word formatına göre 
daha fazla yer tutmaktadır. Buna rağmen lisansüstü çalışmalar Türkiye ile kıyaslandığında daha hacimlidir. 
Ayrıca Suudi Arabistan’daki tezlerin tümü besmele, hamdele ve bazen de uzun bir dua ile başlamaktadır, 
akabinde tezi hazırlayanın danışman hocasına olan taltifleri sıralanmaktadır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Suudi Arabistan’daki lisansüstü çalışmaların ekseriyetinde nakilci bir 
metot kullanıldığını söylemeliyiz. Bu nakiller konusunda gerçekten de tatmin edici bir yeterlilik mevcuttur. 
Ancak nakilleri yapılan malumatın ardından yazarın konuya yeni ufuklar katan görüşlerinin çok nadir 
olduğunu görmekteyiz. Bunun varlığını tezlerin sonuç kısmında tespit edebilmekteyiz. Özellikle tezlerin 
sonuç kısımlarının tezin diğer bölümleriyle kıyaslandığında çok az sayfadan oluştuğu gözden 
kaçmamaktadır. Buralarda da tezde daha önce ifade edilen cümlelerin bir tekrarıyla karşılaşılmaktadır. 
Bütün bu tespitler sonucunda özellikle toptancı bir ifadeden kaçınmak şartıyla Suudi Arabistan’daki 
çalışmaların kendi yönergelerinde belirttikleri bilimsel ve akademik kriterlere uygun olarak yazılmadığını 
söyleyebiliriz.  

Suudi Arabistan’daki lisansüstü tezlerin yukarıdaki tez yönergelerine uyulmadığını gösteren birçok 

çalışma mevcuttur. Örneğin Teftâzânî’nin İlahiyat Hakkındaki görüşlerini ele alan اإللهيات عرض ونقد لتفتازاني وموقفه منا  adlı 

Abdullah Ali el-Hüseyn’e ait doktora çalışması bize tezde kullanılan metodu vermesi bakımından önemlidir.14 
Öncelikle bu tez dört ciltten ve yaklaşık 1750 sayfadan oluşmaktadır. Bu çalışmaya baktığımızda et-
Teftâzânî’nin de hayatının 146. sayfadan 407. sayfaya yaklaşık olarak 250 sayfa yer tuttuğu görülmektedir. 
Bu tezde kelam ilminin tanımı, alanı, gelişme süreci çok ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Teftâzânî’nin 
döneminde ekonomik, kültürel ve siyasi durum, bu dönemin önemli şahsiyetlerinin hayatı anlatılarak 
anlamsız bir şekilde konu şişirilmiştir. Burada İbn Teymiyye, İbni’l-Kayyim, es-Sübkî, İbn-i Haldûn ve İbni’l-
Vezir el-Yemânî’nin hayatları geniş şekilde ele alınarak konuya dâhil edilmeye çalışılmıştır. Hâlbuki tez 
yazım yönergelerinde konuyla ilgisi olmayan meselelerin teze dâhil edilmemesi istenmektedir. Tez 
hacminin çokluğuna diğer bir örnek olarak Münif b. Ayiş b. Merzum en-Nefiî’nin “Eseru’l-İ’tizalî fî Akâidi’l-
Eşâireti” adlı Camiatu Ümmi’l-Kurâ’da yapılan doktora çalışması 1308 sayfadan oluşmaktadır. Diğer bir 
örnek Camiatu Ümmi’l-Kura Üniversitesinde yapılan İbn Hazm ve Mevkifuhu’l-İlahiyat atlı Dr. Ahmed b. 
Nasır el-Hamd’a ait doktora çalışmasıdır.15 Bu çalışmada da ilk başta dikkatimizi çeken şey tezin hacmidir. 
Tezin pdf sayfa sayısı 623 sayfadan meydana gelmektedir. Bu tezde İbn Hazm’ın hayatı hakkında 95 sayfalık 
alan ayrılmıştır. İbn Hazm’ın asrındaki siyasi ve kültürel durum hakkında da malumat verildikten sonra 
ilahiyat konularını tüm detaylarıyla anlatmaktadır. Tezin sonuç bölümüne toplamda dört sayfa 

                                                           
12 https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/DownloadCenter.aspx?SiteId=914a6544-92b8-40eb-ada0 
13 Bkz.https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/DownloadCenter.aspx?SiteId=914a6544-92b8-40eb-ada0 891e704a9268&FileId=290ee5ab-b064-441f-
807c-0e6eb5416383. 
14 Abdullah Ali Hüseyin el-Mellâ, et-Teftâzânî ve Mevkifuhu Mine’l-İlâhiyat, (Doktora Çalışması), Câmiatu Ümmi’l-Kurâ, 1996.  
15 Ahmed b. Nasıl el-Hamd, İbn Hazm ve Mevkifuhu Mine’l-İlahiyat, (Doktora Çalışması) Camiatu Ümmi’l-Kura, 1406 h.  
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ayırmaktadır. Sonuç bölümüne baktığımızda yazar bu konuyu neden seçtiğini ifade ederek konuya giriş 
yapmaktadır. Sonraki paragrafta İbn Hazm’ın hayat hikâyesini ve bıraktığı eserleri tekrar anlatmaktadır. 
Bunun akabinde İbn Hazm’a methiyelerde bulunarak sonuç kısmının birinci sayfasını tamamlamaktadır. 
İkinci sayfada İbn Hazm’ın âlemi muhdis gördüğünü ve onun bir yaratıcısı olduğu sonucuna vardığını 
belirtmektedir. Bundan sonraki cümlelerde İbn Hazm’ın kimlerle muhalif, kimlerle mutabık olduğunu 
belirterek sonuç kısmını tamamlamaktadır. Bu sonuç kısmında ilahiyat hakkında yaklaşık 623 sayfanın 
verdiği içerikten yansıyan yeni bir yaklaşım sunulduğunu görememekteyiz.  

Yüksek lisans alanında vereceğimiz örnek Suûd b. Abdilaziz el-Helef’e ait Câmiatu’l-İslamiyye bi’l-
Medineti’l-Münevvere’de yapmış olduğu el-Kâdî Ebû Ya’lâ ve Kitâbuhu Mesâilu’l-İman, adlı hicri 1410 
yılında yapmış olduğu çalışmasıdır. Bu yüksek lisans tezi 493 sayfadan meydana gelmektedir. Bu tezde el-
Kâdî Ebu Ya’la’nın hayatı hakkında 57 sayfa malumat mevcuttur. Camiatu Ümmi’l-Kura’da hazırlanan el-
Küleyni ve Takrîruhu Akidetu’ş-Şîa el-İmamiyye adlı yüksek lisans tezi 1331 sayfadan meydana 
gelmektedir.  Diğer bir yüksek lisans çalışması olan Esma binti Tevfik b. Berekât Mella Hüseyn’in “Ârâu’s-
Sâvî fi’l-Akideti ve’s-Süluk” adlı tezidir. Bu tez 649 pdf sayfa olarak yazılmıştır. Bu tezin ilk 55 sayfası es-
Sâvî’nin hayat hikâyesine ayrılmıştır. Geri kalan kısımlar onun akide ve sülük ile ilgili görüşleriyle ilgilidir. 
Bu tezin sonuç kısmı iki buçuk sayfadan oluşmaktadır. Buraya baktığımızda hamdele ve salveleden sonra 
es-Sâvî’nin Eş'arî ulemasından olduğu, ilahiyat, nübüvvat ve imamet gibi konularda onun görüşleriyle aynı 
düşündüğü belirtildikten sonra yine dua ile tez sonuçlandırılmıştır. Suudi Arabistan’daki lisansüstü 
çalışmaların bu olumsuz örneklerdeki gibi tümünün aynı olduğunu iddia etmek yanlıştır. Muhakkak ki 
yapılan çalışmalarda ilim dünyasına katkı sağlayan yerel ve uluslararası ilmi tez kriterleriyle uyumlu, 
bilimsel ideal örnekleri vardır. Ancak bu tür ideal örneklerin en azından kelam-akaid ve mezhepler tarihi 
alanında sağlanmadığını söyleyebiliriz.  

3. Suudi Arabistan’daki Akaid ve Kelâm Alanında Lisansüstü Çalışmaların Konu Bakımından 
İçerikleri 

Suudi Arabistan’daki lisansüstü çalışmalara baktığımızda ekseriyetini selef akaidinin oluştuğunu 
söylemek gerekir. Bu bağlamda tevhid ve şirk konusu Kur’an-ı Kerim ve hadisler bağlamında sıkça ele 
alınmıştır. Akaide dair çalışmaların büyük bir bölümü İslam âlimlerinin akaide dair görüşlerini 
içermektedir. Özellikle İbn Teymiyye ve Tahavî’nin bu çalışmalarda büyük bir yer tuttuğu görülmektedir. 
Bunun yanında Eş'arî ve Maturidî akaidine dair şahsiyetlerin görüşlerine de zaman zaman yer verilmiştir. 
Bu mezheplerin sembol isimlerinin akaid ve kelam konusundaki görüşleri incelenmiştir. Akide konularının 
İslam’a davet bağlamında ele alınmış olduğu da görülmektedir. Bunun akaid ve kelamın teorik alandan 
pratik hayata geçirilmesi bakımından önemli olduğunu düşünmekteyiz.  İslam akaidinin müsteşriklerin 
iddialarını çürütme bağlamında da incelenmiş, ayrıca Ehl-i Kitab ile İslam akidesi karşılaştırmalı olarak da 
ele alınmıştır.  

Lisansüstü çalışmalarda tefsir anabilim dalı altında Kur’an-ı Kerim’de akideye dair ayetler sıkça 
işlenmiştir. Özellikle surelerde geçen akideye dair konular ayrı ayrı yüksek lisans ve doktora çalışması 
olarak incelenmiştir. Akide konularının hadis ilmi çerçevesinde de ele alındığı görülmektedir. Bu bağlamda 
hadislerde iman başlığı altında ele alınan akide konularına önemli oranda yer verilmiştir. Ayrıca akaid 
konularındaki hadis rivayetlerinin sıhhatleri de hadis alanında yapılan lisansüstü konularda yer almıştır. 

Lisansüstü çalışmalarda mezhepler tarihini de ilgilendiren konulara da rastlamaktayız. Özellikle 
İslam âlemindeki mezheplerin, siyasi ve dini grupların itikadi yönden incelendiğini görmekteyiz. İslam 
âlemindeki eğitim faaliyetlerinde akide konularının nasıl verilmesi konusu da Suudi Arabistan’daki eğitim 
kurumları bağlamında yapılan çalışmalarda yer bulmaktadır.  

Kelamî alanda nübüvvet ve ilahiyat konuları müstakil başlıklarda ele alınmıştır. Bu bağlamda kelam 
âlimlerinin özellikle ilahiyat konusundaki görüşleri işlenmiştir. Allah’ın isim ve sıfatları konusu da 
“esmâü’l-hüsna” bağlamında ele alınmıştır. Felsefe konuları da lisansüstü konular arasında az da olsa yerini 
bulmuştur. Tasavvufun özellikle akideye tesirleri üzerinde duran çalışmalar da mevcuttur. Batıniyye, şefaat, 
tevessül, rabıta, keramet, evliya gibi kavramların akide yönüyle ele alındığı görülmektedir. Akide 
konusunda haberin değeri, bu bağlamda haber-i vahidin bağlayıcılığı gibi usul ile ilgili müstakil çalışmalar 
da karşımıza çıkmaktadır. Masonluk, Mehdilik ve Mesihlik konuları da lisansüstü çalışmalarında ele alınan 
diğer konulardır.   

Aşağıda listelediğimiz lisansüstü çalışmaların türleri, yayınlandıkları tarihler, yazar ve danışmanları 
ile sunulmuştur. Bu çalışmaların yüksek lisans veya doktora çalışmasına dair olduğu hakkında bilgi 
verilmiştir. Ayrıca bunların hangi üniversitelerde yayınlandıkları belirtilmiştir. Bir kısım çalışmaların 
kütüphanedeki tasnifine dair en detaylı rakamsal verileri sunulmuştur. Ayrıca bu çalışmaların ulaşılabilir 
olup olmadıkları da belirtilmiştir. Bazı lisansüstü çalışmanın ise sadece yazarı, türü, yapıldığı üniversite ve 
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tarihi verilmekle iktifa edilmiştir. Bu listelerde ele alınmış bulunan lisansüstü çalışmaların Türkiye’de 
yapılacak olan ilgili araştırmalarda en azından konu seçimi hususunda fayda sağlayacaktır. Ayrıca bu 
listenin sunulmasıyla kelam ve mezhepler tarihi alanında elimizde bulunan fihristlere bir katkı sağlayacağı 
da kesindir. Fakat unutulmalalıdır ki bu verdiğimiz liste daima güncellemeye muhtaçtır. Bu araştırma 
esnasında Suudi Arabistan’da Temel İslam Bilimleri alanında yapılmış diğer çalışmaların listelerine de 
ulaşmış bulunmaktayız. Bu listelerin de Türkiye’deki özellikle İlahiyat Fakültelerinde çalışma yapacak 
akademisyenlerin istifadesine sunulmasında yarar görmekteyiz. 

Sonuç 

Suudi Arabistan’daki lisansüstü tez yazım yönergeleri ve diğer tespitler, sübjektif hedefleri 
saymazsak genel olarak bilimsel ve ideal tez yazma kurallarını eksikleri olsa da içermektedir. Fakat kuralları 
belirlemek tek başına bir şey ifade etmiyor. Yukarıdaki tez yönergelerinin ekseriyetine genel olarak riayet 
edilmediğine şahit olmaktayız. Öncelikle Suudi Arabistan’daki kelam-akaid ve mezhepler tarihi hakkındaki 
tezlerde objektif bir dilin kullanıldığından söz edemeyiz. Daha önce kabul görmüş Selefî düşüncenin 
fikirlerini yansıtan, bir nevi eskinin tekrarını ortaya koyan sübjektif bir dil anlayışının bu tezlerin ekserisinde 
mevcut olduğunu görmekteyiz. Tezlerde gereksiz bilgiler ile konunun şişirilmesi konu hakkında hazırlanan 
hemen hemen tüm çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Yapılan tezlerin genelinde klasik düşünceye yeni bir 
bakış açısı kazandırdığı görülmemektedir. Bütün bunların yanında Suudi Arabistan’daki malum Selefî 
Hanbeli çizginin mutlak doğrularıyla çelişen bir kelami tezin üniversitelerde oluşturulan tez jürilerinden 
geçerli not alması da çok zordur. Malum olduğu üzere günümüz Suudi Arabistan yönetimi ülkede en basit 
sosyal hakları devletin gücünü de kullanarak tanımak istemesinde dahi bir hayli zorlanmaktadır. Ki bunlar 
sinema izlemekten, kadınların araba kullanmasına kadar en sıradan insan haklarını ilgilendiren konulardır. 
Böyle bir realite ortadayken kelam gibi Selefî düşüncenin soğuk baktığı meseleler hakkında dünden bugüne 
bir değişimin yaşanacağını söylemek zor görünmektedir.   

 

 

              Suudi Arabistan’daki Lisansüstü Çalışmaların Listesi 

 ه. 1402جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -األباضية عقيدة و فكر/ عبد الرمحن أبو بكر ادلصلح .1
 ه.1403جامعة أم القرى  -دكتوراه -اإلبانة عن شريعة الفرق الناجية البن بطة العكربي .اجمللد األول/ ٖتقيق رضا بن نعسان معطي .2
 1410جامعة أم القرى  -دكتوراه -اهلل الوابل اإلبانة عن شريعة الفرق الناجية البن بطة العكربي: الرد على اجلهمية/ ٖتقيق يوسف بن عبد .3

 ه.
 ه.1406جامعة أم القرى  -دكتوراه -ابن الوزير وآراؤه اإلعتقادية / علي بن علي جابر احلريب .4
 ه.1399جامعة أم القرى  -دكتوراه -ابن حزم و موقفو من  اإلذليات/ أمحد الناصر احلمد .5
 ه. 1410اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه -/ عبد اهلل سليمان عبد اهلل الغفيليابن رجب احلنبلي و أثره يف توضيح عقيدة السلف  .6
 ه.1404جامعة أم القرى   -دكتوراه -ابن قيم اجلوزية وجهوده يف الدفاع عن عقيدة السلف/ عبد اهلل زلمد جار النيب .7
 ه.1399قرى جامعة أم ال -دكتوراه -ابن مندة وكتابو اإلديان/ ٖتقيق ودراسة علي زلمد ناصر فقيهي .8
 ه.1399جامعة أم القرى  -ماجسًت -أبو احلسن األشعري بُت ادلعتزلة و السلف / ىادي بن أمحد علي طاليب .9

" يف كتاب  بداية كتاب البيوع إىل باب : " ال يقول : فالن شهيد البخاري : من األبواب العقدية يف الكتب غَت العقدية يف صحيح اإلمام .10
ه،  1437تاريخ النشر  إشراف عبدالعزيز بن عبداهلل ادلبدل -احلازمي  حسُت اسة / إعداد يوسف بن عبداهلل بنوالسَت : مجعًا ودر  اجلهاد

 متاح ه 1437 تبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة  الدكتوراه جامعة ادللك سعود ، سم 30ورقة   986مج   2الوصف ادلادي  ،م  2016
 2184./  1438رقم اإليداع  ه1437 ح 116 240اإلستدعاء رقم  661382رقم التسجيلة  ه 1437ح  116 240

 -جامعة أم القرى -ماجستَت -اشراف سعيد مصيلحي -زلمد بن سعيد عواض آل مانعة الغامدي -أبوبكر بن فورك وآرائو األصولية .11
 ه.1421

 إشراف عبداهلل بن -دالعزيز بن غنامي بن غنيم ادليليب / وإعداد عب البغوي : مجعاً وتعليقاً  اآلثار العقدية الواردة يف معجم الصحابة أليب القاسم .12
اجلامعة  -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 30ص  640الوصف ادلادي  م ، 2011ه ،  1432تاريخ النشر  سليمان الغفيلي
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يداع رقم اإل ه1432 م 994 240رقم اإلستدعا  537549رقم التسجيلة  ه 1432م  994 240 متاح ه 1432اإلسالمية ، 
1433  /4343. 

 اآلثار الواردة عن أئمة السنة يف أبواب اإلعتقاد من كتاب سَت أعالم مجال بن أمحد بن بشَت بادي دكتوراه قسم العقيدة. .13
 ه. 1399اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -إثبات عذاب القرب ألمحد بن احلسُت البيهقي/ ٖتقيق مصطفى سعيد خالد .14
جامعة أم  -ماجستَت -اشراف بركات عبد الفتاح دويدار -إديان حيِت مطهر -العقدية بُت مسكويو وابن تيمية األخالق اإلسالمية وأصوذلا .15

 القرى 
إمساعيل  إشراف ىشام- التوحيد و مسائل اإلديان / إبراىيم عبدو عيدي  أبواب أثر األحاديث الضعيفة و ادلوضوعة يف اإلحنراف العقدي يف .16

جامعة أم  -رسالة ماجستَت -تبصرة أطروحة  سم . 30ورقة   882الوصف ادلادي  م . 2014ه ،  1435تاريخ النشر  علي الصيٍت .
 1436رقم اإليداع  ه1435 ع 958 240رقم اإلستدعا  609946رقم التسجيلة  ه 1435ع  958 240 متاح ه 1435القرى ، 

 /1103. 
 ه.1409جامعة أم القرى   -ماجستَت -ادلعاصر/ عطاء اهلل ٓتيت ادلعاصرأثر اإلحنراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهوين  .17
 -اجلامعة اإلسالمية -ماجستَت -أثر اإلديان يف ٖتصُت األمة اإلسالمية ضد احلركات الفكرية اذلدامة / عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربوع .18

 ه.1413
 ه.1408جامعة أم القرى  -ماجستَت -راىيم الشيخ عيدأثر احلركات الباطنية يف عرقلة اجلهاد ضد الصليبيُت/ يوسف إب .19
 ه.1414اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه -أثر احلسبة و الدعوة يف تكوين اجليش اإلسالمي: عقيدة و سلوك/ عوض بن رويشد السحيمي .20
ه 1400ادللك عبد العزيز/  إشراف زلي الدين الصايف/ ماجستَت/ جامعة  -مسَتة زلمد عمر مججوم -أثر العقيدة يف الفرق و اجملتمع .21

 م.1980
 -ماجستَت -اشراف أمحد بن عبد الرحيم السامي -ىند بنت دخيل اهلل بن وصل القثامي –أثر العقيدة اليهود يف موقفهم من األمم األخرى   .22

 ه. 1420 –جامعة أم القرى 
عبد العزيز بن أمحد  -وليد بن صاحل عبد القادر باصمد – منو أثر العلم الكالم على ادلنتسبُت إليو موقفو أىل السنة واجلماعة وكبار ادلتكلمُت .23

 ه. 1429 -جامعة أم القرى -احلميدي
 –اشراف أمحد بن سعد بن محدان الغامدي  -منيف بن عايش بن مرزم النفيعي العتييب -أثر الفكر اإلعتزايل يف عقائد األشاعرة عرض و نقد .24

 ه.1420 –جامعة أم القرى 
جامعة أم القرى  -ماجستَت -اشراف أمحد قوشيت عبد الرحيم  -ليلى بنت كويران بن ىوديل السلمي –أثر تنوع القرائات على مسائل العقيدة  .25

 ه.  1434 –
 يت بن ردةٓت الطهارة و الصالة : مجعًا و دراسة / إعداد زلمد بن الواردة يف العقيدة و أجوبة ابن القيم عن األحاديث اليت ظاىرىا التعارض .26

 -رسالة دكتوراه -تبصرة أطروحة  سم 30الوصف ادلادي مج   م ، 2005ه،   1426تاريخ النشر  إشراف عبداهلل مراد علي -احلجيلي 
/  1427رقم اإليداع  ح 172 231.5رقم اإلستدعا  390372رقم التسجيلة  ح 172 231.5 متاح ه 1426اجلامعة اإلسالمية ، 

4028. 
تاريخ النشر  اخللف إشراف سعود بن عبدالعزيز -فايزة بنت زعل العنزي  إعداد /اعة يف ادلعجم األوسط : مجعًا ودراسة أحاديث أشراط الس .27

،  جامعة األمَتة نورة بنت عبدالرمحن -تبصرة أطروحة رسالة  ماجستَت  سم 30ورقة   385الوصف ادلادي  ،م  2010ه ،  1431
/  1432رقم اإليداع  ه1431 ع 892 243رقم اإلستدعا  518159التسجيلة رقم  ه 1431ع  892 243 متاح ه 1431
8771. 

تاريخ النشر  السعيد إشراف عبدالعزيز بن زلمد -بنت محود العبيد اهلل  ودراية / إعداد وفاء أحاديث اخلوف و الرجاء يف الكتب التسعة : رواية .28
، جامعة  -تبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة  ادلاجستَت سم 30  ورقة  : جداول 984مج   2، الوصف ادلادي  م 2011ه ،  1432

 ع 478 231.7رقم اإلستدعا  518751رقم التسجيلة  ه 1432ع  478 231.7 متاح ه1432 بنت عبدالرمحن , األمَتة نورة
  .2922/  1432رقم اإليداع  ه1432



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 11     Sayı: 57     Haziran 2018  

The Journal of International Social Research 
Volume: 11      Issue: 57     June 2018      

 

 - 772 - 

 عبداحملسن البدر إشراف عبدالرزاق بن -سليمان بن زلمد الدبيخي  دادو دراسة / إع أحاديث العقيدة ادلتوىم إشكاذلا يف الصحيحُت : مجعاً  .29
 ه 1424اجلامعة اإلسالمية ،  -تبصرة أطروحة رسالة دكتوراه  سم 30ص   762الوصف ادلادي ،  م  2003ه ،   1424تاريخ النشر 

/  1425 - 1454/  1425رقم اإليداع  د 680أ  240.901رقم اإلستدعا  335961رقم التسجيلة  د 680أ  240.901 متاح
02  /28. 

دراسة / إعداد ىند  عبد الرب اليت رواىا باسناده : مجعًا و ترتيبًا و ادلعاين واألسانيد البن أحاديث العقيدة يف كتاب التمهيد دلا يف ادلوطأ من .30
ر ،  -مج  أ  2الوصف ادلادي  م 2010ه ،  1431تاريخ النشر  ابراىيم الشهوان إشراف عبدالعزيز بن -زلمد بن سليمان احلسياين  بنت

رقم  ه 1431ح  298 236.4 متاح جامعة االمَتة نورة - -تبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة  ادلاجستَت سم 30  ورقة 1105
 .1083/  1432رقم اإليداع  ه 1431 بنت عبدالرمحن ، ه1431  ح 298 236.4رقم اإلستدعا  497724التسجيلة 

أيوب اللخمي /  ودراسة / للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد بن ومسائلو ، مجًعا قيدة يف كتاب ادلعجم األوسط : اإلديان باهللأحاديث الع .31
 سم 30مج   2الوصف ادلادي  م . 2011ه ،  1432تاريخ النشر  الزىراين إشراف علي بن موسى  -آمنة بنت إبراىيم خواجي  إعداد

 529984رقم التسجيلة  ه 1432خ  621 240  متاح ه 1432 جامعة األمَتة نورة ، -سالة  ادلاجستَتتبصرة أطروحة ْتث مكمل لر 
 .3326/  1433رقم اإليداع  ه1432 خ 621 240رقم اإلستدعا 

 -جامعة أم القرى –اشراف سعود بن محد الصقري  –أحالم بنت زلمد حسُت احلكمي  -أحاديث العقيدة يف كتاب ادلعجم الكبَت .32
 ه.1428

 -رصان أحاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد : " اإلديان بالرسل " : ترتيبًا و ٗترجياً و شرحاً و دراسة / إعداد خالد بن زلمد بن سامل آل خ .33
رسالة -سم تبصرة أطروحة  30ورقو   1444مج   3م ، الوصف ادلادي  2001ه ،   1422إشراف رشيد بن حسن األدلعي تاريخ النشر 

 242رقم اإلستدعا  293907خ رقم التسجيلة  547 242ه متاح  1422، جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ،  -ماجستَت 
 .23/  1400خ رقم اإليداع  547

أحاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد : أحاديث اشراط الساعة الصغرى و الكربى : مجعًا و دراسة / إعداد خالد بن ناصر بن سعيد  .34
سم تبصرة  30ورقة   942ن ،  -مج  أ 2م الوصف ادلادي  1997ه ،  1417إشراف سامل بن زلمد القرين تاريخ النشر  -الغامدي 

رقم  283672غ رقم التسجيلة  105 243ه متاح  1417جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ،  -رسالة ماجستَت  -أطروحة
 .22/  4254غ رقم اإليداع  1053أ  243اإلستدعا 

مد بن أحاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد : أحاديث اليوم اآلخر : اجلنة و النار : ترتيبًا و ٗترجيًا و شرحًا و دراسة / إعداد حسن بن زل .35
رسالة  -سم تبصرة أطروحة 30ص   885م ، الوصف ادلادي  2000ه  1420إشراف سامل بن زلمد القرين تاريخ النشر  -علي البارقي 

 243رقم اإلستدعا  285845ب رقم التسجيلة  117 243ه متاح  1420جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية،   -ماجستَت 
 .22/  4300ب رقم اإليداع  117

 140 -احاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد : توحيد االذلية / سامل بن حسن الكندري  إشراف عبدالرمحن بن صاحل احملمود تاريخ النشر   .36
 140،  -جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -رسالة  ماجستَت-سم تبصرة أطروحة  30ص   847م  الوصف ادلادي  198 -ه ، 

 ك  773 241رقم اإلستدعا  285417ك رقم التسجيلة  773 241ه متاح 
احمليش  إشراف عبدالرمحن بن صاحل احملمود احاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد : مجع و دراسة احاديث القدر / إعداد توفيق بن ابراىيم  .37

جامعة اإلمام زلمد بن  -رسالة  ماجستَت-سم تبصرة أطروحة  30ورقة   1196مج   2م الوصف ادلادي  1995ه ،  1415تاريخ النشر 
 .22/  4264م رقم اإليداع  407 241رقم اإلستدعا  283670م رقم التسجيلة  407 241ه متاح  1415سعود اإلسالمية ، 

منصور  ر / إعداد -دراسة  احاديث االمساء و الصفات  القسم االول أ  : مجع و  احاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل  رمحة اهلل .38
 سم 30ورقو   446ط ،  -الوصف ادلادي أ  ه ، 1418تاريخ النشر  ادلشيقح بن صاحل بن عبدالعزيز بن ظافر احلجيلي  إشراف عبداهلل

رقم  283484رقم التسجيلة  ح 172 241 متاح ه 1418،  جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية -رسالة  ماجستَت-طروحة تبصرة أ
 22/  4307رقم اإليداع  ح 172 241اإلستدعا 

احلميد   الراشد ودراسة / إعداد عفاف بنت زلمد بن ابراىيم احاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل : اخللفاء الراشدون  : مجع .39
رسالة  -تبصرة أطروحة  سم 30ورقة   1036الوصف ادلادي   م  2003ه ،  1424تاريخ النشر   سعود بن محد الصقري إشراف
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 240رقم اإلستدعا  315200رقم التسجيلة  ح 4596 240 متاح ه 1424،  جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت
 .19/  03/  1424 - 1608 / 1424رقم اإليداع  ح 4596

ف احاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل مجعا و ترتيبا و دراسة : الوعيد يف الدنيا / إعداد ىيا بنت صاحل بن زلمد اخلميس  إشرا .40
رة سم تبص 30ورقة   879ق ،  -مج  ت  2م الوصف ادلادي  2000ه ،  1420عبدالعزيز بن زلمد آل عبداللطيف تاريخ النشر 

رقم  285753خ رقم التسجيلة  617 240ه متاح  1420جامعة اإلمام زلمد سعود اإلسالمية ،    -رسالة  ماجستَت-أطروحة 
 .22/  4252خ رقم اإليداع  6178 240اإلستدعا 

الد بن شعبان الناجي  أحاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل مجعا و ترتيبا و دراسة : الوعيد يف اآلخرة / إعداد شادية بنت خ .41
سم تبصرة  30ورقة   694ي ،  -مج  أ 2م  الوصف ادلادي  2000ه ،   1421إشراف عبدالعزيز بن زلمد آل عبداللطيف تاريخ النشر 

رقم  295742ن رقم التسجيلة  106 243ه متاح  1421جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ،   -رسالة  ماجستَت-أطروحة 
 .23/  1687ن رقم اإليداع  106 243اإلستدعا 

زلمد بن احاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل رمحو اهلل : األحاديث الواردة يف ادلالئكة ترتيبا و ٗترجيا و دراسة /إعداد سليمان بن  .42
سم تبصرة أطروحة  30ص   660م الوصف ادلادي  200 -ه ،  142 -غاًل السدالن  إشراف عبدالكرمي بن زلمد احلميدي تاريخ النشر 

رقم اإلستدعا  283498س رقم التسجيلة  337 243ه متاح 142،  -جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية   -رسالة  ماجستَت-
 .22/  4272س رقم اإليداع  337 243

اىل القاف  لثاين  : من حرف السُتاالمساء و الصفات  القسم ا دراسة احاديث احاديث العقيدة من مسند اإلمام أمحد بن حنبل : مجع و .43
مج  أ  2الوصف ادلادي  م  2002ه ،   1422تاريخ النشر ايداع  ادلشيقح بن صاحل /إعداد امُت بن حيِت بن زلمد الوزان  إشراف عبداهلل

 و 746 241 متاح  ه 142،  - جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 30ورقة   611و ،  -
 .4649/  22ورقم اإليداع  746 241رقم اإلستدعا  306169رقم التسجيلة  

ي  /  -احاديث العقيدة من مسند اإلمام أمحد بن حنبل رمحو اهلل تعاىل : مجع و دراسة احاديث االمساء و الصفات : القسم الثالث  ك  .44
مج   2م  الوصف ادلادي  199 -ه ،  141 -صاحل ادلشيقح تاريخ النشر  إعداد سعيد بن أمحد بن سعيد الغامدي  إشراف عبداهلل بن 

غ رقم  1058 241ه متاح  141،  -جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية   -رسالة  ماجستَت-سم تبصرة أطروحة  30ورقة   706
 غ. 1058 241رقم اإلستدعا  285422التسجيلة 

 إشراف األمحدي دراسة / إعداد اذلام بنت بدر بن عوض اجلابري  مجعا و ٗترجيا و الوقاية منو: األحاديث الواردة يف الشيطان و مكائده و .45
تبصرة أطروحة رسالة   سم 30ورقو   1317ز ،  -مج  أ  2الوصف ادلادي  م  2001ه ،   1422تاريخ النشر  عبدالفتاح زلمد خليل

 ج 714 243رقم اإلستدعا  294165رقم التسجيلة  ج 714 243 متاح ه 1422،  دكتوراة  جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية
 .22/  1525رقم اإليداع  

بن  زلمد بن حسن مصنف ابن ايب شيبة : ترتيبا و دراسة عقدية / إعداد اآلخر و القدر يف األحاديث و اآلثار ادلتعلقة باإلديان بالرسل و اليوم .46
تبصرة  سم 30ورقة   1007مج   2الوصف ادلادي  م  2003ه ،   1424النشر  تاريخ سعيد العمري  إشراف عامر ياسُت النجار

رقم اإلستدعا  329782رقم التسجيلة  ع 865 243 متاح ه 1424،  أطروحة رسالة  دكتوراه  جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية
 .7167/  1424عرقم اإليداع  865 243

 عبدالرمحن بن زلمد شيبة : ترتيبا و دراسة عقدية / إعداد طارق بن مصنف ابن أيب اإلديان و الصحابة يفاألحاديث و اآلثار ادلتعلقة ٔتسائل  .47
تبصرة أطروحة  سم 30ورقة   1360مج   3الوصف ادلادي  م  2003ه ،   1424تاريخ النشر  احلواس  إشراف عامر ياسُت النجار

 .11/  11/  1424 - 6560/  1424رقم اإليداع  ه 1424،  يةرسالة  دكتوراه  جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالم
على  األحكام و الكالم السفاريٍت : من أولو اىل قولو  الباب الثالث : يف البهية  للعالمة األحاديث و اآلثار الواردة يف كتاب  لوامع األنوار .48

ه ،   1419تاريخ النشر  سعيد  إشراف أمحد بن معبد بن عبدالكرميبن زلمد ال إعداد عبدالعزيز اإلديان و متعلقات ذلك  : ٗترجيا و دراسة /
،  تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه  جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية سم 30ورقة   1059،  48مج   2الوصف ادلادي  م  1998
 .2 2/  5119سرقم اإليداع  408 237.6رقم اإلستدعا  286872رقم التسجيلة  س 408 237.6 متاح ه 1419
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األحكام و الكالم على  األحاديث و اآلثار الواردة يف كتاب  لوامع األنوار البهية  للعالمة  السفاريٍت : من أولو اىل قولو  الباب الثالث : يف .49
ه ،   1419تاريخ النشر اإلديان و متعلقات ذلك  : ٗترجيا و دراسة /  إعداد عبدالعزيز بن زلمد السعيد  إشراف أمحد بن معبد بن عبدالكرمي 

سم تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ،  30ورقة   1059،  48مج   2م  الوصف ادلادي  1998
 .22/  5119س رقم اإليداع  408 237.6رقم اإلستدعا  286872س رقم التسجيلة  408 237.6ه متاح  1419

 كتاب لوامع األنوار البهية للعالمة السفاريٍت : من بداية الكالم على احلوض اىل اهاية الكالم عن سبب فضل األحاديث و اآلثار الواردة يف .50
ه ،  1421ىذه األمة من الباب اخلامس : ٗترجيا و دراسة / إعداد بندر بن نافع العبديل  إشراف علي بن عبداهلل اجلمعة تاريخ النشر 

ه  4211سم تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه  جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ،  30قة  ور  752مج   2م الوصف ادلادي  2001
م  رقم اإليداع  2001ه ،  1421ع تاريخ النشر  460 237.6رقم اإلستدعا  285444ع رقم التسجيلة  460 237.6متاح 

4899  /22. 
و ما يتعلق  : من العالمة الثانية من عالمات الساعة خروج الدجال المة السفاريٍتللع األحاديث و اآلثار الواردة يف كتاب لوامع األنوار البهية .51

 م  2002ه،   1423تاريخ النشر  العبيد  إشراف علي عبداهلل اجلمعة أمحد بن زلمد حىت اهاية الكالم عن الصراط : ٗترجيا و دراسة /  بو
 متاح ه 1423،  جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية-دكتوراهتبصرة أطروحة رسالة   سم 30ورقة   617مج   2الوصف ادلادي 

 .2030/  1425رقم اإليداع  ع 4781 237.6رقم اإلستدعا  338079رقم التسجيلة  ع 4781 237.6
 صلى اهلل عليو الكرمي: من بداية  فصل  : يف بعض خصائص النيب  للعالمة السفاريٍت األحاديث و اآلثار الواردة يف كتاب لوامع األنوار البهية .52

 عبداهلل بن ناصر ليلى بنت سعيد بن عبداهلل السابر القحطاين  إشراف و دراسة إعداد و سلم من الباب اخلامس اىل اهاية الكتاب : ٗترجيا
اإلمام تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه  جامعة  سم 30ورقة   1327مج   3الوصف ادلادي  م  2002ه ،   1423تاريخ النشر  الشقاري

رقم اإليداع  ق 5196 237.6رقم اإلستدعا  318289رقم التسجيلة  ق 5196 237.6 متاح ه 1423،  زلمد بن سعود اإلسالمية
1424  /2240 - 1424  /04  / 17  

للعالمة السفاريٍت /  ادلرضية ةاالسرار االثرية شرح الدرة ادلضية يف عقيدة الفرق و سواطع األحاديث و اآلثار الواردة يف كتاب لوامع األنوار البهية .53
الوصف ادلادي  م 2001ه ،  1422تاريخ النشر  احلمد  إشراف ابراىيم بن زلمد الصبيحي عبداهلل إعداد صاحل بن عبداهلل بن صاحل بن

تسجيلة رقم ال ح 431 237.6 متاح ه 1422،  تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه  جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية سم 30مج  
 .21/  10/  1423 - 5280/  1423رقم اإليداع  ح 431 237.6رقم اإلستدعا  306704

 أحكام اإلديان و كفارهتا يف الفقو اإلسالم /أمحد عائض عبد اخلالق/ جامعة أم القرى  .54
 ه.1406أم القرى جامعة  -اشراف زلمد قطب -دكتوراه -ىدى عبد الكرمي -األدلة على صدق النبوة ازلمدية ورد الشبهات عنها .55
ه،  1430تاريخ النشر  إشراف عيسى بن عبداهلل السعدي . عبداهلل الشقفي  آراء ابن السبكي العقدية : عرض و نقد / إعداد عادل .56

ش  695 240 متاح ه 1430جامعة أم القرى ،   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 30ورقة   559الوصف ادلادي  م 2009
 .6006/  1431رقم اإليداع  ه1430 ش 695 240رقم اإلستدعا  483519ة رقم التسجيل ه 1430

 ه.1435 -جامعة أم القرى -اشراف سعود عبد العزيز العريفي-لطفي بن عابد بن زلمد األمصاري –آراء ابن إسحاق الزجاج العقدية  .57
جامعة  -ماجستَت -اشراف زلمود أمحد خفاجي-هلل مرزاإحسان بنت عبد الغفار عبد ا –آراء ابو الربكات البغدادي اإلعتقادية يف اإلذليات  .58

 ه.1415 -أم القرى
جامعة اإلمام  -ماجستَت -اشراف عبد الكةرمي بن زلمد احلميدي -حسن بن موسى آل مناع العسَتي-آراء ايب جعفر النحاس اإلعتقادية .59

 ه.1431 -زلمد بن سعود اإلسالمية
جامعة أم  -ماجستَت -اشراف زلمود بن زلمود مزروعة -مد توفيق بن بركات مال حسُتأمساء بنت زل-آراء الصاوي يف العقيدة والسلوك .60

 ه.1424القرى 
جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -عبد اهلل زلمد بن عبد العزيز السند -ادلرجعة -آراء الفرق اإلسالمية يف كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية .61

 ه.  1424 -اإلسالمية
 ه. 1402 -جامعة أم القرى -ماجستَت-عرض و نقد/ سليمان طلحة حسن شييب. آراء الغزايل يف اإلذليات:  .62
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أصول الفقو  -الشريعة -جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية -دكتوراه -آراء ادلعتزلة األصولية: دراسة و تقومي / علي بن سعد الضوحيي .63
 ه.1412

جامعة ادللك  -ماجستَت -ىدى بنت ناصر زلمد الشاليل -ل السنة واجلماعةآراء الكالبية العقدية وأثرىا يف األشعرية يف ضوء عقيدة أى .64
 ه. 1419 -سعود

 ماجستَت قسم العقيدة.-أربعة أجزاء يف العقيدة لعبد الغٍت ادلقدسي/ سليماف زلي الدين باه .65
 ه.1416ة أم القرى جامع -ماجستَت -عبد اهلل عبد الرشيد عبد اجلليل -أزلية و أبدية أفعال اهلل تعاىل عند ادلتكلمُت .66
إشراف  الشنقيطي  التحديات ادلعاصرة / إعداد الطيب أمحد عبدالصمد ادلسلم يف ضوء األساليب النبوية لتنمية القيم اإلديانية لدى الشباب .67

تبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة   سم . 30ورقة   151الوصف ادلادي  م . 2008ه ،  1429تاريخ النشر  زلمد عيسى فهيم .
 ش 743 377.1رقم اإلستدعا  498734رقم التسجيلة  ه 1429ش  743 377.1 متاح ه 1429 جامعة أم القرى ،  -اجستَتادل

 .1599/  1432رقم اإليداع  ه1429
اين. أساليب حوار الرسول صلى اهلل عليو وسلم مع االنصراف عضي اهلل عنهم/ إعداد عبد العزيز زلمد اخلالدي. إشراف زلمد بن ابراىيم الزىر  .68

  00080ايداع نظامي  213,09/539045رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت -ه 2012ه 1433
 ه.1421جامعة أم القرى  -ماجستَت -اشراف أمحد البناين-سعود بن سعد بن منر العتيي -أسباب الوقوع يف البدع  .69
 ه. 1413اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -اإلستشراق الفرنسي و موقفو من تاريخ عهد النبوة / مصطفى احلاج مالك بوكاري .70
 جامعة أم القرى  -ماجستَت -أمحد بن زلمد القرشي -اإلستهزاء بالدين أحكامو وآثاره .71
تاريخ  القرموشي  إشراف أمحد بن عبداللطيف آل عبداللطيف . بن صاحل بن حسن اإلسراء و ادلعراج و مسائل العقيدة فيهما / إعداد عمر .72

جامعة أم القرى ،   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 34ورقة   567ح ،  -مج  أ 2الوصف ادلادي  م 1997ه ،  1418النشر 
 . 1418/3336 ,18/  3336رقم اإليداع  ق 540 240رقم اإلستدعا  147743رقم التسجيلة  ق 540 240متاح ه 1418

رسالة -م 2016 -ه1437 -إشراف محود بن أمحد الرحيلي -مقبل اإلسراء و ادلعراج: دراسة دعوية ٖتليلية/ إعداد علي بن سفر بن فهد بن .73
 .00071ايداع نظامي  213/645047رقم التسجيلة  -ماجستَت 

 ه. 1405 –جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت –األسرة يف السنة / فوزي بن درامن  .74
 ه. 1412 -دكتوراه -القادر عيد بالوندي األغندياإلسالم يف أوغندا و موقف ادلسلمُت من العقائد ادلنحرفة/ عبد  .75
 ه. 1413 -جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية -ماجستَت -أمساء اهلل احلسٌت / عبد اهلل بن صاحل الغصن .76
 ه. 1410 -أمساء اهلل احلسٌت ومناسبتها اإلديان اليت ختمت هبا : من سورة النور إىل آخر القرآن/ عبد الودود مقبول حنيف .77
 األسئلة واألجوبة العقيدة ادلتعلقة بالنبوات الواردة يف الصحيحُت/ إعداد فوزية بنت زلمد بن محد البدر. إشراف سارة بنت فراج بن علي .78

ايداع نظامي  3248/1432رقم اإليداع  239,076/501522رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت -م 2010ه 1431العقالء. 
00169 . 

 ه. 1403 -جامعة أم القرى –ماجستَت  –عبد اهلل الوابل  أشراط الساعة / يوسف بن .79
 ه. 1406جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت  –أشراط الساعة الكربى / سعود بن محد الصقري  .80
 ه. 1410 -جامعة أم القرى -دكتوراه -أصول اإلمساعلية: دراسة وٖتليال ونقدا / سليمان عبد اهلل السلومي .81
 ه. 1397 -ماجستَت -مسة عند ادلعتزلة وموقف السلفيُت منها/ صاحل زين العابدين الشييباإلصول اخل .82
 ه. 1412جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دوكتوراه –أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة / زلمد بن عبد الرمحن اخلميس  .83
 ه.1408جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دكتوراه -مان اجلاسرأصول الدين عند إمام أىل السنة أمحد بن حنبل/ عبد اهلل بن سل .84
 ه. 1040-اجلامعة اإلسالمية -ماجستَت -أصول السنة إلبن أيب زمنُت/ ٖتقيق زلمد إبراىيم زلمد ىارون .85
 ه. 1408جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -أصول العقيدة يف ضوء سورة القصص / علي بن عبده دغريري .86
 ه. 1409جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -أصول العقيدة يف ضوء سورة النمل/ سللد بن عقل ابن جنا ادلطَتي .87
 ه. 1407اجلامعة اإلسالمية/  -ماجستَت -أصول العقيدة يف من خالل سورة ق/ أمحد شاكر عبد اهلل احلذيفي .88
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جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دكتوراه -ة اإلسالمية / شفيق أمحد عبد الغٍت الندويأصول الفلسفة و علم الكالم يف ضوء العقيد .89
 ه. 1408

 ه. 1408جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دكتوراه -أصول مذىب الشيعة اإلمامية اإلثٌت عشرية/ ناصر بن عبد اهلل القفاري .90
جامعة أم  -عبد اهلل بن سليمنان الدميجي -فهد بن جبَت جابر السفياين -لسنة واجلماعةأصول ادلنهاج احلق وسبيل اذلدى ومصباح أىل ا .91

 ه.1419القرى 
 اإلعًتاضات الواردة على االستدالل بالدليل من السنة و اجلواب عنها: ْتث نظري و تطبيقي/ اعده عبد العزيز بن عبدالرمحن ادلشعل إشراف .92

 . 00247ايداع  251,12/140402رقم التسجيلة  -الة ماجستَت رس-م 1987ه 1407أمحد علي سَت ادلباركي 
 ه. 1402 -جامعة أم القرى -ماجستَت -اإلعتقاد/ ٖتقيق أمحد مجال زلمد لقمان .93
جامعة ادللك عبد العزيز  -مجيل عبيد عبد احملسن -ماجستَت-أقاويل الثقات يف تأويل األمساء والصفات واآليات احملكمات وامتشاهبات .94

 ه.1401
جامعة اإلمام زلمد بن سعود   -دكتوراه -تضاء الصراط ادلستقيم يف سلالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية/ ٖتقيق ناصر بن عبد الكرمي العقلاق .95

 ه. 1403اإلسالمية 
 اين القحط صحيح البخاري " / إعداد سعيد بن مشبب بن علي يف كتابو " شرح اقوال ابن بطال يف مسائل العقيدة و منهجو يف تقريرىا .96

تبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة   سم 30ص   435الوصف ادلادي  م  2005ه،   1426تاريخ النشر  إشراف سليمان بن قاسم العيد
رقم اإليداع  ق 5193 240رقم اإلستدعا  367534رقم التسجيلة  ق 5193 240 متاح ه 1426 جامعة ادللك سعود ،  -ادلاجستَت
1426  /4268 

جامعة أم القرى  -اشراف علي بن نفيع العلياين -دكتوراه -عبد العزيز بن عبد اهلل ادلبدل –مسائل التوحيد واإلٔتان  أقوال التابعُت عي .97
 ه.1420

جامعة  -دكتوراه -اشراف أمحد بن سعد بن مجدان الغامدي -ىشام بن إمساعيل بن علي الصيٍت -أقوال الصحابة ادلسندة يف مسائل اإلعتقاد .98
 ه. 1418أم القرى 

 ه. 1401اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -اإلمام الشافعي و خرب الواحد/ العبيد معاذ الشيخ .99
 ه.1403 -جامعة أم القرى -ماجستَت -اإلمامة بُت أىل السنة واجلماعة و بُت الشيعة اإلثٌت عشرية/ عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي .100
 ه. 1409اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -صاحل اإلمامة عند الشيعة اإلثٌت عشرية/ جالل الدين زلمد .101
 ه. 1403جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -اإلمامة عند أىل السنة والرد على الفرق ادلخالفة/ خالد بن أمحد عبد اجمليد .102
 السعيد . إشراف يوسف بن زلمدإعداد أمحد بن منصور الًتكي   مجعا ودراسة / : األمثال النبوية ادلضروبة للمسائل العقدية يف الصحيحُت .103

 تبصرة أطروحة رسالة  الدكتوراه  جامعة اإلمام زلمد بن سعود سم . 30ورقة   1534الوصف ادلادي  م . 2016ه،  1437تاريخ النشر 
رقم اإليداع  ه1437 ت 600 240رقم اإلستدعا  638011رقم التسجيلة  ه 1437ت  600 240 متاح ه 1437اإلسالمية ،  

1437  /4010. 
جامعة أم  -ماجستَت -اشراف أمحد قوشيت عبد الرحيم سللوف -ىند بنت ابراىيم ٓتش سندي -األمثال امتعلقة بالتوحيد يف القرآن و السنة .104

 ه.1433القرى 
 ه. 1403جامعة أم القرى  -دكتوراه -األمر بادلعروف و النهي عن ادلنكر يف اإلسالم/ أمحد زلمد العدناين .105
 ه. 1400 -جامعة أم القرى -ماجستَت -النهي عن ادلنكر وأثرمها يف صالح اجملتمعات/ فاطمة عمر نصيفاألمر بادلعروف و  .106
 ه. 1404اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه -ادلنافقون يف القرآن الكرمي/ زلمد يوسف عيد .107
 ه. 1408الرئاسة العامة لتعليم البنات  -ستَتماج -أمهات ادلؤمنُت وبنات النيب ص بُت أىل السنة والشيعة/ غربية عبد اهلل بن زلمد الغريب .108
 -اجلامعة اإلسالمية -دكتوراه -اإلنتصار يف الرد على ادلعتزلة القدرية األشرار البن أيب اخلَت العمراين/ ٖتقيق ودراسة سعود بن عبد العزيز اخللف .109

 ه. 1421
دي احلنبلي: دراسة و ٖتقيقا/ ٖتقيق و دراسة سامل بن زلمد اإلنتصارات اإلسالمية يف كشف شبو النصرانية لنجم الدين الصرصري البغدا .110

 ه. 1409جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  --دكتوراه -القرين
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 ه.1409جامعة أم القرى  -اشراف أمحد بن ناصر احلمد –سليمان بن زلمد بن سعيد  -اإلحنراف يف اإلعتقاد .111
اشراف  -علي بن ٓتيت بن عبد اهلل الزىراين -عشر والرابع عشر اذلجريُت وآثارىا يف حياة األمةاإلحنرافات العقدية والعلمية يف القرن الثالث  .112

 ه.1414جامعة أم القرى  -ماجستَت -زلمد قطب
 ه. 1413جامعة أم القرى  -دكتوراه -أىل السنة واجلماعة يف ادلغرب وجهودىم يف مقاومة اإلحنرافات العقيدة / إبراىيم علي التهامي .113
جامعة ادللك عبد  -ماجستَت-صفة: دورىم السياسي واإلجتماعي والديٍت اىل اهاية عصر اخللفاء الراشدين/ تؤدة زلمد علي شريفأىل ال .114

 ه. 1406العزيز 
 ه. 1401جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -أىل الفًتة ومن يف حكمهم يف العقيدة اإلسالمية/ موفق أمحد شكري .115
 ه. 1412اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه-اىل اهلل وأثر العقيدة الصحيحة يف رلاحها/غازي غزاي ادلطَتي أمهية الدعوة .116
 أمهية الدعوة إىل اهلل وأثر العقيدة الصحيحة يف جناحها غازي بن غازي ادلطَتي دكتوراه قسم الدعوة. .117
جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت  –ة أىوال القبور و أحوال أىلها اىل النشور البن رجب/ ٖتقيق زلمد مصطفى قضا .118

 ه. 1401
 ه. 1409اجلامعة اإلسالمية  –ماجستَت  -أوجو الشبو بُت اليهود والرافضة/ إبراىيم بن عامر الرحيلي .119
 قسم العقيدة. -ماجستَت -أوجو الشبو لليهود كالرافضة يف العقيدة إبراىيم بن عامر الرحيلي   .120
 ه. 1397 -جامعة أم القرى -ماجستَت  -آن الكرمي/ عبد العزيز بن راجي الصاعديآيات البعث يف القر  .121
إشراف ناصر بن عبد الرمحن  -آيات تأييد الرسول صلى اهلل عليو وسلم يف القرآن الكرمي: دراسة بالغية ٖتليلية / إعداد خالد بن عائض القرين .122

 . 00090ق ايداع نظامي 5413 225/315199رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت -م 2002ه 1423اخلنُت 
 ه. 1402جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت–اإلديان : حقيقتو و آثاره / زلمد بن إبراىيم العجالن  .123
 ه. 1400جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت  –اإلديان بالغيب/ بسام علي سالمة مقبل  .124
 ه. 1404جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -سليمان الدريويش اإلديان بادلالئكة/ زلمد بن .125
 ه. 1397جامعة أم القرى  –ماجستَت  -اإلديان بُت السلف وادلتكلمُت/ أمحد بن علي بن عطية الغامدي .126
 ه. 1395ود اإلسالمية جامعة اإلمام زلمد بن سع -ماجستَت  –اإلديان يف شريعة اإلسالمية /سليمان بن أمحد بن صاحل ادلصري  .127
 ه.  1405اجلامعة اإلسالمية  –ماجستَت  –اإلديان للدراوردي العدين/ ٖتقيق زلمد محدي أمحد احلريب  .128
 ه.  1400جامعة أم القرى  -اإلديان ومكانتو يف العقيدة اإلسالمية / زلمد حافظ الشريدة .129
 ه. 1407ة اإلسالمية اجلامع -ماجستَت -الباطنيون يف إندونيسيا/ زلمد ىداية نور وحيد .130
 ه. 1410جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -نسيم شحدة إمساعيل ياسُت -الباقالين و موقفو يف اإلذليات: عرض و نقد .131
 ه. 1409جامعة أم القرى  -جودي حسام الدين النشار -اإلمام أبو بكر الباقالين وآراؤه اإلعتقادية .132
 1404جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -ٖتقيق صاحل زلمد بن الزىراين -البالغة للجرجاين ْتوث البيان يف كتاب أسرار .133

 ه.
جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -دكتوراه  -البحوث الزاخرة يف علوم اآلخرة للسفاريٍت احلنبلي: اجلزء األول/ ٖتقيق زلمد بن عبد اهلل السمهري .134

 ه. 1406اإلسالمية 
 ه. 1405جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -بور و حكمها/ زلمد ناوي بن دارمنبدع الق .135
جامعة اإلمام زلمد   -ماجستَت -ٖتقيق و دراسة جاسم بن مهلهل الياسُت -الربىان يف عالمات ادلهدي يف آخر الزمان لعالء الدين اذلندي .136

 ه. 1406بن سعود اإلسالمية 
جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -ئد أىل األديان للسكسكي/ ٖتقيق علي بن حسن بن ناصر عسَتيالربىان يف معرفة عقا .137

 ه. 1402
ى بن بغية ادلرتاد يف الرد على ادلتفلسفة والقرامطة والباطنية أىل اإلحلاد ومن القائلُت باحللول اإلٖتاد إلبن تيمية / ٖتقيق ودراسة موس .138

 ه. 1406جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -وراهدكت -سليمانالدويش
 ه. 1402جامعة أم القرى  -دكتوراه -بنو إسرائيل و موقفهم من الذات اإلذلية واألنبياء/ عبد الشكور زلمد أمان عبد الكرمي .139
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 ه. 1401 -جامعة أم القرى -ماجستَت -البهائية وموقفو اإلسالم منو / دخيل اهلل زلمد األزودي .140
جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دكتوراه -ٖتقيق حيِت بن زلمد اذلندي -تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية إلبن تيميةبيان  .141

 ه. 1413
 جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية -دكتوراه -عبد الرمحن بن عبد الكرمي -بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية إلبن تيمية  .142

 ه. 1414
جامعة اإلمام زلمد بن  -دكتوراه -ٖتقيق راشد بن محد الطيار -بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية إلبن تيمية: القسم األول .143

 ه. 1413سعود اإلسالمية 
جامعة اإلمام زلمد بن  -وراهدكت -ٖتقيق أمحد معاذ علوان حقي -بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية إلبن تيمية: القسم الثالث  .144

 ه. 1413سعود اإلسالمية 
جامعة اإلمام زلمد  -دكتوراه -ٖتقيق زلمد بن عبد اهلل الربيدي -بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية إلبن تيمية: القسم الثالث .145

 ه. 1414بن سعود اإلسالمية 
 ماجستَت قسم العقيدة.-سيف الشظيفي  بيان مباحث العقيدة يف سورة مرمي زلمد بن عبد اهلل أبو .146
 ه. 1410جامعة أم القرى  -ماجستَت -بُت إبن تيمية وابن رشد يف اإلذليات/ منيف عايش مرزم العتييب .147
 ه. 1407اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -بُت أيب احلسن األشعري و ادلنتسبُت إليو يف العقيدة/ خليل إبراىيم أمحد ادلوصلي .148
 ه. 1400جامعة أم القرى  -دكتوراه -ن اإلذليات/ أمحد علي بن عطية الغامديالبيهقي وموقفو م .149
جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت  -التبصرة يف أصول الدين لعبد الواحد الشَتازي/ ٖتقيق إبراىيم بن زلمد الدوسري .150

 ه. 1406
 ه. 1401جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت  –اهلل  التجاين و التجانية و حكم اإلسالم فيها/ علي بن زلمد الدخيل .151
 األنصاري اذلروي عبد الرمحن بن عبد العزيز الشبل دكتوراه قسم العقيدة –من كتاب ذم الكالم وأىلو أيب إمساعيل  3,4,5ٖتقيق ثالثة أجزاء  .152
 ي رضا بن معطي ماجستَت قسم العقيدة.ٖتقيق كتاب الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة البن بطة العكرب  .153
 الشريف  بإشراف ابن تيمية / إعداد عبداهلل بن عبدالرمحن بن علي فتاوى شيخ االسالم ٗتريج األحاديث و االثار الواردة يف قسم العقائد من .154

تبصرة أطروحة رسالة   سم 34ورقة  12،  2239ل ،  -مج أ  5الوصف ادلادي  م 1987ه ،  1408تاريخ النشر  زلمد اديب الصاحل .
رقم اإلستدعا  140806رقم التسجيلة  ش 663 237.6 مقتٌت حديثا ه 1408،  دكتوراة  جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية

 ش 663 237.6
زلمد بن سعود جامعة اإلمام  -ماجستَت  -التخويف من النار والتعريف بدار البوار إلبن رجب/ ٖتقيق ودراسة سعيد بن سليمان حسن القيق .155

 ه. 1406اإلسالمية 
بنت محزة  الًتبية العقلية يف السنة النبوية و تطبيقاهتا الًتبوية يف ادلرحلة االبتدائية / إعداد أماين بنت زلمد بن زلمد قليويب, إشراف آمال .156

ايداع مظامي  6273/1426رقم اإليداع  377,1/374111رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت -م 2005ه 1426ادلرزوقي ابو حسُت 
00301  

 عطار . عبدالغفور بنت عبدالعزيز حنيفو بنجر  إشراف عمر بن حسُت الًتبوية / إعداد أماين الًتبية النبوية العقدية يف العهد ادلكي و تطبيقاهتا .157
جامعة أم   -ستَتتبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة  ادلاج سم . 30ورقة   383الوصف ادلادي  م . 2009ه ،   1430تاريخ النشر 

رقم  ه1430 ب 514 377.109رقم اإلستدعا  550203رقم التسجيلة  ه 1430ب  514 377.109 متاح ه 1430 القرى ،
 522/  1434اإليداع 

ة جامع –ماجستَت  -تسخَت ما يف الكون لإلنسان على ضوء سورة النحل وآثار ذلك يف توحيد اخلالق سبحانو/ زىرية زلمد الفاداين الساعايت .158
 ه. 1408أم القرى 

جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -التصديق بالنظر إىل اهلل تعاىل يف اآلخرة لالجري / ٖتقيق ودراسة زلمد غياث اجلنباز/ ماجستَت  .159
 ه. 1402

 ه. 1412اجلامعة اإلسالمية  –دكتوراه  –التصوف وتأثره بالنصرانية والفلسفات القددية / إبراىيم خلف الًتكي  .160
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 1996 -جامعة أم القرى -دكتوراه -عبد اهلل حسُت ادلال-التفتازاين وموقفو من اإلذليات عرض ونقد .161
 قسم العقيدة. -ماجستَت –زلمد عارف عبد احلكيم -التقسيمات ادلتعلقة بأنواع التوحيد الثالثة  .162
 ه.1409عة أم القرى جام –ماجستَت  -التقية عند الشيعة واخلوارج وموقف أىل السنة منها/ أنس أمحد كرزون .163
 ه. 1408اجلامعة اإلسالمية  –ماجستَت  -التكفَت وادلكفرات/ حسن علي حسُت عواجي .164
 ه.1410اجلامعة اإلسالمية  –ماجستَت  –التنجيم وادلنجمون وحكم ذلك يف اإلسالم/ عبد اجمليد سامل مشعيب  .165
 ه. 1402جامعة أم القرى  -دكتوراه -التنزيهات اإلذلية يف الفكر اإلسالمية / حسُت جابر موسى .166
 ه. 1405اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت –توحيد األلوىية أساس اإلسالم/ حامد عبد القادر األمحدي  .167
 ه. 1410 –ماجستَت  –التوحيد النبوة البعث كما تصورىا سورة اإلنبياء / أمل زلمد بن أمحد العرفج  .168
جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت  –زلمد الشيخ أمحد زلمود احلاج التوحيد يف الديانة النصرانية وما أصابو من ٗتريف/  .169

 ه. 1400
جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -دكتوراه  –التوحيد وإثبات صفات الرب عز و جل البن خزدية/ ٖتقيق ودراسة عبد العزيز بن إبراىيم الشهوان  .170

 ه. 1405اإلسالمية 
جامعة  -ماجستَت  –و جل على اإلتفاق والتفرد البن مندة: القسم الثاين/ ٖتقيق زلمد بن عبد اهلل الوىييب  التوحيد ومعرفة أمساء اهلل عز .171

 ه. 1406اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية 
 ه . 1404جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت  -التوسل : أنواعو و حكمو/ عبد الكرمي بن زلمد احلميدي .172
ح اجلامع الصحيح : من اول كتاب اإلديان و النذور اىل آخر كتاب الفرائض : دراسة و ٖتقيق / إعداد ظافر عايض الشهراين  التوضيح لشر  .173

-سم تبصرة أطروحة  33ورقة: مثيليات  456،  38م الوصف ادلادي  1996ه ،  1417إشراف عبدالودود مقبول حنيف . تاريخ النشر 
م رقم  705أ  235.1رقم اإلستدعا  156483م رقم التسجيلة  705أ  235.1ه متاح  1417،  جامعة أم القرى  -رسالة  ماجستَت

  19/  1025اإليداع 
.تاريخ النشر  بن عبدالوىاب العقيل  إشراف محاد بن زلمد االنصاري البيهقي  إعداد زلمد اجلامع لشعب اإلديان / اليب بكر أمحد بن احلسيٍت .174

ادلوجود  ه . 140 -اجلامعة اإلسالمية ،   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 34ادي مج الوصف ادل م  198 -ه ،  140 -
ج  240رقم اإلستدعا  141238رقم التسجيلة  ه 1405ب  5593ج  240 متاح 1. البيانات الناقصة على مج  2مج  بادلكتبة
  ه.1405 ب 5593

و   ودراسة البيهقي ٖتقيق احلسُت بن بكر أمحد ايب تأليف / " تعظيم القرآن يف "باب  : وىي عشرة التاسعة الشعبة : اإلديان لشعب اجلامع .175
  مج 2 ادلادي م الوصف 1987 ، ه 1407 النشر تاريخ . زلمد االنصاري بن إشراف محاد  الدعجان سامل بن عبدالعزيز بن سعود إعداد
رقم  559ج  240ه مقتٌت حديثا   ب  1407 ، اإلسالمية اجلامعة  -رسالة  ماجستَت- أطروحة سم تبصرة 34  ورقة 1311 ، 50

 ب 559 240رقم اإلستدعا   12368التسجيلة 
 ذنب ، شعبة العمل هلل ، شعبة السرور باحلسنة ، شعبة معاجلة كل شعبة اخالص  اجلامع لشعب اإلديان : دراسة و ٖتقيق ألربع شعب ىي : .176

تاريخ  . زلمد االنصاري وإعداد عبداهلل بن سليمان الغفيلي  إشراف محاد بن دراسة و ٖتقيق ي القرابُت ... / أليب بكر أمحد بن احلسُت البيهق
اجلامعة اإلسالمية ،   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 34ورقة : مثيليات  721مج   2الوصف ادلادي  م 1987ه ،  1407النشر 

   ب. 559ج  240م اإلستدعا رق 11089رقم التسجيلة  ب 559ج  240 مقتٌت حديثا ه 1407
هلل اجلامع لشعب اإلديان للبيهقي: شعب اإلخالص و السرور باجلنة ومعاجلة كل ذنب بالتوبة والقرابُت/ ٖتقيق ودراسة عبد اهلل سليمان عبد ا .177

 ه. 1407اجلامعة اإلسالمية  –ماجستَت  –الغفيلي 
 ه.  1407جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية -ماجستَت  –اجلاىلية بُت القدمي واحلديث/ عبد اهلل سليمان العمَتيٍت  .178
الطالب   أمحد محود البخاري و دراستها دراسة عقدية / إعداد ميادة بنت مجع مرويات عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما بالعقيدة يف صحيح .179

تبصرة أطروحة ْتث مكمل  سم . 30ورقة   148الوصف ادلادي  م . 2012ه ،  1433تاريخ النشر  إشراف منَتة بنت زلمد ادلطلق .
رقم  568225رقم التسجيلة  ه 1433ط  917 240.72 متاح ه 1433 بنت عبدالرمحن ، جامعة األمَتة نورة  -لرسالة  ادلاجستَت

 .5362/  1434رقم اإليداع  ه1433 ط 917 240.72اإلستدعا 
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الطالب   أمحد محود البخاري و دراستها دراسة عقدية / إعداد ميادة بنت  صحيحمجع مرويات عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما بالعقيدة يف .180
تبصرة أطروحة ْتث مكمل  سم . 30ورقة   148الوصف ادلادي  م . 2012ه ،  1433تاريخ النشر  إشراف منَتة بنت زلمد ادلطلق .

رقم  568225رقم التسجيلة  ه 1433ط  917 240.72 متاح ه . 1433 بنت عبدالرمحن ، جامعة األمَتة نورة  -لرسالة  ادلاجستَت
 .5362/  1434رقم اإليداع  ه1433 ط 917 240.72اإلستدعا 

 ه.1412جامعة أم القرى  –ماجستَت  –جهود ابن قدامة يف خدمة العقيدة / سعد زلمد النبايت  .181
 قسم العقيدة. -اجستَتم -جهود أيب ادلظفر السمعاين يف تقرير عقيدة السلف زلمد بن بو بكر بن عمر بنعلي .182
 ماجستَت قسم العقيدة.-جهود اإلمام القصاب يف بيان عقيدة السلف والرد على سلالفيهم يف كتاب النكت محيد بن أمحد نعيجات  .183
يخ تار  ىداية اهلل بن زلمد كفيل  إشراف غالب بن علي عواجي االبتداع / إعداد جهود علماء احلنفية يف احلث على االتباع و التحذير من .184

 متاح ه 1426ماجستَت  اجلامعة اإلسالمية، -تبصرة أطروحة رسالة   سم 30ص  752الوصف ادلادي  م 2005ه،   1426النشر 
 .4062/  1427رقم اإليداع  م 320 240رقم اإلستدعا  390572رقم التسجيلة  م 320 240

 كارامبَتي دكتوراه قسم العقيدة.جهود من اسلم من النصارى يف كشف فضائح الديانة النصرانية ، مامادو   .185
جامعة اإلمام زلمد بن  -دكتوراه  -اجلواب الصحيح دلن دين ادلسيح البن تيمية: اجلزء الثاين / ٖتقيق و دراسة عبد العزيز بن إبراىيم العسكر .186

 ه. 1406سعود اإلسالمية 
 قسم العقيدة. اجلوانب اإلعتقادية يف سورة اإلسراء ، عزام نعمام عبد الرمحن سلهب دكتوراه .187
 ه. 1406اجلامعة اإلسالمية  –دكتوراه  -اجلوانب اإلعتقادية يف سورة اإلسراء/ عزام نعمان عبد الرمحن سلهب  .188
 ه. 1399جامعة أم القرى  –دكتوراه  –جوانب التفكَت يف العقيدة اإلسالمية يف العصر األموي/ أمحد علي عبد العال  .189
 ه. 1403اجلامعة اإلسالمية  –ماجستَت  –سورة التكاثر/ كمال الدين شاه عبد احلميد جوانب من العقيدة اإلسالمية على ضوء  .190
 ه. 1403الرئاسة العامة لتعليم البنات  –ماجستَت  -احلاجة إىل اإلديان وأثرىا على التوافق النفسي/ مسَتة حسن عبد اهلل أبكر .191
 1998ه ،  1419تاريخ النشر  إشراف شوقي ابراىيم علي عبداهلل .  قالعلي الع حجية خرب اآلحاد يف العقيدة / اعدتو منَتة بنت فراج بن .192

 7097 240 متاح ه 1419 جامعة ادللك سعود ،   -تبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة  ادلاجستَت سم 30ص  473الوصف ادلادي  م
 . 19/  0262رقم اإليداع  ع 7097 240رقم اإلستدعا  154958رقم التسجيلة  ع

جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -دكتوراه  –طنية يف العامل اإلسالمية : عقائدىا وحكم اإلسالم فيها/ زلمد بن أمحد اخلطيب احلركات البا .193
 ه. 1403اإلسالمية 

 ه. 1406جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت  –احلركة ادلهدية يف السودان/ إبراىيم بن سليمان الباحوث  .194
 1406جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت  –هجو يف الدعوة إىل اهلل / عبد اهلل بن زلمد أمحد الزىراين احلسن البصري و من .195

 ه.
 .1409اجلامعة اإلسالمية  –ماجستَت  –حقيقة اجلماعة األمحدية يف نيجَتيا/ عفيع أوونال بصَتي  .196
 .1398جامعة أم القرى  -ماجستَت–احلكمة و التعليل يف أفعال اهلل/ زلمد ربيع ىادي ادلدخلي  .197
م  1990ه 1410محاية الرسول صلى اهلل عليو وسلم محى التوحيد/ إعداد زلمد بن عبد اهلل زربان الغامدي. إشراف أمحد بن عطية الغامدي  .198

  00215ايداع  240/5929رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت-
 ه. 1410اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت –ن عبد اهلل بن زربان الغامدي محاية الرسول صلى اهلل عليو وسلم محى التوحيد/ زلمد ب .199
 ه. 1412جامعة ادللك سعود  -ماجستَت -احلوار اإلسالمي النصراين: األىداف واألبعاد/ ىندي بن ىندي عبده حوفان .200
إشراف ىند مصطفلى زلمد الطيب شريفي. احلوار النبوي مع اىل الكتاب وتطبيقاتو ادلعاصرة/ فاطمة بنت فتحي بن زلمد ادلشيعلي البلوي.  .201

 .00074م إيداع نظامي 483 213/690346رقم التسجيلة:  -رسالة ماجستَت -م 2017ه 1438
 ه. 1412جامعة ادللك سعود  -ماجستَت –احلوار مع أىل الكتاب: إمسو و مناىجو/ خالد عبد اهلل علد العزيز القاسم  .202
 ه. 1404 -جامعة أم القرى -ماجستَت -موسى احلياة الربزخية يف اإلسالم / حسُت جابر .203
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 عبداهلل بن ناصر سعد السرحاين  إشراف زلمد حسان كسبة  و نقدية / إعداد خرب اآلحاد و حجيتو يف اثبات العقيدة : دراسة تطبيقية   .204
امعة أم القرى ، تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه  ج سم 30ص   964ط ،  -الوصف ادلادي أ  م  2004ه ،   1425تاريخ النشر 

 4124/  1426رقم اإليداع  س 348 240رقم اإلستدعا  367003رقم التسجيلة  س348 240 متاح ه 1425
 ه. 1398جامعة أم القرى  -ماجستَت -خرب الواحد و حجتو/ أمحد زلمود عبد الوىاب الشنقيطي .205
 ه. 1403سعود اإلسالمية جامعة اإلمام زلمد بن  -ماجستَت -اخلرب يف اإلسالم/ مصطفى ابراىيم زلمد .206
 ه. 1399جامعة أم القرى  -ماجستَت -اخلوارج : تارخيهم و آراؤىم اإلعتقادية و موقف اإلسالم منها/ غالب بن علي عواجي .207
جامعة أم  -دكتوراه -اشراف عبد العزيز بن عبد اللطيف ادلرشدي -صاحل بن عبد الرمحن بن براىُت الدخيل-خصائص أىل السنة واجلماعة .208

 رى الق
 ه. 1400جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -مادستَت -خوارق العادات وأنواعها/ وليد زلمد مصطفى سليمان .209
 ه. 1411اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -اخلوف والرجاء يف الكتاب والسنة/ عبدالرمحن بن سليمنان علي الشمسان .210
 ه. 1406جامعة أم القرى  -ماجستَت -األنباري/ ٖتقيق سيد حسُت باعجوانالداعي اىل اإلسالم يف أصول علم الكالم لكمال الدين  .211
 ه. 1406جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت –الدراسات اإلستشراقية يف ضوء العقيدة اإلسالمية/ زيد بن أمحد العبالن  .212
 ه. 1405جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دكتوراه -يدراسة ادلتكلم فيهم من الرجال تقريب التهذيب/ عبد العزيز بن سعد التخيف .213
 ه. 1408اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -دراسة مباحث العقيدة يف سورة مرمي/ أمحد بن عبد الرمحن أبو سيف الشظيفي .214
 1997ه ،  1418تاريخ النشر  دراسة مسائل العقيدة يف سنن الًتمذي / إعداد فهد بن سليمان الفهيد  إشراف عبدالرمحن بن ناصر الرباك .215

ه  1418جامة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ،   -رسالة  ماجستَت-سم تبصرة أطروحة  30ورقة   1232مج   2ه الوصف ادلادي 
 22/  4249رقم اإليداع 

 141 -اصر الرباك تاريخ النشر  دراسة مسائل العقيدة يف سنن الًتمذي / إعداد يوسف بن علي بن عبداهلل الطريف  إشراف عبدالرمحن بن ن .216
جامة اإلمام زلمد بن سعود   -رسالة  ماجستَت-سم تبصرة أطروحة  30ورقة   829د ،  -مج  أ  2م  الوصف ادلادي  199 -ه ، 

 .22/   4651ط رقم اإليداع  9438 240رقم اإلستدعا  285847ط رقم التسجيلة  9438 240ه متاح  141،  -اإلسالمية 
 ه. 1410 -اجلامعة اإلسالمية-ماجستَت -نزلتو من العقيدة اإلسالمية/ جيالين بن خضر غمد العروسيالدعاء و م .217
 ه. 1410جامعة أم القرى  -ماجستَت -الدعوة والعقيدة يف قصة موسى/ سليمان طلق احلازمي .218
الغامدي   / إعداد سعيد بن عبداهلل بن مرزوق مجعا و دراسة يف العقيدة و اآلداب : دفع ما يوىم التعارض بُت األحاديث الفعلية و القولية .219

تبصرة أطروحة ْتث  سم 30ورقة   452الوصف ادلادي  م  2016ه،   1437تاريخ النشر  ابراىيم بن محاد السلطان الريس إشراف
ستدعا رقم اإل 634117رقم التسجيلة  ه 1437غ  105 231.5 متاح ه 1437 جامعة ادللك سعود ،  -مكمل لرسالة  ادلاجستَت

 0282/  1437رقم اإليداع  ه1437 غ 105 231.5
ميد دالئل النبوة / تأليف ايب القاسم امساعيل بن زلمد بن الفضل التيمي االصبهاين ادللقب: قوام السنة إعداد مساعد بن سليمان الراشد احل .220

 . 00229م ايداع 1988ه 1409إشراف محاد بن زلمد االنصاري 
 م 2009ه ،  1430تاريخ النشر  الرشود  سليمان بن قاسم العيد امساء بنت سعد ة و اجلماعة : دراسة عقدية /دالئل النبوة عند أىل السن .221

ر  871 242 متاح ه 1430 جامعة ادللك سعود ،  -تبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة  ادلاجستَت سم 30ورقة   271الوصف ادلادي 
 .2065/  1432رقم اإليداع  ه1430 ر 871 242رقم اإلستدعا  499540رقم التسجيلة  ه 1430

دالئل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة/ أليب بكر أمحد بن احلسُت بن علي الييهقي, إعداد ىشام حامت مجيل ادلوصلي, إشراف زلمد  .222
نظامي  ايداع 341/1427رقم اإليداع  242/377253م رسالة دكتوراة رقم التسجيلة 2004ه1425سعيد بن زلمد حسن ٓتاري 

00237 . 
ه 1425دالئل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة/ أليب بكر أمحد بن احلسُت بن علي الييهقي, إعداد أمحد بن علي بن موسى حسن  .223

 . 00234ايداع نظامي  4381/1426رقم اإليداع  242/367617م رسالة دكتوراة رقم التسجيلة 2004
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سراياه/ أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل االصبهاين. دراسة و ٖتقيق عبد اهلل بن رفدان بن عبد اهلل  دالئل النبوة: يف ذكر ما جاء يف غزواتو و .224
رقم اإليداع  239,4/482641رقم التسجيلة  -رسالة دكتوراه -م 2009ه 1430الشهراين. إشراف زلمد بن عمر بن سامل بازمول. 

 . 00182ايداع مظامي  5448/1431
 ه. 1413جامعة أم القرى  -ماجستَت -ضوابطو يف ضوء الكتاب و السنة/ جوىرة صاحل زلمد الصباندوافع السلوك اإلنساين و  .225
 ه.1396جامعة أم القرى  -ماجستَت -الدين والفلسفة ادلادية اجلدلية/ أمحد علي عبد العال .226
 ماجستَت قسم العقيدة.-الذخائر لشرح منظومة الكبائر وليد بن زلمد بن عبد اهلل العلي  .227
 ه. 1410اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -الكالم وأىلو: ٖتقيق ودراسة اجلزئُت األولُت/ ٖتقيق عبد الرمحن بن عبد العزيز الشبلذم  .228
 ماجستَت قسم العقيدة.-الرد على من أنكر احلرف والصوت البن حامت الوايلي السجزي زلمد باكرمي باعبد اهلل  .229
 ه. 1395جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت - بن سليمان الفاضلالردة : حقيقتها و بعض أحكامها / عبد اهلل .230
 ه. 1405اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -رسائل الثغر إليب احلسن األسعري : ٖتقيق و دراسة/ ٖتقيق عبد اهلل شاكر زلمد احلنبلي .231
جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -دكتوراه -ة بسام علي سالمة مقبلالروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء البن القيم/ ٖتقيق ودراس .232

 ه. 1404اإلسالمية 
 ه. 1397جامعة أم القرى  -ماجستَت -رؤية اهلل تعاىل وٖتقيق الكالم فيها/ أمحد الناصر احلمد .233
الوصف  م  2001ه،   1422تاريخ النشر  يوسف القاسم زلمد أمحد دراسة و ٗتريج / إعداد يوسف زلمد علمي  إشراف الزىد : مجع و .234

رقم التسجيلة  ع 731 237.11 متاح  1422تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه  جامعة أم القرى ،  سم 33ورقة   850مج   2ادلادي 
 1076/  1427رقم اإليداع   ع 731 237.11رقم اإلستدعا  380211

 ن بداية كتاب اإلديان و االسالم اىل اهاية كتابم ادلرفوعة : زوائد مصنف ابن ايب شيبة على الكتب الستة من األحاديث .235
 ه. 1411اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه -زيادة اإلديان ونقصانو حكم اإلستثناء فيو/ عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد .236
تاريخ  بداهلل اخلليليمضيف بن علي الطلحي  إشراف عاصم بن ع إعداد بركة بنت سد ذرائع القدح يف التوحيد : دراسة حديثية موضوعية / .237

تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه  جامعة اإلمام زلمد بن سعود  سم 30ورقة   1327مج   3الوصف ادلادي  م . 2011ه ،  1432النشر 
رقم اإليداع  ه 1432 ط 953 240رقم اإلستدعا  514507رقم التسجيلة  ه 1432ط  953 240 متاح ه 1432،  اإلسالمية
1432  /6886 . 

ه ،  1413 - 12تاريخ النشر  إشراف علي بن زلمد الدخيل اهلل . علي الرباك  السنة من سنن ايب داود : / إعداد عبداهلل بن صاحل بن  .238
جامعة اإلمام زلمد بن سعود   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 30ورقة  1213س ،  -مج  أ 2الوصف ادلادي  م 1992 - 91

 د. 673س  235.4رقم اإلستدعا  95951رقم التسجيلة  د 673س  235.4 متاح ه1413 - 12،  اإلسالمية
 ه. 1404 -ماجستَت -السيدة عائشة رضي اهلل عنها و السنة النبوية/ سارة ناصر زلمد الراشد .239
 ه. 1399جامعة أم القرى  -ماجستَت -شرح اإلبانة على أصول السنة والديانة البن بطة العكربي/ ٖتقيق رضا بن نعسان معطي .240
 ه. 1407جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دكتوراه –شرح العقيدة األصفهانية إلبن تيمية/ ٖتقيق ودراسة زلمد بن عودة السعوي  .241
 ه. 1404اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -الشرك و أنواعو/ جعفر أفندي وىاب .242
 ه. 1399مام زلمد بن سعود اإلسالمية جامعة اإل -ماجستَت -الشرك: مظاره وآثاره/ فايز صاحل سعيد عزام .243
 ه. 1404جامعة أم القرى  -دكتوراه –شعب اإلديان لعبد اجلليل القصري/ ٖتقيق أمحد بن مرعى بن عبد اذلادي العمري  .244
 ه. 1400جامعة أم القرى  –ماجستَت  –الشفاعة يف اإلسالم/ عايش عياش ٓتيت اجلهٍت  .245
 ه. 1392جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -ن سليمان الالحمالشفاعة يف الشريعة اإلسالمية / زلمود ب .246
 ه. 1405جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ْتث تكميلي -الشفاعة و أحكامها يف الفقو/ زلمد عبد اهلل زلمد الضفيان .247
 ه. 1401جامعة أم القرى  -ماجستَت –التمبكيت الشيعة اإلمامية اإلثنا عشرية وموقف أىل السنة منهم / عبد اهلل احلاج زلمد  .248
زلمد  إشراف رسول الربزجني  ٖتقيق و دراسة زلمد معصوم حسن  القدر / حملمد بن الصايف عن الكدر فيما جاء عن سيد البشر يف القضاء و .249

  -رسالة  ماجستَت-روحة تبصرة أط سم 30ص: مثيليات  491الوصف ادلادي  م 1994ه ،  1415تاريخ النشر  ربيع ىادي ادلدخلي .
 16/  2071رقم اإليداع  ب 284 241رقم اإلستدعا  109807رقم التسجيلة  ب 284 241 متاح ه 1415اجلامعة اإلسالمية ، 
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 ه. 1409اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -الصفات اإلذلية عند الفرق اإلسالمية عرب العصور التارخيية/ سعد خلوفة زارع الشهري .250
 ه. 1399جامعة أم القرى  -ماجستَت -اخلربية بُت اإلثبات والتأويل /عثمان عبد اهلل آدم األثنويبالصفات  .251
السهلي  دجُت جناح بنت غاًل بن سليمان الشراري  إشراف عبداهلل بن والسَتة النبوية / إعداد صفات ادلنافقُت أوقات احلروب يف القرآن الكرمي .252

جامعة االمَتة   -تبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة  ادلاجستَت سم . 30ورقة   319صف ادلادي الو  م . 2012ه،  1433تاريخ النشر  .
رقم  ه1433 ش 644 240رقم اإلستدعا  558118رقم التسجيلة  ه 1433ش  644 240 ه . متاح 1433 بنت عبدالرمحن، نورة

 .2863/  1434اإليداع 
إعداد إديان بنت عبد اهلل بن عمر العمودي إشراف عبد اهلل بن عبد الرمحن الشثري  صفات النيب صلى اهلل عليو وسلم يف القرآن الكرمي/ .253

  00100ايداع مظامي  229/510605رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت -م 2010ه 1431
 ه. 1399جامعة أم القرى  -ماجستَت –صفة الكالم بُت السلف و ادلتكلمُت/ سعود عبد اهلل زلمد غنيم  .254
جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -دكتوراه -لى اجلهمية وادلعطلة البن قيم اجلزوية/ ٖتقيق و دراسة علي بن زلمد الدخيل اهللصواعق ادلرسلة ع .255

 ه. 1407اإلسالمية 
 ه. 1406اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -ضوء الساري إىل رؤية الباري أليب شامة/ ٖتقيق زلمد صديق الرمحن .256
 ه. 1405اجلامعة اإلسالمية  -منهم / دكتوراه طوائف ادلرجئة وموقف أىل السنة .257
 ه. 1408اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -ظاىرة الغلو يف الدين يف العصر احلديث/ زلمد عبد احلكيم حامد .258
 ه. 1400جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -عامل اجلن/ عبد الكرمي نوفان عبيدات .259
 ه. 1403جامعة أم القرى  -ماجستَت –عن عقيدة السلف/ زلمد زلمود أبو رحيم عثمان بن سعيد الدارمي ودفاعو  .260
 ه.  1402جامعة أم القرى  -ماجستَت –عثمان بن فودي الفالين وعقيدتو يف ضوء الكتاب و السنة/ مصباح الدين جنيد  .261
 ه. 1392إلسالمية جامعة اإلمام زلمد بن سعود ا -ماجستَت -العدالة يف اإلسالم/ سامل بن عبد اهلل الدخيل .262
 ه. 1402جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -العرقة الزيدية : عقيدهتا وحكمها/ جوىري بن مت شاه .263
 ه.1422جامعة أم القرى  -ماجستَت -اشراف علي بن نفيع العلماين -زلمد بن علي بن زلمد آل عمر -عقيدة اليهود يف الوعد بفلستُت .264
 ه.1403جامعة أم القرى  -ماجستَت -ادلسلمُت و أىل الكتاب/ أمحد عبد اللطيف العبد اللطيفعصمة األنبياء بُت  .265
 ه. 1406اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -العصمة عند الشيعة اإلمامية اإلثنا عشرية/ أنور علي عبد ادلنعم البازي .266
اجلامعة  -دكتوراه -ق ودراسة زلمد بن عبد اهلل ابن زربان الغامديعقائد الثالث وادلسبعُت فرقة األيب زلمد اليماين: دراسة و ٖتقيق / ٖتقي .267

 ه. 1414اإلسالمية 
 ه. 1404جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دكتوراه -عقائد اليهود بُت احلق والباطل/ خضر عبد اللطيف سوندك .268
 ه. 1404ام زلمد بن سعود اإلسالمية جامعة اإلم -ماجستَت –عقائد يف سورة األنعام/ زلمد بن عبد اهلل ادلددييغ  .269
ر العقد الثمُت يف شرح احاديث اصول الدين / حسُت بن غنام  ٖتقيق ابراىيم يوسف ادلاس  إشراف عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين تاريخ النش .270

مام زلمد بن سعود جامعة اإل  -رسالة  ماجستَت-سم تبصرة أطروحة  30ورقة : مثيليات   389م الوصف ادلادي  1983ه ،  1403
 غ . 149 240رقم اإلستدعا  284292غ رقم التسجيلة  149 240ه متاح  1403اإلسالمية ، 

 الشيخ . عبداهلل بن ناصر الشهري  إشراف ىيا بنت إمساعيل آل فاطمة بنت عقيدة ابن بطال من خالل شرحو لصحيح البخاري / إعداد .271
جامعة األمَتة   -تبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة  ادلاجستَت سم . 30ورقة   578الوصف ادلادي  م . 2012ه ،  1434تاريخ النشر 

 ه1434 ش 761 240رقم اإلستدعا  555631التسجيلة  رقم  ه 1434ش  761 240 متاح ه . 1434 بنت عبدالرمحن ، نورة
 .2271/  1434رقم اإليداع 

 ه. 1412جامعة أم القرى  -دكتوراه -أفريقيا الفرنسية / صاحل إسحاق بامبا صاحلالعقيدة اإلسالمية يف مواجهة التيارات الفكرية يف غرب  .272
 ماجستَت قسم العقيدة-العقيدة اإلسالمية وأثرىا يف بناء اجملتمع عزام نعمان عبد الرمحن سلهب  .273
 ه.1403ية اجلامعة اإلسالم -ماجستَت -العقيدة اإلسالمية وأثرىا يف بناء اجملتمع/عزام نعمان عبد الرمحن سلهب .274
 ه. 1409 -ماجستَت -عقيدة األلوىية عند اليهود يف ضوء اإلسالم/ أميمة أمحد بن شاىُت اجلالمهة .275
 ه. 1404جامعة ادللك سعود  -ماجستَت -عقيدة التثليث النصرانية وموقف اإلسالم منها/ عباس صاحل كانة .276
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 ه. 1399جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -عقيدة التوحيد يف القرآن الكرمي/ زلمد أمحد عبد القادر .277
 ه. 1408 -ماجستَت -عقيدة التوحيد وحاجة البشر إليها/ فوزية صاحل علي الغصون .278
 ه. 1408 -ماجستَت -عقيدة التوكل عند أىل السنة/ نورة زلمد عبد اهلل مصَتي .279
 ه. 1400مد بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام زل -ماجستَت -عقيدة الدروز: عرض ونقد/ زلمد بن أمحد اخلطيب .280
 ه.1410اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -عقيدة الرجعة عند الشيعة/ ضياء الدين أبريل .281
جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -ماجستَت -عقيدة السلف وأصحاب احلديث اإلسالمية الصابوين/ ٖتقيق ودراسة ناصر بن عبد الرمحن اجلديع .282

 ه. 1405اإلسالمية 
 ه. 1406اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه -سلفية يف مسَتهتا التارخيية وقدرهتا على مواجهة البحديات/ زلمد عبد الرمحن مغراويالعقيدة ال .283
 ه. 1403اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه -عقيدة الشيخ زلمد بن عبد الوىاب وأثرىا يف العامل اإلسالمية/ صاحل بن عبد اهلل العبود .284
 ه. 1401جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت –ل جاللو و يف األنبياء/ سعد بن نوفيق اذلامشي عقيدة اليهود يف اهلل ج .285
 ه. 1411اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه -عقيدة أىل السنة يف الصحابة/ ناصر بن علي عائض حسن الشيخ .286
 ه. 1398جامعة أم القرى  -تَتماجس -عقيدة ختم النبوة يف اإلسالمية / أمحد بن سعد بن محدان الغامدي .287
 ه. 1404جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -عقيدة ختم النبوة وأثرىا يف األمة اإلسالمية/ علي بن سلمنان الصاحلي .288
 ه. 1410جامعة أم القرى  -ماجستَت -العقيدة يف السور ادلكية و توجيهاهتا الًتبوية/ عبد احلميد عبد اجمليد حكيم .289
 1403جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -قة ادلسلمُت بغَتىم كما جاءت يف سورة التوبة/ عبد اهلل زلمد حسُت الزعيبعال .290

 ه.
العالقة بُت الكتاب والسنة عند االصوليُت: دراسة نظرية تطبيقية / إعداد ضوحيي بن عبداهلل بن زلمد الضوحيي, إشراف فهد بن زلمد  .291

 . 00242ايداع نظامي  15/0510رقم اإليداع  251,1/92613رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت -م 1993ه 1414السدحان 
جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -اشراف ناصر بن عبد الكرمي العقل -أمحد بن عبد اهلل جود -علم ادللل ومناىج العلماء فيو .292

 ه.1425
 قسم العقيدة. ادللك عبد العزيز - ماجستَت- سفر بن عبد الرمحن األمحد المية ادلعاصرةالعلمانية وأثارىا يف احلياة اإلس  .293
 ه. 1411 -ماجستَت –العوامل الثالثة ادلالئكة واجلن واألنس: دراسة مقارنة/ عائشة زلمد شريف بن عباس سيام  .294
 ه. 1414مد بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام زل -ماجستَت -الغيب يف القرآن الكرمي / مجال الدين أمحد القادري .295
 عبدالعزيز عبداهلل بن منصور العازمي  إشراف محد بن إبراىيم بن الفأل و الطَتة و العدوى : دراسة حديثية موضوعية /إعداد منصور بن .296

جامعة اإلمام   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم . 30ورقة   391الوصف ادلادي  م . 2015ه ،  1436تاريخ النشر  الشتوي .
 ع 127 240رقم اإلستدعا  621619رقم التسجيلة  ه 1436ع  127 240 متاح ه . 1436،  زلمد بن سعود اإلسالمية

 .6272/  1436رقم اإليداع  ه1436
تاريخ  الغامدي يوسف حسن زلمد احلمادي  إشراف أمحد بن عطية دراسة / إعداد فتاوى النيب صلى اهلل عليو و سلم يف العقيدة : مجعا و .297

 ه 1423اجلامعة اإلسالمية ،   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 30ص   854الوصف ادلادي  م  2002ه ،   1423النشر 
 .28/  02/  1425 - 1418/  1425رقم اإليداع  ح 428 240رقم اإلستدعا  335949رقم التسجيلة  ح428 240 متاح

 عبدالعزيز بن محد الكتب الستة : مجعا و دراسة / إعداد وصال بنت يف اصول اإلديان من خالل فتاوى رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم .298
تبصرة أطروحة  سم 30ورقة    704مج   2الوصف ادلادي  م  2002ه،   1423تاريخ النشر  احلسن  إشراف زلمد بن ابراىيم العجالن

 274 240رقم اإلستدعا  354857رقم التسجيلة  مهقتٌت حديثا 1423 ، جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -رسالة  ماجستَت-
 .21/  1426حرقم اإليداع 

 ه. 1405جامعة ادللك سعود  -ماجستَت -الفرق الباطنية ادلعاصرة يف الواليات ادلتحدة األمريكية/ أبو أمينة بالل براديل فيلبس .299
 ه. 1404كلية الًتبية للبنات   -ماجستَت -رجاء اهلل احلريب فرقة النصَتية : آراؤىا الكالمية والرد عليها/ زينب زلمد .300
 ه. 1406جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت –الفكر اإلستشراقي يف تنزانيا/ مجعة مقداد عمر  .301
 ه. 1409مد بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام زل -دكتوراه -الفكر الباطنية : أصلو وروافده وآثاره السياسية وإلجتماعية/ أمحد زلمد ادلغريب .302
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 ه. 1402جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية   -ماجستَت –فكرة التقريب بُت أىل السنة والشيعة / ناصر بن عبد اهلل القفازي  .303
 ماجستَت ادللك عبد العزيز قسم العقيدة-فكرة القومية العربية علي ضوء اإلسالم صاحل بن عبد اهلل العبود  .304
 ه. 1406جامعة ادللك سعود  -ماجستَت -الصوفية وموفق السلف منها/ سعيد أبو بكر زكريا الفناء عند .305
 ه. 1405جامعة ادللك عبد العزيز  -ماجستَت -فهارس ادلخطوطات يف ادلملكة العربية السعودية/ سعد الدين شريخ .306
 ه. 1413 جامعة أم القرى -ماجستَت -القادرية يف موريتانيا: عرض و نقد/ زلمد الداة أمحد .307
 ه.1403جامعة أم القرى  -ماجستَت -القاديانية و موقف اإلسالم منها/ سامية مجال زلمد علي مسباوة .308
 ه. 1406اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -القاضي أبو يعلى وكتابو اإلديان/ ٖتقيق سعود بن عبد العزيز اخللف .309
 ن دكتوراه قسم العقيدة.القاضي عياض اليحصيب ومنهجو يف العقيدة /غسان أمحد عبد الرمح .310
 ه. 1399جامعة أمل القرى  -ماجستَت –القضاء على الغائب/ عبداهلل مصلح مستور الثمايل  .311
 ه. 1392جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -القضاء يف اإلسالم/ سليمان بن دحيان احلريب .312
 ه. 1399جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -جستَتما -القضاء يف الشريعة اإلسالمية/ فاحل عبد الرمحن الصغَت .313
جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية   -ماجستَت -القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة وأقوال الناس فيو / عبد الرمحن بن صاحل احملمود .314

 ه. 1402
 ه. 1412جامعر ادللك سعود  -جستَتما –قضايا العقيدة عند اإلمام الشوكاين/ خالد إبراىيم عبد اهلل الدبيان  .315
 ه.1406جامعة أم القرى  -ماجستَت -سعيد ابراىيم سيد أمحد -اإلمام الشوكاين وآراؤه اإلعتقادية .316
 ه.1414جامعة أم القرى  -ماجستَت-موسم بن منَت بن مبارك النفيعي -اإلمام زلمد بن نصر ادلروزي .317
 ه. 1404جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -د الربيكانالقواعد الكلية اإلمساء والصفات/ إبراىيم بن زلم .318
 ه. 1402جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -الكبَتة و حكم مرتكبها/ عبد اهلل بن سليمان اجلاسر .319
 ه. 1401جامعة أم القرى  -ماجستَت –الكبَتة وادلذاىب فيها/ حاسي كوتا  .320
سعد  البخاري : دراسة و شرح / إعداد منَتة بنت محود بن زلمد بن امساعيل جلامع الصحيح لالمام ايب عبداهللكتاب " اإلديان " من ا .321

تبصرة  سم 33ورقة   1427مج   3الوصف ادلادي  م . 1991ه،  1411تاريخ النشر  البدراين  إشراف صاحل بن زلمد الرشود العرموش
رقم  352966رقم التسجيلة  ب 200ك  240 متاح ه 1411،  د بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام زلم  -رسالة  ماجستَت-أطروحة 

 . ب 200ك  240اإلستدعا 
تاريخ  عمر بن سليمان الدميجي إشراف راشج بن راجح الشريف إعداد عبداهلل بن كتاب الشريعة / أليب بكر زلمد بن احلسُت اآلجري  .322

تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه  جامعة أم القرى ،  سم . 30ورقة   13393مج   3الوصف ادلادي  م  . 1989ه ،   1409النشر 
  ه1409 آ 420 240رقم اإلستدعا  650613رقم التسجيلة  ه 1409

 دراسة و بالسنن / تصنيف ايب حفص عمر بن أمحد بن شاىُت  الدين و التمسك الكتاب اللطيف لشرح مذىب اىل السنة و معرفة شرائع .323
 -الوصف ادلادي أ   م 1985ه ،  1405تاريخ النشر  ىادي مدخلي . إشراف ربيع بن ٖتقيق و ٗتريج وإعداد عبداهلل بن زلمد البصَتي 

 14184رقم التسجيلة  ش 616 240 متاح ه 1405اجلامعة اإلسالمية ،   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 34ورقة  467ج ، 
  ش. 616 240رقم اإلستدعا 

اجلامعة  -ماجستَت -لكتاب للطيف لشرح مذىب أىل السنة و معرفة شرائع الدين التمسك بالسنن/ ٖتقيق عبد اهلل زلمد سليمان البصريا .324
 ه. 1405اإلسالمية 

 ه. 1413جامعة ادللك سعود  -ماجستَت -كرامات األولياء/ عبداهلل بن عبد العزيز العنقري .325
 -ماجستَت -اشراف سعد بن علي الشهراين -زلمد بن عبد اهلل العمري -ة من خالل كتابو الكايفالكليٍت و تعريره عقيدة الشيعة اإلمامي .326

 ه.1433جامعة أم القرى 
جامعة أم  -دكتوراه -الكنز األكرب يف األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر لعبد الرمحن بن أيب بكر احلنبلي/ ٖتقيق زلمد مصطفى نور الرىوان .327

 ه. 1410القرى 
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آخر ألنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة ادلضية يف عقد الفرقة ادلرضية للسفاريٍت من قول ادلصنف: فصل يف أمر ادلعاد. إىل لوامع ا .328
 ماجستَت قسم العقيدة-الكتاب مبارك بن دبيان بن عوض ادلطَتي 

 -ائية للسفرايٍت/ ٖتقيق ودراسة عبد اهلل زلمد سليمان البصَتيلوائح األنوار السنية ولواقح األفكار السنية شرح قصيدة ابن أيب داود احل .329
 ه. 1412اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه

 ه. 1411جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -ادلاتريدية : دراسة وتقومي/ أمحد بن عوض اهلل احلريب .330
 ه. 1409اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -مد أشرفادلاتريدية وموقفهم من توحيد األمساء و الصفات/ مشس الدين زل .331
 ه. 1403جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -ادلاسونية : وسائلها وأىدافها/ إبراىيم بن عبد الرمحن السكييت .332
داد منصور بن عمر بن زلمد مباحث اإلعجاز البالغي للفران يف كتب دالئل النبوة حىت اهاية الفرن اخلامس اذلجري: دراسة وتقوديا/ إع .333

س 333 225/438598رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت -م 2008ه 1429السحيباين. إشراف زلمد بن علي بن زلمد الصامل. 
 .00092ايداع مظامي 

 م 2008،  ه 1429تاريخ النشر  إشراف أمحد عطية الغامدي نبيل شهزاد احلق  مباحث اإلديان باهلل يف مرويات العهد ادلكي / إعداد .334
 ه 1429ش  761 240 متاح ه 1429اجلامعة اإلسالمية ،   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 30ورقة   542الوصف ادلادي 
 .3159/  1429رقم اإليداع  ه1429 ش 761 240رقم اإلستدعا  432245رقم التسجيلة 

تاريخ  الغنيمان . سلمان أمحد بن سراج أمحد  إشراف أمحد بن عبداهلل ادلخالفُت / إعداد مباحث اإلديان يف حديث شعب اإلديان و الرد على .335
 ه 1435اجلامعة اإلسالمية ،   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم . 30ورقة   914الوصف ادلادي  م . 2014ه ،   1435النشر 
 .2002/  1436رقم اإليداع  ه1435  أ 472 240رقم اإلستدعا  612050رقم التسجيلة  ه 1435أ  472 240 متاح

تاريخ النشر  بن سعد التميمي  إشراف ابراىيم بن عامر الرحيلي إعداد عبدالرمحن ادلباحث العقدية يف األحاديث القدسية: مجعا و دراسة / .336
 240 متاح ه 1428اجلامعة اإلسالمية ،  -رسالة ماجستَت -تبصرة أطروحة  سم 30ورقة   585الوصف ادلادي  م 2007ه،  1428

 .3490/  1428رقم اإليداع  ه1428 ت 633 240رقم اإلستدعا  409625رقم التسجيلة  ه 1428ت  633
تاريخ النشر  بن جناء الرحيلي  إشراف عبداهلل بن سليمان الغفيلي . دراسة / إعداد أمحد ادلباحث العقدية يف السرايا و البعوث النبوية : مجع و .337

 متاح ه 1436اجلامعة اإلسالمية ،   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم . 30ورقة   285 الوصف ادلادي م . 2015ه ،  1436
 .6436/  1437رقم اإليداع  ه1436 ر 841 240.72رقم اإلستدعا  645239رقم التسجيلة  ه 1436ر  841 240.72

 ادلثيب . سامت الرشيدي  إشراف فهد بن بدالرمحن بنت بدر بن دراسة / إعداد نورة ادلباحث العقدية يف حديث الشفاعة العظمى : مجعا و .338
جامعة حائل ،   -تبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة  ادلاجستَت سم . 30ورقة   283الوصف ادلادي  م . 2015ه ،  1436تاريخ النشر 

/  1437رقم اإليداع  ه1436 ر 874 240رقم اإلستدعا  326344رقم التسجيلة  ه 1436ر  874 240 متاح ه . 1436
2124. 

 ه. 1406اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -مباحث العقيدة يف سورة الزمر/ ناصر بن علي عائض حسن الشيخ .339
 مبهج السلف وادلتكلمُت يف موافقة العقل للنقل وأثر ادلنهجُت يف العقيدة جابر إدريس علي أمَت ماجستَت قسم العقيدة. .340
 ه.1402جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -إعتقاد النصارى/ اجليلي زلمد يوسف الكباشياجملامع النصرانية وأثرىا على  .341
 ه. 1407جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية   -ماجستَت -اجملوسية وأثرىا يف العامل اإلسالمي/ عقل بن عبد الكرمي العقل .342
 ماجستَت قسم العقيدة.-خليفة التميمي زلمد بن عثمان بن أيب شيبو وكتابو العرش/زلمد بن  .343
 ه. 1402جامعة أم القرى  -دكتوراه -زلمد عبده و آراؤه يف العقيدة اإلسالمية: عرض و نقد/ حافظ زلمد حيدر اجلعربي .344
 سلتصر كتاب احلجة على تارك احملجة نصر بن إبراىيم ادلقدسي زلمد إبراىيم زلمد ىارون  دكتوراه قسم العقيدة. .345
 1399جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -قلية احلديثة يف ضوء العقيدة اإلسالمية/ ناصر بن عبد الكرمي العقلادلدرسة الع .346

 ه.
 ه. 1407جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت –ادلرجئة وموقفو أىل السنة منهم/ زلمد بن عبد العزيز الالحم  .347
 سليمان زلمود  إشراف عبداهلل بن عبدالرمحن الشريف ، فهد بن نقيب جان بن سيد : رواية و دراية / إعدادمرويات التوسل و االستغاثة  .348

تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه  جامعة اإلمام زلمد بن  سم 30ص   1230الوصف ادلادي  م  2007ه ،   1428تاريخ النشر  الفهيد
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رقم اإليداع  ه1428 أ 653 240رقم اإلستدعا  431383رقم التسجيلة  ه 1428أ  653 240 متاح ه 1428،  سعود اإلسالمية
1429  /3012 

مسالك ادلتكلمُت يف رد األحاديث و اآلثار ادلروية يف صفات رب العادلُت : عرض و نقد / إعداد صادق سليم صادق إشراف زلمد بن  .349
سم تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه   30ورقة   1902ف ،  -مج  أ  4م الوصف ادلادي  2000ه ،  1421عبداهلل السمهري تاريخ النشر 

ص رقم  811 241رقم اإلستدعا  285570ص رقم التسجيلة  811 241ه متاح  1421جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ، 
 .22/  4259اإليداع 

 علي الشهري  . مجع ودراسة / إعداد فاطمة بنت زلمد بناآلخر   :  اإلديان باليوم مسائل اإلعتقاد يف كتاب التاريخ الكبَت لإلمام البخاري .350
  -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 30ورقة   355الوصف ادلادي  م 2010ه ،  1431تاريخ النشر  إشراف سهل بن رفاعي العتييب

 ش 761 243اإلستدعا رقم  518171رقم التسجيلة  ه  1431ش  761 243 متاح ه 1431،  جامعة االمَتة نورة بنت عبدالرمحن
 .8774/  1432رقم اإليداع  ه1431

شريف  دراسة / إعداد عبدالسالم بن ناشي اجلطيلي  إشراف الباري : مجعا و ادلسائل العقدية اليت حكى فيها ابن حجر االمجاع يف فتح .351
جامعة أم القرى ،   -ماجستَترسالة  -تبصرة أطروحة  سم 30ورقة   471الوصف ادلادي  م 2010ه ،  1432تاريخ النشر  اخلطيف
 580/  1433ىرقم اإليداع 1432 ج 815 240رقم اإلستدعا  052537رقم التسجيلة  ج815 240 متاح ه 1432
1433/580 . 

 د بنإشراف زلم يف الكتب التسعة / إعداد ايهاب نادر علي موسى  األحاديث الواردة ادلسائل العقدية ادلتعلقة ب " ال الو اال اهلل " من خالل .352
اجلامعة    -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 30ورقة   660الوصف ادلادي  م 2012ه ،  1433تاريخ النشر  عبدالوىاب العقيل

ىرقم اإليداع 1433 م 918 240رقم اإلستدعا  532497رقم التسجيلة  ه 1433م  918 240 متاح ه 1433اإلسالمية ، 
1433  /4120 

بن  عارف بن مزيد بن عبداحملسن بن زلمد اذلاملي ادلطَتي  إشراف دراسة / إعداد زلمد يف الوصايا النبوية : مجعا وادلسائل العقدية الواردة  .353
اجلامعة   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم . 30ورقة   534الوصف ادلادي  م . 2014ه ،  1435تاريخ النشر  حامد السحيمي .

رقم اإليداع  ه1435 م 622 240.8رقم اإلستدعا  612032رقم التسجيلة  ه 1435م  622 240.8 متاح ه 1435اإلسالمية ، 
1436  /1982. 

عبدالكرمي  ناصر بن إشراف عبدالرمحن بن عبداهلل بن عبداحملسن الًتكي   نقد / إعداد ادلسائل العقدية يف " فيض القدير" للمناوي : عرض و .354
تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه  جامعة اإلمام  سم 30ورقة   1442مج   3دلادي الوصف ا م  2001ه ،   1422تاريخ النشر  العقل

رقم اإليداع   ت 6005 240رقم اإلستدعا  312388رقم التسجيلة  ت 6005 240 متاح  ه 1422،  زلمد بن سعود اإلسالمية
1424  /798. 

ه ،  1418س  إشراف عبدالعزيز بن ابراىيم العسكر تاريخ النشر مسائل العقيدة يف سنن ابن ماجو إعداد طارق بن عبدالرمحن بن زلمد احلوا .355
جامعة اإلمام زلمد بن سعود   -رسالة  ماجستَت-سم تبصرة أطروحة  30ورقة   1157ف ،  -مج  أ  3م الوصف ادلادي  1998

ح رقم التسجيلة  493 240إلديان متاح ٖتقيق القسم الثاين : اإلديان باليوم اآلخر ، اإلديان بالقدر ، مسائل ا -ه . 1418اإلسالمية ، 
 .22/  4299ح رقم اإليداع  4934 240رقم اإلستدعا  285839

 1996ه ،  1416مسائل العقيدة يف سنن ابن ماجو إعداد وليد بن خالد بسيوين أمحد  إشراف عبدالعزيز بن ابراىيم العسكر تاريخ النشر  .356
جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ،   -رسالة  ماجستَت-صرة أطروحة سم تب 30ورقة   1245،  17مج   2م الوصف ادلادي 

رقم اإلستدعا  283551أ رقم التسجيلة  505 240ٖتقيق القسم االول : االعتصام بالسنة و اجلماعة ، و التوحيد متاح  -ه . 1416
 .22/  4260أ رقم اإليداع  505 240

 عبدالعزيز سيف دراسة / إعداد يوسف بن محود احلوشان  إشراف : عرض و مام البخاريمسائل العقيدة يف كتاب التوحيد من صحيح اإل .357
  --تبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة  ادلاجستَت سم 30ورقة  250الوصف ادلادي  م 1997ه ،  1418تاريخ النشر  النصر عبدالعزيز .

 .18/  2886رقم اإليداع  ح 502 240قم اإلستدعا ر  146763رقم التسجيلة  ح 502 240 متاح ه 1418 جامعة ادللك سعود ،
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بنت عايل  على ضوء عقيدة اىل السنة و اجلماعة / إعداد فاطمة مجع و دراسة مسائل العقيدة يف كتاب القدر من صحيح اإلمام البخاري : .358
ورقة : جداول   98/5،  ب -الوصف ادلادي أ  م 2009ه،  1430تاريخ النشر  معال العمري  إشراف يوسف بت زلمد السعيد . بن

رقم التسجيلة  ه 1430ع  565 240 متاح ه 1430،  تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه  جامعة األمَتة نورة بنت عبدالرمحن سم 30
 . 4492/  1431ىرقم اإليداع 1430 ع 565 240رقم اإلستدعا  480869

جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -دكتوراه -صاحل بن زلمد ادلشيقح مسائل العقيدة يف كتاب مشكل اآلثار لإلمام الطحاوي/ عبد اهلل بن .359
 ه. 1411اإلسالمية 

 الرميان  بن رميان شرحيهما لصحيح مسلم / إعداد عبداهلل بن زلمد  ادلفهم " للقرطيب يف مسائل العقيدة يف كتايب : " ادلعلم " للمازري و " .360
تبصرة أطروحة رسالة  دكتوراه  جامعة أم القرى ،  سم 33الوصف ادلادي  م 2000ه ،  1420تاريخ النشر  إشراف علي بن نفيع العلياين .

 .21/  1107رقم اإليداع  ر 9315  240رقم اإلستدعا  189015رقم التسجيلة  ر 9315 240 متاح ه 1420
ابراىيم بن عبداهلل  ياسر بن عقيدة اىل السنة و اجلماعة / إعداد دراسة يف ضوء مسائل النبوة يف كتاب الشفا للقاضي عياض : عرض و .361

تبصرة  سم 30ورقة  264الوصف ادلادي  م 2000ه ،  1420تاريخ النشر  .  السالمة  إشراف عبدالقادر بن عبدالقادر البحراوي
رقم اإلستدعا  188430رقم التسجيلة   4328 242 متاح ه 1420 جامعة ادللك سعود ،  --أطروحة ْتث مكمل لرسالة  ادلاجستَت

 .21/  0501رقم اإليداع  س 4328 242
 ه. 1407جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت –ادلستصفى يف أصول للغزايل/ ٖتقيق بشَت صبحي شبَت  .362
 ه.1410جامعة أم القرى  -دكتوراه -مشكل اآلثار للطحاوي: اجلزء األول / ٖتقيق ودراسة زلمد طاىرعبد الرمحن نور ويل .363
 ه.1410جامعة أم القرى  -دكتوراه -اوي: اجلزء الثالث/ ٖتقيق ودراسة عبد الرمحن اذلامشي زلمد متليٍتمشكل اآلثار للطح .364
 ه.1411جامعة أم القرى  -دكتوراه -مشكل اآلثار للطحاوي: اجلزء اخلامس/ ٖتقيق ودراسة خالد سيف اهلل سيفي إسالم اهلل .365
جامعة اإلمام زلمد  -ماجستَت -ة/ عبد الرمحن بن سعد بن عبد الرمحن آل سعودمشكلة القفر وسبل عالجها يف ضوء اإلسالم: دراسة مقارن .366

 ه. 1409بن سعود اإلسالمية 
تاريخ  ضليمي رمحة اهلل / عبداهلل زلمد بارشيد  إشراف أمحد عبدالفتاح اإلمام البخاري ادلضامُت الًتبوية يف كتايب اإلديان و الرقاق من صحيح .367

 متاح ه 1426اجلامعة اإلسالمية،   -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 30ورقة   420ف ادلادي م الوص 2005ه،   1426النشر 
 .4122/  1427رقم اإليداع   ب 1175 377.1رقم اإلستدعا  390587رقم التسجيلة  ب 1175 377.1

حسن  عايل بن اري و مسلم / إعداد عبداهلل بناإلديان يف صحيحي البخ احلجرات و كتاب ادلضامُت الًتبوية لألخوة اإلديانية من خالل سورة .368
تبصرة أطروحة  سم 30ورقة   350الوصف ادلادي ا  ش ،  م 2007ه ،  1428تاريخ النشر  الشمراين  إشراف حامد بن سامل احلريب

 رقم 438417رقم التسجيلة  ه 1428ش  726 377.1 متاح ه 1428 جامعة أم القرى ،  --ْتث مكمل لرسالة  ادلاجستَت
 6741/  1429رقم اإليداع  ه1428 ش 726 377.1اإلستدعا 

 ه. 1410جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -نظرية القياس اإلرسطي : عرض ونقد/ زلمد سعيد صربي صباح .369
 تجامعة أم القرى نوقش -ماجستَت -معامل اإلديان و أركانو كما جاء يف القرآن العظيم / زلمد عثمان الصيٍت .370
 ه. 1401جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -ادلعتزلة و أصوذلم اخلمسة/ عواد بن عبد اهلل ادلعتق .371
 ه. 1402جامعة أم القرى  -دكتوراه -ادلعتقدات والقيم يف الشعر اجلاىلي/ زلمد الشيخ زلمود صيام .372
ىادي بن قحاز الشمراين إشراف عبد ادلهدي بن عبد القادر بن عبد اذلادي. ادلعجزات النبوية يف السنة: دراستها و ٗتريج نصوصها/ صاحل بن  .373

 . 00230م ايداع 1984ه 1404
 ه. 1404جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت –ادلعجزات النبوية يف السنة/ صاحل بن ىادي الشمراين  .374
 ه. 1394جامعة أم القرى  -ماجستَت -بن عبد الرمحن العثيمادلعجزات النبوية كما رواىا الشيخان أو أحدمها/ عبد العزيز  .375
 ه. 1402جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت –معجزات زلمد صلى اهلل عليو و سلم / زكريا زلمود ابن داود  .376
إعداد جعفر بن عبد احملسن بن عمر ادلعجزات واخلصائص النبوة ادلعروف باخلصائص الكربى/ جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي.  .377

رقم اإلداع  239/401564رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت -س 579م أ2006ه 1427الشييب. إشراف جالل الدين امساعيل عجوة. 
 . 00140ايداع مظامي  1148/1428
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ن زلمد آل عمر. إشراف جالل الدين بن ادلعجزات واخلصائص النبوة/ جلالل الدين عبد الرمحن أيب بكر السيوطي. إعداد أمحد بن علي ب .378
ايداع مظامي  586/1429رقم اإليداع  239/421981رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت -ن 2006ه 1427امساعيل عجوة 

00166 . 
 ه. 1406جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ْتث تكميلى –ادلعجزة و اثرىا يف الدعوة اىل اهلل تعاىل/ جنادي ابن عفت ليماين  .379
 ه. 1403جامعة أم القرى  -ماجستَت –ادلعجزة/ زمزم عبد الرمحن آدم رجال  .380
جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -ماجستَت –ادلقاصد السنية يف األحاديث اإلذلية البن بلبان الفارسي/ ٖتقيق زلمد عبد الصمد حسُت  .381

 ه. 1406اإلسالمية 
عمر آل  : مجعا و دراسة / إعداد سلطانة بنت عبدالعزيز بن أئمة الدعوة آل بيتو عندمكانة و حقوق رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم و  .382

تبصرة أطروحة  سم . 30مج   2الوصف ادلادي  م . 2015ه ،  1436تاريخ النشر  إشراف أمحد بن عثمان بن أمحد ادلزيد . الشيخ 
رقم اإلستدعا  624148رقم التسجيلة  ه 1436ش  792 239 ه . متاح 1436 ْتث مكمل لرسالة  الدكتوراه  جامعة ادللك سعود ،

 .7061/  1436ىرقم اإليداع 1436 ش 792 239
 ه. 1398جامعة ادللك سعود  -ماجستَت -ه/ أمحد عمر زلمد الزيلعي 487-301مكة و تالقاهتا اخلارجية: من  .383
 ه. 1402جامعة أم القرى  -ماجستَت –ادلالئكة واإلديان هبم/ ناجي زلمد داود سالمة  .384
 ه. 1395جامعة أم القرى  -ماجستَت –ادلنافقون يف القرآن الكرمي/ عبد العزيز بن عبد اهلل احلميدي  .385
ه 1409ادلنافقون و موافقهم ٕتاه األمة اإلسالمية يف عهد النبوة : دراسة تارخيية/ ىالو زلمد شريف, إشراف صالح التجاين محودي.  .386

 . 00341ايداع  953,02/139985رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت -م 1989
 ه. 1406اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -مناىج العلماء يف األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر/ فاروق عبد اجمليد محود .387
 بن عبداهلل نقد يف ضوء العقيدة اإلسالمية / إعداد رياض بن محد : عرض و مناىج ادلستشرقُت و مواقفهم من النيب صلى اهلل عليو وسلم .388

تبصرة أطروحة رسالة   سم . 30الوصف ادلادي مج.   م . 2013ه ،  1434تاريخ النشر  العمري  إشراف عبدالعزيز بن إبراىيم العسكر .
رقم اإلستدعا  584084التسجيلة  ىرقم 1434ع  865 301.295 متاح ه 1434اإلسالمية ،  دكتوراه  جامعة اإلمام زلمد بن سعود

 821/  1435رقم اإليداع  ه1434 ع 865 301.295
/ إعداد  The forbidden religious doctrinal acts sunnahمقارنة =  ادلناىي العقدية العملية يف السنة النبوية : دراسة .389

سم  30ورقة   780مج   2الوصف ادلادي  م  2017ه ،   1438تاريخ النشر  أمحد بن محد البدر  إشراف سليمان بن قاسم عبداهلل بن
 678888التسجيلة  رقم ه 1438ب  181 240 متاح ه 1438 رة أطروحة ْتث مكمل لرسالة  الدكتوراه  جامعة ادللك سعود ،تبص .

 .8128/  1438رقم اإليداع  ه1438 ب 181 240رقم اإلستدعا 
إعداد عبداهلل  The forbidden religious doctrinal acts sunnah -ادلناىي العقيدة العملية يف السنة النبوية دراسة مقارنة .390

, 8128/1438رقم اإليداع  240/678888م رسالة دكتوراة رقم التسجيلة 2017ه 1438بن أمحد البدر, إشراف سليمان بن قاسم 
 . 00225ايداع نظامي 

 إشراف محد بن السعدون عقدية / إعداد ابتسام بنت فهد بن مشاري  بالتوحيد : مجع ودراسة ادلناىي اللفظية الواردة يف الكتب الستة ادلتعلقة .391
تبصرة أطروحة رسالة   سم 30ورقة   1770مج ،   3الوصف ادلادي  م 2010ه ،  1431تاريخ النشر  عبداحملسن بن أمحد التوجيري

 240رقم اإلستدعا  529977رقم التسجيلة  ه 1431س  395 240 متاح ه 1431،  دكتوراه  جامعة االمَتة نورة بنت عبدالرمحن
 .3284/  1433رقم اإليداع  ه1431 س 395

يف اإلديان  اإلديان باهلل تعاىل اىل اهاية الباب السابع و ىو باب االول و ىو باب يف ادلنهاج : دراسة و ٖتقيق القسم الثاين من اول الباب .392
 الدميجي . عبداهلل بن عمر بن سليمانزلمد بن زلمد مكي  إشراف  إعداد ابوزيد بعد ادلوت / اليب عبداهلل احلسُت بن زلمد احلليمي  بالبعث

  -رسالة  ماجستَت-تبصرة أطروحة  سم 30ورقة : مثيليات  482،  190مج   2الوصف ادلادي  م 1999ه ،  1419تاريخ النشر 
رقم اإلستدعا  178903رقم التسجيلة  ح 423ن  240 متاح يف شعب اإلديان بعنوان : ادلنهاج ه . صدر 1419جامعة أم القرى ، 

   20/  1318حرقم اإليداع  423ن  240
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 و ىو ادلنهاج : دراسة و ٖتقيق القسم اخلامس من اول الباب الرابع و الثالثُت وىو باب يف حفظ اللسان  .. اىل اهاية الباب الثاين و اخلمسُت .393
يد بن محود القريقري  إشراف عبداهلل بن باب يف االمر بادلعروف ... / اليب عبداهلل احلسُت بن احلسن بن زلمد احلليمي  إعداد محدي بن مح

س تبصرة  30ورقة : مثيليات  704ح ،  -مج  أ  2م الوصف ادلادي  1999ه ،  1419عمر بن سليمان الدميجي . تاريخ النشر 
التسجيلة ح رقم  423ه  240ه . صدر بعنوان : ادلنهاج يف شعب اإلديان متاح  1419جامعة أم القرى ،   -رسالة  ماجستَت-أطروحة 

 . 1420/696 20/  0696ح رقم اإليداع  423ه  240رقم اإلستدعا  178372
 احلسُت ادلنهاج : من اول الباب الثالث و اخلمسُت : وىو باب التعاون على الرب و التقوى إىل اهاية الباب السابع و السبعُت ... / أليب عبداهلل .394

أمحد بن حسُت العماد  إشراف عبداهلل بن عمر بن سليمان الدميجي . تاريخ النشر  بن احلسن بن زلمد احلليمي  دراسة و ٖتقيق فيصل بن
جامعة أم القرى ،    -رسالة  ماجستَت-سم تبصرة أطروحة  34ورقة: مثيليات  522ي ،  -م الوصف ادلادي أ  1997ه ،  1418
 . 19/  1178م اإليداع ح رق 423م  240رقم اإلستدعا  158315ح رقم التسجيلة  423م  240ه متاح  1418

 ه. 1410جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دكتوراه –منهج ابن تيمية يف تقرير عقيدة التوحيد/ إبراىيم بن زلمد الربيكان  .395
 1414جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية   -دكتوراه –منهج ابن حزم يف الرد على أىل الكتاب: دراسة وتقومي/ حسُت بركات حسُت  .396

 ه.
 ه. 1409اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت –منهج ابن عبد الرب يف توحيد األمساء و الصفات/ صاحل بن زلمد العقيل  .397
جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -ماجستَت -منهج ابن عطية يف أصول الدين: عبض و دراسة/ علي بن عبد الرمحن بن سليمان القرعاوي .398

 ه. 1413اإلسالمية 
جامعة اإلمام زلمد بن سعود -ماجستَت -اإلستدالل على مسائل اإلعتقاد عند أىل السنة و اجلماعة/ عثمان بن علي بن حسنمنهج  .399

 ه. 1410اإلسالمية 
 ه. 1404جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -ادلنهج اإلسالمي لبناء ادلسلم ادلعاصر/ زكريا عابدين عثمان .400
ي يف تقرير العقيدة و الدفاع عنها / إعداد سعد بن ّتاد بن مصلح العتييب  إشراف زلمد بن عبداهلل السمهري تاريخ النشر منهج اإلمام البخار  .401

جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ،   -رسالة  ماجستَت-سم تبصرة أطروحة  30ورقة   595م  الوصف ادلادي  2000ه ،  1420
 .22/  4295ع رقم اإليداع 4887 240رقم اإلستدعا  285843سجيلة ع  رقم الت 488 240مهتاح  1420

 إعداد زكية بنت لصحيح مسلم يف ضوء عقيدة اىل السنة و اجلماعة / خالل شرحو منهج اإلمام النووى رمحو اهلل يف تقرير مسائل اإلعتقاد من .402
تبصرة  سم 30ص   1124الوصف ادلادي  م  2000ه ،   1421تاريخ النشر  يوسف مصباح ابو قرن  إشراف الشفيع ادلاحي أمحد

رقم اإلستدعا  313353رقم التسجيلة  ق 5418 240 متاح ه 1421 جامعة ادللك سعود ،  --أطروحة ْتث مكمل لرسالة  ادلاجستَت
 .1117/  1424رقم اإليداع  ق 5418 240

تابو فتح الباري / إعداد لولوة بنت زلمد بن محد ادلطرودي  يف تقرير العقيدة من خالل ك -رمحو اهلل  -منهج احلافظ ابن حجر العسقالين  .403
رسالة  -سم تبصرة أطروحة  30ورقة   510م الوصف ادلادي  1994ه ،  1414إشراف عبدالعزيز بن ابراىيم الشهوان تاريخ النشر 

 618 240رقم اإلستدعا  285844م رقم التسجيلة  618 240ه متاح  1414جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ،   -ماجستَت
 .22/   4296م رقم اإليداع 

بن  إعداد زلمد اسحاق كندو  إشراف أمحد بن مرعي / " كتابو : " فتح الباري منهج احلافظ ابن حجر العسقالين يف العقيدة من خالل .404
  -رسالة  ماجستَت-أطروحة تبصرة  سم 30ص  1299ق ،  -الوصف ادلادي أ  م 1995ه ،  1416العمري .تاريخ النشر  عبداذلادي

 .17/  2132رقم اإليداع  ك 773 240رقم اإلستدعا  128711رقم التسجيلة  ك 773 240 متاح ه 1416اجلامعة اإلسالمية ، 
 جامعة أم القرى  -دكتوراه -اشراف حيِت بن زلمد ربيع-فهد زلمد القرشي –منهج حسن حنفي وموقفو من أصول اإلعتقاد: دراسة نقدية  .405
جامعة اإلمام  -ْتث تكميلي -احلوار يف إثبات أسس العقيدة يف ضوء دعوة موسى عليو السالم/ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيدي منهج .406

 ه. 1405زلمد بن سعود اإلسالمية 
 ه. 1412مية جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسال -ماجستَت –منهج الذىيب يف العقيدة وموقفو من ادلبتدعة/ سعيد بن عيضة الزىراين  .407
 ه. 1405جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت –منهج الذىيب يف ميزان اإلعتدال/ قاسم بن علي بن سعد  .408
 ه. 1413اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه –منهج الشافعي يف إثبات العقيدة/ زلمد عبد الوىاب العقيل  .409
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جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -ماجستَت -ومي/ زلمد بن ناصر بن صاحل السحيباينمنهج الشهرستاين يف كتابو ادللل والنحل : عرض وتق .410
 ه. 1413اإلسالمية 

 ه. 1408اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -منهج الشيخ عبد الرمحن السعدي وأثره يف العقيدة/ عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد .411
 ماجستَت قسم العقيدة.- منهج الشيخ زلمد رضا يف العقيدة تامر زلمد زلمود متويل .412
 ه. 1413جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -منهج القامسي يف تقرير العقيدة/ زلمد بن أمحد ابن حيِت حقي .413
مد بن جامعة اإلمام زل -ماجستَت –منهج القرآن الكرمي يف تثبيت الرسول صلى اهلل علية وسلم وتكرديو/ عبد الرمحن بن عبد اجلبار ىوساوي  .414

 ه. 1413سعود اإلسالمية 
 منهج القرآن الكرمي يف تثبيت الرسول صلى اهلل عليو وسلم و تكرديو/ إعداد عبد الرمحن بن عبد اجلبار صاحل ىوساوي. إشراف زلمد بن عبد .415

 . 00124ايداع  239/83528رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت -ن 1991ه 1412الرمحن الراوي. 
 ه. 1407اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه – دعوة ادلشركُت إىل اإلسالم / محود أمحد فرج الرحيلي منهج القرآن الكرمي يف .416
 ه. 1395جامعة أم القرى  -ماجستَت –منهج القرآن يف الدعوة إىل اإلديان/ علي زلمد ناصر فقيهي  .417
 1399جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ستَتماج -منهج القرآن يف تقرير عقيدة اإلديان باليوم اآلخر/ زلمد بن عبد اهلل السمهري .418

 ه.
جامعة أم القرى  -دكتوراه –منهج الكتاب والسنة يف ٖتقيق الوحدة اإلسالمية وأثره من الناحية التطبيقية/ زلمد زلمد األمُت األنصاري  .419

 ه. 1411
جامعة أم  -دكتوراه –ض ونقد/ يوسف زلمد صاحل األمحد منهج ادلتكلمُت والفالسفة ادلنتسبُت لإلسالم يف اإلستدالل على وجود اهلل: عر  .420

 ه. 1412القرى 
 ماجستَت قسم العقيدة.-منهج ادلعلمي وجهود يف تقرير عقيدة السلف أمحد بن علي بن حيِت بيو  .421
ٖتليلية/ إعداد منصور  منهج النيب صلى اهلل عليو و سلم يف حل ادلشكالت اإلجتماعية و الدروس الدعوية ادلستفادة منو: دراسة دعوية وصفية .422

ايداع مظامي  645993/ 213م رسالة دكتوراة رقم التسجيلة 2015تو 1436بن سعود شويلع إشراف غازي بن غزاي ادلطَتي 
00072. 

عمر  منهج النيب صلى اهلل عليو و سلم يف دعوة األطفال و اآلثار ادلرتبتة على دعوهتم / إعداد علي بن أمحد سامل باقيس. إشراف سلطان بن .423
 .00070ايداع نظامي  213/612746رقم التسجيلة  -رسالة ماجستَت -م 2013ه 1434-احلصُت

 ه. 1410جامعة أم القرى  -دكتوراه –منهج إمام احلرمُت يف دراسة العقيدة/ أمحد عبد اللطيف العبد اللطيف  .424
 ه. 1412اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه -اللطيف زلمد نورادلنهج أىل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهلل تعاىل/ خالد عبد  .425
 ه. 1413اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت –منهج أىل واجلماعة يف الدعوة اىل اهلل/ إبراىيم بن زلمد عبد اهلل اجلنيديل  .426
 ه. 1414اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه -ادلهدي ادلنتظر عند الشيعة اإلثٌت عشرية / جالل الدين زلمد صاحل .427
 ادلهدي ادلنتظر عند الشيعية االثٍت عشرية جالل الدين زلمد صاحل دكتوراه قسم العقيدة. .428
 جامعة أم القرى نوقشت. -ماجستَت –ادلوافقة اإلديانية للمؤمنُت بدعوات الرسل يف القصص القرآين/ نايف بن قبالن العتييب  .429
 ه.1401جامعة أم القرى  -جستَتما -مواقفة ابن قتيبة من عقيدة السلف/ علي بن نفيع العلياين .430
 ه. 1409جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دكتوراه –موقف ابن تيمية من األشاعرة/ عبد الرمحن بن صاحل احملمود  .431
 ه. 1412جامعة أم القرى  -دكتوراه -موقف ابن تيمية من الرازي يف اإلذليات/ ابتسام أمحد زلمد مجال .432
 ه. 1411اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت –ة يف منهاج السنة/ عبد اهلل بن إبراىيم الشمسان موقف ابن تيمية من الرافض .433
 ه. 1404جامعة أم القرى  -ماجستَت –موقف ابن تيمية من ادلعتزلة يف مسائل العقيدة/ قدرية عبد احلميد شهاب الدين  .434
 ه. 1405جامعة أم القرى  -وراهدكت –موقف ابن تيمية من النصرانية/ مرمي عبد الرمحن عبد اهلل الزامل  .435
ه ،  1429تاريخ النشر   احلريب  إشراف عبداهلل صاحل الرباك امنوذجا / فيحان خلف موقف اإلمامية من احاديث العقيدة : صحيح البخاري .436

رؤوس  ه 1429 جامعة ادللك سعود ،   --تبصرة أطروحة ْتث مكمل لرسالة  ادلاجستَت سم 30ورقة   485الوصف ادلادي  م 2008
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رقم اإلستدعا  432577رقم التسجيلة  ه 1429ح  177 240.901 متاح ه 256موضوعات البخاري ، زلمد بن امساعيل ، ت 
 3422/  1429رقم اإليداع  ه1429 ح 177 240.901

 ه. 1411ة اجلامعة اإلسالمي -ماجستَت -موقف الشيعة اإلثٌت عشرية من الصحابة رضي اهلل عنهم/ عبد القادر زلمد عطا صويف .437
جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -دكتوراه -موقف ادلتكلمُت من اإلستدالل بنصوص الكتاب و السنة: عرضا و نقدا/ سليمان بن صاحل الغصن  .438

 ه. 1413اإلسالمية 
 ه. 1411 -ماجستَت -موقف أىل السنة من ادلعتزلة واخلوارج يف مسألة اإلديان والكفر/ زىرة زلمد أسامة فادان .439
 ه. 1406اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -يخ اإلسالم ابن تيمية من قضية الصفات اإلذليات/ زلمد يوسف ىارونموقف ش .440
جامعة اإلمام زلمد بن سعود  -ماجستَت -مولد عيسى عليو السالم عند اليهود والنصارى وادلسلمُت: دراسة مقارنة/ مسعود بن سعد الغامدي .441

 ه. 1407اإلسالمية 
 ه.1408جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت -سفة العرب/ أنور بن عيسى السليمالنبوة عند الفال .442
 ه. 1398 -جامعة أم القرى -ماجستَت -النبوة والرسالة يف اإلسالم/ مغفور عثمان إمام .443
 .ه 1398جامعة أم القرى  -ماجستَت -النصرانية يف القرآن الكرمي/ زلمد بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود .444
اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -النصيحة اإلديانية يف فضيحة ادللة اليصرانية لنصر ابن حيِت ادلتطبب/ ٖتقيق و دراسة زلمود عبد الرمحن قدح .445

 ه. 1407
 ه. 1409جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دكتوراه -نظرية األجل يف الشريعة اإلسالمية/ زلمد بن راشد علي العثمان .446
 ه. 1401جامعة أم القرى  -دكتوراه -د بُت اآلمدي واجرجاين/ عبد اهلل عبد الكرمي أمحد العباديالنق .447
 ه. 1413اجلامعة اإلسالمية  -دكتوراه -اهج اإلمام الشوكاين يف العقيدة/ عبد اهلل نوسوك .448
 ه. 1412مية دكتوراه* اجلامعة اإلسال –النوافض للروافض للربزجني/ ٖتقيق ودراسة زلمد ىداية نور وحيد  .449
 ه. 1413جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دكتوراه -نواقض اإلديان اإلعتقادية وضوابطها عند أىل السنة/ زلمد بن عبد اهلل الوىييب .450
 ه. 1414جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -دكتوراه –نواقض اإلديان القولية والعملية/ عبد العزيز بن زلمد العبد اللطيف  .451
 ه. 1408جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت –اذلندوسية: عرض ونقد/ زلمد بن عبد العزيز العلي  .452
 ماجستَت قسم العقيدة.-وجوب لزوم اجلماعة وترك التفرق مجال بن أمحد بن بشَت بادي   .453
 وراه قسم العقيدة.الوجودية دراسة ونقد يف ضوء اإلسالم صاحل بن عبد الرمحن بن صاحل الشريدة دكت .454
 ه. 1412جامعة أم القرى  -دكتوراه -الوحي عند أىل الكتاب : دراسة نقدية على ضوء اإلسالم/ عبد اهلل عثمان الكوكيب .455
 ه. 1409جامعة اإلسالمية  -وسطية أىل السنة بُت الفرق/ زلمد باكرمي زلمد باعبد اهلل دكتوراه .456
 ه. 1406اجلامعة اإلسالمية  -ماجستَت -ي بن قمر اذلنديالبهائية تارخيها وعقائدىا/ رمحة اهلل األثر  .457
 ه. 1403جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستَت –اليهود من خالل السنة ادلطهرة/ عبد اهلل بن ناصر الشقاري  .458
 ه. 1407 -ماجستَت –يوم القيامة يف القرآن الكرمي/ زبيدة عبد اهلل السرحان  .459
 ه. 1412جامعة أم القرى  -دكتوراه - الكتاب والسنة : دراسة موضوعية ٖتليلية/ دوخي بن زيد بن علي احلارثييوم القيامة و مشاىدة يف .460
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