
 
 

MA'HAD  ALY  HASYIM  ASY'ARI 
PESANTREN TEBUIRENG JOMBANG 

TAKHASUS HADITH WA ULUMUHU 
 

 

 

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASANTRI MAHA SEMESTER VIII 

TAHUN AJARAN 2019-2020 

 

NO NAMA JUDUL PEMBIMBING I PEMBIMBING II 

 املاجستي د. محيم،  د. محيم، املاجستي  ( يف قرية الفكالوعانج السامفانج kupatanنظر احلديث لظاهرة التقليد ) خليل اهلل 1

 د. محيم، املاجستي  د. محيم، املاجستي  تصور احلديث عن حترمي الدخان يف فتوى علماء اندونيسيا  حممد إدريس 2

 د. محيم، املاجستي  د. محيم، املاجستي  منهج ختريج احلديث للحافظ العراقي يف املغىن عن محل األسفار  حممد زين احلكيم  3

 حممد رزقي غفراىن 4
Living Hadis Dalam shalat rajab di Pesantren Darul Huda mayak 

tonatan Ponorogo 
 د. محيم، املاجستي  د. محيم، املاجستي 

 أمحد شكور، ل س، املاجستي د. احلاج  د. محيم، املاجستي  صالة الضحى مجاعة يف مدرسة معلمني هاشم أشعاري تبوئرنج جومباغ )دراسة األحاديث املطابقة(  أري زين املصطفى 5

 د. احلاج أمحد شكور، ل س، املاجستي  د. محيم، املاجستي  مراجعة األحاديث عن مالبس النساء اليت يفضلية إجتاه املوضة  إثنان بدرالدين كمال  6

 د. احلاج أمحد شكور، ل س، املاجستي  د. محيم، املاجستي  اإلندونيسيا مسامهة جهود حضرة الشيخ هاشم أشعري يف انتشار احلديث يف  حممد مفتاح الكوثر  7
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 د. احلاج أمحد شكور، ل س، املاجستي  د. محيم، املاجستي  إعادة تفسي الوليمة والعادة يف املنطقة بنكالن مدورا قمر الزمان  8

 محس فورز املاجستي  محيم، املاجستي د.  (Living Hadisتسمية الولد يف قرية باشت مشالية ) حممد تاج الدين 9

 فقيه أمراهلل  10
دراسة مقارنة لألحاديث عن األوراد بني مجعية هنضة العلماء وحممدية )استعراض احلديث يف الكتب  

 محس فورز املاجستي  د. محيم، املاجستي  الستة( 

 محس فورز املاجستي  محيم، املاجستي د.  كيفية طريقة توصل حبديث النيب الصحيح حممد خي املبتدئني  11

 محس فورز املاجستي  د. محيم، املاجستي  حضرة الشيخ حمفوظ الرتمسي ومسامهته يف تطّور رواية احلديث يف اندونيسيا  حممد عني اليقني  12

 املاجستي حممد أنانج فردوس  د. محيم، املاجستي  فقه احلديث عن البيئة  حمروس على شاذىل 13

 حممد أنانج فردوس املاجستي  د. محيم، املاجستي  صالة التهجد مجاعة يف معهد محالة القرأن) دراسة األحاديث املطابقة(  أمحد روديك فضلي 14

 املاجستي حممد أنانج فردوس  د. محيم، املاجستي  معين أحاديث املولد يف كتاب تنبيهات الواجبات  حممد خي األمم 15

 نور احلنبلي  16
Nilai-nilai pendidikan islam dalam hadits printah memukul 

anak yang tidak shola. 
 حممد أنانج فردوس املاجستي  د. محيم، املاجستي 

 أمحد عزمي أحسنت ظين 17
آداب املتعلم ىف الصحيحني مع شروحهما وكتاب "آداب العامل واملتعلم" حلضرة الشيخ حممد هاشم   

 أشعري: دراسة مقارنة 
 د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  د. أمر اهلل، ل س. املاجستي 
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 د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  املاجستي د. أمر اهلل، ل س.  مفهوم أحاديث تعمي املساجد ىف الزمان احلاضر عفيف موالنا  18

أوصاف النيب صلى اهلل عليه وسلم ىف احلديث النبوي: دراسة كتاب أنوار املبني حلضرة الشيخ حممد  عبد الكرمي  19
 هاشم أشعري 

 د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  د. أمر اهلل، ل س. املاجستي 

 د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  املسنونة ست ركعات بعد املغرب ىف سامبانج مادورا: دراسة احلديث احليإقامة الصلوات  حممد طيف الرمحن  20

 ليلة اإلستبشارة  21
مفهوم حديث "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون" عند الشارحني وحممد شهودى إمساعيل: 

 أ. د. دمنهري اهلل، ل س. املاجستي د. أمر  دراسة مقارنة 

 أ. د. دمنهري د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  مفهوم حديث "يعذب امليت ببكاء أهله عليه" عند الشارحني وحممد الغزايل: دراسة مقارنة  فطريأنيت مرمي حكيم  22

 ريين نور عزيزة 23
جمتمع كوبني جنارميب بارينج جومبانج:  قراءة سورة يس الفضيلة عند مسلمات مجعية هنضة العلماء ىف 

 أ. د. دمنهري د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  دراسة احلديث احلي 

 أ. د. دمنهري د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  آداب التسوق عرب اإلنرتنت يف احلديث النبوي  مدينة املنورة  24

 د. حممد فريد زيين، ل س، م ه إ. د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  وواجباهتا ىف احلديث النبوي حقوق املرأة العاملة  نعمة املوىل مستفيدة  25

 د. حممد فريد زيين، ل س، م ه إ. د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  الضبط اخلفي ىف اجلرح والتعديل وما يرتتب عليه من حكم احلديث فوتري وردة الزهراء 26

 د. حممد فريد زيين، ل س، م ه إ. د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  الطهارة والنظافة ىف احلديث النبوي  ألفة النية  27

 د. حممد فريد زيين، ل س، م ه إ. د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  الشذوذ والعلة ىف احلديث عند حممد شهودي إمساعيل عفى الفنا سفطري 28
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 د. مجال الدين أمحد خالق، ل س، م أ. د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  املالبس اجلديدة عند عيد الفطر ىف سوجي مايار جرسيك: دراسة احلديث احليإرتداء  مفلحة النفيسة  29

 د خالق، ل س، م أ.د. مجال الدين أمح د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  الطب النبوي ىف حديث "احلبة السوداء شفاء من كل داء": دراسة حتليلية أسوة حسنة  30

 د. مجال الدين أمحد خالق، ل س، م أ. د. أمر اهلل، ل س. املاجستي  قراءة األمساء احلسىن ىف املعهد تبوئينج جومبانج: دراسة احلديث احلي  متامة الكمالة  31

 د. مجال الدين أمحد خالق، ل س، م أ. أمر اهلل، ل س. املاجستي د.  رواية احلديث باملعىن وما يرتتب عليها عند الفقهاء: دراسة أحاديث النية  نيلية مغفرة  32
 

Jombang, 04 Januari 2020 

MA’HAD ALY HASYIM ASY’ARI 

MUDIR 

 

 

KH. Nur Hannan, Lc. M.HI.  

 


