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دليل الرسائل العلمية

في

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

حتى تاريخ 1436/6/12هـ

طبع بمناسبة 

»ملتقى كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية - مسيرة وإنجاز -« 

7 – 8 /7 / 1436 هـ

إشراف وإعداد

د. عبد الله بن عبد الرحمن الرشيد

د. أيمن بن عمر بني عامر 
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني . وبعد . 

فينعــم هــذا البلــد بتطــور كبــر يف جمــال التعليــم العــايل ، ومــع ذلــك التوســع يف برامــج الدراســات العليــا ، وقــد كان 
لكليــة الرشيعــة والدراســات اإلســالمية بجامعــة القصيــم نصيــب مــن ذلــك ، فبحمــد اهلل حتــوي ســتة برامــج ماجســتر 
وأربعــة برامــج دكتــوراه ، وبانتظــار املزيــد مــن الربامــج وتطويرهــا ، فهــذه الربامــج هــي حمضــن مهــم لإلنتــاج البحثــي . 

ورغبــة مــن الكليــة بمناســبة عقــد » ملتقــى كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســالمية مســرة وإنجــاز » يف اطــالع الباحثــني 
ــل  ــذا الدلي ــدم ه ــا أن تق ــا يرسه ــات العلي ــا يف الدراس ــجلة يف براجمه ــة واملس ــة املناقش ــائل العلمي ــىل الرس ــني ع واملهتم

الــذي يشــمل » عنــوان البحــث ، واســم الباحــث ، واســم املــرشف » .

ــادة  ــوث وع ــات والبح ــة للدراس ــة الكلي ــة ووكال ــام العلمي ــا األقس ــي تبذهل ــرة الت ــود الكب ــيد باجله ــرسين أن أش وي
ــود يف  ــة وجه ــن متابع ــه م ــا يبذلون ــىل م ــي ع ــث العلم ــا والبح ــات العلي ــة للدراس ــة اجلامع ــا ووكال ــات العلي الدراس

ــي .  ــث العلم البح

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني . 

                                                                   عميد كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية                                                                                                                                        
                                                                                                               أ.د. وليد بن عيل احلسني 
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بيان بأعداد الرسائل العلمية في برامج الدراسات العليا في الكلية

م
البيان /          

الربنامج 
ماجستري القرآن 

وعلومه

ماجستري 
السنة 
وعلومها

ماجستري 
العقيدة 

واملذاهب 
املعارصة

ماجستري 
الفقه 

دكتوراه 
الفقه

ماجستري 
أصول 
الفقه

ماجستري 
األنظمة

املجموع

151-28361553118الرسائل املناقشة1

3733305416331204الرسائل املسجلة2

65694510717511355املجموع
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القسم األول :  
الرسائل التي تمت مناقشتها
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أواًل : برنامج ماجستير القرآن وعلومه

اسم املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

الوجوه والنظائر يف القرآن العظيم ملقاتل بن سليان البلخي -دراسة حتليلية مقارنة -من الكلمة نشمية بنت محدان الشمري 1
د. حممد بن عبد اهلل الربيعةالثانية والثالثني )عدوان ( إىل الكلمة الثانني ) آووا(

د. حممد بن عبد اهلل الربيعةأقوال بن رشد اجلد يف التفسر من أول سورة الكهف إىل هناية سورة األحزاب -مجعًا ودراسًة-عبدالعزيز بن صبحي اجلوير2

 د. حممد بن محد املحيميداهلمة يف ضوء القرآن الكريم -دراسة موضوعية-عبدالعزيز بن سامل الروييل3

د. سعود بن عبد العزيز احلمد التفسر بالالزم عند املفرسين – دراسة نظرية تطبيقية -أمحد بن حممد الربعي 4

تعقبات الشيخ ابن عثيمني عىل تفسر اجلاللني -مجعا ً و دراسًة-من أول سورة القصص اىل هناية عبد اهلل بن حممد الربيدي5
د. إبراهيم بن صالح احلمييضسورة الروم 

تعقبات الشيخ ابن عثيمني عىل تفسر اجلاللني -مجعًا و دراسًة- من أول سورة الصافات اىل عطا اهلل مكمي الروييل6
د. سعود بن عبد العزيز احلمدهناية سورة الزمر

أقوال ابن الوزير الياين يف التفسر –مجعًا  و دراسًة-من بداية سورة الفاحتة اىل هناية سورة حممد الدين توردي قل7
أ.د. عيل بن عمر السحيباين اإلرساء

استنباط ابن عطية يف تفسره املحرر الوجيز يف تفسر الكتاب العزيز من أول سورة األعراف إىل عبد الرمحن بن حميسن املحيسن8
أ.د. حممد بن عبد اهلل العيدي هناية سورة املؤمنون –مجعًا  و دراسًة-

د. حممد بن محد املحيميدأقوال القرايف يف التفسر من سورة األنعام اىل سورة التوبةمحد بن عبد اهلل املشاري9
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اسم املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

استنباط ابن عطية يف تفسره  املحرر الوجيز يف تفسر الكتاب العزيز من أول سورة النور إىل عبد اهلل بن حميسن املحيسن10
د. سليان بن محد الصقري هناية سورة الناس –مجعًا و دراسًة-

استنباط ابن عطية يف تفسره  املحرر الوجيز يف تفسر الكتاب العزيز من أول سورة الفاحتة إىل عبد اهلل بن حممد الشاوي11
أ.د. سليان بن عبد العزيز السليان هناية سورة ا األنعام –مجعًا  و دراسًة-

د. سليان بن محد الصقري تعقبات الشيخ ابن عثيمني عىل تفسر اجلاللني –مجعًا  و دراسًة- من سورة لقان إىل سورة يسعيل بن ابراهيم السحيان 12

أ.د. عيل بن عمر السحيباين أقوال القرايف يف التفسر -مجعًا ودراسًة- من سورة يونس إىل سورة النحلفهد بن صالح احلمود13

د. إبراهيم بن صالح احلمييضاخلبيث و الطيب يف ضوء القرآن الكريم -دراسة موضوعية-عبد العزيز بن حممد الربعي14

أ.د. سليان بن إبراهيم الالحمأقوال القرايف يف التفسر يف سورة الفاحتة وسورة البقرة –مجعًا و دراسًة-عياف بن فهد العياف15

أ.د. عيل بن عمر السحيباين أقوال القرايف يف التفسر –مجعًا و دراسة- من أول سورة آل عمران إىل آخر سورة املائدةأمحد بن عبد اهلل الدبيخي16

أ.د. حممد بن عبد اهلل العيدي النجاة يف ضوء القرآن الكريم -دراسة موضوعية-عبد العزيز بن حممد اجلربوع17
أ.د.عبد العزيز بن عبداهلل اخلضري  تعقبات ابن عثيمني عىل اجلاللني -مجعًا ودراسًة- من سورة غافر إىل سورة الزخرفعبد اهلل بن صالح العمر18

أ.د.عبد العزيز بن عبداهلل اخلضري  أقوال القرايف يف التفسر –مجعًا  و دراسًة- من أول سورة اإلرساء إىل  سورة الفرقانسليان بن عبد اهلل املشيقح19

أ.د.عيل بن عمر السحيباين أقوال القرايف يف التفسر –مجعًا  و دراسًة- من سورة الزخرف إىل سورة الناسماجد بن عبد الرمحن الصمعان20

ينبوع احلياة يف تفسر القرآن من أول سورة البقرة إىل هناية قوله تعاىل “ و الذين آمنوا وعملوا فهمية بنت سعد العتيبي21
د . سعود بن عبد العزيز احلمدالصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون” -دراسًة و حتقيقًا-

أقوال ابن رشد “ اجلد “ يف التفسر من أول سورة األعراف إىل هناية سورة اإلرساء –مجعًا ابراهيم بن عبد الرمحن احلميدان22
د. إبراهيم بن صالح احلمييضودراسًة-
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اسم املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

أقوال ابن رشد “ اجلد “ يف التفسر من أول سورة آل عمران إىل هناية سورة األنعام -مجعًا و حممد بن عبد اهلل القرعاوي23
د . سليان بن محد الصقري دراسًة-

ينبوع احلياة يف تفسر القرآن البن ظفر الصقيل  سورة آل عمران من اآلية )83( إىل هناية السورة سلمى بنت حممد الشامخ24
د.حممد بن عبداهلل اخلضري-دراسًة وحتقيقًا-

أ.د.سليان بن عبدالعزيز السليانأقوال ابن رشد ) اجلد( يف التفسر - مجعًا ودراسًة - يف سوريت الفاحتة والبقرةعبداللطيف بن عبداهلل اجلطييل25

د.محد بن صالح اليحيىالعقل يف القرآن الكريم -دراسة موضوعية-ماجد بن حامد الشاعر26

د.محد بن صالح اليحيىأقوال القرايف يف التفسر-مجعًا ودراسًة- من سورة النمل إىل سورة الشورىحممد بن عبدالعزيز الظفر27

د . سليان بن محد الصقريأقوال اإلمام حييى أيب اخلر العمراين مجعا ودراسة من أول سورة الفاحتة إىل هناية سورة األعراف سلان بن راشد اخلوير28

ثانيًا : برنامج ماجستير السنة وعلومها

املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

علل الرتمذي الكبر، ترتيب أيب طالب -خترجيا ً و دراسة -من بداية أبواب اجلنائز حتى باب عادل بن عبد الرمحن املحسن1
أ.د. عبد اهلل بن محد اللحيدانكراهية بيع احليوان باحليوان نسيئة

د. حممد بن عبد العزيز الفراجالطيب يف ضوء السنة النبوية -مجعًا و خترجيًا ودراسًة-ابتسام بنت عبد العزيز اللحيدان2
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املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

د. عمر بن عبداهلل املقبل األحاديث الواردة يف األساء و الكنى و األلقاب -مجعا ً و خترجيا ً و دراسة ً-صالح راشد القريري3

أ. د. حممد بن عبد اهلل القناصزوائد السنن األربع عىل الصحيحني يف أحاديث صالة التطوع -مجعا ً و خترجيا ً ودراسة ًزامل بن عيسى السويطي4

د. تركي بن فهد الغميز زوائد السنن األربع عىل الصحيحني يف أحاديث اجلنائز -مجعا ً و خترجيا ً ودراسة ً-سلوم بن إبراهيم السلوم5

د.  أمحد بن حممد العبيد األحاديث الواردة يف املكاييل و املوازين مجعا ً و خترجيا ً و دراسة ًفهد بن عبد الرمحن الشربمي6

أ.د. عبد اهلل بن محد اللحيدانعلل الرتمذي الكبر -خترجيا ً ودراسًة- من باب احلدود حتى هناية أبواب السر عبد الرمحن بن مشاري احلمود7

أ.د. حممد بن عبد اهلل القناصعلل الرتمذي الكبر- خترجيا ً ودراسة ً- ألبواب الطهارةعبد العزيز بن مشاري الصعب8

أ.د. حممد بن عبد اهلل القناصعلل الرتمذي الكبر -خترجيا ً و دراسًة- ألبواب الزكاة و الصيام و احلجماجد بن عبد اهلل العقل9

 د. تركي بن فهد الغميز زوائد السنن األربع عىل الصحيحني يف أحاديث اجلنائز عبد العزيز بن محد البداح “ رمحه اهلل “10

أ. د. إبراهيم بن عبداهلل الالحماألحاديث التي ذكر األئمة أهنا أصح ما يف الباب “ قسم العبادات “ إبراهيم بن حممد السعوي11

د. عبداهلل بن فوزان الفوزان مرويات العبادلة عن ابن هليعة -دراسة تطبيقية-حممد بن أمحد دعوري12

أ.د. حممد بن عبد اهلل القناصعلل الرتمذي الكبر -خترجيا ً و دراسة-أبواب الصالة : القسم الثاينصالح بن حفر احلفر13

د. تركي بن فهد الغميز األحاديث التي أعلها أبو داود يف سننه باالختالف يف تعيني الراوي دراسة و خترجيا ًعبد اهلل بن سليان املنسلح14

أ.د. عبد اهلل بن عبد العزيز الغصنزوائد السنن األربع عىل الصحيحني القسم األول يف أحاديث اجلهاد -مجعًا و خترجيًا ودراسًة-مشعل بن نارص بن عشبان احلريب15
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املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

زوائد السنن األربع عىل الصحيحني يف أحاديث الوصايا واإليان و النذور والقدر -مجعًا منصور بن عبد اهلل بيا16
أ.د. عبد اهلل بن محد اللحيدانودراسًة-

األحاديث املرفوعة يف كتاب غريب احلديث أليب عبيد -خترجيًا ودراسة- من احلديث رقم 101 أشواق بنت فهد احلازمي17
د. بندر بن نافع العبديلاىل 200

علل الرتمذي الكبر -خترجيا ً ودراسة- من باب احلنطة باحلنطة مثال بمثل وكراهية التفاضل فيه  إبراهيم بن عيل املهنا18
أ.د. عبد اهلل بن محد اللحيداناىل باب  ما جاء بالنفي

د. عيل بن عبد اهلل الصياحاأللفاظ التي حكم عليها باإلدراج يف صحيح مسلم -مجعًا و دراسًة-صالح بن عبد العزيز الثويني19

د. حممد بن عبد العزيز الفراجاستقبال القبلة يف ضوء السنة النبوية -مجعًا و خترجيًا و دراسًة-سليان بن صالح الربيعان20

االختالف الوارد يف القصص واألحداث يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم بني احتاد القصة منصور بن حممد الصقعوب21
د. تركي بن فهد الغميزوتعددها

األحاديث التي أشار أبو داود يف سننه إىل االختالف يف أسانيدها بزيادة راو أو أكثر- خترجيًا إبراهيم بن حممد العبيكي22
أ.د. إبراهيم بن عبداهلل الالحمودراسة-

أ.د.إبراهيم بن عبداهلل الالحمكتاب صفة صالة النبي صىل اهلل عليه وسلم لأللباين – عرضًا ومناقشًة-سامي بن حممد اخلليل23

األحاديث املرفوعة يف غريب احلديث أليب عبيد اهلروي من احلديث رقم )201( إىل احلديث تركية بنت رحيل العنزي 24
د.أمحد بن حممد العبيدرقم )300(  -خترجيًا ودراسًة-

األحاديث املرفوعة يف غريب احلديث أليب عبيد اهلروي من احلديث رقم )301( إىل احلديث حفصة بنت محود العقيل25
د.عمر بن عبداهلل املقبلرقم)400( -خترجيًا ودراسًة-

د.عمر بن عبداهلل املقبلالنخيل وثمرة يف ضوء السنة -دراسة حديثة-خرية بنت عبداهلل السلطان26
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املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

د.بندر بن نافع العبديلمرويات الربكة يف السنة النبوية -مجعًا وخترجيًا ودراسًة-رّيا بنت عبداهلل الثنيان27

أ.د. حممد القناصزوائد السنن األربع عىل الصحيحني يف كتاب اجلهاد القسم الثالث -خترجيًا ودراسًة-سلان بن إبراهيم السويل28

األحاديث املرفوعة يف غريب احلديث أليب عبيد اهلروي من احلديث رقم )1( إىل احلديث رقم مها بنت ضيف اهلل احلميداين29
د.بندر بن نافع العبديل)100( -خترجيًا ودراسًة-

أ.د.إبراهيم بن عبداهلل الالحماالشتباه بني الرواة يف األسانيد  يف عرص الرواية -دراسة نظرية تطبيقية-اجلوهرة بنت إبراهيم الدغيشم30

د. متعب بن سامل اخلميشمحل الروايات بعضها عىل بعض وأثره يف النقد-دراسة نظرية تطبيقية-غاده بنت عثان احلميد31

األحاديث التي ذكر احلافظ البزار فيها اختالفًا يف مسنده -خترجيـًا ودراسـًة- من مسند عبادة بن فهد بن عبدالعزيز الزلفاوي32
د.عمر بن عبداهلل املقبلالصامت إىل مسند عمران بن حصني ريض اهلل عنها

األحاديث التي ذكر ابن أيب خيثمة فيها اختالفًا يف التاريخ الكبر – السفر الثاين -خترجيًا حممد بن عبداهلل الرسيع33
ودراسًة-

د. تركي بن فهد الغميز

تفسرات الصحابة القولية لنصوص السنة النبوية من خالل الصحيحني -مجعًا وخترجيا حممد بن محد العتيبي 34
د. خالد بن عبدالعزيز أبا اخليلودراسة-

 علل الرتمذي الكبر ترتيب أيب طالب القايض  -خترجيًا ودراسة- من بداية أبواب “فضائل خالد بن عبد اهلل الشاطري املطري  35
اجلهاد” إىل هناية أبواب “ األطعمة

د. سليان بن عبداهلل القصر

 د . متعب بن سامل اخلميشسعيد بن إياس اجلريري ومروياته يف الكتب الستة ومسند أمحد -دراسة نظرية تطبيقية-عطا اهلل بن حممد العتيبي36
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ثالثًا : برنامج ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة .

املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

زاد املعاد يف اعتقاد خيار العباد ملحمد بن عبد اهلل اجلربيت املتويف سنة 1286 هـ رشح المية شيخ واجد بنت محدان الشمري1
أ.د. سعود بن محد الصقرياإلسالم ابن تيمية -دراسة و حتقيقًا-

د. عبد اهلل بن صالح املشيقحتكليف اإلنسان يف اإلسالم مفهومه ودفع الشبهات عنههيلة بنت عبد الكريم الشايع2

د. عبد اهلل بن صالح املشيقحكتب رحالت املغاربة إىل احلج من القرن السابع حتى القرن العارش اهلجري -دراسة عقدية-عبر بنت صالح السالمة3

د.أمحد بن عبدالرمحن القايض املصنفات يف رشح املقدمة العقدية لرسالة ابن أيب زيد القرواين -عرضًا وتقويًا-عار بن سعيد املري4

د. عبد اهلل بن صالح املشيقحمنهج الشيخ حممد اخلرض حسني يف مواجهة االنحرافات العقدية و الفكريةحممد بن إبراهيم احلمد5

 توجيه داللة العموم واإلطالق يف نصوص العقيدة بني منهج السلف ومنهج املتكلمني -دراسة أمحد بن تركي املطري6
د. صالح بن عبد العزيز التوجيرينظرية تطبيقية-

د. سليان بن عبد العزيز الربعيرشح العقيدة الطحاوية بني أهل السنة واملتكلمني -دراسة حتليلية نقدية-محاد بن زكي احلاد7

أ.د.سعود بن محد الصقرياستدالالت الصوفية النقلية يف العقائد والعبادات والسلوك-عرض ونقد-سلان بن حممد العجالن8

تعقبات شيخ اإلسالم ابن تيمية حكاية املقاالت العقدية عن الفرق اإلسالمية وأئمتها -مجعًا عبدالرمحن بن إبراهيم العليان9
أ.د.نارص بن عبداهلل القفاريودراسًة-
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املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

د.يوسف بن عيل الطريفأثر اإليان يف تثبيت رجال األمن عند مواجهة األخطار -دراسة نظرية تطبيقية-عقيل بن عبداهلل الراجحي10

د. عبد اهلل بن صالح املشيقحآراء حييى بن احلسني بن القاسم بن حممد االعتقادية وموقفه من الفرق املخالفة -مجعًا  ودراسًة-عار  أمني احلداد11

د.سليان بن عبدالعزيز الربعيتعقبات شيخ اإلسالم ابن تيمية عىل أئمة األشاعرة يف حكايتهم مذهب السلف -مجعًا ودراسًة-مشاري بن عبدالرمحن العنزي12

أ.د. نارص بن عبد اهلل القفاريشبهات اجلمعات التكفرية املعارصة -عرض ونقد-منار بنت عثان اخلضر13

د. محود بن غزاي احلريبظاهرة التحول العقدية عند زيدية اليمن األسباب املظاهرة واآلثاروليد بن أمحد راجح14

د.محود بن غزاي احلريبضوابط املناهي اللفظية املخالفة للعقيدة -دراسة استقرائية حتليلية-عبداهلل بن مثال احلريب15

رابعًا : برنامج ماجستير الفقه المقارن 

املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

حتفة النبيه يف رشح التنبيه لإلمام جمد الدين أيب بكر بن إساعيل الزنكلوين الشافعي رمحه اهلل من نوف بنت إبراهيم السلومي1
أ.د. خالد بن عيل املشيقحبداية كتاب اجلنايات إىل هناية باب الديات -دراسًة و حتقيقًا-

أ.د . خالد بن عبد اهلل املصلح أحكام التعليم الطبيحممد بن سعيد احلريب2

أ.د. عبد العزيز بن حممد الربيشأحكام ترصيح احلج و العمرة -دراسة فقهية-يوسف بن حممد الربعي3

أ.د. خالد بن عيل املشيقحأثر النية يف مناسك احلج و العمرةعادل أبو الفتوح أمحد 4



18

املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

د. حممد بن عبد العزيز السديس الدماء الواجبة يف احلج -دراسة فقهية مقارنة-باسم بن صالح العبد اهلل 5

أ.د. صالح بن إبراهيم اجلديعيأحكام الوالية عىل القرص يف غر األمور املالية مع التطبيقات يف القضاء السعوديأسامة بن عبد اهلل الطيار 6

أ.د. صالح بن حممد احلسناملعامالت املالية يف املسجد و صورها املعارصةمعاذ بن عبد اهلل املحيش7

أ.د. صالح بن حممد احلسنأحكام اخلرص -دراسة فقهية تطبيقية-عبد اهلل بن أمحد احلمد8

د. عبد العزيز بن صالح الشاوي أحكام إدارة اجلمعيات اخلرية ألموال الزكاة -دراسة فقهية-عبد اهلل بن حممد السامل9

أ.د . فهد خلف املطري األحكام الفقهية املتعلقة بنظام املنافسات و املشرتيات السعودية-دراسة مقارنة-حميميد بن بيان اهلمزاين10

 أ.د. خالد بن عبداهلل  املصلححقن التجميل حقيقتها و أحكامهامحد بن عثان قرموش11

أ.د. فهد بن عبد اهلل العمريالناء و أثره يف األموال الزكويةعبد اهلل بن رضوان املشيقح12

أ.د. صالح بن حممد السلطان التعليق يف عقود املعاوضات املالية و تطبيقاته املعارصةسليان بن عبد اهلل املطرودي13

أ. د. عبد اهلل بن حممد الطيارالبطاقات البديلة لبطاقة االئتان ذات الدين املتجددماجد بن أمحد الصغر 14

د. حممد بن عبد اهلل املحيميد  العمل يف الرشكات ذات النشاط املحرمعبدالرمحن بن محود النافع15

د. عبداهلل بن محد السكاكراألحكام املرتتبة عىل التفكرسليان بن عيل احلمد16

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية  من باب الوكالة إىل آخر باب اإلجازة -مجعًا و يونس بن عبد اهلل السالمة17
أ.د. عبد اهلل بن حممد الطيار دراسًة-

اختيارات العالمة ابن القيم الفقهية  من أول كتاب النكاح إىل آخر باب االسترباء -مجعًا و حممد بن عبد اهلل املشيقح18
أ. د. أمحد بن حممد اخلليل دراسًة-
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املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

د. عبد اهلل بن عمر السحيباين العوض عىل الضان يف املصارف اإلسالمية -دراسة فقهية تطبيقية-عبد اهلل بن حممد أبو الذهب19

د.عبداهلل بن محد السكاكرتغر األجل وأثره يف الديونمريض بن مشوح العنزي20

د.عبداهلل بن محد السكاكرأثر السفر عىل احلقوق الزوجية -دراسة فقهية مقارنة-إبراهيم بن راشد الشربمي21

أ. د. فهد بن عبدالرمحن اليحيىالبطاقات البنكية املسبقة الدفعزهر كاظم بن حممد22

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية  من أول باب املسكر إىل هناية باب النذر -مجعًا عبدالعزيز بن عبد اهلل الطبيب23
أ.د . صالح بن إبراهيم اجلديعيودراسًة-

د. عبداهلل بن عمر السحيبايننكاح الصغرة -دراسة فقهية مقارنة-عبداهلل بن غازي املطري24

أ.د. أمحد بن حممد اخلليلتصنيف الرشكات املسامهة وأثره عىل الزكاة -دراسة فقهية تطبيقية-عبداهلل بن أمحد الرباك25

أ.د. صالح بن حممد السلطانعقد التحوط من خماطر تذبذب أسعار العمالتطالل بن سليان الدورسي26

أ.د. صالح بن إبراهيم اجلديعيأحكام الصف من الصالة عبد الكريم بن حممد العمريني27

أ.د. صالح بن حممد احلسناملسعى ونوازله واألحكام الفقهية املتعلقة بهصالح بن عيل السعود28

أ.د. صالح بن عبداهلل الالحمتنفيذ عقوبة اجللد -دراسة فقهية تطبيقية-حممد بن عبد العزيز املحمود29

د.عبداهلل بن محد السكاكرتطهر الكسب احلرام من األسهم والصناديق االستثاريةفيصل بن سلطان املري30

أ.د. خالد بن عيل املشيقحجهاز نقاط البيع وأحكامه الفقهيةعبد اهلل بن عيل العجالن31

أ.د. عبد اهلل بن حممد الطيار التقنية احلديثة وأثرها عىل أحكام النكاحعبد اهلل بن سبيل الرشيدي32
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املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

أ.د . فهد بن عبد اهلل العمريصلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معارصةفهد بن رسيع النغيميش33

د. عبد العزيز بن حممد احلجيالناملعاوضة عىل عقود االرفاق وعالقتها باألزمة املالية العاملية -دراسة فقهية مقارنة-عادل بن عبد اهلل باريان34

أ. د . صالح بن حممد السلطانأسباب األزمة املالية العاملية ووسائل عالجها من الفقه اإلسالميعمر بن دعيج آل خليفة35

أ.د. عبداهلل بن سليان املطروديأثر السفر عىل احلقوق الزوجية من الفقه اإلسالميإبراهيم بن راشد الشربمي36

د. عبد العزيز بن حممد احلجيالناختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية من كتاب الطهارة -مجعًا ودراسة مقارنة-عدنان بن عوض الرشيدي37

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية من أول كتاب البيوع إىل هناية بيع األصول والثار عبد اهلل بن عبدالعزيز اجلاراهلل38
أ.د. عبد اهلل بن حممد الطيار -مجعًا ودراسة مقارنة-

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية من أول صالة اجلمعة إىل كتاب اجلنائز -مجعًا ودراسة عبد اهلل بن حسن العمري39
د. عبداهلل بن عمر السحيباينمقارنة-

أ.د. أمحد بن حممد اخلليلاإلرساع من العبادات -دراسة فقهية-أنس بن صالح الصغر40

د.عبداهلل بن محد السكاكرحقوق القايض املالية يف الفقه اإلسالمي والنظام السعوديإبراهيم بن صالح الدبايس41

اختيارات ابن القيم الفقهية يف الرضاع والنفقات واحلضانة واألطعمة والزكاة والصيد واأليان أمحد بن حممد الغاس 42
أ.د.أمحد بن حممد اخلليلوالنذور -مجعًا ودراسًة-

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية يف كتاب القضاء والشهادات واإلقرار         -مجعًا خالد بن حممد اخلضري 43
د. أمحد بن عبداهلل اليوسفودراسًة-

د . حممد بن إبراهيم اجلارس وسائل اإلثبات اإللكرتوين يف الفقه اإلسالمي-دراسة تطبيقية يف التحكيم التجاري-  حممد بن عيسى العويس 44

د. أمحد بن عبداهلل اليوسفأثر الزيادة عىل ثمن املثل يف املعامالت املالية وتطبيقاهتا املعارصةعبداهلل بن عيل اهلامي 45
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املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

أ.د.خالد بن عبداهلل املصلحاملسائل الفقهية التي خالف فيها ابُن عثيمني  ابَن قيم اجلوزية-دراسة فقهية مقارنة-خالد بن عبداهلل اخلشيبان46

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية من أول باب اهلبة إىل هناية أحكام أمهات األوالد عيل بن فايز الفايز 47
د. أمحد بن عبداهلل اليوسف-مجعًا ودراسًة-

أ.د . صالح بن حممد السلطانخمالفة مقتىض العقد يف العقود املعاوضات وتطبيقاهتا املعارصةمصطفى بن يوسف اجلمعان48

أ. د. صالح بن حممد احلسنالفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعارصة  )عقود التأمني (إبراهيم بن عبد اهلل الزميع 49

أ.د. فهد بن عبدالرمحن  اليحيىالفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعارصة ) اإلجارة ( خالد بن عبد اهلل العجمي50

د. عبداهلل بن حممد الربعيالفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعارصة )األوراق التجارية(عبداهلل بن عويد الرشيدي51

رشح خمترص اخلرقي ملؤلفه: القايض أيب يعىل حممد بن احلسني بن خلف بن أمحد بن الفراء أيوب بن فريح البهالل52
أ.د. سامي بن حممد الصقرالبغدادي احلنبيل من بداية باب اإلمامة إىل هناية باب االعتكاف –دراسًة وحتقيقًا-

أ. د. خالد بن عبداهلل املصلحالفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعارصة ) التمويل باملداينة (  إبراهيم بن غنيم احليص 53

خامسًا : برنامج دكتوراه الفقه المقارن 

املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

د . عبد اهلل بن محد السكاكر اهلندسة املالية اإلسالمية -دراسة تأصيلية تطبيقية-مريض بن مشوح  العنزي1
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سادسًا : برنامج ماجستير أصول الفقه

املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

د. عبد العزيز بن عبد اهلل النملةرشوط املجتهد بني النظرية و التطبيقنايف بن عبد الرمحن اجلرب 1

د. عبد العزيز بن حممد العويداالستدالل بأحاديث األربعني النووية عىل القواعد األصولية الفقهيةإيان بنت عبد الرمحن البهدل2

البلبل يف أصول الفقه لنجم الدين أيب الربيع سليان بن عبد القوي  الطويف  675-716هـ حممد بن طارق الفوزان3
أ.د. سعد بن نارص الشثري-دراسًة و حتقيقًا-

أ. د. صالح بن سليان اليوسف القواعد الفقهية يف أحكام القرآن للجصاص -مجعًا و دراسًة-حممد نسيم حممد رسول4

د. فيصل احلليبيمقاصد الرشيعة يف األحكام التكليفيةخالد بن عبد اهلل  الصعنوين5

د. عبدالعزيز بن حممد العويدالرتك وأثره يف التقعيد األصويل والفقهيخالد بن أمحد السيف6

د. عبدالعزيز بن حممد العويداملسائل األصولية املتعلقة بالتابعيبيداء بنت عبداهلل القويعي7

د. عبدالعزيز بن عبداهلل النملةأصول الفقه عند الشيخ حممد بن عبدالوهاب -مجعًا ودراسًة-بدر بن عبدالرمحن الربعي8

أ.د. صالح بن سليان اليوسفمقاصد الرشيعة عند الشيخ ابن عثيمني – مجعًا ودراسًة-أساء بنت أمحد الغضية9

د. وليد بن عيل احلسني دالالت األلفاظ وتطبيقاهتا عند الطاهر بن عاشور-مجعًا ودراسًة-عاصم بن حممد اخلضري10
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املرشفعنوان الرسالةاسم الطالب / الطالبةم

د. عارف بن عوض الركايبدراسة ختريج املسائل الطبية عىل القواعد الفقهيةحممد بن مفتاح الفهمي11

د. عبدالعزيز بن حممد العويد ختريج الفروع عىل األصول عند اإلمام الشوكاين يف دالالت األلفاظ -دراسة نظرية تطبيقية-سامح أمحد حممد12

د. وليد بن عيل احلسني+التعريفات عند األصوليني -دراسة تأصيلية تطبيقية-ربيعان بن حممد الربيعان13

د. عبدالعزيز بن عبداهلل النملةأصول الشايش -دراسة وحتقيقًا-خالد بن عبداهلادي املطري14

د. عبدالعزيز بن حممد العويداالستدالل للقواعد الفقهية من القرآن الكريم -دراسة مقارنة-عبداملجيد بن عبداهلل املالك15

د. وليد بن عيل احلسنيأثر قول الصحايب يف األدلة املتفق عليهاحممد بن عثان العريني16

أ.د. صالح بن سليان اليوسفمقاصد الرشيعة عن الشيخ ابن باز-دراسة تأصيلية تطبيقية-مطيلق بن عودة اجلمييل17

د. عارف بن عوض الركايبآراء ابن عرفة املالكي األصولية من خالل تفسره-مجعًا ودراسًة-عائشة بنت عبداهلل السعوي18





25

القسم الثاني :  
الرسائل المسجلة
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أواًل : برنامج ماجستير القرآن وعلومه

املرشفعنوان اخلطةاالسمم

الزهراء بنت أمحد القايض1
الوجوه والنظائر يف القرآن العظيم ملقاتل بن سليان البلخي -دراسة حتليلية مقارنة- من الكلمة 

الثانية والثالثني بعد املائة )كلمة :األحزاب( اىل الكلمة السادسة والسبعني بعد املائة )كلمة : 
فوق (

أ.د.سليان بن عبدالعزيز السليان

د. سليان بن محد الصقرياختيارات ابن أيب الربيع االشبييل  يف  التفسر -مجعًا ودراسًة-حسن الفطيان2

الوجوه والنظائر يف القرآن العظيم ملقاتل بن سليان البلخي -دراسة حتليلية مقارنة- من الكلمة زينب بنت عبدالعزيز املانع3
د.حممد بن محد املحيميداحلادية والثانني )اجلهاد( اىل الكلمة  احلادية والثالثني بعد املائة )روح (

د.حممد بن محد املحيميدأقوال ابن الوزير يف التفسر من سورة الكهف إىل آخر سورة الناسعبداحلميد بن حوشان التوجيري4

أ.د.سليان بن عبدالعزيز السليانأقوال ابن رشد؟؟ يف التفسر من سورة سبأ إىل سورة الناس - مجعًا ودراسًة-عبداهلل بن فالح الشمري5

تعقبات الشيخ ابن عثيمني عىل تفسر اجلاللني -مجعًا ودراسًة-  من أول سورة النور إىل هناية حممد بن إبراهيم املهوس6
أ.د.عبدالعزيز بن عبداهلل اخلضريسورة النحل

د.محد بن صالح اليحيىأقوال القرايف يف التفسر-مجعًا ودراسًة- من سورة النمل إىل سورة الشورىحممد بن عبدالعزيز الظفر7

الوجوه والنظائر يف القرآن العظيم ملقاتل بن سليان البلخي -دراسة حتليلية مقارنة-من الكلمة نورة بنت عيل الزميع8
د. إبراهيم بن صالح احلمييضاألوىل )اهلدى( إىل الكلمة احلادية والثالثني )الفتنة(

أ.د. حممد بن عبداهلل العيديآراء الشيعة االثني عرشية يف الصحابة من خالل تفسرهم للقرآن الكريم – عرضًا ودراسًة-يوسف بن خلف املزعل9

أقوال اإلمام حييى العمراين يف التفسر -مجعًا ودراسًة- من أول سورة األنفال إىل هناية سورة مصطفى بن طاهر يعقوب10
د. سليان بن محد الصقريالناس 
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اجلوهر املنظوم يف التفسر باملرفوع من كالم سيد املرسلني واملحكوم ملحمد بن أمحد بن عقيلة ريم بنت راشد العليوي11
د. أمحد بن سليان اخلضراملكي من أول سورة الشعراء إىل هناية سورة القصص -دراسًة وحتقيقًا-

اجلوهر املنظوم يف التفسر باملرفوع من كالم سيد املرسلني واملحكوم ملحمد بن أمحد بن عقيلة حصة بنت إبراهيم العودة12
د. عيل بن عمر السحيبايناملكي من اآلية60 من سورة غافر إىل سورة الدخان -دراسًة وحتقيقًا-

اجلوهر املنظوم يف التفسر باملرفوع من كالم سيد املرسلني واملحكوم ملحمد بن أمحد بن عقيلة مها بنت فهد الفهد13
د. أمحد سليان اخلضراملكي من أول سورة العنكبوت إىل آية 25 -دراسًة وحتقيقًا-

د. عبد العزيز بن سليان املزينيالدرر الثمينة يف فضائل اآليات و السور العظيمة ملحمد بن حممود املدين -حتقيقًا و دراسة ً-إبراهيم بن مفيّض الرشاري14

د. خالد بن سعد املطريفالتفسر باملثال عند املفرسين -دراسة نظرية تطبيقية-عرفان سليم فضل توتا15

د. خالد بن سعداملطريفتعقبات العالمة الشنقيطي عىل املفرسين -مجعًا ودراسًة-سعيد بن هندي الغامدي16

د. حممد بن عبد اهلل الربيعةاحلمل عىل الظاهر وأثره يف التفسر  -دراسة نظرية تطبيقية-هيفاء بنت مقعد العتيبي17

د. عيل بن عمر السحيبايناالعتذار يف القرآن الكريم  -دراسة موضوعية-أريج بنت إبراهيم اخلميس18

اجلوهر املنظوم يف التفسر باملرفوع من كالم سيد املرسلني واملحكوم ملحمد بن أمحد بن عقيلة أشواق بنت عيل الشايع19
د.أمحد بن سليان اخلضراملكي من أول سورة النور إىل هناية سورة الفرقان -دراسًة وحتقيقًا-

اجلوهر املنظوم يف التفسر باملرفوع من كالم سيد املرسلني واملحكوم ملحمد بن أمحد بن عقيلة برشى بنت ملحم امللحم20
د. أمحد بن سليان اخلضراملكي من أول سورة األنبياء إىل هناية سورة املؤمنون-دراسًة وحتقيقًا-
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اجلوهر املنظوم يف التفسر باملرفوع من كالم سيد املرسلني واملحكوم ملحمد بن أمحد بن عقيلة نورة بنت عبد العزيز املانع21
د. حممد بن محد املحيميداملكي -من أول سورة األحقاف إىل هناية سورة حممد -دراسًة وحتقيقًا-

اجلوهر املنظوم يف التفسر باملرفوع من كالم سيد املرسلني واملحكوم ملحمد بن أمحد بن عقيلة هند بنت محود الصائغ22
أ.د. حممد  بن عبداهلل العيدياملكي من أول سورة الذاريات إىل هناية سورة الواقعة -دراسًة وحتقيقًا-

اجلوهر املنظوم يف التفسر باملرفوع من كالم سيد املرسلني واملحكوم ملحمد بن أمحد بن عقيلة تغريد بنت عبد اهلل القنييص23
د . حممد بن محد املحيميداملكي من أول سورة الفتح إىل هناية سورة ق -دراسًة وحتقيقًا-

اجلوهر املنظوم يف التفسر باملرفوع من كالم سيد املرسلني واملحكوم ملحمد بن أمحد بن عقيلة منال بنت ستان الرشيدي24
أ.د. حممد بن عبداهلل  العيدياملكي من أول سورة احلديد إىل هناية سورة املمتحنة-دراسًة وحتقيقًا-

أ.د. عبدالعزيز بن عبداهلل اخلضريتفسر سورة يوسف للمؤلف: أمحد القريمي دراسًة وحتقيقًا من أول السورة إىل آية )42(ماجد بن زقم الشمري25

أ.د. عبدالعزيز بن عبداهلل اخلضريتفسر سورة يوسف للمؤلف: أمحد القريمي–دراسًة وحتقيقًا- من آية )43( إىل آخر السورةفهدة بنت فرحان الشمري26

د. إبراهيم بن صالح احلمييضكتب الناسخ واملنسوخ املسندة –دراسة موازنة-حممد بن عبداهلل أبااخليل27

د .  حممد بن عبد اهلل الربيعةآيات اإلعجاز العلمي) يف النبات واحليوان ()دراسة تفسرية نقدية (سحر بنت عبد اهلل الباهيل28

د .  حممد بن عبد اهلل الربيعةتنزيل اآليات عىل الواقع عند الشيخ الدورسي )ت1399ه(بدر بن حممد العطوي29

د. حممد بن عبداهلل الربيعةآيات اإلعجاز العلمي) يف اإلنسان ()دراسة تفسرية نقدية (وسام بنت حممد املحيميد30

د.محد بن صالح اليحيىمنهج الشيخ الشنقيطي يف جمالس التفسرفهد بن عبد اهلل املحيا31
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د. حممد بن عبداهلل الضالعاختالف التضاد يف التفسر دراسة نظرية تطبيقيةعبداهلل بن سليان الالحم32

د.  سعد بن مبارك الدورسيآيات اإلعجاز العلمي )يف األرض ( )دراسة تفسرية نقدية (عائشة بنت نارص احلريب33

القنوجي ومنهجه يف اجلامع الصغر يف التفسر رستم عيل بن عيل أصغر القنوجي                         حممد بن حسن بن حييى اجِليالن34
أ.د.  عبد العزيز بن عبد اهلل اخلضري) ت 1178هـ ( مع حتقيق الكتاب من سورة الفاحتة إىل هناية سورة األنعام

د. سعد بن مبارك الدورسيآيات اإلعجاز العلمي ) يف الكون ( دراسة تفسرية نقديةحممد خالد خليفة العازمي35

اجلامع الصغر يف التفسر لرستم عيل بن عيل أصغر القنوجي ) املتوىف سنة 1178 هـ ( من أول أمحد بن محيدان احلميدان 36
سورة األعراف حتى هناية سورة الشعراء ) دراســة وحتقيق (

د. حممد بن عبداهلل الضالع

اجلامع الصغر يف التفسر  لرستم عيل بن عيل أصغر القنوجي )ت 1178 هـ ( دراسة و حتقيق  باسم بن محدان اجلديع37
د. حممد بن عبداهلل الضالعمن سورة بداية النمل إىل هناية سورة الناس
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ثانيًا : برنامج ماجستير السنة وعلومها

املرشفعنوان اخلطةاالسم م

األحاديث املرفوعة يف غريب احلديث أليب عبيد اهلروي من احلديث رقم )401( إىل احلديث أمحد بن حممد العواجي1
د. رائد بن محد السليمرقم )500(  -خترجيًا ودراسًة-

د.عبداهلل بن عبدالعزيز الغصنعلل الرتمذي الكبر -خترجيًا ودراسًة-أمحد بن عبدالرمحن التوجيري2

أ.د. إبراهيم بن عبد اهلل الالحمعلم الراوي بمخالفة غره له وأثره يف الرواية -دراسة نظرية تطبيقية-إبراهيم بن محود احلمود 3

األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفًا يف مسنده مجعًا وخترجيًا ودراسة من مسند أيب بكره إىل محد بن صعيب العتيبي 4
د. حممد بن عبد العزيز الفراجمسند ابن عباس ريض اهلل عنة

د.تركي بن فهد الغميزالتبسم والضحك يف ضوء السنة النبوية: مجعًا ودراسةرباب بنت عبداهلل اليحيى 5

األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفًا يف مسنده – مجعًا وخترجيًا ودراسة , مسند أيب أمل بنت عيل الالحم6
د. بندر بن نافع العبديلهريرة ريض اهلل عنه , من حديث )7654( إىل حديث ))8000((

األحاديث التي حكم عليها الشيخ: أمحد شاكر يف حاشيته يف سنن الرتمذي-عرض ومناقشة-زينب بنت عيل السعوي7
د.حممد بن عبدالعزيز الفراجالقسم الثاين

د. رائد بن محد السليمالقدر املشرتك يف الرواية وأثره يف الرتجيح عند االختالف -دراسة نظرية تطبيقية-عبداهلل بن مسفر  آل باحلسن8

األحاديث التي حكم عليها أمحد شاكر يف حاشيته عىل سنن الرتمذي –عرضًا ومناقشًة- من أول فهد بن حممد املحيميد “ رمحه اهلل “9
د.حممد بن عبدالعزيز الفراجالكتاب إىل حديث ) 237(
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د. أمحد بن حممد العبيدزوائد السنن األربع عىل الصحيحني يف كتاب اجلهاد القسم الثاين -خترجيًا ودراسًة-مربوك بن راشد الرويس10

د.بندر بن نافع العبديلألبان املاشية يف السنة النبوية -دراسة حديثية-عائشة بنت حممد املصطبح11

األحاديث املرفوعة يف كتاب غريب احلديث أليب عبيد اهلروي: من احلديث رقم )601( إىل مالك بن عبد العزيز املحيميد12
د . صالح بن فريح البهاللاحلديث رقم )700( -خترجيًا ودراسًة-

األحاديث املرفوعة يف كتاب غريب احلديث أليب عبيد اهلروي: من احلديث رقم )701( إىل فالمور كابأيش13
د . صالح بن فريح البهاللاحلديث رقم )800( -خترجيًا ودراسًة-

األحاديث املرفوعة يف كتاب غريب احلديث أليب عبيد اهلروي: من احلديث رقم )501( إىل وفاء بنت عبد الرمحن السويلم14
 د . متعب بن سامل اخلميشاحلديث رقم )600( -خترجيًا ودراسًة-

األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفًا يف مسنده _خترجيًا ودراسًة- من مسند عقيل بن أيب طالب منى بنت عبداهلل احلسن15
أ.د. إبراهيم بن عبداهلل الالحمإىل مسند معاذ بن جبل ريض اهلل عنه

د. أمحد بن حممد العبيدزوائد السنن االربع عىل الصحيحني يف كتاب األرشبة-مجعًا ودراسًة-إبراهيم بن عبداهلل املهوس16

د. تركي بن فهد الغميزسلوك اجلادة وأثره يف إعالل املرويات -دراسة نظرية تطبيقية-  ) ثابت عن أنس أنموذجًا(فاطمة بنت عبداهلل العوض17

أ.د. عبد اهلل بن محد اللحيدانعبداهلل بن حممد بن عقيل اهلاشمي ومروياته يف السنن ومسند أمحد -مجعًا وخترجيًا ودراسًة- أيوب بن سليان احلريب18

األحاديث املرفوعة يف كتاب غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي من حديث  أنس بن عبد العزيز املزيرعي19
أ.د. عبد اهلل بن محد اللحيدان)801( إىل حديث )900( -خترجيًا ودراسة-
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األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفًا يف مسنده -مجعًا وخترجيـًا ودراسـًة- من مسند ابن عباس  عواطف بنت نصار الرشيدي 20
أ.د. عبد اهلل بن عبدالعزيز الغصنريض اهلل عنها حديث )5179( إىل هناية مسند عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنها

د . رائد بن محد السليمالتعليل بالشبه عند املحدثني -دراسة نظرية تطبيقية -عبد الرمحن بن سليان احلصان  21

األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفًا يف مسنده -خترجيـًا ودراسـة- من حديث رقم )7067( هبه جمدي أمحد حسنني  22
د. سليان بن عبداهلل القصريف مسند أنس بن مالك إىل حديث رقم )7616( يف مسند أيب هريرة ريض اهلل عنها 

د. سليان بن عبداهلل القصر“ النظافة يف السنة النبوية- دراسة موضوعية- “ابتسام بنت صالح العقاب23

علل الرتمذي الكبر ترتيب أيب طالب القايض -خترجيًا ودراسًة- من بداية أبواب “األرشبة” إىل فاضل بن حسن النهدي24
د. عمر بن عبداهلل املقبل هناية أبواب “القراءات”

د. سليان بن عبداهلل القصر“ األحاديث التي ذكر الدارمي فيها اختالفًا يف مسنده ) السنن ( –  مجعًا وخترجيًا ودراسًة-إبراهيم بن عقيل العنزي 25

األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفًا يف مسنده -مجعًا و دراسًة- من حديث رقم )8001(اىل نورة بنت صالح العقل26
د. خالد بن عبدالعزيز أبا اخليل حديث رقم )8815( من مسند أيب هريرة ريض اهلل عنه “.

التضعيف املقيد بشيخ ، دراسة نظرية تطبيقية عىل مرويات  الذين ضعفوا يف الزهري ومروياهتم عبد اهلل بن فالح البرشي27
أ.د. حممد بن عبداهلل القناص يف السنن األربع -دراسة نظرية وتطبيقية -

األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفًا يف مسنده -مجعًا و خترجيًا-من  مسند أيب هريرة ريض اهلل أماين بنت ابراهيم العليوي28
د . أمحد بن حممد العبيدعنه  حديث رقم )8816(حتى هناية مسند عائشة ريض اهلل عنها 

د.سليان بن عبد اهلل السعودمنهج اإلمام أمحد فيا ضعفه من احلديث واستدل به ) دراسة حديثية (حممد بن صالح بن إبراهيم الشيبان29

د. متعب بن سامل اخلميشاألحاديث التي ذكر احلاكم فيها اختالفًا بني الرفع والوقف يف مستدركه  مجعًا ودراسًةمشاري بن هادي العازمي30
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الزيادة يف املتن عند أيب داود يف السنن دراسة نظرية تطبيقية    )من كتاب الطهارة إىل كتاب عبدالعزيز بن عايض القثامي31
د. حممد بن عبدالعزيز الفراجاجلهاد(

د . حممد بن عبداهلل القناصزوائد السنن األربع عىل الصحيحني يف أحاديث اجلهاد مجعا وخترجيًا ودراسة  عبد العزيز بن إبراهيم بن عيل الالحم32

د . حممد بن عبداهلل القناصأحاديث نافع عن ابن عمر املعلة بسلوك اجلادة )مجعًا وخترجيًا ودراسة(فوزية بنت محود العتيبي33

ثالثًا : برنامج ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة

املرشفعنوان اخلطةاالسمم

أ.د. سعود بن محد الصقري          اآلثار العقدية املروية عن أئمة السلف يف كتاب “ أخبار مكة للفاكهي “ -مجعًا ودراسًة-آسية بنت عبد اهلل اجلاليل1

د. صالح بن عبد العزيز التوجيرياإلمامة  بني االثني عرشية والزيدية -دراسة نقدية مقارنة-أمحد بن عبد اهلل الربيكان2

أ.د.نارص بن عبداهلل القفارياللعن -دراسة عقدية-أنيسة بنت سليان السعود3

د.سليان بن عبدالعزيز الربعيفهم السلف : حقيقته والشبهات املعارصة حوله -دراسة  عقدية-بدر بن عامش الرمايل4

اجتاهات التصنيف يف علم العقيدة -دراسة علمية تطبيقية- عىل املصنفات يف القرنني التاسع و بدرية بنت عوض العنزي5
د. يوسف بن عيل الطريفالعارش اهلجريني
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أ.د.أمحد حممد جاد عبدالرزاقعبادة األوثان يف اجلاهلية , مصادرها , أسباهبا , آثرها , عالقة اإلسالم هبابريعة بنت سليان السعود6

د.حممد بن عبداهلل اخلضريحمبة العبد ربَّه-عز وجل-األسباب ، واملوانع ، واآلثاربرشى بنت عبدالرمحن السكاكر7

د.أمحد حممد جاد عبدالرزاقحمبطات األعال أسباهبا -دراسة  عقدية -بنان بنت عبدالعزيز املديفر8

د.صالح بن عبدالعزيز التوجيري ضوابط التشبه بالكفار ومقاصده -دراسة عقدية-خلود عبدالعزيز احلسن9

أ.د.أمحد حممد جاد عبدالرزاقاالجتاه النسوي يف الفكر املعارص -دراسة نقدية-سامية بنت مضحي العنزي10
د.أمحد بن عبدالرمحن القايض املرأة يف الفكر الشيعي -دراسة عقدية نقدية-سهى بنت عبدالعزيز العيسى11

د. حممد بن عبداهلل اخلضري  اآلراء االعتقادية للسمني احللبي يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلاعة مجعًا وتقويا-فهيد بن حممد الصقور12

الفضائيات العربية اإلمامية–دراسة نقدية للمحتوى العقدي لقنوات )األنوار، والكوثر، عيل بن مسفر لسلوم13
واملعارف( يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلاعة

د. محود بن غزاي احلريب

د. أمحد بن عبد الرمحن القايضأثر العقيدة يف ترسيخ القيم السلوكية لدى طالبات املرحلة الثانوية -دراسة نظرية تطبيقية-منرة بنت عبد العزيز الدويش14

أ.د. أمحد حممد جاد عبد الرزاقالسببية بني أيب املعايل اجلويني وابن القيم -دراسة مقارنة-ميثاء بنت صالح الطريفي15

أ.د. سعود بن محد الصقريالصحابة ريض اهلل عنهم بني الزيدية واالثني عرشية -دراسة نقدية مقارنة-نجالء بنت إبراهيم  الزامل16

د. حممد بن عبد اهلل اخلضرياملواقع الصوفية عىل الشبكة العاملية -دراسة عقدية نقدية-نرسين بنت عيل القنور17

النبوة عند الشيعة اإلساعيلية بني أيب يعقوب السجستاين ومحيد الدين الكرماين  -دراسة مقارنة نجالء بنت حممد السلطان18
أ.د. نارص بن عبد اهلل القفارينقدية- يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلاعة
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د. عبد اهلل بن عبدالرمحن امليانعقيدة اخلالص يف الفكر النرصاين -دراسة نقدية- يف ضوء العقيدة اإلسالميةمضاوي بنت عبد العزيز املصريعي19

د. إبراهيم بن عبداللهاملعثماملآخذ العقدية يف ترمجة معاين القرآن إىل اللغة البوسنوية-دراسة عقدية نقدية-آدس مهينوفتش20

د . أمحد جاد عبد الرازقنظرية املعرفة الدينية عند عبد الكريم رسوش-دراسة نقدية إسالمية-عبد اهلل بن محد الركف21

أ.د. نارص بن عبد اهلل القفاريالطريقة الصوفية البكتاشية يف ألبانيا -عرض و نقد-بليدار توفيق حجي22

د . يوسف بن عيل الطريفحتليل الشخصية -دراسة عقدية تطبيقية- يف ضوء عقيدة أهل السنة و اجلاعةحسن مولوي نور االسالم23

د. عبداهلل بن عبدالرمحن املياناألسباط حقيقتهم وما أنزل إليهم – دراسة عقدية-مارية بنت عيل الفهاد24

د. إبراهيم بن عبداهلل املعثم.أثر أسلوب االستثناء يف اخلالف العقدي مجعًا ودراسًةحسني بن عيل اهلامي25

د. عبداهلل بن موسى يعقوب  مواقف املسترشقني من أمهات املؤمنني عرض ونقدأفنان بنت عيادة العيادة26

د. كال مولود جحيشالكنيسة اخلمسينية) دراسة عقدية نقدية(هنى بنت حممد البصييل27

د. خالد بن عبدالعزيز السيفاملسائل العقدية التي ال يضلل فيها املخالف عند السلف .. التوحيد واليوم اآلخر نموذجًامتارض بنت عبد الرمحن الساعيل28

منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الرد عىل الرافضة يف مسألة اإلمامة                                          سامل بن سعيد بن حممد املقبايل29
د. إبراهيم بن عبد اهلل املعثم-الرد عىل ابن املطهر احليل نموذجًا-

د. إبراهيم بن عبد اهلل املعثمنقد الطويف للفرق اإلسالمية دراسة وصفية حتليليةحكيم بن خالد بن حممد العبيدان 30
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املرشفعنوان الرسالةاالسم م

د. عبد اهلل بن حممد الربعيأثر األحوال العارضة يف الطواف يف الفقه اإلسالميإبراهيم حممد واصل 1

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية من  السلم إىل آخر باب احلجر                                 خالد بن حممد الربعي 2
أ.د. فهد بن عبدالرمحن اليحيى-مجعًا ودراسًة-

د. عبد اهلل بن حممد الربعيأثر الزيادة يف ثمن املثل يف العبادات -دراسة فقهية مقارنة-خليل بن إبراهيم غزواين3

د.فهد بن خلف املطريموانع االعتبار باإلقرار -دراسة فقهية وتطبيقات قضائية-سلطان بن حنس العتيبي4

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية من أول كتاب النكاح إىل آخر باب عرشة النساء -مجعًا سليان بن عيل املشاري 5
أ.د . عبد اهلل بن حممد الطيارودراسًة-

أ.د.خالد بن عيل املشيقحالتطبيقات الفقهية لقاعدة احلاجة تنزل منزلة الرضورة من كتايب الطهارة والصالةسليان بن عبيد اهلل العطوى6

د. عبد اهلل بن حممد الربعيالوسائل احلديثة يف رؤية املبيع وأحكامها الفقهيةصالح بن عبداهلل الشايع7

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية من كتاب الرضاع إىل هناية باب حد القذف -مجعًا طارق بن فهد اخلنيني8
أ.د. عبد العزيز بن حممد الربيشودراسًة-

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية من أول كتاب الصيام إىل هناية كتاب اجلهاد -مجعًا عبداهلل بن فوزان الفايز 9
د. أمحد بن عبداهلل اليوسفودراسًة-
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د. عبد اهلل بن عمر السحيبايناختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية يف باب الزكاة -مجعًا ودراسًة-عبدالوهاب بن سعود املطري 10

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية من أول باب الطالق من املايض واملستقبل إىل آخر حممد بن سعد الفالح 11
د.حممد بن عبدالعزيز  السديس كتاب العدد -مجعًا ودراسًة-

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية من باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة إىل آخر باب موسى بن أمحد بن حممد أمحد12
صفة الصالة  -مجعًا ودراسًة-

أ.د . صالح بن حممد  احلسن

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية                                                                                       نورة بنت مسفر الدورسي 13
أ. د. فهد بن عبدالرمحن اليحيىأبواب الغصب والشفعة والوقف -مجعًا ودراسًة-

أ.د. صالح بن حممد السلطان الفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعارصة)النـــــقـود(عبد الرحيم بن مطر الصاعدي14

أ.د. سامي بن حممد الصقر الفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعارصة )احلقوق املعنوية( حممد بن خليل الشيخي15

املسائل التي حكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم                                                    دخيل بن عبد اهلل الدخيل16
أ.د. أمحد بن حممد اخلليلمن كتاب الطهارة -مجعًا ودراسة ً-

أ.د.  فهد بن عبدالرمحن اليحيىااللتزام بالتربع يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعارصةثامر بن عودة الروييل 17

د. يوسف بن عبدالعزيز  العقل الفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعارصة ) عقود الـمـشـتـقـات الـمـاليـّـَة (حممد بن عبد اهلل الصقيهي18

د. حممد بن عبداهلل املحيميدالكفاية يف األرزاق واإلنفاق ضوابطها وتطبيقاهتا املعارصة  حممد بن جزاء احلريب19



38

املرشفعنوان الرسالةاالسم م

 املنسك املربع يف املذاهب األربع ملحمد املنصوري املالكي من بداية الباب السابع فصل يف حكم بدرية بنت عبد اهلل الصمعاين20
املقام بمكة وطواف الوداع إىل هناية الكتاب -دراسًة وحتقيقًا-

أ. د. صالح بن حممد  احلسن

 املنسك املربع يف املذاهب األربع ملحمد املنصوريمن بداية اجلزء الثاين  فصل يف أحكام اإلفاضة منى بنت عبد الرمحن الثنيان  21
إىل هناية فصل مهم يف أحكام الدماء الواجبة يف النسك -دراسًة وحتقيقًا-

أ . د . صالح بن حممد احلسن

 املسائل الفقهية التي حكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم من  كتاب البيوع  باب أمحد  بن عيل اهلامي22
أ.د . فهد بن خلف  املطريالربا والرصف إىل هناية كتاب الرشكة -مجعًا ودراسًة-

املسائل الفقهية التي حكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم  من أول  كتاب اجلهاد  ثنيان بن عبدالرمحن الثنيان23
د. حممد بن إبراهيم  اجلارسإىل هناية باب  الرشوط يف البيع -مجعًا ودراسًة-

 املسائل الفقهية التي حكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم -مجعًا ودراسًة- يف  نوره بنت سعيد احلريب24
د. عياد بن عساف العنزيكتاب النفقات واجلنايات واحلدود

 املسائل الفقهية التي ُحكي فيها اتفاق الصحابة ،وخالف فيها من بعدهم -مجعًا ودراسًة- من  غريبة بنت سامل احلريب25
د. خالد بن عبداهلل املصلحبداية كتاب األطعمة وحتى هناية باب  اإلقرار

املسائل الفقهية التي حكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم -مجعًا ودراسًة- من صافيه بنت حممد العسري26
أ.د. صالح بن عبداهلل الالحمبداية  كتاب الغصب إىل هناية كتاب الفرائض

املسائل الفقهية التي حكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم -مجعًا ودراسًة-من بداية هنال بنت صالح اهلذلول27
أ.د. صالح بن عبداهلل الالحمكتاب النكاح إىل هناية كتاب اخللع
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املسائل الفقهية التي حكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم -مجعًا ودراسًة-من بداية مها بنت عيل احلريب28
د. يوسف بن عبدالعزيز العقلكتاب الطالق إىل هناية كتاب الرضاع

املسائل الفقهية التي حكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم -مجعًا ودراسًة-من بداية مي بنت حممد املرعول29
أ.د. فهد بن خلف املطريكتاب العتق إىل هناية كتاب الديات

درر احلكام يف رشح غرر األحكام من كتاب الطهارة إىل آخر باب االعتكاف ملحيي الدين حممد كلوديان موليتا30
أ.د. صالح بن إبراهيم اجلديعيبن فرامرز بن عيل السيوايس احلنفي املشهور بمال خرسو-دراسًة وحتقيقًا-

درر احلكام يف رشح غرر األحكام من كتاب احلج إىل آخر باب قطع الطريق ملحيي الدين حممد ألودين بيزتش31
أ.د. صالح بن إبراهيم اجلديعيبن فرامرز بن عيل السيوايس احلنفي املشهور بمال خرسو-دراسًة وحتقيقًا-

درر احلكام يف رشح غرر األحكام من كتاب األرشبة إىل آخر كتاب اإلكراه ملحيي الدين حممد بن أريان كوتييل32
أ.د. صالح بن إبراهيم اجلديعيفرامرز بن عيل السيوايس احلنفي املشهور بمال خرسو-دراسًة وحتقيقًا-

درر احلكام يف رشح غرر األحكام من كتاب احلجر إىل آخر كتاب الوصايا - هناية الكتاب ملحيي راسم هاجا33
د. فهد بن عبداهلل السلميالدين حممد بن فرامرز بن عيل السيوايس احلنفي املشهور بمال خرسو-دراسًة وحتقيقًا-

أ.د.خالد بن عيل املشيقحاهليئات الفعلية املستحبة يف الصالةهاجر بنت عبد العزيز اخلويلدي34

د. عيل بن حممد الفقراملستجدات الفقهية املتعلقة بشعر املرأةأنفال بنت عبد الرمحن السحيباين35

د. عبداهلل بن عمر السحيباينالتحية صورها و تطبيقاهتا املعارصة -دراسة فقهية تأصيلية-فرح بنت محد اخلرب36
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أ.د. أمحد بن حممد اخلليلالفروق الفقهية يف املعامالت املالية )اخلدمات املرصفية(صالح بن حيدر حسني أمحد37

ابتهال بنت عبداهلل اهلويريني38
“رشح التنبيه، املسمى بالتحفة” من بداية باب املياه يف كتاب الطهارة، إىل هناية “باب نواقض 

الوضوء” ملؤلفه: اإلمام حميي الدين أيب زكريا حييى بن رشف النّووي املتوىف سنة 676 هـ “دراسة 
وحتقيق”

أ.د. خالد بن عيل املشيقح

“ سلطة القايض التقديرية يف:”نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية السعودي “   دراسة عبداهلل بن سليان بن أمحد املرتوك39
أ.د. سامي بن حممد الصقرفقهية تطبيقية 

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية )من باب اخللع  إىل هناية باب ما خيتلف به عدد إبراهيم بن مديد السويكت40
د. حممد املحيميدالطالق( مجعًا ودراسة ً

منال بنت راشد احلريب41
“رشح التنبيه، املسمى بالتحفة” من بداية باب االستطابة يف كتاب الطهارة، إىل هناية املخطوط 

“باب التيمم” ملؤلفه: اإلمام حميي الدين أيب زكريا حييى بن رشف النّووي املتوىف سنة 676 هـ” 
دراسة وحتقيق”

د. حممد بن أمحد الواصل.

ُل يف املصارِف  -دراسٌة فقهيٌِّة تطبيقيٌِّة- عادل بن عبداهلل بن عمر باريان42 أ. د. خالد بن عيل املشيقحالعاِئُد املايلُّ املتبدِّ

اختيارات القايض أيب يعىل احلنبيل الفقهية )من بداية باب إزالة  النجاسة من كتاب الطهارة  إىل فهد بن نارص حممد امللحم43
أ.د صالح بن إبراهيم اجلديعيآخر باب صفة الصالة(مجعًا ودراسة ً

  املسائل الفقهية التي ُحكي فيها اتفاق الصحابة، وخالف فيها من بعدهم مجعًا ودراسة من بداية حممد بن إبراهيم بن عبداهلل العقيل44
د/ حممد بن إبراهيم اجلارسكتاب اجلنائز إىل هناية  كتاب االعتكاف 
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45
املسائل الفقهية التي حكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم مجعًا ودراسة                عبداملجيد بن عبداهلل العودة 

أ.د. صالح بن حممد احلسن من أول  كتاب الصالة  إىل هناية باب  أوقات النهي 

املسائل الفقهية التي ُحكي فيها اتفاق الصحابة، وخالف فيها من بعدهم، مجعًا ودراسة            عادل بن عبد اهلل الشبعان46
د. عبد اهلل بن محد السكاكرمن بداية كتاب احلج إىل هناية كتاب احلج 

47
املسائل الفقهية التي ُحكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم مجعًا ودراسة                فهد بن حممد بن جاراهلل الربيش

أ.د. فهد العمريمن بداية باب صالة اجلاعة إىل هناية كتاب الصالة

معراج الدراية رشح اهلداية من بداية كتاب اإلكراه حتى هناية كتاب الشفعة                              يارس عبد الكريم الالحم48
أ.د. فهد العمريلإلمام قوام الدين: حممد بن حممد الكاكي احلنفي ت )749ه( دراسة وحتقيق

معراج الدراية رشح اهلداية من بداية كتاب القسمة حتى هناية كتاب الصيد                               سليان بن عبداهلل بن حممد اجلويرس49
د . عمر بن عيل السديسلإلمام قوام الدين: حممد بن حممد الكاكي احلنفي ت )749ه( دراسة وحتقيق

معراج الدراية رشح اهلداية من بداية كتاب الرهن اىل هناية كتاب الديات                                 فاطمة بنت فهد بن صالح الصنيتان50
أ.د. سامي الصقر لإلمام قوام الدين: حممد بن حممد الكاكي احلنفي ت )749ه( دراسة وحتقيق

معراج الدراية رشح اهلداية من بداية كتاب املعاقل حتى هناية الكتاب                                        أساور بنت عيل بن عثان العجالن51
د. عبداهلل بن حممد الربعيلإلمام قوام الدين: حممد بن حممد الكاكي احلنفي ت )749ه( دراسًة وحتقيقا

معراج الدراية رشح اهلداية من بداية باب احلقوق حتى هناية كتاب الكفالة                             راوية صالح راشد التوجيري52
د. عياد بن عساف العنزيلإلمام قوام الدين: حممد بن حممد الكاكي احلنفي ت )749ه(دراسة وحتقيق
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منار بنت عبدالرمحن بن ابراهيم 53
السكاكر

معراج الدراية رشح اهلدايةمن بداية كتاب احلوالة حتى هناية كتاب الشهادات                          
لإلمام قوام الدين: حممد بن حممد الكاكي احلنفي ت )749ه( دراسة وحتقيق

أ.د. صالح بن حممد 
السلطان 

د . أمحد اليوسفاملباهلة دراسة فقهية مقارنةهيلة بنت عبد الرمحن العويس54

خامسًا : برنامج دكتوراه الفقه المقارن .

املرشفعنوان اخلطةاالسم م

د . مزيد بن إبراهيم املزيدقواعد املعامالت املالية وأثرها يف أحكام التعامل باألسهمفيصل بن سلطان املري 1

أ . د . عبد العزيز احلجيالناإلعاقة العقلية -دراسة فقهية مقارنة-مها بنت سامل السويداء 2

أ.د. صالح بن حممد السلطانالرواتب املالية املعارصة – دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية-مقبل  بن محد املقبل 3

خالصة الفتاوى يف تسهيل أرسار احلاوي لإلمام :رساج الدين أيب حفص عمر بن عيل الشهر سهر بنت عبد الرمحن احللبي 4
بابن امللقن الشافعي -دراسة وحتقيق -من بداية باب الوصايا إىل هناية باب اخللع

د . عبد اهلل السلطان

أ.د . خالد بن عيل املشيقح االختصاص القضائي للمحاكم اإلدارية -دراسة فقهية قضائية تطبيقية-عيل بن أمحد اجلربوع5

أ.د. عبد العزيز بن حممد الربيشالرشوط يف عقد النكاح وتطبيقاتهبدريه بنت فريح العنزي6
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عمر بن إبراهيم املحيميد7
“ املنسك املربع يف املذاهب األربع “اجلزء األول كاماًل  )من بداية الكتاب إىل آخر أحكام يوم 
عرفة- هناية صفحة 478( ملؤلفه: حممد بن عبد اهلل بن حسن املنصوري الشافعي ثم املالكي  

-دراسًة وحتقيقًا-

أ . د . عبد العزيز احلجيالن

أ . د . عبد العزيز احلجيالناملكافآت املالية يف األنظمة السعودية -دراسة فقهية-إبراهيم بن راشد الشربمي8

أ. د. عبد اهلل بن سليان املطرودياجلرائم اإلعالمية العاّمـــة يف الفقه اإلسالمي  -دراسة تأصيلية تطبيقية-حممد بن عبد العزيز املحمود9

أ . د . عبد العزيز احلجيالنعقد الوكالة باالستثار –دراسة تأصيلية تطبيقية- عىل املصارف اإلسالميةطالل بن سليان الدورسي10

11
معراج الدراية رشح اهلداية من بداية باب أحكام املرتد إىل هناية باب الربا                               ابراهيم بن محود العبيدان

د. حممد بن ابراهيم اجلارسلإلمام قوام الدين: حممد بن حممد الكاكي احلنفي ت )749هـ( دراسة وحتقيق

معراج الدراية رشح اهلداية من بداية كتاب الوكالة إىل هناية كتاب الوالء                                   عبد اهلل بن إبراهيم احلاد12
أ.د. فهد العمريلإلمام قوام الدين: حممد بن حممد الكاكي احلنفي ت )749هـ( دراسة وحتقيق

د. حممد بن إبراهيم اجلارستصحيح العقود املالية الفاسدة وتطبيقاهتا املعارصةنايف بن حممد اليحيى13

أ.د. سامي بن حممد الصقرحق االنتفاع العقاري وتطبيقاته املرصفية دراسة فقهية مقارنة باألنظمة السعودية عبد اهلل بن محد الشربمي14

د. صالح بن حممد احلسنرهن الوعاء االستثاري دراسة فقهية تطبيقيةوليد بن محد بن حممد املرزوقي15

أ.د. صالح بن حممد السلطانأثر القرائن يف فقه األرسة  “دراسة فقهية تطبيقية “ باسم بن صالح بن مبارك العبداهلل16
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د. محيد العريب الوايفاختالف آراء إمام احلرمني األصولية -مجعًا ودراسًة-رويس بن أمحد أويس1

د. وليد بن عيل احلسنيختريج الفروع عىل قواعد التخصيص يف العبادات عند ابن قدامة يف املغنيزينب بنت عبداهلل السعوي2

دائر الوصول عىل علم األصول ملحمد بن مبارك بن شاة اهلروي من أول فصل يف بيان أقسام سامية بنت عيل القحطاين3
د. وليد بن عيل احلسنيالسنة إىل هناية الكتاب –دراسًة وحتقيقًا-

كتاب الزهور البهية يف احلديقة الوردية يف أصول العلوم الفقهية للشيخ حممد عيسى احلنبيل سعيد بن عبيد الشمري4
أ.د. صالح بن سليان اليوسف-دراسًة  وحتقيقًا-

تقرير القواعد وحترير الفوائد للحافظ أيب الفرج عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل من أول عبدالرمحن بن دخيل اهلل الدخيل اهلل5
د. عبداهلل بن زيد املسلمالكتاب حتى القاعدة الثامنة واألربعني  -دراسًة وحتقيقًا-

تقرير القواعد وحترير الفوائد البن رجب احلنبيل من القاعدة )49 حتى القاعدة 76(          مزنة بنت صالح اليوسف6
د. عبداهلل بن زيد املسلمدراسًة وحتقيقًا-

د. عبداهلل بن زيد املسلمالتعليل املصلحي عند اإلمام أمحد بن حنبل -دراسة تأصيلية تطبيقية-هاجر بنت حممد املحسن7

أ. د. عبدالعزيز بن حممد العويد القواعد الفقهية لشمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش يف رشحه عىل خمترص اخلرقيملى بنت حممد املنصور8

د . عبد العزيز عبد اهلل النملةاملنهج النقدي عند ابن السبكي  يف مسائل اخلالف األصويل -دراسة استقرائية حتليلية-إبراهيم بن صالح اخلزي9
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دالالت األلفاظ عند اإلمام البدر العيني يف كتابه “عمدة القاري رشح صحيح البخاري “    عبداللطيف بن ابراهيم الشاهني10
د. عارف بن عوض الركايب-مجعًا ودراسًة ومقارنًة-

د. محزة حسن األمنياآلراء األصولية لإلمام املغريب الياين يف كتابه البدر التام رشح بلوغ املرام - مجعًا ودراسًة-هاجر بنت دبيان الدبيان11

د . عبد العزيز عبد اهلل النملةأثر القواعد الفقهية يف تسبيب األحكام القضائيةعبدالعزيز بن عيل الفوزان12

د . محيد العريب الوايفاإلمجاع عند أيب احلسن املاوردي – دراسة تأصيلية تطبيقية-مريم بنت منصور العنزي13

د. محزة حسن األمنيالقواعد الفقهية يف كتاب الفروع لشمس الدين بن مفلح احلنبيل -مجعًا ودراسًة-هدى بنت حممد السلطان14

د. محزة حسن األمنيحروف املعاين وأثرها يف الرتجيح عند احلنابلةهتاين بنت عوض املطري15

رشح أصول الشايش ملحمد بن احلسن اخلوارزمي من بداية الكتاب حتى هناية طريق معرفة املراد نورة بنت صالح املعتق16
د. محزة حسن األمنيبالنصوص -دراسًة وحتقيقًا-

القواعد الفقهية يف كتاب فتح القدير للكال ابن مهام من أول الكتاب إىل كتاب الوكالة  -مجعًا أفراح بنت عبدالرمحن الربيكان17
د. عارف بن عوض الركايبودراسًة-

د. عارف بن عوض الركايبقضايا أصول الفقه يف طبقات احلنابلة وذيله -مجعًا ودراسًة-فاطمة بنت فيض املخلفي18

رشح أصول الشايش ملحمد بن احلسن اخلوازمي من بداية حروف املعاين حتى هناية الكتاب ريا بنت عبدالرمحن الثنيان19
د. محزة بن حسن األمني– دراسة وحتقيقًا-

د . عبد اهلادي ثابت هاشماملخصص عند الرسخيس دراسة نظرية تطبيقيةعبد اهلل بن محود الرشيدي20
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تنقيح الفصول يف علم األصول أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ( 486 سعد بن عدنان اخلضاري21
أ. د. عبدالعزيز بن حممد العويد ه)دراسة وحتقيقا

حاشية العالمة العبادي عىل قواعد الزركيش  من بداية الكتاب حتى هناية قاعدة ) احلرص سارة بنت حصيني املطري22
أ . د : صالح بن سليان اليوسف واإلشاعة ( )دراسًة وحتقيقًا (

اآلراء األصولية البن أيب مجرة املالكي من خالل كتابه “هبجة النفوس وحتليها بمعرفة ما هلا وما فارس بن محد الركف23
د . عبد العزيز بن عبد اهلل النملةعليها” )مجعا ودراسة(

حاشية العالمة العبادي عىل قواعد الزركيش  من بداية حرف الطاء حتى هناية قاعدة                      هديبة بنت نجر بن مفلح العازمي24
د.عبد اهلادي ثابت) املعارضة بنقيض املقصود ( )دراسًة وحتقيقًا (

حاشية العالمة العبادي عىل قواعد الزركيش من بداية قاعدة )مقابلة اجلمع باجلمع يقتيض مقابلة زينب بنت نجر بن مفلح العازمي25
د. عبد اهلادي ثابت اآلحاد باآلحاد( حتى هناية الكتاب)دراسًة وحتقيقًا (

القواعد الفقهية عند قايض زادة من خالل تكملته لفتح القدير البن اهلام                                    منرة بنت عبد اهلل العرشة 26
أ. د. عبدالعزيز بن حممد العويد من كتاب الدعوى إىل هناية الكتاب مجعًا ودراسة

حاشية العالمة العبادي عىل قواعد الزركيش  من قاعدة ) احلقوق أربعة أقسام ( حتى هناية حرف هند بنت عبد اهلل نارص السعوي27
أ . د : صالح بن سليان اليوسف  الضاد )دراسًة وحتقيقًا (

أ.د. محيد العريب الوايفقضايا أصول الفقه يف طبقات الشافعية الكربىفاضل بن خالد الصقعبي28
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)فتح الغفار برشح املنار البن نجيم ت970هـ(                                                                             سامل بن محد بن عبداهلل القحطاين29
)من بداية الكتاب إىل هناية “ما ينتهي إليه اخلصوص” دراسًة وحتقيقًا(

أ .د . عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم 
العويد 

)فتح الغفار برشح املنار البن نجيم ت970هـ(                                                                             فايز بن صبيح بن ديوان الشمري30
د/ عبداهلل بن زيد بن محد املسّلم)من بداية ) الكالم عىل املشرتك ( إىل ) النهي عن اليشء أمر بضده( دراسًة وحتقيقًا(

فتح الغفار برشح املنار البن نجيم ت970هـ                                                                                    أفراح بنت عبداهلل بن إبراهيم املشل31
د.أزهري عيل أمحد حممد)من بداية بيان احلكم وأقسامه إىل ومجلة مايعلل به (     دراسًة وحتقيقًا 

فتح الغفار برشح املنار البن نجيم ت970هـ    )من بداية قول املصنف  رمحه اهلل ) ومجلة ما يعلل مهره بنت عيل بن محد الشايع32
د . أزهري عيل أمحدبه ( إىل هناية الكتاب(  دراسًة وحتقيقًا 

نوره بنت محود  بن محد 33  
السيف

احلكم الرشعي  واألدلة عند اإلمام العيني يف كتابه  “عمدة القاري رشح صحيح البخاري”   
)مجعًا ودراسة(

أ . د . عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم 
العويد
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أ.د. أمحد الزقردالتدليس يف اإلعالنات التجارية بارعة بنت إبراهيم اليحيى1
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