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 قائمة أمساء املشرفني لكتابة الرسالة العلمية 
 املعهد العايل هاشم أشعري تبوئرنج 

 اسم املشرف  موضوع الرسالة  اسم الطالب/الطالبة  الرقم 

 الحاج أحمد رازقي، ل س، م ه إ. دراسة موضوعية فيما جاء في تأخير صالة الظهر عند شدة الحر سفريانا  1

 الحاج أحمد رازقي، ل س، م ه إ. املسلم بغير املسلمة فى الحديث النبوي: دراسة موضوعيةزواج  زوليا سلسبيال 2

 الحاج أحمد رازقي، ل س، م ه إ. تبارك املطر في منظور الحديث النبوي دراسة موضوعية  الوان خيري  3

 الحاج أحمد رازقي، ل س، م ه إ. صفوف النساء عند صالة الجماعة في الحديث النبوي : دراسة موضعية      نور عنداه نائلة الرحمة  4

 غيتا ريحنة الفردوس  5
أداب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في األكل و الشرب من خالل األحاديث الواردة في كتاب  

 الشمائل املحمدية دراسة موضوعية
 مأمون، ل س، م أ.الحاج شكران  

 الحاج شكران مأمون، ل س، م أ. ئ األساسية الخمسة في منظور الحديث النبوي املباد   إىكو هادي سالمون  6

 الحاج شكران مأمون، ل س، م أ. العلة في الحديث وأثرها في اختالف الفقهاء عند ماهر ياسين الفحل  عمر على  7

 أ. الحاج شكران مأمون، ل س، م فضائل شهر الشعبان في األحاديث النبوية  نور فطريا رمضانتي 8
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 الحاج شكران مأمون، ل س، م أ. األخوة في الحديث النبوي: دراسة موضوعية من خالل كتاب اإلخوان البن أبي الدنيا  تييارا افريلياني رزقي 9

 الحاج شكران مأمون، ل س، م أ. آداب صلة الرحم في الحديث النبوي: دراسة موضوعية  ستي مولدى النبوية   10

 أحمد يسران الحق  11
الفهم الصحيح لألحاديث التي يساء فهمها: دراسة األحاديث النبوية عن العالقات بين املسلم  

 وغيره في شبكة االنترنت 
 د. الحاج أحمد شكور، ل س، املاجستير 

 س، املاجستير د. الحاج أحمد شكور، ل  احمد لطفي فتح هللا ومنهجه في نقد االحاديث ضعيف في كتب  درة الناصحين شريف عبد الرحمن   12

 د. الحاج أحمد شكور، ل س، املاجستير  سترة املصلي في الحديث النبوي : دراسة موضوعية   زهوى ليلى أسرياني  13

 د. الحاج أحمد شكور، ل س، املاجستير  مصافحة غير املحرم في األحاديث النبوية: دراسة موضوعية ميراندا وردانية  14

 محمد العريف التاقي 15
  ١٧٧٩اإلختالف في معنى "الحزب" عند الشارحين في حديث "من نام عن حزبه" )في حديث نمرة 

 في صحيح مسلم( 
 د. الحاج أحمد شكور، ل س، املاجستير 

 ديال آليا كوسواتي  16
األحاديث الواردة عن العشرة املبشرين بالجنة )دراسة موضوعية من كتاب "العشرة املبشرون  

 بالجنة( 
 الحاج أحمد شكور، ل س، املاجستير د. 

 د. الحاج أمر هللا، ل س، املاجستير  تحقيق معنى ألفاظ الجرح والتعديل عند الذهبي  أمرنا جميلة الصالحة  17
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 املارا سوكما فراسينتييا فوتري  18
عن وجوب قضاء الصوم على   335دراسة تحليلية فى حديث رواه مسلم في صحيحه برقم 

 الصالة الحائض دون 
 د. الحاج أمر هللا، ل س، املاجستير 

نصاري  19
ٔ
 محمد حبيب اال

ٍة يوَم  
َّ
َبَسُه هللُا ثوَب َمذل

ْ
نيا، أل هرٍة في الدُّ

ُ
ِبَس ثوَب ش

َ
سباب الورود ودورها في فهم الحديث "َمن ل

ٔ
ا

 القيامِة" 
 د. الحاج أمر هللا، ل س، املاجستير 

 منزل شفاء  20
الحديث النبوي دراسة تحليلية لحديث رواه البخاري في صحيحه برقم  صوم يوم الجمعة في 

١٩85 
 د. الحاج أمر هللا، ل س، املاجستير 

 د. الحاج أمر هللا، ل س، املاجستير  586صالة اإلشراق في الحديث النبوي دراسة تحليلية لحديث سنن الترمذي برقم  محمد أحناف  21

 د. الحاج أمر هللا، ل س، املاجستير  عن حق الزوج على املرأة   ٢١٤٢تحليلية في حديث رواه  أبو داود في سننه برقم دراسة  النساء خير الفضيلة  22

 د. الحاج خالص الدين، ل س، م ه إ.  القيمة التربوية في حديث جبريل: دراسة تحليلية  محمد ولدان فقيه  23

 د. الحاج خالص الدين، ل س، م ه إ.  التشريعية عند يوسف القرضاوي معيار السنة التشريعية وغير  عبدالرحمن واحد  24

 محمد خليل 25
دراسة موضوعية في األحاديث عن شهر شعبان من خالل كتاب "ماذا في شعبان" للسيد محمد  

 بن علوي املالكي 
 د. الحاج خالص الدين، ل س، م ه إ. 

 د. الحاج خالص الدين، ل س، م ه إ.  النبوي : دراسة موضوعية سنن الفطرۃ  في الحديث  سري أيو فتماواتي  26
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 د. الحاج خالص الدين، ل س، م ه إ.  تخريج األحاديث في كتاب املواعظ العصفورية ملحمد بن أبي بكر العصفوري   الفهريزال  27

 يونيار ايندرا يحيى 28
تخريج األحاديث في كتاب كشف التباريح في بيان صالة التراويح للشيخ أبو الفضل السنوري  

 )بمنهج مذهب الشيعة(  
 د. الحاج خالص الدين، ل س، م ه إ. 

 د. الحاج مشهور، ل س، م ه إ. (   ٢١8٩السحر في الحديث النبوي ) دراسة تحليلية حديث رواه ميلم في صحيحه برقم    طاويرة  29

 د. الحاج مشهور، ل س، م ه إ. أساس الديمقراطية في الحديث النبوي  نوفل شرف االنام  30

 د. الحاج مشهور، ل س، م ه إ. موضوعية صوم داود في الحديث النبوي: دراسة   ستي مفتاحة املونيرا  31

 د. الحاج مشهور، ل س، م ه إ. التعامل مع املنافق في الحديث النبوي: دراسة موضوعية  رزكا نور موليدييا  32

 د. الحاج مشهور، ل س، م ه إ. العمل باألحاديث الضعيفة عند املحدثين واملتصوفين  محمد رزقي مبارك  33

 د. الحاج مشهور، ل س، م ه إ. الدراسة املوضوعية لألحاديث النبوية املوجودة في كتاب حقيقة الطريقة النقشبندية رئيس صديقمحمد إسكندر  34

 د. أحمد عبيدي حسب هللا، املاجستير  قراءة سورة امللك في مدرسة املعلمين هاشم أشعري )دراسة الحديث الحي(  محمد فرقان امين كريم  35

 د. أحمد عبيدي حسب هللا، املاجستير  عادة حالل بحالل في مجتمع قرية كدانج جومبانج: دراسة الحديث الحي ستياوان سافوترا ديماس  36
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 أحمد صديق الرزاق 37
ضوابط نقد املتن وأماراته عند ابن القيم الجوزية في كتاب املنار املنيف في الصحيح والضعيف  

 الثالث من الهجرة وتعلقها بنقد املتن في القرن 
 د. أحمد عبيدي حسب هللا، املاجستير 

 د. أحمد عبيدي حسب هللا، املاجستير  منهج الجرح والتعديل عند ابن حجر العسقالني في كتابيه تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب مضيئة الخالدة   38

 فرمان هداية  39
الصلواة املكتوبة في معهد سايسن تبوئيرنج:  قراءة "لي خمسة..." و صلوات طب القلوب بعد ورد 

 دراسة الحديث الحي 
 د. أحمد عبيدي حسب هللا، املاجستير 

 د. أحمد عبيدي حسب هللا، املاجستير  أسباب ورود األحاديث الواردة في كتاب رسالة أهل السنة  من شروح كتب الحديث  سيدة العفيفة رشدى 40

 د. محمد أنانج فردوس، م ف د.  تشريعية وغير تشريعية عند شيخ والي هللا الدهلوي فى كتاب حجة البالغة السنة  قرة العدوية   41

 د. محمد أنانج فردوس، م ف د.  منهج الشيخ أحمد محمد شاكر في شرح الحديث لسنن الترمذي صالحين  42

 أنانج فردوس، م ف د. د. محمد  الليث بن أبي سليم ومرتبته عند املحدثين عبد الفتاح  43

 محمد مكس ي  44
مفهوم األحاديث عن الناقوس وما يترتب عليه من األحكام الشرعية عند حضرة الشيخ هاشم  

 أشعري والشيخ فقيه املسكومامباني 
 د. محمد أنانج فردوس، م ف د. 
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 د. محمد أنانج فردوس، م ف د.  التطويرية" علي بن إبراهيم العجين ومنهجه فى كتابه "األربعون  رفقة جزيلة  45

 دينار حنين خيرالنساء  46
منهج فهم الحديث النبوي عند أسامة السيد محمود األزهري منهج حديث املوضوع في علوم 

 الحديث
 د. محمد أنانج فردوس، م ف د. 

 صالح الدين، م ف د، م أ. الدراسة التحليلية في حديث العجلة من الشيطان   ويوين لسناواتي  47

 النورة الرشيدة  48
منهج شرح الحديث النبوي عند محمد بن علي بن آدم االثيوبي في الكتاب ذخيرة األقبي علي 

 شرح املجتبي
 صالح الدين، م ف د، م أ.

 ستي نعمة الفوزية   49
عام و مدافعة األحبثين: دراسة تحليلية لحديث رواه مسلم في كراهة الصالة بحضرة 

ّ
الط

 56٠صحيحه برقم  
 صالح الدين، م ف د، م أ.

 صالح الدين، م ف د، م أ. الوباء والتعامل به في الحديث النبوي )دراسة موضوعية( محمد نزري حوقل  50

 صالح الدين، م ف د، م أ. النبوي دراسة موضوعيةتربية الجنسية منذ املبكر في الحديث  منيحة السعدية  51

 صالح الدين، م ف د، م أ. ٩٧٠تجصيص القبر  في الحديث النبوي دراسة تحليلية لحديث رواه املسلم في صحيحه برقم  اول رمضان  52

 الكريم أمر هللا، ل س، م ف د. عبد  تخريج األحاديث في كتاب تيسير الخالق إلبن حافظ حسن املسعودي أحمد فجري موالنا  53
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 عبد هللا فقيه  54
تأويل مختلف الحديث عن أمر بتزيين الصوت عند قراءة القرآن وذم من يقرأ القرآن بمجرد   

 تحسين   
 عبد الكريم أمر هللا، ل س، م ف د. 

 دينتا فتوى فاتاح هللا  55
دراسة تحليلية لحديث رواه أبو داود  معنى األمر باملعروف والنهي عن املنكر في الحديث النبوي : 

 ١١٤٠في سننه رقم 
 عبد الكريم أمر هللا، ل س، م ف د. 

 عبد الكريم أمر هللا، ل س، م ف د.  الشيخ األلباني ومنهجه في الحكم بوضع الحديث محمد رفقي  56

 عبد الكريم أمر هللا، ل س، م ف د.  خالل تعليقات الذهبيمفهوم الحديث الصحيح بين البخاري و الحاكم: دراسة مقارنة من  محمد حكم عارف  57

 عبد الكريم أمر هللا، ل س، م ف د.  تخريج أحاديث كتاب الحجة في السنة والجماعة للشيخ علي معصوم عن بيان التوسل محمد إحسان مبارك  58

 محمد حمس فورز، م ه.  موضوعية أداب قضاء الحاجة في االحاديث النبوية : دراسة  طياس فراتيوي ايكاينتي 59

 محمد حمس فورز، م ه.  تخريج األحاديث في كتاب "وصايا األباء لألبناء" للشيخ محمد شاكر  محمد شعبة نوري 60

 ناديا تحت سلسبيال  61
دراسة موضوعية فى األحاديث النبوية من خالل سنن ابن ماجه عن لباس النبي صلى هللا عليه  

 وسلم 
 فورز، م ه. محمد حمس 

 محمد حمس فورز، م ه.  الطب النبوي فى الرضاعة الطبيعية للطفل في الحديث النبوي: دراسة موضوعية  هانئ سندي فرح  62
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 محمد حمس فورز، م ه.  إهداء ثواب العمل للموتى في الحديث النبوي : دراسة موضوعية ميكا صفيتي 63

 عثمان على   64
العاشوراء في الكتاب إرشادالعباد للشيخ زين الدين عبد العزيز  تخريج أحاديث فضيلة يوم 

 املليباري وابن قتيبة الدينوارى وجوده في نصرعلم تعارض الحديث
 محمد حمس فورز، م ه. 

 نجيب جنيدى، ل س، م ه. دراسة تحليلية في حديث إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين دفي يوليانا  65

 نجيب جنيدى، ل س، م ه. أحاديث كتاب "جمع جوامع املصنفات" للشيخ اسماعيل بن عبد املطلب األش يتخريج  رزقى زهرى  66

 أوجانج عبد الغفور  67
شروح متناقضة للشيخ سليم بن عيد الهاللي في أحاديث الجنائز في كتابه بهجة الناظرين شرح  

 رياض الصالحين
 نجيب جنيدى، ل س، م ه.

 نجيب جنيدى، ل س، م ه. أوقات الّنوم في الحديث  الّنبوي : دراسة موضوعّية   فيتالوكا نور العزة  68

 نجيب جنيدى، ل س، م ه. املعازف في األحاديث النبوية   أحمد شكرا جازولي  69

 نجيب جنيدى، ل س، م ه. اآلداب النبوي في النهي عن النظر إلى داخل بيت اآلخرين  تثنية الكريمة  70

Tebuireng, 04 Agustus 2022 
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