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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
في  إبراء الذمة  1

 حقوق العباد
نوح بن علي 

سليمان 
 معابدة

الشيخ صاحل  الفقه دكتوراه
 علي الناصر بن

12/4/2442  1/6/2446  

قيم الجوزية ال بن  2
 ومواقفه األصولية

إبراهيم بن 
 أمحد الكندي

 

ل أصو  دكتوراه
 الفقه

اهلل بن عبد .د.أ
 اهلل الزايدعبد

21/8/2444  21/22/2441  

أبو الحسن   3
الكرخي وآراؤه 

 األصولية

 بنعبدالعزيز 
الرمحن عبد

 املشعل

أصول  دكتوراه
 الفقه

العزيز عبد . د.أ
الرمحن عبدبن 

 الربيعة

24/6/2448 5/5/2424  

أبو شامة وكتابه   4
المحقق من علم 
ق ـاألصول فيما يتعل

 ولـرسـال الـعـفبأ

اهلل بن عبد
عيسى 
 العيسى

أصول  ماجستري
 الفقه

طه بن  .د
 جابر العلواين

12/1/2442  5/1/2442  

االتجار باإلعالم   5
في الفقه 
 اإلسالمي

عبداهلل بن 
إبراهيم 
 العثمان

بن فهد . د الفقه دكتوراه
الكرمي  عبد

 السنيدي

6/1/2422   

االتجار ببدن   6
دراسة  –اإلنسان 

 - فقهية

مي بنت 
 إبراهيم البطي

الوليد بن . د الفقه ماجستري
الرمحن  عبد

 الفريان

11/5/2411   

االتجاهات   7
الفكرية اإلسالمية 

المعاصرة في 
العالم اإلسالمي 

 دراسة وتقويما

اهلل بن عبد
حممد 
 الصرامي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

طاهر بن  .د
 راغب حسني

12/2/2441  6/22/2422  

ات االتجاه  8
الفكرية عند 

المسلمين في 
مصر في النصف 
األول من القرن 

محد بن 
صادق 
 اجلمال

الثقافة  دكتوراه
اإلسالم

 ية

مناع خليل  .د
 القطان

11/4/2441  18/24/2422  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الرابع عشر 

 الهجري

اتجاهات   9
المفكرين 
المسلمين 

المعاصرين في 
تحديد أسباب 
ضعف األمة 

دراسة -اإلسالمية 
-  نقدية

ض حسن عائ
آل 

 اهلاديعبد

 الثقافة دكتوراه
 اإلسالمية

اهلل بن عبد .د.أ
 إبراهيم الطريقي

21/2/2412   

إتالف األموال   11
 المأذون فيها

حممد بن 
حسن آل 

 الشيخ

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 حممد احلسن

24/24/2421  11/1/2411  

االختالف في  آثار  11
فروع الشريعة على 

 اإلسالمية الثقافة

ن أمحد ب
حممد 

 األنصاري

 الثقافة ماجستري
 اإلسالمية

عبداهلل بن  .د.أ
 إبراهيم الطريقي

24/5/2422  28/24/2422  

آثار الخوف في   12
 األحكام الفقهية

إبراهيم بن 
 حيىي عطيف

السيد  .د الفقه دكتوراه
نشأت إبراهيم 

 الدريين

28/5/2441  14/2/2424  

آثار العبادة في   13
 اإلسالم

سليمان بن 
ك مبار 

 احلوسين

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

إبراهيم  .د
 حممد الفايز

1/8/2425  18/2/2421  

آثار العنصرية   14
اليهودية في 
المجتمع 
اإلسالمي 

 والموقف منها

أمحد بن 
اهلل عبد

الزغييب 
 احلسيين

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

 بناهلل عبد .د.أ
 اهلل الزايدعبد

6/5/2441  24/1/2422  

  1/22/2424  11/2/2422 .د.أ الثقافة ماجستريأمحد بن لغزو الثقافي آثار ا  15
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
على قيم اإلسالم 

 الخلقية
اإلسالم مبشر جالو

 ية

الرمحن بن عبد
 زيد الزنيدي

آثار عقود   16
المعامالت في 
الفقه اإلسالمي 
وتطبيقها في 

 المعامالت

حممد بن 
إبراهيم 
 الغامدي

العزيز عبد. د الفقه ماجستري
بن علي 

 امديالغ

24/4/2444  12/8/2441  

إثبات العلة   17
الشرعية باألدلة 

 النقلية

أمحد بن 
إبراهيم 
 الذروي

أصول  ماجستري
 الفقه

 عبدالعزيز .د.أ
الرمحن عبدبن 

 السعيد

22/1/2218  28/1/2211  

أثر اختالف الدِّين   18
في عقد الزواج 

 وتوابعه

عدالن بن 
غازي 
 الشمراين

بن  اهللعبد .د.أ الفقه ماجستري
 علي الركبان

6/1/2444  14/5/2442  

أثر األجهزة الطبية   19
 في العبادات

إميان بنت 
سالمة بن 
سليم  
 الطويرش

فهد بن  . د الفقه ماجستري
الرمحن عبد

 املشعل

22/6/2411  22/2/2421  

أثر االستطاعة في   21
 ةاألحكام الشرعي

ناصر بن 
 حممد املنيع

الشيخ األستاذ  الفقه دكتوراه
زيز بن الععبد

 حممد الداود

26/8/2441  18/5/2421  

األثر األصولي   21
لقاعدة اشتراط 
 القدرة للتكليف

إيروندي 
 ترمذي أنور

أصول  ماجستري
 الفقه

د فهد بن .أ
 حممد السدحان

16/8/2411  14/4/2416  

أثر اإلطالق في   22
 الفقه اإلسالمي

فهد بن محد 
 العمار

بالل حامد . د الفقه ماجستري
 بالل

21/2/2422   

أثر الباعث في   23
 المسؤولية الجنائية

حممد بن 
مفلح أبو 

 داسر

إبراهيم بن . د الفقه ماجستري
 ناصر احلمود

22/2/2411  14/22/2414  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 

أثر التداوي في   24
 الصيام

أسامة بن 
أمحد 
 اخلالوي

 

اهلل بن عبد. د.أ الفقه ماجستري
  سعد الرشيد

2/22/2412  22/2/2411 

أثر التداوي في   25
الطهارة والصالة 

 والحج

أمحد بن فهد 
بن محني 

 الفهد

بن  اهللعبد. د.أ الفقه ماجستري
 ،  سعد الرشيد

صاحل بن . د
عبداهلل بن 

 سليمان الصقري

18/21/2412  14/22/2416  

أثر التسبب في   26
 الضمان

الرمحن عبد
فهد  بن

 احلمني

عبداهلل بن . د الفقه دكتوراه
 صاحل احلديثي

1/6/2422  14/2/2414  

أثر التوبة على   27
 األحكام الفقهية

عمر بن 
سعيد بن 
 حممد املبطي

 بناهلل عبد. د.أ الفقه ماجستري
 موسى العمار

21/1/2411  21/2/2416   

أثر الجنون في   28
 الفقه اإلسالمي

زيد بن سعد 
 الغنام

فهد بن . د الفقه ماجستري
الكرمي عبد

 السنيدي

25/1/2424  12/1/2421  

أثر الحرية   29
االقتصادية على 
االستثمار في 

االقتصاد 
 اإلسالمي

 

الرمحن عبد
إبراهيم  بن

 الشبانات

محد بن  .د االقتصاد ماجستري
الرمحن عبد

 اجلنيدل،
مسعد . د

 السعيد السيد 

22/5/2441  16/8/2421  

أثر الحقائق الطبية   31
في المسائل 

 الفقهية

هتاين بنت 
اهلل عبد

 اخلنيين

ن حسني ب .د الفقه دكتوراه
 اهلل العبيديعبد

  ه26/4/2421
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
أثر الخبرة في   31

 الجنايات
أمحد بن أوال 

يوال 
 عبدالسالم

 عبدالرمحن. د الفقه ماجستري
عايد    بن

 العايد

 ه28/6/2421  14/2/2424

أثر الخالف في   32
المسائل األصولية 
المتعلقة بمباحث 
 األحكام الشرعية

مثراء بنت 
سعد 
 الشمراين

أصول  ماجستري
 الفقه

نادية بنت  .د.أ
 حممد العمري

16/21/2411  14/22/2411  

أثر الخالف في   33
مسائل االجتهاد 

والتقليد والتعارض 
دراسة  –والترجيح 

 - نظرية تطبيقية

نورة بنت 
فيصل 
   النفيسة

أصول  ماجستري 
 الفقه 

علي بن . د
العزيز عبد

 املطرودي

21/1/2424   

أثر الخالف في   34
مسائل األدلة 

 –عليها المتفق 
دراسة تأصيلية 

 - تطبيقية
 

نوف تركي 
 الضوحيي

أصول  ماجستري 
 الفقه 

عبدالعزيز . د
بن عبدالرمحن 

 املشعل

25/44/2411  18/2/2421  

أثر الخالف في   35
مسائل العام 

والخاص والمطلق 
دراسة –والمقيد 

 - تأصيلية تطبيقية

فاطمة بنت 
 عمر اليحيا

أصول  ماجستري 
 الفقه 

بنت نادية . د.أ
 حممد العمري

21/22/2411  2/22/2421 

أثر الخالف في   36
مسائل اللغات 
والبيان واألمر 

والنهي والمفهوم 
دراسة تأصيلية –

 اهللعبد

 الرمحنعبد

 الدمهش

أصول  ماجستري 
 الفقه 

أمحد بن  .د
 حممد السراح

 ه16/6/2421  21/22/2411
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 - تطبيقية

أثر الزكاة على   37
تشغيل الموارد 

 يةاالقتصاد

حممد بن 
إبراهيم 
 السحيباين

محد بن . د االقتصاد ماجستري
الرمحن عبد

. داجلنيدل  ، 
سعيد بن سعد 

 مرطان

21/1/2448  24/8/2424  

أثر الطوارئ في   38
 التقاضي 

العزيز بن عبد
 سعد اخلميس

مساعد  . د.أ الفقه ماجستري
 بن قاسم الفاحل

  ه12/1/2422

أثر الطوارئ في   39
 الصالة

فهد بن 
هلل عبدا

 السلمي
 

خالد بن  .د.أ الفقه ماجستري
 علي املشيقح

22/22/2426  4/1/2414  

أثر العبادات في   41
غير المعامالت 
المالية من كناب 
الصوم إلى كتاب 

 الجهاد

رىب بنت 
العزيز عبد
 عبدال

 اللطيف

زيد بن سعد . د الفقه ماجستري
 الغنام

  ه1/2/2422

أثر العبادة في   41
 المعامالت المالية

اهلل بن بدع
راشد 
 الفضلي

 

بن زيد  . د الفقه ماجستري
 الغنام سعد

 

 ه25/1/2422  21/4/2424

أثر العوارض   42
 النفسية في

 الفقهية األحكام

علي بن 
هاشم 
 الزبيدي

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 غامن السدالن

25/24/2411  21/22/2411  

أثر فقه األسرة في   43
 المعامالت المالية

إميان بنت 
العزيز بن بدع

 طالب

وفاء بنت . د الفقه ماجستري 
العزيز عبد

 السويلم

  ه28/21/2421

أثر القرابة في   44
 العقوبات

منري فؤادي 
 رضوان

فهد بن . د الفقه ماجستري
عبدالكرمي 

1/2/2412  11/1/2416   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 السنيدي

أثر الكوارث البيئة   45
على المعامالت 

 المالية

منرية بنت 
 اينشريان القب

أمحد بن  .د الفقه ماجستري
 علي موايف

  ه8/6/2422

أثر المحرم في   46
 العبادات

اهلل بن عبد
غدير 
 التوجيري

العزيز عبد . د.أ الفقه ماجستري
بن حممد 
 احلجيالن

12/2/2414  18/1/2411  

أثر الملك في   47
 وجوب الزكاة

صاحل بن 
 حممد املسلم

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 حممد احلسن

12/21/2414  21/22/2418  

أثر النية في   48
المعامالت المالية 

دراسة تأصيلية  –
 -تطبيقية 

ذيب بن 
سلطان 
 الدوسري

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 عثمان اهلليل

21/1/2424  

أثر النية في   49
 النكاح والطالق

هناء بنت 
ناصر 

 األحيدب

عدالن بن . د الفقه ماجستري
 غازي الشمراين

 

1/4/2414  1/5/2418  

ثر اليسار في أ  51
 الفقه اإلسالمي

مقبل بن محد 
 املقبل 

صاحل بن  .د الفقه ماجستري
 إبراهيم اجلديعي

 

22/22/2426  1/2/2412  

أثر تلف المعقود   51
 عليه

احلميد عبد
سعد  بن

 السعودي

اهلل بن عبد. د.أ الفقه ماجستري
 سعد الرشيد

22/8/2448  16/22/2422  

فهد بن  أثر عقود اإلجارة  52
لرمحن اعبد

 املشعل

اهلل بن عبد .د.أ الفقه ماجستري
 علي الركبان

15/8/2448  12/6/2422  

أثر عقيدة   53
األشاعرة على 

آرائهم في أصول 

نصرة بنت 
اهلل عبد

 الناصر

أصول  دكتوراه
 الفقه

احملسن عبد. د
 حممد   الريس

12/5/2424   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 الفقه

اإلسالم في  أثر  54
خلدون  بننظرة 

 لإلنسان واألديان

بن  هشام
 حسن العطار

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

ناصر بن . د
 إبراهيم التومي

21/1/2426  21/1/2412  

أثر وقت الوجوب   55
 في العبادات 

حنان بنت 
حممد 
 الشبيلي

وفاء بنت . د الفقه ماجستري
العزيز عبد

 السويلم

  ه4/1/2421

اإلجارة الطويلة   56
والمنتهية بالتمليك 

في الفقه 
 اإلسالمي

ن بن سليما
صاحل 

 اخلميس 

فهد بن . د الفقه ماجستري
الكرمي عبد

 السنيدي

21/1/2428  1/2/2412  

اإلجبار في الفقه   57
 اإلسالمي

صاحل بن 
إبراهيم 
 اجلديعي

 

     .د.أ الفقه دكتوراه
 بنالكرمي عبد

 حممد الالحم

14/1/2448  16/6/2421  

االجتهاد والتقليد   58
عند اإلمام 

 الشاطبي

وليد بن فهد 
 لودعانا

أصول  ماجستري
 الفقه

العزيز عبد. د
الرمحن عبدبن 

 املشعل

21/24/2428  2/21/2412  

االجتهاد والتقليد   59
والفتوى عند شيخ 

 تيمية بناإلسالم 

رمي بنت 
مسفر 
 الشردان

أصول  ماجستري
 الفقه

سعد بن  .د
 ناصر الشثري

1/21/2412  1/4/2415 

 بنجماعات إ  61
البر في عبد

 العبادات

 بن اهللعبد
مبارك 
     البوصي

  آل سيف

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
عبدالرمحن 

 األطرم

6/22/2422  24/1/2421  

 بنإجماعات   61
جمعا  –عبدالبر 
الجنايات )ودراسة 

 –الديات  –

مىن بنت 
عبدالعزيز 

 املبارك

اهلل بن عبد. د.أ الفقه ماجستري
الواحد عبد

 اخلميس

8/1/2412  26/4/2416   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 (الحدود

 بنإجماعات   62
عبدالبر جمعا 

من كتاب )ودراسة 
القراض إلى كتاب 

 (اإلقرار

حياة بنت 
اهلل عبد

 املطلق

اهلل بن عبد. د.أ الفقه ماجستري
الواحد عبد

 اخلميس

25/1/2412  11/2/2416   

اإلجماعات   63
الخاصة حجيتها 
وأثرها في الفقه 

 اإلسالمي

حممد عبده 
 إمساعيل

أصول  ماجستري
 الفقه

بن أمحد . د
 يونس سكر

5/1/2441  14/6/2446  

 اإلجماعات  64
المحكية في 

مسائل المقدمات 
والحكم الشرعي 

جمعا  –واألدلة 
 - ودراسة

هشام بن 
 حممد السعيد

أصول  دكتوراه
 الفقه

الرمحن عبد. د
حممد  بن

 السدحان

12/24/2415  21/5/2411  

اإلجماعات   65
المحكية في 

مسائل دالالت 
األلفاظ واالجتهاد 

لتقليد والتعارض وا
جمعاً  - والترجيح

 - وتوثيقاً ودراسة

ماجد بن 
 اهلل اجلويرعبد

أصول  دكتوراه
 الفقه

الرمحن عبد. د
بن حممد 
 السدحان

11/2/2411   

األجناس المادية   66
 في العبادات 

ميمونة بنت 
اهلل عبد

 الغديان

سعد بن . د الفقه ماجستري
العزيز عبد

 الشويرخ

1/1/2422  

مادية األجناس ال  67
 في غير العبادات

رحاب بنت 
 خالد القاسم

سعد بن  .د الفقه ماجستري
العزيز عبد

2/4/2424  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 الشويرخ

أجور العاملين في   68
ضوء االقتصاد 

 اإلسالمي

اهلل بن عبد
سليمان 
 الباحوث 

 

محد بن  .د االقتصاد ماجستري
الرمحن عبد

 اجلنيدل، 
بن محد  .د

سليمان 
 املشوخي

16/2/2448  14/6/2424  

االحتجاج   69
بالقواعد الفقهية 

دراسة نظرية  –
  -تطبيقية 

يامسني بنت 
صاحل 

 احلكمي 

أصول  دكتوراه
 الفقه

أمحد بن  . د.أ
اهلل عبد

 الضوحيي

  ه6/1/2421

71  
 

االحتمال وأثره 
 –عند األصوليين 
دراسة نظرية 

 - تطبيقية

 يوسف

 سليمان

 اهللعبد

 العاصم

أصول  دكتوراه
 الفقه

احملسن عبد . د
 ن حممد الريسب

12/24/2418   

اإلحرام بالحج   71
 والعمرة

فؤاد بن 
سليمان 
 الغنيم 

الشيخ األستاذ  الفقه ماجستري
عبدالعزيز بن 
 حممد الداود

25/5/2445  16/8/2448  

كام اتخاذ أح  72
الذهب والفضة 

 بهما واالتجار

فهد بن 
خلف 
 املطريي 

اهلل بن عبد .د.أ الفقه ماجستري
 حممد الطيار

6/6/2426  1/1/2421  

أحكام إحياء   73
الموات واإلقطاع 

في الفقه 
 اإلسالمي

عقيل بن 
الرمحن عبد

 العقيل

صاحل بن  .د.أ الفقه ماجستري
 غامن السدالن

12/5/2442  28/1/2446  

أحكام استخدام   74
األطفال وما 
 يختصون به

ماهر بن 
 سعد اخلويف

إبراهيم بن . د الفقه ماجستري
 ناصر احلمود

14/1/2411  14/2/2411  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
أحكام استرداد   75

المال في الفقه 
 اإلسالمي

سعدي بن 
 حسني جرب

ياسني  .د الفقه دكتوراه
 كهد درا

15/5/2442  24/2/2441  

أحكام استيفاء   76
الحقوق من غير 

 قضاء

فهد بن 
الرمحن عبد

 اليحىي

صاحل بن  .د.أ الفقه ماجستري
 حممد السلطان

14/21/2425  12/22/2428  

حصة بنت  بتعاثأحكام اال  77
عبدالرمحن 

 الرفيق

نورة بنت  .د الفقه ماجستري
 اهلل املطلقعبد

 ه16/2/2422  21/2/2424

هنال بنت  أحكام األتربة  78
الرمحن عبد

 الرباهيم

أمحد بن . د الفقه ماجستري
 علي موايف

11/6/2424   

أحكام اآلثار في   79
 الفقه اإلسالمي

 

اهلل بن عبد
 أمحد الرميح

صاحل بن . د الفقه دكتوراه
 حممد الالحم

 ه21/1/2421  24/41/2411

أحكام اإلجهاض   81
في الفقه 
 اإلسالمي

إبراهيم بن 
حممد قاسم 

 رحيم

إبراهيم بن . د الفقه ماجستري
العزيز عبد

 الغصن
 

2/22/2424  28/2/2428  

أحكام األخرس   81
في الفقه 
 اإلسالمي

صاحل بن 
 علي العقل 

علي بن . د الفقه ماجستري
 غامديسعيد ال
 

1/8/2441  15/8/2446  

أحكام اإلدراك في   82
 العبادات

وفاء بنت 
 حممد العيسى

خالد بن . د الفقه ماجستري
 سعد اخلشالن

8/22/2416  12/22/2422  

أحكام اإلدراك في   83
 غير العبادات

 

مشعل بن 
صاحل 
 املهيلب

حممد  .د.أ الفقه ماجستري
 البشري البوزيدي

11/22/2418  12/22/2422  

أحكام األسير   84
المسلم في 

كمال حممد 
 أبو بكر فرخة

حممد بن . د.أ الفقه ماجستري
 أمحد الصاحل

2/5/2415  11/21/2418  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 العبادات

 
أحكام األسير   85

المسلم في غير 
 العبادات

الرمحن عبد
بن فضل 
الرمحن 

 حاجي خان
 

الوليد بن . د الفقه ماجستري
الرمحن عبد

 الفريان

24/1/2416   

ألصابع أحكام ا  86
في الفقه 
 اإلسالمي

حممد بن 
سعيد بن  

 كدم

الرمحن عبد. د الفقه ماجستري
بن سالمة 

 املزيين

28/22/2414  21/5/2411  

أحكام األصوات   87
الصادرة من 
اإلنسان عدا 

 الكالم
 

صاحل بن 
 علي الرزقان

بالل حامد . د الفقه ماجستري
 بالل

 

 ه25/1/2422  14/2/2422

أحكام األضحية   88
قة في والعقي

 الشريعة اإلسالمية

إبراهيم بن 
حاضر 
 حوسيتش

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 سعد الرشيد

25/1/2441  25/1/2421  

أحكام اإلطعام في   89
 الفقه اإلسالمي

زينب بنت 
 محد الطيار 

أمحد بن . د.أ الفقه ماجستري
يوسف 
 الدريويش

6/1/2426  14/2/2412  

أحكام األطعمة   91
حالً وحرمة 

 تدالالً وترجيحااس

صاحل بن 
 فوزان الفوزان

الشيخ  الفقه دكتوراه
عبدالرزاق 

 عفيفي

11/6/2211  12/1/2211  

أحكام اإلعسار   91
المالي في الفقه 

 اإلسالمي

فضل الرحيم 
بن حممد 
 عثمان 

اهلل بن عبد. د الفقه ماجستري
 موسى العمار

11/22/2422  22/5/2425  

أحكام األكل في   92
 يالفقه اإلسالم

وليد بن سعد 
 الفاحل

فهد بن . د الفقه ماجستري
الرمحن عبد

 ه5/2/2422  1/5/2411
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 املشعل

أحكام األلبان في   93
 الفقه اإلسالمي

هند بنت 
عبيد 

 القحطاين

عدالن بن . د الفقه ماجستري
 غازي الشمراين

14/2/2412  2/2/2416   
 

أحكام األم في   94
 الفقه اإلسالمي

وفاء بنت 
العزيز عبد

 لمالسوي

عبداهلل بن . د الفقه ماجستري
 موسى العمار

1/6/2422  18/21/2425  

أحكام اإلمامة   95
واالئتمام في 

 الصالة

عبداحملسن 
 بن حممد
 املنيف

 الشيخاألستاذ  الفقه ماجستري
عبدالعزيز بن 
 حممد الداود

11/2/2441  15/8/2445  

أحكام األمراض   96
المعدية في الفقه 

 اإلسالمي

اإلله بن عبد
عود س

 السيف

محد بن .د الفقه ماجستري
 إبراهيم احليدري

 

24/1/2421  14/1/2416   

أحكام االنفراد في   97
 الفقه اإلسالمي

أمحد بن 
حممد حممود 

 يورا 

فهد بن . د الفقه ماجستري
الكرمي عبد

 السنيدي

12/2/2411  26/1/2414  

أمحد بن  أحكام اإلنقاذ  98
اهلل آل عبد

 طالب

العزيز دعب. د الفقه ماجستري
بن فوزان 

 الفوزان

24/24/2415   

أحكام تزيين   99
المساكن والمرافق 
العامة وما يتعلق 

 بها

سارة بنت 
الرمحن عبد

 العمران

فتحي . د.أ الفقه ماجستري
 عثمان   الفقي

14/6/2424  6/5/2424  

أحكام اآلنية في   111
 الفقه اإلسالمي

فايز بن 
الكرمي عبد

 الفايز 

هيم بن إبرا .د الفقه ماجستري
 ناصر احلمود 

2/1/2424  28/2/2428  

أحكام األوراق   111
التجارية في الفقه 

 اإلسالمي

سعد بن 
 تركي اخلثالن

العزيز عبد .د.أ الفقه دكتوراه
بن زيد الرومي 

حممد بن . د، 

18/1/2421  18/8/2411  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
إمساعيل آل 

 الشيخ
أحكام البحر في   112

 الفقه اإلسالمي
الرمحن عبد

 بن أمحد فايع
 رييعس

مساعد . د. أ الفقه دكتوراه
 قاسم الفاحل بن

14/5/2425  18/22/2421  

أحكام البدل في   113
 الفقه اإلسالمي

اهلل بن عبد
 حممد اجلمعة

عبداهلل بن  .د.أ الفقه دكتوراه
 حممد الطيار

21/1/2441  24/21/2422  

أحكام البرية في   114
 الفقه اإلسالمي

منرية بنت 
عبداهلل 
 الغديان

أمحد بن  .د لفقها ماجستري
 علي موايف

 ه25/1/2422  11/5/2411

أحكام البيئة في   115
 الفقه اإلسالمي

عبداهلل بن 
عمر 

 السحيباين
 

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عبداهلل الالحم

8/1/2412  4/2/2416   

أحكام التابع في   116
 عقود الماليةال

اجمليد بن عبد
إبراهيم بن 

 خنني
 

هلل بن اعبد .د.أ الفقه ماجستري
 موسى العمار

11/1/2425  1/2/2421  

أحكام التبادل   117
المالي بين 
المصارف 
اإلسالمية 
والمصارف 

 األخرى

فهد بن 
 صاحل احلمود

العزيز عبد. د الفقه دكتوراه
بن علي 
 الغامدي

21/1/2416   

األحكام التبعية   118
 –لعقود التأمين 

دراسة فقهية 
 -تطبيقية 

أمحد بن 
عبدالعزيز 

 الونيس

 بن صاحل. د.أ الفقه كتوراهد 
 عثمان   اهلليل

 

26/1/2424  11/22/2422
 ه

  ه21/4/2422ناصر بن . د الفقه ماجستريإبراهيم بن أحكام التجديد   119
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
خليل  في الفروع الفقهية 

 دوكوري
 حممد املنيع

أحكام التحمل   111
عن الغير في 

 العبادات

إبراهيم أمحد 
 سليمان

حممد بن . د.أ الفقه ماجستري
 محد الصاحلأ

28/2/2411  8/22/2415  

أحكام الترتيب في   111
غير العبادات في 

 الفقه اإلسالمي

احلكيم عبد
بن حممد 
 العجالن

إبراهيم بن  .د الفقه ماجستري
 ناصر احلمود

22/6/2426  2/2/2421  

أحكام التسمية   112
في الفقه 
 اإلسالمي

علي بن أمحد 
 الكندري 

الكرمي عبد.  د الفقه ماجستري
إبراهيم  بن

 السلوم 

22/22/2425  5/1/2414  

أحكام التشخيص   113
 الطبي

 بناجمليد عبد
اهلل عبد

 اليحىي

أمحد بن . د.أ الفقه دكتوراه
يوسف 
،  الدريويش

مجال بن . د.أ
صاحل آل 

 جاراهلل

1/2/2416    

أحكام التشوهات   114
 البدنية

إبراهيم بن 
 حممد الزبيدي

العزيز عبد. د الفقه ماجستري
 فوزان بن

 الفوزان

1/1/2416  2/1/2424  

أحكام التصرف   115
 الكسبفي 

 الحرام

حممد بن 
الرزاق عبد

 صديق

العزيز عبد. د.أ الفقه ماجستري
 زيد الرومي بن

26/24/2422  12/8/2426  

أحكام التصرف   116
 المنافعفي 

فهد بن 
اهلل عبد

 العمري

فاروق . د الفقه ماجستري
عبدالعليم 

 مرسي

6/6/2441  11/1/2446  

أحكام التصوير   117
في الفقه 
 اإلسالمي

حممد بن 
 أمحد واصل

صاحل بن . د الفقه ماجستري
 اهلل الالحمعبد

1/1/2425  14/8/2428  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
أحكام التعامل في   118

األسواق المالية 
 المعاصرة

مبارك بن 
سليمان آل 

 سليمان

الرمحن عبد. د الفقه دكتوراه
صاحل  بن

. د، األطرم
حممد بن علي 

 القري

4/2/2421  18/1/2415  

أحكام التعجيل   119
في الفقه 
 اإلسالمي

سعد بن 
سعيد آل 

 ماطر

السيد . د الفقه ماجستري
نشأت بن 

 إبراهيم الدريين

14/2/2424  11/8/2421  

أحكام التعدد في   121
 المعامالت المالية

أمحد بن 
 حممد الشثري

الوليد بن . د الفقه ماجستري
الرمحن عبد

 الفريان

21/6/2412  8/22/2411  

أحكام التعدد في   121
غير المعامالت 

 المالية

هند بنت 
 بنالعزيز عبد

 باز

 بناهلل عبد. د.أ الفقه ماجستري
الواحد عبد

 اخلميس

12/2/2411  16/8/2411  

أحكام التعلم   122
والتعليم في الفقه 

 اإلسالمي

نورة بنت 
حممد 

 املطرودي

عبداهلل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 علي الركبان

24/1/2421  16/5/2418  

أحكام التفضيل   123
 في العبادات

حسن بن 
أمحد 

 السمريي

بندر بن . د الفقه ماجستري
 فهد السويلم

28/22/2414   

أحكام التفضيل   124
 في غير العبادات

اهلل بن عبد
سعيد بن 

اهلل آل عبد
 ناصر

بندر بن . د الفقه ماجستري
 فهد السويلم

16/2/2415  21/2/2418  

أحكام التكريم   125
 اإلسالميبالفقه 

 

أمل بنت 
حممد 
 احمليذيف

 عبدالرمحن. د الفقه ماجستري
عايد    بن

 العايد

 ه14/2/2422  16/2/2424

أحكام التلفيق في   126
 الفقه اإلسالمي

رنا بنت سعد 
 العنزي

فاطمة حممد   . د الفقه ماجستري
 اجلاراهلل

1/1/2422  6/5/2424  
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أحكام التلقيح   127
 غير الطبيعي

سعد بن 
 العزيزعبد

 الشويرخ
 

صربي . د الفقه ماجستري
السعداوي 

 مبارك

14/1/2421  1/1/2412  

أحكام التمثيل في   128
 الفقه اإلسالمي

حممد بن 
موسى بن 

 بنمصطفى 
 موسى

 بناهلل عبد. د.أ الفقه ماجستري
 موسى العمار

1/1/2416  11/2/2418  

أحكام الثمار في   129
 الفقه اإلسالمي

 بنعبدالعزيز 
حممد 
 الغامدي

صاحل بن . د.أ الفقه توراهدك
 غامن السدالن

24/1/2428  22/4/2415  

أحكام الجلود في   131
 الفقه اإلسالمي

فاطمة صاحل 
 العريين

فهد بن . د الفقه ماجستري
الرمحن عبد

 املشعل

11/44/2411   

أحكام الجماعة   131
في الفقه 
 اإلسالمي

عبداهلل بن 
راضي 
 الشمري

الوليد بن . د الفقه ماجستري
محن عبدالر 

 الفريان

 

 ه22/1/2421  24/4/2424

أحكام الجناية   132
على العظام في 
 الفقه اإلسالمي

ناصر بن 
حممد 

 املنعمعبدال

ناصر بن . د الفقه ماجستري
 حممد املنيع

14/8/2426  21/2/2414  

أحكام الجوار في   133
 الفقه اإلسالمي

الرمحن عبد
أمحد   بن

 فائع

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 ليلعثمان اهل

28/2/2424  12/4/2422  

أحكام الحرم   134
 المكي

سامي بن 
 حممد الصقري

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 حممد السلطان

24/1/2422  21/5/2421  

أحكام الحشرات   135
في الفقه 

كمال 
 صادق ياسني

حممد بن . د.أ الفقه ماجستري
 أمحد الصاحل

24/21/2412  14/4/2415 
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 اإلسالمي

يلة بنت ه أحكام الخدمة  136
عبدالرمحن 

 اليابس

فهد بن . د الفقه ماجستري
عبدالكرمي 
 السنيدي

21/22/2421  26/2/2415  

أحكام الدماء   137
الطبيعية للنساء 

في الفقه 
 اإلسالمي

 بنالعزيز عبد
 عتيق املواش 

مساحة الشيخ  الفقه ماجستري
عبدالعزيز بن 
عبداهلل  آل 

 الشيخ

1/5/2442  24/8/2446  

ة أحكام الرؤي  138
البصرية في الفقه 

 اإلسالمي

حممد بن 
 مرعي احلارثي 

السيد . د الفقه ماجستري
نشأت بن 

 إبراهيم الدريين
 

25/24/2422  11/2/2425  

أحكام الربح في   139
الفقه اإلسالمي 

وتطبيقه في 
المعامالت 

 الحديثة

موسى بن 
مهدي 
 مسملي

عبداخلالق . د الفقه دكتوراه
حممد زيدان  بن

 ، 
السيد . د

أت بن نش
 إبراهيم الدريين

 

1/22/2448  11/4/2424  

أحكام الرجوع في   141
عقود المعاوضات 

 المالية

فضل الرحيم 
 حممد عثمان

مساعد . د.أ الفقه دكتوراه
 قاسم الفاحل بن

22/6/2426  15/6/2412  

أحكام الرقية في   141
 الفقه اإلسالمي

ريا بنت 
عثمان 

 اجلبارعبدال

نورة بنت  . د الفقه ماجستري
 اهلل املطلقعبد

12/24/2422   

أحكام الزحام في   142
 الفقه اإلسالمي

علياء بنت 
عثمان أبا 

 اخليل

فهد بن . د الفقه ماجستري
الرمحن عبد

 املشعل

15/2/2411   

  11/8/2412  12/6/2414عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستريزيد بن أحكام الزيادة في   143
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
غير العبادات 
والمعاوضات 

 المالية

عبداهلل 
 القرون

 سعد الرشيد

حممد بن  أحكام الزيارة  144
الرحيم عبد

 العريب

زيد بن سعد . د الفقه ماجستري
 الغنام

18/2/2416  18/22/2411  

عبري بنت  أحكام الزينة  145
 علي املديفر

اهلل عبد. د الفقه ماجستري
 موسى العمار

18/8/2424  1/6/2428  

أحكام السجود   146
في الفقه 
 اإلسالمي

صاحل بن 
العزيز دعب

 الغليقة

سليمان . د.أ الفقه ماجستري
 فهد العيسى بن

2/6/2441  12/21/2421  

أحكام السالح   147
في الفقه 
 اإلسالمي

حممد بن 
 مرعي احلارثي

سليمان . د.أ الفقه دكتوراه
 فهد العيسى بن

11/5/2426  24/22/2414  

شريفة بنت  أحكام السالم  148
عبداهلل 
 الغديان

 بن حسني. د الفقه ماجستري
 عبداهلل العبيدي

1/1/2421  1/1/2412  

أحكام السماع   149
واالستماع في 
 الفقه اإلسالمي

حممد معني 
دين اهلل 
 بصري

إبراهيم بن . د الفقه ماجستري
 ناصر احلمود

15/21/2422  1/2/2421  

أحكام السوق في   151
اإلسالم وأثرها في 

االقتصاد 
 اإلسالمي

أمحد بن 
يوسف 
 الدريويش

حممد بن . د.أ قهالف ماجستري
 أمحد الصاحل

22/2/2441  16/1/2445  

أحكام الشروع في   151
 العبادات

رقية بنت 
 أمحد عواجي

إبراهيم بن . د الفقه ماجستري
 ناصر احلمود

1/2/2412   

الوليد بن  . د الفقه دكتوراهبدر بن حممد في  أحكام الشروع  152
الرمحن عبد

1/1/2424   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 الفريان احلقباين الفقه اإلسالمي

أحكام الصبي في   153
 الفقه اإلسالمي

اهلل بن عبد
سليمان 
 الدايل 

الشيخ صاحل  الفقه ماجستري
 علي الناصر بن

14/1/2444  21/2/2445  

أحكام الصداق   154
في الفقه 
 اإلسالمي

سلمى بنت 
سامل 
 اجلمعاين

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 غامن السدالن

11/22/2411  24/2/2411 

أحكام الصف في   155
 الصالة 

صفية بنت 
إبراهيم 
 الدبيان

محد بن  . د الفقه ماجستري
 حممد اخلضريي

11/1/2421  
 
 

 

أحكام الصناعة   156
في الفقه 
 اإلسالمي

حممد بن 
منصور ربيع 

 املدخلي

عبدالعزيز . د الفقه دكتوراه
علي  بن

 الغامدي

4/21/2422  4/1/2414  

أحكام الضرب في   157
 الفقه اإلسالمي

إميان بنت 
ن سليما

 اخلمشي

بندر بن . د الفقه ماجستري
 فهد السويلم

4/6/2411   

أحكام العمل   158
والوظيفة في الفقه 

 اإلسالمي

مشعل بن 
 سعد العسكر

بندر بن . د الفقه  دكتوراه 
 فهد السويلم

14/21/2411   

أحكام العورات   159
في الفقه 
 اإلسالمي

فهد بن 
مبارك آل 

 زعري

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 السدالنغامن 

1/6/2448  21/2/2421  

أحكام الغائب في   161
 الفقه اإلسالمي

صاحل بن 
اهلل عبد

 الالحم

 . د.أ الفقه دكتوراه
 بنعبدالكرمي 

 حممد الالحم

26/8/2441  22/1/2424  

األحكام الفقهية   161
الخاصة بالقرآن 

 بنالعزيز عبد
حممد 

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 طيارحممد ال

12/6/2446  22/22/2448  

 



 [ أ]                    سائل فهرس عناوين الر
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 احلجيالن الكريم

األحكام الفقهية   162
للقسطرة والمنظار 
والموجات فوق 

 الصوتية 

خالد بن 
اهلل عبد

 القحطاين 

سعد بن . د الفقه  ماجسرت
 تركي اخلثالن

  ه26/4/2421

األحكام الفقهية   163
المتعلقة باألدخنة 
 واألبخرة والغازات

 

فاطمة بنت 
عبدالعزيز 

 الرشيد

حممد . د الفقه ماجستري
عبداللطيف 
 حممود البنا

 

21/6/2422   

األحكام الفقهية   164
 المتعلقة بالتمر

أفنان بنت 
 حممد العلي

صاحل . د الفقه ماجستري
عبدالعزيز   

 الغليقة

14/6/2422   

األحكام الفقهية   165
المتعلقة بالحر 

 بالحر والبرد

سليمان بن 
عثمان 
 الدبيخي

عدالن بن . د الفقه ماجستري
 مراينغازي الش

   
 ه12/1/2422

 

األحكام الفقهية   166
 المتعلقة بالحميِّة

هتاين بنت  
احلميد عبد

 الغليقة

سعد بن  .د الفقه ماجستري
العزيز عبد

 الشويرخ

  ه21/5/2422

األحكام الفقهية   167
المتعلقة بالدعوة 
إلى اهلل تعالى في 

 العبادات

علي بن 
 صاحل القرين

بندر بن . د.أ الفقه ماجستري
 ويلمفهد الس

24/2/2421   

األحكام الفقهية   168
المتعلقة 
 بالسيارات

 أمحد  علي

 الكندري
أمحد . د.أ الفقه  دكتوراه 

يوسف 
 الدريوش

 ه2/5/2421  24/45/2411

األحكام الفقهية   169
 المتعلقة بالشهوة

عادل بن 
اهلل عبد

عدالن بن . د الفقه ماجستري
 غازي الشمراين

24/1/2418   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 املطرودي

لفقهية األحكام ا  171
المتعلقة بالطفل 

 الخديج

إميان بنت 
سالمة 
 الطويرش

فاطمة بنت . د الفقه دكتوراه
اهلل  حممد اجلار

نورة بنت  . د، 
 حممد السليم

  ه2/1/2422

األحكام الفقهية   171
المتعلقة بالظواهر 

الفلكية 
والمتغيرات 

 المناخية

البندري بنت 
عبدالعزيز 

 العمر

بن فهد . د الفقه دكتوراه
كرمي عبدال

. د،  السنيدي
زكي بن 

عبدالرمحن 
 املصطفى

28/22/2414   

األحكام الفقهية   172
 المتعلقة بالكهرباء 

اهلل بن عبد
 يوسف نريوز

الرمحن عبد. د الفقه دكتوراه
 بن عايد العايد

  ه2/22/24222

األحكام الفقهية   173
المتعلقة بالمدينة 

 المنورة 

أروى بنت 
علي 

 اللحيدان 

صغري بن . د الفقه ماجستري
أمحد حنيف 

 األنصاري

  ه8/22/2422

األحكام الفقهية   174
المتعلقة بمريض 

 السكري

رابعة بنت 
ناصر 
 السياري

الرمحن عبد. د الفقه ماجستري
بن عايد العايد 

 ، 
خالد بن . د

 علي الربيعان

  ه4/1/2421

األحكام الفقهية   175
 المتعلقة بالمشي

سحر بنت 
 اهلل القرينعبد

فاطمة بنت  .د الفقه ماجستري
 حممد اجلار اهلل

2/2/2411  11/22/2422  

األحكام الفقهية   176
المتعلقة بالمكان 

 في العبادات

فؤاد بن 
سليمان 

 الغنيم

بندر بن . د الفقه دكتوراه
 فهد السويلم

11/4/2421  26/6/2421  

األحكام الفقهية   177
المتعلقة بالمكان 
 في غير العبادات

 بنالكرمي عبد
يوسف 
 اخلضر

عبداهلل بن . د.أ الفقه اهدكتور 
 حممد الطيار

11/4/2421  1/22/2425  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
األحكام الفقهية   178

 المتعلقة بالنار
عمر بن 

العزيز عبد
 السعيد

إبراهيم بن  .د الفقه ماجستري
 ناصر احلمود

6/1/2411  24/4/2416   
 

األحكام الفقهية   179
المتعلقة بالهاتف 

 الجوال

هاجر بنت 
حممد بن 
عبدالرمحن 
 ربن عساك

بن عبداهلل . د الفقه ماجستري
 لسيفامبارك   

 

24/21/2422   

األحكام الفقهية   181
 المتعلقة بالوصف 

أمساء بنت 
الرمحن عبد

 العمران

صاحل بن  .د الفقه ماجستري
 أمحد الوشيل

  ه5/1/2424

األحكام الفقهية   181
المتعلقة بأمراض 
 النساء والوالدة

أمساء بنت 
عبدالرمحن 

 الرشيد

بن بندر . د.أ فقهال دكتوراه
 السويلم  فهد 

 

 ه2/1/2422  16/2/2424

األحكام الفقهية   182
المتعلقة باليمين 

 واليسار 

حنان بنت 
سليمان 
 البحري 

صغري أمحد . د الفقه ماجستري
حنيف 
 األنصاري

  ه11/22/2422

األحكام الفقهية   183
 المختصة بالنبي 

إبراهيم بن 
 حممد اليماين 

بن أمحد . د الفقه ماجستري
إبراهيم سيد 

 علي

15/2/2421  26/22/2414  

األحكام الفقهية   184
اللتهاب الكبد 

 الوبائي

أمينة بنت 
عبدالرمحن 

 اخلنني

خالد بن . د الفقه دكتوراه
 سعد اخلشالن

 

11/4/2422   

أحكام الفورية في   185
 الفقه اإلسالمي

نورة بنت 
 حممد الشثري

اهلل بن عبد. د الفقه ماجستري
مبارك آل 

 سيف

12/1/2418  26/4/2421  

أحكام الكتابة في   186
 غير القضاء 

حممد بن 
 فهيد العتييب

زيد بن  . د الفقه ماجستري
 سعد الغنام

11/6/2421   

أحكام الكتب في   187
 الفقه اإلسالمي

ياسني كرامة 
 اهلل خمدوم

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 عثمان اهلليل

1/2/2412  25/24/2414  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
أحكام اللباس   188

تعلقة بالصالة الم
 والحج

سعد بن 
 تركي اخلثالن

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 عثمان اهلليل

25/2/2422  15/8/2426  

أحكام اللون في   189
 الفقه اإلسالمي

 

وليد بن 
 حممود قارئ

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 اهلل الالحمعبد

28/2/2411  21/8/2416  

أحكام المؤونة ،   191
دراسة فقهية فيما 

 فقه األسرة عدا

حممد بن 
عبده حاسر 

 محدي

صاحل بن . د الفقه ماجستري
 إبراهيم اجلديعي

8/1/2412  28/24/2415 
 

األحكام المتعلقة   191
باألخالق في فقه 

 األسرة

موضي بنت 
صاحل 
 اللحيدان

عبداهلل بن . د الفقه ماجستري
 موسى العمار

2/22/2412  22/4/2411  

األحكام المتعلقة   192
باألخالق في 

 المعامالت المالية 

عاصم بن 
 علي الزهراين 

العزيز عبد. د الفقه ماجستري
بن إبراهيم 

 الشبل

16/1/2424  

األحكام المتعلقة   193
باألخالق واآلداب 

 في العبادات

هنى حممد 
 اجلضعي

بن  اهلل عبد .د الفقه ماجستري 
مبارك آل 

 سيف

24/5/2418  4/1/2421  

األحكام المتعلقة   194
داب باألخالق واآل

في العقوبات 
 واألطعمة واأليمان 

إهلام بنت 
سلطان 
 املطلق

حممد بن  . د الفقه ماجستري
اللطيف عبد

 البنا

21/6/2424  

األحكام المتعلقة   195
باالحتفاالت في 
 الفقه اإلسالمي 

مرمي بنت 
 محاد احلماد

اهلل بن عبد . د الفقه ماجستري
 حممد العمراين 

  ه12/2/2421

 األحكام المتعلقة  196
باألدهان في 

 العبادات

ندى بنت 
حممد بن 
راشد آل 

خالد بن . د الفقه ماجستري
 سعد اخلشالن

21/2/2411   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 مسيعد

األحكام المتعلقة   197
بأمراض القولون 
والمستقيم وما 

 يتبعهما

هيفاء بنت 
حممد 
 السديس

فهد بن  الفقه ماجستري
الرمحن عبد

 ، املشعل 
وليد بن  . د

 حممد اخلزمي

21/6/2424  

األحكام المتعلقة   198
 عبالركو 

حممد بن 
 علي اهلمامي

 

 بن يوسف. د الفقه ماجستري
 أمحد القاسم

 

2/6/2424  16/1/2424  

األحكام المتعلقة   199
بفتنة القتال بين 

 المسلمين 

أمساء بن 
احملسن عبد

 بن سعيد

حممد بن  .د الفقه ماجستري
حسن آل 

 الشيخ

8/4/2424  

الفقهية األحكام   211
 عرلشِّ المتعلقة با

حنان بنت 
حممد بن 

اهلل عبد
 الزكري

زيد بن سعد  .د الفقه ماجستري
 الغنام 

  ه16/4/2422

األحكام المتعلقة   211
 بالطيران وآثاره

فايز بن 
الكرمي عبد

 الفايز
 

أمحد بن . د.أ الفقه دكتوراه
يوسف 
 الدريوش

5/1/2416  1/2/2424  

األحكام المتعلقة   212
بالكعبة ومقام 
إبراهيم عليه 

 صالة والسالم ال

وليد بن 
 حسن راجح

عبداهلل بن . د الفقه ماجستري
 حممد العمراين

11/2/2422  15/21/2422  

األحكام المتعلقة   213
 بالمطر

سعد بن علي 
 األمسري

مساعد . د.أ الفقه ماجستري
 قاسم الفاحل بن

1/2/2412  18/24/2414  

األحكام المتعلقة   214
 بالوقاية الصحية

جنالء بنت 
حممد آل 

فتحي . د.أ الفقه ماجستري
 عثمان   الفقي

 

11/24/2424   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 مشرف

األحكام المتعلقة   215
بجنائز غير 
 المسلمين

نورة بنت 
ناصر 
 العجمي

عدالن بن  .د الفقه ماجستري
 غازي الشمراين

22/6/2418   

األحكام المتعلقة   216
 بعين اإلنسان

آسية بنت 
إبراهيم 
 اجلنيدل

فاطمة حممد   . د الفقه ماجستري
 اجلاراهلل

24/6/2422   

أحكام المحرم في   217
 الفقه اإلسالمي

نورة بنت 
 إبراهيم العمر

 

عدالن بن . د الفقه ماجستري
 غازي الشمراين

18/1/2412  2/2/2411  

األحكام المختصة   218
 بالعمرة

ميمونة بنت 
 خالد الرومي

حممد حسن  .د الفقه ماجستري
 آل الشيخ

  ه21/1/2421

أحكام المختلط   219
 لعبادات في ا

امللك بن عبد
اهلل عبد

 التوجيري

فهد بن  . د الفقه ماجستري
الرمحن عبد

 املشعل

  ه26/6/2422

أحكام المرأة مع   211
 الرجل األجنبي

عهود بنت 
خالد 

 الشلهوب

نورة بنت . د الفقه ماجستري
 اهلل املطلقعبد

2/4/2424   

أحكام المرافق   211
 النسائية

هنى إبراهيم 
 احلواس

اهلل بن عبد. د الفقه ماجستري
مبارك  آل 

 سيف

11/22/2411   

أحكام المريض   212
 النفسي

خلود بنت 
عبدالرمحن 

 املهيزع

إبراهيم بن  .د الفقه دكتوراه
 ناصر احلمود

 ه22/1/2421  25/2/2411

أحكام المزاح في   213
 الفقه اإلسالمي

هند بنت 
عبداهلل 
 السياري

مساعد . د.أ الفقه ماجستري
 قاسم الفاحل بن

8/2/2415  24/24/2411  

أحكام المساجد   214
في الشريعة 

إبراهيم بن 
صاحل 

عبدالرمحن . د الفقه ماجستري
حممد  بن

2/6/2442  26/4/2441  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 الرسيين اخلضريي اإلسالمية

أحكام المسنين   215
في الفقه 
 اإلسالمي

سعد بن 
عبدالعزيز 
 احلقباين

عبدالعزيز . د الفقه ماجستري
علي  بن

 الغامدي

21/22/2414   

أحكام المشاع في   216
 الفقه اإلسالمي

صاحل بن 
حممد 
 السلطان

عبدالكرمي . د.أ الفقه دكتوراه
حممد  بن

 الالحم

2/1/2441  11/1/2424  

أحكام   217
المعاوضات 
المالية بين 

 المسلم والكافر

 إيكو

 هاريانتو

 الدين مصباح

سعد بن . د الفقه ماجستري
 تركي اخلثالن

 ه11/5/2422  11/44/2411

المغمى  أحكام  218
عليه في الفقه 

 اإلسالمي

 بنعبدالعزيز 
صاحل 
 الشاوي

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 ناصر اخلزمي

21/1/2421  1/6/2425  

أحكام المقابر في   219
 الفقه اإلسالمي

اهلل بن عبد
عمر 

 السحيباين

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 ناصر اخلزمي

11/2/2426  2/22/2421  

أحكام المكي في   221
 ج والعمرةالح

عبداهلل بن 
حسني 
 الباهلي

الرمحن عبد. د الفقه ماجستري
سالمة  بن

 املزيين

18/1/2412  32/5/9231  

أحكام المنفصل   221
 في الفقه

أمل بنت 
 حممد الصغري

 بناهلل عبد. د.أ الفقه دكتوراه
الواحد عبد

 اخلميس

18/2/2416  15/21/2411  

أحكام المولود في   222
 الفقه اإلسالمي

نت أمساء ب
حممد 

 طالب  آل

فهد بن . د الفقه ماجستري
الكرمي عبد

 السنيدي

18/2/2424  24/22/2421  

أحكام النبات   223
والشجر في الفقه 

صاحل بن 
 أمحد الوشيل

العزيز عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 زيد الرومي بن

12/24/2422  14/1/2421  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 اإلسالمي

أحكام النساء   224
المتعلقة 
 بالمساجد

متاضر بنت 
خالد 

 اخلشالن 

الرمحن عبد. د الفقه ماجستري
 بن عايد العايد

25/2/2421   

أحكام النقل في   225
العبادات 

والمعامالت 
 والقضاء

خالد بن 
معيض بن 

ظافر 
 القحطاين

إبراهيم بن . د الفقه ماجستري
 ناصر احلمود

8/8/2414  24/22/2416  

أحكام النوازل في   226
 اإلنجاب

حممد بن 
هائل بن 
غيالن 
 املدحجي

حممد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 ، أمحد الصاحل

حممد حممد . د 
 إبراهيم خليل

24/2/2416  22/6/2424  

أحكام الهرب في   227
 اإلسالميالفقه 

شيخة حممد 
 احملرج

زيد بن . د الفقه ماجستري
 حممد الغنام

14/48/2411 1/2/2421  

أحكام الهندسة   228
 الوراثية

سعد بن 
العزيز عبد

 الشويرخ

حممد بن . د.أ لفقها دكتوراه
،  أمحد الصاحل

العزيز عبد. د
حممد  بن

 السويلم

16/2/2414  24/1/2411  

األحكام الوقائية   229
المتعلقة بحفظ 

النفس في 
 العبادات

غالية سامي 
 مرزا

فاطمة بنت  . د الفقه ماجستري
 حممد اجلار اهلل

25/22/2418  1/4/2421  

أحكام اليتيم في   231
 الفقه اإلسالمي

د األحعبد
 مال رجب 

مساعد . د.أ الفقه ماجستري
 قاسم الفاحل بن

26/8/2424  14/2/2424  

أحكام بهيمة   231
األنعام في غير 

 العبادات

حيىي بن 
حممد األمني 
 حسن إبراهيم

الوليد بن  . د الفقه ماجستري
الرمحن عبد

 الفريان

14/21/2415  21/24/2418  

 ه26/1/2421  21/2/2424 بن سعد. د الفقه ماجسترين عمر بأحكام تسمية   232
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
اإلنسان وتكنيته 

 وتلقيبه
اهلل آل عبد

 طالب
 تركي   اخلثالن

أحكام تصرفات   233
الوكيل في عقود 

المعاوضات 
 المالية

سلطان بن 
إبراهيم 
 اهلامشي

ناصر بن . د الفقه ماجستري
 حممد املنيع

11/1/2425  12/1/2421  

أحكام حديث   234
العهد باإلسالم في 

 الفقه اإلسالمي
في غير فقه 

 األسرة

سارة بنت 
محيد أبو 

 وثالن

بن فهد . د الفقه دكتوراه
الكرمي  عبد

 السنيدي

 

1/1/2422   

أحكام حديث   235
العهد باإلسالم في 

 فقه األسرة

سارة بنت 
حممد أبو 

 وثالن

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 حممد احلسن

11/1/2414  2/22/2416  

أحكام ذوي   236
العاهات الجسدية 

لقضاء في ا
وتطبيقاتها 
 المعاصرة

فهد بن نافل 
 الصغري

بندر فهد  . د.أ الفقه دكتوراه
 السويلم

 

12/5/2424  21/6/2424  

أحكام زوجة   237
 الغائب

هيلة بنت 
إبراهيم 
 التوجيري

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 علي الركبان

11/6/2421  21/2/2411  

أحكام السمع في   238
المعامالت وفقه 

 االسرة

دية بنت نا
راشد آل 

 محاد

حممد بن  . د الفقه ماجستري
اللطيف عبد

 البنا

  ه5/1/2424

أحكام صدقة   239
 التطوع

بدرية بنت 
صاحل 
 السياري

زيد بن سعد . د الفقه ماجستري
 الغنام

1/2/2418   

 



 [ أ]                    سائل فهرس عناوين الر

  _32 _ 

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
إميان بنت  أحكام صالة الليل  241

 فرحان العنزي
العزيز عبد. د الفقه ماجستري

فوزان  بن
 الفوزان

18/24/2415   

أحكام عالقة   241
المسلم بالكافر 
في العبادات 
والعقوبات 

 واألطعمة والقضاء

عيسى بن 
سليمان 
 العيسى

عدالن بن . د الفقه دكتوراه
 غازي الشمراين

 ه25/1/2422  6/4/2422

أحكام عيوب   242
العقد في الفقه 

 اإلسالمي

موسى بن 
 علي األمري 

بو سريع أ. د الفقه ماجستري
 حممد

 عبداهلادي

11/5/2441  18/8/2445  

أحكام غير   243
المسلمين في 

 الجرائم والعقوبات

اهلل بن عبد
صاحل 
 احلديثي

حسن . د.أ الفقه ماجستري
 صبحي أمحد

25/2/2444  2/1/2441  

أحكام غير مأكول   244
اللحم من الحيوان 

في الفقه 
 اإلسالمي

سامي بن 
عبدالعزيز 

 املاجد

الوليد بن . د الفقه ماجستري
عبدالرمحن 

 الفريان

12/1/2421  16/1/2411  

أحكام قضاء   245
 الصالة

يوسف بن 
اهلل عبد

 األمحد

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 عثمان اهلليل

5/1/2422  12/1/2421  

اجمليد بن عبد أحكام القيام   246
إبراهيم 
 اخلرعان

حممد بن  . د الفقه ماجستري
حسن آل 

 الشيخ

  ه8/1/2422

أحكام نقل أعضاء   247
ي الفقه اإلنسان ف

 اإلسالمي
 
 

يوسف بن 
عبداهلل 
 األمحد

بندربن فهد . د الفقه دكتوراه
. دالسويلم ، 

حممد بن عابد 
 باخطمة

18/1/2421  12/2/2415  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
حنان بنت  أحكام ولد الزنا  248

حممد بن 
مسعود 
 القحطاين

أمحد بن . د.أ الفقه دكتوراه
يوسف 
 الدريويش

21/24/2412  24/22/2418  

االختالط بين   249
دراسة  –لجنسين ا

 -فقهية 

سارة بنت 
سعيد آل 

 زعري

صاحل بن  . د.أ الفقه ماجستري
 عثمان اهلليل

  ه16/22/2421

اختالف   251
في  المتعاقدين

 العقود غير المالية
 

إبراهيم بن 
الرمحن عبد

 اجلهيمان

حسن . د.أ الفقه دكتوراه
 صبحي أمحد

5/2/2445  26/22/2441  

االختالف بين   251
يع التأصيل والتفر 

 عند األئمة األربعة
 

سناء بنت 
 هاشم املغريب

أصول  دكتوراه
 الفقه

حممد . د
مصطفى   

 رمضان

 

11/6/2424   

خذ باالحتياط األ  252
 –عند األصوليين 

دراسة تأصيلية 
تطبيقية على 

القواعد القواعد 
 األصولية

حممد بن 
إبراهيم 
 الشامي 

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن  . د.أ
 حممد العنقري

  ه21/4/2422

األخذ بالتيسير   253
في المسائل 

 األصولية 

أمل بنت 
 خبيت املدرع 

أصول  ماجستري
 الفقه

اهلل بن عبد. د
 سعد آل مغرية 

24/1/2424  

 بناختيارات   254
قدامة المقدسي 
الفقهية من أول 
أحكام موقف 
المأمومين إلى 

عهود بنت 
دماك 

 الشهري 

بن  حممد. د الفقه ماجستري
 سعد الدوسري

1/2/2422  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
نهاية كتاب 

 الجهاد
قدمة  بناختيارات   255

سي من أول المقد
كتاب البيع إلى 

نهاية كتاب 
 النفقات

خلود بنت 
إبراهيم 
 القضيب

حممد بن . د الفقه ماجستري
 سعد الدوسري

1/1/2422  

 بناختيارات   256
قدامة  المقدسي 
من أول كتاب 
الجنايات إلى 

 نهاية كتاب اإلقرار

مشاعل بنت 
ن الرمحعبد

 املطلق

حممد بن . د الفقه ماجستري
 سعد الدوسري

14/5/2424  

 بناختيارات   257
قدامة المقدسي 
الفقهية من كتاب 
الطهارة إلى فصل 

في موقف 
المأمومين من  
 كتاب الصالة

مالك بنت 
 حممد اخلرعان

حممد بن  . د الفقه ماجستري
 سعد الدوسري

8/1/2422  

القيم  بناختيارات   258
الفقهية في 

حة األنك
 والمعامالت

 

علي بن 
إبراهيم 
 الغامدي

العزيز عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 بن زيد الرومي

26/4/2424  4/22/2425  

القيم  بناختيارات   259
الفقهية في 

المسائل الخالفية 
 في العبادات

 بنعبدالعزيز 
حممد 
 الغامدي

عبدالعزيز . د الفقه ماجستري
علي  بن

 الغامدي

22/22/2448  11/24/2422  

  14/1/2412  4/2/2421العزيز عبد. د.أ الفقه دكتوراهزيد بن سعد تيمية  بناختيارات   261
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الفقهية من أول 
باب الخلع إلى 

نهاية كتاب اإلقرار 
 دراسة مقارنة –

 بن زيد الرومي الغنام

تيمية  بناختيارات   261
الفقهية من أول 

باب صالة التطوع 
إلى آخر كتاب 

دراسة –الزكاة 
 مقارنة

بن سليمان 
 تركي الرتكي

عبداهلل بن . د الفقه دكتوراه
 موسى العمار

12/1/2421  2/5/2411  

تيمية  بناختيارات   262
الفقهية من أول  
كتاب البيع إلى 
نهاية باب السبق 

 دراسة مقارنة –

عبداهلل بن 
مبارك  

 البوصي    
 سيفآل 

عبداهلل بن . د الفقه دكتوراه
 موسى العمار

12/1/2421  14/1/2412  

تيمية  بناختيارات   263
من أول –الفقهية 

كتاب الصيام إلى 
نهاية كتاب 

دراسة  –الجهاد 
 مقارنة

صاحل بن 
منصور 
 اجلربوع

عبداهلل بن . د الفقه دكتوراه
 موسى العمار

12/1/2421  6/2/2411  

تيمية  بناختيارات   264
الفقهية من أول  

كتاب الطهارة إلى 
آخر باب سجود 

دراسة -السهو
 مقارنة

 

بن  عايض
فدغوش 
 احلارثي

عبداهلل بن . د الفقه دكتوراه
 موسى العمار

12/1/2421  16/22/2412  

  1/2/2414  11/1/2421حممد بن . د.أ الفقه دكتوراهفهد بن تيمية  بناختيارات   265
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الفقهية من كتاب 
العارية إلى نهاية  

–كتاب النكاح 
 دراسة مقارنة

 

عبدالرمحن 
 اليحىي

 أمحد الصاحل

الشيخ  اختيارات  266
أحمد بن حجر 
آل بوطامي في 

 –نوازل فقهية 
 جمعاً ودراسة

 
 

 اهللعبد

 نريوز يوسف
زيد بن سعد . د الفقه ماجستري

 الغنام
25/44/2411  14/22/2411  

اختيارات الشيخ   267
الرحمن عبد

السعدي في 
 المسائل المعاصرة

 

مها بنت 
اهلل عبد

 السياري

 بناهلل عبد. د.أ الفقه ماجستري
د الواحعبد

 اخلميس

6/4/2416   

اختيارات النووي   268
في الطهارة 

 والصالة

بنت  غادة
 صاحل احملمود

بن فهد . د الفقه ماجستري
عبدالرمحن   

 املشعل

 

16/21/2424  21/6/2424  

اختيارات النووي   269
من كتاب الجراح 
إلى نهاية كتاب 
الصيال وضمان 

جمعاً  –الوالة 
 - ودراسة

شذى بنت 
عبدالرمحن 

 احملسن

بن أمحد . د الفقه ماجستري
حممد   
 اخلضريي

 

15/24/2422   

   21/5/2422 بن صغري. د الفقه ماجستريعباس بن اختيارات النووي   271
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
من كتاب الجنائز 
إلى نهاية كتاب 

الجعالة عدا الحج 
 جمعاً ودراسة  –

- 

إمساعيل 
 األنصاري

أمحد حممد 
 األنصاري

 

اختيارات النووي   271
من كتاب السير 

 كتاب الكتابةإلى  

شيخة بنت 
عبدالعزيز 

 املربد

بالل حامد . د الفقه دكتوراه
 بالل

11/2/2422   

اختيارات النووي   272
من كتاب الفرائض 
إلى نهاية كتاب 

 النفقات

جنالء بنت 
صاحل بن 

 محيد

حسني بن . د الفقه دكتوراه
 عبداهلل العبيدي

11/2/2422   

أخذ المال على   273
 أعمال القرب

عادل بن 
 بن شاهني

 حممد شاهني

أمحد بن . د.أ الفقه ماجستري
يوسف 
 الدريويش

6/1/2426  11/24/2421  

األخالق العالمية   274
دراسة نقدية  -

في ضوء اإلسالم 
- 

حممد ين 
 نايف املطريي

الثقافة  دكتوراه
اإلسالم

 ية

اهلل بن عبد. د
العزيز عبد

 الزايدي

  ه14/21/2422

 األخالق عند  275
القيم  بنمسكويه و 

 - اسة مقارنةدر  -

اهلل بن عبد
 حممد العمرو

 

الثقافة  دكتوراه
اإلسالم

 ية

عمر بن .أ
اهلل عودة عبد

 اخلطيب

11/2/2422  26/1/2425  

األخالق في دائرة   276
المعارف 

دراسة -اإلسالمية 
 - نقدية

حممد بن 
 اهلل العامرعبد

الثقافة  ماجستري
اإلسالم

 ية

إبراهيم بن . د
 حممد الفايز

1/2/2411  14/22/2414  

إدارة الشركة   277
المساهمة 
  - والرقابة عليها

أمحد بن 
حممد بن محد 

 الرزين

اهلل بن عبد د.أ الفقه  دكتوراه 
 سعد الرشيد

11/4/2411  11/6/2421 
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
  - دراسة فقهية

اإلدارة في   278
 اإلسالم

 بناإلله عبد
 حممد املؤيد

 

الثقافة  دكتوراه
اإلسالم

 ية

 بناهلل عبد. د.أ
عبداحملسن 

 كيالرت 

1/8/2444  16/1/2441  

أدلة األحكام   279
الشرعية في 

 أصول الشاطبي

حممد بن 
اهلل عبد

 العجالن

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد . د
 بلتاجي حسن

26/5/2216  6/6/2218  

أدلة األحكام عند   281
الماوردي جمعاً 
 وتوثيقاً ودراسة

اللطيف عبد
بن سعود 
 الصرامي

أصول  ماجستري
 الفقه

إبراهيم بن . د
 بداهلل الرباهيمع

15/6/2421  1/2/2426  

األدلة الشرعية   281
المتفق عليها عند 

تيمية رحمه اهلل  بن
ـ الكتاب ، السنة 

، اإلجماع ، 
القياس ، جمعا 
 وتوثيقا ودراسة

الرمحن عبد
عبداهلل  بن

 الرباهيم

أصول  دكتوراه
 الفقه

سعد بن . د
 ناصر الشثري

18/24/2415  21/22/2422  

لية عند األدلة العق  282
 اإلمام مالك

أصول  ماجستري فاديغا موسى
 الفقه

يعقوب بن . د
عبدالوهاب 
 الباحسني

16/2/2421  16/1/2425  

األدلة المختلف   283
فيها عند شيخ 

تيمية  بناإلسالم 
جمًعا وتوثيًقا  -

 -ودراسة 

بارعة بنت 
 حممد الكريز

أصول  ماجستري
 الفقه

اهلل بن عبد . د
 سعد آل مغرية

  ه14/1/2421

أدلة وقوع   284
األحكام الشرعية 

دراسة تأصيلة -
 - تطبيقية

حسن بن 
علي 

 السفياين

أصول  دكتوراه
 الفقه

 . د.أ
الرمحن بن عبد

اهلل عبد
 الشعالن

  ه18/2/2421
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
أدوات إعادة   285

التوزيع وأثرها في 
تحقيق الرفاهية 
االقتصادية في 

االقتصاد 
 اإلسالمي

عبدالرمحن 
إبراهيم  بن

 الشبانات

اهلل جاب . د.أ االقتصاد دكتوراه
عبدالفضيل 

 ، خبيت 
حممد أنس . د.أ

 ءالزرقا

1/1/2421  1/2/2412  

–اإلذن الطبي   286
 -دراسة فقهية

مالك حممد 
 السديس

اهلل بن عبد. د الفقه ماجستري
الواحد عبد

 اخلميس

25/22/2418  25/22/2422  

اإلذن واإلجازة   287
وأثرهما في الفقه 

 اإلسالمي

بن ي عل
حسني 

دي سوا
 مشهور

عدنان بن . د الفقه دكتوراه
 خالد الرتكماين

24/22/2441  15/5/2421  

آراء أبي إسحاق   288
االسفراييني ـ 
جمعا وتوثيقا 

 ودراسة

اهلل بن عبد
 زيد املسلم

أصول  دكتوراه
 الفقه

الرمحن عبد. د
اهلل عبد بن

 الدرويش

5/6/2424  18/5/2425  

الحسن آراء أبي   289
 األشعري األصولية

عاً وتوثيقاً جم -
 - ودراسة

أسامة بن 
 حممد الشيبان

أصول  ماجستري
 الفقه

عبدالرمحن . د
عبدالعزيز  بن

 املطري

28/2/2411  1/2/2411  

باز  بنآراء   291
الفقهية المتعلقة 

 –بأهل الكتاب 
 -جمًعا ودراسة 

إبراهيم بن 
اهلل عبد

 اجلريسي

ناصر بن  . د الفقه ماجستري
 حممد املنيع

  ه16/2/2424

بطال  بنآراء   291
جمعاً  –األصولية 

 - وتوثيقاً ودراسة

سارة بنت 
 فهيد الرويلي

أصول  ماجستري
 الفقه

اللطيف عبد. د
بن سعود 
 الصرامي

11/4/2411  12/6/2422  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
المنذر  بناآراء   292

األصولية في كتابة 
األوسط من السنن 

واإلجماع 
 واالختالف 

مشاعل بنت 
نغيمش 
 احلريب

أصول  ماجستري
 الفقه

العزيز عبد . د.أ
الرمحن عبدبن 

 املشعل 

  ه21/1/2421

 اآلراء الشاذة في  293
 -أصول الفقه 

دراسة استقرائية 
 - نقدية
 

عبدالعزيز بن 
 النملةعبداهلل 

أصول  دكتوراه
 الفقه

صاحل بن . د
سليمان 
 اليوسف

24/4/2414  22/5/2418  

اآلراء الفقهية   294
المحكوم عليها 

جمًعا –بالشذوذ 
 -ودراسة 

بن  علي
 رميح الرميح

سليمان بن . د الفقه ماجستري
 أمحد امللحم

16/6/2424  

آراء المعتزلة   295
دراسة  -األصولية 

 - وتقويما

علي بن سعد 
 الضوحيي

أصول  دكتوراه
 الفقه

الرمحن عبد. د
اهلل عبد بن

 الدرويش

15/8/2448  
 

2/2/2421  

آراء محمد بن   296
 الحسن األصولية

تراوري 
 مامادو 

ول أص ماجستري
 الفقه

عبداحلليم . د
 عمر

5/2/2422  
 

11/8/2421  

إرث الحقوق في   297
 الفقه اإلسالمي

عياد بن 
عساف 
 العنزي

العزيز عبد. د.أ الفقه ماجستري
حممد  بن

 احلجيالن

1/8/2425  1/2/2421  

اإلرسال وأثره في   298
 الفقه اإلسالمي

عمشة بنت 
سعود 
 السبيعي

حسني بن . د الفقه ماجستري
 عبيديعبداهلل ال

11/1/2412  26/4/2411  

  21/24/2421  22/22/2448الشيخ األستاذ  الفقه دكتوراهحسني بن  األرش وأحكامه  299
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
اهلل عبد

 العبيدي

 

عبدالعزيز بن 
 حممد الداود

األساليب الشرعية   311
الدالة على 

 األحكام التكليفية

علي بن 
 بنالعزيز عبد

إبراهيم 
 املطرودي

أصول  دكتوراه
 الفقه

اض بن د عي.أ
 نامي السلمي

11/1/2411  21/4/2411  

ختالف اأسباب   311
-األصوليين 

سة تطبيقية ادر 
 - نظرية
 
 

ناصر بن 
عبداهلل 
 الودعاين

أصول  دكتوراه
 الفقه

علي بن . د.أ
 سعد الضوحيي

18/21/2421  16/8/2414   

أسباب االختالف   312
بين الجمهور 
والحنفية في 

 المسائل األصولية 

رنا بنت علي 
 ماجلع

أصول  ماجستري
 الفقه

أكرم بن . د
 حممد أوزيقان

  ه8/6/2422

أسباب اختالف   313
 بنالفقهاء عند 

رشد في كتابه 
بداية المجتهد 

نهاية المقتصد و 
في غير العبادات 

جمعا ودراسة -
 - وتطبيقا
 

سيد حممد 
 اهللعبدحممد 

أصول  ماجستري
 الفقه

الرمحن عبد. د
اهلل عبد بن

 الدرويش

14/21/2425  28/2/2414  

أسباب اختالف   314
 بناالفقهاء عند 

عمر بن 
صاحل بن 

أصول  ماجستري
 الفقه

فهد بن . د.أ
 حممد السدحان

8/1/2446  2/5/2424  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
رشد من خالل  
كتابه بداية 

المجتهد ونهاية 
المقتصد قسم 

 العبادات

 عمر

أسباب الخالف   315
اهلل عبدعند أبي 

المازري من خالل 
 -كتابه التلقين 
ًقا جمًعا وتوثي
 -ودراسة 

وجدان بنت 
حممد 
 التميمي

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 حممد السراح

  ه26/24/2422

أسباب الخالف   316
عند اإلمام 

الرجراجي من 
خالل كتابه مناهج 
التحصيل ونتائج 

لطائف التأويل في 
شرح مشكالت 

جمعاً  -المدونة
 - ودراسة

أمحد بن 
إبراهيم 
 الضوحيي

أصول  ماجستري
 هالفق

 بن مجيل . د
احملسن   عبد

 اخللف

 

24/6/2422   

أسباب الفهم   317
الخاطئ لتحصيل 
المعرفة في ضوء 

 اإلسالم

عبدالرمحن 
عبيد  بن

 الرفدي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

عبداهلل بن . د.أ
الكيالين 
 األوصيف

8/1/2421  12/2/2411  

أسباب الهزيمة في   318
الحرب والتدابير 
اإلسالمية الواقية 

 هامن

أمحد بن 
شريف 
 الفيفي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

نعمان بن . د
عبدالرزاق 
 السامرائي

21/8/2446  11/24/2448  

  24/21/2425  12/24/2422فهد بن . د الفقه ماجستريالرمحن عبدأسباب انحالل   319
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 العقود المالية

 
 

عايد  بن
 العايد

عبدالكرمي 
 السنيدي

أسباب انحالل   311
 اليةالعقود غير الم

أمحد بن 
اهلل عبد

 اليوسف

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 حممد السلطان

1/2/2414  24/22/2411  

االستبعاد وأثره في   311
مسائل أصول 

دراسة  –الفقه 
 -نظرية تطبيقية 

إميان بنت 
اهلل عبد

 اخلميس

أصول  دكتوراه
 الفقه

فهد بن  .د.أ
 حممد السدحان

  ه5/2/2424

استثمار األموال   312
ة حقا هلل الواجب
الزكاة   –تعالى 

الكفارات و 
 الهديو  النذورو 

- 

صاحل بن 
حممد بن 

 صاحل الفوزان

حسني بن . د الفقه ماجستري
 عبداهلل العبيدي

11/1/2412  24/1/2412  

 –استثمار الوقف   313
دراسة فقهية 

 - تطبيقية

أمحد بن 
عبدالعزيز 

 الصقيه

حممد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 ،  أمحد الصاحل

بداهلل بن ع. د
سليمان 
 الباحوث

 

8/2/2415  24/6/2411  

االستحقاق في   314
 الفقه اإلسالمي

 

حممد بن فاحل 
 بن مطلق

 

ياسني . د الفقه دكتوراه
 كهد درا

21/1/2441  25/24/2448  

استدالل   315
األصوليين بإجماع 

جمعاً  ةالصحاب
 وتوثيقاً ودراسة

يوسف بن 
 حسن الشراح

أصول  دكتوراه
 الفقه

بن حممد . د
عبدالرزاق 
 الدويش

18/1/2421  12/1/2414  
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استدالل   316

األصوليين 
باالستصحاب في 
مباحث القياس 

واألدلة المختلف 
جمًعا  –فيها 

  - وتوثيًقا ودراسة

هند بنت 
نبيل آل 
 إمساعيل

أصول  ماجستري
 الفقه

عايض بن  . د
اهلل عبد

 الشهراين

  ه22/1/2421

استدالل   317
األصوليين 

باالستصحاب في 
سائل الحكم م

والكتاب والسنة 
جمعاً  –واإلجماع 

 -وتوثيقاً ودراسة 

سارة بنت 
 حممد اهلوميل

أصول  ماجستري
 الفقه

 ين علي. د
عبدالعزيز   

 املطرودي

 

4/6/2422  5/1/2424  

استدالل   318
األصوليين 

باالستصحاب في 
مسائل دالالت 

األلفاظ واالجتهاد 
والتقليد والتعارض 

جمعاً  –والترجيح 
 - وثيقاً ودراسةوت

 
 

العنود بنت 
حمجي 
 املطريي

أصول  ماجستري
 الفقه

علي . د
عبدالعزيز   

 املطرودي

 

1/1/2422   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
استدالل   319

األصوليين بالسنة 
في مسائل األدلة 
المختلف فيها 

ودالالت األلفاظ 
جمعا وتوثيقا : 

 ودراسة
 
 

ماجد بن 
 صاحل املنصور

أصول  ماجستري
 الفقه

فهد بن . د.أ
 سدحانحممد ال

22/8/2412  1/5/2411  

استدالل   321
األصوليين بالسنة 
في مسائل الحكم 
والكتاب والسنة 

جمعا : واإلجماع 
 وتوثيقا ودراسة

 

إميان بنت 
اهلل عبد

 اخلميس

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 حممد العنقري

12/1/2418  21/22/2422  

استدالل   321
األصوليين بالسنة 
في مسائل القياس 

 جتهاد والتقليدواال
والفتوى والتعارض 

ا جمعً -والترجيح 
 - ا ودراسةوتوثيقً 

حسن بن 
علي 

 السفياين

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد بن . د
العزيز عبد

 املبارك

11/8/2412  21/1/2418  

استدالل   322
األصوليين بالقياس 

على إثبات 
القواعد األصولية 

دراسة تأصيلية  –
 - تطبيقية

ناصر بن 
عثمان 

 ديالغام

أصول  دكتوراه
 الفقه

حممد بن . د
الرزاق عبد

 الدويش

11/1/2411  14/2/2418  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
استدالل   323

األصوليين باللغة 
دراسة  -العربية 

 - تأصيلية تطبيقية

ماجد بن 
 اهلل اجلويرعبد

أصول  ماجستري
 الفقه

سعد بن . د
 ناصر الشثري

18/22/2414  18/24/2416  

استدالل   324
األصوليين بالوقوع 

على الشرعي 
المسائل األصولية 

دراسة تأصيلية -
 - تطبيقية

نوف بنت  
 كداء الكداء

أصول  ماجستري 
 الفقه 

أمحد بن . د
 حممد السراح

18/2/2418   

استدالل الطوفي   325
بالقرآن الكريم 
على المسائل 
األصولية في 

الحكم  :أبواب
الشرعي، األدلة، 

د والتقليد االجتها
في كتابه 

اإلشارات اإللهية 
لمباحث إلى ا

ا جمعً  -األصولية 
 - ودراسة وتقويما

حيىي بن 
حسني 
 الظلمي

أصول  ماجستري
 الفقه

فهد بن . د.أ
 حممد السدحان

18/1/2412  1/22/2415  

استدالل الطوفي   326
بالقرآن الكريم 
على المسائل 

األصولية في باب 
دالالت األلفاظ 
من خالل كتابه 

اإلشارات اإللهية 

علي بن 
خضران 
 العمري

أصول  ماجستري
 الفقه

عبدالرمحن . د
عبدالعزيز  بن

 املطري

21/22/2412  28/5/2411  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
إلى المباحث 

معاً ج-األصولية 
 -اسة وتقويما ودر 

االستدالل   327
بأحاديث عمدة 
األحكام على 

المسائل األصولية 
من خالل شرح 

 الملقن بن

خريية بنت 
 حممد اجملاهد

أصول  ماجستري
 الفقه

نادية بنت . د.أ
 لعمريحممد ا

11/8/2412   

االستدالل بالتالزم   328
على القواعد 
األصولية في 

مسائل الحكم 
واألدلة الشرعية  

جمعا وتوثيقا  -
 - ودراسة

عبداهلل بن 
 أمحد التوم

أصول  ماجستري
 الفقه

عبداحملسن . د
 حممد الريس بن

18/1/2412  22/4/2418  

االستدالل بالتالزم   329
على القواعد 
األصولية في 

دالالت  مسائل
األلفاظ واالجتهاد 
والتقليد والتعارض 

جمعا  –والترجيح 
 - وتوثيقا ودراسة

ناصر بن 
 حممد املقبل

أصول  ماجستري
 الفقه

عبداحملسن . د
 حممد الريس بن

12/21/2412  12/5/2411  

االستدالل بسد   331
 -الذرائع  

ضوابطه وتطبيقاته 
 -المعاصرة 

نورة بنت 
 بدر امللحم 

أمحد بن  .د الفقه ماجستري 
الرمحن عبد

 الرشيد

  ه11/21/2422

  ه16/22/2421أمحد بن  .د.أأصول  ماجستري فهد بن سعد االستدالل بالسنة ا 331
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
على إثبات  ل

 القواعد الفقهية
اهلل عبد الفقه األمحري

 الضوحيي
االستدالل بالسنة   332

على القواعد 
األصولية من 

خالل أحاديث 
مشكاة المصابيح 

 - ا ودراسةجمعً -

سناء بنت 
 هاشم املغريب

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 حممد العنقري

22/1/2412  11/22/2411  

االستدالل بالقرآن   333
الكريم على 

المسائل األصولية 
في تفسير الفخر 
الرازي من أول 

سورة الفاتحة إلى 
نهاية سورة التوبة 

 جمعا ودراسة –

عبدالرمحن 
بن مشاري 

 املشاري

أصول  ماجستري
 الفقه

مدحت . د
 مصطفى أمحد

21/2/2414  26/1/2424  

االستدالل بالقرآن   334
الكريم على 

المسائل األصولية 
في تفسير الفخر 

من أول –الرازي 
سورة يونس إلى 

نهاية سورة 
جمعاً  -الناس

 -ودراسة وتقويماً 

فهد بن 
 عبداهلل املنيع

أصول  ماجستري
 الفقه

مدحت بن . د
 مصطفى أمحد

8/2/2415   

االستدل على   335
المسائل الفقهية 
من القرآن الكريم 

من أول باب 

أمساء بنت 
حممد آل 

 طالب

فاطمة  . د.أ الفقه دكتوراه
بنت حممد 
 اجلار اهلل
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
اللقطة إلى آخر  
 كتاب العتق 

االستدالل على   336
المسائل الفقهية 
من القرآن الكريم 
في الزكاة والصيام 

 والمناسك

مىن بنت 
العزيز عبد

 املبارك

اهلل بن عبد. د الفقه دكتوراه
 مبارك السيف

11/1/2421   

االستدالل على   337
المسائل الفقهية 
من القرآن الكريم 

 في الطهارة

هنال بنت 
إبراهيم 
 أباحسني

زيد بن سعد . د الفقه دكتوراه
 الغنام

1/1/2422   

االستدالل على   338
المسائل الفقهية 
من القرآن الكريم 

 في العقوبات

عبداهلل بن 
بدالعزيز ع

 التميمي

فهد بن . د الفقه دكتوراه
الرمحن عبد

 املشعل

 ه25/1/2422  14/2/2421

االستدالل على   339
المسائل الفقهية 
من القرآن الكريم 
في كتاب األطعمة 

 واأليمان

اهلل بن عبد
 فهد اهلوميل 

حيىي بن  . د الفقه ماجستري
 علي العمري

24/4/2421   

االستدالل على   341
ية المسائل الفقه

من القرآن الكريم 
في كتابي اإليالء 

 والظهار

إبراهيم جيلي 
 زبري

أمحد بن  . د الفقه ماجستري 
 حممد اخلضريي

11/21/2422 ه21/22/2422
 ه

االستدالل على   341
المسائل الفقهية 
من القرآن الكريم 

في النكاح 

دليل بنت 
عبداهلل 
 الرشيد

زيد بن سعد . د الفقه دكتوراه
 الغنام

21/5/422   
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 والطالق

االستدالل على   342
المسائل الفقهية 
من القرآن الكريم 

من أول باب 
اللقطة إلى آخر  
 كتاب العتق 

أمساء بنت 
حممد آل 
 طالب 

فاطمة بنت  . د الفقه دكتوراه
 حممد اجلار اهلل 

12/5/2421  

االستدالل على   343
المسائل الفقهية 
من القرآن الكريم 

من أول كناب 
اللعان إلى نهاية  

 ب النفقاتكتا

إميان بنت 
العزيز عبد

 امليارك

عدالن بن  . د الفقه دكتوراه
 غازي الشمراين

24/2/2421   

االستدالل على   344
المسائل الفقهية 
من القرآن الكريم 
من باب الوكالة 
 إلى باب الجعالة 

حنان بنت 
حممد 
 الغامدي

حممد بن  . د الفقه  ماجستري
 سعود اخلميس

11/1/2421  1/22/2412  

االستدالل على   345
المسائل الفقهية 
من القرآن الكريم 
من كتاب البيع 
إلى نهاية كتاب 

 الحجر

أمساء بنت 
 علي احلطاب 

اهلل بن عبد . د الفقه دكتوراه
معتق بن عناية 

 اهلل السهلي

14/11/2421  28/5/2411  

استعمال القدر   346
المشترك وأثره 
 عند األصوليين

حممد بن 
الكرمي عبد

 الدعيج

 . د.أ الفقه راهدكتو 
اللطيف بن عبد

 سعود الصرامي

  ه26/24/2422

االستقراء وأثره في   347
القواعد األصولية 

الطيب 
السنوسي 

أصول  ماجستري
 الفقه

يعقوب بن . د
عبدالوهاب 

 ه24/6/2422  26/1/2414
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
دراسة نظرية –

 - تطبيقية
 

 الباحسني أمحد

االستقرار في   348
 الفقه اإلسالمي

عبداهلل بن 
رميحأمحد ال  
 

عبدالرمحن . د الفقه ماجستري
بن سالمة 

 املزيين

14/2/2412  26/4/2421  

استقالل القضاء   349
في الفقه 
 اإلسالمي

حممد بن  
اهلل عبد

 السحيم

اهلل بن سعد عبد الفقه دكتوراه
 الرشيد

 ه1/2/2422  2/2/2411

استكتاب البحوث   351
العلمية وانتحالها 

 دراسة فقهية –
 

أمل بنت 
اهلل عبد
 يثالغ

أمحد بن  . د الفقه ماجستري
 علي موايف

24/4/2411  16/1/2424  

استنباط القواعد   351
األصولية من آثار 
الصحابة والتابعين 
الواردة في مصنف 

أبي شيبة في  بن
مباحث الحكم 
 ودالالت األلفاظ

فريدة بنت 
 حممد عقيلي

أصول  ماجستري
 الفقه

بن مجيل . د
عبداحملسن   

 اخللف

 

 قيده طوي  8/6/2424

 –االستنساخ   352
 -دراسة فقهية 

عزيزة بنت 
 سعيد القرين

الرمحن عبد. د الفقه دكتوراه
بن أمحد 
 اجلرعي

1/1/2422  15/2/2412  

األسس الفقهية   353
للمحافظة على 

 -الصحة العامة 
دراسة تأصيلية 

-  فقهية

إميان حيىي 
 صاحل اليماين

 بن أمحد .د.أ الفقه ماجستري
يوسف   
 الدريويش

12/21/2412   

  25/22/2441  6/22/2426عمر بن  .أ الثقافة دكتوراهاهلل بن عبدأسس النظام   354
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
االجتماعي 

وضوابطه في 
اإلسالم وفي الفكر 

دراسة  -الوضعي 
مقارنة مع المدرسة 
 الوضعية في فرنسا

- 

بن  خضر
 أمحد

 العروسي

اإلسالم
 ية

اهلل عودة عبد
 اخلطيب

إسقاط الحق   355
الشخصي في 

 الماليةالمعامالت 

نصف بن 
عيسى 
 العصفور

 بن أمحد. د.أ الفقه ماجستري
يوسف   
 الدريويش

26/5/2424  11/4/2415  

اإلسالم ودعوى   356
التجديد في مجال 

 األسرة

عبدالرمحن 
إبراهيم  بن

 اجلريوي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

عمربن عبداهلل .أ
 عوده اخلطيب

14/8/2446  26/2/2411  

األسلوب الخبري   357
ثره في وأ

االستدالل 
واستنباط األحكام 

 الشرعية

حممد بن 
 مشبب حبرت

أصول  ماجستري
 الفقه

حممود حامد . د
 عثمان

1/22/2411  12/24/2414  

األسهم والسندات   358
وأحكامها في 
 الفقه اإلسالمي

أمحد بن 
 حممد اخلليل

العزيز عبد. د.أ الفقه دكتوراه
حممد  بن

  احلجيالن

21/6/2428  8/5/2411  

اإلشارة في الفقه   359
 اإلسالمي

بدرية بنت 
عبداهلل 
 العقيل

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 عثمان اهلليل

1/2/2412  2/21/2411  

اإلشارة وداللتها   361
على األحكام 

دراسة –الشرعية 
 - تأصيلية تطبيقية

حممد بن 
سليمان بن 
 حممد العريين

أصول  دكتوراه
 الفقه

عبدالرمحن . د
حممد  بن

 السدحان

2/4/2415  14/5/2442  
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األشباه والنظائر   361

الملقن من   بنل
كتاب الفرائض 

إلى نهاية الكتاب 
 تحقيقا ودراسة-

- 

فاطمة بنت 
اهلل عبد

 الغديان

أصول  ماجستري
 الفقه

الرمحن عبد. د
اهلل عبد بن

 الشعالن

21/1/2428  14/1/2418  

االشتراك في   362
 الجريمة

 

إبراهيم بن 
الرمحن عبد

 اجلهيمان

صاحل بن . د.أ الفقه ستريماج
عبدالرمحن 

 األطرم

11/1/2442  25/22/2411  

اإلشراف على   363
مسائل الخالف 

للقاضي 
عبدالوهاب من 

أول الكتاب حتى 
نهاية كتاب 
-الصلح واإلقرار 

 - ا ودراسةتحقيقً 

فهد بن 
مبارك آل 

 زعري

العزيز عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 زيد الرومي بن

15/22/2428  21/2/2424 

اإلشراف على   364
مسائل الخالف 

للقاضي 
عبدالوهاب من 

باب الحوالة حتى 
-نهاية الكتاب 
 - تحقيقا ودراسة

حممد بن 
سامل ولد 

 اخلو

العزيز عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 زيد الرومي  بن

15/22/2428  21/1/2441  

األشعة   365
 –واستخداماتها 

 - دراسة فقهية

اهلل بن عبد
إبراهيم 
 اخلضريي

بندر بن  . د لفقها دكتوراه
 فهد السويلم

4/6/2411  18/8/2441  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الرمحن عبد اإلشهاد في الفقه  366

فهد  بن
 احلمني

حممد بن . د.أ الفقه ماجستري
 أمحد الصاحل

11/1/2446  18/8/2445  

األصالة والتجديد   367
في الفكر 
 اإلسالمي

راشد بن 
 سعيد شهوان

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

طاهر بن . د
 راغب حسني

2/5/2445  8/8/2411  

أصل اإلنسان بين   368
اإلسالم 

والنظريات 
 الحديثة

محيد بن 
 خالد احلميد

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد السيد . د
 الوكيل

11/2/2442  21/22/2414  

األصل والظاهر   369
في القواعد 

دراسة  –الفقهية 
تأصيلية مع دراسة 

تطبيقية لبعض 
األصول المتعلقة 

 - بالمعامالت

أمحد بن 
عبدالرمحن 

 الرشيد

أصول  ماجستري
 الفقه

يعقوب بن . د
عبدالوهاب 

 احلسني

21/2/2414  1/5/2421  

أصول الفقه بعد   371
التدوين حتى نهاية 

القرن الرابع 
دراسة -الهجري 
 - قاوتحقي

بن  أمحد
اهلل عبد

 الضوحيي

أصول  دكتوراه
 الفقه

يعقوب بن . د
الوهاب عبد

 الباحسني

2/2/2421   

ول الفقه عند أص  371
 –البر عبد بن

ا ا وتوثيقً جمعً 
 - ودراسة

العريب بن 
 حممد مفتوح

أصول  ماجستري
 الفقه

يعقوب بن . د
عبدالوهاب 
 الباحسني

4/8/2448  11/21/2422  

أصول الفقه عند   372
اإلمام البخاري في  

خري الدين 
 مبارك عوير

أصول  ماجستري 
 الفقه

الرمحن عبد . د
العزيز  عبد بن

11/4/2416  25/4/2418  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الجامع : كتابه

 الصحيح
 املطري

أصول الفقه عند   373
القاضي 

 -الوهاب عبد
ا قً يا وتوثجمعً 

 - ودراسة

احملسن عبد
حممد  بن

 الريس

أصول  دكتوراه
 الفقه

يعقوب بن . د
الوهاب عبد

 الباحسني

28/5/2441  4/5/2411  

أصول الفقه في   374
القرن التاسع 

دراسة  –الهجري 
 تأريخية وتحليلية

- 

اهلل بن عبد
 سعد الكليب

أصول  دكتوراه
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 حممد العنقري

24/1/2411   

أصول الفقه في   375
القرن الثامن 

دراسة  –الهجري 
 تأريخية وتحليلية

- 

ضيف اهلل 
هادي  بن

 الشهري

أصول  دكتوراه
 الفقه

عبدالكرمي . د.أ
 علي النملة بن

24/1/2411  15/21/2422  

أصول الفقه في   376
ين العاشر القرن

والحادي عشر 
 -الهجريين 

دراسة تأريخية 
 - تحليلية

سيد حممد 
 حممد عبداهلل

أصول  دكتوراه
 الفقه

عبداحملسن . د
 حممد الريس بن

1/2/2412  18/6/2446  

أصول الفقه من   377
بداية القرن الثاني 
عشر إلى منتصف 
القرن الرابع عشر 

دراسة تأريخية  –

زين ولد أمحد 
 اليدايل

أصول  دكتوراه
 الفقه

سعد بن . د
 ناصر الشثري

14/1/2414  12/2/2441  
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 - تحليلية

أصول فقه اإلمام   378
األوزاعي من 
خالل فقهه 

 المدون

علي بن سعد 
 الضوحيي

أصول  ماجستري
 الفقه

صربي بن . د
 حممد مبارك

26/2/2444  14/4/2422  

أصول فقه اإلمام   379
سعيد بن المسيب 
من خالل فقهه 

 المدون

احملسن عبد
العزيز عبد بن

 الصويغ

أصول  ماجستري
 الفقه

يعقوب بن . د
عبدالوهاب 
 الباحسني

28/1/2444  28/24/2424  

أصول فقه اإلمام   381
مالك في 

االجتهاد والتقليد 
والتعارض 
 والترجيح

رائد بن 
حسني ين 

 سبيت

أصول  ماجستري
 الفقه

الرمحن عبد. د
اهلل عبدبن 

 اجلربين

  ه8/1/2422

اإلمام أصول فقه   381
 مالك النقلية

الرمحن عبد
اهلل عبد بن

 الشعالن
 

أصول  دكتوراه
 الفقه

يعقوب بن . د
عبدالوهاب  

 الباحسني

11/1/2446  16/2/2448  

األصول والفروع   382
حقيقتهما والفرق 
بينهما واألحكام 

 -المتعلقة بهما 
دراسة نظرية 

 - تطبيقية

سعد بن 
 ناصر الشثري

أصول  ماجستري
 الفقه

ض بن عيا. د.أ
 نامي السلمي

12/22/2422  28/22/2422  

اإلعادة في   383
 العبادات

حسني بن 
اهلل عبد

 العبيدي 

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 سعد الرشيد

21/2/2445  24/24/2441  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
االعتداء   384

 –االلكتروني 
 - دراسة فقهية

 العزيزعبد

 إبراهيم

 الشبل

صاحل  . د. أ الفقه  دكتوراه 
بن عثمان 

 لاهللي

11/44/2411   

االعتراضات   385
الواردة على 

االستدالل بالدليل 
من السنة 

 والجواب عنها

 بنالعزيز عبد
الرمحن عبد

 املشعل

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن . د.أ
علي سري 
 املباركي

24/6/2445  6/2/2441  

د في االعتضا  386
األدلة وأثره عند 

 -األصوليين 
دراسة تأصيلية 

 - تطبيقية

عيسى بن 
مد  حم

 العويس

أصول  دكتوراه
 الفقه

أمحد بن حممد 
 العنقري

15/2/2411  16/24/2414  

إعداد الجندي   387
المسلم أسسه 

 وأهدافه

اهلل بن عبد
 فريح العقالء

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد بن . د
 عبداهلل عرفه

1/1/2445   

اإلعذار في   388
القضاء حقيقته 

 وأحكامه

عمر بن 
حممد 
 العجالن

محد بن . د الفقه ماجستري
 إبراهيم احليدري

2/2/2421  16/4/2411  

اإلعذار في غير   389
 القضاء

فيصل بن 
اهلل عبد

 اليحي

العزيز عبد. د الفقه ماجستري
فوزان  بن

 الفوزان

22/4/2416  11/22/2411  

اإلعالن التجاري   391
 -دراسة فقهية  –

شيخة بنت 
عبدالعزيز 

 املربد

عبدالرمحن . د الفقه ماجستري
سالمة  نب

 ،  املزيين
عبداهلل بن . د

 ناصر احلمود  

 ه25/1/2422  18/1/2412
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 أعوان القاضي  391

 
أمحد بن 
 صاحل الرباك

العزيز عبد. د.أ الفقه دكتوراه
حممد  بن

 احلجيالن

 
 

5/2/2421  11/22/2422
 ه
 
 

إفشاء األسرار   392
 –الطبية والتجارية 
 دراسة فقهية

 - تطبيقية

ياسر بن 
إبراهيم 

 ياخلضري 

 مساعد. د.أ الفقه دكتوراه
 قاسم الفاحل بن

 

 ه25/1/2422  21/5/2422

األفعال المؤثرة   393
في عقود 
 المعامالت

سامل بن 
 عبيد املطريي

فهد بن  . د الفقه دكتوراه
الكرمي عبد

 السنيدي

4/6/2411  21/22/2441  

األفعال المؤثرة   394
 في فقه األسرة

مسية بنت 
حممد 
 اخلضريي

 بن فهد. د الفقه ماجستري
عبدالكرمي  

 السنيدي

1/1/2424  21/1/2445  

اإلقالة والفسخ   395
في عقود 

المعاوضات 
 المالية

إبراهيم بن 
الرمحن عبد

 العروان

حسن . د.أ الفقه دكتوراه
 صبحي أمحد

21/4/2445  4/1/2421  

أقسام المال   396
واألحكام المترتبة 

 عليها

مسفر بن 
حممد آل 
سرحان 
 القحطاين

سعد بن  . د.أ هالفق ماجستري
 تركي اخلثالن

  ه18/2421

أقسام المياه   397
 وأحكامها

الرزاق عبد
حسن  أمحد
 الرزاقعبد

الشيخ األستاذ  الفقه ماجستري
عبدالعزيز بن 
 حممد الداود

21/1/2441  28/22/2418  
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االكتتاب في   398

الشركات 
المساهمة حقيقته 

 وأحكامه

عمر بن 
حممد 
 العجالن

هلل بن عبدا. د.أ الفقه دكتوراه
 موسى العمار

25/22/2416  2/1/2412  

االلتزام بالصيانة   399
دراسة تأصيلية –

 -تطبيقية

فهد بن 
 بنعبدالعزيز 

 محد الوهيب

فهد بن . د الفقه دكتوراه
عبدالكرمي 
 السنيدي

21/2/2415  21/24/2446  

ليات التوازن آ  411
الكلية في 
االقتصاد 
 اإلسالمي

عبدالباري 
حممد  بن

 مشعل

سعود بن . د االقتصاد دكتوراه
عبدالعزيز 

 املربوك

21/1/2426  15/4/2414  

أم المؤمنين عائشة   411
 حياتها وفقهها

سعيد بن 
 فايز الدخيل 

حممد بن . د.أ الفقه ماجستري
 أمحد الصاحل

4/4/2442  11/2/2412  

األمانة في   412
اإلسالم وآثارها 

 على المجتمع

عبداللطيف 
إبراهيم  بن

 احلسني

 افةالثق دكتوراه
اإلسالم

 ية

أمحد بن . د
عبدالعزيز 

 احللييب

1/1/2414  11/24/2411  

االمتناع وأثره في   413
 النكاح وفرقه

بكرون 
 شافعي حيىي

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
عبدالواحد 

 اخلميس

12/6/2414  5/22/2422  

االمتياز في   414
المعامالت المالية 
وأحكامه في الفقه 

 اإلسالمي

إبراهيم بن 
  التنمصاحل

 بناهلل عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 ،  موسى العمار

حممد بن . د
إبراهيم 
 السحيباين

21/2/2414   

األمراض الوراثية   415
حقيقتها وأحكامها 

في الفقه 

هيلة بنت 
الرمحن عبد

 اليابس

بندر بن . د.أ الفقه دكتوراه
 فهد السويلم

24/5/2418  26/1/2415  
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 اإلسالمي

 –األمن الغذائي   416
 -هية سة فقدرا

سعد بن 
رشيد 
 الشربمي

فهد بن . د الفقه دكتوراه
الكرمي عبد

 .د، السنيدي 
خالد بن هنار 

 الرويس

  ه11/6/2421

أموال الجمعيات   417
دراسة  –الخيرية 

 -فقهية 

نوره بنت 
حممد 
 السبيعي

 بن صاحل. د الفقه ماجستري
عبدالعزيز   

 الغليقة

 

21/5/2422  5/2/2428  

أموال الوقف   418
 صرفهوم

الرمحن عبد
إبراهيم  بن

 العثمان

العزيز عبد. د الفقه ماجستري
علي  بن

 الغامدي

2/1/2412   

إنارة األفهام   419
بسماع ما قيل في 
داللة العام ألحمد 

بن مبارك 
–السجلماسي 
 - تحقيقاً ودراسة

أمحد بن 
يوسف آل 

 عبداهلل

أصول  ماجستري
 الفقه

عياض بن . د.أ
 نامي السلمي

8/1/2424  14/22/2421  

انتفاع األموات   411
_ بسعي األحياء 
 دراسة فقهية

زينب بنت 
عبدالرمحن 

 احمليميد

أمحد بن . د.أ الفقه ماجستري
يوسف 
 الدريويش

18/21/2416  25/5/2426  

سانية في فكر اإلن  411
المسلمين 

دراسة  -المعاصر 
 - وتقويما

حممد إدريس 
 الصمدعبد

الثقافة  دكتوراه
اإلسالم

 ية

 اهللعبدعمر .أ
 عودة اخلطيب

21/2/2422  16/5/2418  

إنشاء االلتزام في   412
 حقوق العباد

حسن بن 
 أمحد الغزايل

حممد بن . د.أ الفقه دكتوراه
عبداهلل 
 العجالن

5/22/2424  1/2/2412  
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انقالب العقود   413

 المالية
حممد بن 
سعد 

 الدوسري

العزيز عبد. د الفقه دكتوراه
علي  بن

 الغامدي

21/2/2414  2/2/2444  

اإلنكار وأحكامه   414
في الفقه 
 اإلسالمي

 بنالعزيز عبد
صاحل 
 الشاوي

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 حممد السلطان

11/22/2426  26/1/2411  

األنكحة المنهي   415
عنها في الشريعة 

 اإلسالمية

اهلل بن عبد
حممد 
 القويزاين

الشيخ صاحل  الفقه دكتوراه
 علي الناصر بن

1/1/2211  2/1/2411  

األنوار في شرح   416
المنار للبابرتي من 
أول الكتاب إلى 
فصل العزيمة 

دراسة  -والرخصة 
 - وتحقيقا

وليد بن علي 
القليطي 
 العمري

أصول  ماجستري
 الفقه

العزيز عبد. د.أ
الرمحن عبدبن 

 الربيعة

21/24/2421  16/22/2422  

األنوار في شرح   417
المنار للبابرتي من 

لعزيمة فصل ا
ر والرخصة إلى آخ

دراسة  -الكتاب 
 - وتحقيقا

راضي بن 
صياف 
 احلريب

أصول  ماجستري
 الفقه

العزيز عبد. د.أ
الرمحن عبدبن 

 .الربيعة

21/24/2421  8/8/2425  

_ األوراق النقدية   418
 دراسة فقهية

سلطان بن 
 حممد اجلاسر

اهلل بن عبد . د الفقه ماجستري
 حممد العمراين

21/5/2411  6/1/2445  

افية األوضاع الثق  419
في تركيا في القرن 

الرابع عشر 
دراسة  -الهجري 

 - وتقويما

سهيل بن 
 حممد صابان

الثقافة  دكتوراه
اإلسالم

 ية

عمر عبداهلل .أ
 عودة اخلطيب

12/8/2424   

   28/2/2441حممد فضل . د الفقه ماجسترين إبراهيم بيضاح المشكل إ  421
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من أحكام الخنثى 
المشكل لجمال 
الدين أبي محمد 

الرحيم بن عبد
 الحسن األسنوي

 تحقيقاً ودراسة –
 -

العزيز عبد
 الغصن 

 مراد
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بدائل المنهيات   421

 في فقه األسرة 
أريج بنت 

 مستعد الكليب
وفاء بنت  . د الفقه ماجستري

 غنيمي الغنيمي
  ه1/6/2422

 –و بدل الخل  422
دراسة فقهية 

 تطبيقية

أمحد بن عبداهلل 
 الشاليل

حممد . د الفقه ماجستري
عبداللطيف حممود 

 البنا

21/6/2422  22/1/2424  

البطاقات   423
المصرفية، 

 وأحكامها الفقهية

 بنالرمحن عبد
بن  صاحل
 احلجي سليمان

 بنالرمحن عبد. د الفقه ماجستري
. د،  صاحل األطرم

حممد بن سعود 
 العصيمي

14/1/2421  12/1/2412  

البعد األخالقي   424
للعالقات الدولية 
في اإلسالم وفي 

النظم الدولية 
دراسة -المعاصرة 
 - مقارنة

اهلل بن عبد
الرمحن عبد

 السعيدي

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

حممد عبداهلل . د
 عرفه

22/5/2421  18/21/2424  

 البلوغ وأحكامه  425
 

هدى بنت 
 إبراهيم الشلفان

 

عبدالكرمي بن . د الفقه ماجستري
 إبراهيم السلوم

2/2/2421  11/8/2411  

بناء األصول على   426
األصول دراسة 

تأصيلية مع تطبيق 
ذلك على مسائل 

األدلة المتفق 
 عليها 

وليد بن فهد 
 الودعان

أصول  دكتوراه
 الفقه

عياض بن . د.أ
 نامي السلمي

8/8/2414  18/11/1428  

بناء األصول على   427
 األصول في

االجتهاد والتقليد 
والتعارض 
 والترجيح

احلميد بن عبد
 اهلل املشعلعبد

أصول  ماجستري 
 الفقه 

عياض بن . د.أ
 نامي السلمي

1/1/2418  15/2/2421  
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البناء على عمل   428

الغير في الفقه 
 اإلسالمي

حممد بن حممد 
 سامل عدود

 بنالعزيز عبد. د الفقه ماجستري
 علي الغامدي

2/1/2412  14/24/2415 

بناء القواعد   429
الفقهية على 

األدلة المختلف 
دراسة  –فيها 

 -نظرية تطبيقية 

متاضر بنت 
 اهلل احلمدان عبد

أصول  ماجستري
 الفقه

اهلل بن عبد . د
 سعد آل مغرية

6/6/2421  

 –البنوك التعاونية   431
دارسة فقهية 

 -تطبيقية 

عادل بن 
عبداهلل 
 املطرودي

 بن عبداهلل. د الفقه دكتوراه
 ارك   آل سيفمب

 

24/6/2422   

بنوك تجارية بدون   431
دراسة نظرية -ربا 

 -وتطبيقية 

حممد بن 
 اهلل الشباينعبد

الشيخ صاحل بن  الفقه دكتوراه
 علي الناصر

4/4/2442  15/5/2446  

البيان لإلمام يحيى    432
العمراني من أول 
كتاب النكاح إلى 
نهاية باب الرجعة 

 تحقيقا ودراسة–
- 

 نبعبداحلكيم 
 حممد العجالن

سليمان بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عبداهلل أبا اخليل

6/2/2421  14/8/2412  

البيان لإلمام يحيى   433
العمراني من أول 
كتاب البيوع إلى 
آخر كتاب الرهن 

 ا ودراسةتحقيقً –
- 

إبراهيم بن 
حممد قاسم 

 رحيم

سليمان بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عبداهلل أبا اخليل

2/2/2421  11/8/2411  

البيان لإلمام يحيى   434
العمراني من باب 
التفليس إلى نهاية 

 بنعبدالرمحن 
عبداهلل 
 املخضوب

سليمان بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عبداهلل أبا اخليل

12/1/2421  21/22/2411  
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 الغصب 

البيان ليحي   435
من أول  العمراني

كتاب الشفعة إلى 
 -نهاية كتاب الهبة
-  تحقيقا ودراسة

ن حممد حس
الرمحن آل عبد

 الشيخ

بن سليمان . د الفقه دكتوراه 
 اخليل اهلل أباعبد

 طوي قيده  6/2/2421

بيع التقسيط   436
 وأحكامه 

سليمان بن 
 تركي الرتكي

 بنعبدالرمحن . د الفقه ماجستري
 األطرم صاحل

25/2/2422  12/24/2426  

بيع العقار وتأجيره   437
في الفقه 
 اإلسالمي

عدالن بن 
 غازي الشمراين

عبداهلل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 علي الركبان

6/4/2444  25/22/2424  

حيىي بن علي  بيع المزاد  438
 العمري

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 الواحد اخلميسعبد

22/22/2428  28/8/2411  

بيوع المشتقات   439
في األسواق 

المالية المعاصرة 
 - دراسة فقهية–

خالد بن 
الرمحن بن عبد

 هناناصر امل

اهلل بن عبد. د.أ الفقه  دكتوراه 
 الواحد اخلميسعبد

26/2/2418  2/1/2421 
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تأخير البيان وأثره   441

 األصولي
غادة بنت 

 إبراهيم احلصيين
أصول  ماجستري

 الفقه
بن مجيل . د

عبداحملسن   
 اخللف

 ه26/2/2424  21/21/2424

تأخير العقوبة في   441
 الفقه اإلسالمي

فضل ريب حممد 
 عمر

حممد بن . د.أ الفقه ماجستري
 أمحد الصاحل

21/8/2428  1/1/2411  

التأمين اإلجتماعي   442
 -دراسة فقهية  –

أمل بنت 
العزيز عبد

 النفيسة 

فهد بن  .د.أ الفقه دكتوراه
الكرمي عبد

 السدحان

  ه24/6/2422

أمين الصحي الت  443
في الفقه 
 اإلسالمي

مشاعل بنت 
 فهد احلسون

عبداهلل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 موسى العمار

8/22/2416   

سليمان بن  التأمين وأحكامه  444
 إبراهيم الثنيان

مساحة الشيخ  الفقه دكتوراه
عبدالعزيز بن 
عبداهلل  آل 

 الشيخ
 

24/4/2448  26/4/2421  

التأويل عند   445
ه األصوليين وأثر 
 في األحكام

 بناحملسن عبد
 حممد الريس

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبدالرمحن . د
 عبداهلل الدرويش

26/2/2444  8/1/2446  

التاويل في أصول   446
الفقه وقراءات 

 –المعاصرين 
دراسة تأصيلية 

 - تطبيقية مقارنة

حممد بن علي 
 الغيثاين املري

أصول  دكتوراه
 الفقه

حممد بن  . د.أ
، بارك العزيز املعبد
اهلل بن عبد . د

 محد العويسي

6/6/2421   

 



 [ ت]                    فهرس عناوين الرسائل 

  _67 _ 

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
التبشير في القرن   447

 اإلفريقي ومقاومته
سيد أمحد حيىي 

 بناحلاج 
اهلل عبد

 الصومايل

 

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد بن رأفت . د
 سعيد

14/1/2441  8/5/2445  

التجارب الطبية   448
 -على االنسان 
 - دراسة فقهية

الرمحن عبد
إبراهيم 

العزيز بدع
 العثمان

بن اهلل عبد .د.أ الفقه دكتوراه 
الواحد  عبد

 ، اخلميس
حممد بن فهد  .د

 اخلضريي

 ه21/6/2421  11/22/2411

التجارة   449
اإللكترونية 

وأحكامها في 
 الفقه اإلسالمي

سلطان بن 
 إبراهيم اهلامشي

 بنعبدالعزيز . د.أ الفقه دكتوراه
. د،  زيد الرومي
حيىي  حممد بن

 اليماين

24/2/2412  14/22/2418  

تجربة التصنيع في   451
دول جنوب شرق 

آسيا وإمكانية 
استفادة دول 

مجلس التعاون 
 الخليجي منها

يوسف بن 
عبدالكرمي 
 الشدوخي

جاب اهلل . د.أ االقتصاد دكتوراه
 عبدالفضيل خبيت

24/1/2421  

التحديد في   451
 العبادات 

سوادغوا 
 الكرميعبد

حممد  ناصر بن. د الفقه ماجستري
 املنيع

  ه5/2/2424

التحري في الفقه   452
 اإلسالمي

اهلل بن غدير عبد
 التوجيري

صاحل بن . د الفقه دكتوراه
 إبراهيم اجلديعي

2/8/2414  26/1/2411  

تحرير محل النزاع   453
في المسائل 

األصولية المتعلقة 
باألدلة المتفق 

بدر بن 
الرمحن عبد

 اللطيفعبدال

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد بن . د
 العزيز املباركعبد

24/1/2411   
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الكتاب –عليها 

 والسنة واإلجماع
 - جمعا ودراسة-

تحرير محل النزاع   454
في المسائل 

األصولية المتعلقة 
باألدلة المختلف 
فيها واالجتهاد 

 والتقليد

تركية بنت عيد 
 املالكي

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد بن . د
 الرزاق الدويشعبد

11/1/2414  24/24/2411  

تحرير محل النزاع   455
في المسائل 

األصولية المتعلقة 
بالكتاب والسنة 

جمعا  –واإلجماع 
 - ودراسة

هيلة بنت أمحد 
 السراح

أصول  ماجستري 
 الفقه 

حممد بن . د
 العزيز املباركعبد

24/1/2418   

تحرير محل النزاع   456
في المسائل 

الخالفية المتعلقة 
 بالقياس

 أصول دكتوراه تراوري مامادو
 الفقه

حممد بن . د
 الرزاق الدويشعبد

1/1/2421  24/4/2415  

تحرير محل النزاع   457
في المسائل 

الخالفية المتعلقة 
بدالالت األلفاظ 

 جمعا ودراسة -
- 

إبراهيم بن مهنا 
 املهنا
 

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بنالرمحن عبد. د
 حممد السدحان

24/2/2412  14/2/2424  

تحرير محل النزاع   458
ل الحكم في مسائ

الشرعي دراسة 
 نظرية استقرائية

أصول  دكتوراه فاديغا موسى
 الفقه

الكرمي عبد. د.أ
 علي النملة بن

24/5/2428  24/22/2415  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
التحريم والكراهة   459

 عند األصوليين
حممد األمني 

الرمحن عبد
 الشيخ

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد بن . د
 صدقي البورنو

21/8/2446  14/4/2424  

والتقبيح التحسين   461
العقليان وأثرهما 
في مسائل أصول 

دراسة  -الفقه 
 - نقدية

عايض بن 
اهلل آل عزيز عبد

 الشهراين

أصول  دكتوراه
 الفقه

الكرمي عبد. د.أ
 علي النملة بن

28/2/2411  11/1/2411 

تحقيق األمنية في   461
إدراك النية 

 للقرافي

مساعد بن 
 قاسم الفاحل

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 رمحن األطرمالعبد

21/2/2444  22/8/2442  

تحقيق الجزء   462
األول من كتاب 
البحر المحيط 

 للزركشي

حممد بن 
الرزاق عبد

 الدويش

أصول  دكتوراه
 الفقه

طه بن جابر  . د
 العلواين

28/8/2442  14/8/2446  

التحقيق الجنائي   463
في الفقه 
 اإلسالمي

بندر بن 
عبدالعزيز 

 اليحىي

د بن حمم. د.أ الفقه ماجستري
 أمحد الصاحل

11/2/2421  24/2/2411  

تحقيق القسم   464
األول من كتاب 

 بنأصول الفقه ل
 مفلح

فهد بن حممد 
 السدحان

أصول  ماجستري
 الفقه

 بناهلل عبد الشيخ
 عبدالرمحن الغديان

8/2/2444  24/8/2442  

تحقيق القسم   465
الثاني من أصول 

مفلح مع بيان  بن
اختالف األئمة 

لة األربعة في األد
المختلف فيها من 

خالل دراسة 

فهد بن حممد 
 السدحان

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بناهلل عبد الشيخ
 الرمحن الغديانعبد

21/1/2441  11/8/2444  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 وتحقيق الكتاب

تحقيق المنتخب   466
من المحصول 
 للفخر الرازي

املعز بن عبد
 العزيز حريزعبد

أصول  دكتوراه
 الفقه

طه بن جابر  . د
 العلواين

2/5/2444  16/8/2446  

تحقيق شرح   467
الزركشي لمختصر 
الخرقي لشمس 
الدين محمد بن 

 اهلل الزركشيعبد

اهلل بن عبد
الرمحن عبد

 اجلربين

اهلل بن عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 علي الركبان

16/24/2211  24/2/2441  

تحقيق شرح   468
المغني في أصول 

الفقه لمنصور 
 القاءاني

مساعد بن 
 معتق املعتق

أصول  دكتوراه
 الفقه

عيد عليوه . د
 زهران

14/5/2442  4/5/2441  

 تحقيق كتاب  469
اإلعالن في 

أحكام البنيان 
لمحمد بن إبراهيم 
اللخمي المعروف 

 الرامي البناء بنب

 بنالرمحن عبد
 صاحل األطرم

صاحل بن فوزان . د الفقه ماجستري
 الفوزان

21/6/2442  5/1/2444  

تحقيق كتاب   471
الروايتين 

ألبي والوجهين 
 يعلى الحنبلي

 بنالكرمي عبد
 حممد الالحم

حممد بلتاجي . د الفقه دكتوراه
 حسن

15/6/2216  4/6/2441  

تحقيق كتاب   471
تجريد العناية في 

تحرير أحكام 
 اللحام بنالنهاية ل

اهلل بن عبد
 موسى العمار

د صاحل بن .أ الفقه ماجستري
 الرمحن األطرمعبد

21/1/2442  14/1/2442  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
اب تحقيق كت  472

تشنيف المسامع 
بجمع الجوامع 
في أصول الفقه 

اهلل عبدألبي 
الزركشي القسم 

 األول

موسى بن علي 
 فقيهي

أصول  دكتوراه
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 علي سري املباركي

28/8/2442  1/4/2441  

تحقيق كتاب   473
شرح العبادات 
 الخمس لليعقوبي

فهد بن 
الرمحن عبد

 الثنيان

 بن عبداهلل. د.أ الفقه ماجستري
 علي الركبان

24/22/2218  6/8/2446  

تحقيق مخطوطة   474
 الفروق للسامري

حممد بن إبراهيم 
 اليحىي

 بنالشيخ صاحل  الفقه ماجستري
 علي الناصر

25/2/2444  25/8/2441  

تحقيق مذهب   475
الحنابلة فيما 

اختلفوا فيه من 
 المسائل األصولية 

أمرية بنت 
 عوض األمحدي

أصول  دكتوراه
 الفقه

عياض بن  . د.أ
 نامي السلمي

  ه12/1/2422

تحقيق مذهب   476
الحنفية فيما 

اختلفوا فيه من 
 المسائل األصولية

ضياء بن طالب 
الرمحن بن غالم 

 حسني

أصول  ماجستري
 الفقه

اللطيف عبد. د
 سعود الصرامي بن

24/2/2416  24/6/2418  

تحقيق مذهب   477
الشافعية فيما 
اختلفوا فيه من 

المسائل األصولية 
في مباحث 

الحكم الشرعي 
 واألدلة

إيرواندي ترمذي 
 أنور

أصول  دكتوراه
 الفقه

الرمحن عبد. د.أ
اهلل عبدبن 

 الشعالن

16/24/2411   

تحقيق مذهب   478
الشافعية فيما 

عبدالعزيز بن 
 زيقانأكرم أو 

أصول  دكتوراه
 الفقه

الرمحن عبد. د.أ
بن عبداهلل 

4/22/2411   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
اختلفوا فيه من 

المسائل األصولية 
في مباحث 

دالالت األلفاظ 
والتعادل والترجيح 
 واالجتهاد والتقليد

 الشعالن 

تحقيق هداية   479
السالك إلى 
 معرفة المناسك

صاحل بن ناصر 
 اخلزمي

صاحل بن فوزان . د الفقه دكتوراه
 الفوزان العبداهلل

2/5/2444  14/2/2444  

تحقيق ودراسة   481
الجزء األول من 
كتاب كاشف 
 معاني البديع في
بيان مشكله 
المنيع ألبي 

إسحاق السراج 
الهندي من أول 
الكتاب إلى أول 

 باب السنة

اهلل عبدحيىي بن 
 السعدي

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بنالرمحن عبد. د
 حممد السدحان

1/22/2448  26/22/2424  

تحقيق ودراسة   481
القسم األول من 
كتاب التحبير 
شرح التحرير 

للمرداوي من أول 
الكتاب إلى آخر 

 مباحث السنة
 

 بنالرمحن عبد
 اهلل اجلربينعبد

أصول  دكتوراه
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 علي سري املباركي

24/5/2424  8/8/2421  

تحقيق ودراسة   482
القسم الثالث من  

 بنالرمحن عبد
 العزيز الداودعبد

حممد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عبداهلل العجالن

1/22/2448  15/21/2426  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
كتاب المستوعب 

 للسامري
 

تحقيق ودراسة   483
القسم الثاني من 
كتاب التحبير 
شرح التحرير 

للمرداوي من أول 
باب اإلجماع إلى 
 نهاية باب النسخ

 

عوض بن حممد 
 القرين

أصول  دكتوراه
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 علي سري املباركي

21/22/2424  4/6/2421  

تحقيق ودراسة   484
القسم الثاني من 
كتاب الفوائد 
السنية شرح 

األلفية في أصول 
الفقه للبرماوي من 

أول مباحث 
العموم 

والخصوص إلى 
 آخر الكتاب

 
 

حسن بن حممد 
 املرزوقي

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بنالعزيز عبد. د.أ
 الرمحن الربيعةعبد

5/22/2424  22/24/2425  

تحقيق ودراسة   485
القسم الثاني من 
مختصر خالفيات 

 البيهقي
 
 

إبراهيم بن 
 صاحل اخلضريي

حممد بن . د.أ الفقه توراهدك
 عبداهلل العجالن

12/8/2424  1/8/2425  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
تحقيق ودراسة   486

قسم العبادات من  
كتاب المستجمع 
في شرح المجمع 

 للعيني

حممد حسن 
 علي عبريي

مصطفى بن . د الفقه دكتوراه
 سعيد اخلن

1/6/2448  2/1/2421  

تحقيق ودراسة    487
كتاب التحبير 
شرح التحرير 
للمرداوي من 

لقياس إلى آخر ا
الكتاب ـ القسم 

 الثالث

أمحد بن حممد 
 السراح

أصول  دكتوراه
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 علي سري املباركي

11/1/2441  11/6/2426  

تحقيق ودراسة    488
كتاب الفوائد في 

شرح الزوائد 
 لألقفهسي

 بنالعزيز عبد
 حممد العويد

أصول  ماجستري
 الفقه

عياض بن . د.أ
 نامي السلمي

28/1/2424  22/22/2422  

تحقيق ودراسة    489
كتاب نهاية 

الهداية إلى تحرير 
الكفاية للقاضي 
 زكريا األنصاري

 بنالرازق عبد
أمحد بن حسن 

 عبدالرازق

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عبدالرمحن األطرم

1/6/2448  11/8/2422  

التحكيم في الفقه   491
 اإلسالمي

حسن بن أمحد 
 زايلغال

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 علي الركبان

21/2/2441  22/1/2441  

دراسة  –التخدير  491
 -فقهية 

هند بنت 
 العزيز البازعبد

حسني بن . د الفقه دكتوراه
 اهلل العبيديعبد

14/4/2424   

تخريج الفروع   492
على األصول ـ 
دراسة تاريخية 
 تطبيقية منهجية

عثمان بن حممد 
األخضر 
 شوشان

أصول  ماجستري
 الفقه

هد بن ف. د.أ
 حممد السدحان

11/8/2421  22/6/2426  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
تخريج الفروع   493

على األصول عند 
النجار في   بن

معونة : ه بكتا
: أولي النهى 

دراسة مقارنة 
بكتابه شرح 

 المنير الكوكب

إهلام ناصر 
 اللهيم

أصول  ماجستري 
 الفقه

حممد  . د
 مصطفى رمضان

 ه18/4/2422  16/4/2418

تخريج الفروع   494
عند على األصول 

عثيمين  بنالشيخ 
في العام والخاص 
والمطلق والمقيد 
والمجمل والمبين 

والمنطوق 
والمفهوم 
والتعارض 
والترجيح 

 واالجتهاد والتقليد

أمحد بن هزاع 
 اهلزاع

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن  . د
 حممد السراح

21/21/2424   

تخريج الفروع   495
على األصول عند 

الشيخ محمد 
األمين الشنقيطي 

 جمعاً ودراسة –
- 

رمي بنت فهد 
 العتييب

أصول  ماجستري 
 الفقه 

أكرم بن حممد . د
 أوزيقان

14/21/2411  22/4/2421  

تخريج الفروع   496
على األصول عند 
الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ 

 سليمان سلمان

 الغفيص
أصول  ماجستري 

 الفقه 
ن عياض ب. د.أ

 نامي السلمي
11/44/2411   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
من خالل فتاويه 

جمعاً  –ورسائله 
 ودراسة

تخريج الفروع   497
على األصول عند 
الشيخ محمد بن 

رحمه  –عثيمين 
جمعاً  –اهلل 

 - ودراسة

خالد بن 
الرمحن عبد

 الشاوي

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالرمحن عبد. د
 اهلل الشعالنعبد

24/2/2414  21/2/2424  

تخريج الفروع   498
على األصول من 
كتاب االصطالح 

بي المظفر لإلمام أ
 –السمعاني 

دراسة مقارنة 
بكتابه قواطع 

 األدلة

أمساء بنت 
 مبارك آل فاران

أصول  ماجستري
 الفقه

عايض بن  . د
 اهلل الشهراينعبد

2/6/2421  2/4/2424 

تخريج الفروع   499
على األصول من 

كتاب شرح 
مختصر الطحاوي 

دراسة ، للجصاص
مقارنة بكتابه 
الفصول في 

 األصول 

 أمحد بن جنيب
 السويلم

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن  . د.أ
 اهلل العنقريعبد

14/1/2421   

تخريج الفروع   511
على األصول من 

كتاب العناية 

هنوف بنت 
علي بن إبراهيم 

 القصري

أصول  ماجستري
 الفقه

اللطيف بن عبد
 الصراميسعود 

 ه11/1/2422  25/2/2411
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
شرح الهداية 

للبابرتي، دراسة 
مقارنة بكتابه 

التقرير ألصول 
فخر اإلسالم 

 البزدوي
تخريج الفروع   511

على األصول من 
كتاب المبسوط 

–للسرخسي 
دراسة مقارنة 
بكتابه أصول 

 يالسرخس

نورة بنت حممد 
 اجلابر

أصول  ماجستري
 الفقه

صباح حممود . د
 عثمان

1/1/2422   

تخريج الفروع   512
على األصول من 

كتاب شرح 
العمدة لشيخ 

تيمية  بناإلسالم 
 عاً ودراسةجم –

-   

نوال بنت حممد 
 القحطاين

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد   بن أكرم . د
 أوزيقان

 

21/2/2424   

تخريج الفروع   513
على األصول من 

كتاب كشاف 
جمعاً  –القناع 

 - ودراسة

خالد بن حممد 
 اليحيا

أصول  ماجستري
 الفقه

العزيز بن عبد . د
 الرمحن املشعلعبد

1/5/2411  3/4/1429  

ريج الفروع تخ  514
على األصول من 

ة كتاب نهاي
المطلب إلمام 

حشمة بنت 
عائض البدراين 

 احلريب 

أصول  ماجستري
 الفقه

عايض بن  . د
 اهلل الشهراينعبد

  ه18/2/2421
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الحرمين الجويني 

دراسة مقارنة 
 بكتابه البرهان 

تخريج الفروع   515
على األصول من 
كتاب نيل األوطار 
للشوكاني دراسة 

ابه مقارنة بكت
 إرشاد الفحول 

نورة بنت حممد 
العزيز عبدبن 

 اجلربين

أصول  ماجستري 
 الفقه 

حممد بن . د
 العزيز املباركعبد

 ه6/1/2421  21/4/2418

تخريج الفروع   516
على األصول من 
كتاب المبدع في 
شرح المقنع ألبي 

إسحاق برهان 
الدين بن مفلح 

 جمعاً ودراسة

طارق بن 
احلميدي 

 العتييب

صول أ ماجستري
 الفقه

 بن العزيزعبد. د
الرمحن   عبد

 املشعل

 

16/2/2424   

التخيير عند   517
: األصوليين 

دراسة نظرية 
 تطبيقية

خالد بن سليم 
 الشراري

أصول  ماجستري
 الفقه

 بناحملسن عبد. د
 حممد الريس

16/6/2412  14/24/2412  

التدابير الواقية من   518
األمراض 
 -والكوارث 

 دراسة فقهية

العزيز عبدإميان 
 املربد

خالد بن  . د الفقه ماجستري 
 سعد اخلشالن

 ه2/6/2422  1/5/2411

التدابير الوقائية   519
 من األوبئة

والحوادث 
 -والحروب 

- دراسة فقهية 

بتالء راشد 
 ناصر احلبشان

بن أمحد  . د.أ الفقه ماجستري
يوسف   
 الدريويش

 طوي قيده  11/22/2414
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بين التداخل   511

 في الفقه األحكام
 اإلسالمي

خالد بن سعد 
 اخلشالن 

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 غامن السدالن

1/1/2441  26/4/2422  

تداول األسهم في   511
سوق األوراق 

 المالية

سامي بن 
عبدالرمحن 

 البطي

أمحد بن  . د الفقه دكتوراه
 حممد اخلليل

6/5/2411   

ترتيب الآللي في   512
-سلك اآلمالي 
 - دراسة وتحقيقا

ن خالد ب
العزيز آل عبد

 سليمان

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن  . د.أ
 حممد العنقري

11/22/2421  1/8/2412  

الترتيب عند   513
األصوليين في 

األدلة 
 واالعتراضات 

اهلل عبددرة بنت 
 اخلرعان 

أصول  ماجستري
 الفقه

صباح  بنت  . د
 حممد عثمان

24/1/2424  

الترتيب عند   514
األصوليين في 
 الحكم الشرعي

والمبادئ اللغوية 
 واالجتهاد والتقليد 

البندري بنت 
 علي احلازمي

أصول  ماجستري
 الفقه

صباح بنت  . د
 حممد عثمان

24/1/2424  

الترتيب في   515
العبادات في الفقه 

 اإلسالمي
 

اهلل بن عبد
 صاحل الكنهل 

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 غامن السدالن

2/22/2441  2/5/2422  

لفقه الترجمة في ا  516
 اإلسالمي

حممد بن أمحد 
 بن واصل

صاحل بن . د الفقه دكتوراه
 إبراهيم اجلديعي

8/8/2414  
 
 

15/4/1428  

الترويح عن النفس   517
في الفقه 
 اإلسالمي

جنالء بنت 
 حممد الدويس

 بنعبدالعزيز . د الفقه ماجستري
 علي الغامدي

8/1/2412   
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التستر واإليواء   518

في الفقه 
 اإلسالمي

 حافظ حممد
 أنور

أمحد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 يوسف الدريويش

8/2/2421  2/2/2416   
 

التسويق التجاري   519
 وأحكامه

حسني بن 
 معلوي الشهراين

 بنعبدالرمحن . د الفقه دكتوراه
 ، صاحل األطرم

احملسن عبد. د.أ
 جودة
 

28/8/2415  7/1/1429  

تشنيف المسامع   521
بجمع الجوامع 

للشيخ محمد بن 
ركشي بهادر الز 

من أول كتاب 
القياس إلى آخر 
كتاب االجتهاد ـ 

 ودراسةتحقيقا 

مجيل بن 
احملسن عبد

 اخللف

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالرمحن عبد. د
 العزيز املطريعبد

8/1/2424  12/8/2428  

صاحل بن عثمان  ينالتصرف في الد    521
 اهلليل

حسن . د.أ الفقه ماجستري
 صبحي أمحد

6/1/2444  22/1/2441  

التصرف في   522
 المال العام

خالد بن حممد 
 املاجد

اهلل بن عبد. د.أ الفقه ماجستري
 علي الركبان

11/22/2424  4/21/2428  

التصرف في   523
الملك أحكامه 

 وقيوده

حممد بن إبراهيم 
 الغامدي

 تالسيد نشأ. د الفقه دكتوراه
 بن إبراهيم الدريين

16/6/2424  5/2/2426  

التصرف في   524
 الوقف

بن  إبراهيم
العزيز عبد

 الغصن

مساحة الشيخ  الفقه دكتوراه
عبدالعزيز بن 
عبداهلل  آل 

 الشيخ

15/5/2446  28/24/2441  

  14/2/2421  25/6/2441صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه بنالعزيز عبدتصرفات األمين   525
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 ناصر اخلزمي حممد احلجيالن في العقود المالية

تصرفات السكران   526
في الشريعة 

 ميةاإلسال

ناصر بن حممد 
 املنيع

مساحة الشيخ  الفقه ماجستري
عبدالعزيز بن 
عبداهلل  آل 

 الشيخ

11/5/2441  28/8/2445  

التصرفات   527
الموقوفة في 

 الشريعة اإلسالمية

اهلل بن عبد
الواحد عبد

 اخلميس

حسن . د.أ الفقه دكتوراه
 صبحي أمحد

14/1/2444  14/8/2444  

التصرفات في   528
أموال المحجور 

ليهم وأحكامها ع
في الفقه 
 اإلسالمي

اهلل بن عبد
سليمان 
 العجالن

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 غامن السدالن

24/8/2444  18/24/2441  

التصويب   529
والتخطئة وأثرهما 
في مسائل أصول 

 الفقه

حيىي حسني 
 حسن الظلمي

أصول  دكتوراه 
 الفقه

بن عياض  . د.أ
 نامي السلمي

 1/6/2418  ه26/2/2422  

التضخم النقدي   531
في الفقه 
 اإلسالمي

اهلل عبدخالد بن 
 املصلح

د صاحل بن .أ الفقه دكتوراه
. د،  حممد احلسن

حممد بن سعود 
 العصيمي

21/8/2411  26/22/2415  
 

تطبيق الشريعة   531
اإلسالمية في 

العصر الحاضر 
 ومعوقاته

اهلل بن عبد
العزيز عبد

 الزايدي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

مد بن حم. د
 عبداهلل عرفه

12/1/2444  12/24/2441  

التطبيقات   532
المعاصرة 

 لمصارف الزكاة 

أمحد بن سعد 
 احليد

بن سعد  . د.أ الفقه ماجستري
 تركي اخلثالن

 22/6/2421   

  16/1/2424  11/5/2411: ايل الشيخمع الفقه دكتوراهأمحد بن حممد التطبيقات   533
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المعاصرة للوكالة 
في المصارف 

 –اإلسالمية 
 دراسة فقهية

اهلل بن حممد عبد بن محد الشثري
 آل خنني

تطهير النجاسات   534
 واالنتفاع بها

صاحل بن حممد 
 املسلم

خالد بن . د.أ الفقه ماجستري
 علي املشيقح

11/2/2421  11/1/2411  

تعارض األقوال   535
واألفعال وتحقيق 
كتاب العالئي 

تفصيل اإلجمال 
في تعارض 

 األقوال واألفعال

 بنالرمحن دعب
 املطري عبدالعزيز

أصول  ماجستري
 الفقه

طه بن جابر . د
 العلواين

8/2/2444  14/8/2441  

تعارض البينات   536
في الفقه 
 اإلسالمي

اهلل عبدحممد بن 
 حممد 

مساحة الشيخ  الفقه ماجستري
عبدالعزيز بن 
عبداهلل  آل 

 الشيخ

1/2/2441  21/8/2441  

تعارض القياس مع   537
 األدلة المتفق

عليها عند األئمة 
األربعة والترجيح 

 بينهما

سعد بن سامل 
 السويح

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبدالعزيز . د.أ
 عبدالرمحن الربيعة

14/1/2444  26/6/2442  

تعارض القياس مع   538
األدلة المختلف 

دراسة  -فيها 
 - ةنظرية تطبيقي

 وليد بن إبراهيم
 بن علي
 العجاجي

أصول  ماجستري
 الفقه

 بناهلل عبدالشيخ 
 حممد الرسيين

8/22/2421  22/1/2412  

تعارض دالالت   539
األلفاظ والترجيح 

 -      بينها 
اسة أصولية ر د

 بنالعزيز عبد
 حممد العويد

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بنالعزيز عبد. د.أ
 الرمحن الربيعةعبد

11/2/2426  21/2/2411  
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 - تطبيقية مقارنة

تعارض داللة   541
اللفظ والقصد في 

ول الفقه أص
 والقواعد الفقهية

خالد بن 
العزيز آل عبد

 سليمان

أصول  دكتوراه
 الفقه

عبدالكرمي . د.أ
 علي النملة بن

12/2/2416  18/22/2421 

التعارض والترجيح   541
عند اإلمام 

 الشاطبي

مىن بنت 
الرمحن عبد

 املعيذر

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد  . د
 مصطفى رمضان

22/5/2411  11/2/2421  

ارض وطرق التع  542
 بنادفعه عند 

جمعاً  - تيمية
 - ودراسة

 بنالسالم عبد
 إبراهيم احلصني

أصول  دكتوراه
 الفقه

د علي بن سعد .أ
 الضوحيي

14/1/2411  24/4/2416  

التعامل بين   543
المسلم والكافر 
في عقود اإلرفاق 

 والتوثيق والتبرع

عائشة عوض 
 املطريي

تركي بن سعد  . د الفقه ماجستري 
 اخلثالن

 ه4/4/2422  2/22/2411

التعامل في سوق   544
دراسة  - العمالت

 فقهية

اهلل عبد
العزيز عبد

 احلقيل

تركي بن سعد  . د الفقه ماجستري 
 . د، اخلثالن

إبراهيم  بن سامي
 السويلم

 طوي قيده  14/2/2411

التعامالت   545
الصحية 
 –اإللكترونية 
 - دراسة فقهية

عبدالرمحن بن 
 يوسف املسلم

بالل حامد . د قهالف دكتوراه
 بالل

 

1/1/2422   

التعامالت غير   546
المشروعة في 
أسواق األورق 

دراسة  –المالية 

امللك بن عبد
 حممد اجلاسر 

صاحل بن  . د.أ الفقه ماجستري
 . د، عثمان اهلليل

اهلل بن حممد عبد
 الرزين

18/5/2421   
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 -فقهية 

التعدد في األلفاظ   547
والمعاني عند 

 األصوليين

أمحد بن 
الرمحن بدع

 املشعل

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 حممد العنقري

22/1/2414  21/22/2416  
 

التعدي والتفريط   548
 -في الوقف

دراسة تطبيقية 
على الوقف في 

العربية  المملكة
 - السعودية

علي بن عبداهلل 
 الراجحي

الشيخ عبداهلل بن  الفقه دكتوراه
 حممد بن خنني

1/2/2421   

تهم في تعذيب الم  549
 الفقه اإلسالمي

حارث ناصر 
 محد الراشد

فهد  بن بندر  . د الفقه ماجستري
 السويلم

11/22/2424   

أمل بنت  التعزية وأحكامها  551
 إبراهيم الدباسي

اهلل بن عبد. د.أ الفقه ماجستري
 علي الركبان

12/2/2411  11/24/2411  

التعزيرات البدنية   551
في الشريعة 

 اإلسالمية

اهلل بن عبد
 احل احلديثيص

عبداهلل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 سعد الرشيد

6/2/2442  18/24/2446  

الشاط  بنتعقبات   552
 –لفروق القرافي 
 -جمًعا ودراسة 

سليمان بن 
 فريح النومييس

أصول  ماجستري
 الفقه

وليد بن فهد  . د
 الودعان

  ه5/2/2424

التعليق وأثره في   553
 األحكام

مىن بنت راجح 
 الراجح 

اهلل بن عبد. د.أ الفقه ماجستري
 موسى العمار

11/2/2426  21/1/2421  

تعليل األحكام   554
الشرعية ـ دراسة 

 وتطبيقا

أمحد بن حممد 
 العنقري

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بنالعزيز عبد. د.أ
 الرمحن الربيعةعبد

22/1/2445  12/2/2441  

التعويض عن   555
الضرر المالي 

ن خالد ب
 العزيز اجلريدعبد

اهلل بن حممد عبد الفقه دكتوراه
 بن خنني

 ه11/6/2421  4/6/2411
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والمعنوي 

 وتطبيقاته القضائية

التعيين وأثره في   556
 العقود المالية

  بنالرحيم عبد
إبراهيم اهلاشم 

 السيد 

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 غامن السدالن

25/1/2421  21/2/2421  

تغريب التعليم في   557
المغرب العربي 

ابع منذ القرن الر 
عشر الهجري 
 أسسه وأساليبه

عبدالعزيز بن 
 عبيد النفيعي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

عبداهلل بن . د
 محد العويسي

24/2/2421  12/1/2414  

تغريب العالم   558
اإلسالمي مظاهره 

 وآثاره

حممد بن سعيد 
 القحطاين 

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

صاحل بن أمحد . د
 رضا

26/24/2448  24/8/2424  

التغليظ في الفقه   559
 اإلسالمي

أمل بنت 
عبدالعزيز 
 النفيسة

 بن عبدالرمحن. د الفقه ماجستري
 عايد   العايد

 

28/22/2411  11/21/2422  

 –تغير االجتهاد   561
دراسة تأصيلية 

 - تطبيقية

أسامة بن حممد 
 الشيبان

أصول  دكتوراه
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 حممد العنقري

26/24/2418  25/1/2421  

التغيير الثقافي   561
بالجزيرة العربية 
 في صدر اإلسالم

حممد بن صاحل 
 العلي

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

حممد بن . د
 عبداهلل عرفة

11/1/2421  24/1/2415  

التقاضي بين   562
المسلمين وغيرهم 

 دراسة فقهية–

اهلل بن عبد
 فيصل الفيصل

العزيز بن عبد . د الفقه دكتوراه
 علي الغامدي

 طوي قيده  26/24/2418

مسلم بن حممد التقديرات   563
 الدوسري

أصول  دكتوراه
 الفقه

عبدالكرمي . د.أ
 علي النملة بن

28/2/2411  12/24/2416  
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الشرعية وأثرها في 
التقعيد األصولي 

 والفقهي

 

تقديم النادر على   564
الغالب وإلغاؤهما 

معا في الفقه 
 اإلسالمي

صاحل بن أمحد 
 الوشيل

اهلل بن عبد. د.أ الفقه ماجستري
الواحد عبد

 اخلميس

12/1/2441  22/5/2424  

التقديم والتأخير   565
وأثرهما في أصول 

 الفقه

حممد سامل ولد 
 حممد أمحد

أصول  دكتوراه
 الفقه

حممد بن . د
 الرزاق الدويشعبد

26/1/2416  25/11/1428  

التقسيمات   566
األصولية بين 

الجمهور والحنفية 
جمًعا ودراسة  –

- 

اهلل عبد أمحد بن
 األمحري

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد بن  . د
 سليمان العريين

  ه1/1/2422

التقعيد الفقهي   567
المستند إلى 

 القياس

ماجد بن صاحل 
 املنصور

أصول  دكتوراه
 الفقه

احملسن عبد . د.أ
 بن حممد الريس

28/2/2421   

التقلبات في قيمة   568
النقود في 
االقتصاد 
 اإلسالمي

عبداهلل بن أمحد 
 لعليويا

أمحد بن حممد . د االقتصاد دكتوراه
. د.الغامدي ، أ

أمحد بن يوسف 
 الدريويش

11/1/2421  12/2/2416  
 

التقلبات في   569
معدالت التبادل 

حممد أبو سعيد 
 منصور

عبداهلل بن . د االقتصاد ماجستري
 شسليمان الدوي

5/1/2421  6/2/2412  
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التجاري بين دول 
مجلس التعاون 
لدول الخليج 
العربي والدول 

 الصناعية
التقويم في الفقه   571

 اإلسالمي
حممد بن 

العزيز عبد
 اخلضري

  

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 علي الركبان

21/22/2424  16/5/2424  

التكامل الصناعي   571
بين الدول 
اإلسالمية 

 إمكاناته وأساليبه

إبراهيم بن زيد 
 اخلشالن

وجدي حممود . د االقتصاد ماجستري
محد . د،   حسني

 الرمحن اجلنيدل عبد

11/4/2421  24/24/2425  

التكرار عند   572
 األصوليين

أمل بنت 
 عبداهلل القحيز

أصول  دكتوراه
 الفقه

فهد بن . د.أ
 حممد السدحان

25/6/2424   

التكرار في   573
 العبادات

منرية محد  
 املطلق

فاطمة بنت اجلار  الفقه ماجستري
 اهلل

18/9/1428 14/22/2422  

 –كلفة القرض ت  574
دراسة فقهية 

 - تطبيقية

ناصر بن 
عبدالرمحن 

 الداود

 بن صاحل. د الفقه ماجستري
عبدالعزيز   

 الغليقة

14/4/2422   

التالزم واالنفصال   575
بين الدين والدولة 
وأثرهما في حياة 

 األمة

 

 بناحلميد عبد
اللطيف عبد

 املبارك 

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

 بن عبدالعزيز. د.أ
 دالرمحن السعيدعب

5/8/2442  24/24/2441  

دراسة –التمذهب   576
 - نقديةنظرية 

خالد بن 
 مساعد الرويتع

أصول  دكتوراه
 الفقه

فهد بن  . د.أ
 حممد السدحان

24/2/2411  15/22/2422  

 



 [ ت]                    فهرس عناوين الرسائل 

  _88 _ 

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 

التمويل بالمشاركة   577
دراسة فقهية  –

   -تطبيقية 

أمحد بن حممد 
 العمادي

اهلل بن عبد. د الفقه ماجستري
 مد العمراينحم

26/5/2424  21/5/2422 

تميز األمة   578
اإلسالمية مع 
دراسة نقدية 

لموقف 
 المستشرقين منه

إسحاق بن 
 اهلل السعديعبد

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

اهلل عمر عبد.أ
 عودة اخلطيب

28/2/2422  24/22/2428  

تنازع القواعد عند   579
_ األصوليين 

دراسة تأصيلية 
 تطبيقية

الطيب 
 سي أمحدالسنو 

أصول  دكتوراه
 الفقه

فهد بن . د.أ
 حممد السدحان

6/4/2416  15/22/2421 

التنصير في   581
البحرين وآثاره 

والموقف منه فترة 
 ما قبل االستقالل

إبراهيم بن 
الرحيم عبد

 اخلدري

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد بن . د
 عبداهلل عرفه

22/5/2422  11/22/2424  

التنضيض   581
بيقاته الحكمي وتط
 –المعاصرة 
 - دراسة فقهية

إبراهيم بن  
 سليمان الزمامي

عبدالعزيز بن . د.أ الفقه دكتوراه
 زيد الرومي

1/2/2424   

 –تنظيم الفتوى   582
 -دراسة أصولية 

بدر بن راشد 
 اللطيفعبدال

أصول  ماجستري
 الفقه

الكرمي عبد. د.أ
 بن علي النملة

  ه24/2/2422

التنمية البشرية   583
إنجاز  وأثرها في

التنمية االقتصادية 
 من منظور إسالمي

سليمان بن 
 صاحل الطفيل

اهلادي عبد. د.أ االقتصاد ماجستري
. دحممد النجار ، 

محد بن عبدالرمحن 
 اجلنيدل

2/1/2421  24/5/2425  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
التهمة وأثرها في   584

 األحكام الفقهية
صاحل بن علي 

 العقل
صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه

 عبدالرمحن األطرم
14/1/2448  6/2/2421  

في  الديونتوثيق   585
 الفقه اإلسالمي

صاحل بن عثمان 
 اهلليل

اهلل بن عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 علي الركبان

21/1/2441  24/6/2446  

توحيد العملة   586
النقدية وأثره في 
 األحكام الفقهية 

هود بن علي 
 العبيديل

الرمحن بن عبد. د الفقه دكتوراه
 ،صاحل األطرم 

حممد بن . د 
 سعود العصيمي

  ه21/4/2422

، التوصيف الفقهي  587
 االختالفوأثر 

 فيه

الوليد بن عيسى 
 احلميد

اهلل بن عبد. د.أ الفقه  دكتوراه 
 سعد الرشيد

22/2/2418   

توظيف األموال   588
في الشريعة 

 اإلسالمية

اهلل بن حممد  عبد
 آل الشيخ

عبداهلل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 علي الركبان

25/8/2442  24/2/2441  

التوقف في   589
المسائل األصولية 
دراسة تأصيلية مع 

التطبيق على 
مباحث الحكم 

 واألدلة

عيسى بن حممد 
 العويس

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبدالعزيز . د
 عبدالرمحن املشعل

22/2/2412  14/2/2416  
 

التوقف في   591
دالالت األلفاظ 

في المسائل 
األصولية جمعاً 

 سةودرا وتوثيقاً 

 بنالرمحن عبد
 عزاز العزاز

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبدالعزيز . د
 عبدالرمحن املشعل

21/1/2412  6/1/2416   

عبداجمليد بن  تولي طرفي العقد  591
إبراهيم بن 

 خنني

مساعد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 قاسم الفاحل

2/1/2414   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
تولي طرفي العقد   592

 - دراسة فقهية –
عبداحلميد بن 

ن عبداهلل ب
 خنني

 بن مساعد. د.أ الفقه دكتوراه
 قاسم   الفاحل

 

21/5/2422  - 
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الثبات والتغير في   593

القيم في اإلسالم 
والفكر الغربي 
المعاصر دراسة 
 تأصيلية مقارنة

حممد بن  مانع
 املانع

 فةالثقا دكتوراه
اإلسالم

 ية

بن  حممد. د
 عبداهلل عرفة

11/8/2428  11/2/2414  

اإلسالمية الثقافة   594
في الحبشة 
والتحديات 

الموجهة إليها في 
القرن الرابع عشر 

 الهجري 

بن  اهللعبد
 أمحدبن  خضر

 العروسي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

بن  اهللعبد. د.أ
 إبراهيم الطريقي

11/22/2424  6/1/2424  

 اإلسالميةثقافة ال  595
في مواجهة 

الثقافة تحديات 
الغربية الحديثة 
في تونس في 

عهد االستعمار 
 الفرنسي

حيىي بن  حممد
 حيياوي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

عمربن . د.أ
عبداهلل عوده 

 اخلطيب

12/2/2441  2/5/2424  

ثقافة الطفل   596
المسلم وعوامل 

 التأثير فيها 

بن  أمحد
العزيز عبد

 احللييب

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

رأفت بن  حممد. د
 سعيد

1/8/2441  28/2/2446  

الثمن في الفقه   597
 اإلسالمي 

أمحد بن  علي
 معشي 

 تالسيد نشأ. د الفقه ماجستري
 إبراهيم الدريين بن

21/4/2446  22/1/2441  
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 قشةتاريخ المنا تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الجامع الصغير   598

للقاضي أبي يعلى 
توثيقاً  - الحنبلي

 -ودراسة 

محود بن  حممد
 التوجيري

بن  صاحل. د.أ الفقه ماجستري
 عبدالرمحن األطرم

8/5/2441  6/4/2446  

الجانب الثقافي   599
عند شيخ اإلسالم 

تيمية وأسباب  بن
التأثر به في 

 العصر الحديث

بن  اهللعبد
 حممد الصرامي

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

 الرمحنعبد. د. أ
 زيد الزنيديبن 

16/6/2425  24/2/2411  

الجانب النظري   611
لدالة االستثمار 
في االقتصاد 

 اإلسالمي 

بن  خالد
الرمحن عبد

 املشعل 

حممد حامد . د االقتصاد ماجستري
 الزهار

1/4/2446  11/2/2441  

الجدل بين   611
لمين المس

والنصارى في 
العصر الحديث 

دراسة نقدية  -
 في ضوء اإلسالم

–  
 

بن  اهللعبد
العزيز عبد

 الشعييب

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

 بن العزيزعبد. د.أ
 الرمحن الربيعهعبد

22/22/2448  2/1/2422  

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الجراحة   612

–التجميلية 
 -دراسة فقهية 

بن حممد  صاحل
بن صاحل 

 الفوزان

مساعد بن . د.أ الفقه دكتوراه
. د.أ،  قاسم الفاحل

مجال بن 
 عبدالرحيم مجعة

2/2/2415  8/22/2411  

جريمة اللسان   613
وعقوبتها في 

 اإلسالم 

 بنالرمحن عبد
 العزيز الداودعبد

حممد بن . د.أ الفقه ماجستري
 عبداهلل العجالن

1/2/2442  14/8/2445  
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ول من الجزء األ  614
ر كتاب تنوي

المقالة في حل 
 -ألفاظ الرسالة 
 - دراسة وتحقيقا

حممد بن عايش 
 شبري

السيد صاحل . د الفقه دكتوراه
 عوض النجار

22/6/2441  21/5/2446  

الجزء األول من   615
كتاب نهاية 

علم  الوصول إلى
األصول لصفي 

-الدين الهندي 
–  دراسة وتحقيقا

 
 
 
 
 

صاحل بن 
سليمان 
 اليوسف

أصول  كتوراهد 
 الفقه

أمحد بن علي . د.أ
 سري املباركي

2/8/2445  14/21/2422  

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان  616
الجزء األول من   617

صول نفائس األ
في شرح 
المحصول 

دراسة - للقرافي
  - وتحقيقا

عياض بن نامي 
 السلمي

أصول  دكتوراه
 الفقه

جابر طه بن . د
 العلواين

1/4/2441  21/8/2446  

الجزء الثالث من   618
كتاب الدرر 

اللوامع بتحرير 
من جمع الجوامع 

أول القياس إلى 
آخر المخطوطة 

 تحقيق ودراسة -

مشعل بن 
 ممدوح آل علي

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبداحلميد . د
 زنيد علي أبو

24/5/2448  18/22/2422  
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- 
الجزء الثالث من   619

ألصول نفائس ا
في شرح 
المحصول 

دراسة  - للقرافي
  - وتحقيقا

 بنالرمحن عبد
 العزيز املطريعبد

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بنالعزيز عبد. د.أ
 الرمحن السعيدعبد

2/6/2442  26/24/2448  

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان  611
الجزء الثاني من   611

كتاب األشباه 
ظائر لبن والن

الوكيل والمشتمل 
ورقة 225على 

 تحقيقا ودراسة-
- 

عادل بن 
 اهلل الشويخعبد

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالسيد صاحل . د
 عوض النجار

11/1/2442  12/1/2441  

الجزء الثاني من   612
كتاب نهاية 

علم  الوصول إلى
األصول لصفي 

 -الدين الهندي 
–  دراسة وتحقيقا

 
 
 
 
 
 
 
 

سعد بن سامل 
 ويحالس

أصول  دكتوراه
 الفقه

أمحد بن علي . د.أ
 سري املباركي

1/1/2445  26/6/2422  

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
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الجزء الثاني من   613
نفائس األصول 

في شرح 
المحصول 

للقرافي دراسة 
 وتحقيقا 

 بنالكرمي عبد
 علي النملة

أصول  دكتوراه
 هالفق

 بنالعزيز عبد. د.أ
 الرمحن السعيدعبد

8/1/2442  12/8/2441  

الجماعة في   614
اإلسالم ومنهجه 
 في بنائها ورعايتها 

ناصر بن 
 اهلل الرتكيعبد

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

حممد بن . د
 اهلل عرفهعبد

11/2/2441  26/2/2424  

الجمع بين   615
 الصالتين

اهلل بن عبد
 بنالعزيز عبد

 ميسعود التمي

 بنالعزيز عبد. د الفقه ماجستري
 فوزان الفوزان

1/1/2415  1/2/2418  

جمعية العلماء   616
الجزائريين 
المسلمين 

 ( منهجها وآثارها)

إسحاق بن 
اهلل عبد

 السعدي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

بن عبداهلل  عمر.أ
 عوده اخلطيب

5/8/2442  22/4/2448  

الجوائح   617
 وأحكامها 

سليمان بن 
 يم الثنيان إبراه

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 سعد الرشيد

5/2/2445  16/6/2441  

الجواز العقلي   618
 –عند األصوليين 
دراسة نظرية 

-  تطبيقية

حممد بن 
الكرمي عبد

 الدعيجي

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد بن . د
 الرزاق الدويشعبد

1/1/2416   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل شرفالم القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الحاجة وأثرها في   619

دراسة –األحكام 
 -نظرية تطبيقية

أمحد بن 
 بنعبدالرمحن 

 ناصر الرشيد

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بنعبدالرمحن . د
 عبداهلل الشعالن

21/2/2415  5/4/2418  

حاشية الخلوتي   621
 -على اإلقناع 

 تحقيقا و دراسة

حامت فاحل 
 املدرع

 بنمساعد  . د.أ الفقه  ماجستري
 قاسم   الفاحل

11/22/2411   

حد السرقة في   621
 اإلسالم

 

إبراهيم بن علي 
 الداود

شحاته بن . د الفقه ماجستري
 حممد شحاته

26/4/2211  18/4/2211  

الحرز في الفقه   622
 اإلسالمي

فهد بن علي 
 األحيدب

فهد بن . د الفقه ماجستري
عبدالكرمي 
 السنيدي

1/2/2414  11/22/2411  

حرمة المساكن   623
في الفقه 
 اإلسالمي

 بنالرمحن عبد
 سعود الكبري

صاحل بن غامن . د.أ الفقه ماجستري
 السدالن

1/24/2422  4/1/2426  

حروف الجر عند   624
 األصوليين

فاطمة بنت 
 محد الرويلي

أصول  ماجستري 
 الفقه 

الرمحن بن عبد. د
 العزيز املطريعبد

 ه11/2/2422  1/2/2411

العطف  حروف  625
بين اللغويين 

واألصوليين وأثر 
استعمالها في 
 الفقه اإلسالمي

اهلل عبدهزاع بن 
 احلوايل

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن يونس . د
 سكر

21/1/2441  4/4/2446  

الحساب الجاري   626
دراسة فقهية  –

 -تطبيقية 

اهلل عبديزيد بن 
 السحيباين

اهلل بن عبد . د.أ الفقه ماجستري
 خلميسالواحد اعبد

  ه12/4/2421

الحق الخاص في   627
التعزيرات 

 وتطبيقاته القضائية

اهلل بن عبد
 إبراهيم اهلوميل

الوليد بن  . د.أ الفقه ماجستري
الرمحن آل عبد

 فريان 

  

22/11/1432  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل شرفالم القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الحق الخاص في   628

 الحدود
إبراهيم بن 

العزيز عبد
 اجلهين

حممد البشري  . د.أ الفقه  دكتوراه 
 البوزيدي

22/6/2411  24/22/2421
 ه

الحق في الحدود   629
 وتطبيقاته

مها بنت 
الرمحن  عبد

 الداغري

بن اهلل عبد . د الفقه ماجستري
 حممد 
 العمراين

 ه8/6/2421  24/1/2411

حق ولي األمر في   631
تقييد المباح في 

المعامالت المالية 
 وفقه األسرة 

منال بنت 
منسي الفقري 

 العنزي

د حممد بن سع . د الفقه ماجستري
 الدوسري

11/6/2421   

حقوق االختراع   631
والتأليف في الفقه 

 اإلسالمي

حسني بن 
 معلوي الشهراين

أمحد بن . د.أ الفقه ماجستري
 يوسف الدريويش

1/2/2414  12/8/2412  

حقوق اإلنسان   632
السياسية في 

اإلسالم 
والمذاهب 

الوضعية أسسها 
ومجاالتها دراسة 

 مقارنه

حممد بن 
عبدالرمحن 

 العمري

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد كمال . د
 إمام

1/8/2441  22/1/2446  

حقوق المطلقة   633
 المالية

 بنالوهاب عبد
 إمساعيل املنصور

حممد بن . د.أ الفقه ماجستري
 أمحد الصاحل

6/1/2444  25/2/2445  

حقيقة الجهاد   634
 وغايته في اإلسالم

اهلل بن أمحد عبد
 قادري

يل مناع خل. د الفقه دكتوراه
 القطان

28/2/2211  26/8/2441  

الحكم الشرعي   635
–تيمية  بنعند 

 بنعبدالرمحن 
 عبداهلل الرباهيم

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبداحملسن . د
 حممد الريس

25/2/2421  14/22/2412  
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 جمعا ودراسة

الحكمية في   636
 العبادات 

عمر بن 
العزيز عبد

 الغديان

فهد بن  . د الفقه ماجستري
 ملشعلالرمحن اعبد

21/1/2424  

حماية المستهلك   637
 -دراسة فقهية  –

نايف بن سعود 
 احلريب

أمحد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 يوسف الدريويش

 

 طوي قيده  24/2/2422

حماية رأس المال   638
دراسة فقهية  –

 -تطبيقية

سالمة بن 
مبارك األدغم 

 السبيعي

 بن عبداهلل. د الفقه ماجستري
 حممد العمراين

 

28/22/2411   

الحمل وأحكامه   639
في الفقه 
 اإلسالمي

حممد بن علي 
 الشهري

حممود بن . د الفقه ماجستري
 حسني حريزي

6/5/2444  24/1/2441  

الحوافز المرغبة   641
في الشراء في 
 الفقه اإلسالمي

خالد بن 
 اهلل املصلح عبد

 بنالعزيز عبد. د.أ الفقه ماجستري
 حممد احلجيالن

8/22/2421  22/1/2421  

حوالة المصرفية ال  641
 دراسة فقهية

العزيز حممد عبد
 اهلل السالمةعبد

اهلل بن عبد . د الفقه ماجستري 
 مبارك آل سيف

21/4/2418   
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الخبرة ومجاالتها   642

في الفقه 
 اإلسالمي 

فاطمة بنت 
  حممد املليص

 جلار اهلل ا

بن  صاحل. د. أ الفقه دكتوراه
 غامن السدالن

18/2/2428  24/2/2412  

 –الخزينة البنكية   643
 -دراسة فقهية 

سلطان بن 
 حممد اجلاسر

اهلل بن عبد . د.أ الفقه دكتوراه
 مبارك آل سيف

2/4/2424  

خدمات شركات   644
 –اإلتصاالت 
 -دراسة فقهية 

أمساء بنت 
 حممد العمري

ماجس
 تري

سعد بن  . د قهالف
 العزيز الشويرخعبد

  ه12/1/2422

الخطب   645
المشروعة 

وأحكامها في 
 الفقه اإلسالمي

سعد بن  حممد
 الدوسري

ماجس
 تري

بن  الوليد. د الفقه
 عبدالرمحن الفريان

2/8/2428  2/8/2412  

الخالفات غير   646
المالية في فقه 

 األسرة

جنالء بنت 
 حممد الغنام

ماجس
 تري

نت وفاء ب . د الفقه
 غنيمي الغنيمي

  ه21/22/2421

الخالفات المالية   647
بين الزوجين 
وتطبيقاتها 
 المعاصرة

أماين بنت 
 مبارك الرشود

ماجس
 تري

حممد بن سعد  . د الفقه
 الدوسري

  ه24/4/2421

الخلوة وأثرها في   648
 الفقه اإلسالمي 

فاتن بنت حممد  
 املشرف

ماجس
 تري

بن  صاحل. د.أ الفقه
 غامن السدالن

2/21/2421  24/6/2425  

األحد مال عبد الخيار في النكاح   649
 رجب

بن  صاحل. د.أ الفقه دكتوراه
 غامن السدالن

16/6/2425  14/8/2412  
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دخول القوانين   651

 الوضعية في مصر 
إبراهيم بن 

الكرمي عبد
 السنيدي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

أبو اليزيد أبو . د
 زيد العجمي

5/8/2442  1/1/2446  

درء القصاص   651
 بالشبهات

حسني بن . د الفقه ماجستري داود عبدالباقي
 عبداهلل العبيدي

28/8/2415  1/4/2411  

دراسة محددات   652
الطلب على 

 األسهم

حممد براء صاحل 
 رضا

سعود بن . د االقتصاد ماجستري
 دالعزيز املربوكعب

11/2/2426  24/8/2414   

دراسة مسائل   653
االختالف بين 

 بنأبي حنيفة و 
أبي ليلى في 

أحكام العبادات 
 وأحكام األسرة

أنس بن حمرم 
 ليفاكوفتش

 بنالعزيز عبدد .أ الفقه ماجستري
 زيد الرومي

2/6/2441  22/6/2422  

دراسة وتحقيق   654
القسم األول من 

كتاب رفع النقاب 
نقيح عن ت

الشهاب ألبي 
  على الشوشاوي

أمحد بن حممد 
 السراح

أصول  ماجستري
 الفقه

يعقوب بن . د
عبدالوهاب 
 الباحسني

1/8/2444  24/1/2448  

دراسة وتحقيق   655
القسم الثاني من 

كتاب رفع النقاب 
عن تنقيح 

الشهاب ألبي 
  علي الشوشاوي

 بنالرمحن عبد
 اهلل اجلربينعبد

أصول  ماجستري
 الفقه

عقوب بن ي. د
عبدالوهاب 
 الباحسني

1/8/2444  16/24/2441  

الدرر اللوامع   656
بتحرير جمع 

أبي  بنالجوامع ل

سليمان بن 
 حممد احلسن

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبداحلميد . د
 زنيد بوأعلي 

28/2/2444  26/8/2441  
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الشريف ـ القسم 

ول ـ دراسة ألا
 وتحقيقا 

الدستور في البالد   657
اإلسالمية 

ومشكالته في 
 ضوء اإلسالم 

توفيق بن 
عبدالعزيز 
 السديري

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

عبداهلل بن . د.أ
 عبداحملسن الرتكي

1/6/2446  8/6/2448  

الدعاء وأحكامه   658
 الفقهية

خلود بنت 
عبدالرمحن 

 املهيزع

عبدالعزيز بن . د الفقه ماجستري
 علي الغامدي

22/2/2412  11/8/2415  
 

الدعوى المالية   659
في الفقه 
 االسالمي

عادل حممد 
 سعد دويسان

الوليد بن حممد  الفقه دكتوراه
 الفريان

 ه5/2/2424  16/11/1428

دعوى   661
المستشرقين أن 
القرآن من عند 

 البشر 

أمحد بن حسني 
 شرف الدين

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

جعفر شيخ . د.أ
 إدريس

5/8/2442  28/8/2448  

دعوى تسامح   661
الغرب مع 

المسلمين في 
العصر الحاضر ـ 
دراسة نقدية في 
 ضوء اإلسالم 

 بناللطيف عبد
 إبراهيم احلسني 

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

اهلل بن عبد. د.أ
 إبراهيم الطريقي 

14/5/2425  21/22/2421  

دفعى التعارض   662
بين األحاديث 

عند الحافظ زين 

آمال بنت عمر 
 سالمة 

أصول  ماجستري
 الفقه

وليد بن فهد  . د
 الودعان

21/6/2424  
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ه بنو الدين العراقي 

دراسة نظرية  –
 -تطبيقية 

دفع الحيض   663
واستجالبه 
–واضطراباته 
 -دراسة فقهية

هتاين بنت 
عبداهلل بن 
عبدالعزيز 

 اخلنيين

عبدالعزيز بن . د الفقه ماجستري
. د،  علي الغامدي

عادلة بنت أمحد 
 طنيالباب

2/5/2415  8/5/1429  

الدفوع القضائية   664
دراسة فقهية  –

 تطبيقية

حممد بن جوهر 
 اجلوهر

بن العزيز عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 زيد الرومي

 

22/2/2424   

دالالت األلفاظ   665
عند اإلمام 

 الشاطبي

نوال بنت سامل 
 الرشود

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد مصطفى 
 رمضان

22/2/2411   

لفاظ دالالت األ  666
عند شيخ اإلسالم 

جمعا تيمية ـ  بن
  وتوثيقا ودراسة

اهلل بن سعد عبد
 الكليب

أصول  ماجستري
 الفقه

عياض بن . د.أ
 نامي السلمي

6/1/2426  4/1/2414  

دالالت األلفاظ   667
واالجتهاد 

والتقليد والترجيح 
عند الماوردي ـ 
جمعا وتوثيقا 

 ودراسة

 بنالقادر عبد
ناصر  بنياسني 

 اخلطيب

أصول  جستريما
 الفقه

إبراهيم بن . د
 رباهيمالاهلل عبد

6/1/2426  4/21/2428  

داللة العام وأثر   668
 الخالف فيها 

عياض بن نامي 
 السلمي

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالشيخ عبداهلل 
 عبدالرمحن الغديان

5/1/2211  8/8/2442  

داللة غير المنظوم   669
 عند المتكلمين 

صاحل بن 
العزيز عبد

 العقيل

أصول  اجستريم
 الفقه

يعقوب بن . د
عبدالوهاب 
 الباحسني

28/1/2444  2/8/2441  

  21/8/2426  6/1/2421إبراهيم بن . دأصول  ماجستري بنالرمحن عبدالدليل عند   671
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األصوليين 

حقيقته 
 وتقسيماته

 عبداهلل الرباهيم الفقه حممد العجالن
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
بن  سليمان الذرائع إلى الربا   671

 أمحد امللحم
بن  عبداهلل. د.أ الفقه ماجستري

 علي الركبان
22/8/2446  21/24/2441  

الذكر وأحكامه   672
 الفقهية

أمل بنت حممد 
 الصغري

حممد بن  ناصر. د الفقه ماجستري
 املنيع

24/1/2421  16/8/2411  

في  الذمة المالية  673
 الفقه اإلسالمي

أمحد بن  حممد
 الفراج 

بن  عبداهلل. د.أ الفقه ماجستري
 سعد الرشيد

21/5/2441  16/24/2424  
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رؤوس المسائل   674

" الخالف الصغير"
ألبي الخطاب 

محفوظ بن أحمد 
بن الحسن بن 

د الكلوذاني أحم
الحنبلي البغدادي 

(  524)المتوفى 
من مسائل القبض 
من كتاب البيوع 
إلى آخر الكتاب 

 دراسة وتحقيق –

مصعب بن 
اهلل آل عبد

 خنني 

اهلل بن عبد/ د.أ الفقه  دكتوراه 
 سعد الرشيد

11/4/2411  15/4/2421  

رؤوس المسائل   675
الخالفية ألبي 

المواهب العكبري 
من أول الكتاب 

: آخر كتاب  إلى
الوصايا ـ دراسة 

 وتحقيقاً 

خالد بن سعد 
 اخلشالن

مساحة الشيخ  الفقه دكتوراه
عبدالعزيز بن 

 عبداهلل  آل الشيخ

2/1/2421  4/8/2421  

رؤوس المسائل   676
على مذهب 

أحمد  للشريف 
تحقيقًا : أبي جعفر

 ودراسة

اهلل بن عبد
سليمان 
 الفاضل

 بنعبدالعزيز . د.أ الفقه دكتوراه
 دالرمحن السعيدعب

22/1/2444  1/22/2446  

الربا في غير عقد   677
 البيع

خالد بن 
 عبدالرمحن املهنا

عدالن بن . د الفقه ماجستري
 غازي الشمراين

14/2/2412  11/22/2415  
 

رجعات اإلمام   678
أحمد الفقهية في 
العبادات جمعا 

علي بن ناصر 
 الشلعان

الوليد بن . د الفقه ماجستري
 رمحن الفريانعبدال

21/8/2428  15/1/2411  
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 ودراسة

 
رجعات اإلمام   679

أحمد بن حنبل 
الفقهية في غير 

  العبادات

 بنعبداحلميد 
 بنعبداهلل 
 خنني

الوليد بن . د الفقه ماجستري
 عبدالرمحن الفريان

12/1/2421  15/2/2416  

الرجوع في   681
 التبرعات المحضة

عبدالنافع زالل 
 عبداحلي

عبدالعزيز /الشيخ  الفقه ماجستري
بن عبداهلل آل 

 الشيخ

24/1/2412  12/1/2416  

الرجوع وأحكامه   681
 في القضاء

بندر بن فهد 
 السويلم

حممد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 أمحد الصاحل

21/4/2446  5/5/2441  

الرخص في   682
المعامالت وفقه 

 األسرة

حممد بن أمحد 
 أبا اخليل

عدالن بن  . د الفقه ماجستري
 غازي الشمراين

 ه21/6/2421  4/6/2411

الرخصة والعزيمة   683
وأثرهما في الفقه 

 اإلسالمي 

حاسن بن 
 حممد الغامدي

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن يونس . د
 سكر

14/1/2441  2/4/2446  

علي بن إبراهيم  الرضا في العقود   684
 الغامدي

أمحد يونس . د الفقه ماجستري
 سكر

11/5/2441  21/5/2446  

ي الرهن العقار   685
دراسة فقهية 

 تطبيقية

أمحد بن 
عبدالرمحن 

 السويلم

أمحد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 يوسف الدريويش

 طوي قيده  11/1/2422

الرواتب   686
والمكافآت 

المالية المعاصرة 
دراسة فقهية –

 تأصيلية تطبيقية

مقبل بن محد 
 املقبل

اهلل بن عبد. د.أ الفقه  دكتوراه 
 على الركبان

 هطوي قيد  2/22/2411

 –الرياضة البدنية   687
 -دراسة فقهية 

تركي بن 
اهلل عبد

اهلل بن عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 عبدالواحد اخلميس

11/2/2422   
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 الرشودي
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زكاة األثمان   688

وعروض التجارة 
 وما في حكمها

بن  خليفة
 راهيم الزريرإب

بن  الشيخ صاحل الفقه دكتوراه
 علي الناصر

18/4/2218  25/8/2444  

زكاة الديون   689
وتطبيقاتها 
 المعاصرة

بن  عبداهلل
حسن آل 

 الشيخ

 بن عبدالرمحن. د الفقه دكتوراه
. د،  صاحل األطرم

بن  خالد
 عبدالرمحن املشعل

15/8/2415  - 

الزيادة وأثرها في   691
المعاوضات 

 المالية

 بن الرؤوفبدع
 حممد الكمايل

 بن سليمان. د. أ الفقه دكتوراه
 فهد العيسى

21/6/2425  5/2/2421  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
السبر والتقسيم   691

وأثره في التقعيد 
األصولي دراسة 
نظرية مع التطبيق 

على مسائل 
ي الحكم الشرع

 واألدلة

سعيد بن 
متعب 
 القحطاين

أصول  دكتوراه
 الفقه

عبدالعزيز بن . د
 عبدالرمحن املشعل

11/22/2411  21/4/2416  

سرقة األعضاء   692
دراسة  –البشرية 

 فقهية

 سعود بنت هند 
 الرفيق

زيد بن سعد  . د الفقه ماجستري
 الغنام
 

28/1/2418   

سعيد بن جبير   693
 وفقهه 

علي بن حسني 
 هور سوادي مش

عبدالعزيز بن . د الفقه ماجستري
 علي الغامدي

4/4/2442  12/8/2446  

السفيه وأحكامه   694
في الفقه 
 اإلسالمي

اجلوهره بنت 
 سعد العبودي

فهد بن . د الفقه ماجستري
الكرمي عبد

 السنيدي

25/1/2424  12/2/2428  

السقط ونوازله قي   695
 الفقه اإلسالمي

فاطمة بنت 
 إبراهيم الضالع

وفاء بنت  . د الفقه ماجستري
 العزيز السويلمعبد

  ه5/2/2424

السكان والتنمية   696
 من منظور إسالمي 

 بنالعزيز عبد
اهلل عبد

 اخلضريي
 

محد سليمان . د االقتصاد ماجستري
 املشوخي

14/8/2446  22/22/2441  

سلطة المتعاقدين   697
 على المال
 المرهون

عبود بن علي 
 بن درع

بن صاحل . د.أ الفقه دكتوراه
 عثمان اهلليل

21/8/2428  12/1/2414  

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
سلطة ولي األمر   698

في تحديد سلطة 
 القاضي

حممد بن 
 اهلل املرزوقيعبد

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 علي الركبان

11/21/2442  2/1/2441  

  21/5/2422  21/6/2424محد بن . د االقتصاد ماجستريزيد بن حممد سلوك المستهلك   699
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 االقتصادفي 
 اإلسالمي

الرمحن اجلنيدل  عبد الرماين
سيف الدين . د، 

 .تاج الدين 
سماحة اإلسالم   711

مع غير المسلمين 
 في بالد اإلسالم

 بنالعزيز عبد
أمحد بن غرم 
 اهلل الغامدي 

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

بن  إبراهيم. د
 حممد الفايز

11/5/2414  21/2/2416  

السنن الربانية في   711
 التصور اإلسالمي 

راشد بن سعيد 
 شهوان 

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

طاهر راغب . د
 حسني

1/5/2448  5/22/2422  

السؤال وأثره في   712
مسائل أصول 

 الفقه

موضي بنت 
 حممد اجلابر

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن  . د.أ
 سراححممد ال

  ه1/6/2422

عبداهلل بن  ســـوق الــمـال   713
 حممد الرزين

حممد حامد . د االقتصاد ماجستري
 الزهار

14/8/2446  21/24/2441  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الشامل في شرح   714

أصول البزدوي 
ألبي حنيفة أمير  

–ي كاتب اإلتقان
–الجزء الثامن 
من –القسم األول 

الشرط الثالث 
للقياس حتى باب 

دراسة -الطرد
 وتحقيقا

أمحد بن 
سليمان 
 الراجحي

أصول  ماجستري
 الفقه

عبداحلميد . د.أ
 علي أبو زنيد بن

6/2/2421  26/22/2411  

الشامل في شرح   715
أصول البزدوي 
ألبي حنيفة أمير  
–كاتب اإلتقاني 

الجزء الخامس 
أقسام من باب 

السنة إلى آخر 
باب الطعن يلحق 
الحديث من قبل 

دراسة –غير راويه 
 -وتحقيقا

سعيد بن سعد 
 العمريمجعان 

أصول  دكتوراه
 الفقه

موسى بن علي . د
 فقيهي

25/2/2421  21/2/2415  

الشامل في شرح   716
أصول البزدوي 
ألبي حنيفة أمير  
–كاتب اإلتقاني 

الجزء السابع من 
باب تقسيم السنة 

ى آخر الشرط إل

فيصل بن سعود 
 احللييب

 

أصول  دكتوراه
 الفقه

علي بن سعد . د.أ
 الضوحيي

24/1/2421  22/4/2414  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الثاني من شروط 

دراسة –القياس 
 -وتحقيقا

الشامل في شرح   717
أصول البزدوي 
ألبي حنيفة أمير  
–كاتب اإلتقاني 

الجزء التاسع من 
باب معرفة أحوال 
المجتهدين إلى 

من القسم الثاني 
باب معرفة أقسام 

السبب والعلة 
والشرط والعالمة 

 -دراسة وتحقيقا–

 بنالقادر عبد
ياسني بن ناصر 

 اخلطيب

أصول  دكتوراه
 الفقه

د فهد بن حممد .أ
 السدحان

2/2/2421  11/8/2412  

الشامل في شرح   718
أصول البزدوي 
ألبي حنيفة أمير  
–كاتب اإلتقاني 

الجزء الرابع من 
باب الصريح 

ة  إلى آخر والكناي
باب بيان أسباب 

دراسة –الشرائع 
 -وتحقيقا

عيسى بن حممد 
 البليهد

أصول  دكتوراه
 الفقه

عبداحلميد . د.أ
 علي أبو زنيد بن

11/8/2428  11/1/2414  

الشامل في شرح   719
أصول البزدوي 
ألبي حنيفة أمير  
–كاتب اإلتقاني 

اهلل بن عبد
 ناصر الناصر

أصول  دكتوراه
 الفقه

إبراهيم بن . د
 اهلل الرباهيمعبد

24/1/2421  16/1/2411  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الجزء السادس من 
باب المعارضة إلى 

آخر باب بيان 
– لنبي أفعال ا
 -وتحقيقا دراسة

الشامل في شرح   711
أصول البزدوي 
ألبي حنيفة أمير  
–كاتب اإلتقاني 

من القسم الثاني 
وهو السبب 

والعلة والشرط 
والعالمة وأقسامها 
إلى آخر الكتاب 

 ة وتحقيقادراس–

فيصل بن عامر 
 الذوييب

أصول  ماجستري
 الفقه

فهد بن حممد . د.أ
 السدحان

22/1/2421  22/2/2414  

الشامل في شرح   711
أصول الفقه 
للبزدوي ألبي 

حنيفة أمير كاتب 
الجزء  –اإلتقاني 
القسم -الثامن
من باب  -الثاني

الطرد أحد قوادح 
العلة حتى آخر 

أنواع االستحسان 
 قادراسة وتحقي–

محد بن عبداهلل 
 احلماد

أصول  ماجستري
 الفقه

علي بن سعد . د.أ
 الضوحيي

4/2/2421  11/8/2411  

الشبهات المتعلقة   712
باألدلة المختلف 

–فيها واالجتهاد 

مشاعل بنت 
سلطان 
 الشنيفي

أصول  ماجستري
 الفقه

علي بن . د
 العزيز املطروديعبد

11/2/2422   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 -دراسة أصولية

 
الشخصية   713

لشركات  الحكمية
األموال المعاصرة 

 دراسة فقهية –
 

أمحد بن حممد 
 الرزين

أمحد بن . د.أ الفقه ماجستري
 يوسف الدريويش

1/8/2412  2/21/2415  

الشخصية ومنهج   714
اإلسالم في بنائها 

 ورعايتها

  

ناصر بن 
 اهلل الرتكيعبد

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

طاهر بن راغب . د
 حسني

4/6/2444  14/6/2441  

شرح الزيادات   715
لإلمام المعروف 

بقاضيخان 
البخاري ـ دراسة 

 وتحقيقاً 

 

قاسم أشرف 
 نور أمحد

مساعد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 قاسم الفاحل

4/8/2422  11/1/2421  

شرح المختصر   716
في أصول الفقه 
للعالمة محمود 

مسعود  بن
ت ) الشيرازي 

من أول ( 124
باب العام 

والخاص إلى آخر 
اس باب القي

  وتحقيقاً دراسة 

 بنعبدالرمحن 
 حممد العجالن

أصول  دكتوراه
 الفقه

عياض بن . د.أ
 نامي السلمي

24/2/2421  1/1/2416  

  14/1/2412  11/22/2426عياض بن . د.أصول أ دكتوراه بناللطيف عبدشرح المختصر في   717
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
أصول الفقه للعالمة 
محمود الشيرازي 
من أول الكتاب 
إلى نهاية مباحث 

-األمر والنهي 
  -دراسة وتحقيقا

 نامي السلمي الفقه سعود الصرامي

شرح المغني في   718
أصول الفقه 
 بنللشيخ منصور 

أحمد القاآني من 
باب اإلجماع إلى 

آخر الكتاب 
  تحقيقا ودراسة

 

بن  حممد
العزيز عبد

 املبارك

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالعزيز عبد. د.أ
 الرمحن الربيعةعبد

8/1/2424  16/2/2421  

شرح المغني في   719
أصول الفقه 

لعالء الدين على 
بن عمر القره 

حصاري الحنفي 
من ، 844: ت

باب البيان إلى 
 –نهاية الكتاب 
 -دراسة وتحقيًقا 

مىن بنت 
الرمحن عبد

 املعيذر

أصول  دكتوراه
 الفقه

الكرمي عبد . د.أ
 بن علي النملة 

11/4/2424  

شرح المغني في   721
أصول الفقه 

ن على لعالء الدي
بن عمر القره 

حصاري الحنفي 
من ، 844: ت

دليل بنت 
 سعود السياري 

أصول  دكتوراه 
 الفقه

الكرمي عبد . د.أ
 بنت علي النملة 

11/4/2424  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
بداية الكتاب إلى 

نهاية الحجج 
دراسة  –الشرعية 

 -وتحقيًقا 
شرح مختصر   721

القدوري لإلمام 
أبي نصر أحمد 
بن محمد بن 
 محمد البغدادي

ر باألقطع المشهو 
المتوفى سنة 

من أول (  414)
كتاب البيع إلى 

آخر كتاب الخلع 
 تحقيقا

 

نوال بنت 
 عبداهلل الطيار

 بنعبدالعزيز . د.أ الفقه دكتوراه
 زيد الرومي

8/22/2412   

شرح مختصر   722
القدوري لإلمام 
أبي نصر أحمد 
بن محمد بن 

محمد البغدادي 
المشهور باألقطع 

المتوفى سنة 
أول من (  414)

كتاب الظهار إلى 
آخر الكتاب 

–  ةتحقيقا ودراس
 
 

فهد بن عبداهلل 
بن علي 
 السلمي

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 حممد السلطان

8/22/2412  14/22/2418  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 

شرح مختصر   723
القدوري،ألبي 
نصر أحمد بن 

محمد البغدادي 
الحنفي المشهور 
باألقطع من أوله 
إلى آخركتاب 
الحج تحقيقا 

 ودراسة

براهيم بن إ
 حممد أكرب

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 حممد السلطان

1/2/2412  1/6/2411  

األنوار  شرح منار  724
لشرف الدين بن 
كمال القريمي 

من بداية الكتاب )
نهاية إلى 

االستدالالت 
دراسة  (الصحيحة

 وتحقيقاً 

خالد بن محد 
 الزعايب

أصول  ماجستري
 الفقه

العزيز بن عبد . د
 ملشعلالرمحن اعبد

24/1/2411  6/1/2421  

شرح منار األنوار   725
لشرف الدين بن 
كمال القريمي 

من فصل )
االستدالالت 

الفاسدة إلى نهاية 
دراسة ( الكتاب

 وتحقيقاً 

 

صاحل بن حممد 
 املشعري

أصول  ماجستري
 الفقه

العزيز بن عبد . د
 الرمحن املشعلعبد

24/1/2411  25/6/2421
 ه

  4/1/2414  1/1/2425 بنالكرمي عبد. د.أأصول  ماجستريخدجية بنت شرح منهاج   726
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
ب البيضاوي لشها

الدين الرملي من 
االشتقاق إلى 

نهاية مسائل النهي 
 دراسة وتحقيقا 

 علي النملة الفقه محد الطيار

شرح منهاج   727
البيضاوي لشهاب 
الدين الرملي من 
أوله إلى نهاية 
تقسيم األلفاظ 
باعتبار داللتها ـ 
  دراسة وتحقيقا

نصرة بنت 
 اهلل الناصرعبد

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالكرمي عبد. د.أ
 علي النملة

1/1/2425  21/2/2414  

الشركات   728
دراسة : المختلطة

 فقهية

عمر بن 
العزيز عبد

 السعيد

العزيز بن زيد عبد الفقه دكتوراه
 الرومي

15/2/2411  11/22/2421
 ه

الشروط األصولية   729
في باب األدلة 
 المختلف فيها
 جمعا ودراسة

 

خولة بنت 
الرمحن عبد

 اخلميس

أصول  ماجستري
 الفقه

بن مسلم  . د
 حممد   الدوسري

 

8/6/2424   

الشروط األصولية   731
في دالالت 

األلفاظ واالجتهاد 
والتقليد والفتوى 

والتعارض 
جمعاً  –والترجيح 

 -ودراسة 

هيا بنت عوض 
 القرين

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد   بن مسلم . د
 سريالدو 

 

14/4/2424   

   1/1/2424حممد   بن مسلم . دأصول  ماجستريمرفت بنت الشروط األصولية   731
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
في مسائل الحكم 

واألدلة المتفق 
جمعا -عليها 

 ودراسة

 الدوسري الفقه راشد الغنام

 

الشروط التعويضية   732
في المعامالت 

 المالية

عياد بن 
 عساف العنزي

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 سلطانحممد ال

2/22/2412  2/2/2418  

الشروط في   733
 النكاح 

إبراهيم بن 
اهلل عبد

 العجالن

الشيخ األستاذ  الفقه ماجستري
عبدالعزيز بن حممد 

 الداود

4/1/2446  21/4/2424  

الشروط في عقد   734
 البيع 

 
 

صاحل بن حممد 
 السلطان 

 بنعبدالكرمي . د.أ الفقه ماجستري
 حممد الالحم

24/4/2444  14/8/2446  

الشيخ مصطفى   735
صبري وموقفه من 

 الفكر الوافد 

مفرّح بن 
سليمان 
 القوسي 

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

عبداهلل بن . د.أ
 إبراهيم الطريقي

21/8/2445  21/22/2441  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الصراع بين   736

 الثقافتين
اإلسالمية والغربية 

 في مالي

عمر بن طاهر 
 األنصاري

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

ناصر بن . د
 عبدالرمحن اليحىي

25/24/2426  11/8/2414  
 

صكوك االستثمار   737
دراسة فقهية  –

 تأصيلية

 

 اللطيفعبد

 احلليمعبد

 العبداللطيف

صاحل بن حممد  الفقه دكتوراه
 السلطان

 ه25/1/2422  28/1/2418

الصلح في   738
 الخصومات 

أمحد بن صاحل 
 الرباك 

إبراهيم بن . د الفقه ماجستري
 العزيز الغصنعبد

1/8/2425  21/8/2428  

الصلح في   739
 الشريعة اإلسالمية 

 بنجميد الدين 
منهاج الدين  

 كامل

حممد احلسيين . د الفقه دكتوراه
 حنفي

5/1/2211  22/8/2442  

الصناديق   741
 –االستثمارية 

قهية دراسة ف
 تطبيقية

حسن غالب 
 بن حسن دائلة

حسني بن  . د الفقه  دكتوراه 
 اهلل العبيديعبد

25/44/2411   

الصورية في   741
المعاوضات 

دراسة  -المالية
 -فقهية

عبداحلكيم بن 
مزروع بن 

 عبداهلل املزروع

عبداهلل موسى   . د.أ الفقه ماجستري
 العمار

 

15/24/2422   

الصيرفي وآراؤه   742
ـ جمعا األصولية 

 وتوثيقا ودراسة 

سعيد بن سعد 
 العمريمجعان 

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالعزيز عبد. د.أ
 الرمحن الربيعةعبد

24/1/2424  /6/2428  

صيغ العقود في   743
 الفقه اإلسالمي

صاحل بن 
العزيز عبد

 الغليقة

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عثمان اهلليل

14/5/2425  11/1/2412  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الضرر والتعويض   744

عنه في الفقه 
 اإلسالمي

املدين بن  حممد
 بوساق

حسن . د.أ الفقه ماجستري
 صبحي أمحد

6/1/2444  8/5/2441  

الضرورة   745
وأحكامها في 

 الشريعة اإلسالمية 

حسن بن  حممد
 علي عبريي

بن  عدنان. د الفقه ماجستري
 خالد الرتكماين

4/4/2442  2/8/2445  

ضوابط اإلنتاج   746
 االقتصادفي 

اإلسالمي وأثرها 
على اإلنتاج 
 واإلنتاجية 

سعد بن  خالد
 املقرن 

وجدي حممود . د.أ االقتصاد دكتوراه
. د، . حسني 

حممد أنس الزرقاء 
. 

1/2/2424  22/2/2421 

ضوابط الحرية   747
الفكرية في 

رها اإلسالم وأث
 الثقافةفي 

 اإلسالمية 

 بن اللطيفعبد
احلليم عبد

 اللطيف عبدال

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

 بن الرمحنعبد. د.أ
 زيد الزنيدي

16/2/2425  21/1/2421  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
_ الطب البديل   748

 _دراسة فقهية 
نت هند ب

اللطيف عبد
 السلمي

حسني بن  . د الفقه دكتوراه 
 اهلل العبيديعبد

اهلل بن عبد . د 
 حممد البداح

  

25/2/2421   

الطرق المختلف   749
فيها في إثبات 
 جريمة القتل 

صاحل بن 
 اهلل الالحم عبد

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 حممد الطيار

11/5/2444  12/8/2446  

طرق تحديد   751
ثمن  العاقدين

 المبيع

عبدالعزيز بن 
 إبراهيم الشبل

عبدالعزيز زيد . د.أ الفقه ماجستري
 الرومي

1/2/2412  18/24/2415  
 

طرق داللة   751
األلفاظ على 
األحكام عند 
الحنفية وأثرها 

 الفقهي 

 بنالكرمي عبد
 علي النملة

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد بن . د
 صدقي البورنو

25/2/2444  24/21/2441  

نورة بنت  الق البدعي الط  752
 اهلل املطلق عبد

حسني بن . د الفقه ماجستري
 اهلل العبيديعبد

22/6/2426  16/22/2428  

الطلب   753
االستهالكي في 

 االقتصاد
 اإلسالمي

فاحل بن عبداهلل 
 احلقباين

مسعد السعيد . د االقتصاد ماجستري
. دالسيد رجب  ، 
أنس مصطفى 

 الزرقاء

21/2/2448  8/22/2422  

الطوارئ على النية   754
 في العبادات

إميان بنت حممد 
 املشرف

حممد بن . د.أ الفقه ماجستري
 أمحد الصاحل

11/2/2411  11/4/2416  
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ظاهرة االبتعاث   755

في البالد العربية 
وآثارها الثقافية ـ 

ة في دراسة نقدي
 ضوء اإلسالم

ضياء الدين 
حسن 
 األنصاري

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حلمي . د. أ
 املنعم صابرعبد

25/2/2426  1/21/2414  
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اإلثبات دراسة    756

 فقهية تطبيقية
الرمحن بن عبد

العزيز عبد
 القاسم

الشيخ عبداهلل بن  الفقه ماجستري
 حممد بن خنني

 طوي قيده  11/2/2422

العبادات الواردة   757
على وجوه 

جمعاً  –متعددة 
 ودراسة

الزهراء بنت 
عبدالرمحن 
 املطرودي

نورة بنت  . د الفقه ماجستري
 اهلل املطلقعبد

1/1/2424  24/6/2422
 ه

العدالة في   758
 الواليات الشرعية 

خالد بن حممد 
 شودالر 

الشيخ األستاذ  الفقه ماجستري
عبدالعزيز بن حممد 

 الداود

1/2/2441  28/2/2424  

العزل عن   759
الواليات النيابية 

في الفقه 
 اإلسالمي

اهلل بن عبد
 صاحل الكنهل

بندر بن فهد . د الفقه دكتوراه
 السويلم

11/5/2426  22/1/2412  

-العطور وأثرها   761
 دراسة فقهية

جناح عيسى 
 عقيالن

بن اهلل عبد . د.أ الفقه ستري ماج
 علي  الركبان

 ه2/1/2422  11/4/2411

عقد اإلجارة   761
ومدى تدخل 

 الدولة فيه

اهلل بن عبد
الواحد عبد

 اخلميس 

حممد احلسيين . د الفقه ماجستري
 حنفي

12/2/2211  1/6/2211  

 -عقد التخزين   762
 -دراسة فقهية 

أروى بنت 
 ناصر العضيب

بن سعد زيد  . د الفقه ماجستري
 الغنام

  ه21/1/2421

 –عقد التوريد   763
حقيقته ، 

وأحكامه في الفقه 
 اإلسالمي

  

عادل بن 
شاهني بن 
 حممد شاهني

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عثمان اهلليل

11/8/2412  21/2/2424  

–العقد المالي   764
 -دراسة تأصيلية

 بنالرمحن عبد
صاحل بن 

 سليمان احلجي

 بن غامن صاحل. د.أ الفقه دكتوراه
 السدالن

22/1/2415  2/1/2411  
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 بنالرمحن عبد عقد المقاولة   765

 عايد العايد
صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه

 عثمان اهلليل
22/2/2428  14/6/2412  

العقد على   766
موصوف في 

 الذمة

حممد احلسن 
 الددو بن

عبدالرمحن بن . د الفقه دكتوراه
 صاحل األطرم

 طوي قيده  21/24/2428

عقد على ال  767
موصوف في 

دراسة : الذمة
 تأصيلية 
 تطبيقية

الرمحن بن عبد
 اهلل جاسمعبد

فهد بن  . د الفقه دكتوراه
الكرمي عبد

 السنيدي

15/2/2411   

العقد من الباطن   768
في الفقه 
 اإلسالمي

سامي بن 
عبدالعزيز بن 
 عبداهلل املاجد

فهد بن . د الفقه دكتوراه
عبدالكرمي 
 السنيدي

2/2/2415  - 

عقد نقل   769
: التكنولوجيا

 فقهية دراسة

أمحد بن فهد 
 الفهد

مساعد بن  . د الفقه دكتوراه
 قاسم الفاحل

25/2/2411  11/21/
 ه2422

العقل مجاالته   771
وآثاره في ضوء 

 اإلسالم

 

 بنالرمحن عبد
 زيد الزنيدي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد السيد . د
 الوكيل

11/2/2442  14/6/2442  

 العقوبات  771
المختلف 

 عليهافي جرائم
 الحدود

علي بن 
الرمحن عبد

 احلسون

عبداهلل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 سعد الرشيد

24/4/2444  21/5/2441  

عقوبة الزنا   772
 وشروط تنفيذها

صاحل بن ناصر 
 اخلزمي 

الشيخ صاحل بن  الفقه ماجستري
 عبدالعزيز املنصور

22/2/2211  24/1/2211  

 بناهلل عبد. د. أ الفقه ماجستريد بن فه العقوبة بالتشهير   773
 علي الركبان

21/1/2428  24/2/2412  
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العزيز عبد

 الوهيب 
–العقوبة بالغرامة   774

أحكامها 
 -وتطبيقاتها

كامل بن حممد 
بن سعد 
 الغامدي

خالد بن علي . د.أ الفقه ماجستري
 املشيقح

25/1/2415  21/5/2418  

العقوبة بالقتل في   775
 الشريعة اإلسالمية

سعد مد بن حم
 الغامدي

 بنعبدالعزيز . د.أ الفقه دكتوراه
 السعيدعبدالرمحن 

12/5/2442  11/4/2441  

: عقود اإلذعان  776
دراسة تأصيلية 

 تطبيقية

حممد بن 
الكرمي عبد

 احلميدي

حسني بن  . د الفقه ماجستري
 اهلل العبيديعبد

24/1/2411  28/1/2421
 ه

عقود التجارة   777
دراسة  –الدولية 
 أصيليةفقهية ت

 

 حممد ماجد

 السلمي
اهلل بن عبد. د.أ الفقه  دكتوراه 

 موسى العمار

42/42/2411  16/2/2424
 ه

 –عقود التوزيع   778
دراسة فقهية 

 تطبيقية

فهد بن صاحل 
 الباحوث

اهلل بن علي عبد الفقه دكتوراه
 الركبان

28/1/2418  11/22/
 ه2422

 –عقود السياحة   779
 -دراسة فقهية

عبداإلله بن 
 السيفسعود 

حسني بن . د الفقه دكتوراه
 عبداهلل العبيدي

1/1/2422   

العقود المالية   781
المركبة دراسة 
فقهية تأصيلية 

 وتطبيقية

عبداهلل بن 
 حممد العمراين

أمحد بن . د الفقه دكتوراه
 يوسف الدريويش 

خالد بن . د، 
 الرمحن املشعلعبد

5/8/2411  11/22/
2415 

 

العالج بالخاليا   781
دراسة -الجذعية 

 فقهية

اهلل عبدبدرية 
 الغامدي

 بناهلل عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 . دموسى العمار ، 

العزيز  حممد عبد
 السويلم

21/22/2411   

/11/22  4/1/2446عدنان بن . د الثقافة دكتوراهسعيد بن العالقات   782
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الخارجية للدولة 
اإلسالمية ـ دراسة 

 مقارنة 

عبداهلل حارب 
 املهريي

اإلسالم
 ية

  2441 حممد الزرزور

عالقة الحقيقة   783
والمجاز بدالالت 

األلفاظ عند 
 األصوليين

أرين بنت 
 إبراهيم احلامد

أصول  ماجستري 
 الفقه 

صباح حممود . د
 عثمان

21/1/2421   

العالقة بين   784
الحاكم 

والمحكوم في 
اإلسالم والنظم 

 الديمقراطية 

حممد بن 
الرمحن عبد

 احلقيل

 الثقافة دكتوراه
ماإلسال
 ية

حممد بن . د
 اهلل عرفهعبد

12/8/2445  14/8/2448  

العالقة بين   785
الكتاب والسنة 
عند األصوليين ـ 

دراسة نظرية 
 تطبيقية

اهلل عبدبن  أمحد
 الضوحيي

أصول  ماجستري
 الفقه

فهد بن حممد . د.أ
 السدحان

21/2/2421  15/21/
2424  

العالقة بين   786
مقاصد الشريعة 
 والقواعد الفقهية 

ة بنت حممد منري 
 العنزي

أصول  ماجستري
 الفقه

وليد بن فهد  . د
 الودعان

21/1/2424  

علم أصول الفقه   787
في القرن 

الخامس الهجري 
دراسة تأريخية 

 وتحليلية

عثمان بن حممد 
األخضر 
 شوشان

أصول  دكتوراه
 الفقه

يعقوب بن . د
عبدالوهاب 
 الباحسني

2/1/2428  12/2/2415  

   28/2/2416  11/2/2421يعقوب بن . دأصول  دكتوراهمجيل بن علم أصول الفقه   788
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رن السابع في الق

دراسة  –الهجري 
 تأريخية وتحليلية

احملسن عبد
 اخللف

الوهاب عبد الفقه
 الباحسني

علم أصول الفقه   789
في القرن 

السادس الهجري 
دراسة تاريخية 

 وتحليلية

مشعل بن 
 ممدوح آل علي

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بن العزيزعبد. د.أ
 الرمحن الربيعةعبد

25/2/2421  24/4/2415  

عمل المرأة في   791
 الفقه اإلسالمي

هيلة بنت 
 إبراهيم التوجيري

 بنالعزيز عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 زيد الرومي

6/4/2416  15/5/2424  

عمل المرأة في   791
المملكة العربية 
السعودية وآثاره 

ـ دراسة الثقافية 
   وتقويما

حممد بن 
ز العزيعبد

 السديري

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد بن . د
 اهلل عرفهعبد

2/1/2425  24/2/2421  

العمل والعمال   792
 في ضوء اإلسالم 

عبداهلل بن 
عبدالرمحن 
 السعيدي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

عبداهلل بن . د.أ
 إبراهيم الطريقي

26/8/2441  8/22/2441  

العموالت   793
المصرفية حقيقتها 

 ها الفقهيةوأحكام

 بنعبدالكرمي 
 حممد السماعيل

عبدالرمحن بن . د الفقه دكتوراه
. د،  صاحل األطرم

عبداهلل بن سليمان 
 الباحوث

14/1/2414  1/6/2411  

 -ى عموم البلو   794
دراسة نظرية 

 -تطبيقية

 

مسلم بن حممد 
 الدوسري

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالرمحن عبد. د
 اهلل الشعالنعبد

11/5/2426  18/21/
2421  

أصول  ماجستريمحمد بن العموم المعنوي   795
 الفقه

عياض بن . د.أ
 نامي السلمي

22/22/2428  8/1/2411  
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عبداهلل بن  عند األصوليين

 عبدالكرمي

 
العنصرية في   796

 ميزان اإلسالم 
عابد بن 
سليمان 
 املشوخي

 

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

عمربن عبداهلل .أ
 عوده اخلطيب

11/5/2444  28/1/2446  

 –العنف األسري   797
دراسة فقهية 

 -تطبيقية

سليمان بن 
ضيف اهلل 
 اليوسف

 بن صاحل. د.أ الفقه دكتوراه
 اهلل  الالحمعبد

 

1/1/2422  11/4/2424 
  

عوامل انتشار   798
اإلسالم ومعوقاته 
مع دراسة تطبيقية 

على جنوب 
 السودان

 

إبراهيم بن 
الكرمي عبد

 السنيدي

 الثقافة دكتوراه
ماإلسال
 ية

حممد رأفت . د
 سعيد

14/1/2448  24/22/
2421  

العوض المتغير   799
في العقود المالية 

 -دراسة فقهية  –

أمحد بن 
الرمحن عبد

 اجلفايل 

الرمحن بن عبد . د الفقه ماجستري
 عايد العايد

  ه12/6/2422

عوض المثل في   811
 الفقه اإلسالمي

 

علي بن أمحد 
 معشي

 بنالعزيز عبد. د الفقه دكتوراه
 علي الغامدي

 

18/2/2424  6/1/2412  

بان أعيسى بن   811
 وآراؤه األصولية

 

عيسى بن حممد 
 البليهد

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالشيخ عبداهلل 
 حممد الرسيين

24/1/2421  12/5/2426  
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عيون األدلة في   812

مسائل الخالف 
بين فقهاء 

ـ للقاضي  األمصار
أبي الحسن علي 
بن عمر البغدادي 

اب من بداية كت
الطهارة إلى نهايته 

 ـ تحقيقاً ودراسة

 بناحلميد عبد
 سعد السعودي

مساعد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 قاسم الفاحل

25/1/2421  22/1/2428  
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الغاية عند   813

األصوليين وأثرها 
 في الفقه

بن  يوسف
 شراححسن ال

أصول  ماجستري
 الفقه

 بن الرمحنعبد. د
 اهلل الدرويشعبد

11/1/2424  16/8/2426  

غاية المحصول   814
على معاني منتهى 
الوصول لجمال 

 الدين 
اهلل عبدأبي محمد 

بن محمد بن 
عثمان المسيلي 

من  144: ت
أول الكتاب إلى 
نهاية النوع األول 
من األدلة الشرعية 

دراسة وتحقيًقا  –
- 

ن علي ب
 سليمان الدويخ

أصول  دكتوراه
 الفقه

عائض بن  . د
 اهلل الشهراينعبد

  ه11/4/2424

غاية المحصول   815
على معاني منتهى 
الوصول لجمال 

 الدين 
اهلل عبدأبي محمد 

بن محمد بن 
عثمان المسيلي 

من  144: ت
دليل السنة إلى 

 –نهاية المفهوم  
 -دراسة وتحقيًقا 

فرح بنت فهد 
 اخلريصي

أصول  دكتوراه
 الفقه

اللطيف عبد . د.أ
 بن سعود الصرامي

  ه11/4/2424

غاية المحصول   816
على معاني منتهى 

حممد بن 
اهلل بن عبد

أصول   دكتوراه
 الفقه

اللطيف عبد د.أ
 بن سعود الصرامي

11/4/2424  
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الوصول لجمال 
 الدين 
اهلل عبدأبي محمد 

بن محمد بن 
عثمان المسيلي 

من  144: ت
مباحث النسخ 

إلى آخر الكتاب 
دراسة وتحقيًقا  –

- 

 عيسى والد

الغزو الثقافي في   817
مناهج التعليم في 
فلسطين وآثاره 

   2261منذ سنة 

حممود تيسري 
 الشخشري

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

زيد بن  إبراهيم. د
 الكيالين

2/8/2445  16/6/2448  

الغزو الفكري في   818
 الخليج العربي 

بن  سعيد
 اهلل حاربعبد

 ياملهري 

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

  24/6/2445  1/2/2441 عزالدين إبراهيم. د

الغلو في الدين   819
في حياة 

المسلمين 
المعاصرة ـ دراسة 

 نقدية 

 بن الرمحنعبد
معال اللوحيق 

 املطريي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

زين العابدين .أ
 الركايب

22/22/2448  22/2/2421  
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الفائق في أصول   811

الفقه لصفي الدين 
الهندي ـ دراسة 

 وتحقيقا 

علي بن 
العزيز عبد

 العمرييين

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بناهلل عبد: الشيخ
 الرمحن الغديانعبد

11/2/2441  1/5/2445  

فاعلية السياسة   811
النقدية في 

 االقتصاد
اإلسالمي دراسة 
مقارنة بالنظام 

 الرأسمالي

 بنعبدالكرمي 
 أمحد شائع قايد

خالد بن محد . د االقتصاد ماجستري
 القدير

14/8/2426  26/1/2412  

فرق القاضي في   812
 النكاح 

مصطفى بن 
أمحد بن 

 مصطفى جنيب

مساحة الشيخ  الفقه ماجستري
عبدالعزيز بن 

 عبداهلل  آل الشيخ

4/4/2442  11/1/2445  

الفروق األصولية   813
في اإلجماع 

والقياس جمعا 
 وتوثيقا ودراسة

نوف بنت 
 ماجد الفرم

أصول  ماجستري
 الفقه

عياض بن . د.أ
 نامي السلمي

1/2/2412  16/8/2411  

الفروق األصولية   814
في األدلة 

المختلف فيها 
جمعاً وتوثيقاً 

 ودراسة

نوف بنت 
 عبداهلل العتييب

أصول  ماجستري
 الفقه

اهيم بن إبر . د
 اهلل الرباهيمعبد

24/8/2412  1/2/2411  

الفروق بين الفروع   815
الفقهية عند اإلمام 
النووي في كتاب 

جمًعا _ البيع 
 _وتوثيًقا ودراسة

فاطمة بنت 
 حممد الغامدي

حممد بن  . د الفقه ماجستري
 سعود اخلميس

12/4/2421  

الفروق بين الفروع   816
الفقهية عند اإلمام 

وضحا بنت 
 مساعد املطريي 

حيىي بن علي  . د الفقه  ماجستري 
 العمري

6/6/2421  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 النووي في كتاب

الجنايات والديات 
ودعوى الدم 

والقسامة 
والشهادة على 

جمًعا _ الدم 
 _وتوثيًقا ودراسة

الفروق بين الفروع   817
الفقهية عند اإلمام 
النووي في كتاب 

جمًعا -الحج 
 - وتوثيًقا ودراسة

زهراء بنت علي 
 سي العب

وفاء بنت  . د الفقه ماجستري
 العزيز السويلم عبد

12/4/2421  

الفروق بين الفروع   818
الفقهية عند اإلمام 
النووي في كتاب 
الزكاة والصيام 

_ واالعتكاف  
جمًعا وتوثيًقا 

 _ودراسة 

خلود بنت 
 سعد السريع

وفاء بنت  الفقه ماجستري
 العزيز السويلمعبد

  ه1/4/2421

وع الفروق بين الفر   819
الفقهية عند اإلمام 
النووي في كتاب 
السلم إلى باب 

جمًعا _ الحجر 
 _وتوثيًقا ودراسة

اهلل بن عبد
العزيز عبد

 املسند

حممد بن  . د الفقه ريماجست
 حسن آل الشيخ

 22/1/2424 ه18/5/2421

الفروق بين الفروع   821
الفقهية عند اإلمام 
النووي في كتاب 

فيصل بن حممد 
 مندين

أمحد بن حممد  . د الفقه ماجستري
 اخلضريي

25/2/2422  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
جمًعا _ الصالة 

 _وتوثيًقا ودراسة

الفروق بين الفروع   821
الفقهية عند اإلمام 
النووي في كتاب 
النكاح إلى آخر 

_  النفقاتكتاب 
جمًعا وتوثيًقا 

 _ودراسة

مسية بنت علي 
 الغامن

حيىي بن علي  . د الفقه ماجستري
 العمري

  ه24/4/2421

فقهية الفروع ال  822
عند اإلمام النووي 
من كتاب اإلمامة 
وقتال البغاة حتى 

جمًعا _ األيمان 
 _وتوثيًقا ودراسة

جنالء بنت 
 اهلل اخلضريعبد

أمحد بن علي  . د الفقه ماجستري
 املوايف 

  ه24/6/2422

الفروق بين الفروع   823
الفقهية عند شيخ 

تيمية  بناإلسالم 
في  -رحمه اهلل–

الطهارة والصالة 
جمعاً  -ة والزكا

 وتوثيقاً ودراسة

مها بنت 
 اهلل العبوديعبد

مساعد بن . د.أ الفقه ماجستري
 قاسم الفاحل

2/8/2414  24/21/2418  

الفروق بين الفروع   824
الفقهية عند شيخ 

تيمية  بناإلسالم 
في الصيام والحج 

والجهاد 
جمعا  -والحسبة

هيفاء حممد 
 السديس

سعد بن خالد  . د الفقه ماجستري 
 اخلشالن

2/2/2411   
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
- وتوثيقا ودراسة

الفروق بين الفروع   825
الفقهية عند شيخ 

تيمية  بناإلسالم 
-في المعامالت 
جمعاً وتوثيقاً 

 -ودراسة

عبدالعزيز بن 
 بنعبدالرمحن 

 صاحل الشريدة

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 حممد احلسن

24/4/2415  12/22/2411  

الفروق بين الفروع   826
 الفقهية عند شيخ

تيمية  بناإلسالم 
من باب –

الجنايات إلى باب 
جمعاً –اإلقرار 

 - وتوثيقاً ودراسة

ابتهال بنت 
 عبدالعزيز املربد

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 حممد احلسن

2/4/2415  24/5/2411  

الفروق بين الفروع   827
الفقهية عند شيخ 

تيمية  بناإلسالم 
من كتاب  –

النكاح إلى آخر 
–كتاب النفقات 

معاً وتوثيقاً ج
 -ودراسة

وفاء بنت 
عبدالرمحن 

 الفريان

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 حممد احلسن

24/4/2415   

الفروق بين الفروع   828
بين الفقهية عند 

المالكية في 
 االعتكاف والحج 

مالك بنت 
 حممد السديس

فاطمة بنت  . د.أ الفقه دكتوراه
 اجلار اهلل  حممد

11/4/2424  

لفروع الفروق بين ا  829
الفقهية عند 

المالكية في الزكاة 

داود بن حممد 
 آل داود

الوليد بن  . د.أ الفقه دكتوراه
الرمحن آل عبد

 فريان

  ه24/6/2422
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
جمًعا  –والصيام  

 -ودراسة 
الفروق بين الفروع   831

الفقهية عند 
المالكية في 

جمًعا  –الصالة  
 -ودراسة 

مىن بنت 
 اهلل الناصرعبد

ل حامد بال. د الفقه دكتوراه
 بالل

  ه8/6/2422

الفروق بين الفروع   831
الفقهية عند 
المالكية في 

جمًعا  –الطهارة 
 -وتوثيًقا ودراسة 

جواهر بنت 
 حممد الزومان 

اهلل بن عبد . د.أ الفقه ماجستري
 حممد اخلميس

  ه4/1/2421

الفروق بين الفروع   832
الفقهية عند 
المالكية في 

القضاء والشهادة 
جمًعا ودراسة  –

- 

آمنة بنت 
 اهلل الزبن عبد

السيد  . د.أ الفقه دكتوراه
 رضوان مجعه

  ه8/6/2422

الفروق الفقهية   833
عند المالكية من 
باب الذكاة إلى 
نهاية ما اختص 

به النبي صلى اهلل 
عليه وسلم من 

جمًعا  –األحكام 
 -ودراسة 

ماجد بن بالل 
 شربه

عدالن بن  . د الفقه دكتوراه
 غازي الشمري

26/2/2424  

الفروق بين الفروع   834
الفقهية عند 
المالكية من 

زين العابدين 
بن الشيخ بن 

 أوزين

السيد  . د.أ الفقه دكتوراه
 رضوان بن مجعة

  ه8/6/2422
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
البيوع إلى نهاية 

جمًعا  –المقاصة 
 -ودراسة 

الفروع الفقهية من   835
باب الجنايات إلى 

 –آخر الردة 
 -جمًعا ودراسة 

عليا بنت 
 يلعثمان أبا اخل

صاحل بن  . د.أ الفقه دكتوراه
 عثمان اهلليل

2/4/2424  

الفروق بين الفروع   836
الفقهية عند 
المالكية من 

القراض إلى نهاية 
جمًعا  –اللقطة 

 -ودراسة 

مها بنت 
 اهلل العبودي عبد

نورة بنت  . د الفقه دكتوراه
 اهلل العبوديعبد

  ه8/6/2422

الفروق بين الفروع   837
الفقهية عند 

كية من المال
النكاح إلى نهاية 

جمًعا  –الحضانة 
 -ودراسة 

سلمى بنت 
 سامل اجلمعاين

أمحد بن علي  . د الفقه دكتوراه
 موايف

  ه8/6/2422

الفروق في الحكم   838
التكليفي ومسائل 

جمًعا _ التكليف 
 _وتوثيًقا ودراسة

بدرية بنت 
 اهلل السويدعبد

أصول  دكتوراه
 الفقه

د فهد بن حممد .أ
 السدحان 

  ه26/2/2421

الفروق في   839
االجتهاد والتقليد 

والتعارض 
والترجيح عند 

األصوليين جمعاً 
 ودراسة

نورة بنت 
العزيز عبد

 املوسى

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبدالكرمي . د.أ
 علي النملة

22/2/2412  11/24/2414  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الفروق في الحكم   841

جمًعا   -الوضعي 
  -وتوثيًقا ودراسة 

خريية بنت 
 هدحممد اجملا

أصول  دكتوراه
 الفقه

العزيز بن عبد . د
 الرمحن املشعلعبد

25/2/2421   

الفروق في   841
القواعد والضوابط 
الفقهية عند اإلمام 

في غير القرافي 
العبادات 

والمعامالت جمعاً 
 وتوثيقاً ودراسة

فوزية بنت 
هاجس 
 الشمري

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالرمحن عبد. د
 اهلل الشعالنعبد

1/8/2412  14/21/2411  

الفروق في   842
القواعد والضوابط 

الفقهية في 
العبادات 

والمعامالت عند 
اإلمام القرافي 
جمعاً وتوثيقاً 

 ودراسة

مها بنت 
 عبداهلل الصياح

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالرمحن عبد. د
 اهلل الشعالنعبد

21/6/2412  1/22/2418  

الفروق في داللة   843
المنظوم عند 

 –األصوليين 
وتوثيقا جمعا 

 -ودراسة 

أمل بنت 
 اهلل القحيزعبد

أصول  ماجستري
 الفقه

 بناحملسن عبد. د
 حممد الريس

5/2/2412  2/1/2411  

الفروق في داللة   844
غير المنظوم عند 
األصوليين جمعاً 

 وتوثيقاً ودراسة

حممد بن 
 سليمان العريين

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 حممد العنقري

24/24/2414  12/24/2412  

الفروق في   845
مباحث الكتاب 

هشام بن حممد 
 السعيد

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد بن . د
 الرزاق الدويشعبد

24/24/2414  28/22/2412  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
والسنة عند 

األصوليين جمعاً 
 وتوثيقاً ودراسة

الفروق في مسائل   846
أصول الفقه عند 

 بنشيخ اإلسالم 
جمعاً  –تيمية 

 وتوثيقاً ودراسة

 اإلله بنعبد
 متيم الدوسري

أصول  ماجستري
 الفقه

عبدالرمحن بن . د
 حممد السدحان

11/6/2424   

الفروق في مسائل   847
الحكم عند 

األصوليين ـ دراسة 
 نظرية تطبيقية 

راشد بن علي 
 احلاي

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بنالعزيز عبد. د.أ
 الرمحن الربيعةعبد

4/1/2446  11/21/2421  

بن  حممد المنذر بنفقه   848
 يمان اخللفسل

مساحة الشيخ  الفقه دكتوراه
عبدالعزيز بن 

 عبداهلل  آل الشيخ
 

21/1/2445  21/21/2422  

 بنالكرمي عبد  فقه أبي هريرة  849
 إبراهيم السلوم

مساحة الشيخ  الفقه دكتوراه
عبدالعزيز بن 

 عبداهلل  آل الشيخ
 

26/8/2441  18/5/2421  

فقه اإلمام ربيعة   851
مقرونا بأشهر آراء 

 لمجتهدين ا

علي بن فهد 
 العمرو

ناصر بن عقيل . د الفقه ماجستري
 الطريفي

1/4/2446  2/8/2441  

سليمان  فقه اإلمام  851
بن يسار في 

العبادات 
 والمعامالت 

 بن الشيخ عبداهلل الفقه ماجستري خالد أبو طنور 
 حممد الرسيين

21/8/2444  24/2/2448  

فقه الشيخ محمد   852
 الوهاب عبدبن 

ن حممد صاحل ب
 احلسن

 بنعبدالعزيز . د.أ الفقه ماجستري
 عبدالرمحن السعيد

11/5/2211  28/24/2211  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الفقه النافع   853

للسمرقندي ـ 
 تحقيقاً ودراسة

إبراهيم بن 
 حممد العبود

حسن . د.أ الفقه دكتوراه
 صبحي أمحد

21/4/2445  25/22/2441  

اهلل بن عبدفقه   854
مسعود في 
 العبادات 

اهلل بن عبد
 د اجلمعة حمم

علي بن سعيد . د الفقه ماجستري
 الغامدي

11/8/2444  14/24/2441  

الفكر اإلسالمي   855
في اليمن في 

النصف األخير 
من القرن الرابع 
 عشر الهجري 

أمحد بن علي 
 اهلمداين 

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد بن . د
 عبداهلل عرفه

16/2/2448  28/22/2422  

ي االقتصادالفكر   856
 القيم  بن عند

راشد بن أمحد 
 العليوي

اهلل حممد عبد. د.أ االقتصاد ماجستري
. دالطيار  ، 

مسعد السعيد 
 السيد رجب

11/1/2448  2/21/2424  

الفكر الصهيوني   857
وأثره في المجتمع 

اإلسالمي 
 المعاصر 

اهلل عبدأمحد بن 
 الزغييب احلسيين 

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

نعمان بن . د
 عبدالرزاق
 السامرائي

5/1/2441  2/6/2446  

الفكر الصوفي   858
المعاصر وأثره 

 الثقافي في مصر 

عبدالعزيز بن 
 حممد القشعمي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

عبداهلل بن . د.أ
 إبراهيم الطريقي

6/5/2441  18/2/2422  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
الفكر المادي   859

المعاصر في 
البالد العربية 
وموقف الفكر 
 اإلسالمي منه 

سعود بن 
سلمان بن 

 سعود حممد آل

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

اهلل بن عبد. د.أ
 احملسن الرتكيعبد

24/22/2441  2/1/2424  

ت واإلحصار االفو   861
 في المناسك 

فاطمة بنت 
 حممد الكلثم 

 بنالكرمي عبد. د الفقه ماجستري
 إبراهيم السلوم

11/2/2426  6/2/2412  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم لةالمرح الباحث العنوان الرقم
الينكر )قاعدة   861

تغير األحكام 
 ( بتغير األزمان

حممد بن 
إبراهيم بن 
 صاحل الرتكي

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 حممد العنقري

21/2/2415  11/5/2411  

قاعدة إعمال   862
الكالم أولى من 
إهماله وأثرها في 
 الفقه واألصول 

صطفى حممود م
 عبود

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد بن . د
 صدقي البورنو

21/1/2441  11/5/2445  

القبض الحكمي   863
 في األموال 

عاصم بن 
منصور 
 أباحسني

اهلل بن عبد . د.أ الفقه دكتوراه
 الواحد اخلميسعبد

  ه12/5/2421

القدر المجزئ في   864
الزكاة والصيام 

 والمناسك 

أروى بنت علي 
 اخلضريي

صاحل بن أمحد  . د الفقه ماجستري 
 الوشيل

12/24/2422
 ه

 

القدر المجزئ في   865
 الطهارة والصالة 

ناصر بن 
 اهلل الشهراين عبد

الرمحن بن عبد . د الفقه ماجستري
 عايد العايد

21/22/2421
 ه

 

القرائن المادية   866
المعاصرة وأثرها 

 في اإلثبات

اهلل عبدزيد بن 
 آل قرون

 بنز العزيعبد. د.أ الفقه دكتوراه
 زيد الرومي

24/24/2415  21/6/2418  

القرائن عند   867
 األصوليين

حممد بن 
عبدالعزيز 

 املبارك

أصول  دكتوراه
 الفقه

فهد بن حممد . د.أ
 السدحان

2/1/2428  4/1/2412  

القرابة وآثارها   868
الشرعية في 
 أحكام األسرة

فاطمة بنت 
)  حممد املليص
 (اجلار اهلل 

 بنن عبدالرمح. د الفقه ماجستري
 صاحل األطرم

1/5/2422  11/22/2425  

القرعة ومجاالت   869
تطبيقها في الفقه 

اهلل بن عبد
 موسى العمار

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عبدالرمحن األطرم

24/4/2444  25/22/2441  
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 اإلسالمي

القسم األول من   871
كتاب الفروق 

دراسة _ للجويني 
 _وتحقيقا 

 بنالرمحن عبد
 سالمة املزيين

حممد فضل . د الفقه اجستريم
 مراد

22/1/2442  16/1/2441  

القسم األول من   871
كتاب كاشف 
الرموز ومظهر 
الكنوز شرح 

 بنمختصر 
الحاجب في 

األصول من أول 
الكتاب إلى آخر 

 النهي 

عوض بن حممد 
 القرين

أصول  ماجستري
 الفقه

السيد نشأت . د
 إبراهيم الدريين بن

6/2/2442  11/6/2441  

م الثاني من القس  872
كتاب القواعد 

لتقي الدين 
الحصني ـ دراسة 

 وتحقيقا 

جربيل بن حممد 
 البصيلي

أصول  ماجستري
 الفقه

الطيب خضري . د
 السيد سامل

4/4/2442  22/8/2445  

القسم الثاني من   873
كتاب كاشف 
الرموز ومظهر 
الكنوز شرح 

 بنمختصر 
الحاجب تحقيقا 

 ودراسة

اهلل عبدحيىي بن 
 السعدي

أصول  تريماجس
 الفقه

السيد نشأت . د
 إبراهيم الدريين بن

6/2/2442  21/2/2441  

القضاء في الصوم   874
 والحج

عزيزة بنت 
سعيد بن 

فهد بن عبدالكرمي  الفقه ماجستري
 السنيدي

21/1/2416  2/2/1431  
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 معيض القرين

القضاء في عهد   875
 عمر بن الخطاب

ناصر بن عقيل 
 الطريفي

اهلل بن عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 عبداحملسن الرتكي

1/1/2211  5/4/2444  

قضايا المرأة في   876
المؤتمرات الدولية 
دراسة نقدية في 
 ضوء اإلسالم 

فؤاد بن 
الكرمي عبد

 الكرميعبدال

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

اهلل عبدحممد . د
 عرفه

11/22/2421  24/4/2414  

القطع والظن عند   877
-األصوليين  

حقيقتهما وطرق 
فادتهما است

وأحكامهماـ دراسة 
 نظرية تطبيقية

سعد بن ناصر 
 الشثري

أصول  دكتوراه
 الفقه

يعقوب بن . د
الوهاب عبد

 الباحسني

1/1/2425  11/8/2421  

 –قلب الدين   878
 تطبيقاته المعاصرة

لولوة بنت سعد 
 احلمدان

 بن صاحل. د.أ الفقه ماجستري
 عثمان   اهلليل

 

11/6/2424   

القمار وحكمه في   879
 الفقه اإلسالمي

سليمان بن 
 أمحد امللحم

صاحل بن غامن . د.أ الفقه دكتوراه
 السدالن

21/2/2421  15/8/2421  

قوادح القياس عند   881
 األصوليين 

صاحل بن 
العزيز عبد

 العقيل
 

أصول  دكتوراه
 الفقه

أمحد بن علي . د.أ
 سري املباركي

1/22/2448  5/5/2424  

قواعد االستنباط   881
لة من ألفاظ األد
 عند الحنابلة

  وآثارها الفقهية

 بناحملسن عبد
العزيز عبد

 الصوّيغ

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بن العزيزعبد. د.أ
 عبدالرمحن السعيد

24/1/2448  11/8/2421  

القواعد األصولية   882
المتعلقة باألدلة 
في العبادات 

جربيل بن حممد 
 البصيلي

أصول  دكتوراه
 الفقه

مصطفى بن . د
 سعيد اخلن

25/1/2446  11/22/2422  
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والمعامالت من  

 بنكتاب المغني ل
قدامة ـ دراسة 
تطبيقية مقارنة 

 وضة بكتاب الر 

القواعد األصولية   883
المتعلقة باألمر 

 والنهي

 

اهلل بن زيد عبد
 املسلم

أصول  ماجستري
 الفقه

عبداهلل بن . د.أ
 عبداهلل الزايد

28/1/2444  14/1/2441  

 –القواعد الفقهية   884
ريخية دراسة تا

استقرائية تحليلة 
- 

احلميد بن عبد
 اهلل املشعل عبد

أصول  دكتوراه
 الفقه

الرمحن بن عبد . د
 اهلل اجلربينعبد

25/4/2424  

القواعد الفقهية   885
المتعلقة بأحكام 
ذوي االحتياجات 

 الخاصة
 

أروى بنت 
عبداهلل 
 العمرييين

أصول  ماجستري
 الفقه

العزيز   عبدحممد . د
 املبارك

 

21/6/2422   

القواعد الفقهية   886
المتعلقة باألسباب 

جمعاً وتوثيقاً  –
 -ودراسة 

بدر بن حممد 
 احلمدان

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالرمحن عبد. د
 اهلل اجلربينعبد

22/22/2424   

القواعد الفقهية   887
المتعلقة بالشروط 

جمعاً وتوثيقاً  –
 - ودراسة

عبداهلل بن 
 جابر الزهراين

أصول  ماجستري
 الفقه

 بن الرمحنعبد. د
 اهلل   اجلربينعبد

 

14/2/2424  11/2/2421  

القواعد الفقهية   888
 –المتعلقة بالحق 

هادي بن حممد 
 مراجم

أصول  ماجستري
 الفقه

الرمحن عبد . د.أ
اهلل عبدبن 

  ه18/5/2421
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جمًعا وتوثيًقا 

 -ودراسة 
 الشعالن

القواعد الفقهية   889
المتعلقة بحقوق 

اإلنسان في 
معاً ج –اإلسالم 

 -وتوثيقاً ودراسة 

نوف بنت 
 عبداهلل العتييب

أصول  دكتوراه
 الفقه

عبداحملسن . د
 حممد   الريس

16/2/2424   

القواعد الفقهية   891
المتعلقة بالعمل 

جمًعا _ الخيري 
 _وتوثيًقا ودراسة

نوف بنت 
 حممد املشعان 

حممد بن . د الفقه ماجستري
 سليمان العريين

  ه12/2/2421

فقهية القواعد ال  891
المتعلقة بوسائل 

جمعاً  -اإلثبات 
 - وتوثيقاً ودراسة

حممد بن 
 عبداهلل البخيِّت

أصول  ماجستري
 الفقه

 بن عبدالرمحن. د
 اجلربينعبداهلل 

 

16/2/2424   
 ه2/22/2421

الفقهية القواعد   892
 –المختلف فيها 
 -جمًعا ودراسة 

حنان بنت 
 حجي احلجي

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن  . د
 الرمحن الرشيددعب

  ه8/6/2422

القواعد الفقهية   893
المشتملة على 

ا جمعً  –الترجيح 
 - وتوثيقاً ودراسة

الرمحن بن عبد
 عزاز آل عزاز

أصول  دكتوراه
 الفقه

الرمحن بن عبد . د
 اهلل الشعالنعبد

4/6/2411   

القواعد الفقهية   894
في بابي العبادات 
والمعامالت من 

خالل كتاب 
  قدامة بنالمغني ل

اهلل بن عبد
 عيسى العيسى

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بنالعزيز عبد. د.أ
 الرمحن الربيعةعبد

2/1/2444  15/21/2424  

القواعد الفقهية   895
في كتاب بدائع 

بدر بن راشد 
 اللطيفعبدال

أصول  جستريما
 الفقه

مدحت بن . د
 مصطفى أمحد

24/24/2415  24/22/2411  
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 الصنائع للكاساني

من (   581ت)
أول الكتاب إلى 
آخر كتاب الحج 

بحث استقرائي –
مع دراسة القواعد 

 -المهمة
القواعد الفقهية   896

في كتاب بدائع 
الصنائع للكاساني 

من (  581ت)
أول كتاب 

الدعوى إلى آخر 
بحث _ الكتاب 

استقرائي مع 
دراسة القواعد 

 المهمة

أمساء بنت 
 عبداهلل التميمي

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن عبداهلل 
 ضوحييال

 ه6/22/2421  21/1/2416

القواعد الفقهية   897
في كتاب بدائع 

الصنائع 
للكاساني 

من (  581ت)
أول كتاب 

آخر   النكاح حتى
 –كتاب الوالء  

بحث استقرائي 
مع دراسة 

 القواعد المهمة
- 

 بنالرمحن عبد
 طني   ابفهد أ

أصول  ماجستري
 الفقه

مدحت . د
 مصطفى أمحد

14/4/2416  4/4/2421  
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لقواعد الفقهية ا  898
في كتاب بدائع 

الصنائع 
للكاساني 

من (  581ت)
أول كتاب 

اإلجارة حتى 
 آخر كتاب

الوقف والصدقة 
بحث  –

استقرائي مع 
دراسة القواعد 

 - المهمة

 بنالعزيز عبد
الرمحن عبد

 البليهد  

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن . د
 اهلل الضوحييعبد

14/4/2416  - 

القواعد والضوابط    899
فقهية في ال

عوارض األهلية 
جمعاً –المكتسبة 
 - وتوثيقاً 

هدى بن حممد 
 اهلدلق

أصول  ماجستري
 الفقه

 14/1/2421   21/2/2411 أكرم أوزيقان. د

القواعد والضوابط   911
الفقهية التي 
تحكم تعامل 

المسلم مع غير 
جمعاً  –المسلم

 -وتوثيقاً ودراسة

نوف بنت 
 ماجد الفرم

أصول  دكتوراه
 الفقه

بن  أمحد  .د.أ
 اهلل الضوحييعبد

11/6/2424   

القواعد والضوابط   911
الفقهية عند أبي 

جمًعا  –الخطاب 
  -ودراسة 

علي بن صاحل 
 الوهاشي

أصول  ماجستري
 الفقه

علي ين  . د
 العزيز املطروديعبد

21/6/2424  
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القواعد والضوابط   912

الفقهية عند اإلمام 
النووي من خالل 
شرحه لصحيح 

جمًعا  –مسلم 
 -دراسة و 

أمحد بن 
الوهاب عبد

 القحطاين

حممد بن  . د الفقه ماجستري
 سليمان العريين

8/6/2422  

القواعد والضوابط   913
الفقهية المتعلقة 

 الطفلبأحكام 

فرح بنت فهد 
 اخلريصي

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن . د
 اهلل الضوحييعبد

18/2/2416   

القواعد والضوابط   914
الفقهية المتعلقة 

جمًعا  – بالبيئة
 -ودراسة 

صاحل بن 
 صالح البلوي

أصول  ماجستري
 الفقه

العزيز بن عبد . د.أ
 الرمحن املشعلعبد

  ه14/1/2421

القواعد والضوابط   915
الفقهية المتعلقة 
بتصرفات اإلمام 

جمعاً  –ونوابه 
– ودراسة 

 

تركية بنت عيد 
 املالكي

أصول  دكتوراه
 الفقه

عياض بن . د.أ
 نامي السلمي

2/2/2422   

القواعد والضوابط   916
الفقهية المتعلقة 

جمًعا  –بالحيوان 
 -وتوثيًقا ودراسة 

أمساء بنت 
 حممد العصيمي

أصول  ماجستري
 الفقه

مجيل بن  . د
 احملسن اخللفعبد

21/6/2424  

القواعد والضوابط   917
الفقهية المتعلقة 
بالرضا واإلذن 

جمًعا  –واالختيار 
 -وتوثيًقا ودراسة 

رمي بنت حممد 
 وسريالد

أصول  ماجستري
 الفقه

اهلل بن عبد . د
 سعد آل مغرية

  ه1/6/2422

  2/2/2424  1/1/2424أكرم بن حممد  . دأصول  ماجسترينادية بنت القواعد والضوابط   918
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الفقهية المتعلقة 

 –بفقه األسرة 
– جمعاً ودراسة 

 

 أوزيقان الفقه مسعود كرمي

القواعد والضوابط   919
الفقهية في 

 وليةالعالقات الد
 

حممد بن 
عبداهلل بن 
 عبدالكرمي

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بنعبدالكرمي . د.أ
  علي النملة

12/21/2414  14/1/2418  

القواعد والضوابط   911
الفقهية في 

عوارض األهلية 
 -غير المكتسبة
 جمعا وتوثيقا

 ودراسة
 

علي بن 
 سليمان الذويخ

أصول  ماجستري
 الفقه

أكرم بن حممد . د
 أوزيقان

24/2/2416  15/2/2424  

القواعد والضوابط   911
الفقهية في كتاب 

 - األم للشافعي
جمعا وترتيبا 

 -ودراسة
 

الوهاب عبد
 أمحد خليل 

أصول  ماجستري
 الفقه

اهلل بن عبد. د
 عيسى العيسى

1/8/2425  2/6/2421  

القواعد والضوابط   912
الفقهية في نوازل 

جمعاً  –العبادات 
 وتوثيقاً ودراسة

حصة بنت 
رمحن عبدال

 الدخيل

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد مصطفى  . د
 رمضان

1/1/2422   

القواعد والضوابط   913
لإللزام بعد 

 التخيير

سهى بنت 
 اهلل العمريعبد

أصول  ماجستري
 الفقه

أكرم بن حممد  . د
 أوزيقان

  ه14/1/2421

  2/2/2421  21/6/2425اهلل بن عبد. دأصول  ماجستري بنالسالم عبدالقواعد والضوابط   914
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الفقهية 

للمعامالت المالية 
عند شيخ اإلسالم 

ا تيمية ـ جمع بن
 ودراسة

 إبراهيم احلصني
 

 عيسى العيسى الفقه

قوت المحتاج في   915
 –شرح المنهاج 

من أول كتاب 
النكاح إلى نهاية  

 –كتاب الخلع 
 تحقيقاً ودراسة

خالد بن 
معيض 
 القحطاين

الوليد بن . د الفقه دكتوراه
 انالرمحن الفريعبد

 ه22/1/2421  24/4/2424

غازي بن سعد  القوة في اإلسالم   916
 املغلوث

 

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

ناصر بن . د
 اهلل الرتكيعبد

5/1/2428  15/2/2412  

القول بالتفصيل   917
في المسائل 

دراسة  –األصولية 
 -تأصيلية تطبيقية 

أصول  ماجستري املودودي حممود
 الفقه

الرمحن بن عبد . د
 اهلل اجلربينعبد

  ه1/6/2422

قول الصحابي   918
 وأثره في األحكام

 

بابكر حممد 
 الشيخ

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالرمحن عبد. د
 اهلل الدويشعبد

5/1/2211  28/2/2442  

القياس في القرآن   919
الكريم والسنة 

دراسة –النبوية 
 -نظرية تطبيقية

 

وليد بن علي 
 احلسني

أصول  ماجستري
 الفقه

 صاحل بن. د
 عبدالعزيز العقيل

16/1/2421  6/2/2411  

قيم اإلسالم   921
 الخلقية وآثارها 

 

اهلل بن عبد
 حممد العمرو

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

مناع خليل . د
 القطان

6/5/2441  8/24/2441  
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القيم العلمية في   921

آداب العالم 
والمتعلم عند 

 المسلمين 
 

اهلل عبدأمني بن 
 عبده علي

 

 ةالثقاف ماجستري
اإلسالم

 ية

اهلل بن عبد. د
 العزيز الزايديعبد

5/1/2428  25/22/2412   

القيم في األنظمة   922
العدلية في 

المملكة العربية 
دراسة –السعودية 

– تأصيلية تطبيقية 
 

محد بن حممد 
 الرزين

 بن الرمحنعبد. د.أ الفقه دكتوراه
 زيد الزنيدي

 

1/1/2422   

قيم النهضة   923
األوربية الحديثة 

 ضوء اإلسالمفي 

ماجد بن حممد 
 بن احلسن

الثقافة  دكتوراه
اإلسالم

 ية

اهلل بن عبد . د
 العزيز الزايديعبد

  ه12/1/2422

قيمة العمل في   924
اإلسالم وفي 

الفكر الوضعي 
دراسة -المعاصر

 تأصيلية نقدية

أمحد بن مبشر 
 جالو

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

اهلل عبد. د. أ
 الكيالين األوصيف

6/1/2421  24/2/2414  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
كاشف معاني   925

البديع في بيان 
مشكله المنيع ـ 
للسراج الهندي 
من أول باب 

اس إلى آخر يالق
الكتاب ـ تحقيقا 

 ودراسة 

بن  حاسن
 حممد الغامدي

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بن الرمحنعبد. د
 حممد السدحان

21/1/2422  21/22/2414  

كاشف معاني   926
البديع في بيان 
مشكله المنيع ـ 
للسراج الهندي 
من أول مباحث 
األمر إلى آخر 

مباحث المفهوم ـ 
 تحقيقا ودراسة

حممد بن  العريب
 مفتوح

أصول  دكتوراه
 الفقه

 بن الرمحنعبد. د
 حممد السدحان

21/1/2422  22/8/2421  

كاشف معاني   927
لبديع في بيان ا

مشكله المنيع 
للسراج الهندي 
من أول مباحث 
السنة إلى آخر 

مباحث المرسل ـ 
 تحقيقا ودراسة 

بن  ناصر
 اهلل الودعاينعبد

أصول  ماجستري
 الفقه

 بن عبدالرمحن. د
 حممد السدحان

21/1/2422  21/2/2421  

 المناقشةتاريخ  تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
كتاب األشباه   928

 بنوالنظائر ل
الوكيل تحقيقا 

  ودراسة

حممد بن  أمحد
 العنقري

أصول  ماجستري
 الفقه

 بن السيد صاحل. د
 عوض النجار

1/2/2441  16/8/2444  
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كتاب اإلقناع في   929
مسائل اإلجماع 

 _القطان  بنل
 تحقيقاً ودراسة

بن  أمحد
 بن العزيزعبد

 باز

علي ن ب أمحد. د الفقه ماجستري
 موايف

24/1/2421  11/24/2414  

كتاب اإٍلقناع في   931
مسائل اإلجماع 

القطان من   بنل
كتاب النكاح إلى 
آخر كتاب الزينة 
وهو آخر الكتاب 

 تحقيقاً ودراسة_ 

بن  ماجد
الرمحن عبد

 الفريان

بن  اهللعبد. د.أ الفقه ماجستري
 سعد الرشيد

21/6/2412  2/4/2416   

كتاب الجامع   931
أبي يعلى للقاضي 

ـ القسم الثاني 
  تحقيقاً ودراسة

موسى بن  أمحد
 السهلي 

بن  صاحل. د.أ الفقه ماجستري
 عبدالرمحن األطرم

25/5/2445  15/8/2448  

كتاب القواعد   932
رجب الحنبلي  بنل

من أول القاعدة 
السابعة والسبعين 
 إلى نهاية القاعدة

السادسة 
والعشرين بعد 
المائة ـ دراسة 

  وتحقيقا

بن  دسعي
متعب 
 القحطاين

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 حممد العنقري

11/24/2425  6/8/2421  

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
كتاب القواعد   933

رجب من أول  بنل
القاعدة السابعة 
والعشرين بعد 

المائة إلى نهاية 

علي بن 
العزيز بن عبد

إبراهيم 
 املطرودي

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن . د.أ
 حممد العنقري

11/24/2425  6/8/2421  
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الكتاب ـ دراسة 
  وتحقيقا

كتاب القواعد   934
لتقي الدين 

الحصني ـ دراسة 
القسم ) وتحقيقا 

 ( األول

 بن الرمحنعبد
اهلل عبد

 الشعالن

أصول  ماجستري
 الفقه

الطيب خضري . د
 السيد سامل

1/2/2441  1/8/2445  

كتاب القواعد   935
والفوائد األصولية 

اللحام  بنل
الحنبلي من أول 
القاعدة الثامنة 
والثالثين حتى 
نهاية الكتاب  ـ 
 تحقيقا ودراسة 

بن  ناصر
 عثمان الغامدي

أصول  ماجستري
 الفقه

بن  فهد. د. أ
 حممد السدحان

28/1/2425  25/1/2421  

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل شرفالم القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
كتاب القواعد   936

والفوائد األصولية 
اللحام  بنل

الحنبلي من أول 
الكتاب حتى نهاية 
القاعدة السابعة 

والثالثين ـ تحقيقا 
 ودراسة 

بن  ضيعا
 اهلل آل عزيزعبد

 الشهراين

أصول  ماجستري
 الفقه

بن  فهد. د. أ
 حممد السدحان

28/1/2425  2/1/2421  

ب المستوعب كتا  937
للسامري الحنبلي 
ـ القسم األول من 

الكتاب 

بن  مساعد
 قاسم الفاحل

بن  صاحل. د.أ الفقه دكتوراه
 عبدالرمحن األطرم

28/5/2441  24/8/2446  
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تحقيقا ( العبادات)
 ودراسة

كتاب المسودة   938
في أصول الفقه 

تيمية ـ دراسة  بنل
 وتحقيقا 

إبراهيم بن  أمحد
 الذروي

 أصول دكتوراه
 الفقه

يونس بن  أمحد. د
 سكر

12/1/2442  22/1/2445  

كتاب قواطع   939
األدلة ألبي 

المظفر السمعاني 
 ـ دراسة وتحقيقا 

 
 

بن  اهللعبد
 حافظ حكمي

أصول  دكتوراه
 الفقه

علي بن  أمحد. د.أ
 سري املباركي

12/1/2442  11/1/2448  

 تاريخ المناقشة لتاريخ التسجي المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
كتاب لب   941

األصول المختصر 
من تحرير األصول 

بن  لزين الدين
نجيم الحنفي ـ 

  قادراسة وتحقي

إبراهيم بن  بدر
 املهوس

أصول  ماجستري
 الفقه

 بن احلميدعبد. د
 ديعلي أبو زن

14/8/2426  22/2/2412  

كتاب مختلف   941
الرواية ألبي الليث 

 نصر السمرقندي

 بن الرمحنعبد
 ك الفرجمبار 

حسن . د.أ الفقه دكتوراه
 صبحي أمحد

18/2/2445  6/5/2424  

الكثرة وأثرها في   942
 العبادات

سعد بن  خالد. د الفقه ماجستري عامد جافاكيا
 اخلشالن

25/22/2416  25/5/1431  

الكثرة والقلة   943
وأثرهما في 

 المسائل األصولية

 إبراهيمبن  وليد
علي بن 

 العجاجي

أصول  دكتوراه
 الفقه

حممد بن  فهد. د.أ
 السدحان

22/1/2415  12/5/2411  

علي بن  حممد الكفاءة في الزواج   944
 داري 

 بن الشيخ عبداهلل الفقه ماجستري
 عبدالرمحن الغديان

5/1/2211  18/1/2444  

  16/8/2412  24/1/2421فوزان بن  صاحل. د الفقه دكتوراه بن الرمحنعبدالكفاالت   945
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 الفوزان سعود الكبري المعاصرة
الكليات الفقهية   946

لإلمام المقري ـ 
 دراسة وتحقيقاً 

بن  حممد
اهلادي أبو 

 األجفان

حممد الشاذيل . د الفقه ماجستري
 النيفر

21/2/2442  24/8/2444  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
لمع اللوامع في   947

توضيح جمع 
 بنالجوامع ل

رسالن الشافعي ، 
من بداية الكتاب 
إلى نهاية مباحث 

دراسة  –السنة 
 وتحقيقاً 

بن  يوسف
 سليمان العاصم

أصول  ماجستري
 الفقه

 بن عبدالرمحن. د
 حممد السدحان

11/8/2414  11/24/2415  
 

لمع اللوامع في   948
توضيح جمع 

 بنالجوامع ل
رسالن الشافعي 
من بداية كتاب 

اإلجماع إلى نهاية  
ب االجتهاد كتا

دراسة  –والتقليد 
  -وتحقيقاً 

بن  خالد
 مساعد الرويتع

أصول  ماجستري
 الفقه

 بن عبدالرمحن. د
 حممد السدحان

11/8/2414  11/22/2414  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
المؤسسات   949

التعليمية األجنبية 
 في استانبول في
نهاية الخالفة 

 العثمانية وآثارها 

سهيل حممد 
 صابان

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد حرب . د
 عبداحلميد

14/4/2448  26/22/
2441  

مؤن العقود    951
دراسة -المالية

 فقهية

وليد بن يوسف 
 املعيدي

 بناهلل عبد . د.أ الفقه دكتوراه
 سعد الرشيد

11/5/2411   

ما انفرد به   951
كي المذهب المال

عن المشهور في 
المذاهب الثالثة 
في أحكام األسرة 

 واألقضية 

حممد بن 
 اهلل حممدعبد

حممد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عبداهلل العجالن

26/8/2424  2/8/2426  

–المال المختلط   952
دراسة فقهية 

 تطبيقية

رائد بن 
الرمحن عبد

 الشعالن

اهلل بن عبد . د الفقه ماجستري
 حممد العمراين

18/4/2411  2/2/2424  

مآالت األفعال   953
عند األصوليين 
 وأثرها الفقهي

وليد بن علي 
 احلسني

أصول  دكتوراه
 الفقه

صاحل بن . د
 سليمان اليوسف

2/8/2414  22/4/2418  

مالك بن نبي ـ   954
 حياته وفكره 

اهلل بن محد عبد
 العويسي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

عبداهلل بن  عمر.أ
 عوده اخلطيب

1/2/2442  11/5/2446  

ما يقبل ديانة ال   955
دراسة  –قضاء 

 -فقهية 

احلافظ عبد
 الغين أديساعبد

صاحل بن  . د.أ الفقه ماجستري 
 عثمان اهلليل

  ه1/6/2422

المتاجرة بالهامش   956
في األسواق 

دراسة  -المالية

ياسر إبراهيم 
 اخلضريي

بن اهلل عبد . د الفقه ماجستري 
 . د، حممد العمراين

إبراهيم   بن مد حم

14/5/2418  14/21/
2411  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
 السحيباين فقهية

المتهم معاملته   957
وحقوقه في الفقه 

 اإلسالمي

بندر بن فهد 
 السويلم 

مساحة الشيخ  الفقه ماجستري
عبدالعزيز بن 

 عبداهلل  آل الشيخ

21/1/2441  21/5/2445  

المجتمع   958
اإلسالمي 

أسباب -المعاصر 
ضعفه ووسائل 

 عالجه 

اهلل بن عبد
ليمان س

 املشوخي

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

  12/4/2445  16/1/2441 حممد أبو فارس. د

المحاباة في   959
 العقود المالية

يوسف وليد بن 
 املعيدي

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 عبدالواحد اخلميس

12/6/2414  18/1/2414  

المحافظة على   961
البيئة وأثرها على 

الموارد 
االقتصادية في 

قتصاد اال
 اإلسالمي

 بنعبدالكرمي 
 علي السعيد

د جاب اهلل .أ االقتصاد دكتوراه
 عبدالفضيل خبيت

16/1/2421  2/1/2415  

المحافظة على   961
دراسة -الصحة 

- فقهية تأصيلية

العزيز عبد
 سليمان العيسى

بن عبداهلل  . د الفقه ماجستري 
 مبارك آل سيف

21/22/2411   

محاوالت التجديد   962
فقه في أصول ال

ودعواته ـ دراسة 
 وتقويما 

اهلل عبدهزاع بن 
 احلوايل

أصول  دكتوراه
 الفقه

أمحد بن علي . د
 سري املباركي

2/8/2422  21/22/
2412  

محاولة صياغة   963
علم االجتماع 

 إسالميا 

منصور بن زويد 
 املطريي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

طاهر بن راغب . د
 حسني

16/6/2441  4/8/2424  

  21/1/2421  5/2/2421اهلل عبدعمر .أ الثقافة دكتوراهحممد بن حيىي وى الثقافي المحت  964
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
في نظريات التغيير 

االجتماعي 
الحديث في ميزان 
 الفكر اإلسالمي 

اإلسالم حيياوي
 ية

 عودة اخلطيب

المحكوم عليه   965
 عند األصوليين 

حممد بن 
الرزاق عبد

 الدويش

أصول  ماجستري
 الفقه

طه بن جابر . د
 واينالعل

5/1/2211  4/8/2442  

المحكوم فيه عند   966
األصوليين ـ دراسة 

 نظرية تطبيقية 

 بنضيف اهلل 
 هادي الشهري

أصول  ماجستري
 الفقه

موسى بن علي . د
 فقيهي

11/5/2426  16/6/2414  

محل العقد في   967
 الفقه اإلسالمي 

إبراهيم بن حيىي 
 عطيف

عدنان بن . د الفقه ماجستري
 خالد الرتكماين

2/6/2442  18/8/2446  

المحيط البرهاني   968
في الفقه النعماني 
لإلمام أبي المعالي 

برهان الدين 
محمود بن أحمد 

البخاري ت 
من كتاب   626

المزارعة إلى  
كتاب المأذون 
 تحقيقاً ودراسة

اجلوهرة بنت 
 سعد العبودي

 بناهلل عبد/ الشيخ الفقه دكتوراه
 الرمحن الغديانعبد

24/2/2414  6/22/2415  

حممد احلسن  مخاطبات القضاة   969
 الددو

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 علي الركبان

28/2/2422  2/22/2426  

المخاطرة في   971
المعامالت المالية 

 المعاصرة

 الرمحنعبد

 اخلميس اهللعبد
 قاسم مساعد. د.أ الفقه  دكتوراه 

 الفاحل  
14/48/2411  11/6/2421

 ه
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
المخالفات   971

متعلقة الشرعية ال
 بشروط الصالة

مىن بنت 
 عبداهلل الناصر

خالد بن علي . د الفقه ماجستري
 املشيقح

8/22/2412  - 

مختصر النقود   972
والردود للكرماني 

ألبي  186ت 
الفتح نصر اهلل بن 
أحمد بن محمد 

التستري البغدادي 
ه بنو  821ت 

محب الدين 
أحمد بن نصر اهلل 
التستري البغدادي 

 – 844ت 
 قيقاً دراسة وتح

عبداهلل بن 
 حسن احلبجر

أصول  دكتوراه
 الفقه

عبدالكرمي . د.أ
 علي   النملة

 

2/6/2424  11/4/2424 
  

مخصصات   973
 العموم وأثرها فيه 

موسى بن علي 
 فقيهي

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالشيخ عبداهلل 
 عبدالرمحن الغديان

22/1/2218  24/6/2442  

المخلفات الطبية   974
 دراسة فقهية –

بن إبراهيم  أمحد
 اليحىي

أمحد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 يوسف الدريويش

8/6/2424  22/1/2424 
  

في المدد الشرعية   975
أحكام األسرة 

والعقوبات 
 والقضاء

حممد بن 
العزيز عبد

 احلمود

سليمان بن . د.أ الفقه ماجستري
 فهد العيسى

22/1/2448  1/5/2424  

المدد الشرعية في   976
العبادات 
 والمعامالت

إبراهيم بن 
 ناصر احلمود

حسن صبحي . د.أ الفقه دكتوراه
 أمحد

18/2/2445  4/1/2421  

المديونية   977
الخارجية للدول 

اهلل بن عبد
سليمان  

 بناهلادي عبد. د.أ االقتصاد دكتوراه
. د، . علي النجار

24/1/2422  11/1/2421  
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 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
اإلسالمية ـ 

األسباب واآلثار 
 والحل اإلسالمي

حممد بن علي  الباحوث
 القري

المذهب   978
مراحله :الحنفي

وطبقاته ضوابطه 
ومؤلفاته ، 
خصائصه 
 ومصطلحاته

أمحد قيب ن
 نصري الدين

اهلل بن عبد. د.أ الفقه ماجستري
 الواحد اخلميسعبد

11/24/2425  1/1/2421  

المذهب   979
 نشأته، :الشافعي

وتطوره 
، هوخصائص
 ومؤلفاته

حممد معني دين 
 اهلل بصري

 بنعبدالعزيز . د.أ الفقه دكتوراه
 زيد الرومي

5/6/2428  21/2/2412  

المذهب المالكي   981
مدارسه ومؤلفاته 
 خصائصه وسماته

حممد املختار 
 حممد املامي  بن

عبداهلل بن . د الفقه ماجستري
 صاحل احلديثي

11/6/2422  18/22/
2424  

مراعاة الخالف   981
في الفقه تأصياًل 

 وتطبيقاً 

صاحل بن 
العزيز عبد

 سندي

أصول  جستريما
 الفقه

 بنالرمحن عبد. د
 اهلل الشعالنعبد

14/8/2426  1/1/2414  

المراكز اإلسالمية   982
الثقافية في أوربا 
الغربية مع نموذج 

تطبيقي على 
المركز اإلسالمي 

 في لندن 

أمحد بن 
العزيز عبد

 احلصني

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد السيد . د
 الشاهد

1/1/2445  22/1/2441  

مرصاد األفهام   983
إلى مبادئ 

 حسن

 الرمحنعبد

أصول  ماجستري 
 الفقه 

 بنالرمحن عبد. د
 اهلل الشعالنعبد

11/44/2411  6/2/2421  
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األحكام لإلمام 

البيضاوي المتوفى 
 -  685سنة 

 دراسة وتحقيقاً 

 احلسني

المزاد االلكتروني   984
دراسة فقهية  –

 تطبيقية

فهد بن 
 العزيز الداودعبد

فهد بن . د قه الف دكتوراه 
الكرمي عبد

 السنيدي

5/4/2418  22/1/2421
 ه

المسؤولية الخلقية   985
والجزاء عليها في 
اإلسالم ـ دراسة 

 مقارنة 
 

أمحد بن 
العزيز عبد

 احللييب

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

مناع خليل . د
 القطان

11/4/2441  21/6/2421  

مسؤولية الشريك   986
 في الشركة

 

خالد بن حممد 
 املاجد

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عثمان اهلليل

6/2/2421  15/4/2414  

مسؤولية المرء عن   987
الضرر الناتج عن 

 تقصيره
 

حممد بن 
 اهلل املرزوقيعبد

عبداهلل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 علي الركبان

22/5/2441  14/2/2424  

مسؤولية المهندس   988
دراسة _ في البناء 

 فقهية
 

السالم بن عبد
 اهللعبد

 الغامدي

الوليد بن  . د الفقه دكتوراه
 الرمحن الفريانعبد

21/5/2411  11/2/2421  

مسؤولية حمل   989
الدية في الشريعة 

 اإلسالمية
 

فهد بن 
الكرمي عبد

 السنيدي

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 علي الركبان

5/1/2211  24/5/2442  

المسائل األصولية   991
التي تعقب فيها 

اهلل بن عبد
 حممد العاصم

أصول  ماجستري
 الفقه

بن مسلم  . د
 حممد   الدوسري

21/6/2422   
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ي تيمية القاض بن

جمعاً  –أبا يعلى 
 –ودراسة 

 
المسائل األصولية   991

التي خالف فيها 
السبكي  بن

البيضاوي في  
: كتاب اإلبهاج
جمعا وتوثيقا 

 ودراسة
 

بدرية بنت 
 عبداهلل السويد

أصول  ماجستري
 الفقه

بنت نادية . د.أ
 حممد العمري

1/2/2412  15/2/2411  

المسائل األصولية   992
التي خالف فيها 

 بنالزركشي 
السبكي في كتاب 
تشنيف المسامع 

 –بجمع الجوامع 
 -جمعاً ودراسة

 

مشاعل بنت 
 إبراهيم احلامد

أصول  ماجستري
 الفقه

بن مجيل . د
عبداحملسن   

 اخللف

1/1/2422   

المسائل األصولية   993
ها التي خالف في

القرافي الرازي في 
كتاب نفائس 

 –األصول 
   -استقراء ودراسة 

 

حمسن بن 
 عايض املطريي

أصول  ماجستري
 الفقه

بن عبدالرمحن . د
 حممد  السدحان

 

16/2/2424  12/4/2422
 ه

المسائل األصولية   994
التي نسب 

دليل بنت 
 سعود السياري

أصول  ماجستري
 الفقه

عبدالعزيز بن . د
 عبدالرمحن املشعل

16/6/2412  11/1/2411 
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االنفراد للحنفية 

جمعاً وتوثيقًا : بها 
 ودراسة

 
المسائل األصولية   995

المتعلقة باألدلة 
الشرعية التي 

 بنخالف فيها 
 قدامة الغزالي 

 بنالرمحن عبد
العزيز عبد

 السديس

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبدالرمحن . د
 عبداهلل الدرويش

21/8/2445  1/5/2448  

األصولية المسائل   996
المستنبطة من 

أحمد فروع اإلمام 
جمعا  -بن حنبل

 وتوثيقاً ودراسة

خالد بن سليم 
 الشراري

أصول  دكتوراه 
 الفقه 

عبدالعزيز بن . د
 عبدالرمحن املشعل

14/22/2415  22/1/2418  

المسائل األصولية   997
المنصوصة عن 
اإلمام أحمد بن 
حنبل في غير 
 –مباحث األدلة 
جمعاً وتوثيقاً 

 دراسةو 

دالل بنت 
الرمحن أبو عبد

 دجني

أصول  ماجستري
 الفقه

سعد بن ناصر . د
 الشثري

22/2/2412  21/22/
2416  

المسائل األصولية   998
المنصوصة عن 
اإلمام أحمد بن 

حنبل في مباحث 
جمعاً –األدلة 

 -وتوثيقاً ودراسة

مرام بنت سعيد 
 الغامدي

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبداللطيف . د
 ميسعود الصرا

24/4/2415  15/2/2424  

المسائل األصولية   999
عند الشيخ أبي 

إبراهيم بن 
 حسن الزهري

أصول  ماجستري
 الفقه

عبداحملسن . د
 حممد   الريس

28/22/2411  16/1/1432  
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 –إسحاق المروزي
جمعاً وتوثيقاً 

 ودراسة

 

المسائل األصولية   1111
عند الشيخ أبي 

: ت)بكر األبهري 
توثيقا (  215

 ودراسة

عد بن عوض س
 احلريب

أصول  ماجستري
 الفقه

علي بن سعد  . د
 الضوحيي

2/2/2411   

المسائل األصولية   1111
في كتاب 

التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح 

ت )الملقن  بنل
844 ) 

خولة بنت 
الرمحن آل عبد

 فريان 

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن  . د
 الرمحن الرشيدعبد

24/1/2424  

المسائل األصولية   1112
اب الجامع في كت

ألحكام القرآن 
القرطبي ـ جمعا 

 ودراسة 

أمحد  ولدزين 
 دايليحممد ال

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالرمحن عبد. د
 اهلل الدرويشعبد

24/8/2426  18/21/
2414  

المسائل األصولية   1113
في كتاب الدرر 

السنية في األجوبة 
جمًعا  –النجدية 

 -ودراسة 

ياسر بن عوض 
 القحطاين

 أصول ماجستري
 الفقه

حممد بن  . د.أ
 العزيز املباركعبد

12/5/2421   

المسائل األصولية   1114
في كتاب الكوكب 
الدراري في شرح 
صحيح البخاري 
للكرماني مقارنة 

أشواق بنت 
 إبراهيم العثيم

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن  . د
 الرمحن الرشيدعبد

26/2/2424   
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بكتابه النقود 

 والردود
المسائل األصولية   1115

ي كتاب المحرر ف
الوجيز في تفسير 

 بنالكتاب العزيز ل
جمعاً  –عطية 

 -ودراسة 

حنان بنت 
 سعود بن مانع

أصول  ماجستري
 الفقه

 العزيزعبدحممد . د
 املبارك

 

26/1/2424   

المسائل األصولية   1116
في كتاب رياض 
األفهام في شرح 
عمدة األحكام 

لتاج الدين 
الفاكهاني المالكي 

جمعاً   122ت 
 سةً ودرا

علي بن أمحد 
 آل بومحامة

أصول  ماجستري
 الفقه

بن عبدالسالم . د
 حممد  احلصني

 

1/1/2422   

المسائل األصولية   1117
في كتاب زاد 

المسير في علم 
التفسير ألبي 

الفرج بن الجوزي 
المتوفى سنة 

جمعا  -  511
 - وتوثيقا ودراسة

أمل بنت 
الرمحن عبد

 الغفيص

أصول  ماجستري
 الفقه

 حممد مصطفى
 رمضان

1/4/2421  - 

المسائل األصولية   1118
في كتاب عروس 

األفراح لبهاء 
الدين بن السبكي 

دراسة مقارنة -

نوره بنت 
عبدالعزيز 

 املوسى

أصول  دكتوراه
 الفقه

اللطيف بن عبد. د
 سعود الصرامي 

11/6/2424   
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بين األصوليين 

 - والبالغيين
المسائل األصولية   1119

المتعلقة 
 بالمخالفة 

 ليلى بنت
 خضر البشري

أصول  ماجستري
 الفقه

أكرم بن حممد  . د
 أوزيقان 

26/2/2424   

مسائل اإلمام   1111
أحمد التي رواها 

جمعاً –الجماعة 
 -ودراسة
 

حيىي بن علي 
 العمري

عدالن بن . د الفقه دكتوراه
 غازي الشمراين

24/4/2415  22/6/2422
 ه

المسائل   1111
االفتراضية وأثرها 

على النوازل 
الفقهية في 

العبادات وفقه 
 األسرة 

بدرية بنت 
 صاحل السياري 

سعد بن  . د.أ الفقه دكتوراه
 تركي اخلثالن

  24/2/2422 ه12/4/2421

مسائل اإلمام   1112
أحمد الفقهية 
المنصوصة عنه 

في طبقات 
أبي  بنالحنابلة ل

يعلى في العبادات 
 ـ دراسة وترتيباً 

 

  

عايض بن 
 فدغوش احلارثي

 بن صاحل. د.أ الفقه ماجستري
 عبدالرمحن األطرم

1/4/2424  _ 
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مسائل اإلمام   1113

أحمد الفقهية 
المنصوصة عنه 

في طبقات 
أبي  بنالحنابلة ل

يعلى في غير 
العبادات ـ دراسة 

 وترتيباً 

 بنالرمحن عبد
 صاحل الغفيلي 

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 عبدالرمحن األطرم

12/5/2424   

مسائل اإلمام   1114
أحمد برواية أبي 

ارث الصائغ الح
في قسم العبادات 

جمًعا ودراسة  –
- 

اهلل بن زيد عبد
بن ناصر بن 

 زيد

حيىي بن علي  . د الفقه ماجستري
 العمري

16/6/2421  4/2/2416   

مسائل اإلمام   1115
أحمد برواية أبي 
طالب أحمد بن 
حميد المشكاني 

كتاب العتق 
والنكاح إلى نهاية 

مسائل اإليالء 
جمعاً وتوثيقاً 

 ودراسة

مها بنت 
 اهلل اخلالديعبد

بندر بن فهد . د الفقه ماجستري
 السويلم

22/2/2412  22/5/2416   

مسائل اإلمام   1116
أحمد برواية أبي 

إبراهيم بن 
 سليمان الزمامي

الوليد بن . د الفقه ماجستري
 الرمحن الفريانعبد

21/6/2412  5/22/2416  
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طالب أحمد بن 
حميد المشكاني 

من الردة إلى 
اإلقرار جمعاً 
 وتوثيقاً ودراسة

 

مسائل اإلمام   1117
أحمد برواية أبي 
طالب أحمد بن 
حميد المشكاني 

من أول باب 
الرهن إلى نهاية  
كتاب الفرائض 
جمعاً وتوثيقاً 

 ودراسة

هدى بنت 
 علي العنزي

حسني بن . د الفقه ماجستري
 اهلل العبيديعبد

21/6/2412  21/4/2418  

مسائل اإلمام   1118
أحمد برواية أبي 

الب أحمد بن ط
حميد المشكاني 
من أول كتاب 

الحج إلى نهايته 
جمعاً وتوثيقاً 

 ودراسة

فاطمة بنت 
 حممد املوسى

حسني بن . د الفقه ماجستري
 اهلل العبيديعبد

 طوي قيده  4/1/2412

مسائل اإلمام   1119
أحمد برواية أبي 
طالب أحمد بن 
حميد المشكاني 

سعاد بنت 
 حممد العجالن

إبراهيم بن . د الفقه ماجستري
 ناصر احلمود

1/8/2412  8/22/2416  
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من باب صالة 

الجماعة إلى نهاية  
م كتاب الصيا

جمعاً وتوثيقاً 
 ودراسة

مسائل اإلمام   1121
أحمد برواية أبي 
طالب أحمد بن 
حميد المشكاني 

من كتاب -
الطهارة إلى نهاية 

باب صالة 
جمعاً -التطوع

- وتوثيقاً ودراسة

اهلل عبدابتسام 
 بيبسليمان احل

بن صاحل  . د.أ الفقه ماجستري 
 عثمان اهلليل

22/2/2412  14/1/2415  

مسائل اإلمام   1121
أحمد برواية أبي 
طالب أحمد بن 
حميد المشكاني 
من كتاب الجهاد 
إلى نهاية باب 
السلم جمعاً 
 وتوثيقاً ودراسة

دليل بنت 
 اهلل الرشيدعبد

بندر بن فهد . د الفقه ماجستري
 السويلم

22/2/2412  21/2/2422
 ه

مسائل اإلمام   1122
أحمد برواية أبي 
طالب أحمد بن 
حميد المشكاني 

من كتاب 
الظهارإلى نهاية  
كتاب الحرابة 

أمساء بنت 
الرمحن عبد

 الرشيد

حسني بن . د الفقه ماجستري
 اهلل العبيديعبد

21/6/2412  16/21/
2411  
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جمعاً وتوثيقاً 

 ودراسة
مسائل اإلمام   1123

أحمد برواية أبي 
مد بن طالب أح

حميد المشكاني 
من كتاب العتق 

وكتاب النكاح إلى 
 نهاية مسائل

جمعاً –اإليالء 
 وتوثيقاً ودراسة

حممد شاهد  
 كرمي اهلل

إبراهيم بن  . د الفقه ماجستري 
 ناصر احلمود

12/1/2418  15/22/
2414  

مسائل اإلمام   1124
أحمد برواية أبي 
طالب أحمد بن 
حميد المشكاني 
من كتاب الطهارة 

نهاية باب  إلى
 صالة

 

عيسى سليمان 
 العيسى

بن الوليد  . د الفقه ماجستري 
 الرمحن الفريانعبد

21/22/2411  24/8/2414  

مسائل اإلمام   1125
أحمد برواية األثرم 

أول باب من –
اإلجارة إلى نهاية 

 –اإلقرار 
 جمعاودراسة

عبري بنت علي 
 املديفر

مساعد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 قاسم الفاحل

4/2/2421  21/22/
2412  

مسائل اإلمام   1126
أحمد برواية األثرم 

فاتن بنت حممد 
 املشرف

مساعد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 قاسم الفاحل

4/2/2421  12/4/2414  
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من أول باب -

الصيام إلى نهاية 
باب المساقاة 

جمعا –والمزارعة 
 ودراسة

مسائل اإلمام   1127
أحمد برواية األثرم 

من أول باب –
إلى صفة الصالة 

نهاية كتاب الزكاة 
 جمعا ودراسة–

نورة بنت 
 عبداهلل املطلق

مساعد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 قاسم الفاحل

4/2/2421  11 
/22/2422 

مسائل اإلمام   1128
أحمد برواية األثرم 

من أول كتاب –
نهاية الطهارة إلى 

 –شروط الصالة 
 جمعا ودراسة

مها بنت 
سليمان 
 الشامخ

اهلل بن عبد. د.أ الفقه ماجستري
 عبدالواحد اخلميس

6/2/2421  28/5/2424  

مسائل اإلمام   1129
أحمد برواية 

جمعاً  –الشالنجي
 ودراسة

موضي بنت 
 صاحل اللحيدان

عدالن بن . د الفقه دكتوراه
 غازي الشمارين

 

24  /24  /
2424  

 

المسائل التي   1131
أشار األصوليون 
إلى قلة الكالم 

جمًعا  –فيها 
 -ودراسة 

 صاحل بن حممد
 العلي 

أصول  ماجستري
 الفقه

السالم بن عبد . د
 إبراهيم احلصني

24/2/2422  21/2/2424
 ه
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المسائل التي   1131

أطلق المرداوي 
فيها الخالف من 
أول الطهارة إلى 

 نهاية صفة الصالة 

هيثم بن 
 اهلل اجملليعبد

سليمان بن  . د الفقه ماجستري
 أمحد امللحم

21/1/2424   

المسائل التي   1132
مام أحمد بناها اإل

على قول 
الصحابي في 

جمًعا  –العبادات 
 -وتوثيًقا ودراسة 

وفاء بنت 
الرمحن آل عبد

 فريان 

عدالن بن  . د الفقه دكتوراه
 غازي الشمراين

16/6/2424  

المسائل التي   1133
بناها اإلمام مالك 
على عمل أهل 
المدينة توثيقا 

 ودراسة 

حممد بن املدين 
 بوساق

 بن صاحل. د.أ الفقه دكتوراه
 عبدالرمحن األطرم

24/1/2448   

المسائل التي   1134
حكي فيها الرجوع 

عن اإلمام أبي 
حنيفة وصاحبية 
في العبادات 

جمًعا  –والنكاح 
 -ودراسة 

احلافظ أبو عبد . د الفقه ماجستري أنتون يشامكان 
 غدة 

16/1/2424  

المسائل التي   1135
خالف فيها 

الحجاوي في زاد 
المستقنع 

المذهب عند 
نابلة من الح

فهد بن 
العزيز عبد

 الكثريي

د الوليد بن .أ الفقه ماجستري
الرمحن آل عبد

 فريان

/14/22 ه22/6/2421
2412  
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الطهارة إلى نهاية 

جمًعا  –الوصايا 
 -ودراسة 

المسائل التي   1136
خالف فيها 

الحجاوي في زاد 
المستقنع 

المذهب عند 
الحنابلة من 

الفرائض إلى نهاية 
 اإلقرار

اهلل بن عبد
 صاحل املضحي

الوليد بن  . د.أ الفقه ماجستري
 الرمحن  عبد

 آل فريان

21/1/2421  11/5/2445  

المسائل التي   1137
خالف فيها 

قدامة  بنالطوفي 
في شرح مختصر 

جمعاً  –الروضة 
 ودراسة

املثىن بن 
عبدالعزيز 

 اجلرباء

أصول  ماجستري
 الفقه

 بن عبدالكرمي. د.أ
 علي   النملة

 

11/2/2422   

مسائل التي فرق ال  1138
فيها الفقهاء بين 
حقوق اهلل تعالى 

  –وحقوق العباد 
 -جمًعا ودراسة 

سلطان بن 
 حذيفة الطوالة

حسني بن  . د الفقه دكتوراه
 اهلل العبيديعبد

12/24/2422  

المسائل التي ال   1139
يستحلف فيها 

جمًعا  –قضاء 
 -ودراسة 

إمساعيل بن 
 حممد األمحري 

بن أمحد صاحل  . د الفقه ماجستري
 الوشيل

  ه14/5/2424

المسائل التي   1141
نسب للمالكية 

–االنفراد بها 

عبدالعزيز بن 
 عبداهلل النملة

أصول  ماجستري
 الفقه

بن عبداحملسن . د
 حممد الريس

4/2/2421   
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جمعا وتوثيقا 

 -ودراسة
المسائل التي نص   1141

المرداوي على 
أنها المذهب أول 
باب جزاء الصيد 

إلى آخر باب 
 –غنية قسمة ال

 -جمًعا ودراسة 

غادة بنت نامي 
 آل نامي 

حممد بن  . د الفقه ماجستري
 سعود اخلميس

16/6/1424  

المسائل التي نص   1142
المردواي أنها 

المذهب من أول 
باب الرهن إلى 
مسألة تدبير 

السفية من كتاب 
جمًعا  –الحجر 

 -ودراسة 

نورا بنت 
 اهلل اجلوهر عبد

 فاطمة بنت . د الفقه ماجستري
 حممد اجلار اهلل 

16/6/2424  

المسائل التي نص   1143
المرداوي أنها 

المذهب من أول 
باب صفة الصالة 
إلى مسألة قراءة 

المأموم حال جهر 
اإلمام في باب 

الصالة والجماعة 
جمًعا ودراسة  –

- 

سارة بنت مجال 
 سليمان 

مىن بنت  . د الفقه ماجستري
 راجح الراجح

  ه14/5/2424

نص المسائل التي   1144
المرداوي أنها 

خولة بنت فهد 
 املقحم 

حممد بن  . د الفقه ماجستري
 سعود اخلميس

16/6/2424  
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المذهب من أول 
باب الموصى له 

بيع " إلى مسألة  
في " المكاتب 

 –باب الكتابة 
 -حمًعا ودراسة 

المسائل التي نص   1145
المرداوي أنها 

المذهب من أول 
الطهارة إلى كتاب 

نهاية باب المسح 
 –الخفين  على

 -جمًعا ودراسة 

بدور بنت 
 حممد املهديب

مىن بنت  . د الفقه ماجستري
 راجح الراجح

  ه14/5/2424

المسائل التي نص   1146
المرداوي أنها 

المذهب من باب 
مسألة " اإلجارة 

لو لم يعلم بالعيب 
حتى فرغت المدة 

إلى آخر باب 
 –إحياء الموات 
 -جمًعا ودراسة 

ليلى بنت 
 ي سليمان اجلابر 

أمحد بن حممد  . د الفقه ماجستري
 اخلضريي

  ه16/6/2424

المسائل التي نص   1147
المرداوي أنها 

المذهب من باب 
الجعالة إلى آخر 

 -كتاب الوصايا 
 -جمًعا ودراسة 

نورة بنت 
الرمحن عبد

 احلديثي

مىن بنت  . د الفقه ماجستري
 راحج الراجح

  ه14/5/2424
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المسائل التي نص   1148

المرداوي أنها 
لمذهب باب ا

" الزنا مسألة 
الوطء في نكاح 

مختلف في 
صحته إلى نهاية 

  -باب الذكاة 
 -جمًعا ودراسة 

أروى بنت 
اهلل عبد

 الدوسري 

حممد بن  . د الفقه ماجستري
 سعود اخلميس

16/6/2424  

المسائل التي نص   1149
المرداوي على 

أنها المذهب من 
باب صالة 

" الجماعة مسألة 
قراءة المأموم حال 

هر اإلمام إلى ج
آخر باب صالة 

جمًعا  –العيدين 
 -ودراسة 

أمساء بنت علي 
 الشلعان 

احلافظ عبد . د الفقه ماجستري
 أبومحيدة

  ه16/6/2424

المسائل التي نص   1151
المرداوي على 

أنها المذهب من 
" باب الكتابة 
مسألة بيع 

المكاتب إلى آخر 
باب أنكحة 

جمًعا  –الكفار 
  -ودراسة 

رمي بنت 
العزيز عبد

 النفيسة 

احلافظ عبد . د الفقه ماجستري
 أبومحيدة 

  ه16/6/2424
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المسائل التي نص   1151

المرداوي أنها 
المذهب من باب 
نواقض الوضوء 
إلى باب إزالة 

مسألة " النجاسة 
يسير بول 

" المأكول وروثه 
جمًعا ودراسة  –

- 

سارة بنت 
 حممد اليحىي 

مىن بنت  . د الفقه ماجستري
 راجح الراجح

  ه14/5/2424

المسائل الفقهية   1152
التي نص 

مرداوي أنها ال
المذهب من  
كتاب الحج 

عتق " مسألة 
إلى باب "  السفية

 "اإلجارة مسألة 
العلم بالعيب بعد 

 –الفراغ المدة 
 -جمًعا ودراسة 

هديل بنت 
 خالد الصامل 

أصول  ماجستري
 الفقه

مىن بنت  . د
 راجح الراجح

  ه14/5/2424

نص  المسائل التي  1153
المردواي أنها 
المذهب من  

كتاب الصداق 
مسألة تسمية 

الصداق في العقد 
إلى باب صريح 

أمساء بنت 
 حممد الدخيل

حممد بن  . د الفقه ماجستري
 حسن آل الشيخ

16/6/2424  
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الطالق وكنايته 

مسألة تعبير الزوج 
عن طالق زوجته 

بعتك : بقوله
جمًعا  –ألهلك 

 -ودراسة 

المسائل التي نص   1154
ردواي أنها الم

المذهب من  
كتاب الصيد إلى 
باب طريق الحكم 

جمًعا  –وصفته 
 -ودراسة 

حنان بنت 
الرمحن عبد

 العلوي

ظ أبو فاحلاعبد . د الفقه ماجستري
 محيدة

16/6/2424  

المسائل التي نص   1155
المرداوي على 

أنها المذهب من 
كتاب الطالق إلى 
باب ما يختلف 
فيه عدد الطالق 
إلى كتاب اللعان 

لو نفى " سألة م
 – "من ال ينتفي 

 -جمًعا ودراسة 

مارية بنت علي 
 اللحيدان

صغري أمحد  . د الفقه ماجستري
 حممد األنصاري

16/6/2424  

المسائل التي نص   1156
المردواي أنها 
المذهب من 

إذا نفى " مسألة 
من ال ينتفي 

عهود بنت 
 حممد آل طالب 

وفاء غنيمي  . د الفقه ماجستري
 الغنيمي

21/1/2424  
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زنا إنه من : وقال

في كتاب اللعان 
إلى مسألة لو 
، جرح مسلم ذمًيا

ر عبًدا ثم أو ح
أسلم المجروح 
وعتق ومات فال 

قود وعليه دية حر 
من باب " مسلم 

شروط القصاص 
جمًعا ودراسة  –

- 

سائل التي نص مال  1157
المرداوي على 

أنها المذهب من 
مسألة قيمة 
التالف وقت 

في باب  التلف
إلى آخر  الخيار

 باب القرض

عبري بنت مطر 
 املطريي

صغري أمحد بن  . د الفقه ماجستري
حممد حنيف 

 األنصاري

16/6/2424  

المسائل الفقهية   1158
التي استدل عليها 
باللغة العربية في 
 غير العبادات 

نورة بنت 
 اهلل الفليجعبد

ناصر بن حممد  . د الفقه ماجستري
 املنيع

5/1/2424  2/4/2211  

ائل الفقهية المس  1159
التي يرجع فيها 

إلى اجتهاد 
 الحاكم 

العزيز بن عبد
 ويدراوغو

فهد بن  . د الفقه ماجستري
 الرمحن املشعل عبد

8/6/2422   

 



 [ م]                    فهرس عناوين الرسائل 

  _185 _ 

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
مسائل الجنايات   1161

والحدود التي 
تعارضت في 
الداللة على 

حكمها أحاديث 
جمًعا  –ثابته 

 -ودراسة 

فهدة بنت 
 مضحي العنزي

ت وفاء بن . د الفقه ماجستري
 غنيمي الغنيمي

8/1/2422   

مسائل الخالف   1161
في أصول الفقه 

اهلل عبدألبي 
الصيمري ـ دراسة 

 وتحقيقا

 

راشد بن علي 
 ياحلا

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبدالعزيز . د.أ
 عبدالرمحن الربيعة

28/2/2441   

المسائل الخالفية   1162
في المباحث 

 الفرضية 

صاحل بن فوزان 
 الفوزان

شيخ عبدالرزاق ال الفقه ماجستري
 عفيفي

22/5/2216   

مسائل العبادات   1163
التي تعارضت في 

الداللة على 
حكمها أحاديث 

جمًعا  –ثابته 
 -وتوثيًقا ودراسة

رحاب بنت 
 حممد العبيدان

وفاء بنت  . د الفقه ماجستري
 العزيز السويلمعبد

  ه14/1/2421

مسائل العبادات   1164
المبنية على 
االحتياط في 

المذهب 
جمعاً  –الحنبلي

 ودراسة

هند بنت ناصر 
 املطرودي

 بن صاحل. د الفقه ماجستري
 عبدالعزيز   الغليقة

 

1/1/2422  4/1/2426  
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مسائل فقه األسرة   1165

التي تعارضت في 
الداللة على 

حكمها احاديث 
جمًعا  –ثابته 

 -ودراسة 

مجانة بنت 
اهلل عبد

 السديس

سعد بن  . د الفقه ماجستري
 العزيز الشويرخعبد

12/1/2422  2/1/2421  

المسائل الفقهية   1166
التي استحسن 
 فيها الحنابلة 

أمحد بن عيسى 
 آل علي

خالد بن سعد  . د الفقه ماجستري
 اخلشالن

8/1/2422  1/4/2416   

المسائل الفقهية   1167
التي استدل عليها 
باللغة العربية في 
 أبواب العبادات

جربان بن 
سلمان 
 سحاري

 بن صاحل . د الفقه ماجستري
 عبدالعزيز   الغليقة

1/1/2422  24/6/2411  

المسائل الفقهية   1168
التي رجع فيها 

  -اإلمام مالك 
 -قسم العبادات
 جمعاً ودراسة

حممد سامل ولد 
 اخلو

 بنعبدالرمحن . د الفقه ماجستري
 صاحل األطرم

24/24/2422  21/6/2424 
  

المسائل الفقهية   1169
التي رجع فيها 

اإلمام مالك في 
دات غير العبا

 جمعاً ودراسة 

عبداحلكيم 
 بلمهدي

 بنعبدالرمحن . د الفقه ماجستري
 صاحل األطرم

11/22/2422   

المسائل الفقهية   1171
في كتاب الذيل 

على طبقات 
قسم ] الحنابلة 

 –[ العبادات 

سليمان بن 
 صاحل اخلليوي

سليمان بن . د.أ الفقه دكتوراه
 فهد العيسى

6/2/2421  14/8/2412  
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 -جمعا ودراسة

المسائل الفقهية   1171
في كتاب الذيل 

على طبقات 
رجب  بنالحنابلة ل

الحنبلي في غير 
ترتيباً –العبادات 

 -ودراسة

حممد بن حسن 
بن عبدالعزيز 

 آل الشيخ

الوليد بن . د الفقه دكتوراه
 عبدالرمحن الفريان

2/8/2414   

المسائل المبنية   1172
على العرف في 

المعامالت المالية 
 وفقه األسرة 

ل بن عبيد هذا
 بن شجاع

الوليد بن  . د.أ الفقه ماجستري
الرمحن آل عبد

 فريان

11/24/2421   

المسائل المشتركة   1173
بين علم أصول 

الفقه وعلوم 
جمع  -القرآن 

 - ودراسة

أمساء بنت 
 محود اخلضريي

أصزل  ماجستري
 الفقه

بن  أمحد . د.أ
 اهلل الضوحييعبد

1/5/2424  24/4/2422  

 مسائل المعامالت  1174
التي تعارضت في 

الداللة على 
حكمها أحاديث 

جمًعا  –ثابته 
 - ودراسة

هديل بنت 
الرمحن آل عبد

 سليمان 

حيىي بن علي  . د الفقه ماجستري
 العمري

28/21/2421  16/8/2448  

مسائل المعامالت   1175
وفقه األسرة 
المبنية على 
االحتياط في 

المذهب الحنبلي 
جمًعا ودراسة  –

سهام بنت فهد 
 رويت امل

ناصر بن حممد  . د الفقه ماجستري
 املنيع

12/2/2422  18/2/2441  
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- 

المساواة في   1176
اإلسالم مع دراسة 

نقدية ألسس 
المساواة 

ومصادرها في 
المواثيق الدولية 

في العصر 
 الحديث

 

سليمان بن 
 اهلل الربيشعبد

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

اهلل عبد. د. أ
 الكيالين األوصيف

25/2/2426  16/24/
2441  

المستثنيات   1177
من األوامر  بالنص

في الفقه 
 اإلسالمي

مسفر بن 
الرمحن عبد

 القحطاين

فهد بن . د الفقه ماجستري 
 عبدالرمحن املشعل

11/1/2421  14/5/2421  

المستثنيات   1178
بالنص من 

المنهيات في غير 
العبادات 
 والمعامالت

 

هنال إبراهيم 
 أبا حسني

بن حسني  . د الفقه ماجستري 
 اهلل   العبيديعبد

2418/42/18 11/2/2428  

المستشرقون   1179
البريطانيون وأثرهم 
في توجيه السياسة 

التعليمية في 
العالم العربي مع 
دراسة تطبيقية 

على دول مجلس 
 التعاون

  

نايف بن ثنيان 
 آل سعود

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

علي بن . د.أ
 إبراهيم النملة

11/1/2448  1/6/2442  
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المستوعب   1181

للسامري ـ القسم 
الثاني من الكتاب 

 تحقيقا ودراسة
 

فهد بن 
الكرمي عبد

 السنيدي

حممد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عبداهلل العجالن

22/6/2444  24/1/2414 
 

المستوعب   1181
للسامري ـ القسم 
الرابع من الكتاب 

 تحقيقا ودراسة

حممد بن 
اهلل عبد

 الشمراين

ن حممد ب. د.أ الفقه دكتوراه
 عبداهلل العجالن

22/6/2444  25/8/2444  

مستوى الكفاية   1182
 ودوره في التنمية
االقتصادية في 

 اإلسالم 

عبداهلل بن أمحد 
 العليوي

حممد حامد . د االقتصاد ماجستري
 الزهار

1/4/2446  8/2/2412  

مسقطات   1183
الحضانة وأثرها 

في الفقه 
 اإلسالمي

عبود بن علي 
 بن درع

بدالعزيز بن ع. د الفقه ماجستري
 علي الغامدي

11/22/2424  21/24/
2441  

 بنالرمحن عبد مسقطات العبادة  1184
اهلل عبد

 املخضوب

ابراهيم بن . د الفقه ماجستري
 ناصر احلمود

25/22/2424  6/1/2422  

 عقوبةمسقطات ال  1185
في الشريعة 

 اإلسالمية

إبراهيم بن 
 ناصر احلمود 

حسن صبحي . د.أ الفقه ماجستري
 أمحد

5/1/2211  21/1/2428  

مسقطات   1186
 الواجبات المالية

حممدون 
عبداحلميد 
 عبدالوهاب

سليمان بن . د.أ الفقه ماجستري
 فهد العيسى

24/24/2414  16/24/
2441  

المشقة تجلب   1187
 التيسير 

صاحل بن 
سليمان 
 اليوسف

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبداحلميد . د
 زنيد بوأعلي 

 طوي قيده  8/8/2442
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ختالط مشكلة اال  1188

في البالد العربية 
وموقف الفكر 
 اإلسالمي منها

سليمان بن 
 حممد العيدي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

عبداهلل بن محد . د
 العويسي

8/1/2421  22/2/2448  

المشكلة   1189
االقتصادية من 
منظور االقتصاد 

دراسة -اإلسالمي
 باالقتصادمقارنة 

   الوضعي

خالد بن سعد 
 املقرن

مسعد السعيد  . د تصاداالق ماجستري
 . دالسيد رجب  ، 
حممد جناة اهلل 

 الصديقي

11/4/2441   

مشكلة الحضارة   1191
دراسة نقدية في 
 ضوء اإلسالم 

اهلل بن محد عبد
 العويسي

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

اهلل عبدعمر .أ
 عودة اخلطيب

2/22/2441  2/1/2424  

في  الغلومشكلة   1191
الدين في العصر 

الحاضر ـ 
سباب ـ اآلثار ـ األ

 العالج 

 بنالرمحن عبد
معال اللوحيق 

 املطريي

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

اهلل عبد . د.أ
 إبراهيم الطريقي

1/5/2422  2/1/2416  

مشكلة الفقر   1192
وسبل عالجها في 

ضوء اإلسالم 
 دراسة مقارنة 

 بنعبدالرمحن 
سعد بن 

عبدالرمحن آل 
 سعود

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد بن   .د
 عبداهلل عرفه

16/6/2441  5/4/2422  

المصادر العلمية   1193
 بنلشيخ اإلسالم 

تيمية وأثرها في 
شخصيته ونتاجه 

 العلمي

خالد صاحل 
 السيف

الثقافة  ماجستري
اإلسالم

 ية

الرمحن عبد . د.أ
 زيد  الزنيديبن 

12/2/2414   

مصادر المعرفة   1194
وموقف اإلسالم 

 بنالرمحن عبد
 زنيديزيد ال

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

اهلل عبدعمر بن .أ
 عودة اخلطيب

1/1/2444  2/1/2211  
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 ية منها 

المصطلحات   1195
األصولية في 

 –المتشابهة 
 -جمًعا ودراسة 

فاحل بن صياد 
 الدوسري  

أصول  ماجستري
 الفقه

السالم بن عبد . د
 إبراهيم احلصني 

24/1/2424  

المصطلحات   1196
المشتركة بين 
أصول الفقه 

  –لعلوم األخرى وا
 -جمًعا ودراسة 

حممد بن 
 الكلثم  إبراهيم

أصول  ماجستري
 الفقه

اللطيف عبد . د.أ
 بن سعود الصرامي

28/2/2421  6/22/2414  

المصليات   1197
 وأحكامها

مسية بنت علي 
بن دخيل اهلل 

 السويلم

بالل حامد . د الفقه ماجستري
 بالل

 

11/2/2422  1/22/2448  

المظاهر الثقافية   1198
في كتابات الرحالة 
المستشرقين إلى 
الجزيرة العربية في 
العصر الحديث ـ 
دراسة تحليلية 

 نقدية 

أمحد بن عمر 
 السليم 

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

عبداهلل بن . د.أ
 إبراهيم الطريقي  

11/8/2414  28/4/2414  

المعادن في الفقه   1199
 اإلسالمي

حممد بن 
 منصور املدخلي 

عبدالعزيز بن . د الفقه ماجستري
 علي الغامدي

22/24/2441  21/4/2418  

المعامالت   1111
المصرفية 

وأحكامها في 
 الشريعة

طالب خضر 
 الشنقيطي

حممود بن علي . د الفقه دكتوراه
 إبراهيم

11/1/2218  12/1/2421  

المعاهدات   1111
الدولية في 

إياد كامل 
 هالل 

عبداهلل بن . د الفقه ماجستري
رب حممد بن عبد

14/2/2211   
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 النيب اإلسالم 

المعاوضة عن   1112
الحقوق المالية 
ونقلها في الفقه 

 اإلسالمي

فهد بن خلف 
 املطريي

د صاحل بن حممد .أ الفقه دكتوراه
 احلسن

28/1/2414  15/4/2422  

معدن األصول   1113
شرح أصول 

الشاشي تأليف 
صفي الدين بن 

نصير الدين 
الردولوي الحنفي 

المتوفى سنة 
 ه821

محد هيلة بنت أ
 السراح

أصول  دكتوراه
 الفقه

اللطيف عبد . د.أ
 بن سعود الصرامي

  12/2/2416 ه5/2/2424

معرفة أوقات   1114
العبادات عن 
طريق الظواهر 

 الكونية 

خالد بن علي 
 املشيقح 

 بنعبدالكرمي . د.أ الفقه ماجستري
 حممد الالحم

1/4/2446  2/1/2418  

وفاء بنت  المعفو عنه شرعا  1115
عبدالعزيز 

 ويلمالس

سليمان بن . د.أ الفقه دكتوراه
 فهد العيسى

24/1/2421  26/2/2424  

معوقات التفكير   1116
 العلمي

غالب بن سعود 
 السيف

 

 الثقافة ماجستري 
اإلسالم

 ية

عبداهلل بن . د.أ
 الكيالين األوصيف

12/6/2414  21/22/
2426  

معوقات الجهاد   1117
في العصر 

الحديث ـ تحليال 
 وتقويما 

 

فريح اهلل بن عبد
 العقالء

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

حممد بن . د
 اهلل عرفهعبد

28/2/2422  5/8/2426  

  16/2/2414  21/22/2424اهلل بن عبد. د االقتصاد ماجستري بنالباري عبدمعيار الربحية   1118
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التجارية 

للمشروعات 
الخاصة في 
االقتصاد 
 اإلسالمي 

 

حممد آل الشيخ ،  حممد مشعل
حممد حممد . د

 .النجار 

مفردات الحنابلة   1119
من أول كتاب البيع 

حتى نهاية باب 
عرضاً –اإلجارة 

 ودراسة

حممد بن 
العزيز عبد

 اخلضري

عبداهلل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 سعد الرشيد

5/2/2421  28/1/2414  

مفردات الحنابلة   1111
من باب الغصب 
إلى آخر باب 

جمعا  –الكتابة 
 -ودراسة 

أروى بنت 
 حممد العمران

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 سعد الرشيد

21/2/2414  21/5/2424  

مفردات المذهب   1111
الحنفي في فرق 

 النكاح وأثرها

مأسي 
القادر عبد

 حسن

سليمان بن . د الفقه دكتوراه
 اخليلاهلل أبا عبد

1/2/2412  15/6/2211  

المفردات في   1112
مذهب الحنابلة في 

عرضاً _ الطهارة 
 _ودراسة

ن إبراهيم ب
اهلل عبد

 العجالن

عبداهلل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 سعد الرشيد

21/22/2424  14/24/
2441  

المفردات في   1113
مذهب الحنابلة في 

غير العبادات 
والمعامالت 
 وأحكام األسرة

 بنالرمحن عبد
 صاحل الغفيلي

عبداهلل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 سعد الرشيد

24/24/2422  11/2/2424  

  12/4/2424  14/6/2424 بناهلل عبد. د. أ الفقه دكتوراهسليمان بن المفردات في   1114

 



 [ م]                    فهرس عناوين الرسائل 

  _194 _ 

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان الرقم
مذهب الحنابلة في 

مسائل الزكاة 
والصيام 

واالعتكاف 
 والمناسك والجهاد 

 سعد الرشيد صاحل الغيث

المفردات في   1115
مذهب الحنابلة 
 في مسائل الصالة

فهد بن 
الرمحن عبد

 املشعل

اهلل بن عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 شيدسعد الر 

14/6/2424  11/1/2444  

المفردات في   1116
مذهب الحنابلة 

قسم أحكام 
األسرة عرضاً 

 ودراسة 

أمحد بن حممد 
 اخلضريي 

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 سعد الرشيد

21/22/2424  11/8/2411  

مفسدات الصيام   1117
وأحكام القضاء 

 والكفارة

 بنالعزيز عبد
 حممد الداود

ه بن شحات. د الفقه ماجستري
 حممد شحاته

26/5/2216  24/5/2411  

المفهوم اإلسالمي   1118
لألمة في مواجهة 

 القومية 

حممد بن صاحل 
 العلي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد السيد . د
 الشاهد

1/8/2441  15/21/
2428  

مفهوم الحاكمية   1119
في الفكر 
اإلسالمي 
الحديث 

والتصورات 
 المخالفة 

اهلل بن عبد
العزيز عبد
 ايديالز 

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

اهلل عبدعمر .أ
 عودة اخلطيب

 طوي قيده  2/6/2441

مفهوم الحرية في   1121
 الفكر اإلسالمي 

اخلالق عبد
 املقدسي

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

حممد بن . د.أ
 اهلل العجالنعبد

21/8/2445  1/2/2421  
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  ية 

مفهوم المخالفة   1121
وأثره في األحكام 

 الشرعية
 

ز بن املععبد
 العزيز حريزعبد

أصول  ماجستري
 الفقه

طه بن جابر . د
 العلواين

14/4/2218  14/8/2426  

مفوتات فسخ   1122
 العقد 

حممد املختار 
 حممد املامي

صاحل بن . د. أ الفقه دكتوراه
 غامن السدالن

11/1/2421   

المقاصد   1123
دراسة  –الضرورية 

 -نظرية تطبيقية

حممد بن علي 
 املري

أصول  ماجستري
 لفقها

علي بن سعد . د.أ
 الضوحيي

1/22/2411  12/6/2446  

مقاصد المكلفين   1124
 عند األصوليين 

فيصل بن سعود 
 احللييب 

أصول  ماجستري
 الفقه

حممد بن . د
 الرزاق الدويشعبد

2/1/2425  21/8/2441  

 بنلمقاصد عند ا  1125
تيمية وأثرها في 

 اجتهاده

سليمان حممد 
 احلسن

أصول  دكتوراه
 الفقه

احلميد عبد . د.أ
 علي   أبو زنيد بن

5/2/2421   

المقاصد عند   1126
شهاب الدين  

 القرافي

 

بدر بن إبراهيم 
 املهوس

أصول  دكتوراه 
 الفقه

عياض بن  . د.أ
 نامي السلمي

22/1/2411  11/8/2412  

 –مقتضى العقد   1127
  -دراسة فقهية 

اللطيف بن عبد
 صاحل العامر

صاحل بن  . د الفقه دكتوراه
 الغليقة العزيزعبد

  22/6/2428 ه1/24/2422

المقدرات غير   1128
الزمنية في الفقه 

 اإلسالمي

 

حممد بن علي 
 الشهري

عبدالعزيز بن . د الفقه دكتوراه
 علي الغامدي

22/5/2422  1/22/2415  

المقدمات   1129
األصولية والحكم 

أمحد عايل علي 
 معافا

أصول  ماجستري
 الفقه

اللطيف عبد . د
 سعود الصرامي بن

21/5/2418  16/2/2414  
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الشرعي عند 

جمعا -الماوردي
 وتوثيقا ودراسة

صاحل بن  مقدمات الزواج   1131
 إبراهيم اجلديعي

 بنعبدالرمحن . د الفقه ماجستري
 حممد الرسيين

1/8/2441  28/24/
2421  

المقصود من شرع   1131
الحكم ـ دراسة 
 نظرية تطبيقية 

اهلل بن عبد
 ناصر الناصر

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنعبدالعزيز  .د.أ
 عبدالرمحن الربيعة

26/2/2444  11/6/2445  

مقومات العالمية   1132
في الثقافة 

اإلسالمية وموقف 
الثقافة الغربية 
 المعاصرة منها 

سعود بن صاحل 
 املرعي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

بكر زكي . د.أ
 عوض

11/6/2421   

مقومات النهضة   1133
في الفكر القومي 

العربي  دراسة 
في ضوء  نقدية

 اإلسالم

عثمان بن 
 صاحل العامر

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

حممد بن . د
 اهلل عرفهعبد

11/2/2424  21/5/2418  

المماطلة في   1134
الديون دراسة 
فقهية تأصيلية 

 وتطبيقية

 

سلمان بن 
 صاحل الدخيل

 بنالعزيز عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 زيد الرومي

5/8/2411  16/1/2441  

في  الممسوحات  1135
 الفقه اإلسالمي 

وفاء بنت حممد 
 السديس 

حسني بن . د الفقه ماجستري
 اهلل العبيديعبد

21/1/2426  5/5/2411  

من توجيهات   1136
اإلسالم في صلة 

عثمان بن 
 صاحل العامر

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

حممد بن . د
 عبداهلل عرفه

5/6/2424  - 
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اإلنسان باألرض 

في المبدأ والمعاد 
 والنظر والعمارة 

 ية

مناسك الحج   1137
والعمرة من كتاب 

 بنشرح العمدة ل
 تيمية 

صاحل بن حممد 
 احلسن

حممد بن . د.أ الفقه دكتوراه
 أمحد الصاحل

1/21/2444  11/2/2424  

مناقشة االستدالل   1138
باألدلة المختلف 

دراسة : فيها
 تأصيلية تطبيقية

حممد بن متعب 
بن سعيد بن  

 كردم

أصول  دكتوراه
 الفقه

كرمي بن علي العبد
 النملة

11/21/2418  28/22/
2418  

مناهج االتجاه   1139
العقالني الغربي 

في العصر 
 الحديث وأثرها
على االتجاه 

العقالني العربي 
في دراسة 

النصوص الشرعية 
دراسة نقدية في 

 ضوء اإلسالم
 

بدر بن سليمان 
 العامر

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

خليفة بن . د.أ
 حسني العسال

28/24/2412  11/5/2418  

مناهج الباحثين   1141
في االقتصاد 

 اإلسالمي

محد بن 
الرمحن عبد

 اجلنيدل

حممد شوقي . د الفقه دكتوراه
 الفنجري

2/5/2444   

مناهج التحصيل   1141
ونتائج لطائف 

التأويل في كشف 

عبداحلكيم 
 بلمهدي

 بنعبدالعزيز . د.أ الفقه دكتوراه
 حممد احلجيالن

25/8/2414   
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–أسرار المدونة 

من أول الكتاب 
إلى آخر كتاب 

ألبي  -االعتكاف
 بنحسن علي 

سعيد الرجراجي 
 -قيقاً ودراسةتح–

 

مناهج التحصيل   1142
ونتائج لطائف 

التأويل في كشف 
–أسرار المدونة 

أول كتاب بيع  من
الخيار إلى آخر 

 -كتاب الرهون
ألبي حسن علي 

سعيد  بن
–الرجراجي 

 -تحقيقاً ودراسة

شريفة بنت 
  الغديانعبداهلل

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عثمان اهلليل

25/8/2414   

مناهج التحصيل   1143
ونتائج لطائف 

كشف   التأويل في
–أسرار المدونة 

من أول كتاب 
العدة والطالق 
إلى آخر كتاب 

ألبي  -بيوع الغرر
 بنحسن علي 

نقيب أمحد 
 نصري الدين

 بنعبدالعزيز . د.أ الفقه دكتوراه
 حممد احلجيالن

25/8/2414   
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سعيد الرجراجي 

 -تحقيقاً ودراسة–
مناهج التحصيل   1144

ونتائج لطائف 
كشف   التأويل في

–أسرار المدونة 
من أول كتاب 
الزكاة إلى آخر  
كتاب إرخاء 

ألبي  -الستور
حسن علي بن 
سعيد الرجراجي 

 -تحقيقاً ودراسة–

حممد بن سعود 
 اخلميس

 بنعبدالعزيز . د.أ الفقه دكتوراه
 النحممد احلجي

25/8/2414   

1145   

 

ناصر بن حممد 
 املنعمعبدال

 بنعبدالعزيز . د.أ الفقه دكتوراه
 حممد احلجيالن

25/8/2414   

المنتجات   1146
دوات المالية واأل

في أبواب الربا 
والصرف وبيع 
 األصول والثمار

 

ماهر بن سعد 
 اخلويف

اهلل حممد   عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 املطلق

 

16/5/2422   

المنتجات   1147
واألدوات المالية 

في أبواب 
العبادات وشروط 

 البيع
 

إبراهيم بن 
اهلل عبد

 النخيالن

 بن عبداهلل. د.أ الفقه دكتوراه
 طلقحممد   امل

 

16/5/2422   

   24/6/2422فتحي عثمان . د.أ الفقه دكتوراهفهد بن حممد المنتجات   1148
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واألدوات المالية 
في أبواب العتق 

إلى األيمان 
 والدعاوى

 

 الفقي التوجيري

 

المنتجات   1149
واألدوات المالية 

في البيوع من 
المرابحة إلى 

 اإلقالة
 

فهد بن علي 
 األحيدب

اهلل بن عبد . د الفقه دكتوراه
 حممد العمراين

 

24/6/2422  26/8/2414  

المنتجات   1151
واألدوات المالية 

في الصلح 
والحجر والوكالة 

 والشركة

دخيل بن سعود 
 احلمد

 بن يوسف. د الفقه دكتوراه
 اهلل الشبيليعبد

 

15/5/2422  12/2/2411  

المنتجات   1151
واألدوات المالية 
في المعامالت من 
إحياء الموات إلى 

 االوصاي

حممد بن 
عبدالرمحن 

 اجلابر

عبداهلل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 حممد املطلق

1/1/2422  28/24/
2415  

المنتجات   1152
واألدوات المالية 
في المعامالت من 

المساقاة إلى 
 الوديعة

تركي بن 
العزيز عبد

 الرتكي

حممد بن . د الفقه دكتوراه
 عبداللطيف البنا

2/22/2422  2421  

المنتجات   1153
ات المالية واألدو 

 في عقد السلم

اللطيف بن عبد
 سعد املزيد

اهلل بن عبد. د.أ الفقه دكتوراه
 حممد املطلق

16/5/2422  2424  
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المنتجات   1154

واألدوات المالية 
من باب القرض 

 إلى الحوالة

خالد بن سعد . د الفقه دكتوراه داود عبدالباقي
 اخلشالن

 

24/6/2422  21/4/2415  

المنفعة  في   1155
 القرض 

اهلل بن عبد
 حممد العمراين 

 بناهلل عبد. د. أ الفقه ماجستري
. دسعد الرشيد  ، 

حممد بن سعود 
 العصيمي

 

11/8/2421  2414  

المنفعة واالنتفاع   1156
في الفقه 
 اإلسالمي

عبداهلل بن علي 
 بن علي حممد

أمحد بن . د.أ الفقه ماجستري
 يوسف الدريويش

12/6/2414  6/1/2445  

نية المنقوالت الدي  1157
واالجتماعية من 
 منظور إسالمي

سلطان بن علي 
 شاهني

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

عبداهلل بن . د.أ
 إبراهيم الطريقي

6/8/2414   

منهج اإلسالم في   1158
 مكافحة الجريمة

 بنالرمحن عبد
 إبراهيم اجلريوي

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

اهلل بن عبد. د.أ
 إبراهيم الطريقي

28/2/2422  22/6/2422  

منهج أهل السنة   1159
والجماعة في 

 –أصول الفقه 
دراسة تأصيلية 

 -تطبيقية 

أمحد بن عايل 
 معافا

أصول  دكتوراه
 الفقه

أمحد بن  . د.أ
 حممد العنقري

/28/22 ه21/2/2422
2441  

منهج التوازن في   1161
اإلسالم والنظم 

 البشرية

يونس حسني 
 عيد

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد بن . د
 هلل عرفهعبدا

22/22/2448  26/2/2421  

منهج التيسير   1161
دراسة  –المعاصر 

عبداهلل بن 
 إبراهيم الطويل

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

إبراهيم بن . د
 حممد الفايز

24/2/2412  14/6/2414  
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تحليلية نقدية في 
ضوء أصول اليسر 

 في اإلسالم

 ية

المنهج السلفي   1162
 والموقف المعاصر

منه في البالد 
بية  دراسة العر 

 وتقويما

مفرح بن 
سليمان 
 القوسي

 الثقافة دكتوراه
اإلسالم

 ية

 بنعبدالرمحن . د.أ
 زيد الزنيدي

1/1/2425   

 بناهلل عبدمنهج   1163
عمر في التشريع 

 اإلسالمي 

 بنالعزيز عبد
حممد شرف 

 الدين

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عبدالرمحن األطرم

1/8/2441  2/5/2441  

شرعية المنهيات ال  1164
في صفة الصالة 
 تحريماً وكراهة 

 بنالرؤوف عبد
 حممد الكمايل

صاحل بن غامن . د.أ الفقه ماجستري
 السدالن

24/22/2441   

الموازنة العامة في   1165
االقتصاد 
 اإلسالمي 

 بنالعزيز عبد
 حممد احلامد

   21/8/2446 أمحد ماهر عز. د االقتصاد ماجستري

المواطأة على    1166
في العقود المالية 

 الفقه اإلسالمي

 

حممد بن سعد 
 احلنني

أمحد بن علي  . د الفقه ماجستري
 موايف

1/3/1429   

المواالة في الفقه   1167
 اإلسالمي 

حممد بن 
العزيز عبد

 احلمود
 

بندر بن فهد . د الفقه دكتوراه
 السويلم

6/8/2424   
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موانع آثار النكاح   1168

 -دراسة فقهية–

 

إميان بنت حممد 
 املشرف

علي بن  . د.أ فقهال دكتوراه
 اهلل الركبانعبد

1/1/2424   

موقف اإلسالم   1169
والكنيسة من 
العلم ـ دراسة 

 مقارنة 

اهلل بن عبد
سليمان 
 املشوخي

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

حممد بن . د
 صدقي البورنو

1/2/2442   
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النادر من   2214

المسائل الفقهية 
في أحكام األسرة 

والعقوبات 
 والقضاء

ومسية بنت 
 شائز العنزي

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 الواحد اخلميس  عبد

24/2/2414  26/3/1428  

النادر من   2212
المسائل الفقهية 

 في العبادات

هند بنت 
 فاللطيعبد

 السلمي

عبداهلل بن . د.أ الفقه ماجستري
 لواحد اخلميس  اعبد

5/1/2414  23/3/1428  

النجاسات   2211
وأحكامها في 
 الفقه اإلسالمي

 بنالرحيم عبد
 إبراهيم اهلاشم

النجدي أمحد . د الفقه ماجستري
 عبدالستار زهو

12/5/2442  15/24/
2441  

نزع الملكية   2212
الخاصة 

وأحكامها في 
 الفقه اإلسالمي

اهلل عبدفهد بن 
 العمري

صاحل بن  .د.أ الفقه دكتوراه
 عبدالرمحن األطرم

21/8/2446  28/22/
2441  

النشوز وأحكامه   2214
في الفقه 
 اإلسالمي 

موسى بن 
 اهلل مهدي عبد

عبدالعزيز بن . د الفقه ماجستري
 علي الغامدي

22/6/2444  15/1/2441  

النظر في أحكام   2215
النظر بحاسة 
البصر ألبي 

الحسن علي بن 
محمد الشهير 

 القطان ـ بنب
  ودراسة تحقيقاً 

نورة بنت حممد 
 املطرودي 

صاحل بن . د.أ الفقه ماجستري
 عثمان اهلليل

24/1/2421  15/21/
2425  

نظرة المستشرقين   2216
لقضايا األسرة من 

خالل دائرة 
المعارف 

بشري بن نعمان 
 دحان

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

د خليفة بن .أ
 حسني العسال

4/8/2412   2/5/2418  
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 –اإلسالمية 

 عرض ونقد 
نوال بنت  نفقة المعتدة   2211

 اهلل الطيارعبد
ناصر بن حممد . د الفقه ماجستري

 املنيع
14/1/2421  1/1/2412  

النفي واإلثبات   2218
 عند األصوليين

حممد سامل 
 حممد أمحد

أصول  ماجستري
 الفقه

سعد بن ناصر . د
 الشثري

28/24/2412  24/4/2414  

النقد الثقافي في   2211
 ضوء اإلسالم

ن بن سليما
 حممد احمليميد

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

 بنالرمحن عبد. د.أ
 زيد الزنيدي

12/6/2414  14/4/2416  

النقص وأثره في   2284
 األحكام الفقهية 

البندري بنت 
 العزيز العمرعبد

اهلل بن عبد. د.أ الفقه ماجستري
 الواحد اخلميسعبد

25/24/2426  21/8/2414  

نقض األحكام   2282
 القضائية 

د بن حممد أمح
 اخلضريي

عبداهلل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 سعد الرشيد

11/1/2425  21/1/2412  

النقود االئتمانية   2281
دورها وآثارها في 

االقتصاد 
 اإلسالمي 

إبراهيم بن 
 صاحل العمر

اهلل حممد عبد. د.أ االقتصاد ماجستري
. د، . الطيار 

حممد بن حممد 
 .النجار 

1/5/2424  21/24/
2421  

نقود االلكترونية ال  2282
 فقهيةدراسة  –

يوسف بن 
العزيز عبد

 التوجيري

العزيز بن عبد. د.أ الفقه  دكتوراه 
 زيد الرومي

5/4/2418  21/22/
2422  

النكرة عند   2284
 األصوليين

 بنالعزيز عبد
 أكرم أوزيقان

أصول  ماجستري
 الفقه

 بنالرمحن عبد. د
 حممد السدحان

16/24/2412  28/2/2416  

حكامه النكول وأ  2285
في الفقه 
 اإلسالمي

 بنالعزيز عبد
الرمحن عبد

 العجالن

اهلل بن عبد. د الفقه دكتوراه
 عبدالرمحن اجلربين

21/2/2421  22/1/2426  

 –نوازل األجرة   2286
دراسة فقهية 

  -تطبيقية 

مشاري بن 
 رشيد العازمي 

بندر بن فهد  . د.أ الفقه دكتوراه
 السويلم

  ه6/1/2421
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نوازل الجرائم   2281

دراسة –الية الم
 فقهية

أمحد بن حممد 
 املهيزع

صاحل بن  . د.أ الفقه دكتوراه
 عثمان اهلليل

18/4/2411 16/1/2424   

 -نوازل الحيوان  2288
 فقهيةدراسة 

عاصم منصور 
 أبا حسني

بن اهلل عبد . د.أ الفقه ماجستري 
 علي  الركبان

1/2/2418  1/1/2424  

–نوازل العقار   2281
 دراسة فقهية

 بنأمحد 
لعزيز اعبد

 العمرية

العزيز بن عبد. د.أ الفقه  دكتوراه 
 زيد الرومي

1/1/2418   

النوازل الفقهية   2214
وأحكامها في 
 الطهارة والصالة

باسم بن حممد 
 سعيد القرايف

د صاحل بن .أ الفقه ماجستري
 عبداهلل الالحم

15/1/2411  21/1/2416  

النوازل في فقه   2212
 األقارب 

العزيز بن عبد
 حممد اجلربين

مساعد بن  . د.أ الفقه ماجستري
 قاسم الفاحل

  ه2/22/2422

اهلل عبدأروى  نوازل اللباس  2211
 العمار

صاحل بن  . د.أ الفقه ماجستري
 عثمان اهلليل

21/4/2418   

النوازل المختصة   2212
بالمرأة في 

العبادات وأحكام 
 األسرة

مىن بنت راجح 
 الراجح

سليمان بن . د.أ الفقه دكتوراه
 فهد العيسى

6/2/2421  14/8/2416  

نوازل فقه األسرة   2214
لألقليات 

المسلمة في غير   
 النكاح

منال بنت حممد 
 الدغيم

حممد البشري  . د.أ الفقه ماجستري
 البوزيدي

11/22/2418  25/1/2422
 ه

النوازل في   2215
 األشربة

زين العابدين 
 الزوين بن

سعد بن تركي . د الفقه ماجستري
 اخلثالن

5/1/2416  21/1/2411  

سعد بن تركي . د الفقه ماجستريبدرية بنت النوازل في   2216
 اخلثالن

14/24/2416  - 
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 مشعل احلارثي األطعمة

النوازل في اإلنتاج   2211
دراسة  –الزراعي 

– فقهية 

مها بنت 
سليمان 
 الشامخ

اهلل بن عبد. د الفقه دكتوراه
 مبارك السيف

14/6/2424   

النوازل في بيع ما   2218
لم يملك 
 وتطبيقاتها

اهلل عبدلي بن ع
 احلمد

اهلل بن عبد . د.أ الفقه دكتوراه
 موسى العمار

  ه6/6/2421

النوازل في   2211
الجرائم الطبية 
والمسؤولية 

الجنائية المترتبة 
 عليها

 

أمل بنت 
 إبراهيم الدباسي

اهلل بن عبد. د.أ الفقه  دكتوراه
 عبدالواحد اخلميس

2/4/2424  2/21/2421  

النوازل في   2144
 الجنائز

لرمحن بن عبدا
 إبراهيم املرشد

 بن عبدالرمحن. د الفقه ماجستري
 عايد   العايد

26/1/2424  28/2/2421  

النوازل في   2142
الجنايات 

 والحدود والقضاء

نايف بن 
إبراهيم بن محاد 

 الصايغ

اهلل بن عبد .د.أ الفقه  دكتوراه 
 علي الركبان

2/2/2411   

علي بن ناصر  النوازل في الحج  2141
 الشلعان

صاحل بن . د.أ الفقه راهدكتو 
 عثمان اهلليل

2/8/2414   

عبداهلل بن  النوازل في الزكاة  2142
 منصور الغفيلي

صاحل بن . د.أ الفقه دكتوراه
 عثمان اهلليل

8/2/2415  
 

14/5/2418  

 النوازل في السفر  2144
 

اهلل بن فهد عبد
 السياري

الرحيم عبد. د الفقه دكتوراه
الرمحن عبدإبراهيم 

 السيد هاشم
 

14/6/2422   

مسية بنت علي  النوازل في الصيام   2145
 العجالن 

عدالن بن  . د الفقه ماجستري
 غازي الشمري

26/1/2424  
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النوازل في العارية   2146

 والوديعة
 

سعد    بن خالد. د الفقه ماجستري هاريز الكوتشي
 اخلشالن

16/21/2424   

النوازل في   2141
 القرض

 

صاحل بن علي 
 اجلوعي

 بن اهللعبد. د الفقه ماجستري
 ناصر   السلمي

 
 

11/6/2424  14/1/2422
 ه

النوازل في   2148
القنوات الفضائية 

 -دراسة فقهية –

هدى بنت علي 
 العنزي

سعد بن تركي . د الفقه دكتوراه
 اخلثالن

1/1/2424   

النوازل في نفقة   2141
 الزوجة 

سايل بنت أمحد 
 بادويالن

نورة بنت  . د الفقه ماجستري
 اهلل املطلقعبد

18/2/2422   

النوازل في النكاح   2124
 وفرقه

بدرية بنت 
 عبداهلل العقيل

 بن  مساعد. د.أ الفقه دكتوراه
 قاسم   الفاحل

 

4/22/2411   

النوازل في زينة   2122
 المرأة

لبىن بنت 
عبدالعزيز 

 الراشد

 بن عبداهلل. د.أ الفقه ماجستري
 موسى   العمار

8/6/2424  11/4/2424 
  

النوازل في عقد   2121
 الصرف

مد بن ناصر حم
بن حممد 
 السلمي

 بن صاحل. د.أ الفقه دكتوراه
 حممد   السلطان

 

1/1/2422  2/2/2424 
  

النوازل في عقود   2122
 التبرعات

حممد بن 
 عبداهلل املدمييغ

بن عبدالعزيز . د.أ الفقه ماجستري
 علي  الغامدي

24/4/2424   

النوازل في عقود   2124
 التوثيق

منري فؤادي 
 رضوان

اهلل بن عبد . د الفقه دكتوراه
 حممد العمراين

/11/22 ه4/1/2421
2422 

النوازل في قضاء   2125
التنفيذ في 

المعامالت وفقه 
الحقوق )األسرة 

اهلل  عبدمحد بن 
 اخلضريي

العزيز بن عبد . د.أ الفقه دكتوراه
 علي الغامدي

2/2/2411   
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 (المدنية

نوافل الصالة   2126
التي ال تختص 

 بالليل 

يوسق بن حممد 
 جعفري

العزيز بن عبد . د الفقه جستريما
 إبراهيم الشبل

16/1/2424  

النيابة القضائية   2121
في الحق الخاص 
 في فقه اإلسرة 

أمحد أواليوال 
 السالم عبد

فهد بن  . د.أ الفقه دكتوراه
الكرمي عبد

 السنيدي

16/1/2424  
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الهدية وأحكامها   1218

في الفقه 
 اإلسالمي

اهلل عبدهند 
 سعد الرشيد

فاطمة بنت حممد  الفقه ماجستري
 اجلار اهلل

21/1/2411  25/1/2411  

الهيئات الشـرعية   1219
في المؤسسات 

دارسة  –المالية 
 -فقهية تطبيقية 

عبدالرمحن بن 
 فؤاد اجلار اهلل

 بن عبدالرمحن. د الفقه ماجستري
 دالعاي عايد

 ه12/1/2422  21/4/2424
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1221  

 
الطبيب واجبات 

 المريض تجاه
وضحاء بنت 

جعفر 
 القحطاين

حممد بن  . د الفقه ماجستري
 اللطيف البناعبد

24/21/2422 
  

 

الواجب وأثره في   1221
 الفقه اإلسالمي

أصول  ماجستري ضفضل اهلل فيا
 الفقه

حممد بن . د
 صدقي البورنو

2/2/2444  14/2/2422  
 

واقعية التشريع   1222
 اإلسالمي وآثارها

زياد بن صاحل 
 لوبانغا

 الثقافة ماجستري
اإلسالم

 ية

 بنالرمحن عبد. د.أ
 زيد الزنيدي 

1/8/2425  1/1/2421  

الوساطة   1223
 –اإللكترونية 

دراسة فقهية 
 تطبيقية

صاحل بن 
  اجللعوداهللعبد

الرمحن بن عبد . د الفقه دكتوراه
 اهلل السندعبد

2/2/2411   

الوساطة التجارية   1224
في المعامالت 

 المالية

 بنالرمحن عبد
 صاحل األطرم

بكر بن عبداهلل . د الفقه دكتوراه
 ابو زيد

24/8/2444  21/22/2448  

الوصف المناسب   1225
والتعليل به عند 

 األصوليين 

علي بن 
العزيز عبد

 لعمرييينا

أصول  ماجستري
 الفقه

أمحد بن علي . د.أ
 سري املباركي

25/2/2444  28/8/2442  

الوطن واالستيطان   1226
 دراسة فقهية_

حممد بن موسى 
 الدايل

بندر بن فهد . د.أ الفقه دكتوراه
 السويلم

 ه6/1/2421  11/24/2424

الوظائف   1227
ية للدولة االقتصاد

 في اإلسالم

أمحد بن يوسف 
 الدريويش

حممد بن . د.أ الفقه توراهدك
 عبداهلل العجالن

21/1/2445  8/8/2441  

الوعاء الزكوي في   1228
الشركات 
 –المعاصرة 

دراسة فقهية 

ماجد بن 
عبدالرمحن آل 

 فريان

 اهلل موسىعبد. د.أ الفقه دكتوراه
 العمار

 

11/6/2424   
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  تطبيقية

وقائع األعيان في   1229
دراسة –العبادات 

  فقهية

هناء بنت 
رمحن العبد

 املاضي

أمحد بن علي  . د الفقه ماجستري
 مواىف

 ه5/4/2422    18/4/2411

الوقت عند   1231
 –األصوليين 

دراسة نظرية 
 تطبيقية

أمحد بن 
عبدالرمحن 

 املشعل

أصول  دكتوراه
 الفقه

حممد   بن فهد . د.أ
 السدحان

 

16/24/2411   

 –الوقف البنكي   1231
دراسة فقهية 

  -تأصيلية 

حممد بن أمحد 
 اخليل  أبا

صاحل بن  . د.أ الفقه دكتوراه
 عثمان اهلليل

16/1/2424  

الوكالة على   1232
الخصومة في 

 الفقه اإلسالمي 

اهلل بن عبد
حسن آل 

 الشيخ

 بنالرمحن عبد. د الفقه ماجستري
 صاحل األطرم

6/6/2426  28/1/2414  

والية التأديب   1233
 الخاصة

إبراهيم بن 
 صاحل التنم

بن  صاحل. د.أ الفقه ماجستري
 حممد احلسن

28/1/2425  12/1/2421  

 –والية الحسبة   1234
 دراسة فقهية 

بدور بنت 
عبداهلل بن 

 حممد بن األمري

 بن العزيزعبد. د.أ الفقه ماجستري
 زيد الرومي

 

11/6/2424   

الوالية الخاصة   1235
 في الجنايات

فضل ريب حممد 
 عمر

الوليد بن  الفقه دكتوراه
 عبدالرمحن الفريان

11/22/2416  24/24/2421 

والية المرأة في   1236
 الفقه اإلسالمي 

حافظ حممد 
 أنور 

صاحل بن غامن . د.أ الفقه ماجستري
 السدالن

25/24/2422  21/6/2425  

الوالية والنظارة   1237
المؤسسية على 

دراسة  –الوقف 
 -فقهية 

حممد بن سعد 
 احلنني

أمحد بن حممد  . د الفقه دكتوراه
 اخلضريي

  ه8/6/2422
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اليمين في   1238

 الطالق 
نورة بنت 

 العزيز النمرعبد
بن  فهد. د الفقه ماجستري

الكرمي عبد
 السنيدي

18/1/2421  25/1/2411  

 بحمد هللا تعالى عناوين الرسائلتم فهرس 
 
 

 

 


