
 اتريخ ادلناقشة اتريخ التسجيل ادلشرؼ القسم ادلرحلة الباحث العنواف ـ  
 ىػ1/6/2446 ىػ12/4/2442 الشيخ صاحل ابن علي الناصر الفقو دكتوراه نوح بن علي سليمان معابدة إبراء الذمة  يف حقوؽ العباد 1

  ىػ6/1/2442 د.فهد بن عبد الكرمي  السنيدي الفقو توراهدك عبدهللا بن إبراىيم العثمان االذبار ابإلعالـ يف الفقو اإلسالمي 2

  ىػ17/5/2419 د. الوليد بن عبد الرمحن  الفراين الفقو ماجستًن مي بنت إبراىيم بن دمحم البطي دراسة فقهية –االذبار ببدف اإلنساف  3

 ىػ17/1/2411 24/24/2429 دمحم احلسن أ.د.صاحل بن الفقو ماجستًن دمحم بن حسن آل الشيخ إتالؼ األمواؿ ادلأذكف فيها 4

 ىػ14/2/2424 ىػ28/5/2449 د.السيد نشأت إبراىيم الدريين الفقو دكتوراه إبراىيم بن حيٍن عطيف آاثر اخلوؼ يف األحكاـ الفقهية 5

 ىػ12/8/2447 ىػ24/4/2444 د.عبدالعزيز ابن علي الغامدي الفقو ماجستًن دمحم بن إبراىيم الغامدي آاثر عقود ادلعامالت يف الفقو اإلسالمي كتطبيقها يف ادلعامالت 6

 ىػ14/5/2444 ىػ6/1/2444 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو ماجستًن عدالن بن غازي الشمراين ين يف عقد الزكاج كتوابعوأثر اختالؼ الد 7

8 
إميان بنت سالمة بن سليم   أثر األجهزة الطبية يف العبادات

 الطويرش
 ىػ24/2/2441 ىػ22/6/2419 د. فهد بن عبد الرمحن ادلشعل الفقو ماجستًن

9 
األستاذ الشيخ عبدالعزيز بن دمحم  الفقو دكتوراه انصر بن دمحم ادلنيع أثر االستطاعة يف األحكاـ الشرعية

 الداود
 ىػ18/5/2421 ىػ26/8/2447

  ىػ27/2/2442 د.بالل حامد بالل والفق ماجستًن فهد بن محد العمار أثر اإلطالؽ يف الفقو اإلسالمي 11

 ىػ14/22/2414 ىػ22/4/2411 د.إبراىيم بن انصر احلمود الفقو ماجستًن دمحم بن مفلح أبو داسر أثر الباعث يف ادلسؤكلية اجلنائية 11

 22/4/2419 ىػ2/22/2414 أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد الفقو ماجستًن أسامة بن أمحد اخلالوي أثر التداكم يف الصياـ 12

13 
أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد ،  الفقو ماجستًن أمحد بن فهد بن محٌن الفهد أثر التداكم يف الطهارة كالصالة كاحلج

د.صاحل بن عبدهللا بن سليمان 
 الصقًن

 ىػ14/22/2416 18/21/2414

 ىػ14/2/2414 ىػ7/6/2424 احل احلديثيد.عبدهللا بن ص الفقو دكتوراه عبد الرمحن ابن فهد احلمٌن أثر التسبب يف الضماف 14

 ىػ 27/4/2416 ىػ29/1/2411 أ.د.عبد هللا ابن موسى العمار الفقو ماجستًن عمر بن سعيد ادلبطي أثر التوبة على األحكاـ الفقهية 15

 ىػ4/21/2446آخر ربديث ذلذه النسخة: 



 ىػ14/1/2427 ىػ25/7/2424 الكرمي السنيدي د.فهد بن عبد الفقو ماجستًن زيد بن سعد الغنام أثر اجلنوف يف الفقو اإلسالمي 16

 ىػ28/6/2441 ىػ14/2/2444 د.عبدالرمحن ابن عايد   العايد الفقو ماجستًن أمحد بن أوال يوال عبدالسالم أثر اخلربة يف اجلناايت 17

 ىػ4/1/2414 24/22/2426 أ.د.خالد بن علي ادلشيقح الفقو ماجستًن فهد بن عبدهللا السلمي أثر الطوارئ يف الصالة 18

19 
دراسة  –العبادات يف ادلعامالت ادلالية من كتاب الطهارة إىل كتاب الزكاة  أثر

 فقهية
  ىػ27/4/2444 د.زيد بن سعد   الغنام الفقو ماجستًن عبدهللا بن راشد الفضلي

 ىػ29/22/2417 25/24/2411 أ.د.صاحل بن غامن السدالن الفقو ماجستًن علي بن ىاشم الزبيدي أثر العوارض النفسية يف األحكاـ الفقهية 21

 ىػ 17/1/2416 ىػ1/4/2412 د.فهد بن عبدالكرمي السنيدي الفقو ماجستًن منًن فؤادي رضوان أثر القرابة يف العقوابت 21

 ىػ18/1/2411 ىػ14/2/2414 أ.د.عبد العزيز ابن دمحم احلجيالن الفقو ماجستًن عبدهللا بن غدير التوجيري أثر احملـر يف العبادات 22

 ىػ27/22/2418 ىػ14/21/241 أ.د.صاحل بن دمحم احلسن الفقو دكتوراه صاحل بن دمحم ادلسلم أثر ادللك يف كجوب الزكاة 23

 ىػ1/5/2418 ىػ7/4/2414 د.عدالن بن غازي الشمراين الفقو ماجستًن ىناء بنت انصر األحيدب أثر النية يف النكاح كالطالؽ 24

 ىػ7/2/2412 ىػ24/22/242 د.صاحل بن إبراىيم اجلديعي الفقو ماجستًن قبل بن محد ادلقبلم أثر اليسار يف الفقو اإلسالمي 25

 ىػ16/22/2422 ىػ22/8/2448 أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد الفقو ماجستًن عبداحلميد ابن سعد السعودي أثر تلف ادلعقود عليو 26

 ىػ14/6/2422 ىػ15/8/2448 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو ماجستًن فهد بن عبدالرمحن ادلشعل أثر عقود اإلجارة 27

 ىػ1/4/2412 ىػ27/1/2428 د.فهد بن عبد الكرمي السنيدي الفقو ماجستًن سليمان بن صاحل اخلميس اإلجارة الطويلة كادلنتهية ابلتمليك يف الفقو اإلسالمي 28

 ىػ16/6/2421 ىػ14/1/2448 أ.د.عبدالكرمي ابن دمحم الالحم الفقو دكتوراه صاحل بن إبراىيم اجلديعي اإلجبار يف الفقو اإلسالمي 29

31 
     عبد هللا بن مبارك البوصي إمجاعات ابن عبد الرب يف العبادات

 ) آل سيف(
 ىػ24/1/2427 ىػ6/22/2424 أ.د.صاحل بن عبدالرمحن األطرم الفقو ماجستًن

 ىػ 26/4/2416 ىػ8/1/2414 أ.د.عبد هللا بن عبد الواحد اخلميس الفقو ماجستًن مىن بنت عبدالعزيز ادلبارك ت احلدكد )اجلناايت الدايمجعا كدراسة  –إمجاعات ابن عبدالرب  31

 ىػ 17/2/2416 ىػ25/1/2414 أ.د.عبد هللا بن عبد الواحد اخلميس الفقو ماجستًن حياة بنت عبدهللا ادلطلق إمجاعات ابن عبدالرب مجعا كدراسة )من كتاب القراض إىل كتاب اإلقرار  32

 ىػ16/8/2448 ىػ25/5/2445األستاذ الشيخ عبدالعزيز بن دمحم  الفقو ماجستًن فؤاد بن سليمان الغنيم اإلحراـ ابحلج كالعمرة 33



 الداود
 ىػ9/1/2429 ىػ6/6/2426 أ. د.عبد هللا ابن دمحم الطيار الفقو ماجستًن فهد بن خلف ادلطًني أحكاـ ازباذ الذىب كالفضة كاالذبار هبما 34

 ىػ28/9/2446 ىػ14/5/2444 أ.د.صاحل بن غامن السدالن الفقو ماجستًن عقيل بن عبد الرمحن العقيل أحكاـ إحياء ادلوات كاإلقطاع يف الفقو اإلسالمي 35

 ىػ14/2/2419 ىػ14/7/2411 د.إبراىيم بن انصر احلمود الفقو ماجستًن ماىر بن سعد اخلويف أحكاـ استخداـ األطفاؿ كما خيتصوف بو 36

 ىػ44/4/2449 ىػ15/5/2442 د.ايسٌن درادكو الفقو دكتوراه سعدي بن حسٌن جرب أحكاـ اسًتداد ادلاؿ يف الفقو اإلسالمي 37

 ىػ14/22/2428 14/21/2425 أ.د.صاحل بن دمحم السلطان الفقو ماجستًن فهد بن عبد الرمحن اليحٍن أحكاـ استيفاء احلقوؽ من غري قضاء 38

  ىػ27/2/2444 د. نورة بنت عبد هللا ادلطلق الفقو ماجستًن حصة بنت عبدالرمحن الرفيق أحكاـ االبتعاث 39

  ىػ19/6/2444 د.أمحد بن علي موايف الفقو ماجستًن هنال بنت عبدالرمحن الرباىيم أحكاـ األتربة 41

 ىػ27/7/2441 24/41/2419 د. صاحل بن دمحم الالحم الفقو توراهدك عبد هللا بن أمحد الرميح أحكاـ اآلاثر يف الفقو اإلسالمي 41

 ىػ28/2/2428 ىػ2/22/2424 د.إبراىيم بن عبدالعزيز الغصن الفقو ماجستًن إبراىيم بن دمحم قاسم رحيم أحكاـ اإلجهاض يف الفقو اإلسالمي 42

 ىػ15/8/2446 ىػ9/8/2441 علي بن سعيد الغامديد. الفقو ماجستًن صاحل بن علي العقل أحكاـ األخرس يف الفقو اإلسالمي 43

 ىػ15/4/2442 ىػ8/22/2416 د.خالد بن سعد اخلشالن الفقو ماجستًن وفاء بنت دمحم العيسى أحكاـ اإلدراؾ يف العبادات 44

 ىػ14/22/2442 11/22/2418 أ.د. دمحم البشًن البوزيدي الفقو ماجستًن مشعل بن صاحل ادلهيلب أحكاـ اإلدراؾ يف غري العبادات 45

 ىػ17/21/2418 ىػ2/5/2415 أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل الفقو ماجستًن كمال دمحم أبو بكر فرخة أحكاـ األسري ادلسلم يف العبادات 46

 ىػ4/7/2444 ىػ44/1/2416 ند.الوليد بن عبد الرمحن الفراي الفقو ماجستًن عبد الرمحن ابن فضل الرمحن حاجي خان أحكاـ األسري ادلسلم يف غري العبادات 47

 ىػ27/5/2417 28/22/2414 د.عبدالرمحن ابن سالمة ادلزيين الفقو ماجستًن دمحم بن سعيد بن كدم أحكاـ األصابع يف الفقو اإلسالمي 48

  ىػ14/2/2442 د.بالل حامد بالل الفقو ماجستًن صاحل بن علي الرزقان أحكاـ األصوات الصادرة من اإلنساف عدا الكالـ 49

 ىػ25/1/2427 ىػ25/7/2449 أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد الفقو ماجستًن إبراىيم بن حاضر حوسيتش أحكاـ األضحية كالعقيقة يف الشريعة اإلسالمية 51

 ػى14/2/2412 ىػ6/1/2426 أ.د.أمحد بن يوسف الدريويش الفقو ماجستًن زينب بنت محد الطيار أحكاـ اإلطعاـ يف الفقو اإلسالمي 51



 ىػ14/7/2499 ىػ17/6/2497 الشيخ عبدالرزاق عفيفي الفقو دكتوراه صاحل بن فوزان الفوزان أحكاـ األطعمة حالن كحرمة استدالالن كترجيحان  52

 ىػ24/5/2425 17/22/2422 د.عبدهللا بن موسى العمار الفقو ماجستًن فضل الرحيم بن دمحم عثمان أحكاـ اإلعسار ادلايل يف الفقو اإلسالمي 53

  ىػ7/5/2417 د. فهد بن عبد الرمحن ادلشعل الفقو ماجستًن وليد بن سعد الفاحل أحكاـ األكل يف الفقو اإلسالمي 54

 ىػ 4/4/2416 ىػ14/4/2414 د.عدالن بن غازي الشمراين الفقو ماجستًن ىند بنت عبيد القحطاين أحكاـ األلباف يف الفقو اإلسالمي 55

 ىػ18/21/2425 ىػ7/6/2424 د.عبدهللا بن موسى العمار الفقو ماجستًن وفاء بنت عبد العزيز السويلم و اإلسالميأحكاـ األـ يف الفق 56

57 
عبدالعزيز بن دمحم  األستاذ الشيخ الفقو ماجستًن عبداحملسن ابن دمحم ادلنيف أحكاـ اإلمامة كاالئتماـ يف الصالة

 الداود
 ىػ15/8/2445 ىػ17/2/2441

 ىػ 14/1/2416 ىػ24/1/2429 د.محد بن إبراىيم احليدري الفقو ماجستًن عبداإللو بن سعود السيف مراض ادلعدية يف الفقو اإلسالميأحكاـ األ 58

 ىػ26/9/2414 ىػ12/2/2411 د.فهد بن عبد الكرمي السنيدي الفقو ماجستًن أمحد بن دمحم زلمود يورا أحكاـ االنفراد يف الفقو اإلسالمي 59

 ىػ7/6/2442 24/24/2415 د.عبد العزيز ابن فوزان الفوزان الفقو ماجستًن أمحد بن عبد هللا آل طالب إلنقاذأحكاـ ا 61

 ىػ28/2/2428 ىػ2/7/2424 د.إبراىيم بن انصر احلمود . الفقو ماجستًن فايز بن عبد الكرمي الفايز الفقو اإلسالمي  أحكاـ اآلنية يف 61

62 
أ.د.عبد العزيز بن زيد الرومي ،  الفقو دكتوراه سعد بن تركي اخلثالن لفقو اإلسالميأحكاـ األكراؽ التجارية يف ا

 د.دمحم بن إمساعيل آل الشيخ
 ىػ18/8/2411 ىػ18/7/2427

 ىػ18/22/2429 ىػ14/5/2425 أ. د.مساعد ابن قاسم الفاحل الفقو دكتوراه عبد الرمحن ابن أمحد فايع عسًني أحكاـ البحر يف الفقو اإلسالمي 63

 ىػ44/21/2424 ىػ29/9/2449 أ.د.عبدهللا بن دمحم الطيار الفقو دكتوراه عبد هللا بن دمحم اجلمعة أحكاـ البدؿ يف الفقو اإلسالمي 64

  ىػ17/5/2419 د. أمحد بن علي موايف الفقو ماجستًن الغداينمنًنة بنت عبدهللا  أحكاـ الربية يف الفقو اإلسالمي 65

 ىػ 4/4/2416 ىػ8/1/2414 أ.د.صاحل بن عبدهللا الالحم الفقو دكتوراه عبدهللا بن عمر السحيباين  الفقو اإلسالميأحكاـ البيئة يف 66

 ىػ7/2/2429 ىػ11/9/2425 أ.د.عبد هللا ابن موسى العمار الفقو ماجستًن عبد اجمليد ابن إبراىيم ابن خنٌن أحكاـ التابع يف العقود ادلالية 67

 ىػ44/6/2444 ىػ29/9/2416 د.عبدالعزيز ابن علي الغامدي الفقو دكتوراه فهد بن صاحل احلمود ادلايل بني ادلصارؼ اإلسالمية كادلصارؼ األخرل أحكاـ التبادؿ 68



  ىػ26/1/2444 أ.د.صاحل بن عثمان   اذلليل الفقو دكتوراه أمحد بن عبدالعزيز الونيس -دراسة فقهية تطبيقية  –األحكاـ التبعية لعقود التأمني  69

 ىػ8/22/2415 ىػ28/4/2411 أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل الفقو ماجستًن إبراىيم أمحد سليمان أحكاـ التحمل عن الغري يف العبادات 71

 ىػ4/2/2429 ىػ24/6/2426 د.إبراىيم بن انصر احلمود الفقو ماجستًن عبد احلكيم ابن دمحم العجالن أحكاـ الًتتيب يف غري العبادات يف الفقو اإلسالمي 71

 ىػ5/9/2414 22/22/2425 د.عبد الكرمي ابن إبراىيم السلوم الفقو ماجستًن علي بن أمحد الكندري أحكاـ التسمية يف الفقو اإلسالمي 72

73 
أ.د.أمحد بن يوسف الدريويش ،  الفقو دكتوراه عبد اجمليد ابن عبد هللا اليحٍن أحكاـ التشخيص الطيب

 آل جارهللاأ.د.مجال بن صاحل 
 - ىػ 7/4/2416

 ىػ2/1/2444 ىػ1/1/2416 د.عبد العزيز ابن فوزان الفوزان الفقو ماجستًن إبراىيم بن دمحم الزبيدي أحكاـ التشوىات البدنية 74

 ىػ14/8/2426 26/24/2422 أ.د.عبد العزيز ابن زيد الرومي الفقو ماجستًن دمحم بن عبد الرزاق صديق احلراـ أحكاـ التصرؼ يف الكسب 75

 ىػ11/1/2446 ىػ6/6/2441 د.فاروق عبدالعليم مرسي الفقو ماجستًن فهد بن عبد هللا العمري أحكاـ التصرؼ يف ادلنافع 76

 ىػ14/8/2428 ىػ1/1/2425 د.صاحل بن عبد هللا الالحم الفقو ماجستًن دمحم بن أمحد واصل أحكاـ التصوير يف الفقو اإلسالمي 77

78 
د.عبد الرمحن ابن صاحل األطرم،  الفقو دكتوراه مبارك بن سليمان آل سليمان يف األسواؽ ادلالية ادلعاصرة أحكاـ التعامل

 د.دمحم بن علي القري
 ىػ18/1/2415 ىػ4/4/2429

 ىػ11/8/2427 ىػ14/2/2424 د.السيد نشأت بن إبراىيم الدريين الفقو ماجستًن سعد بن سعيد آل ماطر أحكاـ التعجيل يف الفقو اإلسالمي 79

 ىػ8/22/2417 ىػ21/6/2412 د.الوليد بن عبد الرمحن الفراين الفقو ماجستًن أمحد بن دمحم الشثري أحكاـ التعدد يف ادلعامالت ادلالية 81

 ىػ16/8/2417 ىػ12/4/2411 أ.د.عبد هللا ابن عبد الواحد اخلميس الفقو ماجستًن ىند بنت عبد العزيز ابن ابز أحكاـ التعدد يف غري ادلعامالت ادلالية 81

 ىػ16/5/2418 ىػ44/1/2429 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو دكتوراه نورة بنت دمحم ادلطرودي أحكاـ التعلم كالتعليم يف الفقو اإلسالمي 82

 - 28/22/2414 د.بندر بن فهد السويلم الفقو ماجستًن حسن بن أمحد السمًني أحكاـ التفضيل يف العبادات 83
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 ىػ24/22/2416 ىػ8/8/2414 د.إبراىيم بن انصر احلمود الفقو ماجستًن خالد بن معيض بن ظافر القحطاين أحكاـ النقل يف العبادات كادلعامالت كالقضاء 167

168 
أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل ، د.دمحم  الفقو دكتوراه بن غيالن ادلدحجي دمحم بن ىائل أحكاـ النوازؿ يف اإلصلاب

 دمحم إبراىيم خليل
 ىػ24/6/2444 ىػ24/2/2416

 ىػ7/2/2441 14/48/2417 د.زيد بن دمحم الغنام الفقو ماجستًن شيخة دمحم احملرج أحكاـ اذلرب يف الفقو اإلسالمي 169

171 
أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل ، د.عبد  الفقو دكتوراه لعزيز الشويرخسعد بن عبد ا أحكاـ اذلندسة الوراثية

 العزيز ابن دمحم السويلم
 ىػ24/9/2417 ىػ16/2/2414

 ىػ1/4/2441 ىػ25/22/2418 د. فاطمة بنت دمحم اجلار هللا الفقو ماجستًن غالية سامي مرزا األحكاـ الوقائية ادلتعلقة حبفظ النفس يف العبادات 171

 ىػ14/2/2424 ىػ26/8/2424 أ.د.مساعد ابن قاسم الفاحل الفقو ماجستًن عبد األحد مال رجب اليتيم يف الفقو اإلسالميأحكاـ  172

 ىػ29/24/2418 ىػ14/21/2415 د. الوليد بن عبد الرمحن الفراين الفقو ماجستًن حيٍن بن دمحم األمٌن حسن إبراىيم أحكاـ هبيمة األنعاـ يف غري العبادات 173

  ىػ14/6/2444 أ.د.فتحي عثمان   الفقي الفقو ماجستًن سارة بنت عبدالرمحن العمران أحكاـ تزيني ادلساكن كادلرافق العامة كما يتعلق هبا 174

  ىػ27/2/2444 د.سعد بن تركي   اخلثالن الفقو ماجستًن عمر بن عبد هللا آل طالب أحكاـ تسمية اإلنساف كتكنيتو كتلقيبو 175



 ىػ12/1/2429 ىػ11/9/2425 د.انصر بن دمحم ادلنيع الفقو ماجستًن سلطان بن إبراىيم اذلامشي صرفات الوكيل يف عقود ادلعاكضات ادلاليةأحكاـ ت 176

  ىػ9/1/2442 يد.فهد بن عبد الكرمي  السنيد الفقو دكتوراه سارة بنت محيد أبو وثالن أحكاـ حديث العهد ابإلسالـ يف الفقو اإلسالمي يف غري فقو األسرة 177

 ىػ4/22/2416 ىػ19/1/2414 أ.د.صاحل بن دمحم احلسن الفقو ماجستًن سارة بنت دمحم أبو وثالن أحكاـ حديث العهد ابإلسالـ يف فقو األسرة 178

  ىػ14/5/2444 يلمأ.د.بندر فهد  السو  الفقو دكتوراه فهد بن انفل الصغًن أحكاـ ذكم العاىات اجلسدية يف القضاء كتطبيقاهتا ادلعاصرة 179

 ىػ27/2/2411 ىػ19/6/2429 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو ماجستًن ىيلة بنت إبراىيم التوجيري أحكاـ زكجة الغائب 181

 ىػ14/1/2442 ىػ9/2/2418 د.زيد بن سعد الغنام الفقو ماجستًن بدرية بنت صاحل السياري أحكاـ صدقة التطوع 181

 - ىػ18/24/2415 د.عبد العزيز ابن فوزان الفوزان الفقو ماجستًن إميان بنت فرحان العنزي أحكاـ صالة الليل 182

  ىػ6/4/2442 د.عدالن بن غازي الشمراين الفقو دكتوراه عيسى بن سليمان العيسى أحكاـ عالقة ادلسلم ابلكافر يف العبادات كالعقوابت كاألطعمة كالقضاء 183

 ىػ18/8/2445 ىػ11/5/2441 عبداذلادي د.أبو سريع دمحم الفقو ماجستًن موسى بن علي األمًن و اإلسالميأحكاـ عيوب العقد يف الفق 184

 ىػ2/7/2441 ىػ25/2/2444 أ.د.حسن صبحي أمحد الفقو ماجستًن عبد هللا بن صاحل احلديثي أحكاـ غري ادلسلمني يف اجلرائم كالعقوابت 185

 ىػ16/7/2411 ىػ12/1/2429 د.الوليد بن عبدالرمحن الفراين الفقو ماجستًن سامي بن عبدالعزيز ادلاجد يف الفقو اإلسالمي أحكاـ غري مأكوؿ اللحم من احليواف 186

 ىػ14/7/2427 ىػ5/7/2424 أ.د.صاحل بن عثمان اذلليل الفقو ماجستًن يوسف بن عبد هللا األمحد أحكاـ قضاء الصالة 187

188 
د.بندربن فهد السويلم ، د.دمحم بن  الفقو دكتوراه يوسف بن عبدهللا األمحد قو اإلسالميأحكاـ نقل أعضاء اإلنساف يف الف

 عابد ابخطمة
 ىػ14/2/2415 ىػ18/1/2429

 ىػ24/22/2418 ىػ27/24/2414 أ.د.أمحد بن يوسف الدريويش الفقو دكتوراه حنان بنت دمحم بن مسعود القحطاين أحكاـ كلد الزان 189

 ىػ26/22/2449 ىػ5/4/2445 أ.د.حسن صبحي أمحد الفقو دكتوراه إبراىيم بن عبد الرمحن اجلهيمان دين يف العقود غري ادلاليةاختالؼ ادلتعاق 191

 ىػ4/22/2425 ىػ26/4/2424 أ.د.عبد العزيز بن زيد الرومي الفقو دكتوراه علي بن إبراىيم الغامدي اختيارات ابن القيم الفقهية يف األنكحة كادلعامالت 191

 ىػ19/24/2424 ىػ22/22/2448 د.عبدالعزيز ابن علي الغامدي الفقو ماجستًن عبدالعزيز ابن دمحم الغامدي اختيارات ابن القيم الفقهية يف ادلسائل اخلالفية يف العبادات 192

 ىػ14/7/2414 ىػ4/4/2429 أ.د.عبد العزيز بن زيد الرومي الفقو دكتوراه د الغنامزيد بن سع –اختيارات ابن تيمية الفقهية من أكؿ ابب اخللع إىل هناية كتاب اإلقرار  193



 دراسة مقارنة

194 
اختيارات ابن تيمية الفقهية من أكؿ ابب صالة التطوع إىل آخر كتاب 

 دراسة مقارنة–الزكاة 
 ىػ2/5/2417 ىػ12/1/2429 د.عبدهللا بن موسى العمار الفقو دكتوراه سليمان بن تركي الرتكي

195 
 –يارات ابن تيمية الفقهية من أكؿ كتاب البيع إىل هناية ابب السبق اخت

 دراسة مقارنة
 عبدهللا بن مبارك  البوصي    

 ) السيف(
 ىػ14/1/2414 ىػ12/1/2429 د.عبدهللا بن موسى العمار الفقو دكتوراه

196 
من أكؿ كتاب الصياـ إىل هناية كتاب –اختيارات ابن تيمية الفقهية 

 اسة مقارنةدر  –اجلهاد 
 ىػ6/4/2417 ىػ12/1/2429 د.عبدهللا بن موسى العمار الفقو دكتوراه صاحل بن منصور اجلربوع

197 
اختيارات ابن تيمية الفقهية من أكؿ كتاب الطهارة إىل آخر ابب سجود 

 دراسة مقارنة-السهو
 ىػ16/22/2414 ىػ12/1/2429 د.عبدهللا بن موسى العمار الفقو دكتوراه عايض بن فدغوش احلارثي

198 
–هناية كتاب النكاح  اختيارات ابن تيمية الفقهية من كتاب العارية إىل

 دراسة مقارنة
 ىػ1/2/2414 ىػ19/1/2429 أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل الفقو دكتوراه فهد بن عبدالرمحن اليحٍن

 ىػ14/22/2419 ىػ25/44/2417 د.زيد بن سعد الغنام الفقو ماجستًن نًنوز يوسف هللا دعب مجعان كدراسة –اختيارات الشيخ أمحد بن حجر آؿ بوطامي يف نوازؿ فقهية  199

 - ىػ6/4/2416 أ.د.عبد هللا ابن عبد الواحد اخلميس الفقو ماجستًن مها بنت عبد هللا السياري اختيارات الشيخ عبد الرمحن السعدم يف ادلسائل ادلعاصرة 211

  ىػ16/21/2444 د.فهد بن عبدالرمحن   ادلشعل الفقو ماجستًن غادة بنت صاحل احملمود الصالةاختيارات النوكم يف الطهارة ك  211

212 
اختيارات النوكم من كتاب اجلراح إىل هناية كتاب الصياؿ كضماف الوالة 

 -مجعان كدراسة –
  ىػ15/24/2442 د.أمحد بن دمحم   اخلضًني الفقو ماجستًن شذى بنت عبدالرمحن احملسن

213 
 –ختيارات النوكم من كتاب اجلنائز إىل هناية كتاب اجلعالة عدا احلج ا

 مجعان كدراسة
  ىػ29/5/2442 د.صغًن بن أمحد دمحم األنصاري الفقو ماجستًن عباس بن إمساعيل األنصاري

  ىػ11/4/2442 ل حامد باللد.بال الفقو دكتوراه شيخة بنت عبدالعزيز ادلربد اختيارات النوكم من كتاب السري إىل كتاب الكتابة 214

  ىػ11/4/2442 أمحد موايف د. الفقو دكتوراه جنالء بنت صاحل بن محيد اختيارات النوكم من كتاب الفرائض إىل هناية كتاب النفقات 215



 ىػ17/24/2429 ىػ6/1/2426 أ.د.أمحد بن يوسف الدريويش الفقو ماجستًن عادل بن شاىٌن بن دمحم شاىٌن أخذ ادلاؿ على أعماؿ القرب 216

 ىػ19/6/2441 ىػ19/4/2417 أ.د/ عبد هللا بن سعد الرشيد الفقو دكتوراه أمحد بن دمحم بن محد الرزين دراسة فقهية –إدارة الشركة ادلسامهة كالرقابة عليها  217

 ىػ25/22/2442 ىػ25/22/2418 يسد.عبد هللا بن عبد الواحد اخلم الفقو ماجستًن مالك دمحم السديس -دراسة فقهية–اإلذف الطيب  218

 ىػ15/5/2427 ىػ24/22/2449 د.عدانن بن خالد الرتكماين الفقو دكتوراه مشهورعلى بن حسٌن سوادي  اإلذف كاإلجازة كأثرمها يف الفقو اإلسالمي 219

 ىػ7/2/2429 ىػ1/8/2425 احلجيالنأ.د.عبد العزيز ابن دمحم  الفقو ماجستًن عياد بن عساف العنزي إرث احلقوؽ يف الفقو اإلسالمي 211

 ىػ26/4/2417 ىػ17/1/2412 د.حسٌن بن عبدهللا العبيدي الفقو ماجستًن عمشة بنت سعود السبيعي اإلرساؿ كأثره يف الفقو اإلسالمي 211

212 
األستاذ الشيخ عبدالعزيز بن دمحم  الفقو دكتوراه حسٌن بن عبد هللا العبيدي األرش كأحكامو

 الداود
 ىػ29/24/2421 ىػ22/22/2448

 ىػ44/21/2425 ىػ12/24/2424 د.فهد بن عبدالكرمي السنيدي الفقو ماجستًن عبد الرمحن ابن عايد العايد أسباب اضلالؿ العقود ادلالية 213

 ىػ24/22/2417 ىػ1/4/2414 أ.د.صاحل بن دمحم السلطان الفقو دكتوراه أمحد بن عبد هللا اليوسف أسباب اضلالؿ العقود غري ادلالية 214

215 
الزكاة ، الكفارات، –استثمار األمواؿ الواجبة حقا هلل تعاىل 

 النذكر،اذلدم
 ىػ24/7/2414 ىػ17/1/2412 د.حسٌن بن عبدهللا العبيدي الفقو ماجستًن صاحل بن دمحم بن صاحل الفوزان

216 
أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل ،  الفقو اهدكتور  أمحد بن عبدالعزيز الصقيو -دراسة فقهية تطبيقية–استثمار الوقف 

 د.عبدهللا بن سليمان الباحوث
 ىػ24/6/2419 ىػ8/2/2415

 ىػ25/24/2448 ىػ29/7/2441 د.ايسٌن درادكو الفقو دكتوراه دمحم بن فاحل بن مطلق االستحقاؽ يف الفقو اإلسالمي 217

218 
كالصياـ االستدالؿ على ادلسائل الفقهية من القرآف الكرمي يف الزكاة 

 كادلناسك
  ىػ17/1/2441 د.عبد هللا بن مبارك السيف الفقو دكتوراه مىن بنت عبد العزيز ادلبارك

  ىػ1/1/2442 د.زيد بن سعد الغنام الفقو دكتوراه هنال بنت إبراىيم أابحسٌن االستدالؿ على ادلسائل الفقهية من القرآف الكرمي يف الطهارة 219

  ىػ14/2/2441 د.فهد بن عبد الرمحن ادلشعل الفقو دكتوراه عبدهللا بن عبدالعزيز التميمي ل الفقهية من القرآف الكرمي يف العقوابتاالستدالؿ على ادلسائ 221

  ىػ29/5/442 د.زيد بن سعد الغنام الفقو دكتوراه دليل بنت عبدهللا الرشيد االستدالؿ على ادلسائل الفقهية من القرآف الكرمي يف النكاح كالطالؽ 221



  ىػ26/4/2441 د. دمحم بن عبداللطيف البنا الفقو ماجستًن ضحى بنت سعيد آل زعًن االستدالؿ على ادلسائل الفقهية من القرآف الكرمي يف كتاب الصالة 222

  ىػ18/2/2441 د. أمحد بن دمحم اخلضًني الفقو ماجستًن إبراىيم جيلي زبًن االستدالؿ على ادلسائل الفقهية من القرآف الكرمي يف كتايب اإليالء كالظهار 223

224 
االستدالؿ على ادلسائل الفقهية من القرآف الكرمي من ابب الوكالة إىل 

 ابب اجلعالة
  ىػ26/4/2441 د. إبراىيم بن قاسم ادليمن الفقو ماجستًن جنان بنت دمحم الغامدي

 ىػ28/5/2417 ىػ14/4/2414 د.عبدالرمحن ابن سالمة ادلزيين الفقو تًنماجس عبدهللا بن أمحد الرميح االستقرار يف الفقو اإلسالمي 225

 - ىػ2/4/2419 عبد هللا بن سعد الرشيد الفقو دكتوراه دمحم بن  عبد هللا السحيم استقالؿ القضاء يف الفقو اإلسالمي 226

 ىػ26/4/2441 ىػ24/4/2419 د. أمحد بن علي موايف الفقو تًنماجس أمل بنت عبد هللا الغيث دراسة فقهية –استكتاب البحوث العلمية كانتحاذلا  227

  ىػ1/7/2442 د.عبد الرمحن بن أمحد اجلرعي الفقو دكتوراه عزيزة بنت سعيد القرين -دراسة فقهية  –االستنساخ  228

 طوم قيده ىػ12/21/2414 أ.د. أمحد بن يوسف   الدريويش الفقو ستًنماج إميان حيٍن صاحل اليماين -دراسة أتصيلية فقهية-األسس الفقهية للمحافظة على الصحة العامة  229

  ىػ26/5/2444 أ.د.أمحد بن يوسف   الدريويش الفقو ماجستًن نصف بن عيسى العصفور إسقاط احلق الشخصي يف ادلعامالت ادلالية 231

 ىػ26/2/2411 ىػ21/6/2428 أ.د.عبد العزيز ابن دمحم احلجيالن الفقو دكتوراه أمحد بن دمحم اخلليل األسهم كالسندات كأحكامها يف الفقو اإلسالمي 231

 ىػ14/24/2414 ىػ1/4/2412 أ.د.صاحل بن عثمان اذلليل الفقو ماجستًن العقيلبدرية بنت عبدهللا  اإلشارة يف الفقو اإلسالمي 232

 ىػ14/5/2444 ىػ11/1/2442 .صاحل بن عبدالرمحن األطرمأ.د الفقو ماجستًن اجلهيمانإبراىيم بن عبد الرمحن  االشًتاؾ يف اجلردية 233

234 
اإلشراؼ على مسائل اخلالؼ للقاضي عبدالوىاب من أكؿ الكتاب 

 حىت هناية كتاب الصلح كاإلقرار ربقيقا كدراسة
 ىػ14/1/2418 ىػ15/22/2428 أ.د.عبد العزيز ابن زيد الرومي الفقو دكتوراه فهد بن مبارك آل زعًن

235 
ؼ على مسائل اخلالؼ للقاضي عبدالوىاب من ابب احلوالة حىت اإلشرا

 هناية الكتاب ربقيقا كدراسة
 ىػ25/22/2411 ىػ15/22/2428 أ.د.عبد العزيز ابن  زيد الرومي الفقو دكتوراه دمحم بن سامل ولد اخلو

  ىػ4/6/2419 د. بندر بن فهد السويلم الفقو دكتوراه عبد هللا بن إبراىيم اخلضًني دراسة فقهية –األشعة كاستخداماهتا  236

 ىػ27/9/2449 ىػ19/7/2446 أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل الفقو ماجستًن عبد الرمحن ابن فهد احلمٌن اإلشهاد يف الفقو 237



 ىػ16/4/2448 ىػ29/4/2445 أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد الفقو ماجستًن حسٌن بن عبد هللا العبيدي اإلعادة يف العبادات 238

 ىػ28/22/2442 ىػ11/44/2417 أ. د. صاحل بن عثمان اذلليل الفقو دكتوراه الشبل إبراىيم العزيز عبد دراسة فقهية –االعتداء االلكًتكين  239

 ىػ16/24/2414 ىػ4/4/2429 د.محد بن إبراىيم احليدري الفقو ماجستًن عمر بن دمحم العجالن اإلعذار يف القضاء حقيقتو كأحكامو 241

 - ىػ24/4/2416 د.عبد العزيز ابن فوزان الفوزان الفقو ماجستًن فيصل بن عبد هللا اليحي اإلعذار يف غري القضاء 241

242 
د.عبدالرمحن ابن سالمة ادلزيين ،  الفقو ماجستًن شيخة بنت عبدالعزيز ادلربد -دراسة فقهية  –اإلعالف التجارم 

 د.عبدهللا بن انصر احلمود
 ىػ16/4/2417 ىػ18/7/2414

 ىػ19/22/2411 ىػ5/4/2429 أ.د.عبد العزيز ابن دمحم احلجيالن الفقو دكتوراه أمحد بن صاحل الرباك أعواف القاضي 243

  ىػ21/5/2442 أ.د.مساعد بن قاسم الفاحل الفقو دكتوراه ايسر بن إبراىيم اخلضًني -دراسة فقهية تطبيقية –إفشاء األسرار الطبية كالتجارية  244

  ىػ4/6/2419 د. فهد بن عبد الكرمي السنيدي الفقو دكتوراه سامل بن عبيد ادلطًني األفعاؿ ادلؤثرة يف عقود ادلعامالت 245

  ىػ1/1/2444 د.فهد بن عبدالكرمي  السنيدي الفقو ماجستًن مسية بنت دمحم اخلضًني األفعاؿ ادلؤثرة يف فقو األسرة 246

 ىػ27/22/2449 ىػ27/4/2445 أ.د.حسن صبحي أمحد الفقو دكتوراه إبراىيم بن عبد الرمحن العروان اكضات ادلاليةاإلقالة كالفسخ يف عقود ادلع 247

األستاذ الشيخ عبدالعزيز بن دمحم  الفقو ماجستًن عبد الرزاق أمحد حسن عبد الرزاق أقساـ ادلياه كأحكامها 248
 الداود

 ىػ29/9/2445 ىػ21/7/2441

 ىػ4/1/2441 ىػ25/22/2416 أ.د.عبدهللا بن موسى العمار الفقو دكتوراه عمر بن دمحم العجالن ركات ادلسامهة حقيقتو كأحكامواالكتتاب يف الش 249

 ىػ28/22/2418 ىػ21/4/2415 د.فهد بن عبدالكرمي السنيدي الفقو دكتوراه فهد بن عبدالعزيز ابن محد الوىيب -دراسة أتصيلية تطبيقية–االلتزاـ ابلصيانة  251

 ىػ21/24/2446 ىػ4/4/2444 أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل الفقو ماجستًن سعيد بن فايز الدخيل أـ ادلؤمنني عائشة حياهتا كفقهها 251

 ىػ19/4/2414 ىػ14/6/2414 أ.د.عبدهللا بن عبدالواحد اخلميس الفقو ماجستًن بكرون شافعي حيٍن االمتناع كأثره يف النكاح كفرقو 252

253 
أ.د.عبد هللا ابن موسى العمار ،  الفقو دكتوراه إبراىيم بن صاحل التنم از يف ادلعامالت ادلالية كأحكامو يف الفقو اإلسالمياالمتي

 د.دمحم بن إبراىيم السحيباين
 ىػ11/24/2417 ىػ21/2/2414

 ىػ5/22/2442 ىػ24/5/2418 أ.د.بندر بن فهد السويلم الفقو توراهدك ىيلة بنت عبد الرمحن اليابس األمراض الوراثية حقيقتها كأحكامها يف الفقو اإلسالمي 254



  ىػ29/5/2442 د.صاحل بن عبدالعزيز   الغليقة الفقو ماجستًن نوره بنت دمحم السبيعي -دراسة فقهية  –أمواؿ اجلمعيات اخلريية  255

 ىػ26/9/2415 ىػ4/1/2412 د العزيز ابن علي الغامديد.عب الفقو ماجستًن عبد الرمحن ابن إبراىيم العثمان أمواؿ الوقف كمصرفو 256

 ىػ21/4/2442 ىػ18/21/2416 أ.د.أمحد بن يوسف الدريويش الفقو ماجستًن زينب بنت عبدالرمحن احمليميد انتفاع األموات بسعي األحياء _ دراسة فقهية 257

 ىػ25/5/2426 ىػ5/22/2424 أ.د.دمحم بن عبدهللا العجالن الفقو دكتوراه حسن بن أمحد الغزايل إنشاء االلتزاـ يف حقوؽ العباد 258

 ىػ16/5/2418 ىػ29/2/2414 د.عبد العزيز ابن علي الغامدي الفقو دكتوراه دمحم بن سعد الدوسري انقالب العقود ادلالية 259

 ىػ9/4/2412 ىػ17/22/2426 بن دمحم السلطانأ.د.صاحل  الفقو دكتوراه عبد العزيز ابن صاحل الشاوي اإلنكار كأحكامو يف الفقو اإلسالمي 261

 ىػ4/4/2444 ىػ1/7/2497 الشيخ صاحل ابن علي الناصر الفقو دكتوراه عبد هللا بن دمحم القويزاين األنكحة ادلنهي عنها يف الشريعة اإلسالمية 261

 ىػ16/22/2442 ىػ27/5/2419 بن دمحم العمراين د. عبد هللا الفقو ماجستًن سلطان بن دمحم اجلاسر األكراؽ النقدية _ دراسة فقهية 262

263 
إيضاح ادلشكل من أحكاـ اخلنثى ادلشكل جلماؿ الدين أيب دمحم عبد 

 -ربقيقان كدراسة –الرحيم بن احلسن األسنوم
 ىػ6/7/2445 ىػ28/4/2441 د.دمحم فضل مراد الفقو ماجستًن إبراىيم بن عبد العزيز الغصن

  ىػ27/6/2442 د.دمحم عبداللطيف زلمود البنا الفقو ماجستًن أمحد بن عبدهللا الشاليل هية تطبيقيةدراسة فق –بدؿ اخللو  264

265 
عبد الرمحن ابن صاحل بن سليمان  البطاقات ادلصرفية، كأحكامها الفقهية

 احلجي
د.عبد الرمحن ابن صاحل األطرم ،  الفقو ماجستًن

 دمحم بن سعود العصيمي
 ىػ14/1/2412 ىػ14/1/2427

 ىػ11/8/2411 ىػ4/4/2429 د.عبدالكرمي بن إبراىيم السلوم الفقو ماجستًن ىدى بنت إبراىيم الشلفان البلوغ كأحكامو 266

 14/24/2415 ىػ4/1/2412 د.عبد العزيز ابن علي الغامدي الفقو ماجستًن دمحم بن دمحم سامل عدود البناء على عمل الغري يف الفقو اإلسالمي 267

  ىػ24/6/2442 د.عبدهللا بن مبارك   آل سيف الفقو دكتوراه عادل بن عبدهللا ادلطرودي -دارسة فقهية تطبيقية  –ؾ التعاكنية البنو  268

 ىػ15/5/2446 ىػ4/4/2444 الشيخ صاحل بن علي الناصر الفقو دكتوراه دمحم بن عبد هللا الشباين بنوؾ ذبارية بدكف راب ػ دراسة نظرية كتطبيقية 269

271 
البياف لإلماـ حيىي  العمراين من أكؿ كتاب النكاح إىل هناية ابب الرجعة 

 -ربقيقا كدراسة–
 ىػ14/8/2414 ىػ6/4/2429 أ.د.سليمان بن عبدهللا أاب اخليل الفقو دكتوراه عبداحلكيم ابن دمحم العجالن



271 
–البياف لإلماـ حيىي العمراين من أكؿ كتاب البيوع إىل آخر كتاب الرىن 

 -قيقا كدراسةرب
 ىػ11/8/2411 ىػ2/2/2429 أ.د.سليمان بن عبدهللا أاب اخليل الفقو دكتوراه إبراىيم بن دمحم قاسم رحيم

 ىػ21/22/2411 ىػ12/1/2429 أ.د.سليمان بن عبدهللا أاب اخليل الفقو دكتوراه عبدالرمحن ابن عبدهللا ادلخضوب البياف لإلماـ حيىي العمراين من ابب التفليس إىل هناية الغصب 272

273 
ربقيقا -من أكؿ كتاب الشفعة إىل هناية كتاب اذلبة-البياف ليحي العمراين

 -كدراسة
 طوم قيده 2429/44/46 د. سليمان بن عبد هللا أاب اخليل الفقو دكتوراه دمحم حسن عبد الرمحن آل الشيخ

 ىػ14/24/2426 ىػ25/2/2424 األطرم ابن صاحلعبدالرمحن د. الفقو ماجستًن الرتكيسليمان بن تركي  بيع التقسيط كأحكامو 274

 ىػ25/22/2424 ىػ6/4/2444 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو دكتوراه الشمراينعدالن بن غازي  بيع العقار كأتجريه يف الفقو اإلسالمي 275

276 
أ.د.عبدهللا بن عبد الواحد  الفقو ماجستًن حيٍن بن علي العمري بيع ادلزاد

 اخلميس
 ىػ28/8/2411 ىػ22/22/2428

277 
أ.د.عبد هللا بن عبد الواحد  الفقو دكتوراه خالد بن عبد الرمحن بن انصر ادلهنا دراسة فقهية–بيوع ادلشتقات يف األسواؽ ادلالية ادلعاصرة 

 اخلميس
  ىػ26/2/2418

 ىػ9/9/2411 ىػ27/8/2428 .د.دمحم بن أمحد الصاحلأ الفقو ماجستًن فضل ريب دمحم عمر أتخري العقوبة يف الفقو اإلسالمي 278

 ىػ5/4/2444 ىػ8/22/2416 أ.د.عبدهللا بن موسى العمار الفقو دكتوراه مشاعل بنت فهد احلسون التأمني الصحي يف الفقو اإلسالمي 279

281 
دهللا  مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عب الفقو دكتوراه سليمان بن إبراىيم الثنيان التأمني كأحكامو

 آل الشيخ
 ىػ26/4/2421 ىػ24/4/2448

281 
عبد الرمحن إبراىيم عبد العزيز  دراسة فقهية -التجارب الطبية على االنساف 

 العثمان
 

أ.د. عبد هللا بن عبد الواحد   الفقو دكتوراه
 اخلميس، د. فهد بن دمحم اخلضًني

 ىػ12/5/2441 ىػ19/22/2417

282 
أ.د.عبدالعزيز ابن زيد الرومي ،  الفقو دكتوراه سلطان بن إبراىيم اذلامشي ا يف الفقو اإلسالمياإللكًتكنية كأحكامهالتجارة 

 حيٍن اليماين د/دمحم بن
 ىػ14/22/2418 ىػ24/4/2414



 ىػ26/9/2417 ىػ2/8/2414 د.صاحل بن إبراىيم اجلديعي الفقو دكتوراه عبد هللا بن غدير التوجيري التحرم يف الفقو اإلسالمي 283

 ىػ22/8/2442 ىػ27/4/2444 أ.د.صاحل بن عبد الرمحن األطرم الفقو ماجستًن مساعد بن قاسم الفاحل ربقيق األمنية يف إدراؾ النية للقرايف 284

 ػى24/2/2411 ىػ19/2/2429 أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل الفقو ماجستًن بندر بن عبدالعزيز اليحٍن التحقيق اجلنائي يف الفقو اإلسالمي 285

286 
ربقيق شرح الزركشي دلختصر اخلرقي لشمس الدين دمحم بن عبد هللا 

 الزركشي
 ىػ24/4/2447 ىػ16/24/2499 أ.د.عبد هللا بن علي الركبان الفقو دكتوراه عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين

287 
اإلعالف يف أحكاـ البنياف حملمد بن إبراىيم اللخمي ادلعركؼ  ربقيق كتاب

 ي البناءاببن الرام
 ىػ5/1/2444 ىػ27/6/2442 د.صاحل بن فوزان الفوزان الفقو ماجستًن عبد الرمحن ابن صاحل األطرم

 ىػ4/6/2441 ىػ15/6/2496 د.دمحم بلتاجي حسن الفقو دكتوراه عبد الكرمي ابن دمحم الالحم ربقيق كتاب الركايتني كالوجهني أليب يعلى احلنبلي 288

 ىػ14/7/2444 ىػ21/7/2442 أ.د صاحل بن عبد الرمحن األطرم الفقو ماجستًن عبد هللا بن موسى العمار عناية يف ربرير أحكاـ النهاية البن اللحاـربقيق كتاب ذبريد ال 289

 ىػ6/8/2446 ىػ24/22/2498 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو ماجستًن فهد بن عبد الرمحن الثنيان ربقيق كتاب شرح العبادات اخلمس لليعقويب 291

 ىػ25/8/2441 ىػ25/2/2444 الشيخ صاحل ابن علي الناصر الفقو ماجستًن دمحم بن إبراىيم اليحٍن ربقيق سلطوطة الفركؽ للسامرم 291

 ىػ14/4/2444 ىػ2/5/2444 د.صاحل بن فوزان العبدهللا الفوزان الفقو دكتوراه صاحل بن انصر اخلزمي ربقيق ىداية السالك إىل معرفة ادلناسك 292

 ىػ15/21/2426 ىػ7/22/2448 أ.د.دمحم بن عبدهللا العجالن الفقو دكتوراه عبد الرمحن ابن عبد العزيز الداود ربقيق كدراسة القسم الثالث من كتاب ادلستوعب للسامرم 293

 ىػ1/8/2425 ىػ14/8/2424 أ.د.دمحم بن عبدهللا العجالن قوالف دكتوراه إبراىيم بن صاحل اخلضًني ربقيق كدراسة القسم الثاين من سلتصر خالفيات البيهقي 294

 ىػ4/7/2421 ىػ7/6/2448 د.مصطفى بن سعيد اخلن الفقو دكتوراه دمحم حسن علي عبًني ربقيق كدراسة قسم العبادات من كتاب ادلستجمع يف شرح اجملمع للعيين 295

296 
عبد الرازق ابن أمحد بن حسن  قاضي زكراي األنصارمربقيق كدراسة كتاب هناية اذلداية إىل ربرير الكفاية لل

 عبدالرازق
 ىػ19/8/2424 ىػ7/6/2448 أ.د.صاحل بن عبدالرمحن األطرم الفقو دكتوراه

 ىػ22/9/2449 ىػ29/2/2447 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو ماجستًن حسن بن أمحد الغزايل التحكيم يف الفقو اإلسالمي 297

  ىػ14/4/2444 د.حسٌن بن عبد هللا العبيدي الفقو دكتوراه ىند بنت عبد العزيز الباز -سة فقهية درا –التخدير 298

  ىػ7/5/2417 د. خالد بن سعد اخلشالن الفقو ماجستًن إميان عبد العزيز ادلربد دراسة فقهية -التدابري الواقية من األمراض كالكوارث  299



 طوم قيده ىػ19/22/2414 أ.د. أمحد بن يوسف   الدريويش الفقو ماجستًن بتالء راشد انصر احلبشان -دراسة فقهية  -وادث كاحلركب التدابري الوقائية من األكبئة كاحل 311

 ىػ26/4/2422 ىػ1/7/2447 أ.د.صاحل بن غامن السدالن الفقو ماجستًن خالد بن سعد اخلشالن التداخل بني األحكاـ يف الفقو اإلسالمي 311

  ىػ6/5/2419 د. أمحد بن دمحم اخلليل الفقو دكتوراه سامي بن عبدالرمحن البطي ألسهم يف سوؽ األكراؽ ادلاليةتداكؿ ا 312

 ىػ4/5/2424 ىػ4/22/2449 أ.د.صاحل بن غامن السدالن الفقو ماجستًن عبد هللا بن صاحل الكنهل الًتتيب يف العبادات يف الفقو اإلسالمي 313

 ىػ25/4/2418 ىػ8/8/2414 د.صاحل بن إبراىيم اجلديعي الفقو دكتوراه دمحم بن أمحد بن واصل سالميالًتمجة يف الفقو اإل 314

  ىػ8/1/2414 د.عبدالعزيز ابن علي الغامدي الفقو ماجستًن جنالء بنت دمحم الدويس الًتكيح عن النفس يف الفقو اإلسالمي 315

 ىػ 4/4/2416 ىػ8/2/2429 أ.د.أمحد بن يوسف الدريويش الفقو دكتوراه نورحافظ دمحم أ التسًت كاإليواء يف الفقو اإلسالمي 316

317 
د.عبدالرمحن ابن صاحل األطرم ،  الفقو دكتوراه حسٌن بن معلوي الشهراين التسويق التجارم كأحكامو

 أ.د.عبد احملسن جودة
 ىػ7/2/2419 ىػ28/8/2415

 ىػ24/1/2441 ىػ6/1/2444 أ.د.حسن صبحي أمحد الفقو ماجستًن صاحل بن عثمان اذلليل التصرؼ يف الدَّين 318

 ىػ4/21/2428 ىػ11/22/2424 أ.د.عبد هللا بن علي الركبان الفقو ماجستًن خالد بن دمحم ادلاجد التصرؼ يف ادلاؿ العاـ 319

 ىػ5/2/2426 ىػ16/6/2424 ىيم الدرييند.السيد نشأت بن إبرا الفقو دكتوراه دمحم بن إبراىيم الغامدي التصرؼ يف ادللك أحكامو كقيوده 311

311 
مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا   الفقو دكتوراه إبراىيم بن عبد العزيز الغصن التصرؼ يف الوقف

 آل الشيخ
 ىػ28/24/2449 ىػ15/5/2446

 ىػ14/2/2421 ىػ25/6/2449 ن انصر اخلزميأ.د.صاحل ب الفقو دكتوراه عبد العزيز ابن دمحم احلجيالن تصرفات األمني يف العقود ادلالية 312

313 
مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا   الفقو ماجستًن انصر بن دمحم ادلنيع تصرفات السكراف يف الشريعة اإلسالمية

 آل الشيخ
 ىػ28/8/2445 ىػ11/5/2441

 ىػ14/8/2444 ىػ14/1/2444 أ.د.حسن صبحي أمحد الفقو توراهدك عبد هللا بن عبد الواحد اخلميس التصرفات ادلوقوفة يف الشريعة اإلسالمية 314

 ىػ18/24/2447 ىػ24/8/2444 أ.د.صاحل بن غامن السدالن الفقو ماجستًن عبد هللا بن سليمان العجالن التصرفات يف أمواؿ احملجور عليهم كأحكامها يف الفقو اإلسالمي 315

 ىػ26/22/2415 ىػ29/8/2411أ.د صاحل بن دمحم احلسن ، د.دمحم  الفقو دكتوراه د هللا ادلصلحخالد بن عب التضخم النقدم يف الفقو اإلسالمي 316



 سعود العصيميبن 

317 
معايل الشيخ/ عبد هللا بن دمحم آل  الفقو دكتوراه أمحد بن دمحم بن محد الشثري دراسة فقهية – كتطبيقاهتا ادلعاصرة يف ادلصارؼ اإلسالميةالوكالة 

 خنٌن
  ىػ17/5/2419

 ىػ11/7/2411 ىػ11/2/2429 أ.د.خالد بن علي ادلشيقح الفقو ماجستًن صاحل بن دمحم ادلسلم تطهري النجاسات كاالنتفاع هبا 318

319 
مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا   الفقو ماجستًن دمحم بن عبد هللا دمحم تعارض البينات يف الفقو اإلسالمي

 آل الشيخ
 ىػ21/8/2449 ىػ1/4/2447

  ىػ2/22/2417 د. سعد بن تركي اخلثالن الفقو ماجستًن عائشة عوض ادلطًني التعامل بني ادلسلم كالكافر يف عقود اإلرفاؽ كالتوثيق كالتربع 321

321 
 د. سعد بن تركي اخلثالن،  الفقو ماجستًن عبد هللا عبد العزيز احلقيل دراسة فقهية -التعامل يف سوؽ العمالت

 براىيم السويلمد. سامي بن إ
  ىػ14/4/2417

  ىػ9/1/2442 د.بالل حامد بالل الفقو دكتوراه عبدالرمحن بن يوسف ادلسلم دراسة فقهية –التعامالت الصحية اإللكًتكنية  322

323 
دراسة أتصيلية تطبيقية على الوقف يف -التعدم كالتفريط يف الوقف

 -ادلملكةالعربية السعودية
  ىػ7/2/2441 الشيخ عبدهللا بن دمحم بن خنٌن الفقو دكتوراه علي بن عبدهللا الراجحي

  ىػ11/22/2424 د. بندر بن فهد  السويلم الفقو ماجستًن حارث انصر محد الراشد تعذيب ادلتهم يف الفقو اإلسالمي 324

 ىػ19/24/2417 ىػ12/4/2411 أ.د.عبد هللا بن علي الركبان الفقو ماجستًن أمل بنت إبراىيم الدابسي التعزية كأحكامها 325

 ىػ18/24/2446 ىػ6/4/2444 أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد الفقو دكتوراه عبد هللا بن صاحل احلديثي التعزيرات البدنية يف الشريعة اإلسالمية 326

 ىػ29/1/2429 ىػ19/2/2426 أ.د.عبد هللا بن موسى العمار الفقو ماجستًن مىن بنت راجح الراجح التعليق كأثره يف األحكاـ 327

 ىػ11/6/2441 ىػ4/6/2419 عبد هللا بن دمحم بن خنٌن الفقو دكتوراه خالد بن عبد العزيز اجلريد التعويض عن الضرر ادلايل كادلعنوم كتطبيقاتو القضائية 328

329 
عبد الرحيم ابن  إبراىيم اذلاشم  التعيني كأثره يف العقود ادلالية

 السيد
 ىػ27/2/2427 ىػ25/7/2421  بن غامن السدالنأ.د.صاحل الفقو دكتوراه

 ىػ11/21/2442 ىػ28/22/2419 د.عبدالرمحن بن عايد   العايد الفقو ماجستًن أمل بنت عبدالعزيز النفيسة التغليظ يف الفقو اإلسالمي 331



  ىػ26/24/2418 بد العزيز بن علي الغامديد. ع الفقو دكتوراه عبد هللا بن فيصل الفيصل دراسة فقهية–التقاضي بني ادلسلمني كغريىم  331

 ىػ22/5/2424 ىػ14/9/2449 أ.د.عبد هللا بن عبد الواحد اخلميس الفقو ماجستًن صاحل بن أمحد الوشيل تقدمي النادر على الغالب كإلغاؤمها معا يف الفقو اإلسالمي 332

 ىػ16/5/2424 ىػ21/22/2424 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو ماجستًن دمحم بن عبد العزيز اخلضًن التقومي يف الفقو اإلسالمي 333

 ىػ14/22/2442 28/9/2418 فاطمة بنت اجلار هللا الفقو ماجستًن منًنة محد  ادلطلق التكرار يف العبادات 334

  ىػ14/4/2442 يز   الغليقةد.صاحل بن عبدالعز  الفقو ماجستًن انصر بن عبدالرمحن الداود -دراسة فقهية تطبيقية –تكلفة القرض  335

  ىػ26/5/2444 د. عبد هللا بن دمحم العمراين الفقو ماجستًن أمحد بن دمحم العمادي -دراسة فقهية تطبيقية  –التمويل ابدلشاركة  336

  ىػ7/4/2444 ز بن زيد الروميأ.د.عبدالعزي الفقو دكتوراه إبراىيم بن سليمان الزمامي -دراسة فقهية –التنضيض احلكمي كتطبيقاتو ادلعاصرة  337

 ىػ6/2/2421 ىػ14/1/2448 أ.د.صاحل بن عبدالرمحن األطرم الفقو دكتوراه صاحل بن علي العقل التهمة كأثرىا يف األحكاـ الفقهية 338

 ىػ24/6/2446 ىػ21/7/2441 أ.د.عبد هللا بن علي الركبان الفقو دكتوراه صاحل بن عثمان اذلليل توثيق الديوف يف الفقو اإلسالمي 339

  ىػ24/4/2418 أ.د.عبد هللا بن سعد الرشيد الفقو دكتوراه الوليد بن عيسى احلميد التوصيف الفقهي، كأثر االختالؼ فيو 341

 ىػ44/4/2449 ىػ25/8/2442 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو دكتوراه عبد هللا بن دمحم  آل الشيخ توظيف األمواؿ يف الشريعة اإلسالمية 341

 - ىػ4/1/2414 أ.د.مساعد بن قاسم الفاحل الفقو دكتوراه يد بن إبراىيم بن خنٌنعبداحمل  تويل طريف العقد 342

 ىػ24/9/2449 ىػ21/4/2446 د.السيد نشأت ابن إبراىيم الدريين الفقو ماجستًن علي بن أمحد معشي الثمن يف الفقو اإلسالمي 343

 ىػ6/4/2446 ىػ8/5/2441 أ.د.صاحل بن عبدالرمحن األطرم الفقو ماجستًن دمحم بن محود التوجيري  يعلى احلنبلي ػ توثيقان كدراسةاجلامع الصغري للقاضي أيب 344

345 
أ.د.مساعد بن قاسم الفاحل ،  الفقو دكتوراه صاحل بن دمحم بن صاحل الفوزان -دراسة فقهية–اجلراحة التجميلية 

 أ.د.مجال بن عبدالرحيم مجعة
 ىػ8/22/2417 ىػ2/2/2415

 ىػ14/8/2445 ىػ9/2/2444 أ.د.دمحم بن عبدهللا العجالن الفقو ماجستًن عبدالرمحن بن عبدالعزيز الداود جردية اللساف كعقوبتها يف اإلسالـ 346

 ىػ21/5/2446 ىػ24/6/2441 د.السيد صاحل عوض النجار لفقوا دكتوراه دمحم بن عايش شبًن كربقيقان  اجلزء األكؿ من كتاب تنوير ادلقالة يف حل ألفاظ الرسالة ػ دراسة 347

 ىػ1/4/2418 ىػ9/9/2415 د.عبد العزيز ابن فوزان الفوزان الفقو ماجستًن عبد هللا بن عبد العزيز ابن سعود التميمي اجلمع بني الصالتني 348



 ىػ16/6/2447 ىػ5/4/2445  بن سعد الرشيدأ.د.عبدهللا الفقو ماجستًن سليمان بن إبراىيم الثنيان اجلوائح كأحكامها 349

  ىػ19/22/2417 أ.د. مساعد ابن قاسم   الفاحل الفقو ماجستًن حاًب فاحل ادلدرع ربقيقا ك دراسة -حاشية اخللويت على اإلقناع  351

 ىػ18/4/2499 ىػ26/4/2497 د.شحاتو بن دمحم شحاتو الفقو ماجستًن إبراىيم بن علي الداود حد السرقة يف اإلسالـ 351

 ىػ19/22/2417 ىػ1/2/2414 د.فهد بن عبدالكرمي السنيدي الفقو ماجستًن فهد بن علي األحيدب احلرز يف الفقو اإلسالمي 352

 ىػ4/1/2426 ىػ7/24/2424 أ.د.صاحل بن غامن السدالن الفقو ماجستًن عبد الرمحن ابن سعود الكبًن حرمة ادلساكن يف الفقو اإلسالمي 353

  ىػ22/6/2419 أ.د. دمحم البشًن البوزيدي الفقو دكتوراه إبراىيم بن عبد العزيز اجلهين احلق اخلاص يف احلدكد 354

 ىػ28/6/2441 ىػ24/1/2419 د. زيد بن سعد الغنام الفقو ماجستًن مها بنت عبد الرمحن  الداغري احلق يف احلدكد كتطبيقاتو 355

 ىػ14/8/2414 ىػ1/2/2414 أ.د.أمحد بن يوسف الدريويش الفقو ماجستًن حسٌن بن معلوي الشهراين اإلسالمي حقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو 356

 ىػ25/2/2445 ىػ6/1/2444 أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل الفقو ماجستًن عبد الوىاب ابن إمساعيل ادلنصور حقوؽ ادلطلقة ادلالية 357

 ىػ26/8/2441 ىػ28/4/2497 د.مناع خليل القطان الفقو دكتوراه  بن أمحد قادريعبد هللا حقيقة اجلهاد كغايتو يف اإلسالـ 358

  ىػ24/2/2442 أ.د.أمحد بن يوسف الدريويش الفقو دكتوراه انيف بن سعود احلريب -دراسة فقهية  –محاية ادلستهلك  359

  ىػ28/22/2419 د.عبدهللا بن دمحم العمراين الفقو ماجستًن سالمة بن مبارك األدغم السبيعي -دراسة فقهية تطبيقية –محاية رأس ادلاؿ  361

 ىػ24/9/2447 ىػ6/5/2444 د.زلمود بن حسٌن حريزي الفقو ماجستًن دمحم بن علي الشهري احلمل كأحكامو يف الفقو اإلسالمي 361

 ىػ24/7/2429 ىػ8/22/2427 أ.د.عبد العزيز ابن دمحم احلجيالن والفق ماجستًن خالد بن عبد هللا ادلصلح احلوافز ادلرغبة يف الشراء يف الفقو اإلسالمي 362

 ىػ8/6/2442 ىػ21/4/2418 د. عبد بن هللا مبارك آل سيف الفقو ماجستًن عبد العزيز دمحم عبد هللا السالمة احلوالة ادلصرفية دراسة فقهية 363

 ىػ24/2/2414 ىػ18/2/2428 أ. د.صاحل بن غامن السدالن الفقو دكتوراه جلار هللا (فاطمة بنت دمحم ادلليص ) ا اخلربة كرلاالهتا يف الفقو اإلسالمي 364

 ىػ2/8/2412 ىػ2/8/2428 د.الوليد بن عبدالرمحن الفراين الفقو ماجستًن دمحم بن سعد الدوسري اخلطب ادلشركعة كأحكامها يف الفقو اإلسالمي 365

 ىػ24/6/2425 ىػ2/21/2421 أ.د.صاحل بن غامن السدالن الفقو ماجستًن   ادلشرففاتن بنت دمحم اخللوة كأثرىا يف الفقو اإلسالمي 366

 ىػ14/8/2412 ىػ16/6/2425 أ.د.صاحل بن غامن السدالن الفقو دكتوراه عبد األحد مال رجب اخليار يف النكاح 367



 ىػ9/4/2417 ىػ28/8/2415 يد.حسٌن بن عبدهللا العبيد الفقو ماجستًن داود عبدالباقي درء القصاص ابلشبهات 368

369 
دراسة مسائل االختالؼ بني أيب حنيفة كابن أيب ليلى يف أحكاـ العبادات 

 كأحكاـ األسرة
 ىػ24/6/2424 ىػ4/6/2449 أ.د عبد العزيز ابن زيد الرومي الفقو ماجستًن أنس بن زلرم ليفاكوفتش

 ىػ19/8/2415 ىػ22/4/2412 د.عبدالعزيز بن علي الغامدي الفقو اجستًنم خلود بنت عبدالرمحن ادلهيزع الدعاء كأحكامو الفقهية 371

  ىػ26/24/2418 الوليد بن دمحم الفراين الفقو دكتوراه عادل دمحم سعد دويسان الدعول ادلالية يف الفقو االسالمي 371

372 
هتاين بنت عبدهللا بن عبدالعزيز  -دراسة فقهية–دفع احليض كاستجالبو كاضطراابتو 

 خلنيينا
د.عبدالعزيز بن علي الغامدي ،  الفقو ماجستًن

 د.عادلة بنت أمحد البابطٌن
 ىػ8/5/2419 ىػ2/5/2415

  ىػ22/2/2444 أ.د.عبد العزيز بن زيد الرومي الفقو دكتوراه دمحم بن جوىر اجلوىر دراسة فقهية تطبيقية –الدفوع القضائية  373

 ىػ29/24/2449 ىػ24/8/2446 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو ماجستًن دللحمسليمان بن أمحد ا الذرائع إىل الراب 374

 ىػ16/8/2411 ىػ44/1/2429 د.انصر بن دمحم ادلنيع الفقو ماجستًن أمل بنت دمحم الصغًن الذكر كأحكامو الفقهية 375

 ىػ16/24/2424 ىػ29/5/2447 دهللا بن سعد الرشيدأ.د.عب الفقو ماجستًن دمحم بن أمحد الفراج الذمة ادلالية يف الفقو اإلسالمي 376

 ىػ19/22/2415 ىػ14/4/2414 د.عدالن بن غازي الشمراين الفقو ماجستًن خالد بن عبدالرمحن ادلهنا الراب يف غري عقد البيع 377

 ىػ15/1/2411 ىػ27/8/2428 ليد بن عبدالرمحن الفرايند.الو  الفقو ماجستًن علي بن انصر الشلعان رجعات اإلماـ أمحد الفقهية يف العبادات مجعا كدراسة 378

 ىػ15/4/2416 ىػ12/1/2429 د.الوليد بن عبدالرمحن الفراين الفقو ماجستًن عبداحلميد ابن عبدهللا ابن خنٌن رجعات اإلماـ أمحد بن حنبل الفقهية يف غري العبادات 379

381 
الشيخ /عبدالعزيز بن عبدهللا آل  الفقو ماجستًن عبدالنافع زالل عبداحلي الرجوع يف التربعات احملضة

 الشيخ
 ىػ14/1/2416 ىػ24/1/2412

 ىػ5/5/2449 ىػ21/4/2446 أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل الفقو دكتوراه بندر بن فهد السويلم الرجوع كأحكامو يف القضاء 381

  ىػ4/6/2419 د. عدالن بن غازي الشمراين فقوال ماجستًن دمحم بن أمحد أاب اخليل الرخص يف ادلعامالت كفقو األسرة 382

 ىػ29/5/2446 ىػ19/5/2441 د.أمحد يونس سكر الفقو ماجستًن علي بن إبراىيم الغامدي الرضا يف العقود 383

  ىػ11/1/2442 أ.د.أمحد بن يوسف الدريويش الفقو دكتوراه أمحد بن عبدالرمحن السويلم الرىن العقارم دراسة فقهية تطبيقية 384



  ىػ2/22/2417 أ.د.عبد هللا بن على الركبان الفقو دكتوراه مقبل بن محد ادلقبل دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية–الركاتب كادلكافآت ادلالية ادلعاصرة  385

386 
رؤكس ادلسائل "اخلالؼ الصغري" أليب اخلطاب زلفوظ بن أمحد بن 

ىػ  من 524) احلسن بن أمحد الكلوذاين احلنبلي البغدادم ادلتوىف
 دراسة كربقيقا –مسائل القبض من كتاب البيوع إىل آخر الكتاب 

 ىػ15/4/2441 ىػ19/4/2417 أ.د/ عبد هللا بن سعد الرشيد الفقو دكتوراه مصعب بن عبد هللا آل خنٌن

387 
رؤكس ادلسائل اخلالفية أليب ادلواىب العكربم من أكؿ الكتاب إىل آخر  

 قيقان كتاب : الوصااي ػ دراسة كرب
مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا   الفقو دكتوراه خالد بن سعد اخلشالن

 آل الشيخ
 ىػ4/8/2427 ىػ2/1/2421

388 
أ.د.عبدالعزيز ابن عبدالرمحن  الفقو دكتوراه عبد هللا بن سليمان الفاضل رؤكس ادلسائل على مذىب أمحد  للشريف أيب جعفر: ربقيقان كدراسة

 السعيد
 ىػ9/22/2446 ػى24/7/2444

389 
أ.د.عبد هللا بن عبدالواحد  الفقو دكتوراه تركي بن عبد هللا الرشودي -دراسة فقهية  –الرايضة البدنية 

 اخلميس
  ىػ19/4/2442

 ىػ25/8/2444 ىػ18/4/2498 الشيخ صاحل بن علي الناصر الفقو دكتوراه خليفة بن إبراىيم الزرير زكاة األمثاف كعركض التجارة كما يف حكمها 391

391 
د.عبدالرمحن ابن صاحل األطرم ،  الفقو دكتوراه عبدهللا بن حسن آل الشيخ زكاة الديوف كتطبيقاهتا ادلعاصرة

 د.خالد بن عبدالرمحن ادلشعل
 ىػ18/21/2444 ىػ15/8/2415

 ىػ5/4/2429 ىػ21/6/2425 .سليمان ابن فهد العيسىأ. د الفقو دكتوراه عبد الرؤوف ابن دمحم الكمايل الزايدة كأثرىا يف ادلعاكضات ادلالية 392

 ىػ29/4/2442 ىػ28/9/2418 د. زيد بن سعد الغنام الفقو ماجستًن الرفيق ىند بنت سعود دراسة فقهية –سرقة األعضاء البشرية  393

 ىػ12/8/2446 ىػ4/4/2444 د.عبدالعزيز بن علي الغامدي الفقو ماجستًن علي بن حسٌن سوادي مشهور سعيد بن جبري كفقهو 394

 ىػ12/2/2428 ىػ25/7/2424 الكرمي السنيدي د.فهد بن عبد الفقو ماجستًن اجلوىره بنت سعد العبودي السفيو كأحكامو يف الفقو اإلسالمي 395

 ىػ12/1/2414 ػى21/8/2428 أ.د.صاحل بن عثمان اذلليل الفقو دكتوراه عبود بن علي بن درع سلطة ادلتعاقدين على ادلاؿ ادلرىوف 396

 ىػ4/7/2447 ىػ17/21/2444 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو ماجستًن دمحم بن عبد هللا ادلرزوقي سلطة كيل األمر يف ربديد سلطة القاضي 397

 ىػ2/21/2415 ىػ9/8/2412 الدريويشأ.د.أمحد بن يوسف  الفقو ماجستًن أمحد بن دمحم الرزين دراسة فقهية –الشخصية احلكمية لشركات األمواؿ ادلعاصرة  398



 ىػ11/1/2429 ىػ4/8/2424 أ.د.مساعد بن قاسم الفاحل الفقو دكتوراه قاسم أشرف نور أمحد شرح الزايدات لإلماـ ادلعركؼ بقاضيخاف البخارم ػ دراسة كربقيقان  399

411 
الشرح الكبري على سلتصر خليل أليب البقاء هبراـ بن عبد هللا 

دراسة –من ابب النكاح إىل هناية فصل يف اخللع   845الدمريم)ت
 -كربقيقا

  ىػ15/4/2441 د. خالد بن سعد اخلشالن الفقو دكتوراه ابتهال بنت عبدالعزيز ادلربد

411 
الشرح الكبري على سلتصر خليل أليب البقاء هبراـ بن عبد هللا 

–  من أكؿ ابب الذكاة إىل آخر ابب يف خصائص 845الدمريم)ت
 -كربقيقادراسة 

  ىػ15/4/2441 أ.د. عبدهللا بن موسى العمار الفقو دكتوراه زينب بنت محد الطيار

412 
 شرح سلتصر القدكرم لإلماـ أيب نصر أمحد بن دمحم بن دمحم البغدادم

ىػ  من أكؿ كتاب البيع إىل آخر  474ادلشهور ابألقطع ادلتوىف سنة )
 كتاب اخللع ربقيقا

 ىػ2/7/2444 ىػ8/22/2414 أ.د.عبدالعزيز ابن زيد الرومي الفقو دكتوراه نوال بنت عبدهللا الطيار

413 
شرح سلتصر القدكرم لإلماـ أيب نصر أمحد بن دمحم بن دمحم البغدادم 

ىػ  من أكؿ كتاب الظهار إىل آخر 474ادلشهور ابألقطع ادلتوىف سنة )
 –الكتاب ربقيقا كدراسة 

 ىػ14/22/2418 ىػ8/22/2414 أ.د.صاحل بن دمحم السلطان الفقو دكتوراه فهد بن عبدهللا بن علي السلمي

414 
شرح سلتصر القدكرم،أليب نصر أمحد بن دمحم البغدادم احلنفي ادلشهور 

 ابألقطع من أكلو إىل آخركتاب احلج ربقيقا كدراسة
 ىػ7/6/2419 ىػ7/4/2414 أ.د.صاحل بن دمحم السلطان الفقو ماجستًن إبراىيم بن دمحم أكرب

  ىػ15/2/2419 عبد العزيز بن زيد الرومي الفقو دكتوراه عمر بن عبد العزيز السعيد الشركات ادلختلطة: دراسة فقهية 415

 ىػ2/4/2418 ىػ2/22/2414 أ.د.صاحل بن دمحم السلطان الفقو دكتوراه عياد بن عساف العنزي الشركط التعويضية يف ادلعامالت ادلالية 416

417 
األستاذ الشيخ عبدالعزيز بن دمحم  الفقو ماجستًن إبراىيم بن عبد هللا العجالن حالشركط يف النكا 

 الداود
 ىػ27/4/2424 ىػ4/9/2446

 ىػ14/8/2446 ىػ24/4/2444 أ.د.عبدالكرمي ابن دمحم الالحم الفقو ماجستًن صاحل بن دمحم السلطان الشركط يف عقد البيع 418



419 
عبد اللطيف عبد احلليم إبراىيم  صيليةدراسة فقهية أت –صكوؾ االستثمار 

 العبداللطيف
  ىػ28/9/2418 صاحل بن دمحم السلطان الفقو دكتوراه

 ىػ27/8/2428 ىػ1/8/2425 د.إبراىيم بن عبد العزيز الغصن الفقو ماجستًن أمحد بن صاحل الرباك الصلح يف اخلصومات 411

 ىػ24/8/2444 ىػ5/1/2499 د.دمحم احلسيين حنفي الفقو دكتوراه اج الدين كاملرليد الدين ابن منه الصلح يف الشريعة اإلسالمية 411

  ىػ25/44/2417 د. حسٌن بن عبد هللا العبيدي الفقو دكتوراه حسن غالب بن حسن دائلة دراسة فقهية تطبيقية –الصناديق االستثمارية  412

  ىػ15/24/2442 أ.د.عبدهللا موسى   العمار الفقو ماجستًن ن مزروع بن عبدهللا ادلزروععبداحلكيم ب -دراسة فقهية -الصورية يف ادلعاكضات ادلالية 413

 ىػ17/1/2412 ىػ14/5/2425 أ.د.صاحل بن عثمان اذلليل الفقو دكتوراه صاحل بن عبد العزيز الغليقة صيغ العقود يف الفقو اإلسالمي 414

 ىػ8/5/2441 ىػ6/1/2444 أ.د.حسن صبحي أمحد الفقو ماجستًن دلدين بوساقدمحم بن ا الضرر كالتعويض عنو يف الفقو اإلسالمي 415

 ىػ4/8/2445 ىػ4/4/2444 د.عدانن بن خالد الرتكماين الفقو ماجستًن دمحم بن حسن علي عبًني الضركرة كأحكامها يف الشريعة اإلسالمية 416

 ىػ12/8/2446 ىػ17/5/2444 أ.د.عبدهللا بن دمحم الطيار الفقو ماجستًن لالحمصاحل بن عبد هللا ا الطرؽ ادلختلف فيها يف إثبات جردية القتل 417

 ىػ18/24/2415 ىػ7/4/2414 أ.د.عبدالعزيز زيد الرومي الفقو ماجستًن عبدالعزيز بن إبراىيم الشبل طرؽ ربديد العاقدين مثن ادلبيع 418

 ىػ16/22/2428 ىػ24/6/2426 حسٌن بن عبد هللا العبيديد. الفقو ماجستًن نورة بنت عبد هللا ادلطلق الطالؽ البدعي 419

 ىػ19/4/2416 ىػ17/2/2411 أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل الفقو ماجستًن إميان بنت دمحم ادلشرف الطوارئ على النية يف العبادات 421

  ىػ11/4/2442 خ عبدهللا بن دمحم بن خنٌنالشي الفقو ماجستًن عبد الرمحن بن عبد العزيز القاسم عبء اإلثبات دراسة فقهية تطبيقية 421

  ىػ9/1/2444 د. نورة بنت عبد هللا ادلطلق الفقو ماجستًن الزىراء بنت عبدالرمحن ادلطرودي مجعان كدراسة –العبادات الواردة على كجوه متعددة  422

 ىػ28/4/2424 ىػ1/4/2447 عزيز بن دمحم الداودالشيخ عبدال  الفقو ماجستًن خالد بن دمحم الرشود العدالة يف الوالايت الشرعية 423

 ىػ24/7/2412 ىػ19/5/2426 د.بندر بن فهد السويلم الفقو دكتوراه عبد هللا بن صاحل الكنهل العزؿ عن الوالايت النيابية يف الفقو اإلسالمي 424

  ىػ11/4/2417 د. عبد هللا بن علي  الركبانأ. الفقو ماجستًن جناح عيسى عقيالن العطور كاألحكاـ ادلتعلقة هبا يف العبادات 425

 ىػ9/6/2499 ىػ12/2/2497 د.دمحم احلسيين حنفي الفقو ماجستًن الواحد اخلميس عبد هللا بن عبد عقد اإلجارة كمدل تدخل الدكلة فيو 426



 ىػ27/2/2444 ىػ17/8/2414 أ.د.صاحل بن عثمان اذلليل الفقو دكتوراه عادل بن شاىٌن بن دمحم شاىٌن حقيقتو ، كأحكامو يف الفقو اإلسالمي –عقد التوريد  427

 ىػ2/9/2417 ىػ24/1/2415 أ.د.صاحل بن غامن السدالن الفقو دكتوراه بن صاحل بن سليمان احلجي عبد الرمحن -دراسة أتصيلية–العقد ادلايل  428

 ىػ14/6/2412 ىػ24/2/2428 ن عثمان اذلليلأ.د.صاحل ب الفقو دكتوراه ابن عايد العايدعبد الرمحن   عقد ادلقاكلة 429

 طوم قيده ىػ29/24/2428 د.عبدالرمحن بن صاحل األطرم الفقو دكتوراه دمحم احلسن ابن الددو العقد على موصوؼ يف الذمة 431

  ىػ15/2/2419 كرمي السنيديد. فهد بن عبد ال الفقو دكتوراه عبد الرمحن بن عبد هللا جاسم العقد على موصوؼ يف الذمة: دراسة أتصيلية 431

 ىػ12/22/2419 ىػ2/2/2415 د.فهد بن عبدالكرمي السنيدي الفقو دكتوراه سامي بن عبدالعزيز بن عبدهللا ادلاجد العقد من الباطن يف الفقو اإلسالمي 432

  ىػ25/4/2419 احلد. مساعد بن قاسم الف الفقو دكتوراه أمحد بن فهد الفهد عقد نقل التكنولوجيا: دراسة فقهية 433

 ىػ29/5/2449 ىػ24/4/2444 أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد الفقو دكتوراه علي بن عبد الرمحن احلسون يف جرائم احلدكد العقوابت ادلختلف عليها 434

 ىػ24/7/2499 ىػ24/4/2497 الشيخ صاحل بن عبدالعزيز ادلنصور الفقو ماجستًن صاحل بن انصر اخلزمي عقوبة الزان كشركط تنفيذىا 435

 ىػ24/2/2412 ىػ27/1/2428 أ. د.عبد هللا ابن علي الركبان الفقو ماجستًن فهد بن عبد العزيز الوىيب العقوبة ابلتشهري 436

 ىػ21/5/2418 ىػ25/1/2415 أ.د.خالد بن علي ادلشيقح الفقو ماجستًن كامل بن دمحم بن سعد الغامدي -أحكامها كتطبيقاهتا–العقوبة ابلغرامة  437

 ىػ17/4/2447 ىػ14/5/2444 أ.د.عبدالعزيز ابن عبدالرمحن السعيد الفقو دكتوراه دمحم بن سعد الغامدي العقوبة ابلقتل يف الشريعة اإلسالمية 438

 ىػ28/7/2441 ىػ24/1/2419 د. حسٌن بن عبد هللا العبيدي الفقو ماجستًن دمحم بن عبد الكرمي احلميدي عقود اإلذعاف: دراسة أتصيلية تطبيقية 439

  ىػ44/44/2417 أ.د.عبد هللا بن موسى العمار الفقو دكتوراه السلمي دمحم ماجد دراسة فقهية أتصيلية –عقود التجارة الدكلية  441

  ىػ28/9/2418 عبد هللا بن علي الركبان الفقو دكتوراه فهد بن صاحل الباحوث دراسة فقهية تطبيقية –عقود التوزيع  441

  ىػ1/1/2442 د.حسٌن بن عبدهللا العبيدي الفقو دكتوراه عبداإللو بن سعود السيف -دراسة فقهية –عقود السياحة  442

443 
د.أمحد بن يوسف الدريويش  ،  الفقو دكتوراه عبدهللا بن دمحم العمراين العقود ادلالية ادلركبة دراسة فقهية أتصيلية كتطبيقية

 الرمحن ادلشعل د.خالد بن عبد
 11/22/2415 ىػ5/8/2411

 ىػ8/7/2444 ىػ21/22/2417أ.د.عبد هللا ابن موسى العمار ،  الفقو دكتوراه بدرية عبد هللا الغامدي دراسة فقهية-العالج ابخلالاي اجلذعية  444



 د. عبد العزيز  دمحم السويلم
 ىػ15/5/2444 ىػ6/4/2416 عبد العزيز ابن زيد الروميأ.د. الفقو دكتوراه ىيلة إبراىيم التوجيري عمل ادلرأة يف الفقو اإلسالمي 445

446 
د.عبدالرمحن بن صاحل األطرم ،  الفقو دكتوراه عبدالكرمي ابن دمحم السماعيل العموالت ادلصرفية حقيقتها كأحكامها الفقهية

 د.عبدهللا بن سليمان الباحوث
 ىػ7/6/2419 ىػ14/1/2414

  ىػ7/1/2442 أ.د.صاحل بن عبد هللا  الالحم الفقو دكتوراه سليمان بن ضيف هللا اليوسف -يةدراسة فقهية تطبيق –العنف األسرم  447

 ىػ6/1/2412 ىػ18/2/2424 د.عبد العزيز ابن علي الغامدي الفقو دكتوراه علي بن أمحد معشي عوض ادلثل يف الفقو اإلسالمي 448

449 
قاضي أيب احلسن علي عيوف األدلة يف مسائل اخلالؼ بني فقهاء األمصار ػ لل

 بن عمر البغدادم من بداية كتاب الطهارة إىل هنايتو ػ ربقيقان كدراسة
 ىػ22/1/2428 ىػ25/7/2421 أ.د.مساعد بن قاسم الفاحل الفقو دكتوراه عبد احلميد ابن سعد السعودي

451 
مصطفى بن أمحد بن مصطفى  فرؽ القاضي يف النكاح

 جنيب
بدالعزيز بن عبدهللا  مساحة الشيخ ع الفقو ماجستًن

 آل الشيخ
 ىػ17/7/2445 ىػ4/4/2444

451 
مجعا –الفركؽ بني الفركع الفقهية عند اإلماـ النوكم يف كتاب الصالة 

 -كتوثيقا كدراسة
  ىػ28/4/2441 د. أمحد بن دمحم اخلضًني الفقو ماجستًن فيصل بن دمحم مندين

452 
يف  -رمحو هللا–ابن تيمية الفركؽ بني الفركع الفقهية عند شيخ اإلسالـ 

 مجعان كتوثيقان كدراسة -الطهارة كالصالة كالزكاة 
 ىػ44/21/2418 ىػ2/8/2414 أ.د.مساعد بن قاسم الفاحل الفقو ماجستًن مها بنت عبد هللا العبودي

453 
الفركؽ بني الفركع الفقهية عند شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف الصياـ كاحلج 

 -كتوثيقا كدراسةمجعا  -كاجلهاد كاحلسبة
  ىػ4/4/2417 د. خالد بن سعد اخلشالن الفقو ماجستًن ىيفاء دمحم السديس

454 
-الفركؽ بني الفركع الفقهية عند شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف ادلعامالت 

 -مجعان كتوثيقان كدراسة
عبدالعزيز بن عبدالرمحن ابن صاحل 

 الشريدة
 ىػ12/22/2419 ىػ24/4/2415 أ.د.صاحل بن دمحم احلسن الفقو ماجستًن

455 
من ابب –الفركؽ بني الفركع الفقهية عند شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

 -مجعان كتوثيقان كدراسة–اجلناايت إىل ابب اإلقرار 
 ىػ44/5/2419 ىػ4/4/2415 أ.د.صاحل بن دمحم احلسن الفقو ماجستًن ابتهال بنت عبدالعزيز ادلربد



456 
من كتاب –عند شيخ اإلسالـ ابن تيمية الفركؽ بني الفركع الفقهية 

 -مجعان كتوثيقان كدراسة–النكاح إىل آخر كتاب النفقات 
 ىػ17/8/2442 ىػ24/4/2415 أ.د.صاحل بن دمحم احلسن الفقو ماجستًن وفاء بنت عبدالرمحن الفراين

457 
بدهللا  عمساحة الشيخ عبدالعزيز بن  الفقو دكتوراه دمحم بن سليمان اخللف فقو ابن ادلنذر

 آل الشيخ
 ىػ29/21/2422 ىػ29/7/2445

458 
عبدهللا  مساحة الشيخ عبدالعزيز بن  الفقو دكتوراه عبد الكرمي ابن إبراىيم السلوم  فقو أيب ىريرة

 آل الشيخ
 ىػ18/5/2421 ىػ26/8/2447

 ىػ2/8/2449 ىػ9/4/2446 د.انصر بن عقيل الطريفي الفقو ماجستًن علي بن فهد العمرو فقو اإلماـ ربيعة مقركان أبشهر آراء اجملتهدين 459

 ىػ24/4/2448 ىػ29/8/2444 الشيخ عبدهللا ابن دمحم الرسيين الفقو ماجستًن خالد أبو طنور سليماف بن يسار يف العبادات كادلعامالت فقو اإلماـ 461

 ىػ28/24/2499 ىػ11/5/2497 العزيز ابن عبدالرمحن السعيدأ.د.عبد الفقو ماجستًن صاحل بن دمحم احلسن الوىاب فقو الشيخ دمحم بن عبد 461

 ىػ25/22/2449 ىػ27/4/2445 أ.د.حسن صبحي أمحد الفقو دكتوراه إبراىيم بن دمحم العبود الفقو النافع للسمرقندم ػ ربقيقان كدراسة 462

 ىػ14/24/2447 ىػ19/8/2444 .علي بن سعيد الغامديد الفقو ماجستًن عبد هللا بن دمحم اجلمعة فقو عبد هللا بن مسعود يف العبادات 463

 ىػ6/2/2412 ىػ19/2/2426 د.عبد الكرمي ابن إبراىيم السلوم الفقو ماجستًن فاطمة بنت دمحم الكلثم الفوات كاإلحصار يف ادلناسك 464

 ىػ19/22/2425 ىػ9/5/2424 د.عبدالرمحن ابن صاحل األطرم الفقو ًنماجست فاطمة بنت دمحم ادلليص ) اجلار هللا ( القرابة كآاثرىا الشرعية يف أحكاـ األسرة 465

 ىػ21/6/2418 ىػ24/24/2415 أ.د.عبد العزيز ابن زيد الرومي الفقو دكتوراه زيد بن عبد هللا آل قرون القرائن ادلادية ادلعاصرة كأثرىا يف اإلثبات 466

 ىػ25/22/2447 ىػ24/4/2444 أ.د.صاحل بن عبدالرمحن األطرم الفقو دكتوراه بن موسى العمار عبد هللا القرعة كرلاالت تطبيقها يف الفقو اإلسالمي 467

 ىػ16/1/2447 ىػ24/7/2444 د.دمحم فضل مراد الفقو ماجستًن عبد الرمحن ابن سالمة ادلزيين القسم األكؿ من كتاب الفركؽ للجويين _ دراسة كربقيقا_ 468

 ىػ1/1/2444 ىػ29/9/2416 فهد بن عبدالكرمي السنيدي الفقو ماجستًن بنت سعيد بن معيض القرين عزيزة القضاء يف الصـو كاحلج 469

 ىػ5/4/2444 ىػ1/7/2497 أ.د.عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي الفقو دكتوراه انصر بن عقيل الطريفي القضاء يف عهد عمر بن اخلطاب 471

  ىػ17/6/2444 أ.د.صاحل بن عثمان   اذلليل الفقو ماجستًن د احلمدانلولوة بنت سع تطبيقاتو ادلعاصرة –قلب الدين  471

 ىػ15/8/2427 ىػ27/2/2421 أ.د.صاحل بن غامن السدالن الفقو دكتوراه سليمان بن أمحد ادللحم القمار كحكمو يف الفقو اإلسالمي 472



473 
من أكؿ كتاب النكاح إىل هناية كتاب  –قوت احملتاج يف شرح ادلنهاج 

 ربقيقان كدراسة –لع اخل
 ىػ19/6/2441 ىػ24/4/2444 د.الوليد بن عبد الرمحن الفراين الفقو دكتوراه خالد بن معيض القحطاين

474 
دراسة أتصيلية –لسعودية القيم يف األنظمة العدلية يف ادلملكة العربية ا

 تطبيقية 
  ىػ1/7/2442 أ.د.عبد الرمحن بن زيد الزنيدي الفقو دكتوراه محد بن دمحم الرزين

475 
قناع يف مسائل اإلمجاع البن القطاف من كتاب النكاح إىل آخر   كتاب اإلو

 كتاب الزينة كىو آخر الكتاب _ ربقيقان كدراسة
 ىػ 4/4/2416 ىػ29/6/2412 أ.د.عبد هللا بن سعد الرشيد الفقو ماجستًن ماجد بن عبد الرمحن الفراين

 ىػ19/24/2414 ىػ24/1/2427 د.أمحد بن علي موايف الفقو ماجستًن أمحد بن عبد العزيز ابن ابز القطاف _ ربقيقان كدراسة بنكتاب اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ال 476

 ىػ15/8/2448 ىػ25/5/2445 أ.د.صاحل بن عبدالرمحن األطرم الفقو ماجستًن أمحد بن موسى السهلي كتاب اجلامع للقاضي أيب يعلى ػ القسم الثاين ربقيقان كدراسة 477

478 
كتاب ادلستوعب للسامرم احلنبلي ػ القسم األكؿ من الكتاب 

 )العبادات  ربقيقا كدراسة
 ىػ24/8/2446 ىػ28/5/2441 أ.د.صاحل بن عبدالرمحن األطرم الفقو دكتوراه مساعد بن قاسم الفاحل

 ىػ6/5/2424 ىػ18/2/2445 أ.د.حسن صبحي أمحد الفقو كتوراهد  عبد الرمحن ابن مبارك الفرج كتاب سلتلف الركاية أليب الليث نصر السمرقندم 479

 ىػ15/5/2442 ىػ25/22/2416 د.خالد بن سعد اخلشالن الفقو ماجستًن عامد جافاكيا الكثرة كأثرىا يف العبادات 481

 ىػ18/7/2444 ىػ5/1/2499 الشيخ عبدهللا ابن عبدالرمحن الغداين الفقو ماجستًن دمحم بن علي داري الكفاءة يف الزكاج 481

 ىػ16/8/2412 ىػ24/1/2427 د.صاحل بن فوزان الفوزان الفقو دكتوراه عبد الرمحن ابن سعود الكبًن الكفاالت ادلعاصرة 482

 ىػ24/8/2444 ىػ27/2/2442 د.دمحم الشاذيل النيفر الفقو ماجستًن دمحم بن اذلادي أبو األجفان الكليات الفقهية لإلماـ ادلقرم ػ دراسة كربقيقان  483

484 
ما انفرد بو ادلذىب ادلالكي عن ادلشهور يف ادلذاىب الثالثة يف أحكاـ 

 األسرة كاألقضية
 ىػ4/8/2426 ىػ26/8/2424 أ.د.دمحم بن عبدهللا العجالن الفقو دكتوراه دمحم بن عبد هللا دمحم

  ىػ18/4/2419 د. عبد هللا بن دمحم العمراين الفقو تًنماجس رائد بن عبد الرمحن الشعالن دراسة فقهية تطبيقية–ادلاؿ ادلختلط  485

486 
د. عبد هللا بن دمحم العمراين، د.  الفقو ماجستًن ايسر إبراىيم اخلضًني دراسة فقهية -ادلتاجرة ابذلامش يف األسواؽ ادلالية

 دمحم بن إبراىيم   السحيباين
 ىػ14/21/2419 ىػ14/5/2418



487 
مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا   الفقو ماجستًن بندر بن فهد السويلم الفقو اإلسالمي ادلتهم معاملتو كحقوقو يف

 آل الشيخ
 ىػ21/5/2445 ىػ21/7/2441

 ىػ18/1/2414 ىػ14/6/2414 عبدالواحد اخلميسأ.د.عبدهللا بن  الفقو ماجستًن يوسف ادلعيديوليد بن  احملاابة يف العقود ادلالية 488

 ىػ22/22/2419 ىػ29/22/2417 د. عبدهللا بن مبارك آل سيف الفقو ماجستًن عبد العزيز سليمان العيسى -دراسة فقهية أتصيلية-ى الصحة احملافظة عل 489

 ىػ18/8/2446 ىػ2/6/2444 د.عدانن بن خالد الرتكماين الفقو ماجستًن إبراىيم بن حيٍن عطيف زلل العقد يف الفقو اإلسالمي 491

491 
اين يف الفقو النعماين لإلماـ أيب ادلعايل برىاف الدين زلمود بن احمليط الربى

ىػ من كتاب ادلزارعة إىل كتاب ادلأذكف ربقيقان 626أمحد البخارم ت 
 كدراسة

الشيخ/ عبد هللا ابن عبد الرمحن  الفقو دكتوراه اجلوىرة بنت سعد العبودي
 الغداين

 ىػ6/22/2415 ىػ24/2/2414

 ىػ2/22/2426 ىػ28/2/2424 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو ماجستًن  احلسن الددودمحم سلاطبات القضاة 492

 ىػ19/6/2441 ىػ14/48/2417 الفاحل   قاسم أ.د.مساعد الفقو دكتوراه اخلميس هللا عبد الرمحن عبد ادلعاصرةادلخاطرة يف ادلعامالت ادلالية  493

 ىػ4/22/2418 ىػ8/22/2414 د.خالد بن علي ادلشيقح الفقو ماجستًن عبدهللا الناصرمىن بنت  ةالشرعية ادلتعلقة بشركط الصالادلخالفات  494

  ىػ8/6/2444 أ.د.أمحد بن يوسف الدريويش الفقو دكتوراه أمحد بن إبراىيم اليحٍن دراسة فقهية –ادلخلفات الطبية  495

 ىػ7/5/2424 ىػ24/7/2448 أ.د.سليمان بن فهد العيسى الفقو ماجستًن عبد العزيز احلموددمحم بن  يف أحكاـ األسرة كالعقوابت كالقضاءادلدد الشرعية  496

 ىػ4/1/2421 ىػ18/2/2445 أ.د.حسن صبحي أمحد الفقو دكتوراه إبراىيم بن انصر احلمود ادلدد الشرعية يف العبادات كادلعامالت 497

 ىػ1/9/2429 ىػ17/24/2425 أ.د.عبد هللا بن عبد الواحد اخلميس الفقو ماجستًن نقيب أمحد نصًن الدين صو كمصطلحاتوادلذىب احلنفي:مراحلو كطبقاتو ضوابطو كمؤلفاتو ، خصائ 498

 ىػ27/4/2414 ىػ5/6/2428 أ.د.عبدالعزيز ابن زيد الرومي الفقو دكتوراه دمحم معٌن دين هللا بصري ادلذىب الشافعي: نشأتو، كتطوره كخصائصو، كمؤلفاتو 499

 ىػ18/22/2424 ىػ11/6/2422 د.عبدهللا بن صاحل احلديثي الفقو ماجستًن دمحم ادلختار ابن دمحم ادلامي ذىب ادلالكي مدارسو كمؤلفاتو خصائصو كاماتوادل 511

 ىػ22/7/2441 ىػ5/4/2418 د.فهد بن عبد الكرمي السنيدي الفقو دكتوراه فهد بن عبد العزيز الداود دراسة فقهية تطبيقية –ادلزاد االلكًتكين  511

 - ىػ24/4/2415 د.عدالن بن غازي الشمراين الفقو دكتوراه حيٍن بن علي العمري -مجعان كدراسة–مسائل اإلماـ أمحد اليت ركاىا اجلماعة  512

 ىػ22/6/2424 ىػ1/4/2424 أ.د.صاحل بن عبدالرمحن األطرم الفقو ماجستًن ن فدغوش احلارثيعايض بمسائل اإلماـ أمحد الفقهية ادلنصوصة عنو يف طبقات احلنابلة البن أيب  513



 يعلى يف العبادات ػ دراسة كترتيبان 

514 
مسائل اإلماـ أمحد الفقهية ادلنصوصة عنو يف طبقات احلنابلة البن أيب 

 يعلى يف غري العبادات ػ دراسة كترتيبان 
 ىػ24/2/2424 ىػ12/5/2424 ألطرمأ.د.صاحل بن عبدالرمحن ا الفقو ماجستًن عبد الرمحن ابن صاحل الغفيلي

515 
مسائل اإلماـ أمحد بركاية أيب طالب أمحد بن محيد ادلشكاين كتاب العتق 

 كالنكاح إىل هناية مسائل اإليالء مجعان كتوثيقان كدراسة
 _ ىػ22/4/2412 د.بندر بن فهد السويلم الفقو ماجستًن مها بنت عبد هللا اخلالدي

516 
كاية أيب طالب أمحد بن محيد ادلشكاين من الردة مسائل اإلماـ أمحد بر 

 إىل اإلقرار مجعان كتوثيقان كدراسة
 ىػ 4/4/2416 ىػ29/6/2412 د.الوليد بن عبد الرمحن الفراين الفقو ماجستًن إبراىيم بن سليمان الزمامي

517 
مسائل اإلماـ أمحد بركاية أيب طالب أمحد بن محيد ادلشكاين من أكؿ 

 هناية كتاب الفرائض مجعان كتوثيقان كدراسةابب الرىن إىل 
 ىػ22/5/2416 ىػ21/6/2412 د.حسٌن بن عبد هللا العبيدي الفقو ماجستًن ىدى بنت علي العنزي

518 
مسائل اإلماـ أمحد بركاية أيب طالب أمحد بن محيد ادلشكاين من أكؿ  

 كتاب احلج إىل هنايتو مجعان كتوثيقان كدراسة
 ىػ5/22/2416 ىػ4/7/2412 د.حسٌن بن عبد هللا العبيدي الفقو ماجستًن ىفاطمة بنت دمحم ادلوس

519 
مسائل اإلماـ أمحد بركاية أيب طالب أمحد بن محيد ادلشكاين من ابب 

 صالة اجلماعة إىل هناية كتاب الصياـ مجعان كتوثيقان كدراسة
 ىػ29/4/2418 ىػ1/8/2412 د.إبراىيم بن انصر احلمود الفقو ماجستًن سعاد بنت دمحم العجالن

511 
من كتاب -مسائل اإلماـ أمحد بركاية أيب طالب أمحد بن محيد ادلشكاين 

 -مجعان كتوثيقان كدراسة-الطهارة إىل هناية ابب صالة التطوع
 طوم قيده ىػ22/4/2412 أ.د. صاحل بن عثمان اذلليل الفقو ماجستًن ابتسام عبد هللا سليمان احلبيب

511 
محد بركاية أيب طالب أمحد بن محيد ادلشكاين من كتاب مسائل اإلماـ أ

 اجلهاد إىل هناية ابب السلم مجعان كتوثيقان كدراسة
 ىػ8/22/2416 ىػ22/4/2412 د.بندر بن فهد السويلم الفقو ماجستًن دليل بنت عبد هللا الرشيد

512 
من كتاب مسائل اإلماـ أمحد بركاية أيب طالب أمحد بن محيد ادلشكاين 

 إىل هناية كتاب احلرابة مجعان كتوثيقان كدراسة هارالظ
 ىػ14/1/2415 ىػ21/6/2412 د.حسٌن بن عبد هللا العبيدي الفقو ماجستًن أمساء بنت عبد الرمحن الرشيد

  ىػ12/1/2418 د. إبراىيم بن انصر احلمود الفقو ماجستًن دمحم شاىد كرمي هللامسائل اإلماـ أمحد بركاية أيب طالب أمحد بن محيد ادلشكاين من كتاب  513



 عان كتوثيقان كدراسةمج–العتق ككتاب النكاح إىل هناية مسائل اإليالء 

514 
مسائل اإلماـ أمحد بركاية أيب طالب أمحد بن محيد ادلشكاين من كتاب 

 الطهارة إىل هناية ابب صالة
 ىػ16/21/2419 ىػ29/22/2417 د. الوليد بن عبد الرمحن الفراين الفقو ماجستًن عيسى سليمان العيسى

515 
من أكؿ ابب اإلجارة إىل هناية اإلقرار –مسائل اإلماـ أمحد بركاية األثـر 

 مجعاكدراسة –
 ىػ15/22/2414 ىػ4/4/2429 أ.د.مساعد بن قاسم الفاحل الفقو دكتوراه عبًن بنت علي ادلديفر

516 
هناية ابب  من أكؿ ابب الصياـ إىل-مسائل اإلماـ أمحد بركاية األثـر 

 مجعا كدراسة–ادلساقاة كادلزارعة 
 ىػ24/8/2414 ىػ4/4/2429 أ.د.مساعد بن قاسم الفاحل الفقو دكتوراه فاتن بنت دمحم ادلشرف

517 
من أكؿ ابب صفة الصالة إىل هناية  –مسائل اإلماـ أمحد بركاية األثـر 

 مجعا كدراسة–كتاب الزكاة 
 ىػ29/22/2414 ىػ4/4/2429 أ.د.مساعد بن قاسم الفاحل قوالف دكتوراه نورة بنت عبدهللا ادلطلق

518 
من أكؿ كتاب الطهارة إىل هناية شركط –مسائل اإلماـ أمحد بركاية األثـر 

 مجعا كدراسة –الصالة 
 ىػ12/4/2414 ىػ6/4/2429 أ.د.عبدهللا بن عبدالواحد اخلميس الفقو ماجستًن مها بنت سليمان الشامخ

/  24/  44 د.عدالن بن غازي الشمارين الفقو دكتوراه موضي بنت صاحل اللحيدان مجعان كدراسة –محد بركاية الشالنجيمسائل اإلماـ أ 519
 ىػ2444

 

 ىػ28/5/2424 ىػ24/9/2448 أ.د.صاحل بن عبدالرمحن األطرم الفقو دكتوراه دمحم بن ادلدين بوساق ادلسائل اليت بناىا اإلماـ مالك على عمل أىل ادلدينة توثيقا كدراسة 521

 ىػ2/4/2497 ىػ24/5/2496 الشيخ عبدالرزاق عفيفي الفقو ماجستًن صاحل بن فوزان الفوزان ادلسائل اخلالفية يف ادلباحث الفرضية 521

522 
–مسائل العبادات اليت تعارضت يف الداللة على حكمها أحاديث اثبتة 

 -مجعا كدراسة
  ىػ26/4/2441 . وفاء بنت عبدالعزيز السويلمد الفقو ماجستًن رحاب بنت دمحم العبيدان

  ىػ9/1/2442 د.صاحل بن عبدالعزيز   الغليقة الفقو ماجستًن ىند بنت انصر ادلطرودي مجعان كدراسة –مسائل العبادات ادلبنية على االحتياط يف ادلذىب احلنبلي 523

  ىػ1/7/2442 د. صاحل بن عبدالعزيز   الغليقة الفقو ماجستًن جربان بن سلمان سحاري لعباداتادلسائل الفقهية اليت استدؿ عليها ابللغة العربية يف أبواب ا 524

 ىػ4/1/2426 ىػ24/24/2424 د.عبدالرمحن ابن صاحل األطرم الفقو ماجستًن دمحم سامل ولد اخلومجعان  -قسم العبادات  -ادلسائل الفقهية اليت رجع فيها اإلماـ مالك  525



 كدراسة

526 
سائل الفقهية اليت رجع فيها اإلماـ مالك يف غري العبادات مجعان ادل

 كدراسة
 ىػ2/7/2427 ىػ17/22/2424 د.عبدالرمحن ابن صاحل األطرم الفقو ماجستًن عبداحلكيم بلمهدي

527 
ادلسائل الفقهية يف كتاب الذيل على طبقات احلنابلة ] قسم العبادات [ 

 -مجعا كدراسة –
 ىػ 9/4/2416 ىػ6/4/2429 أ.د.سليمان بن فهد العيسى الفقو دكتوراه يويسليمان بن صاحل اخلل

528 
ادلسائل الفقهية يف كتاب الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب احلنبلي 

 -ترتيبان كدراسة–يف غري العبادات 
 دمحم بن حسن بن عبدالعزيز

 آل الشيخ 
 ىػ24/6/2419 ىػ2/8/2414 د.الوليد بن عبدالرمحن الفراين الفقو دكتوراه

  ىػ17/1/2441 د.فهد بن عبدالرمحن ادلشعل الفقو ماجستًن مسفر بن عبد الرمحن القحطاين ادلستثنيات ابلنص من األكامر يف الفقو اإلسالمي 529

 ىػ24/22/2419 2418/44/18 عبد هللا   العبيديد. حسٌن بن  الفقو ماجستًن هنال إبراىيم أاب حسٌن ادلستثنيات ابلنص من ادلنهيات يف غري العبادات كادلعامالت 531

 ىػ16/8/2448 ىػ22/6/2444 أ.د.دمحم بن عبدهللا العجالن الفقو دكتوراه فهد بن عبد الكرمي السنيدي ادلستوعب للسامرم ػ القسم الثاين من الكتاب ربقيقا كدراسة 531

 ىػ18/4/2449 ىػ22/6/2444 أ.د.دمحم بن عبدهللا العجالن الفقو دكتوراه دمحم بن عبد هللا الشمراين ربقيقا كدراسةادلستوعب للسامرم ػ القسم الرابع من الكتاب  532

 ىػ14/5/2427 ىػ11/22/2424 د.عبدالعزيز بن علي الغامدي الفقو ماجستًن عبود بن علي بن درع مسقطات احلضانة كأثرىا يف الفقو اإلسالمي 533

 ىػ11/2/2428 ىػ25/22/2424 د.ابراىيم بن انصر احلمود الفقو ماجستًن ن عبد هللا ادلخضوبعبد الرمحن اب مسقطات العبادة 534

 ىػ1/6/2444 ىػ5/1/2499 أ.د.حسن صبحي أمحد الفقو ماجستًن إبراىيم بن انصر احلمود مسقطات العقوبة يف الشريعة اإلسالمية 535

 24/1/2414 ىػ44/24/2414 أ.د.سليمان بن فهد العيسى الفقو ماجستًن دمحمون عبداحلميد عبدالوىاب مسقطات الواجبات ادلالية 536

 ىػ15/4/2414 ىػ6/4/2429 أ.د.صاحل بن عثمان اذلليل الفقو دكتوراه خالد بن دمحم ادلاجد مسؤكلية الشريك يف الشركة 537

 ىػ14/2/2424 ىػ22/5/2449 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان فقوال دكتوراه دمحم بن عبد هللا ادلرزوقي مسؤكلية ادلرء عن الضرر الناتج عن تقصريه 538

 ىػ17/4/2441 ىػ27/5/2419 د. الوليد بن عبد الرمحن الفراين الفقو دكتوراه عبد السالم بن عبد هللا الغامدي مسؤكلية ادلهندس يف البناء _ دراسة فقهية 539

 ىػ24/5/2444 ىػ5/1/2499 أ.د.عبدهللا بن علي الركبان الفقو ماجستًن الكرمي السنيديفهد بن عبد  مسؤكلية محل الدية يف الشريعة اإلسالمية 541



  ىػ11/4/2442 د.بالل حامد بالل الفقو ماجستًن مسية بنت علي بن دخيل هللا السويلم ادلصليات كأحكامها 541

 ىػ5/4/2422 ىػ24/24/2447 يز بن علي الغامديد.عبدالعز  الفقو ماجستًن دمحم بن منصور ادلدخلي ادلعادف يف الفقو اإلسالمي 542

 ىػ21/1/2446 ىػ11/7/2498 د.زلمود بن علي إبراىيم الفقو دكتوراه طالب خضر الشنقيطي ادلعامالت ادلصرفية كأحكامها يف الشريعة 543

 ىػ4/1/2499 ىػ14/2/2497 لنيبد.عبدهللا بن دمحم بن عبدرب ا الفقو ماجستًن إايد كامل ىالل ادلعاىدات الدكلية يف اإلسالـ 544

 ىػ6/22/2414 ىػ28/9/2414 أ.د صاحل بن دمحم احلسن الفقو دكتوراه فهد بن خلف ادلطًني ادلعاكضة عن احلقوؽ ادلالية كنقلها يف الفقو اإلسالمي 545

 ىػ7/22/2448 ىػ9/4/2446 الكرمي ابن دمحم الالحمأ.د.عبد الفقو ماجستًن خالد بن علي ادلشيقح الكونيةمعرفة أكقات العبادات عن طريق الظواىر  546

 ىػ28/4/2414 ىػ44/1/2429 أ.د.سليمان بن فهد العيسى الفقو دكتوراه وفاء بنت عبدالعزيز السويلم ادلعفو عنو شرعا 547

 ىػ12/2/2416 ىػ5/4/2429 أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد الفقو دكتوراه دمحم بن عبد العزيز اخلضًن عرضان كدراسة–مفردات احلنابلة من أكؿ كتاب البيع حىت هناية ابب اإلجارة  548

 ىػ4/1/2418 ىػ29/2/2414 أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد الفقو ماجستًن أروى بنت دمحم العمران مفردات احلنابلة من ابب الغصب إىل آخر ابب الكتابة مجعا كدراسة 549

 ىػ26/2/2444 ىػ1/4/2412 اخليلد.سليمان بن عبد هللا أاب  الفقو دكتوراه مأسي عبد القادر حسن كأثرىامفردات ادلذىب احلنفي يف فرؽ النكاح  551

 ىػ29/22/2426 ىػ21/22/2424 أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد الفقو دكتوراه إبراىيم بن عبد هللا العجالن ادلفردات يف مذىب احلنابلة يف الطهارة _ عرضان كدراسة_ 551

 ىػ5/8/2426 ىػ24/24/2424 أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد الفقو دكتوراه عبد الرمحن ابن صاحل الغفيلي ردات يف مذىب احلنابلة يف غري العبادات كادلعامالت كأحكاـ األسرةادلف 552

553 
ادلفردات يف مذىب احلنابلة يف مسائل الزكاة، الصياـ،االعتكاؼ 

 ادلناسك كاجلهاد
 ىػ16/2/2414 ىػ14/6/2424 أ. د.عبد هللا ابن سعد الرشيد الفقو دكتوراه سليمان بن صاحل الغيث

 ىػ28/1/2414 ىػ14/6/2424 أ.د.عبد هللا بن سعد الرشيد الفقو دكتوراه فهد بن عبد الرمحن ادلشعل ادلفردات يف مذىب احلنابلة يف مسائل الصالة 554

 ىػ29/5/2424 ىػ21/22/2424 أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد الفقو ماجستًن أمحد بن دمحم اخلضًني كدراسة ادلفردات يف مذىب احلنابلة قسم أحكاـ األسرة عرضان  555

 ىػ15/6/2497 ىػ26/5/2496 د.شحاتو بن دمحم شحاتو الفقو ماجستًن عبد العزيز ابن دمحم الداود مفسدات الصياـ كأحكاـ القضاء كالكفارة 556

 ىػ19/8/2411 ىػ11/1/2427 أ. د.صاحل بن غامن السدالن الفقو دكتوراه ار دمحم ادلاميدمحم ادلخت مفواتت فسخ العقد 557

 ىػ14/8/2426 ىػ24/5/2422 د.عبدالعزيز بن علي الغامدي الفقو دكتوراه دمحم بن علي الشهري ادلقدرات غري الزمنية يف الفقو اإلسالمي 558



 ىػ14/6/2446 ىػ9/8/2441 ابن دمحم الرسييند.عبدالرمحن  الفقو ماجستًن صاحل بن إبراىيم اجلديعي مقدمات الزكاج 559

 ىػ9/22/2415 ىػ5/8/2411 أ.د.عبد العزيز ابن زيد الرومي الفقو دكتوراه سلمان بن صاحل الدخيل ادلماطلة يف الديوف دراسة فقهية أتصيلية كتطبيقية 561

 ىػ16/2/2414 ىػ21/7/2426 د.حسٌن بن عبد هللا العبيدي الفقو اجستًنم وفاء بنت دمحم السديس ادلمسوحات يف الفقو اإلسالمي 561

 ىػ11/6/2445 ىػ1/21/2444 أ.د.دمحم بن أمحد الصاحل الفقو دكتوراه صاحل بن دمحم احلسن مناسك احلج كالعمرة من كتاب شرح العمدة البن تيمية 562

 ىػ16/1/2441 ىػ2/5/2444 د.دمحم شوقي الفنجري الفقو دكتوراه ن اجلنيدلمحد بن عبد الرمح مناىج الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي 563

564 

من –مناىج التحصيل كنتائج لطائف التأكيل يف كشف أسرار ادلدكنة 
أليب حسن علي ابن سعيد  -أكؿ الكتاب إىل آخر كتاب االعتكاؼ

 -ربقيقان كدراسة–الرجراجي 
 
 

 ىػ5/5/2419 ىػ25/8/2414 عزيز ابن دمحم احلجيالنأ.د.عبدال الفقو دكتوراه عبداحلكيم بلمهدي

565 
 من–مناىج التحصيل كنتائج لطائف التأكيل يف كشف أسرار ادلدكنة 

أليب حسن علي ابن سعيد  -أكؿ كتاب بيع اخليار إىل آخر كتاب الرىوف
 -ربقيقان كدراسة–الرجراجي 

 ىػ4/6/2419 ىػ25/8/2414 ن اذلليلأ.د.صاحل بن عثما الفقو دكتوراه شريفة بنت عبدهللا الغداين

566 
من –كشف أسرار ادلدكنة   مناىج التحصيل كنتائج لطائف التأكيل يف

أليب حسن علي  -أكؿ كتاب العدة كالطالؽ إىل آخر كتاب بيوع الغرر
 -ربقيقان كدراسة–ابن سعيد الرجراجي 

 ىػ11/2/2444 ىػ25/8/2414 النأ.د.عبدالعزيز ابن دمحم احلجي الفقو دكتوراه نقيب أمحد نصًن الدين

567 
من –كشف أسرار ادلدكنة   مناىج التحصيل كنتائج لطائف التأكيل يف

أليب حسن علي بن  -أكؿ كتاب الزكاة إىل آخر كتاب إرخاء الستور
 -ربقيقان كدراسة–سعيد الرجراجي 

 ىػ28/22/2418 ىػ25/8/2414 أ.د.عبدالعزيز ابن دمحم احلجيالن الفقو دكتوراه دمحم بن سعود اخلميس

 ىػ17/5/2418 ىػ25/8/2414 أ.د.عبدالعزيز ابن دمحم احلجيالن الفقو دكتوراه انصر بن دمحم العبد ادلنعممن –كشف أسرار ادلدكنة   مناىج التحصيل كنتائج لطائف التأكيل يف 568



أليب حسن علي بن سعيد  -أكؿ كتاب احلمالة إىل آخر الكتاب 
 -ربقيقان كدراسة–الرجراجي 

  ىػ16/5/2442 أ.د.عبد هللا دمحم   ادلطلق الفقو دكتوراه ماىر بن سعد اخلويف ادلنتجات كاألدكات ادلالية يف أبواب الراب كالصرؼ كبيع األصوؿ كالثمار 569

  ىػ16/5/2442 د.عبدهللا بن دمحم   ادلطلقأ. الفقو دكتوراه إبراىيم بن عبد هللا النخيالن ادلنتجات كاألدكات ادلالية يف أبواب العبادات كشركط البيع 571

  ىػ24/6/2442 أ.د.فتحي عثمان   الفقي الفقو دكتوراه فهد بن دمحم التوجيري ادلنتجات كاألدكات ادلالية يف أبواب العتق إىل األدياف كالدعاكل 571

  ىػ24/6/2442 د.عبد هللا بن دمحم العمراين الفقو دكتوراه حيدبفهد بن علي األ ادلنتجات كاألدكات ادلالية يف البيوع من ادلراحبة إىل اإلقالة 572

  ىػ15/5/2442 د.يوسف بن عبد هللا الشبيلي الفقو دكتوراه دخيل بن سعود احلمد ادلنتجات كاألدكات ادلالية يف الصلح كاحلجر كالوكالة كالشركة 573

  ىػ1/7/2442 أ.د.عبدهللا بن دمحم ادلطلق الفقو دكتوراه دمحم بن عبدالرمحن اجلابر ت إىل الوصاايادلنتجات كاألدكات ادلالية يف ادلعامالت من إحياء ادلوا 574

  ىػ4/22/2442 د.دمحم بن عبداللطيف البنا الفقو دكتوراه تركي بن عبد العزيز الرتكي ادلنتجات كاألدكات ادلالية يف ادلعامالت من ادلساقاة إىل الوديعة 575

  ىػ16/5/2442 أ.د.عبد هللا بن دمحم ادلطلق الفقو دكتوراه عبد اللطيف بن سعد ادلزيد دكات ادلالية يف عقد السلمادلنتجات كاأل 576

  ىػ24/6/2442 د.خالد بن سعد اخلشالن الفقو دكتوراه داود عبدالباقي ادلنتجات كاألدكات ادلالية من ابب القرض إىل احلوالة 577

578 
أ. د.عبد هللا ابن سعد الرشيد  ،  الفقو ماجستًن  بن دمحم العمراينعبد هللا ادلنفعة  يف القرض

 د.دمحم بن سعود العصيمي
 ىػ26/8/2414 ىػ17/8/2427

 ىػ12/2/2411 ىػ14/6/2414 أ.د.أمحد بن يوسف الدريويش الفقو ماجستًن عبدهللا بن علي بن علي دمحم ادلنفعة كاالنتفاع يف الفقو اإلسالمي 579

 ىػ6/9/2445 ىػ9/8/2441 أ.د.صاحل بن عبدالرمحن األطرم الفقو دكتوراه عبد العزيز ابن دمحم شرف الدين بد هللا ابن عمر يف التشريع اإلسالميمنهج ع 581

 ىػ22/6/2424 ىػ24/22/2449 أ.د.صاحل بن غامن السدالن الفقو ماجستًن عبد الرؤوف ابن دمحم الكمايل ادلنهيات الشرعية يف صفة الصالة ربرديان ككراىة 581

 ىػ26/2/2441 ىػ2/4/2419 د. أمحد بن علي موايف الفقو ماجستًن دمحم بن سعد احلنٌن ادلواطأة على  العقود ادلالية يف الفقو اإلسالمي 582

 ىػ14/6/2414 ىػ6/8/2424 د.بندر بن فهد السويلم الفقو دكتوراه دمحم بن عبد العزيز احلمود ادلواالة يف الفقو اإلسالمي 583

  ىػ1/1/2444 أ.د. علي بن عبد هللا الركبان الفقو دكتوراه إميان بنت دمحم ادلشرف -دراسة فقهية–موانع آاثر النكاح  584



  ىػ17/5/2419 أ.د. عبد هللا ابن سعد الرشيد الفقو دكتوراه وليد بن يوسف ادلعيدي دراسة فقهية-مؤف العقود ادلالية 585

 ىػ16/4/2418 ىػ44/4/2414 أ.د.عبدهللا بن عبد الواحد اخلميس الفقو ماجستًن ومسية بنت شائز العنزي ل الفقهية يف أحكاـ األسرة كالعقوابت كالقضاءالنادر من ادلسائ 586

 ىػ14/4/2418 ىػ5/1/2414 أ.د.عبدهللا بن عبد الواحد اخلميس الفقو ماجستًن ىند بنت عبد اللطيف السلمي النادر من ادلسائل الفقهية يف العبادات 587

 ىػ15/24/2447 ىػ14/5/2444 د.أمحد النجدي عبدالستار زىو الفقو ماجستًن عبد الرحيم ابن إبراىيم اذلاشم النجاسات كأحكامها يف الفقو اإلسالمي 588

 ىػ28/22/2449 ىػ27/8/2446 ن عبدالرمحن األطرمأ.د.صاحل ب الفقو دكتوراه فهد بن عبد هللا العمري نزع ادللكية اخلاصة كأحكامها يف الفقو اإلسالمي 589

 ىػ15/7/2447 ىػ22/6/2444 د.عبدالعزيز بن علي الغامدي الفقو ماجستًن موسى بن عبد هللا مهدي النشوز كأحكامو يف الفقو اإلسالمي 591

591 
النظر يف أحكاـ النظر حباسة البصر أليب احلسن علي بن دمحم الشهري اببن 

 ان كدراسةالقطاف ػ ربقيق
 ىػ15/21/2425 ىػ24/7/2421 أ.د.صاحل بن عثمان اذلليل الفقو ماجستًن نورة بنت دمحم ادلطرودي

 ىػ1/1/2412 ىػ14/1/2427 د.انصر بن دمحم ادلنيع الفقو ماجستًن نوال بنت عبد هللا الطيار نفقة ادلعتدة 592

 ىػ29/8/2414 ىػ25/24/2426 أ.د.عبد هللا بن عبد الواحد اخلميس الفقو ماجستًن ز العمرالبندري بنت عبد العزي النقص كأثره يف األحكاـ الفقهية 593

 ىػ29/9/2414 ىػ11/9/2425 أ.د.عبدهللا بن سعد الرشيد الفقو دكتوراه أمحد بن دمحم اخلضًني نقض األحكاـ القضائية 594

 ىػ29/22/2442 ىػ5/4/2418 أ.د.عبد العزيز بن زيد الرومي الفقو دكتوراه ييوسف بن عبد العزيز التوجير  دراسة فقهية –النقود االلكًتكنية  595

 ىػ24/1/2426 ىػ21/2/2421 د.عبد هللا بن عبدالرمحن اجلربين الفقو دكتوراه عبد العزيز ابن عبد الرمحن العجالن النكوؿ كأحكامو يف الفقو اإلسالمي 596

  18/4/2419 أ.د. صاحل بن عثمان اذلليل الفقو دكتوراه بن دمحم ادلهيزعأمحد  دراسة فقهية–نوازؿ اجلرائم ادلالية  597

 ىػ1/1/2444 ىػ7/4/2418 أ.د. عبد هللا بن علي  الركبان الفقو ماجستًن عاصم منصور أاب حسٌن دراسة فقهية -نوازؿ احليواف 598

 ىػ24/7/2442 ىػ7/1/2418 أ.د.عبد العزيز بن زيد الرومي والفق دكتوراه أمحد ابن عبد العزيز العمًنة دراسة فقهية–نوازؿ العقار  599

 ىػ29/1/2416 ىػ15/1/2411 أ.د صاحل بن عبدهللا الالحم الفقو ماجستًن ابسم بن دمحم سعيد القرايف النوازؿ الفقهية كأحكامها يف الطهارة كالصالة 611

  ىػ29/4/2418 بن عثمان اذلليل أ.د. صاحل الفقو ماجستًن أروى عبد هللا العمار نوازؿ اللباس 611

 ىػ14/8/2416 ىػ6/4/2429 أ.د.سليمان بن فهد العيسى الفقو دكتوراه مىن بنت راجح الراجح النوازؿ ادلختصة ابدلرأة يف العبادات كأحكاـ األسرة 612



  ىػ19/22/2418 أ.د. دمحم البشًن البوزيدي الفقو ماجستًن منال بنت دمحم الدغيم نوازؿ فقو األسرة لألقليات ادلسلمة يف غري   النكاح 613

 ىػ29/1/2419 ىػ5/9/2416 د.سعد بن تركي اخلثالن الفقو ماجستًن زين العابدين ابن الزوين النوازؿ يف األشربة 614

 - ىػ14/24/2416 د.سعد بن تركي اخلثالن الفقو ماجستًن بدرية بنت مشعل احلارثي النوازؿ يف األطعمة 615

  ىػ14/6/2444 د.عبد هللا بن مبارك السيف الفقو دكتوراه مها بنت سليمان الشامخ –دراسة فقهية –زؿ يف اإلنتاج الزراعي النوا 616

  ىػ4/4/2444 أ.د.عبد هللا بن عبدالواحد اخلميس الفقو دكتوراه أمل بنت إبراىيم الدابسي النوازؿ يف اجلرائم الطبية كادلسؤكلية اجلنائية ادلًتتبة عليها 617

  ىػ4/4/2417 أ.د/ عبد هللا بن علي الركبان الفقو دكتوراه انيف بن إبراىيم بن محاد الصايغ النوازؿ يف اجلناايت كاحلدكد كالقضاء 618

 ىػ28/4/2441 ىػ26/1/2444 د.عبدالرمحن بن عايد   العايد الفقو ماجستًن عبدالرمحن بن إبراىيم ادلرشد النوازؿ يف اجلنائز 619

 ىػ24/22/2419 ىػ2/8/2414 أ.د.صاحل بن عثمان اذلليل الفقو دكتوراه علي بن انصر الشلعان النوازؿ يف احلج 611

 ىػ14/5/2418 ىػ8/2/2415 أ.د.صاحل بن عثمان اذلليل الفقو دكتوراه عبدهللا بن منصور الغفيلي النوازؿ يف الزكاة 611

612 
د.عبد الرحيم إبراىيم عبد الرمحن  الفقو كتوراهد  عبد هللا بن فهد السياري النوازؿ يف السفر

 السيد ىاشم
  ىػ14/6/2442

  ىػ16/21/2444 د.خالد بن سعد   اخلشالن الفقو ماجستًن ىاريز الكوتشي النوازؿ يف العارية كالوديعة 613

  ىػ17/6/2444 د.عبد هللا بن انصر   السلمي الفقو ماجستًن صاحل بن علي اجلوعي النوازؿ يف القرض 614

  ىػ9/1/2444 د.سعد بن تركي اخلثالن الفقو دكتوراه ىدى بنت علي العنزي -دراسة فقهية –النوازؿ يف القنوات الفضائية  615

  ىػ4/22/2419 أ.د.مساعد بن  قاسم   الفاحل الفقو دكتوراه بدرية بنت عبدهللا العقيل النوازؿ يف النكاح كفرقو 616

  ىػ8/6/2444 أ.د.عبدهللا بن موسى   العمار الفقو ماجستًن لبىن بنت عبدالعزيز الراشد رأةالنوازؿ يف زينة ادل 617

  ىػ1/7/2442 أ.د.صاحل بن دمحم   السلطان الفقو دكتوراه دمحم بن انصر بن دمحم السلمي النوازؿ يف عقد الصرؼ 618

  ىػ24/4/2444 أ.د.عبدالعزيز بن علي  الغامدي لفقوا ماجستًن دمحم بن عبدهللا ادلدمييغ النوازؿ يف عقود التربعات 619

  ىػ2/4/2419 عبد العزيز بن علي الغامدي الفقو دكتوراه محد بن عبد هللا  اخلضًني النوازؿ يف قضاء التنفيذ يف ادلعامالت كفقو األسرة )احلقوؽ ادلدنية  621



  ىػ27/1/2419 فاطمة بنت دمحم اجلار هللا الفقو ماجستًن يدىند عبد هللا سعد الرش اذلدية كأحكامها يف الفقو اإلسالمي 621

  ىػ27/4/2444 د.عبدالرمحن بن عايد   العايد الفقو ماجستًن عبدالرمحن بن فؤاد اجلار هللا -دارسة فقهية تطبيقية  –اذليئات الشػرعية يف ادلؤسسات ادلالية  622

  ىػ2/4/2419 د. عبد الرمحن بن عبد هللا السند الفقو دكتوراه حل بن عبد هللا اجللعودصا دراسة فقهية تطبيقية –الوساطة اإللكًتكنية  623

 ىػ21/22/2448 ىػ24/8/2444 د.بكر بن عبدهللا ابو زيد الفقو دكتوراه عبد الرمحن ابن صاحل األطرم الوساطة التجارية يف ادلعامالت ادلالية 624

 ىػ6/7/2441 ىػ19/24/2444 أ.د.بندر بن فهد السويلم الفقو دكتوراه ن موسى الدايلدمحم ب الوطن كاالستيطاف _دراسة فقهية 625

 ىػ8/8/2449 ىػ29/7/2445 أ.د.دمحم بن عبدهللا العجالن الفقو دكتوراه أمحد بن يوسف الدريويش الوظائف االقتصادية للدكلة يف اإلسالـ 626

  ىػ19/6/2444 أ.د.عبد هللا موسى   العمار الفقو دكتوراه ماجد بن عبدالرمحن آل فراين ة تطبيقيةدراسة فقهي –الوعاء الزكوم يف الشركات ادلعاصرة  627

  ىػ18/4/2419 د. أمحد بن علي موايف الفقو ماجستًن ىناء بنت عبد الرمحن ادلاضي دراسة فقهية–كقائع األعياف يف العبادات  628

 ىػ28/7/2414 ىػ6/6/2426 د.عبد الرمحن ابن صاحل األطرم الفقو ماجستًن هللا بن حسن آل الشيخ عبد الوكالة على اخلصومة يف الفقو اإلسالمي 629

 ىػ14/1/2429 ىػ28/7/2425 أ.د.صاحل بن دمحم احلسن الفقو ماجستًن إبراىيم بن صاحل التنم كالية التأديب اخلاصة 631

  ىػ19/6/2444 أ.د.عبد العزيز بن زيد الرومي الفقو ماجستًن بن األمًنبدور بنت عبدهللا بن دمحم  –دراسة فقهية  –كالية احلسبة  631

 - ىػ11/22/2416 الوليد بن عبدالرمحن الفراين الفقو دكتوراه فضل ريب دمحم عمر الوالية اخلاصة يف اجلناايت 632

 ىػ29/6/2425 ىػ25/24/2422 سدالنأ.د.صاحل بن غامن ال الفقو ماجستًن حافظ دمحم أنور كالية ادلرأة يف الفقو اإلسالمي 633

 ىػ25/1/2411 ىػ18/7/2427 د.فهد بن عبد الكرمي السنيدي الفقو ماجستًن نورة بنت عبد العزيز النمر اليمني يف الطالؽ 634

  2442/  6/  1  الفقو ماجستًن حصة بنت عبدالرمحن الدخيل مجعان كتوثيقان كدراسة –عبادات القواعد كالضوابط الفقهية يف نوازؿ ال 635

  2442/  21/  44  الفقو ماجستًن وضحاء بنت جعفر القحطاين ضكاجبات الطبيب ذباه ادلري 636

  2442/  22/  27  الفقو دكتوراه  ىند بنت عبداللطيف السلمي دراسة فقهية –الطب البديل  637

  .2441/ 2/  24  الفقو دكتوراه إميان بنت عبدالعزيز ادلباركعاف االستدالؿ على ادلسائل الفقهية من القرآف الكرمي من أكؿ كتاب الل 638



 إىل هناية كتاب النفقات

  ىػ12/1/2444  الفقو دكتوراه شيخة بنت عبدالعزيز  ادلربد دراسة فقهية –اإلضراب  639

  ىػ18/24/2441  ادلطلقد.نورة بنت عبد هللا الفقو ماجستًن دلى بنت عبدالرمحن احلماد أثر العبادة يف فقو األسرة  641

  ىػ29/22/2441 د.عبدالرمحن بن عايد العايد الفقو ماجستًن انصر بن عبد هللا الشهراين القدر اجملزم يف الطهارة كالصالة 641

  ىػ29/22/2441 د.وفاء بنت غنيمي الغنيمي الفقو ماجستًن جنالء بنت دمحم الغنام اخلالفات غري ادلالية يف فقو األسرة 642

  ىػ16/22/2441 أ.د.صاحل بن عثمان اذلليل الفقو ماجستًن سارة بنت سعيد آل زعًن دراسة فقهية –االختالط بني اجلنسني  643

  ىػ28/21/2441 د. وفاء بنت عبدالعزيز السويلم الفقو ماجستًن إميان بنت عبدالعزيز بن طالب أثر فقو األسرة يف ادلعامالت ادلالية 644

  ىػ28/21/2441 أ.د. سعد بن تركي اخلثالن الفقو ماجستًن مسفر بن دمحم آل سرحان اؿ كاألحكاـ ادلًتتبة عليوأقساـ ادل 645

646 
مجعان كدراسة  -مسائل ادلعامالت اليت تعارضت يف الداللة على حكمها أحاديث اثبتة 

-  

  ىػ28/21/2441 د.حيٍن بن علي العمري الفقو ماجستًن ىديل بنت عبدالرمحن آل سليمان

  ىػ15/21/2441 د.حيٍن بن علي العمري الفقو ماجستًن عبدهللا بن زيد بن انصر بن زيد مجعان كدراسة  –مسائل اإلماـ أمحد بركاية أيب احلارث الصائغ يف قسم العبادات  647

  ىػ15/21/2441 أ.د.الوليد بن عبدالرمحن آل فراين والفق ماجستًن عبدهللا ابن إبراىيم  اذلوميل احلق اخلاص يف التعزيرات كتطبيقاتو القضائية 648

  ىػ4/2/2444 أ.د. السيد رضوان دمحم مجعة الفقو ماجستًن ىذال بن عبيد بن شجاع احلريب ادلسائل الفقهية ادلبنية على العرؼ يف ادلعامالت ادلالية كفقو األسرة 649

 د. فاطمة بنت دمحم اجلار هللا الفقو دكتوراه سالمة الطويرشإميان بنت  األحكاـ الفقهية ادلتعلقة ابلطفل اخلديج 651
 د. نورة بنت دمحم السليم

  ىػ2/1/2444



  ىػ8/1/2444 د. خالد بن سعد اخلشالن الفقو ماجستًن أمحد بن عيسى آل علي ادلسائل الفقهية اليت استحسن فيها احلنابلة 651

652 
الطهارة إىل فصل يف موقف ادلأمومني  اختيارات ابن قدامة ادلقدسي الفقهية من كتاب

 من كتاب الصالة

  ىػ8/1/2444 د.دمحم بن سعد الدوسري الفقو ماجستًن مالك بنت دمحم اخلرعان

  ىػ8/1/2444 د. دمحم بن حسن آل الشيخ الفقو ماجستًن عبداجمليد بن إبراىيم اخلرعان أحكاـ القياـ 653

654 
مجعان  –يف الداللة على حكمها أحاديث اثبتة  مسائل اجلناايت كاحلدكد اليت تعارضت

 -كدراسة

  ىػ8/1/2444 د. وفاء بنت  غنيمي الغنيمي الفقو ماجستًن فهدة بنت مضحي العنزي

  ىػ12/1/2444 د. عدالن بن غازي الشمراين الفقو ماجستًن سليمان بن عثمان الدبيخي األحكاـ الفقهية ادلتعلقة ابحلر ك الربد 655

  ىػ12/1/2444 د. سعد ابن عبدالعزيز الشويرخ الفقو ماجستًن أمساء بنت دمحم العمري دراسة فقهية -شركات االتصاالت  خدمات 656

  ىػ12/1/2444 أ.د. مساعد بن قاسم الفاحل الفقو دكتوراه عبدالعزيز بن سعد اخلميس أثر الطوارئ يف التقاضي 657

658 
مجعان  –لة على حكمها أحاديث اثبتة مسائل فقو األسرة اليت تعارضت يف الدال

 كدراسة

  ىػ12/1/2444 د. سعد بن عبدالعزيز الشويرخ   مجانة بنت عبدهللا بن صاحل السديس

  ىػ7/4/2444 د. زيد بن سعد الغنام الفقو ماجستًن رىب بنت عبدالعزيز آل عبداللطيف أثر العبادات يف ادلعامالت ادلالية من كتاب الصـو إىل كتاب اجلهاد 659

671 
اختيارات ابن قدامة ادلقدسي الفقهية من أكؿ أحكاـ موقف ادلأمومني إىل هناية كتاب 

 اجلهاد

  ىػ7/4/2444 د. دمحم بن سعد الدوسري   عهود بنت دّماك الشهري

  ىػ12/4/2444 د. انصر بن دمحم ادلنيع الفقو ماجستًن ادلروٌب سهام بنت فهدمجعان  –مسائل ادلعامالت كفقو األسرة ادلبنية على االحتياط يف ادلذىب احلنبلي  671



 كدراسة

  ىػ18/4/2444 د. نورة بنت عبدهللا ادلطلق   الفقو ماجستًن سايل بنت أمحد بن سامل ابدويالن النوازؿ يف نفقة الزكجة 672

  ىػ21/4/2444 بن دمحم ادلنيع  د. انصر  الفقو ماجستًن إبراىيم بن خليل دوكوري أحكاـ التجديد يف الفركع الفقهية 673

 د. عبدالرمحن بن صاحل األطرم الفقو دكتوراه ىود بن علي العبيديل توحيد العملة النقدية كأثره يف األحكاـ الفقهية 674
 د. دمحم بن سعود العصيمي

  ىػ28/4/2444

عر 675   ىػ16/4/2444 زيد بن سعد الغنام د. الفقو ماجستًن حنان بنت دمحم الزكري األحكاـ الفقهية ادلتعلقة ابلشًٌ

  ىػ27/5/2444 د. سعد بن عبدالعزيز الشويرخ الفقو ماجستًن هتاين بنت عبداحلميد الغليقة األحكاـ الفقهية ادلتعلقة ابحلمية 676

  ىػ1/6/2444 يلأ.د. صاحل بن عثمان اذلل الفقو ماجستًن عبداحلافظ عبدالغين أديسا دراسة فقهية –ما يقبل داينة ال قضاء  677

  ىػ1/6/2444 د. وفاء بنت غنيمي الغنيمي الفقو ماجستًن أريج بنت مساعد الكليب بدائل ادلنهيات يف فقو األسرة 678

  ىػ8/6/2444 بنت عبدهللا ادلطلق  د. نورة  الفقو دكتوراه مها بنت عبدهللا العبودي مجعان كدراسة  –الفركؽ بني الفركع الفقهية عند ادلالكية من القراض إىل هناية اللقطة  679

  ىػ8/6/2444 أ.د. السيد رضوان مجعة الفقو دكتوراه آمنة بنت عبدهللا الزبن اخلالدي مجعان كدراسة  –الفركؽ بني الفركع الفقهية عند ادلالكية يف القضاء كالشهادة   681

681 
مجعان   –احلضانة   الفركؽ بني الفركع الفقهية عند ادلالكية من النكاح إىل هناية 

 كدراسة

  ىػ8/6/2444 د. أمحد بن علي موايف الفقو دكتوراه سلمى بنت سامل بن دمحم اجلمعاين

  ىػ8/6/2444 مجعةأ.د. السيد رضوان  الفقو دكتوراه زين العابدين بن الشيخ بن أزوين مجعان كدراسة  –الفركؽ بني الفركع الفقهية عند ادلالكية من البيوع إىل هناية ادلقاصة    682

  ىػ8/6/2444 د. بالل حامد بالل الفقو دكتوراه مىن بنت عبدهللا الناصر مجعان كدراسة –الفركؽ بني الفركع الفقهية عند ادلالكية يف الصالة  683

  ىػ8/6/2444 حمن المشعلفهد بن عبدالر د. الفقو ماجستًن عبدالعزٌز وٌدراوغو ادلسائل الفقهية اليت يرجع فيها إىل اجتهاد احلاكم 684



  ىػ8/6/2444 أحمد بن دمحم الخضٌري د. الفقو دكتوراه دمحم بن سعد الحنٌن دراسة فقهية –الوالية كالنظارة ادلؤسسية على الوقف  685

  ىػ8/6/2444 موافًأحمد بن علً  د. الفقو ماجستًن منٌرة بنت شرٌّان بن دمحم المبانً أثر الكوارث البيئية على ادلعامالت ادلالية 686

  ىػ26/6/2444 د. فهد بن عبدالرمحن ادلشعل الفقو ماجستًن عبدادللك بن عبدهللا التوجيري أحكاـ ادلختلط يف العبادات 687

  ىػ14/6/2444 د. عبدالرمحن بن عايد العايد الفقو ماجستًن أمحد بن عبدالرمحن اجلفايل دراسة فقهية –العوض ادلتغري يف العقود ادلالية  688

  ىػ44/6/2444 أ.د. الوليد بن عبدالرمحن آل فراين   الفقو دكتوراه داود بن دمحم بن إبراىيم الداود مجعان كدراسة –الفركؽ بني الفركع الفقهية عند ادلالكية يف الزكاة كالصياـ  689

  ىػ26/24/2444 أ.د. فهد بن عبدالكرمي السنيدي   الفقو هدكتورا أمل بنت عبدالعزيز النفيسة دراسة فقهية تطبيقية –التأمني االجتماعي  691

691 
الفركؽ بني الفركع الفقهية عند اإلماـ النوكم من كتاب اإلمامة كقتاؿ البغاة حىت 

 مجعان كتوثيقان كدراسة –األدياف 

  ىػ44/6/2444 د. أمحد بن علي موايف   الفقو ماجستًن جنالء بنت عبدهللا اخلضًن

  ىػ7/7/2444 د. دمحم بن سعد الدوسري   الفقو ماجستًن خلود بنت إبراىيم القضيب ابن قدامة الفقهية من أكؿ كتاب البيع إىل هناية كتاب النفقات اختيارات 692

  ىػ7/7/2444 د. سعد بن عبدالعزيز الشويرخ   الفقو ماجستًن ميمونة بنت عبدهللا الغداين األجناس ادلادية يف العبادات 693

  ىػ14/24/2444 د. صاحل بن عبدالعزيز الغليقة الفقو دكتوراه عبداللطيف بن صاحل العامر دراسة فقهية –مقتضى العقد  694

  ىػ14/24/2444 د. حسٌن بن عبدهللا العبيدي الفقو ماجستًن سلطان بن حذيفة الطوالة مجعان كدراسة –ادلسائل اليت فرؽ فيها الفقهاء بني حقوؽ هللا تعاىل كحقوؽ العباد  695

  ىػ14/24/2444 د. نورة بنت عبدهللا ادلطلق الفقو ماجستًن راي بنت عثمان العبد اجلبار أحكاـ الرقية يف الفقو اإلسالمي 696

  ىػ14/24/2444 د. صاحل بن أمحد الوشيل الفقو ماجستًن أروى بنت علي اخلضًني القدر اجملزئ يف الزكاة ك الصياـ كادلناسك 697

  ىػ2/22/2444 أ.د. مساعد بن قاسم الفاحل الفقو ماجستًن عبدالعزيز بن دمحم اجلربين األقارب نفقةنوازؿ يف ال 698



  ىػ2/22/2444 د. عبدالرمحن بن عايد العايد الفقو دكتوراه عبدهللا بن يوسف نًنوز األحكاـ ادلتعلقة ابلكهرابء 699

  ىػ8/22/2444 د. صغًن أمحد حنيف األنصاري الفقو ماجستًن أروى بنت علي اللحيدان األحكاـ الفقهية ادلتعلقة ابدلدنية ادلنورة 711

  ىػ11/22/2444 د. صغًن أمحد حنيف األنصاري   حنان بنت سليمان البحًني األحكاـ ادلتعلقة ابليمني كالشماؿ 711

  ىػ5/2/2444 نيعد. انصر بن دمحم ادل الفقو ماجستًن سوادغو عبدالكرمي التحديد يف العبادات 712

  ىػ5/2/2444 د. وفاء بنت عبدالعزيز السويلم الفقو ماجستًن فاطمة بنت إبراىيم الضالع السقط كنوازلو يف الفقو اإلسالمي 713

  ىػ16/2/2444 نيعد. انصر بن دمحم ادل الفقو ماجستًن إبراىيم بن عبدهللا اجلريسي مجعان كدراسة -آراء ابن ابز الفقهية ادلتعلقة أبىل الكتاب 714

  ىػ5/1/2444 د. دمحم بن عبداللطيف البنا الفقو ماجستًن اندية بنت راشد آل محاد أحكاـ السمع يف ادلعامالت كفقو األسرة 715

  ىػ5/1/2444 د. صاحل بن أمحد الوشيل الفقو ماجستًن أمساء بنت عبدالرمحن العمران األحكاـ الفقهية ادلتعلقة ابلوصف 716

  ىػ5/1/2444 د. انصر بن دمحم ادلنيع الفقو ماجستًن  نورة بنت عبدهللا الفليج سائل الفقهية اليت استدؿ عليها ابللغة العربية يف غري العباداتادل 717

  ىػ6/1/2441 أ.د.بندر بن فهد السويلم الفقو دكتوراه مشاري بن رشيد العازمي   دراسة فقهية تطبيقية-نوازؿ األجرة 718

719 
مجعان  –ئل العبادات اليت تعارضت يف الداللة على حكمها أحاديث اثبتة مسا

 كدراسة

  ىػ14/6/2441 د. وفاء بنت عبدالعزيز السويلم الفقو ماجستًن رحاب بنت دمحم العبيدان

711 
االستدالؿ على ادلسائل الفقهية من القرآف الكرمي من كتاب البيع إىل هناية  

 كتاب احلجر

   د. عبدهللا بن معتق السهلي الفقو دكتوراه طابأمساء بنت علي احل

   د. دمحم بن سعود اخلميس الفقو ماجستًن حنان بنت دمحم الغامدياالستدالؿ على ادلسائل الفقهية من القرآف الكرمي من ابب الوكالة إىل ابب  711



 اجلعالة

   أ.د.عبدهللا بن عبدالواحد اخلميس الفقو دكتوراه أابحسٌنعاصم بن منصور  دراسة فقهية تطبيقية –القبض احلكمي يف األمواؿ  712

713 
الفركؽ بني الفركع الفقهية عند اإلماـ النوكم يف كتاب الزكاة كالصياـ 

 مجعان كتوثيقان كدراسة –كاالعتكاؼ 

   د.وفاء بنت عبدالعزيز السويلم الفقو ماجستًن خلود بنت سعد السريع

   د.حسٌن بن عبدهللا العبيدي الفقو دكتوراه هتاين بنت عبدهللا اخلنيين سائل الفقهيةأثر احلقائق الطبية يف ادل 714

   د.سعد بن تركي اخلثالن الفقو ماجستًن خالد بن عبدهللا القحطاين األحكاـ الفقهية للقسطرة كادلنظار 715

   د.سعد بن تركي اخلثالن الفقو دكتوراه احل السياريبدرية بنت ص ادلسائل االفًتاضية كأثرىا على نوازؿ العبادات كفقو األسرة 716

717 
مجعان كتوثيقان  –الفركؽ بني الفركع الفقهية عند اإلماـ النوكم يف كتاب احلج 

 كدراسة

   د.وفاء بنت عبدالعزيز السويلم الفقو ماجستًن زىراء بنت علي العبسي

718 
مجعان كتوثيقان –اب البيع الفركؽ بني الفركع الفقهية عند اإلماـ النوكم يف كت

 كدراسة

   د.دمحم بن سعود اخلميس الفقو ماجستًن فاطمة بنت دمحم الغامدي

719 
الفركؽ بني الفركع الفقهية عند اإلماـ النوكم من كتاب النكاح إىل آخر كتاب 

 مجعا كتوثيقان كدراسة –النفقات 

   د.حيٍن بن علي العمري الفقو ماجستًن مسية بنت علي الغامن

   د.حيٍن بن علي العمري الفقو ماجستًن عبدهللا بن فهد اذلوميل االستدالؿ على ادلسائل الفقهية من القرآف الكرمي يف كتاب األطعمة كاألدياف 721



   د.دمحم بن سعد الدوسري الفقو ماجستًن أماين بنت مبارك الرشود اخلالفات ادلالية بني الزكجني كتطبيقاهتا ادلعاصرة 721

722 
االستدالؿ على ادلسائل الفقهية من القرآف الكرمي من أكؿ ابب اللقطة إىل 

 آخر كتاب العتق

   د.فاطمة بنت دمحم اجلار هللا الفقو دكتوراه أمساء بنت دمحم آل طالب

723 
الفقهية عند اإلماـ النوكم من كتاب السلم إىل ابب  بني الفركع الفركؽ

 مجعان كتوثيقان كدراسةن -احلجر

   د.دمحم بن حسن آل الشيخ الفقو ماجستًن دهللا بن عبدالعزيز ادلسندعب

724 
 أ.د.صاحل بن عثمان اذلليل الفقو ماجستًن عبدادللك بن دمحم اجلاسر ادلعامالت يف سوؽ األكراؽ ادلالية على ضوء القواعد ادلؤثرة يف ادلشركعية

 د. عبدهللا بن دمحم الرزين
  

   أ.د.عبدهللا بن موسى العمار الفقو دكتوراه علي بن عبدهللا احلمد ديلك كتطبيقاهتاالنوازؿ يف بيع مامل  725

726 
الفركؽ بني الفركع الفقهية عند اإلماـ النوكم يف كتاب اجلناايت كالدايت كدعول 

 مجعان كتوثيقان كدراسةن -الدـ كالقسامة كالشهادة على الدـ

   ٍن بن علي العمريد.حي الفقو ماجستًن وضحا بنت مساعد ادلطًني

727 
ادلسائل اليت خالف فيها احلجاكم يف زاد ادلستقنع ادلذىب عند احلنابلة من الطهارة 

 مجعان كدراسة –إىل هناية الوصااي 

   أ.د.الوليد بن عبدالرمحن آل فراين الفقو ماجستًن فهد بن عبدالعزيز الكثًني

   د. سعد بن تركي اخلثالن الفقو ماجستًن عد احليدأمحد بن س التطبيقات ادلعاصرة دلصارؼ الزكاة 728

729 
 د. عبدالرمحن بن عايد العايد الفقو دكتوراه رابعة بنت انصر السياري األحكاـ الفقهية ادلتعلقة دبريض السكرم

 د. خالد بن علي الربيعان
  

   بن سعد الغنام د. زيد الفقو ماجستًن دمحم بن فهيد العتييب أحكاـ الكتابة يف غري القضاء 731



731 
 د. فهد بن عبدالكرمي السنيدي الفقو دكتوراه سعد بن رشيد الشربمي دراسة فقهية-األمن الغذائي

 خالد بن هنار بن مشعان الرويس           
  

   دمحم بن سعد الدوسري د. الفقو ماجستًن منال بنت منسي  الفقًن العنزي حق كيل األمر يف تقييد ادلباح يف ادلعامالت كفقو األسرة 732

   د. وفاء بنت عبدالعزيز السويلم الفقو ماجستًن حنان بنت دمحم الشبيلي أثر كقت الوجوب يف العبادات 733

   د. عبدهللا بن دمحم العمراين الفقو ماجستًن منًن فؤادي رضوان النوازؿ يف عقود التوثيق 734

   أ.د. عبدهللا بن عبدالواحد اخلميس    الفقو ماجستًن جواىر بنت دمحم الزومان يف الطهارة مجعان كتوثيقان كدراسة الفركؽ بني الفركع الفقهية عند ادلالكية 735

   د. دمحم بن حسن آل الشيخ   الفقو ماجستًن شريفة بنت إبراىيم الفوزان أحكاـ التدريب يف الفقو اإلسالمي 736

737 
ادلستقنع ادلذىب عند احلنابلة من الفرائض  ادلسائل اليت خالف فيها احلجاكم يف زاد

 إىل هناية اإلقرار

   أ.د. الوليد بن عبدالرمحن آل فراين الفقو ماجستًن عبدهللا بن صاحل ادلضحي

   د. زيد بن سعد الغنام الفقو ماجستًن أروى بنت انصر العضيب دراسة فقهية –عقد التخزين  738

   د. دمحم بن حسن آل الشيخ   الفقو ماجستًن بنت خالد الرومي ميمونة األحكاـ ادلختصة ابلعمرة 739

    الفقو ماجستًن عبد هللا بن عبد العزيز السويلم ادلسابقة يف الشريعة اإلسالمية 741

 2446   الفقو ماجستًن ليباحيٍن بن أمحد الص التدابري الوقائية من جردية السرقة 741

 2445   الفقو ماجستًن صاحل بن عبد الرمحن األطرم سالـجردية احلرابة كعقوبتها يف اإل 742

 2447   الفقو ماجستًن عبد هللا بن مجعان الغامدي ربيق كدراسة احلدكد من كتاب األسرار أليب زيد الدبوسي 743

 2444   الفقو ماجستًن صاحل بن عايد العايدي كتاب احلجر كالصلح من كتاب احلاكم الكبري 744



 2444   الفقو ماجستًن عبد الرمحن بن مبارك الفرج خلطأ يف الفقو اإلسالميالقتل ا 745

 2418-2417   الفقو ماجستًن إبراىيم بن عبد العزيز اجلهين أحكاـ الشفاعة يف الفقو 746

 2442-2444   الفقو ماجستًن إميان بنت إبراىيم الشلهوب ادلستثنيات ابلنص من ادلنهيات يف العبادات كادلعامالت  747

 5/22/2444 د. خالد بن سعد اخلشالن  الفقو دكتوراه أمحد بن عبد هللا آل طالب النوازؿ يف اجلناايت 748
 رللس الكلية

2444-2445 

 21/22/2444 احل أ.د. مساعد بن قاسم الف الفقو دكتوراه عبد الرمحن بن إبراىيم ادلرشد ادلعااية الفقهية عند احلنابلة من الطهارة إىل هناية الوصااي 749
 رللس الكلية 

2444-2445 

 2445-2444   الفقو دكتوراه أمحد بن عبد هللا الشاليل اخلصخصة دراسة فقهية تطبيقية 751

 2445-2444   الفقو دكتوراه عبد هللا بن راشد الفضلي دراسة أتصيلية تطبيقية –اجلهالة اآليلة للعلم كأثرىا يف ادلعامالت ادلالية  751

752 
االستدالؿ على ادلسائل الفقهية من القرآف الكرمي يف كتاب اجلنائز كاجلهاد كالقضاء 

 كالشهادات كاإلقرار

 ىػ29/22/2444 د. فهد بن عبدالعزيز الداود  الفقو ماجستًن عبد هللا بن فهد السند
 رللس الكلية 

2444-2445 

 ق24/4/2445 د. دمحم بن حسن آل الشيخ  الفقو  دكتوراه ان سحاريجربان بن سلم األحكاـ الفقهية ادلتعلقة ابألدب كنوازلو  753
 رللس الكلية 

 

 ق 29/7/2444 د. زيد بن سعد الغنام  الفقو  ماجستًن سالمة بن مسلط السبيعي  مبطالت الصالة  754
 رللس الكلية

 

ماجستًن  دمحم بن صاحل العشيوان  اذليئة البدنية يف صفة الصالة ) تكميلي   755
 وازيم

 ق8/1/2444 د. زيد بن سعد الغنام  الفقو
 رللس الكلية 

 

ماجستًن  فهيد بن فاحل العتييب   مسألة سلف كبيع كتطبيقاهتا ) تكميلي   756
 موازي

 ق8/1/2444 د. أمحد بن دمحم اخلضًني  الفقو 
 رللس الكلية

 

 15/21/2444 عبًن بنت علي ادلديفر د.  الفقو  ماجستًن آالء بنت علي القاضي  أحكاـ الوعظ كنوازلو  757
 رللس الكلية 

 



 28/21/2444 أ.د. الوليد بن عبدالرمحن آل فراين  الفقو  دكتوراه  عبدالرمحن بن فؤاد العامر  مجعان كدراسة –ادلسائل الففقهية اليت بناىا اإلماـ أمحد على حديث ضعيف   758
 رللس الكلية 

 

759 

أ.د. مساعد بن قاسم الفاحل ) مشرفا  الفقو  دكتوراه  إميان بنت إبراىيم الشلهوب  دلركزة أحكاـ طب الطوارئ كالعناية ا
 رئيسياً ( 

د. ايسر بن حسٌن بن عمر مندوره  
 )مشرفاً مساعداً ( 

 ق 4/7/2444
 رللس الكلية 

 

 ىػ 17/2/2444 د. سليمان بن أمحد ادللحم  الفقو  ماجستًن  سفر ادلطًني  خالد بن سامل بن ادلسائل اليت نقح الفقهاء فيها ادلناط يف الطهارة كالصالة كالزكاة  761
 رللس الكلية 

 

761 

 ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب 

 إذا جرح ادلسلم ذميان أك العبد حران  –من كتاب اجلناايت ، مسألة 

 راسة مجعان كد –الوطء يف النكاح ادلختلف فيو  –إىل ابب حد الزان ، مسألة 

 5/22/2444 أ.د . فاطمة بنت دمحم اجلار هللا  الفقو  ماجستًن أمل بنت عبدالعزيز ادلاجد 
 رللس الكلية 

 

 ق1/7/2444 د. عبدالعزيز بن إبراىيم الشبل  الفقو  ماجستًن مرام بنت محد الدايل  النوازؿ الفقهية ادلتعلقة ابألذكار كاألدعية  762
 رللس الكلية 

 

  24/6/2444 د. عبداحلافظ أبو محيدة  الفقو  ماجستًن عبداإللو بن عبدالرمحن الصقيهي  -دراسة فقهية مقارنة  –عن اإلماـ أمحد اليت صححها ابن رجب  الركايت 763
 رللس الكلية 

 

 26/4/2444 د. سليمان بن أمحد ادللحم  الفقو  ماجستًن  زينب بنت دمحم الصبيح  أحكاـ ادلدح يف الفقو اإلسالمي  764
 رللس الكلية 

 

 ق 4/7/2444 د. أمحد بن علي موايف  الفقو  ماجستًن  مىن بنت عبدهللا ادلوسى  القدر اجملزئ يف فقو األسرة كاجلناايت كاحلدكد  765
 رللس الكلية 

 

  1/7/2444 دمحم آل خنٌن  د. عبدهللا بن الفقو  دكتوراة  عثمان بن عبدهللا األمحد  دراسة فقهية تطبيقية  –القضاء اجلماعي  766
 رللس الكلية 

 

 44/4/2444 د. دمحم بن عبداللطيف البنا  الفقو  ماجستًن سارة بنت عبدهللا بن نفيسة من كتاب القضاء "ابب القسمة " إىل هناية  -ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب  767
 رللس الكلية .

 



 " كتاب اإلقرار " مجعان كدراسة . 

 ق11/1/2445 د. زيد بن سعد الغنام الفقو  ماجستًن  عبدهللا بن انصر ادلشعل  احلكمية يف فقو األسرة  768
 رللس الكلية 

 

769 
 د. فهد بن عبدالرمحن ادلشعل  الفقو  ماجستًن  ماجد بن ىديب القحطاين  األحكاـ الفقهية ادلتعلقة ابألكراـ السرطانية كآاثرىا 

. انصر بن دمحم )مشرفاً رئيسياً ( و د
 الراجحي ) مشرفاً مساعدا(  

15/21/2444 
 رللس الكلية 

 

 

 11/1/2445 د. عبدالعزيز بن إبراىيم الشبل  الفقو  ماجستًن مصعب بن عبداحملسن اجلماز   -دراسة فقهية تطبيقية  –خدمات شركات أمن ادلعلومات  768
 رللس الكلية 

 

 8/4/2445 أ.د. سعد بن تركي اخلثالن  الفقو  دكتوراه دمحم بن عبدهللا ادلدمييغ   -راسة فقهية د –احلوافز يف ادلؤسسات ادلالية  769
 رللس الكلية 

 

771 
مجعان كتوثيقان  –ادلسائل اليت بناىا اإلماـ أمحد على قوؿ الصحايب يف غري العبادات 

 .  -كدراسة 

 ىػ1/7/2444 دالرمحن ادلطلقد. نورة بنت عب الفقو  دكتوراه ىناء بنت عبدالرمحن ادلاضي
 رللس الكلية 

 

 ىػ25/1/2445 د. صاحل بن أمحد الوشيل الفقو  ماجستًن  عبدهللا بن عبدالرمحن خباري  -دراسة فقهية  –أزمة اإلسكاف كحلوذلا  771
 رللس الكلية 

 

عزيز بن دمحم آل حصة بنت عبدال . -مجعان كدراسة  –مسائل العبادات اليت خيتلف فيها الفرض كالنفل  772
 عبداللطيف

 ق8/1/2445 أ.د. حسٌن بن عبدهللا العبيدي الفقو  ماجستًن
 رللس الكلية 

 

  ىػ6/6/2444  الفقو  ماجستًن مشروع  .  -مجعان كدراسة  –ادلسائل الفقهية ادلبنية على القياس األكلوم عند ابن قدامة  773

 ىػ18/4/2445 أ.د. فاطمة بنت دمحم اجلار هللا  الفقو  دكتوراه  حصة بنت عبدالرمحن الرفيق النوازؿ الفقهية ادلتعلقة ابلقرآف الكرمي  774
 رللس الكلية 

 

775 

أ.د. فهد بن عبدالكرمي السنيدي )  الفقو دكتوراه  وفاء بنت دمحم السديس األحكاـ الفقهية ادلتعلقة ابذلرموانت 
 مشرفاً رئيسياً (

شرفاً و د. رايض بن دمحم العشبان ) م
 مساعداً ( 

  ق29/4/2445



 ق4/5/2445 د. عبًن بنت علي ادلديفر الفقو  ماجستًن  ميمونة بنت منصور القاضي .  -مجعان كدراسة  –ادلسائل الفقهية ادلعتربي فيها السن  776
 رللس الكلية 

 

 ق1/6/2445 الرزين  د. أمحد بن دمحم الفقو  ماجستًن  دمحم بن سعد بن عبدالعزيز العسكر قلب الدين  777
 رللس الكلية 

 

 ىػ14/6/2445 أ.د. عبدهللا بن دمحم العمراين  الفقو  دكتوراه  حاًب بن فاحل ادلدرع  .  -دراسة فقهية تطبيقية  –الوساطة اإللكًتكنية  778
 رللس الكلية 

 

 ىػ14/6/2445 د. زيد بن سعد الغنام  الفقو  ه دكتورا دمحم بن عبدالكرمي احلميدي  استدراكات اإلماـ أمحد يف غري العبادات  779
 رللس الكلية 

 

 ىػ26/6/2445 د. أمحد بن علي موايف  الفقو  دكتوراه  وفاء بنت عمر السبيعي  .  -دراسة فقهية  –األلعاب االلكًتكنية ادلعاصرة  781
 رللس الكلية 

 

 14/6/2445 د. فهد بن عبدالعزيز الداود  الفقو  ماجستًن د عبدالرمحن بن سعد احلي األحكاـ الفقهية ادلتعلقة ابلنـو  781
 رللس الكلية 

 

 ىػ2/7/2445 أ.د. سعد بن تركي اخلثالن الفقو  دكتوراه  عبدهللا بن راضي الشمري .  -دراسة فقهية تطبيقية  –اإلعانة على اإلمث كأثرىا يف ادلعامالت ادلالية  782
 رللس الكلية 

 

783 
صَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من ابب ما يفسد الصـو كيوجب الكفارة إىل ادلسائل اليت ن

 مجعان كدراسة .  –هناية ابب الفدية 

 ق14/6/2445 د. عبًن بنت علي ادلديفر الفقو  ماجستًن  بشرى بنت ىذال آل ظافر 
 رللس الكلية 

 

 14/6/2445 د. أمحد بن دمحم الرزين  الفقو  ماجستًن دمحم توندي .  -ة مجعا كدراس –ادلسائل الفقهية ادلعللة ابلضركرة يف الطهارة كالصالة  784
 رللس الكلية 

 

785 
ادلسائل اليت حيكي فيها رجوع اإلماـ أيب حنفية كصاحبيو من بداية كتاب الطالؽ إىل 

 .  -مجعان كدراسة  –هناية كتاب الوكالة 

 ق2/7/2445 جد د. سامي بن عبدالعزيز ادلا الفقو  ماجستًن مًنزا موسيتش
 رللس الكلية 

 

 ق14/6/2445 د. عبًن بنت علي ادلديفر الفقو  ماجستًن  نورة بنت دمحم ادلوسى  أحكاـ قراءة القرآف الكرمي 786
 رللس الكلية 

 



  ق16/6/2444 د ادللحم د. سليمان بن أمح الفقو ماجستًن  علي بن رميح الرميح  -مجعان كدراسة  –اآلراء الفقهية احملكـو عليها ابلشذكذ  787

 17/6/2444 د. عدالن بن غازي الشمري الفقو  ماجستًن مسية بنت علي العجالن  النوازؿ يف الصياـ  788
 رللس الكلية 

 

 17/6/2444 أ.د. فهد بن عبدالكرمي السنيدي  الفقو  دكتوراه  أمحد أواليوال عبدالسالم  النيابة القضائية يف احلق اخلاص يف فقو األسرة  789
 رللس الكلية

 

 4/7/2444 أ.د . صاحل بن عثمان اذلليل  الفقو  دكتوراه دمحم بن أمحد أاب اخليل  -دراسة فقهية أتصيلية  –البنك الوقفي  791
 رللس الكلية 

 

 ق1/7/2444 الشبل  د. عبدالعزيز بن إبراىيم الفقو  ماجستًن يوسف بن دمحم جعفري  نوافل صالة ادلنفرد اليت ال زبتص ابلليل  791
 رللس الكلية 

 

792 
ادلسائل اليت حكي فيها الرجوع عن عن اإلماـ أيب حنيفةى كصاحبيو يف العبادات 

 .  -مجعان كدراسةن  –كالنكاح 

 24/6/2444 د. عبداحلافظ أبو محيدة الفقو  ماجستًن أنتون تًنيشامكا
 رللس الكلية 

 

 ق1/7/2444 د. عبدالعزيز بن إبراىيم الشبل  الفقو  ماجستًن عاصم بن علي الزىراين  مالت ادلالية األحكاـ ادلتعلقة ابألخالؽ يف ادلعا 793
 رللس الكلية

 

794 
ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من أكؿ ابب ادلوصى لو إىل مسألة بيع 

  -مجعان كدراسة  –ادلكاتب يف ابب الكتابة 

 ق7/5/2444 د. دمحم بن سعود اخلميس فقو ال ماجستًن خولة بنت فهد ادلقحم 
 رللس الكلية 

 

795 
ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من ابب الزان مسألة الوطء يف نكاحو سلتلفو يف 

  -مجعا كدراسةن  –صحتو إىل ابب الذكاة 

 ق21/1/2445 د. دمحم بن سعود اخلميس  الفقو  ماجستًن أروى بنت عبدهللا الدوسري
 س الكليةرلل

 

796 
ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من أكؿ ابب جزاء الصيد إىل آخر ابب قسمة 

  -مجعان كدراسةن  –الغنيمة 

 26/4/2444 د. دمحم بن سعود اخلميس  الفقو  ماجستًن غادة بنت انمي آل انمي 
 رللس الكلية 

 



 6/6/2444 أ.د. صاحل بن عثمان اذلليل  الفقو  ماجستًن ذيب بن سلطان الدوسري .  -ة تطبيقية دراسة أتصيلي –أثر النية يف ادلعامالت ادلالية  797
 رللس الكلية 

 

 ق18/5/2444 د. فهد بن عمر ادلشعل  الفقو  ماجستًن عمر بن عبدالعزيز الغداين  احلكمية يف العبادات  798
 رللس الكلية 

 

 ق18/5/2444 د. سليمان بن أمحد ادللحم  الفقو  ماجستًن ىيثم بن عبدهللا اجمللي ؼ من أكؿ الطهارة إىل هناية صفة الصالة ادلسائل اليت أطلق ادلرداكم فيها اخلال 799
 رللس الكلية 

 

811  

ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من مسألة إذا نفى من ال ينتفي كقاؿ : إنو من  

ح مسلم ذميا أك حره عبدان مث أسلم اجملركح زان " يف كتاب اللعاف إىل مسألة " لو جر 

 كعتق كمات فال قود كعليو دية حرٌو مسلم يف ابب شركط القصاص مجعان كدراسةن 

 ق5/1/2444 د. وفاء غنيمي دمحم غنيمي  الفقو  ماجستًن عهود بنت دمحم آل طالب
 رللس الكلية 

 

811 
التالف كقت التلف يف ابب  ادلسائالليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من مسألة قيمة

 مجعان كدراسة  –اخليار إىل آخر ابب القرض 

  ق6/6/2444 د. صغًن أمحد دمحم حنيف األنصاري الفقو  ماجستًن عبًن بنت مطر ادلطًني 

812 
مجعان كتوثيقان كدراسة –ادلسائل اليت بناىا اإلماـ أمحد على قوؿ الصحايب يف العبادات 

-  

  ق44/4/2444 د. عدالن بن غازي الشمري الفقو  دكتوراه  ل فراين وفاء بنت عبدالرمحن آ

813 
ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من ابب الكتابة مسألة بيع ادلكاتب إىل آخر 

  -مجعان كدراسة  –ابب أنكحة الكفار 

 ق17/1/2444 د. عبداحلافظ أبو محيدة  الفقو  ماجستًن رمي بنت عبدالعزيز النفيسة 
 رللس الكلية 

 

814 
ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من كتاب الصيد إىل ابب طريقة احلكم كصفتو 

  -مجعان كدراسة –

  ق14/4/2444 د. عبداحلافظ أبو محيدة  الفقو  ماجستًن  حنان بنت عبدالرمحن العليوي 

 ق17/1/2444 د. أمحد بن دمحم اخلضًني  الفقو  ماجستًن  ليلى بنت سلمان اجلابريمسأألة : ما لو مل يعلم ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من ابب اإلجارة  815
 رللس الكلية 

 



  -مجعان كدراسة  –ابلعيًب حىت فرغت ادلدة إىل آخر ابب إحياء ادلواًت 

816 

داؽ ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من كتاب الصداؽ مسأألة : تسمية الص

يف العقد إىل ابب صريح الطالؽ ككنايتو مسألة : تعبري الزكج عن طالؽ زكجتو بقولو : 

 -مجعان كدراسة  -بعتك ألىلك 

 ق26/4/2444 د. دمحم بن حسن آل الشيخ  الفقو  ماجستًن  أمساء بنت دمحم الدخيل
 رللس الكلية 

 

817 
رىن إىل مسألة تدبري السفيو ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أنو ادلذىب من أػوؿ ابب ال

  -مجعان كدراسة  –من كتاب احلجر 

  ق26/4/2444 أ.د. فاطمة بنت دمحم اجلار هللا  الفقو  ماجستًن نورا بنت عبدهللا اجلوىر

818 
ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىبي من ابب صالة اجلماعة مسألة قراءة ادلأمـو 

  -مجعان كدراسة  –الة العيدين حاؿى جهر اإلماـ إىل آخر ابب ص

  ق6/6/2444 د. عبداحلافظ أبو محيدة  الفقو  ماجستًن أمساء بنت علي الشلعان 

819 
ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من كتاب الطالؽ ابب ما خيتلف فيو عدد 

  -مجعان كدراسة  –الطالؽ إىل كتاب اللعاف مسألة لو نفى من ال ينتفي 

ق 6/6/2444 د. صغًن أمحد دمحم حنيف الفقو  ماجستًن  نت علي اللحيدان مارية ب
 رللس الكلية 

 

 12/5/2444 د. دمحم بن عبداللطيف البنا  الفقو  ماجستًن ادلها بنت سلطان ادلطلق  األحكاـ ادلتعلقة ابألخالؽ كاآلداب يف العقوابت كاألطعمة كاألدياف   811
 رللس الكلية 

 

811 
د. فهد بن عبدالرمحن ادلشعل ) مشرفاً  الفقو  دكتوراه  ىيفاء بنت دمحم السديس لفقهية ادلتعلقة أبمراض القولوف كادلستقيم كما يتبعهما األحكاـ ا

رئيسا (و د. وليد بن دمحم اخلزمي ) مشرفاً 
 مساعداً ( 

 ق 9/7/2444
 رللس الكلية 

 

 ق14/4/2444 د. صاحل بن أمحد الوشيل  الفقو  ماجستًن إمساعيل بن دمحم األمحري   -ة مجعان كدراس –ادلسائل اليت ال يستحلف فيها قضاءن  812
 رللس الكلية 

 

 ق9/7/2444 د. دمحم بن سعد الدوسري الفقو  ماجستًن  مشاعل بنت عبدالرمحن ادلطلق  اختيارات ابن قدامة ادلقدسي الفقهية من أكؿ كتاب اجلناايت إىل هناية كتاب اإلقرار  813
 رللس الكلية 

 



814 
ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من أكؿ كتاب الطهارة إىل هناية ابب ادلسح 

  -مجعان كدراسة  –على اخلفني 

 ق14/4/2444 د. مىن بنت راجح الراجح  الفقو  ماجستًن بدور بنت دمحم ادلهيدب
 رللس الكلية 

 

815 
من أكؿ ابب صفة الصالة إىل مسألة قراءة  ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب

  -مجعان كدراسة  –ادلأمـو حاؿى جهر اإلماـ يف ابب صالة اجلماعة 

 ق 14/4/2444 د. مىن بنت راجح الراجح  الفقو  ماجستًن  سارة بنت مجال سليمان 
 رللس الكلية  

 

816 
ق السفيو إىل ابب ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من كتاب احلجر مسألة عت

  -مجعان كدراسة  –اإلجارة مسألة العلم ابلعيب بعد فراغ ادلدة 

 ق14/4/2444 د. مىن بنت راجح الراجح  الفقو  ماجستًن  ىديل بنت خالد الصامل 
 رللس الكلية 

 

817 
 –ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من ابب اجلعالة إىل آخر كتاب الوصااي 

  -سة مجعان كدرا

 ق14/4/2444 د. مىن بنت راجح الراجح  الفقو  ماجستًن نورة بنت عبدالرمحن احلديثي 
 رللس الكلية 

 

818 
ادلسائل اليت نصَّ ادلرداكم أهنا ادلذىب من ابب نواقض الوضوء إىل ابب إزالة 

  -مجعان كدراسة  –النجاسة مسأألة يسري بوؿ ادلأكوؿ كركثو 

 ق 14/4/2444 د. مىن بنت راجح الراجح  الفقو  جستًن ما سارة بنت دمحم اليحٍن 
 رللس الكلية 

 

 26/22/2444 أ.د. فاطمة بنت دمحم اجلار هللا  الفقو دكتوراه مالك بنت دمحم السدييس الفركؽ بني الفركع الفقهية عند ادلالكية يف االعتكاؼ كاحلج  819
 رللس الكلية 

 

 ق4/2/2444 د. دمحم بن حسن آل الشيخ  الفقو  ماجستًن  أمساء بنت عبداحملسن بن سعيد  القتاؿ بني ادلسلمني األحكاـ الفقهية ادلتعلقة بفتنة  821
 رللس الكلية 

 

821 
مجعان  –الفركؽ بني الفركع الفقهية عند ادلالكية من اجلناايت إىل آخر ابب الردة 

  -كدراسة 

 ق17/1/2444  بن عثمان اذلليلأ.د. صاحل الفقو  دكتوراه علياء بنت عثمان أاب اخليل
 رللس الكلية 

 

أ.د. عبدهللا بن مبارك آل سيف ) مشرفا  الفقو  دكتوراه سلطان بن دمحم اجلاسر  -دراسة فقهية  –اخلزينة البنكية  822
رئيسا ( و أ.د. دمحم بن إبراىيم السحيباين 

 ق21/1/2444
 رللس الكلية 

 



 ) مشرفاً مساعداً ( 

 14/22/2444 د. سعد بن عبدالعزيز الشويرخ  الفقو  ماجستًن رحاب بنت خالد القاسم  ادية يف غري العبادات األجناس ادل 823
 رللس الكلية 

 

824 
الفركؽ الفقهية عند ادلالكية من ابب الذكاة إىل هناية ما اختٌص بو النيب ملسو هيلع هللا ىلص من 

 -مجعان كدراسةن  –األحكاـ 

 ق 9/7/2444 د. عدالن بن غازي الشمري الفقو  كتوراهد  ماجد بن بالل شربة 
 رللس الكلية 

 

 18/4/2445 أ.د. مساعد بن قاسم الفاحل  الفقو  دكتوراه  عبدالرمحن بن إبراىيم الرزق   -دراسة فقهية  –النوازؿ يف احلرب  825
 رللس الكلية 

 

ماجستًن  عامر بن إبراىيم الزوعاين   ) تكميلي  –دراسة فقهية  –تسديد الديوف البنكية ادلؤجلة  826
 موازي 

 ق8/4/2445 أ.د. الوليد بن عبدالرمحن آل فراين  الفقو 
 رللس الكلية 

 

  ه13/11/1435 د. سليمان بن أمحد ادللحم الفقو  دكتوراه  اديأمحد بن دمحم العم -دراسة فقهية تطبيقية  –اجلمع بني العقود ادلالية  827

  ه27/12/1435 د. عبًن بنت علي ادلديفر الفقو ماجستًن أروى بنت عبدالعزيز اخلرجيي  ية ادلتعلقة دبرض الزىادير األحكاـ الفقه 828

ماجستًن  فهد بن أمحد الشفًن  النوازؿ يف األعذار ادلسقطة للجمعة كاجلماعة 829
 موازي

  ه27/12/1435 أ.د. فهد بن عبدالرمحن ادلشعل  الفقو 

ماجستًن  ىدى بنت فهد اجلريوي   أركاف الطهارة 831
 موازي 

  ه27/12/1435 د. وفاء بنت عبدالعزيز السويلم  الفقو 

831 
ربقيقان -ىػ 614 - 556شرح ادلقنع لبهاء الدبن عبدالرمحن بن إبراىيم ادلقدسي 

 -كدراسة 

 رللس الكلية  د. خالد بن سعد اخلشالن الفقو دكتوراه نصف بن عيسى العصفور 
 ه4/1/1436

 

832 
مجعان  -اختيارات ابن القيم يف األطعمة كاألدياف كالنذكر كالقضاء كالشهادات كاإلقرار 

 كدراسة

 رللس الكلية  أ.د. حسٌن بن عبدهللا العبيدي  الفقو  ماجستًن  خالد بن ماجد الرشيد 
 ه4/1/1436

 



ماجتسًن  دعيج الدعيج انيف بن  النوازؿ الفقهية ادلتعلقة دبكاتب الدعوة كتوعية اجلاليات  833
 موازي

 ه18/1/1436 أ.د.دمحم بن حسن آل الشيخ  الفقو 
 رللس الكلية

 

 ه25/1/1436 د. عبدالرمحن بن عايد العايد  الفقو  ماجستًن دمحم بن عبدالرمحن الوىييب  دراسة فقهية تطبيقية -صندكؽ التكافل يف شركات التأمني التكافلي  834
 رللس الكلية

 

 ه25/1/1436 د. انصر بن دمحم ادلنيع  الفقو  ماجستًن  دمحم بن عبدهللا اللحيدان  ئل اليت خالف فيها اإلماـ مالك عمل أىل ادلدينةادلسا 835
 رللس الكلية

 

 ه25/1/1436 د. فهد بن عبدالعزيز الداود  الفقو  ماجستًن  دمحم بن علي العبودي األحكاـ الفقهية ادلتعلقة ابحلديث النبوم الشريف 836
 رللس الكلية 

 

837 
ادلسائل الفقهية ادلبنية على القياس األكلوم عند ابن قدامة من كتاب الغضب إىل 

 مجعان كدراسة -هناية كتاب العتق

 ه11/2/1436 د. محد بن إبراىيم احليدري  الفقو  ماجستًن  صيتو بنت فهد الغزي 
  رللس الكلية

 

838 
ياس األكلوم عند ابن قدامة يف ادلعامالت من ابب ادلسائل الفقهية ادلبنية على الق

 مجعان كدراسة -البيع إىل هناية ابب العارية 

 ه11/2/1436 د. محد بن إبراىيم احليدري الفقو  ماجستًن آمنة بنت علي النفيسة 
 رللس الكلية

 

839 
كاحلج ادلسائل الفقهية ادلبنية على القياس األكلوم عند ابن قدامة يف الزكاة كالصياـ 

 مجعان كدراسة -كاجلهاد 

 ه11/2/1436 د. محد بن إبراىيم احليدري الفقو  ماجستًن  امتنان بنت علي بن عبدهللا احملسن 
 رللس الكلية

 

841 
 -ادلسائل الفقهية ادلبنية على القياس األكلوم عند ابن قدامة يف اجلناايت كاألقضية 

 مجعان كدراسة

 ه11/2/1436 د. محد بن إبراىيم احليدري الفقو  ماجستًن حصة بنت عبدهللا ادلطلق
 رللس الكلية

 

841 
 -ادلسائل الفقهية ادلبنية على القياس األكلوم عند ابن قدامة يف الطهارة كالصالة 

 مجعان كدراسة

 ه17/2/1436 د. محد بن إبراىيم احليدري  الفقو  ماجستًن عبود حسٌن عبدالباقي ادلسلماين 
  رللس الكلية

 

  ه24/2/1436 أ.د. عبدهللا بن مبارك آل سيف  الفقو ماجستًن  عبدالعزيز بن دمحم العبيد هللا  ادلسائل اليت حكى فيها ابن قدامة إمجاعان سكوتيان يف الكايف شلا ليس يف ادلغين 842



 رللس الكلية  موازي

 ه1/3/1436 د. وفاء بنت عبدالعزيز السويلم  الفقو  دكتوراه مها بنت عبدهللا السياري ادلسائل الفقهية ادلبنية على السنة الًتكية 843
 رللس الكلية

 

 ه1/3/1436 د. عمر بن دمحم العجالن الفقو  ماجستًن سارة بنت عبدهللا السيف أحكاـ اجللوس يف كتاب الصالة 844
 رللس الكلية 

 

 ه8/3/1436 د. خالد بن سعد اخلشالن  الفقو  ماجستًن  يد آل مهران ادلريتركي بن عب ادلسائل اليت تعدد فيها طرؽ حكاية األقواؿ عند احلنابلة 845
 رللس الكلية

 

846 
مجعان كدراسة من ابب إخراج  -ادلسائل الفقهية اليت أطلق ادلرداكم فيها اخلالؼ 

 الزكاة إىل هناية ابب اخليار يف البيع

 ه8/3/1436 دمحم العجالن د. عبداحلكيم بن  الفقو  ماجستًن  عبدالرمحن بن دمحم ادلهنا 
 رللس الكلية 

 

847 
ادلسائل اليت نص ادلرداكم أهنا ادلذىب من أكؿ فصل زكاة الغنم إىل آخر مقدمة  

 مجعان كدراسة -كتاب  الصياـ 

 ه22/3/1436 د. فاتن بن دمحم ادلشرف الفقو  ماجستًن نوال بنت عبدالعزيز اخلرجيي 
  رللس الكلية

 

848 
ادلرداكم أهنا ادلذىب من أكؿ ابب صالة الكسوؼ إىل مسألة زكاة ادلسائل اليت نص 

 مجعان كدراسة -الغنم من كتاب الزكاة 

 ه22/3/1436 د. فاتن بنت دمحم ادلشرف الفقو  ماجستًن  إيثار بنت عبدهللا اجلوىر 
 رللس الكلية

 

ماجستًن  خلود بنت عبدهللا اجلرب أركاف ادلناسك  849
 موازي 

 ه22/3/1436 بن سعد الغنام  د. زيد الفقو 
 رللس الكلية

 

   أ.د. فهد بن عبدالرمحن ادلشعل  الفقو  دكتوراه عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالسالم  دراسة فقهية -ادلقادير الشرعية معادلة ابلوحدات ادلعاصرة  851

   د. خالد بن دمحم ادلاجد  الفقو  ماجستًن   احلميد عبدالعزيز بن دمحم احلقوؽ ادلالية ادلًتتبة على القصاص كاحلدكد كموجباهتما 851

   د. فاتن بنت دمحم ادلشرف الفقو  ماجستًن  أروى بنت دمحم الرتكي  إجياد ادلساكن كادلنشآت من أمواؿ الزكاة 852

 ىػ24/4/2446 أ.د فهد بن عبدالرمحن ادلشعل الفقو دكتوراه المعبدالعزٌز بن عبدهللا بن عبدالس دراسة فمهٌة -الممادٌر الشرعٌة معادلة بالوحدات المعاصرة     853
 رللس الكلية

 



ىػمج24/4/2446 د.خالد بن دمحم ادلاجد الفقو ماجستًن عبدالعزٌز بن دمحم الحمٌد الحموق المالٌة المترتبة على المصاص والحدود وموجباتهما 854
 رللس الكلية

 

 ىػ24/4/2446 د.فاتن بنت دمحم ادلشرف الفقو ماجستًن أروى بنت دمحم الرتكي زكاةإٌجاد المساكن والمنشآت من أموال ال 855
 رللس الكلية

 

 ق19/4/2446 د.ىيلة بنت عبدالعزيز اليابس الفقو ماجستًن أروى بنت عبدالرحمن السدحان األحكام الفمهٌة المتعلمة بالبدائل الصناعٌة فً جسم اإلنسان 856
 رللس الكلية

 

 ىػ24/5/2446 أ.د مساعد بن قاسم الفاحل الفقو دكتوراه فٌصل بن خالد التوٌجري ة الفمهٌة عند الحنابلة من الفرائض إلى نهاٌة اإللرارالمعاٌا 857
 رللس الكلية

 

 ىػ24/5/2446 أ.د فهد بن عبدالكرمي السنيدي الفقو ماجستًن مها بنت عبدالرحمن الداغري دراسة فمهٌة -التوائم المتالصمة  858
 رللس الكلية

 

859 
 ماجستًن بندر بن ناصر الجمعة الكلٌات الفمهٌة عند المالكٌة فً كتاب الصالة

 موازي
 ىػ24/5/2446 د. خالد بن دمحم الماجد الفقو

 رللس الكلية
 

 ق14/5/2446 أ.د.عبدهللا بن مبارن آل سٌف الفقو ماجستًن عمٌش بن حسن األسمري النوازل فً الموارٌث 861
 ليةرللس الك

 

861 
 ماجستًن  عبدهللا بن سحمً السبٌعً النوازل الفمهٌة المتعلمة بحلمات تعلٌم المرآن والدور النسائٌة

 موازي
 ق14/5/2446 د. عبدالحكٌم بن دمحم العجالن       الفقو

 رللس الكلية
 

862 
) إرشاد المحتاج إلى شرح المنهاج البن لاضً شهبة من أول الكتاب 

 تحمٌماً ودراسة -صالة الجماعة إلى نهاٌة كتاب 

 ق21/6/2446 أ.د/الولٌد بن عبدالرحمنآل فرٌان الفقو دكتوراه عبدهللا بن فهد الهوٌمل
 رللس الكلية

 

863 
 ماجستًن  رهام بنت دمحم المفلح األركان فً الجنائز والزكاة والصوم

 موازي
د. ٌحٌى بن علً العمري  الفقو

 )مرشد(
 ق21/6/2446

 رللس الكلية
 

864 
 ماجستًن  سهى بنت صالح الدغٌشم األحكام الفمهٌة المتعلمة بالخلف فً الخبر فً العبادات

 موازي
أ.د. حسٌن بن عبدهللا العبٌدي)  الفقو

 مرشد(
 ق21/6/2446

 رللس الكلية
 

865 
 ماجستًن  عبدالرحمن بن عبدهللا البلٌهد أحكام التهنئة فً الفمه اإلسالمً

 موازي
 ق21/6/2446 ن عبدهللا آل لروند. زٌد ب الفقو

 رللس الكلية
 



 ق29/6/2446 د. عبدهللا بن عبدالعزٌز التمٌمً الفقو ماجستًن آدم صالح شكرو أثر الظن فً الزكاة والحج والبٌوع والنكاح  866
 رللس الكلية

 

 ق29/6/2446 زٌد بن عبدهللا آل لرون د. الفقو ماجستًن هٌا بنت عبدالعزٌز المرٌفك دراسة فمهٌة -الصورٌة فً فمه األسرة  867
 رللس الكلية

 

 ق29/6/2446 أ.د. عبدهللا بن مبارن آل سٌف الفقو ماجستًن حمود بن عوٌض المطٌري النوازل فً عمد عمل األجٌر الخاص 868
 رللس الكلية

 

 ق16/6/2446 . سعد بن عبدالعزٌز الشوٌرخد الفقو دكتوراه عبدالرحمن بن حمود الخضٌري األحكام الفمهٌة المتعلمة بطب األسنان 869
 رللس الكلية

 

 ق16/6/2446 د. زٌد بن سعد الغنام الفقو دكتوراه عبدهللا بن عبدالعزٌز المسند  زكاة األراضً ونوازلها 871
 رللس الكلية

 

 ق16/6/2446 د. أحمد بن دمحم الرزٌن الفقو ماجستًن إبراهٌم بن دمحم الفوزان الحكمٌة فً البٌع 871
 رللس الكلية

 

 ق16/6/2446 د. عبدالحكٌم بن دمحم العجالن الفقو ماجستًن أنفال بنت عبدهللا الحنتوش أحكام المرافك الترفٌهٌة العامة فً الفمه اإلسالمً  872
 رللس الكلية

 

873 
 ماجستًن خالد بن راشد الدوسري أحكام االستفتاح فً الصالة

 موازي
 ق16/6/2446 عزٌز التمٌمًد. عبدهللا بن عبدال الفقو

 رللس الكلية
 

874 
مسائل فمهٌة حكى فٌها ابن لدامة فً المغنً إجماعاً سكوتٌاً فً العبادات 

 جمعاً ودراسة -

 ماجستًن  محٌمٌد بن بهٌان الشمرانً
 موازي

د. حمد بن إبراهٌم  الفقو
 الحٌدري)مرشد(

 ق24/7/2446
 رللس الكلية

 

875 
 ماجستًن  خلود بنت عبدهللا المبرد ح والخلع والطالقاألركان فً العتك والنكا

 موازي
د. وفاء بنت غنٌمً  الفقو

 الغنٌمً)مرشد(
 ق24/7/2446

 رللس الكلية
 

876 
إرشاد المحتاج إلى شرح المنهاج البن لاضً شهبة من أول باب صالة 

 تحمٌماً ودراسة -المسافر إلى نهاٌة كتاب الحج 

أ.د. الولٌد بن عبدالرحمن آل  الفقو دكتوراه مسفر بن عبدالرحمن المحطانً
 فرٌان

 ق24/7/2446
 رللس الكلية

 

 ق24/7/2446 د. فاتن بنت دمحم المشرف الفقو ماجستًن أروى بنت ناصر الجالل المسائل الفمهٌة المبنٌة على السنة التمرٌرٌة 877
 رللس الكلية

 



 

 

878 
جمعاً ودراسة  -       المسائل الفمهٌة التً أطلك المرداوي فٌها الخالف 

 من الربا إلى نهاٌة الخلع -

 ق14/7/2446 د. عبدالحافظ ٌوسف أبو حمٌدة        الفقو ماجستًن مٌمونة بنت عبدهللا المصٌر
 رللس الكلية

 

 ق25/8/2446 أ.د. سعد بن تركً الخثالن الفقو ماجستًن ابتسام بنت عبدالرحمن األطرم دراسة فمهٌة تطبٌمٌة -محافظ التموٌل  879
 رللس الكلية

 

 ق25/8/2446 د. منى بنت راجح الراجح الفقو دكتوراه أمل بنت دمحم المحٌذٌف دراسة فمهٌة -استخدامات اللٌزر التجمٌلٌة  881
 رللس الكلية

 

 ق25/8/2446 عبدالعزٌز الماجدد. سامً بن  الفقو ماجستًن مارٌة بنت عبدهللا الخرعان أحكام اإلخبار فً المعامالت المالٌة وفمه األسرة 881
 رللس الكلية

 

 ق25/8/2446 د. أمل بنت إبراهٌم الدباسً الفقو ماجستًن لولوة بنت صالح السنٌدي مسائل العبادات المختصة بالزوجٌن 882
 رللس الكلية

 

883        


