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 قائمة أمساء املشرفني لكتابة الرسالة العلمية
 املعهد العايل هاشم أشعري تبوئرنج 

 الرقم إسم الطالب موضوع الرسالة املشرف
 1 امحد اقبال فازا  تقسيم الفسوق واثرها يف رواية احلديث  أ. د. دمنهري 

النبوية ىف فضائل األعمالإنستاكرام لوسيطة إنتشار األحاديث   أ. د. دمنهري   2 حممد منح األسن  

 أ. د. دمنهري 
الشيخ أبو نعيم األصبهاين ومنهجه يف رواية احلديث يف كتابه حلية األولياء وطبقات 

 3 حممد يوسف شفيق الفيان األصفياء 

النووى منهج فهم احلديث  ىف كتاب تنقيح القول على شرح لباب احلديث للشيخ   د. محيم، املاجستي 
 البنتن 

 4 خي االمم 

 5 أمحد طنطاوي  يوسف القرضاوي ومنهجه يف فهم السنة النبوية  د. محيم، املاجستي 

 6 حممد عفوا مزكي  األحاديث املرسلة وحكمها عند االمام مالك يف املوطأ  د. محيم، املاجستي 
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منهج الشيخ إحسان بن دحالن اجلمفسي يف ختريج األحاديث املذكورة يف "منهاج    د. أمر هللا، ل س. املاجستي 
 العابدين للغزايل" من خالل كتابه "سراج الطالبني"

 7 حممد إهلام زيد احلق 

 8 حمممد القانعي عبد احلارس  منهج فهم احلديث عند الشيخ حمفوظ الرتماسي يف كتابه اخللعة الفكرية  د. أمر هللا، ل س. املاجستي 

 د. أمر هللا، ل س. املاجستي 
دور برانمج املكتبة الشاملة ىف تسهيل دراسة ختريج احلديث النبوى للطلبة ابملعهد 

 9 حافظ املبارك  العاىل هاشم اشعرى 

منهج النقد يف السند عند علي مصطفى يعقوب و حممد شهودي إمساعيل: دراسة  صاحلني، ل س. م أ. 
 مقارنة

 10 حمفوظ الفي 

 11 مصطفى بشري  تصبيغ الشعر يف احلديث الّنبوي: دراسة موضوعية صاحلني، ل س. م أ. 

 12 رضوان  التعارف قبل النكاح يف احلديث النبوة  صاحلني، ل س. م أ. 

 13 العزيزحممد فتح   الرؤاي وتعبيها يف احلديث النبوي: دراسة موضوعية د. حممد فريد زين، ل س. م. ه إ. 

 14 قاضى زاكا سوراصا  الشيخ حممد ايسني الفاداين ودوره يف تطوير علوم احلديث  د. حممد فريد زين، ل س. م. ه إ. 

 15 فيكي جونيانتو منهج احملدثني والصوفيني ىف ترقية درجة احلديث النبوى د. حممد فريد زين، ل س. م. ه إ. 
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الثشبه عند حضرة الشيخ هاشم أشعري و الشيخ فقيه مسأممبنج وما معن حديث   د. مشهور، ل س. م ه إ. 
 يرتتب يف مسئلة الناقوس 

 16 أريس فتح الرمحن 

 17 أمحد رفقي الفارس  الشيخ شعيب األرنؤوط ومنهجه يف ختريج أحاديث مسند أمحد د. مشهور، ل س. م ه إ. 

 18 كرمينور   اإلقتصادية يف األحاديث النبوي د. مشهور، ل س. م ه إ. 

 د. أمحد خالص الدين، ل س. م أ. 
الّتفريق بني الّسّنة الّتشريعّية وغي الّتشريعّية عند حممود شلتوت يف كتابه االسالم 

 عقيدة وشريعة 
 19 حمّمد بصايف 

 20 جيالين  حممد انصر الدين األلباين ومنهجه يف تضيف احلديث  د. أمحد خالص الدين، ل س. م أ. 

 21 حممد برهان الدين  نقد األحاديث النبوية الورادة يف دعاء القنوت  د. أمحد خالص الدين، ل س. م أ. 

 

Tebuireng, 16 September 2020 

Ketua LP2M 

 

 

Mohamad Anang Firdaus 


