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طالب   يعدها  جادة  منهجية  بحوث  بأنها  عادة  الجامعية  الرسائل  تتميز 

في   العليا  الماجستيرالدراسات  ذي    مرحلتي  أستاذ  إشراف  تحت  والدكتوراه 

وباحثًا   أستاذًا  عدة  سنوات  وأمضى  العلمي  البحث  في  تمرس  عالية،  خبرة 

 معيًا يوجه الطالب ويعينه على اإلبداع وفق قواعد الكتابة الموضوعية. جا

ولئن كانت مرحلة الماجستير مرحلة اكتساب الدربة والمهارة فييي البحييث 

العلمي فإن مرحلة الدكتوراه مرحلة اإلبداع واالبتكار، ُيطلب فيها من الباحث أن 

م تعرفييه السيياحة يرود فضاء لم يسبقه إليه أحد، ويدرس موضييوعًا بكييرًا ليي 

الثقافية من قبل، فيكون موضوعه جديدًا ومهمًا يسد ثغرة في المكتبة ويكشف 

 مجاهيل نتطلع إلى كشفها.

ومن هنا فإن موضوع الرسالة الجامعية في األصييل متميييز فييي أهميتييه 

وجدته، يزيده أهمية توجيه المشرف ومالحظات المناقشين التي تجعل نتائجه 

 ات مكانة علمية عالية.وتوصياته موضوعية  ذ

وعندما نستعرض قائمة الموضوعات التي بحثتها الرسائل الجامعية العليا 

في مستوييها الماجستير والدكتوراه نجد للمدينة المنورة حظييًا وافييرًا ينيياف  

كثيرًا من المدن العربية واإلسالمية األخرى، ونجد لها حضورًا واسييعًا يتجيياو  

لييى الجامعييات العربييية واإلسييالمية، بييل وبعيي  الجامعات السعودية ويصل إ

الجامعات األوربية واألمريكية، ونجد هذه الموضوعات تتناول جوانب كثيرة من 

ماضيها وحاضرها، وتشمل تاريخها على امتداد العصور،  بدًأ بالحلقة الذهبية 

التي أكسبتها ميزة على سائر المدن ، حلقة العهد النبوي، ووصواًل إلى عصرنا 

الذي ظهيير فيهييا،   حاضر، وتشمل األحداث التي وقعت بين جنباتها، واألدبال
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والمدارس الفقهية التي نبتت في حلقات مسجدها النبوي ومدارسها، واألعييال  

الذين نبغوا فيها ، كما تشمل معالمها، األثرية وتكوينها الجيولوجي واألنشييطة 

قضايا التربوية التي تبييدو االقتصادية والظواهر االجتماعية التي تظهر فيها وال

في مدارسها وجامعاتها، والتطورات العمرانية التي شييهدتها قييديمًا وحييديثًا، 

وهكذا التكاد الرسائل  تغادر جانبًا في حياتها إال وتعكف عليه بحثييًا ودراسيية 

 لتصنع إضافة جديدة إلى مكتبة المدينة المنورة المتنامية.

رة، ظاهرة إقبييال البيياحثين فييي وأحسبني في غنى عن تعليل هذه الظاه

الدراسات العليا على المدينة المنورة ليتخييذوا ميين جوانييب الحييياة المتعييددة 

الكثيرة والغنية فيها موضوعًا لرسييائلهم الجامعييية، فمكانتهييا المتميييزة فييي 

القلوب، وما تمثله من معان وقيم إيمانية وإرث نبوي يمتد فيهييا عبيير العصييور 

فييوس، تشييتر  فييي دوافييع بحوثهييا البواعييث اإليمانييية يجعلها حبيبة إلى الن

والعلمية، ويستوي في اإلقبال عليها من ولد فيها أو أقا ، أو خفييق قلبييه عيين  

بعد بحبها، وتمنى أن يراها ويقضي أهنأ سيياعات العميير فييي صييالة متبتليية 

 بمسجدها النبوي .

ية وغييير وقد سعينا لتتبع هذه الرسائل في جامعات المملكة والبالد العرب

العربية، وجمعنا معلومات عن عدد البأس به، لكنييه اليمثييل العييدد النهييائي، 

فبع  الجامعات لم يصلنا جوابها بعد، وبعضها لم نصل إليهييا، ومييا تحصييل 

لدينا شجعنا على أن نبدأ النشر، ونضع منهجًا يتوافييق مييع تتبعنييا ومتابعتنييا 

لغة الرسالة الجامعييية إلييى الدؤوبة، وقسمنا وفق هذا المنهج الدليل من حيث  

قسمين: قسم يشمل الرسائل الجامعية المقدمة باللغة العربييية، وقسييم يشييمل 

الرسائل المقدمة بلغات أخرى، كما قسمناه من حيييث موضييوع الرسييالة إلييى 

قسمين آخرين: قسم يضم الرسائل التي تقتصر على المدينة المنورة التشييركها 

نة المنورة جزءًا مهمًا فيها، كالرسائل عيين فيه مدينة أخرى، وقسم تكون المدي
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الحرمين الشريفين، والرسائل عن الحجا ، والرسييائل عيين المنطقيية الغربييية 

 وهكذا. -للمملكة العربية السعودية

ويسرنا اليو  أن نقد  القائمة األولى من هذا الدليل، وتضييم قسييمًا ميين 

المنييورة وحييدها، والتييي   الرسائل الجامعية المكتوبة باللغة العربية عن المدينة

تقتصر موضوعاتها على قضية أو أكثر من قضيياياها التشييتر  معهييا مدينيية 

أخرى. وتبر  أحداثًا تاريخية أو ظييواهر بيئييية أو عمرانييية أو ثقافييية فيهييا، 

وسنفرد قائمة أخرى ألعالمها على مر العصور، كما نفرد قائمة لالسييتدراكات 

بية واإلسالمية الحقييًا، والتييي نجتهييد فييي التي تصلنا من بقية الجامعات العر

 متابعتها إلى درجة إرسال مندوبين شخصيين إلى تلك الجامعات.

أن   بها  اتصلنا  التي  الجامعات  في  المسؤولين  فيها  نناشد  مناسبة  ولعلها 

الجامعية   الرسائل  عن  طلبناها  التي  بالمعلومات  وتزودنا  لرجائنا  تستجيب 

 اء كانت مقتصرة عليها أو بالمشاركة. المقدمة إليها عن المدينة، سو

واليخفى على أحد أهمية هذا الدليل وفوائده، وأهونها تسهيل الوصييول  

إلى تلك البحوث العلمية التي نشيير أقلهييا ومييا ال معظمهييا حبييي  الخييزائن 

والرفوف ، وحفظ جهود الباحثين من أن تبدد في أعمال مكررة، وموضييوعات 

ة، فضاًل عما تحمله البحوث عيين المدينيية ميين درست وربما قتلت بحثًا ودراس

 رة.ثيكأخرى معطيات 

ونتقد  بهذه المناسبة بجزيل الشكر للجامعات والهيئات الثقافية األخييرى 

التي تعاونت معنا، وفي مقدمتها جامعات المملكيية العربييية السييعودية ومركييز 

ة الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسييالمية، ومكتبيية الملييك فهييد الوطنييي 

 والباحثين والمراجعين الذين لم يضنوا علينا بمعلوماتهم و مالحظاتهم القيمة.

 واهلل ولي التوفيق،،، 
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  1992هي 1412ماجستير 

رشيد استخدا  اللجان المؤقتة لحل المشكالت فيي األجهيزة األمنيية: ت  -33

 دراسة على األجهزة األمنية بمنطقة المدينة المنورة 

 خالد مريشد العتيبي

 معهد الدراسات العليا/ أكاديمية نايف العربية للعلو  األمنية/ الرياض

  1999هي / 1420ماجستير 

دار الهجيرة لمحميد بين أحميد   التعريف بما آنست الهجرة من معيالم  -34

 المطري: تحقيق ودراسة

 عبد اهلل بن سليمان محمد اللهيب

 كلية اآلداب والعلو  اإلنسانية/ جامعة الملك عبد العزيز/ جدة

  1989هي 1409ماجستير 

هي: دراسة تاريخية 1408-1344التعليم األهلي في المدينة المنورة من عا     -35

 وصفية 

 الحيدريدخيل اهلل عبد اهلل 

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز

  1991هي 1411ماجستير 

تعليم التفكير اإلبداعي الناقد من خالل مقرر البالغة والنقيد لطالبيات   -36

 الصف الثالث الثانوي األدبي بالمدينة المنورة 

 خديجة محمد عمر حاجي

 جامعة الملك عبد العزيز  كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع

  2001هي 1420ماجستير 
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 التعليم في المدينة في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم  -37

 سند الفي الشاماني الحربي

 كلية التربية بالمدينة المنورة / فرع جامعة الملك عبد العزيز

  1991هي 1411ماجستير 

اسة العامة لتعليم البنات تقويم برامج تدريب مديرات المدارس التابعة للرئ  -38

 في المدينة المنورة: دراسة ميدانية

  ينب أحمد محمد األ هري

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز

  1996هي 1416ماجستير 

التقييم الجيولوجي الهندسي للشقوق األرضية فيي وادي اليتمية جنيوب   -39

 المدينة المنورة 

 خر خالد أحمد بان

 كلية علو  األرض/ جامعة الملك عبد العزيز/ جدة

 ماجستير

 التقييم المبدئي ألوضاع التربة في المدينة المنورة   -40

 محمد بن إبراهيم متساه

 كلية علو  األرض/ جامعة الملك عبد العزيز/جدة

  1989هي 1409ماجستير 

ور االجتماعي تكنولوجيا االتصال والمجتمع: دراسة استطالعية وصفية للد  -41

 للهاتف بالمدينة المنورة

 فاطمة محمد صالح المحضار 

 كلية األداب والعلو  اإلنسانية /جامعة الملك عبد العزيز/ جدة
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  1991هي 1411ماجستير 

 التنظيم السياسي للدولة العربية األولى في اإلسال  في المدينة  -42

 محمد ممدوح علي محمد العربي

 سكندريةكلية اآلداب/ جامعة اإل

  1980هي 1400ماجستير 

التوافق الشخصي واالجتماعي لتالميذ المدارس المتوسطة العامة وتالميذ   -43

 المدارس المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة 

 عبد العزيز أحمد حمزة معال

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز

  1992هي 1412ماجستير 

  (683هي ي 63ثورة أهل المدينة ) -44

 لؤي إبراهيم البواعنة 

 كلية العلو  االجتماعية واإلنسانية /الجامعة األردنية

     1998هي 1418ماجستير 

 جهد الماء الباطني في جنوب المدينة -45

 النذير قسم السيد آد 

 كلية علو  األرض/ جامعة الملك عبدالعزيز/ جدة

  1983هي 1403ماجستير 

الجوانب اإلدارية والتنظيمية للتوجيه واإلرشاد الطالبي في منطقة المدينة   -46

 المنورة: دراسة ميدانية

 عبد الوهاب محمد فراس  مان 



 د. عبدالباسط بدر  –دليل الرسائل الجامعية للمدينة المنورة  

236 

 

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز

  1991هي 1411ماجستير 

 لنبوية إلى المدينة المنورة الجوانب التربوية في الهجرة ا -47

 لينا عبد اهلل علي الزعبي 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/ جامعة اليرمو / األردن

  1998هي 1418ماجستير 

 حديث القرآن عن غزوات بني النضير وبني المصطلق واألحزاب -48

 محمد بن بكر بن إبراهيم عابد

الجامعة اإلسالمية/ المدينيية /كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية  

 المنورة

  1984هي 1404ماجستير 

الحركة العلمية في المدينة المنورة: من القرن الثالث الهجري إلى نهايية   -49

 هي656الدولة العباسية 

 جمال محمد صادق القاضي 

 كلية الدعوة وأصول الدين/ الجامعة اإلسالمية/ المدينة المنورة

  1996هي 1416دكتوراه  

 الحياة االجتماعية واالقتصادية في المدينة المنورة في صدر اإلسال   -50

 نورة عبد الملك إبراهيم آل الشيخ 

 كلية التربية للبنات بجدة / الرئاسة العامة لتعليم البنات 

  1982هي  1402ماجستير 

 الحياة األدبية والثقافية بالمدينة المنورة في الجاهلية وصدر اإلسال   -51
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 د العيد فرج الخطراوي محم

 كلية اللغة العربية / جامعة األ هر 

   1980هي  1400دكتوراه

خرائط النقاط العددية والنسبية: دراسة مقارنية بيالتطبيق عليى تو ييع   -52

 السكان في منطقة المدينة المنورة 

 فايز محمد مشبب آل سليمان العسيري

 كلية اآلداب / جامعة الملك سعود/ الرياض

  1996هي / 1417ير ماجست

 خصائص مرتكبي جريمة قتل النف  في منطقة المدينة المنورة  -53

 حمدان الجهني 

 معهد الدراسات العليا/ أكاديمية نايف العربية للعلو  األمنية/ الرياض

  1999هي / 1420

 الخالفة: نشأتها وتطورها في المدينة  من الراشدين  -54

 سمير محمود عبد المطلب

 داب / الجامعة األردنيةكلية اآل

  1975هي  1395ماجستير 

دراسات بيئية على المجتمعات النباتية في بع  وديان منطقية المدينية   -55

 المنورة بالمملكة العربية السعودية 

 محمد بن عبد العزيز بن صالح الصالح 

  1988هي 1408ماجستير 
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د المقاومة في بع  دراسات عن أنزيمات البيتة الكتاميز واسع المدى وتعد   -56

 عزالت البكتيريا سالبة الجرا  المعزولة من مستشفيات المدينة المنورة 

 عبد اهلل عبيد الرفيعي 

 العلو  الطبية التطبيقية/ جامعة الملك سعود/ الرياض

  1998هي 1418ماجستير 

 دراسة على بع  آفات تمور منطقة المدينة المنورة  -57

 سعيد سعيد ربيع األحمدي 

 ية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيزكل

  1987هي 1407ماجستير 

دراسة لمها  المشرفة الفنية بمدارس الرئاسة العامة لتعليم البنات بالمدينة   -58

 المنورة 

 عائشة سيف صالح األحمدي

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز 

  1992هي 1412ماجستير 

دراسة مدى إتقان طالب كلية إعداد المعلمين المتوسطة بالمدينة لمهارة   -59

 التقدير التقريبي وإعداد برنامج لتنميتها لديهم

 محمد عبد العزيز الحجيلي 

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز 

  1993هي 1413ماجستير 

مفهو  الذات بين األطفيال المحيرومين وغيير دراسة مقارنة في تحديد    -60

 المحرومين من األب في المدينة المنورة 

 عبد الرحمن محمد يحيى الفضيلي 
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 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز 

  1988هي 1408ماجستير 

دور البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم المقيدة ضد مجهول: دراسة  -61

 يقية عن السرقة والقتل بمنطقة المدينة المنورة تطب

 جزاء غا ي العصيمي

 معهد الدراسات العليا/ أكاديمية نايف العربية للعلو  األمنية/ الرياض

  1996هي/  1417ماجستير 

الدور القيادي لطالب كلية التربية بالمدينة المنورة وعالقته ببع  العوامل   -62

 العقلية واالنفعالية 

 فر الزهراني مطر مس

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز

  1991هي 1411ماجستير 

دور مدير المدرسة اإلبتدائية كموجه تربيوي بالمدينية المنيورة: دراسية   -63

 ميدانية 

 إبراهيم بن داد محمد النواب

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز 

  1990هي 1410اجستير م

دور الوقف اإلسالمي في الحياة العلمية والتعليمية بالمدينة المنورة فيي   -64

 العهد السعودي 

 سحر عبد الرحمن مفتي صديقي 

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز 

  2001هي 1422ماجستير 
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 لمدينة المنورة رحلة أبي سالم العياشي: الحزء الخاص با -65

 محمد أمحزون 

 كلية اآلداب / جامعة الملك سعود/ الرياض

  1984هي 1404ماجستير 

 الزراعة في منطقة المدينة المنورة اإلدارية: دراسة جغرافية -66

 فو ي عبد اهلل محمد أورقنجي

كلية العلو  االجتماعية/ جامعة اإلما  محمييد بيين سييعود اإلسييالمية/ 

 الرياض .

 هي.1415س  –دكتوراه 

ي السمات العامة لمراكز االستيطان الريفي في إمارة منطقة المدينة المنورة 67

 ي دراسة جغرافية العمران الريفي 

 عائشة بنت محمد الحاج أحمد عبد القادر

 كلية التربية للبنات بجدة / الرئاسة العامة لتعليم البنات 

  1993هي 1413دكتوراه 

نطقة المدينة المنورة )الطرق البريية ي خطيوط شبكة النقل البري في م  -68

 األنابيب( 

 جميلة أحمد الفوتاوي 

 كلية التربية للبنات بجدة / الرئاسة العامة لتعليم البنات 

  1998هي 1418ماجستير 

 الشعر في المدينة قبل اإلسال  -69

 ساهرة عبد الكريم حافظ
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 كلية اآلداب / جامعة بغداد

  1976هي 1396ماجستير 

 شعراء يثرب في العصر الجاهلي وصدر اإلسال  -70

 ورد محمدي مكاوي عزب 

 كلية األداب / جامعة االسكندرية 

  1990هي 1410دكتوراه 

الطبقات الكبرى البن سعد: من تابعي أهل المدينة ومن بعدهم من الطبقة   -71

 الثالثة إلى السادسة 

  ياد محمد منصور

 المية/ المدينة المنورةكلية الحديث الشريف/ الجامعة اإلس

  1980هي 1400ماجستير 

العالقة بين دولة الرسول صلى اهلل عليه وسلم والقبائل العربية المقيمية   -72

  ( 632-622هي / 11-1حول المدينة )

 محمد صالح محمد العسكر 

 كلية اآلداب / جامعة الملك سعود/ الرياض

 هي.1419س  –دكتوراه 

مدرسي ونتائج التحصيل الدراسي بالمدارس الثانوية العالقة بين المناخ ال  -73

 في المدينة المنورة: دراسة ميدانية 

 عبد العزيز بن سليمان بن محمود الحا مي 

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز 

  1988هي 1408ماجستير 
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 هي( 923-648عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي ) -74

 محمد هزاع الشهري 

 كلية الشريعة/ جامعة أ  القرى/ مكة المكرمة 

  1982هي 1402ماجستير  

 عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء األصوليين  -75

 أحمد محمد نور سيف بن هالل 

 كلية الدعوة وأصول الدين/ جامعة أ  القرى/ مكة المكرمة 

  1972هي 1392ماجستير  

 اسة دعوية غزوة أحد: در -76

 محمد بن عيظة بامدحج

 كلية الدعوة بالمدينة المنورة / جامعة اإلما  محمد بن سعود اإلسالمية

  1996هي 1416ماجستير 

المدني    -77 الدفاع  منسوبي  أداء  كفاءة  رفع  في  الفرضية  الخطط  فاعلية 

 بالمدينة المنورة.  

 عبد الرحمن عبد الحميد الحربي

 اديمية نايف العربية للعلو  األمنية/ الرياضمعهد الدراسات العليا / أك

  1999هي 1420ماجستير 

 فتنة مقتل عثمان رضي اهلل عنه -78

 محمد بن عبد اهلل بن عبد القادر الغبان

 الدعوة وأصول الدين / الجامعة اإلسالمية/ المدينة المنورة 

  1996هي 1416ماجستير 
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ينة، استخدامه ومشكالته: الفيديو في مدارس المرحلة المتوسطة بالمد  -79

 دراسة ميدانية 

 قاسم حسين رشيد الفار النخلي 

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز

   1995هي 1415ماجستير 

 القبائل وعالقتها بدولة المدينة خالل حياة محمد صلى اهلل عليه وسلم  -80

 مراد اليعقوبي

 الجتماعية / جامعة تون  كلية العلو  اإلنسانية وا

 د.ت –دكتوراه 

القدرات العقلية المسهمة في نجاح طالب مركز التدريب المهني بالمدينة   -81

 المنورة 

 سهيل بن أحمد عبد القادر قشقري 

 كلية التربية بالمدينة المنورة / فرع جامعة الملك عبد العزيز 

  1990هي 1410ماجستير 

تها بالمناخ التنظيميي فيي الميدارس االبتدائيية القدرات القيادية وعالق  -82

 بالمدينة المنورة من وجهة نظر المديرين والمعلمين : دراسة ميدانية 

 عبد اهلل بجاد

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز

  1997هي/1418ماجستير 

دارس المتوسطة الكفاءات اإلدارية المرغوبة في برامج تدريب مديري الم  -83

 والثانوية بالمدينة المنورة: دراسة ميدانية 

 أحمد محمد مسعود الشريف 
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 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز

  1990هي 1410ماجستير 

 مجتمع الشناقطه بالمدينة المنورة  -84

 محمد صالح حمزة عسيالن 

 اضكلية اآلداب / جامعة الملك سعود/ الري

  1984هي 1404ماجستير 

 مجتمع المدينة في عهد الخلفاء الراشدين  -85

 عبد الوهاب إبراهيم شيرة 

 كلية اآلداب / جامعة الملك سعود/ الرياض

  1998هي 1418دكتوراه 

مجتمع المدينة المنورة وتنظيم القبائل سياسيًا واجتماعيًا في عهد الرسول   -86

 صلى اهلل عليه وسلم

 د العزيز إدري عبد اهلل عب

 كلية اآلداب / جامعة الملك سعود/ الرياض

  1979هي 1399ماجستير 

المدارس الثانوية للبنين في ريف المدينة المنورة :  دراسة فيي تحدييد   -87

 نطاقها الجغرافي 

 خالد عتيق سليمان الصيدالني 

 كلية اآلداب / جامعة الملك سعود/ الرياض

  1997هي 1417ماجستير 

 دينة المنورة: دراسة في جغرافية العمران الم -88
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 خالد الصالح القاضي 

كلية العلو  االجتماعية / جامعة اإلما  محمييد بيين سييعود اإلسييالمية/ 

 الرياض 

  1983هي 1403ماجستير 

 المدينة المنورة عاصمة اإلسال  في العصر األول لإلسال   -89

 فاروق أرميش

 جامعة أنقرة / تركيا 

   1979ي  ه1399دكتوراه  

المدينة المنورة عاصمة اإلسال  ودولته األولى: األوضاع الدينية السياسية   -90

 االجتماعية االقتصادية 

 محمد السيد أحمد الوكيل 

 كلية اللغة العربية / جامعة األ هر  

  1979هي  1399دكتوراه 

 (: 1517-1250هيي/  923-648المدينة المنورة في العصير الممليوكي)    -91

 ة تاريخية دراس

 عبد الرحمن بن مديرس بن عبد المحسن المديرس

 كلية اآلداب / جامعة الملك سعود/ الرياض

  1997هي 1417دكتوراه 

 المدينة )يثرب( في العهد األموي  -92

 فيصل الطرابلسي 

 كلية العلو  اإلنسانية واالجتماعية / جامعة تون  

 د.ت–ماجستير 
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 المنورة وأثرها في الدعوة إلى اهلل  المراكز الصيفية في المدينة -93

 حسن بن حامد بن أحمد الحا مي 

 كلية الدعوة بالمدينة المنورة/ جامعة اإلما  محمد بن سعود اإلسالمية 

  1993هي 1413ماجستير 

 مرويات تاريخ يهود المدينة في عهد النبوة  -94

 أكر  حسين علي السندي 

 ية/ المدينة المنورةكلية الحديث الشريف / الجامعة اإلسالم

  1980هي 1400ماجستير 

مرويات سيف الدين بن عمر في تاريخ الطبري عن مقتل عثمان بن عفان :   -95

 دراسة نقدية 

 خالد محمد عبد اهلل الغيث

 كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة أ  القرى / مكة المكرمة

  1991هي 1411ماجستير 

 مرويات غزوة أحد -96

 ح الباكري حسين أحمد صال

 كلية الحديث الشريف / الجامعة اإلسالمية/ المدينة المنورة 

  1980هي 1400ماجستير 

 مرويات غزوة الخندق : جمع ودراسة وتحقيق  -97

 إبراهيم بن محمد بن عمير مدخلي 

 كلية الحديث الشريف / الجامعة اإلسالمية/ المدينة المنورة 

  1982هي 1402ماجستير 
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 تذكارية في المدينة المنورةالمساجد ال -98

 محمد محمود الديب 

 كلية اآلداب / جامعة القاهرة 

  1970هي  1390ماجستير 

 مسجد المدينة وأثره في مساجد العراق -99

 سليمة عبدرب الرسول 

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد 

  1965هي 1385ماجستير 

 ضاريةالمسجد النبوي في العصر العثماني:  دراسة معمارية ح -100

 محمد هزاع الشهري 

 كلية الشريعة/ جامعة أ  القرى/ مكة المكرمة 

  1987هي 1407دكتوراه  

المشكالت االجتماعية لتعليم الكبار ومحو األمية التي تواجه المعلميين   -101

 والدارسين في فصول محو األمية بمنطقة المدينة المنورة: دراسة استطالعية 

 معال بن علي سالم العوفي 

 لية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز ك

  1990هي 1410ماجستير 

المشكالت التي تواجه المدرسة االبتدائية من قبيل المعلميين: دراسية   -102

 ميدانية بمدارس منطقة المدينة المنورة

 حسين حمزة محمود عويضة 

 العزيز   كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد 

  1990هي 1410ماجستير 
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 مشكالت تدري  مادة التربية النسوية بالمرحلة المتوسطة بالمدينة  -103

 آمنة محمد إسماعيل الرفاعي

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز 

 هي1411س   -ماجستير

البات المرحلة مشكالت الصحة النفسية لذوات القدرة االبتكارية من ط  -104

 المتوسطة بالمدينة المنورة 

 عزيزة أحمد عبد اهلل هب الريح

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز

  1985هي 1405ماجستير 

مشكالت المباني المدرسية االبتدائية الحكومية فيي منطقية المدينية   -105

 المنورة 

 حمد عبد اهلل المحيسن

 ة بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز كلية التربي

  1991هي 1411ماجستير 

مصادر التوتر النفسي لدى مديري المدارس اإلبتدائية الحكومية بمنطقة   -106

 المدينة المنورة التعليمية 

 ياسين سالم سعيد الجهني 

 كلية الدراسات العليا / الجامعة األردنية 

  2001هي  1421ماجستير 

 مصادر ومشكالت الثقافة في رياض األطفال بالمدينة المنورة  -107

 دالل محمد عبد اهلل حنفي 

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز 



 د. عبدالباسط بدر  –دليل الرسائل الجامعية للمدينة المنورة  

249 

 

 هي1409س  –ماجستير 

المعاهد والدور التابعة للجامعة اإلسالمية بالمدينة المنيورة ورسيالتها:   -108

 دراسة وصفية تحليلية 

 امد بن محمد بن حمدان الصاعديح

 كلية التربية / جامعة أ  القرى / مكة المكرمة 

  1997هي  1417ماجستير 

 المكتبات العامة بالمدينة المنورة: ماضيها وحاضرها -109

 حمادي علي التونسي

 كلية اآلداب والعلو  اإلنسانية / جامعة الملك عبد العزيز/ جدة

  1981هي / 1401ماجستير 

المكونات العاملية لالبتكار في الرياضيات لدى طالبيات الصيف األول   -110

 الثانوي بالمدينة المنورة 

 شرف حامد عبد اهلل األحمدي

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز 

  2000هي  1420ماجستير 

منيورة : الممارسات الوظيفية لمديري المدارس اإلبتدائيية بالمدينية ال  -111

 دراسة ميدانية 

 عتيق اهلل بن دخيل اهلل الرحيلي

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز 

  1988هي 1408ماجستير 

 مناهج مؤرخي المدينة المنورة في القرن التاسع الهجري -112
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 ابتسا  عبد المحسن السويلم

 كلية اآلداب / جامعة الملك سعود/ الرياض

  2000هي 1420كتوراه د

 منطقة المدينة المنورة: دراسة في الجغرافيا اإلقليمية  -113

 عبد العزيز محمد عبد اهلل السويلم 

كلية العلو  االجتماعية / جامعة اإلما  محمد بيين سييعود اإلسييالمية / 

 الرياض

   1989هي  1409ماجستير  

عل   -114 اهلل  صلى  النبيين  خاتم  رسالة  من  اليهود  ضوء  موقف  في  وسلم  يه 

 القرآن الكريم  

 عبد اهلل حسين عبد اهلل الشهراني

 كلية التربية / جامعة الملك سعود / الرياض

  1998هي 1418ماجستير 

 النشاط االقتصادي بمنطقة المدينة المنورة في العهد النبوي  -115

 عبد اهلل بن عثمان بن عبد الكريم الخراشي 

 د/ الرياضكلية اآلداب / جامعة الملك سعو

  1998هي 1418دكتوراه 

النمط القيادي لمدير المدرسة والروح المعنوية لدى المعلمين: دراسية   -116

 ميدانية على المدارس المتوسطة بالمدينة المنورة.

 حامد عبدالعزيز محمد 

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبدالعزيز 

  1987هي 1407ماجستير  
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 در في التعليم االبتدائي بالمدينة المنورة اله -117

 سعد بن جود الكريم  ين الرحيلي 

 كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبد العزيز 

  1990هي 1410ماجستير 

 اليهود في يثرب ومواقفهم من الرسول صلى اهلل عليه وسلم  -118

 عبد الرحمن بن محمد عبد اهلل العبيد

 ة العربية / جامعة األ هر كلية اللغ

  1975هي 1395ماجستير 


