دليل الرسائل العلمية
يف
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
حىت تاريخ 2101/21/03هـ

طبع مبناسبة انعقاد مؤمتر  ( :الفتوى واستشراف املستقبل )
2101/2/11-10هـ
الصفحة  1من 92

إعداد
د .سعد بن مبارك الدوسري
د .عبدالعزيز بن عبداهلل النملة
د .أمين بن عمر بني عامر
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بيان بأعداد الرسائل العلمية يف برامج الدراسات العليا يف الكلية
القرآن وعلومه

السنة وعلومها

العقيدة والمذاهب
المعاصرة

الفقه

أصول الفقه

المجموع
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رسائل الماجستير المناقشة
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رسائل الماجستير المسجلة
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رسائل الدكتوراه المسجلة
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-

11

21

22

36

67

37
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م

البيان

/

المجموع

القسم
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القسم األول :

الرسائل التي متت مناقشتها

الصفحة  4من 92

ً

أوال :

برنامج ماجستري القرآن وعلومه

م

اسم الطالب  /الطالبة

عنوان الرسالة

اسم المشرف

1

نشمية بنت حمدان الشمري

الوجوه والنظائر في القرآن العظيم لمقاتل بن سليمان البلخي دراسة تحليلية مقارنة
من الكلمة الثانية والثالثين (عدوان ) إلى الكلمة الثمانين ( آووا)

د  .محمد بن عبد هللا الربيعة

2

عبدالعزيز بن صبحي الجوير

أقوال بن رشد الجد في التفسير
من أول سورة الكهف إلى نهاية سورة األحزاب  :جمعا ً ودراسةً

د  .محمد بن عبد هللا الربيعة

3

عبدالعزيز بن سالم الرويلي

الهمة في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية

د  .محمد بن حمد المحيميد

4

أحمد بن محمد الربعي

التفسير بالالزم عند المفسرين :دراسة نظرية تطبيقية

أ  .د  .سعود بن عبد العزيز الحمد

5

عبد هللا بن محمد البريدي

تعقبات الشيخ ابن عثيمين على تفسير الجاللين
من أول سورة القصص إلى نهاية سورة الروم :جمعا ً و دراسة ً

د  .إبراهيم بن صالح الحميضي

6

عطا هللا بن مكمي الرويلي

تعقبات الشيخ ابن عثيمين على تفسير الجاللين
من أول سورة الصافات الى نهاية سورة الزمر :جمعا ً و دراسة ً

أ  .د  .سعود بن عبد العزيز الحمد

7

محمد الدين توردي قل

أقوال ابن الوزير اليماني في التفسير
من بداية سورة الفاتحة إلى نهاية سورة اإلسراء :جمعا ً و دراسة ً

أ.د  .علي بن عمر السحيباني

8

عبد الرحمن بن محيسن المحيسن

استنباطات ابن عطية في تفسيره " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"
من أول سورة األعراف إلى نهاية سورة المؤمنون  :جمعا ً و دراسة ً

د  .محمد بن عبد هللا العيدي

9

حمد بن عبد هللا المشاري

أقوال القرافي في التفسير من سورة األنعام إلى سورة التوبة :جمعا ً و دراسة ً

د  .محمد بن حمد المحيميد

11

عبد هللا بن محيسن المحيسن

استنباطات ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
من أول سورة النور إلى نهاية سورة الناس :جمعا ً و دراسة ً

د  .سليمان بن حمد الصقري

11

عبد هللا بن محمد الشاوي

استنباطات ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة األنعام  :جمعا ً و دراسة ً

أ  .د  .سليمان بن عبد العزيز
السليمان
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12

علي بن إبراهيم السحيمان

تعقبات الشيخ ابن عثيمين على تفسير الجاللين
من سورة لقمان إلى سورة يس:جمعا ً ودراسة

د  .سليمان بن حمد الصقري

13

فهد بن صالح الحمود

ً
أقوال القرافي في التفسير من سورة يونس إلى سورة النحل :جمعا ً
ودراسة

أ.د  .علي بن عمر السحيباني

14

عبد العزيز بن محمد الربعي

الخبيث و الطيب في ضوء القرآن الكريم :دراسة موضوعية

د  .إبراهيم بن صالح الحميضي

15

عياف بن فهد العياف

أقوال القرافي التفسير في سورة الفاتحة وسورة البقرة :جمعا ً و دراسة

أ  .د  .سليمان بن إبراهيم الالحم

16

أحمد بن عبد هللا الدبيخي

أقوال القرافي في التفسير من أول سورة آل عمران
ً
دراسة
إلى آخر سورة المائدة :جمعا ً و

أ.د  .علي بن عمر السحيباني

17

عبد العزيز بن محمد الجربوع

التجارة في ضوء القرآن الكريم  :دراسة موضوعية

د  .محمد بن عبد هللا العيدي

18

عبد هللا بن صالح العمر

19

سليمان بن عبد هللا المشيقح

21

ماجد بن عبد الرحمن الصمعان

21

فهمية بنت سعد العتيبي

 22إبراهيم بن عبد الرحمن الحميدان
23

محمد بن عبد هللا القرعاوي

تعقبات ابن عثيمين على الجاللين من سورة غافر
إلى سورة الزخرف :جمعا ً ودراسة
أقوال القرافي في التفسير من أول سورة اإلسراء
إلى سورة الفرقان :جمعا ً و دراسة
أقوال القرافي في التفسير من سورة الزخرف
إلى سورة الناس :جمعا ً و دراسة
ينبوع الحياة في تفسير القرآن من أول سورة البقرة إلى نهاية قوله تعالى " و
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ": "89
دراسة و تحقيق
أقوال ابن رشد " الجد " في التفسير
من أول سورة األعراف إلى نهاية سورة اإلسراء  :جمعا ً و دراسةً
أقوال ابن رشد " الجد " في التفسير
من أول سورة آل عمران إلى نهاية سورة األنعام  :جمعا ً و دراسةً

أ.د  .عبد العزيزبن عبدهللا الخضيري
أ.د  .عبد العزيزبن عبدهللا الخضيري
أ.د  .علي بن عمر السحيباني
أ  .د  .سعود بن عبد العزيز الحمد
د  .إبراهيم بن صالح الحميضي
د  .سليمان بن حمد الصقري
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ً
ثانيا  :برنامج ماجستري السنة وعلومها
م

اسم الطالب  /الطالبة

عنوان الرسالة

المشرف

1

عادل بن عبد الرحمن المحسن

علل الترمذي الكبير ،ترتيب أبي طالب من بداية أبواب الجنائز حتى باب كراهية بيع
ً
دراسة
الحيوان بالحيوان نسيئة :تخريجا ً و

أ  .د  .عبد هللا بن حمد اللحيدان

2

ابتسام بنت عبد العزيز اللحيدان

ً
مرويات الطيب في السنة النبوية :جمعا ً و تخريجا ً
ودراسة

د  .محمد بن عبد العزيز الفراج

3

صالح راشد القريري

األحاديث الواردة في األسماء و الكنى و األلقاب :جمعا ً و تخريجا ً و دراسة ً

د .عمر بن عبدهللا المقبل

4

زامل بن عيسى السويطي

زوائد السنن األربع على الصحيحين في أحاديث صالة التطوع:
جمعا ً و تخريجا ً دراسة ً

أ  .د  .محمد بن عبد هللا القناص

5

سلوم بن ابراهيم السلوم

زوائد السنن األربع على الصحيحين في أحاديث الجنائز :جمعا ً و تخريجا ً دراسة ً

د  .تركي بن فهد الغميز

6

فهد بن عبد الرحمن الشبرمي

األحاديث الواردة في المكاييل و الموازين :جمعا ً و تخريجا ً و دراسة ً

د  .أحمد بن محمد العبيد

7

عبد الرحمن بن مشاري الحمود

ً
ودراسة
علل الترمذي الكبير من باب الحدود حتى نهاية أبواب السير:تخريجا ً

أ  .د  .عبد هللا بن حمد اللحيدان

8

عبد العزيز بن مشاري الصعب

علل الترمذي الكبير ،أبواب الطهارة ؛القسم األول :تخريجا ً ودراسة ً

أ  .د  .محمد بن عبد هللا القناص

9

ماجد بن عبد هللا العقل

ً
دراسة
علل الترمذي الكبير ،أبواب الزكاة و الصيام و الحج :تخريجا ً و

أ  .د  .محمد بن عبد هللا القناص

11

عبد العزيز بن حمد البداح

زوائد السنن األربع على الصحيحين في أحاديث الجنائز :جمعا ً و تخريجا ً دراسة ً

د .تركي بن فهد الغميز

11

إبراهيم بن محمد السعوي

األحاديث التي ذكر األئمة انها أصح شيء في الباب " قسم العبادات "

أ  .د  .إبراهيم بن عبدهللا الالحم
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12

محمد بن أحمد دعوري

مرويات العبادلة عن ابن لهيعة :دراسة تطبيقية

د .عبدهللا بن فوزان الفوزان

13

صالح بن حفير الحفير

علل الترمذي الكبير ،أبواب الصالة ؛ القسم الثاني :تخريجا ً و دراسة

أ  .د  .محمد بن عبد هللا القناص

14

عبد هللا بن سليمان المنسلح

15

مشعل بن ناصر بن عشبان
الحربي

16

منصور بن عبد هللا محمد بيما

17

أشواق بنت فهد الحازمي

األحاديث التي أعلها أبو داود في سننه باالختالف في تعيين الراوي:
دراسة و تخريجا ً
زوائد السنن األربع على الصحيحين
ً
القسم األول -في أحاديث الجهاد: -جمعا و تخريجا ودراسة
زوائد السنن األربع على الصحيحين
في أحاديث الوصايا واإليمان و النذور والقدر :جمعا ً وتخريجا ً ودراسة
األحاديث المرفوعة في كتاب غريب الحديث ألبي عبيد
من الحديث رقم  111إلى  :911تخريجا ً ودراسة

د  .تركي بن فهد الغميز
أ  .د  .عبد هللا بن عبد العزيز الغصن
أ  .د  .عبد هللا بن حمد اللحيدان
د  .بندر بن نافع العبدلي

18

إبراهيم بن علي المهنا

علل الترمذي الكبير من باب الحنطة مثال بمثل وكراهية التفاضل فيه
إلى باب ما جاء بالنفي :تخريجا ً ودراسة

أ  .د  .عبد هللا بن حمد اللحيدان

19

صالح بن عبد العزيز الثويني

ً
دراسة
األلفاظ التي حكم عليها باإلدراج في صحيح مسلم :جمعا ً و

أ  .د  .علي بن عبد هللا الصياح

21

سليمان بن صالح الربيعان

ً
دراسة
استقبال القبلة في ضوء السنة النبوية :جمعا ً و تخريجا ً و

د  .محمد بن عبد العزيز الفراج

21

منصور بن محمد الصقعوب

االختالف الوارد في القصص واألحداث في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم
بين اتحاد القصة وتعددها

د .تركي بن فهد الغميز
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ً
ثالثا  :برنامج ماجستري العقيدة واملذاهب املعاصرة .
م

اسم الطالب  /الطالبة

عنوان الرسالة

المشرف

1

واجد بنت حمدان الشمري

زاد المعاد في اعتقاد خير العباد لمحمد بن عبد هللا الجبرتي المتوفي سنة  1987هـ
شرح المية شيخ اإلسالم ابن تيمية :دراسة و تحقيق

أ  .د  .سعود بن حمد الصقري

2

هيلة بنت عبد الكريم الشايع

تكليف اإلنسان في اإلسالم :مفهومه ودفع الشبهات عنه

د  .عبد هللا بن صالح المشيقح

3

عبير بنت صالح السالمة

كتب رحالت المغاربة إلى الحج
من القرن السابع حتى القرن العاشر الهجري :دراسة عقدية

د  .عبد هللا بن صالح المشيقح
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ً
رابعا  :برنامج ماجستري الفقه املقارن .
م

اسم الطالب  /الطالبة

1

نوف بنت إبراهيم السلومي

2

محمد بن سعيد الحربي

عنوان الرسالة

المشرف

تحفة النبيه في شرح التنبيه لإلمام مجد الدين أبي بكر بن إسماعيل الزنكلوني
الشافعي رحمه هللا  641هـ من بداية كتاب الجنايات إلى نهاية باب الديات :
دراسة و تحقيقا ً
أحكام التعليم الطبي

أ .د  .خالد بن عبد هللا المصلح

3

يوسف بن محمد الربعي

أحكام تصريح الحج و العمرة  :دراسة فقهية

أ  .د  .عبد العزيز بن محمد الربيش

4

عادل أبو الفتوح أحمد

أثر النية في مناسك الحج و العمرة

أ  .د  .خالد بن علي المشيقح

5

باسم بن صالح العبد هللا

الدماء الواجبة في الحج :دراسة فقهية مقارنة

د  .محمد بن عبد العزيز السديس

6

أسامة بن عبد هللا الطيار

أحكام الوالية على القصر في غير األمور المالية مع التطبيقات في القضاء السعودي

أ  .د  .صالح بن إبراهيم الجديعي

7

معاذ بن عبد هللا المحيش

المعامالت المالية في المسجد و صورها المعاصرة

أ  .د  .صالح بن محمد الحسن

8

عبد هللا بن أحمد الحمد

أحكام الخرص :دراسة فقهية تطبيقية

أ  .د  .صالح بن محمد الحسن

9

عبد هللا بن محمد السالم

أحكام إدارة الجمعيات الخيرية ألموال الزكاة :دراسة فقهية

د  .عبد العزيز بن صالح الشاوي

11

محيميد بن بيان الهمزاني

األحكام الفقهية المتعلقة بنظام المنافسات و المشتريات السعودية :دراسة مقارنة

أ  .د  .فهد خلف المطيري

11

حمد بن عثمان قرموش

حقن التجميل  :حقيقتها و أحكامها

أ .د  .خالد بن عبدهللا المصلح

12

عبد هللا بن رضوان المشيقح

النماء و أثره في األموال الزكوية

أ .د  .فهد بن عبد هللا العمري

13

سليمان بن عبد هللا المطرودي

التعليق في عقود المعاوضات المالية و تطبيقاته المعاصرة

أ  .د  .صالح بن محمد السلطان

أ  .د  .خالد بن علي المشيقح
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14

ماجد بن أحمد الصغير

البطاقات البديلة لبطاقة االئتمان ذات الدين المتجدد

أ  .د  .عبد هللا بن محمد الطيار

15

عبدالرحمن بن حمود النافع

العمل في الشركات ذات النشاط المحرم

د  .محمد بن عبد هللا المحيميد

16

سليمان بن علي الحمد

األحكام المترتبة على التفكير

د  .عبدهللا بن حمد السكاكر

17

يونس بن عبد هللا السالمة

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية
من باب الوكالة إلى آخر باب اإلجازة :جمعا ً و دراسةً

أ  .د  .عبد هللا بن محمد الطيار

18

محمد بن عبد هللا المشيقح

اختيارات العالمة ابن القيم الفقهية
من أول كتاب النكاح إلى آخر باب االستبراء :جمعا ً و دراسةً

أ  .د  .أحمد بن محمد الخليل

19

عبد هللا بن محمد أبو الذهب

العوض على الضمان في المصارف اإلسالمية :دراسة فقهية تطبيقية

د  .عبد هللا بن عمر السحيباني

21

مرضي بن مشوح العنزي

تغير األجل وأثره في الديون

د.عبدهللا بن حمد السكاكر

21

إبراهيم بن راشد الشبرمي

أثر السفر على الحقوق الزوجية :دراسة فقهية مقارنة

د.عبدهللا بن حمد السكاكر

22

زهير كاظم بن محمد

البطاقات البنكية المسبقة الدفع

أ  .د  .فهد بن عبدالرحمن اليحيى

23

عبدالعزيز بن عبد هللا الطبيب

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية
من أول باب المسكر إلى نهاية باب النذر :جمعا ً ودراسة

أ.د  .صالح بن ابراهيم الجديعي

22

عبدهللا بن غازي المطيري

نكاح الصغيرة  :دراسة فقهية مقارنة

د .عبدهللا بن عمر السحيباني

22

عبدهللا بن أحمد البراك

تصنيف الشركات المساهمة وأثره على الزكاة :دراسة فقهية تطبيقية

أ.د .أحمد بن محمد الخليل
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ً
خامسا  :برنامج ماجستري أصول الفقه
م

اسم الطالب  /الطالبة

عنوان الرسالة

المشرف

1

إيمان بنت عبد الرحمن البهدل

االستدالل بأحاديث األربعين النووية على القواعد األصولية الفقهية

أ .د  .عبد العزيز بن محمد العويد

2

نايف بن عبد الرحمن الجبر

شروط المجتهد بين النظرية و التطبيق

د  .عبد العزيز بن عبد هللا النملة

3

محمد بن طارق الفوزان

البلبل في أصول الفقه
لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي 617-762هـ :
ً
دراسة و تحقيقا ً

معالي د  .سعد بن ناصر الشثري

2

محمد نسيم محمد رسول

ً
دراسة
القواعد الفقهية في أحكام القرآن للجصاص :جمعا ً و

أ  .د  .صالح بن سليمان اليوسف
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القسم الثاني  :الرسائل املسجلة
ً

أوال  :برنامج ماجستري القرآن وعلومه
م

االسم

1

الزهراء بنت أحمد القاضي

2

حسن بن رشيد الفطيمان

3
2
2

عنوان الرسالة
الوجوه والنظائر في القرآن العظيم لمقاتل بن سليمان البلخي :دراسة تحليلية مقارنة
من الكلمة الثانية والثالثين بعد المائة (كلمة :األحزاب)
إلى الكلمة السادسة والسبعين بعد المائة (كلمة  :فوق )
اختيارات ابن أبي الربيع االشبيلي في التفسير :جمعا ً ودراسة

الوجوه والنظائر في القرآن العظيم لمقاتل بن سليمان البلخي :دراسة تحليلية مقارنة
زينب بنت عبدالعزيز المانع
من الكلمة الحادية والثمانين (الجهاد) إلى الكلمة الحادية والثالثين بعد المائة (روح )
ينبوع الحياة في تفسير القرآن البن ظفر الصقلي المتوفى سنة( )272سورة آل
سلمى بنت محمد الشامخ
عمران من اآلية ( )83إلى نهاية السورة  :دراسة وتحقيق
ً
عبدالحميد بن حوشان التويجري أقوال ابن الوزير في التفسير من سورة الكهف إلى آخر سورة الناس :جمعا ً
ودراسة

المشرف
أ.د.سليمان بن عبدالعزيز السليمان
د .سليمان بن حمد الصقري
د.محمد بن حمد المحيميد
أ .د.عبدالعزيز بن عبدهللا الخضيري
د.محمد بن حمد المحيميد

6

عبداللطيف بن عبدهللا الجطيلي

أقوال ابن رشد ( الجد) في التفسير في سورتي الفاتحة والبقرة :جمعا ً ودراسة

أ.د.سليمان بن عبدالعزيز السليمان

7

عبدهللا بن فالح الشمري

أقوال بن رشد( الجد) في التفسير من سورة سبأ إلى سورة الناس  :جمعا ً ودراسة

أ.د.سليمان بن عبدالعزيز السليمان

8

ماجد بن حامد الشاعر

9

محمد بن إبراهيم المهوس

11

محمد بن عبدالعزيز الظفر

العقل في القرآن الكريم  :دراسة موضوعية
تعقبات الشيخ ابن عثيمين على تفسير الجاللين
من أول سورة النور إلى نهاية سورة النحل :جمعا ً ودراسة
أقوال القرافي في التفسير من سورة النمل إلى سورة الشورى :جمعا ً ودراسة

د.حمد بن صالح اليحيى
أ.د.عبدالعزيز بن عبدهللا الخضيري
د.حمد بن صالح اليحيى
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11

نورة بنت علي الزميع

12

يوسف بن خلف المزعل

13

مصطفى بن طاهر يعقوب

12

ريم بنت راشد العليوي

12

حصة بنت إبراهيم العودة

16

مها بنت فهد الفهد

17

ضي الشراري
إبراهيم بن مف ّ

18

عرفان سليم فضل توتا

19

سعيد بن هندي الغامدي

الوجوه والنظائر في القرآن العظيم لمقاتل بن سليمان البلخي دراسة تحليلية مقارنة

د  .إبراهيم بن صالح الحميضي

من الكلمة األولى (الهدى) إلى الكلمة الحادية والثالثين (الفتنة)
آراء الشيعة االثني عشرية في الصحابة من خالل تفسيرهم للقرآن الكريم:
عرضا ً ودراسة
أقوال اإلمام يحيى العمراني في التفسير من أول سورة األنفال
إلى نهاية سورة الناس جمعا ً ودراسة ً
الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم لمحمد بن
أحمد بن عقيلة المكي ( ت1121هـ ) (من أول سورة الشعراء إلى نهاية سورة
القصص) :دراسة وتحقيق
الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم لمحمد بن
أحمد بن عقيلة المكي ( ت1121هـ ) (من اآلية 71من سورة غافر إلى سورة
الدخان) :دراسة وتحقيق
الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم لمحمد بن
أحمد بن عقيلة المكي ( ت1121هـ ) (من أول سورة العنكبوت إلى آية :)92
دراسة وتحقيق
الدرر الثمينة في فضائل اآليات و السور العظيمة لمحمد بن محمود المدني:
تحقيقا ً و دراسة
التفسير بالمثال عند المفسرين :دراسة نظرية تطبيقية
ً
تعقبات العالمة الشنقيطي على المفسرين :جمعا ً
ودراسة

د  .خالد بن سعد المطرفي

21

هيفاء بنت مقعد العتيبي

الحمل على الظاهر وأثره في التفسير  :دراسة نظرية تطبيقية

د  .محمد بن عبد هللا الربيعة

21

أريج بنت إبراهيم الخميس

22

أشواق بنت علي الشايع

23

بشرى بنت ملحم الملحم

االعتذار في القرآن الكريم  :دراسة موضوعية
الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم لمحمد بن
أحمد بن عقيلة المكي ( ت1121هـ ) (من أول سورة النور إلى نهاية سورة
الفرقان) :دراسة وتحقيق
الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم لمحمد بن
أحمد بن عقيلة المكي ( ت1121هـ ) (من أول سورة األنبياء إلى نهاية سورة

أ.د  .علي بن عمر السحيباني

د.محمد بن عبدهللا العيدي
د  .سليمان بن حمد الصقري
د  .أحمد بن سليمان الخضير
أ.د  .علي بن عمر السحيباني
د  .أحمد بن سليمان الخضير
د  .عبد العزيز بن سليمان المزيني
د  .خالد بن سعد المطرفي

د  .أحمد بن سليمان الخضير
د  .أحمد بن سليمان الخضير
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22

نورة بنت عبد العزيز المانع

22

هند بنت حمود الصائغ

26

تغريد بنت عبد هللا القنيصي

27

منال بنت ستان الرشيدي

المؤمنون) :دراسة وتحقيق
الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم لمحمد بن
أحمد بن عقيلة المكي ( ت1121هـ ) (من أول سورة األحقاف إلى نهاية سورة
محمد) :دراسة وتحقيق
الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم لمحمد بن
أحمد بن عقيلة المكي ( ت1121هـ ) (من أول سورة الذاريات إلى نهاية سورة
الواقعة) :دراسة وتحقيق
الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم لمحمد بن
أحمد بن عقيلة المكي ( ت1121هـ ) (من أول سورة الفتح إلى نهاية سورة ق):
دراسة وتحقيق
الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم لمحمد بن
أحمد بن عقيلة المكي ( ت1121هـ ) (من أول سورة الحديد إلى نهاية سورة
الممتحنة) :دراسة وتحقيق

د  .محمد بن حمد المحيميد
د  .محمد بن عبدهللا العيدي
د  .محمد بن حمد المحيميد
د  .محمد بن عبدهللا العيدي
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ً
ثانيا  :برنامج ماجستري السنة وعلومها
م
1

االسم

عنوان الرسالة

المشرف

الجوهرة بنت إبراهيم الدغيشم

2

أحمد بن محمد العواجي

3

أحمد بن عاشق الشمري

االشتباه بين الرواة في األسانيد في عصر الرواية :دراسة نظرية تطبيقية
األحاديث المرفوعة في غريب الحديث ألبي عبيد الهروي
من الحديث رقم ( )411إلى الحديث رقم ( :)211تخريجا ً ودراسة
علل الترمذي الكبير من أول أبواب األشربة إلى نهاية أبواب القراءات من مسألة
ً
رقم ( )263إلى مسألة رقم ( :)723تخريجا ً
ودراسة

أ.د.إبراهيم بن عبدهللا الالحم

2

إبراهيم بن حمود الحمود

2

تركية بنت رحيل العنزي

6

حفصة بنت حمود العقيل

7

حمد بن صعيب العتيبي

8

خيرية بنت عبدهللا السلطان

علم الراوي بمخالفة غيره له وأثره في الرواية :دراسة نظرية تطبيقية
األحاديث المرفوعة في غريب الحديث ألبي عبيد الهروي
من الحديث رقم ( )911إلى الحديث رقم ( : )311تخريجا ً ودراسة
األحاديث المرفوعة في غريب الحديث ألبي عبيد الهروي
من الحديث رقم ( )311إلى الحديث رقم( :)411تخريجا ً ودراسة
األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفا ً في مسنده من مسند أبي بكرة
إلى مسند ابن عباس رضي هللا عنه :جمعا ً وتخريجا ً ودراسة
النخيل وثمره في ضوء السنة  :دراسة حديثية

د.عمر بن عبدهللا المقبل

9

رباب بنت عبدهللا اليحيى

التبسم والضحك في ضوء السنة النبوية :جمعا ً ودراسة

د.تركي بن فهد الغميز

11

ر ّيا بنت عبدهللا الثنيان

11

زينب بنت علي السعوي

12

سلمان بن إبراهيم السويل

13

عبدهللا بن مسفر آل بالحسن

12

فهد بن عبدالعزيز الزلفاوي

مرويات البركة في السنة النبوية :جمعا ً وتخريجا ً ودراسة
األحاديث التي حكم عليها الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي :عرض
ومناقشة :القسم الثاني
زوائد السنن األربع على الصحيحين في كتاب الجهاد -القسم الثالث:-
تخريجا ً ودراسة
القدر المشترك في الرواية وأثره في الترجيح عند االختالف :دراسة نظرية تطبيقية
األحاديث التي ذكر الحافظ البزار فيها اختالفا ً في مسنده تخريجـا ً ودراسـة
من مسند عبادة بن الصامت إلى مسند عمران بن حصين رضي هللا عنهما

د.بندر بن نافع العبدلي

د .رائد بن حمد السليم
أ.د.عبدهللا بن عبدالعزيز الغصن
أ.د .إبراهيم بن عبد هللا الالحم
د.أحمد بن محمد العبيد
د.عمر بن عبدهللا المقبل
د  .محمد بن عبد العزيز الفراج

د.محمد بن عبدالعزيز الفراج
د.تركي بن فهد الغميز
د .رائد بن حمد السليم
د.عمر بن عبدهللا المقبل
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12

فهد بن محمد المحيميد

16

فيصل بن حمد الحميد

17

مبروك بن راشد الرويس

18

محمد بن حمد العتيبي

19

عائشة بنت محمد المصطبح

21

مالك بن عبد العزيز المحيميد

21

فالموركاباشي

22

عطا هللا بن محمد العتيبي

23

وفاء بنت عبد الرحمن السويلم

22

منى بنت عبدهللا الحسن

22

مها بنت ضيف هللا الحميداني

26

فاطمة بنت عبدهللا العوض

27

أيوب بن سليمان الحربي

28

أنس بن عبد العزيز المزيرعي

29

عواطف بنت نصار بن علي الرشيدي

األحاديث التي حكم عليها أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي
من أول الكتاب إلى حديث  :936عرض ومناقشة
علل الترمذي الكبير من الحديث رقم ()421كتاب فضائل الجهاد
أ.د.عبدهللا بن عبدالعزيز الغصن
ً
إلى الحديث رقم ()269آخر كتاب األطعمة :تخريجا ً
ودراسة
زوائد السنن األربع على الصحيحين في كتاب الجهاد -القسم الثاني:-
د.أحمد بن محمد العبيد
تخريجا ً ودراسة
تفسيرات الصحابة القولية لنصوص السنة النبوية (من خالل الصحيحين ):
د  .خالد بن عبدالعزيز أبا الخيل
جمعا ً ودراسة
د.بندر بن نافع العبدلي
ألبان الماشية في السنة النبوية :دراسة حديثية
األحاديث المرفوعة في كتاب غريب الحديث ألبي عبيد الهروي ت( 994هـ)
د  .صالح بن فريح البهالل
من الحديث رقم ( )711إلى الحديث رقم ( :)611تخريجا ً ودراسة
األحاديث المرفوعة في كتاب غريب الحديث ألبي عبيد الهروي ت( 994هـ)
د  .صالح بن فريح البهالل
من الحديث رقم ( )611إلى الحديث رقم ( :)811تخريجا ً ودراسة
سعيد بن إياس الجريري ومروياته في الكتب الستة ومسند أحمد:
د  .متعب بن سالم الخمشي
دراسة نظرية تطبيقية
األحاديث المرفوعة في كتاب غريب الحديث ألبي عبيد الهروي ت( 994هـ)
د  .متعب بن سالم الخمشي
من الحديث رقم ( )211إلى الحديث رقم ( :)711تخريجا ً ودراسة
األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفا ً في مسنده من مسند عقيل بن أبي طالب
أ.د.إبراهيم بن عبدهللا الالحم
إلى مسند معاذ بن جبل رضي هللا عنه :تخريجا ً ودراسة
األحاديث المرفوعة في غريب الحديث ألبي عبيد الهروي من الحديث رقم ()1
د.بندر بن نافع العبدلي
إلى الحديث رقم (: )111تخريجا ً ودراسة
سلوك الجادة وأثره في إعالل المرويات دراسة نظرية تطبيقية
د  .تركي بن فهد الغميز
( ثابت عن أنس أنموذجا)
عبدهللا بن محمد بن عقيل الهاشمي ومروياته في السنن األربع ومسند أحمد:
أ .د  .عبد هللا بن حمد اللحيدان
جمعا ً وتخريجا ً ودراسة
األحاديث المرفوعة في كتاب غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن سالم الهروي من
أ.د  .عبد هللا بن حمد اللحيدان
حديث ( )811إلى حديث ( :)211تخريجا ً ودراسة
األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفا ً في مسنده من مسند ابن عباس رضي هللا
أ.د  .عبد هللا بن عبدالعزيز الغصن
عنهما حديث ( )2162إلى نهاية مسند عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما :جمعا ً
د.محمد بن عبدالعزيز الفراج
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وتخريجـا ً ودراسـة
31

عبد الرحمن بن سليمان الحصان

31

هبه مجدي أحمد حسنين

32

ابتسام بنت صالح بن محمد العقاب

33

فاضل بن حسن بن سالم النهدي

32

خالد بن عبد هللا الشاطري المطيري

32

إبراهيم بن عقيل بن علي العنزي

36

نورة بنت صالح العقل

37

عبد هللا بن فالح بن عبدي البشري

38

أماني بنت إبراهيم العليوي

التعليل بالشبه عند المحدثين  :دراسة نظرية تطبيقية
األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفا ً في مسنده من حديث رقم( )6176في مسند
أنس إلى حديث رقم ( )6717في مسند أبي هريرة :تخريجـا ً ودراسـة
النظافة في السنة النبوية :دراسة موضوعية
علل الترمذي الكبير ترتيب أبي طالب القاضي من بداية أبواب األشربة
إلى نهاية أبواب القراءات :تخريجا ً ودراسة
علل الترمذي الكبير ترتيب أبي طالب القاضي من بداية أبواب فضائل الجهاد
إلى نهاية أبواب األطعمة :تخريجا ً ودراسة
األحاديث التي ذكر الدارمي فيها اختالفا في مسنده ( السنن ):
جمعا وتخريجا ودراسة
األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفا في مسنده من حديث رقم ()8111
إلى حديث رقم ( )8812من مسند أبي هريرة رضي هللا عنه  :جمعا و دراسة
التضعيف المقيد بشيخ :دراسة نظرية تطبيقية على مرويات الذين ضعفوا في
الزهري في السنن األربع
األحاديث التي ذكر البزار فيها اختالفا في مسنده من مسند أبي هريرة رضي هللا عنه
حديث رقم ()8817إلى نهاية مسند عائشة رضي هللا عنها :جمعا ً و تخريجا ً

د  .رائد بن حمد السليم
د  .سليمان بن عبدهللا القصير
د  .سليمان بن عبدهللا القصير
د  .عمر بن عبدهللا المقبل
د  .سليمان بن عبدهللا القصير
د  .سليمان بن عبدهللا القصير
د  .خالد بن عبدالعزيز أبا الخيل
أ.د  .محمد بن عبدهللا القناص
د  .أحمد بن محمد العبيد

الصفحة  18من 92

ً
ثالثا  :برنامج ماجستري العقيدة واملذاهب املعاصرة
م

االسم

1

آسية بنت عبد هللا الجاللي

2

أحمد بن عبد هللا البريكان

3

أحمد بن تركي المطيري

2

أنيسة سليمان السعود

2

بدر بن عامش الرمالي

عنوان الرسالة
اآلثار العقدية المروية عن أئمة السلف في كتاب أخبار مكة للفاكهي:
جمعا ً ودراسة
اإلمامة بين االثني عشرية والزيدية  :دراسة نقدية مقارنة
توجيه داللة العموم واإلطالق في نصوص العقيدة بين منهج السلف ومنهج
المتكلمين  :دراسة نظرية تطبيقية
اللعن :دراسة عقدية

المشرف
أ.د  .سعود بن حمد الصقري
د  .صالح بن عبد العزيز
التويجري
د  .صالح بن عبد العزيز
التويجري
أ.د.ناصر بن عبدهللا القفاري
د.سليمان بن عبدالعزيز الربعي

6

بدرية بنت عوض العنزي

7

بريعة بنت سليمان السعود

فهم السلف  ،حقيقته والشبهات المعاصرة حوله  :دراسة عقدية
اتجاهات التصنيف في علم العقيدة :دراسة علمية تطبيقية على المصنفات
في القرنين التاسع و العاشر الهجريين
عبادة األوثان في الجاهلية  :مصادرها  ،أسبابها  ،آثرها  ،عالقة اإلسالم به

أ.د.أحمد محمد جاد عبدالرزاق

8

بشرى بنت عبدالرحمن السكاكر

محبة العبد ر َّبة  -عز وجل :-األسباب  ،والموانع  ،واآلثار

د.محمد بن عبدهللا الخضيري

د  .يوسف بن علي الطريف

الصفحة  12من 92

9

بنان بنت عبدالعزيز المديفر

محبطات األعمال وأسبابها  :دراسة عقدية

أ.د.أحمد محمد جاد عبدالرزاق

11

حماد بن زكي الحماد

شرح العقيدة الطحاوية بين أهل السنة والمتكلمين  :دراسة تحليلية نقدية

د.سليمان بن عبد العزيز الربعي

11

خلود عبدالعزيز الحسن

ضوابط التشبه بالكفار ومقاصده  :دراسة عقدية

د.صالح بن عبدالعزيز التويجري

12

سامية بنت مضحي العنزي

االتجاه النسوي في الفكر المعاصر  :دراسة نقدية

أ.د.أحمد محمد جاد عبدالرزاق

13

سلمان بن محمد العجالن

استدالالت الصوفية النقلية في العقائد والعبادات والسلوك :عرض ونقد

أ.د.سعود بن حمد الصقري

12

سهى بنت عبدالعزيز العيسى

12

عبدالرحمن بن إبراهيم العليان

16

عبدهللا بن مثال الحربي

17

فهيد بن محمد الصقور

المرأة في الفكر الشيعي :دراسة عقدية نقدية
تعقبات شيخ اإلسالم ابن تيمية حكاية المقاالت العقدية عن الفرق اإلسالمية وأئمتها:
جمعا ً ودراسة
ضوابط المناهي اللفظية المخالفة للعقيدة  ،دراسة استقرائية تحليلية
ً
منهج السمين الحلبي وآراؤه االعتقادية :جمعا ً
ودراسة

د.أحمد بن عبدالرحمن القاضي

18

عقيل بن عبدهللا الراجحي

19

عمار أمين الحداد

21

عمار بن سعيد المري

21

مشاري بن عبدالرحمن العنزي

22

منار بنت عثمان الخضير

أ.د.ناصر بن عبدهللا القفاري
د.حمود بن غزاي الحربي
د  .محمد بن عبدهللا الخضيري
د.يوسف بن علي الطريف

أثر اإليمان في تثبيت رجال األمن عند مواجهة األخطار  :دراسة نظرية تطبيقية
آراء يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد االعتقادية وموقفه من الفرق المخالفة:
جمعا ً ودراسة
المصنفات في شرح المقدمة العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني  :عرضا ً وتقويما ً
تعقبات شيخ اإلسالم ابن تيمية على أئمة األشاعرة في حكايتهم مذهب السلف:
جمعا ً ودراسة
شبهات الجماعات التكفيرية المعاصرة :عرض ونقد

أ.د  .ناصر بن عبد هللا القفاري

23

منيرة بنت عبد العزيز الدويش

أثر العقيدة في ترشيح القيم السلوكية :دراسة نظرية تطبيقية

د  .أحمد بن عبد الرحمن القاضي

22

ميثاء بنت صالح الطريقي

السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم  :دراسة مقارنة

أ.د  .أحمد محمد جاد عبد الرزاق

22

نجالء بنت ابراهيم الزامل

الصحابة رضي هللا عنهم بين الزيدية واالثني عشرية :دراسة نقدية مقارنة

أ.د  .سعود بن حمد الصقري

26

نسرين بنت علي القنور

المواقع الصوفية على الشبكة العالمية :دراسة عقدية نقدية

د  .محمد بن عبد هللا الخضيري

27

وليد أحمد راجح

28

نجالء بنت محمد السلطان

ظاهرة التحول العقدية عند زيدية اليمن :األسباب والمظاهر واآلثار
النبوة عند الشيعة اإلسماعيلية بين أبي يعقوب السجستاني وحميد الدين الكرماني:
دراسة مقارنة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

د.حمود بن غزاي الحربي

د  .عبد هللا بن صالح المشيقح
د.أحمد بن عبدالرحمن القاضي
د.سليمان بن عبدالعزيز الربعي

أ.د  .ناصر بن عبد هللا القفاري
الصفحة  91من 92

29

مضاوي بنت عبد العزيز
المصيريعي
آدس مهينوفتش

ترجمات معاني القرآن إلى اللغة البوسنوية :دراسة عقدية نقدية

31

عبد هللا بن حمد الركف

نظرية المعرفة الدينية عند عبد الكريم سروش :دراسة نقدية إسالمية

أ.د  .أحمد جاد عبد الرازق

32

بليدار توفيق حجي

الطريقة الصوفية البكتاشية في ألبانيا :عرض و نقد

أ.د  .ناصر بن عبد هللا القفاري

33

محمد بن ابراهيم الحمد

منهج الشيخ محمد الخضر حسين في مواجهة االنحرافات العقدية و الفكرية

د  .عبد هللا بن صالح المشيقح

32

حسن مولوي نور االسالم

تحليل الشخصية :دراسة عقدية تطبيقية في ضوء عقيدة أهل السنة و الجماعة

د  .يوسف بن علي الطريف

31

عقيدة الخالص في الفكر النصراني :دراسة نقدية في ضوء العقيدة اإلسالمية

د  .عبد هللا بن عبدالرحمن
الميمان
د  .إبراهيم بن عبدهللا المعثم

الصفحة  91من 92

ً
رابعا  :برنامج دكتوراه الفقه املقارن .
المشرف

م

االسم

عنوان الرسالة

1

فيصل بن سلطان المري

قواعد المعامالت المالية وأثرها في أحكام التعامل باألسهم

2

مها بنت سالم السويداء

اإلعاقة العقلية دراسة فقهية مقارنة

3

مقبل بن حمد المقبل

الرواتب المالية المعاصرة :دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية

2

سهير بنت عبد الرحمن الحلبي

خالصة الفتاوى في تسهيل أسرار الحاوي لإلمام سراج الدين أبي حفص عمر بن
علي الشهير بابن الملقن الشافعي (814هـ) من بداية باب الوصايا
إلى نهاية باب الخلع  :دراسة وتحقيق

2

علي بن محمد الجربوع

االختصاص القضائي للمحاكم اإلدارية :دراسة فقهية قضائية تطبيقية

أ.د .خالد بن علي المشيقح

6

بدريه بنت فريح العنزي

الشروط في عقد النكاح وتطبيقاته

أ.د .عبد العزيز بن محمد الربيش

7

عمر بن إبراهيم المحيميد

المنسك المربع في المذاهب األربع لمؤلفه :محمد بن عبد هللا بن حسن المنصوري
الشافعي ثم المالكي المتوفى سنة 1398هـ ("الجزء األول كامالً" من بداية الكتاب
إلى آخر أحكام يوم عرفة -نهاية صفحة :)468دراسة وتحقيق

أ  .د  .عبد العزيز بن محمد
الحجيالن

د  .مزيد بن ابراهيم المزيد
أ  .د عبد العزيز بن محمد الحجيالن
أ.دصالح بن محمد السلطان
د  .عبد هللا السلطان

الصفحة  99من 92

8

إبراهيم بن راشد الشبرمي

المكافآت المالية في األنظمة السعودية :دراسة فقهية

9

محمد بن عبد العزيز المحمود

الجرائم اإلعالمية العا ّمـــة في الفقه اإلسالمي :دراسة تأصيلية تطبيقية

11

مرضي بن مشوح العنزي

الهندسة المالية اإلسالمية :دراسة تأصيلية تطبيقية

أ  .د  .عبد العزيز بن محمد
الحجيالن
أ  .د  .عبد هللا بن سليمان
المطرودي
د  .عبد هللا بن حمد السكاكر

الصفحة  93من 92

ً
خامسا  :برنامج ماجستري الفقه املقارن
م

االسم

عنوان الرسالة

المشرف

1

أحمد بن محمد الغماس

اختيارات ابن القيم الفقهية في الرضاع والنفقات والحضانة واألطعمة والزكاة
ً
والصيد واأليمان والنذور :جمعا ً
ودراسة

أ.د.أحمد بن محمد الخليل

2

أنس بن صالح الصغير

اإلسراع في العبادات :دراسة فقهية

أ.د .أحمد بن محمد الخليل

3

إبراهيم محمد واصل

أثر األحوال العارضة في الطواف في الفقه اإلسالمي

د  .عبد هللا بن محمد الربعي

2

إبراهيم بن صالح الدباسي

حقوق القاضي المالية في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

د.عبدهللا بن حمد السكاكر

6

خالد بن محمد الخضيري

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية في كتاب القضاء والشهادات واإلقرار:
جمعا ً ودراسة

د  .أحمد بن عبدهللا اليوسف

7

خالد بن محمد الربعي

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من السلم إلى آخر باب الحجر:
جمعا ً ودراسة

أ  .د  .فهد بن عبدالرحمن اليحيى

8

خالد بن عبدهللا الخشيبان

المسائل الفقهية التي خالف فيها ابنُ عثيمين ابنَ قيم الجوزية:
دراسة فقهية مقارنة

أ.د.خالد بن عبدهللا المصلح

9

خليل بن ابراهيم غزواني

أثر الزيادة في ثمن المثل في العبادات :دراسة فقهية مقارنة

د  .عبد هللا بن محمد الربعي

الصفحة  94من 92

11

سلطان بن حنس العتيبي

موانع االعتبار باإلقرار :دراسة فقهية وتطبيقات قضائية

د.فهد بن خلف المطيري

11

سليمان بن علي المشاري

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب النكاح إلى آخر باب
عشرة النساء  :جمعا ً ودراسة

أ.دعبد هللا بن محمد الطيار

12

سليمان بن عبيد هللا العطوى

التطبيقات الفقهية لقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة من كتابي الطهارة والصالة

أ.د.خالد بن علي المشيقح

13

صالح بن عبدهللا الشايع

الوسائل الحديثة في رؤية المبيع وأحكامها الفقهية

د  .عبد هللا بن محمد الربعي

12

طارق بن فهد الخنيني

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من كتاب الرضاع إلى نهاية باب حد
القذف :جمعا ً ودراسة

أ.دعبد العزيز بن محمد الربيش

12

عبدهللا بن عبد العزيز الجار هللا

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب البيوع إلى باب بيع
األصول والثمار :جمعا ً ودراسة

أ.د  .عبد هللا بن محمد الطيار

16

عبدهللا بن حسن العمري

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول صالة الجمعة إلى آخر كتاب
الجنائز :جمعا ً ودراسة

د  .عبد هللا بن عمر السحيباني

17

عبدهللا بن فوزان الفايز

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الصيام إلى نهاية كتاب
الجهاد :جمعا ً ودراسة

18

عبدهللا بن علي الهمامي

أثر الزيادة على ثمن المثل في المعامالت المالية وتطبيقاتها المعاصرة

19

عبدالوهاب بن سعود المطيري

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية في باب الزكاة :جمعا ً ودراسة

د  .عبد هللا بن عمر السحيباني

21

عدنان بن عوض الرشيدي

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب
التيمم  :جمعا ً ودراسة

أ.د  .عبد العزيز بن محمد الحجيالن

21

علي بن فايز الفايز

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول باب الهبة إلى نهاية أحكام
أمهات األوالد جمعا ً ودراسة

د  .أحمد بن عبدهللا اليوسف

د  .أحمد بن عبدهللا اليوسف
د  .أحمد بن عبدهللا اليوسف

الصفحة  92من 92

22

عمر بن دعيج بن آل خليفة

أسباب األزمة المالية العالمية ووسائل عالجها في الفقه اإلسالمي

أ.د  .صالح بن محمد السلطان

23

محمد بن سعد الفالح

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول باب الطالق من الماضي
والمستقبل إلى آخر كتاب العدد :جمعا ودراسة

د.محمد بن عبدالعزيز السديس

22

مصطفى بن يوسف بن جمعان

مخالفة مقتضى العقد في العقود المعاوضات وتطبيقاتها المعاصرة

أ.د  .صالح بن محمد السلطان

22

موسى بن أحمد بن محمد

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من باب إزالة النجاسة من كتاب
الطهارة إلى آخر باب صفة الصالة  :جمعا ً ودراسة

أ  .د  .صالح بن محمد الحسن

26

نورة بنت مسفر الدوسري

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية
أبواب الغصب والشفعة والوقف  :جمعا ً ودراسة

27

إبراهيم بن عبد هللا الزميع

الفروق الفقهية في المعامالت المالية المعاصرة (عقود التأمين )

28

إبراهيم بن غنيم الحيص

الفروق الفقهية في المعامالت المالية المعاصرة ( التمويل بالمداينة )

أ .د  .خالد بن عبدهللا المصلح

29

خالد بن عبد هللا العجمي

الفروق الفقهية في المعامالت المالية المعاصرة ( اإلجارة )

أ  .د  .فهد بن عبدالرحمن اليحيى

31

عبدهللا بن عويد الرشيدي

الفروق الفقهية في المعامالت المالية المعاصرة (األوراق التجارية)

د .عبدهللا بن محمد الربعي

31

عبد الرحيم بن مطر الصاعدي

الفروق الفقهية في المعامالت المالية المعاصرة(النـــــقـود)

أ.د  .صالح بن محمد السلطان

32

محمد بن خليل الشيخي

الفروق الفقهية في المعامالت المالية المعاصرة (الحقوق المعنوية)

أ.د  .سامي بن محمد الصقير

33

دخيل بن عبد هللا الدخيل

المسائل التي حكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم
من كتاب الطهارة :جمعا ً ودراسة ً

أ.د .أحمد بن محمد الخليل

أ  .د  .فهد بن عبدالرحمن اليحيى
أ  .د  .صالح بن محمد الحسن

الصفحة  97من 92

32

ثامر بن عودة الرويلي

االلتزام بالتبرع في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة

أ.د فهد بن عبدالرحمن اليحيى

32

محمد بن عبد هللا الصقيهي

الفروق الفقهية في المعامالت المالية المعاصرة ( عقود الـمـشـتـقـات الـمـاليـّـَة )

د  .يوسف بن عبدالعزيز العقل

36

محمد بن جزاء الحربي

37

بدرية بنت عبد هللا الصمعاني

38

منى بنت عبد الرحمن الثنيان

39

محمد بن عيسى العويس

الكفاية في األرزاق واإلنفاق ضوابطها وتطبيقاتها المعاصرة
المنسك المربع في المذاهب األربع لمحمد المنصوري المالكي(من بداية الباب
السابع فصل في حكم المقام بمكة وطواف الوداع إلى نهاية الكتاب ) :
دراسة وتحقيق
المنسك المربع في المذاهب األربع لمحمد المنصوري(من بداية الجزء الثاني فصل
في أحكام اإلفاضة إلى نهاية فصل مهم في أحكام الدماء الواجبة في النسك ):
دراسة وتحقيق
وسائل اإلثبات اإللكتروني في الفقه اإلسالمي :دراسة تطبيقية في التحكيم التجاري

د  .محمد بن عبدهللا المحيميد

21

أحمد بن علي الهمامي

21

ثنيان بن عبدالرحمن الثنيان

المسائل الفقهية التي حكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم من كتاب
البيوع – باب الربا والصرف -إلى نهاية كتاب الشركة:جمعا ً ودراسة
المسائل الفقهية التي حكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها من بعدهم من أول
كتاب الجهاد إلى نهاية باب الشروط في البيع:جمعا ً ودراسة

أ  .د  .صالح بن محمد الحسن
أ  .د  .صالح بن محمد الحسن
د  .محمد بن إبراهيم الجاسر
أ.د  .فهد بن خلف المطيري
د  .محمد بن إبراهيم الجاسر
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ً
سابعا  :برنامج ماجستري أصول الفقه .
م
1

االسم

عنوان الرسالة

المشرف

خالد بن أحمد السيف

الترك وأثره في التقعيد األصولي والفقهي

أ .د .عبدالعزيز بن محمد العويد

2

بدر بن عبدالرحمن الربعي

أصول الفقه عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب :جمعا ً ودراسة

د .عبدالعزيز بن عبدهللا النملة

3

بيداء بنت عبدهللا القويعي

المسائل األصولية المتعلقة بالتابعي

أ.د .عبدالعزيز بن محمد العويد

2

أسماء بنت أحمد الغضية

مقاصد الشريعة عند الشيخ ابن عثيمين

أ.د .صالح بن سليمان اليوسف

2

خالد بن عبد هللا الصعنوني

مقاصد الشريعة في األحكام التكليفية

أ.د .حميد العربي الوافي

6

خالد بن عبدالهادي المطيري

أصول الشاشي  :دراسة وتحقيقا ً

د .عبدالعزيز بن عبدهللا النملة

7

ربيعان بن محمد الربيعان

التعريفات عند األصوليين :دراسة تأصيلية تطبيقية

د .وليد بن علي الحسين

8

رويس بن أحمد أويس

اختالف آراء إمام الحرمين األصولية :جمعا ً ودراسة

أ.د .حميد العربي الوافي

9

زينب بنت عبدهللا السعوي

11

سامية بنت علي القحطاني

11

سعيد بن عبيد الشمري

12

عائشة بنت عبدهللا السعوي

تخريج الفروع على قواعد التخصيص في العبادات عند ابن قدامة في المغني
دائر الوصول على علم األصول لمحمد بن مبارك بن شاه الهروي ()662
من أول فصل في بيان أقسام السنة إلى نهاية الكتاب :دراسة وتحقيقا ً
كتاب الزهور البهية في الحديقة الوردية في أصول العلوم الفقهية
للشيخ محمد عيسى الحنبلي ( :)1123 – 1164دراسة وتحقيقا ً
آراء ابن عرفة المالكي األصولية من خالل تفسيره :جمعا ً ودراسة

د .وليد بن علي الحسين
د .وليد بن علي الحسين
أ.د .صالح بن سليمان اليوسف
د .عارف بن عوض الركابي

13

عاصم بن محمد الخضيري

12

عبدالرحمن بن دخيل هللا الدخيل هللا

12

عبدالمجيد بن عبدهللا المالك

دالالت األلفاظ وتطبيقاتها عند الطاهر بن عاشور :جمعا ً ودراسة
تقرير القواعد وتحرير الفوائد للحافظ ابن رجب الحنبلي "622هـ "
من أول الكتاب حتى القاعدة الثامنة واألربعين  :دراسة وتحقيق
االستدالل للقواعد الفقهية من القرآن الكريم  :دراسة مقارنة

أ.د .عبدالعزيز بن محمد العويد

16

ماريه بنت إبراهيم الرفاع

القواعد والضوابط الفقهية المحكي فيها األصل عند الحنابلة

د .عارف بن عوض الركابي

د .وليد بن علي الحسين
د .عبدهللا بن زيد المسلم
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17

محمد بن عثمان العريني

أثر قول الصحابي في األدلة المتفق عليها

د .وليد بن علي الحسين

18

محمد بن مفتاح الفهمي

19

مزنة بنت صالح اليوسف

21

مطيلق بن عودة الجميلي

دراسة تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية
تقرير القواعد وتحرير الفوائد البن رجب الحنبلي
من القاعدة ( )42حتى القاعدة ( :)67دراسة وتحقيقا ً
مقاصد الشريعة عن الشيخ ابن باز :دراسة تأصيلية تطبيقية

د .عارف بن عوض الركابي

أ.د .صالح بن سليمان اليوسف

21

هاجر بنت محمد المحسن

التعليل المصلحي عند اإلمام أحمد بن حنبل :دراسة تأصيلية تطبيقية

د .عبدهللا بن زيد المسلم

22

لمى بنت محمد بن المنصور

23

إبراهيم بن صالح الخزي

22

عبداللطيف بن إبراهيم الشاهين

22

هاجر بنت دبيان بن محمد الدبيان

القواعد الفقهية لشمس الدين الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي
المنهج النقدي عند ابن السبكي في مسائل الخالف األصولي :
دراسة استقرائية تحليلية
ً
ً
دالالت األلفاظ عند اإلمام العيني في كتابه عمدة القاري :جمعا ً
ومقارنة
ودراسة
اآلراء األصولية لإلمام المغربي في كتابه البدر التمام شرح بلوغ المرام  :جمعا ً
ً
ودراسة

أ.د  .عبدالعزيز بن محمد العويد

 26عبدالعزيز بن علي بن فيصل الفوزان
27
مريم بنت منصور العنزي
28

هدى بنت محمد السلطان

 29تهاني بنت عوض بن حمود المطيري
31

نورة بنت صالح بن عبد هللا المعتق

31

أفراح بنت عبدالرحمن البريكان

32

سامح أحمد محمد

د .عبدهللا بن زيد المسلم

د  .عبد العزيز عبد هللا النملة
د .عارف بن عوض الركابي
د .حمزة حسن األمين

أثر القواعد الفقهية في تسبيب األحكام القضائية

د  .عبد العزيز عبد هللا النملة

اإلجماع عند أبي الحسن الماوردي :دراسة تأصيلية تطبيقية

د  .حميد العربي الوافي

القواعد الفقهية في كتاب الفروع ال بن مفلح الحنبلي ( ت  673هـ ) جمعا ً ودراسة

د .حمزة حسن األمين

حروف المعاني وأثرها في الترجيح عند الحنابلة
شرح أصول الشاشي لمحمد بن الحسن الخوارزمي
من بداية الكتاب حتى نهاية طريق معرفة المراد بالنصوص :دراسة وتحقيقا
القواعد الفقهية في كتاب فتح القدير للكمال ابن همام
من أول الكتاب إلى كتاب الوكالة  :جمعا ً ودراسة
تخريج الفروع على األصول عند اإلمام الشوكاني في دالالت األلفاظ:
دراسة نظرية تطبيقية

د .حمزة حسن األمين
د .حمزة حسن األمين
د .عارف بن عوض الركابي
أ .د .عبدالعزيز بن محمد العويد

مت حبمد اهلل
واهلل املوفق
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