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 1 هـ 27/7/1438حتديث : 

 مالحظات المناقشة تاريخ التسجيل تاريخ اسم المشرف الجنسية الباحث اسم عنوان الرسالة م

  هـ26/8/1406 هـ1/5/1400 د.طه بن جابر  العلواين أردين العزيز حريزعبداملعز بن عبد حتقيق املنتخب من احملصول للفخر الرازي .  1

كتاب قواطع األدلة أليب املظفر السمعاين ـ دراسة   2
 قيقا .وحت

  هـ29/7/1408 هـ23/2/1401 أ.د. أمحد بن علي سري املباركي سعودي عبد اهلل بن حافظ حكمي

  هـ4/5/1409 هـ24/5/1401 د.عيد عليوه زهران سعودي مساعد بن معتق املعتق حتقيق شرح املغين يف أصول الفقه ملنصور القاءاين .  3

ة تيمية ـ دراس كتاب املسودة يف أصول الفقه آلل  4
 وحتقيقا .

  هـ11/2/1405 هـ23/7/1401 د.أمحد بن يونس سكر سعودي أمحد بن إبراهيم الذروي

  هـ24/8/1406 هـ18/8/1401 العلوايند. طه بن جابر  سعودي حممد بن عبد الرزاق الدويش حتقيق اجلزء األول من كتاب البحر احمليط للزركشي .  5

يف أصول حتقيق كتاب تشنيف املسامع جبمع اجلوامع   6
 الفقه أليب عبد اهلل الزركشي .القسم األول

  هـ2/4/1407 هـ18/8/1401 أ.د. أمحد بن علي سري املباركي سعودي موسى بن علي فقيهي

الفائق يف أصول الفقه لصفي الدين اهلندي ـ دراسة   7
 وحتقيقا .

 بنالشيخ: عبد اهلل  سعودي علي بن عبد العزيز العمرييين
 نعبد الرمحن الغديا

  هـ2/5/1405 هـ27/1/1402

حتقيق القسم الثاين من أصول ابن مفلح مع بيان   8
اختالف األئمة األربعة يف األدلة املختلف فيها من 

 خالل دراسة وحتقيق الكتاب .

 بنالشيخ:عبد اهلل  سعودي فهد بن حممد السدحان
 عبد الرمحن الغديان

  هـ29/8/1404 هـ12/2/1402

س األصول يف شرح احملصول للقرايف اجلزء األول من نفائ  9
 ـ دراسة وحتقيقا .

  هـ19/8/1406 هـ7/4/1402 د. طه بن جابر العلواين سعودي عياض بن نامي السلمي

اجلزء الثاين من نفائس األصول يف شرح احملصول للقرايف   10
 ـ دراسة وحتقيقا .

  هـ23/8/1407 هـ8/2/1403 لسعيدالرمحن ا أ.د.عبد العزيز بن عبد سعودي عبد الكرمي بن علي النملة

اجلزء الثالث من نفائس األصول يف شرح احملصول   11
 للقرايف ـ دراسة وحتقيقا .

  هـ16/10/1408 هـ1/6/1403 الرمحن السعيد أ.د.عبد العزيز بن عبد سعودي عبد الرمحن بن عبد العزيز املطري
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 مالحظات المناقشة تاريخ التسجيل تاريخ اسم المشرف الجنسية الباحث اسم عنوان الرسالة م

  هـ19/11/1407 هـ19/8/1404 أ.د.عبد اهلل بن عبد اهلل الزايد عماين الكنديإبراهيم بن أمحد  ابن القيم اجلوزية ومواقفه األصولية .  12

القواعد الفقهية يف بايب العبادات واملعامالت من خالل    13
 كتاب املغين البن قدامة .

  هـ25/12/1410 هـ3/9/1404 الرمحن الربيعة أ.د.عبد العزيز بن عبد سعودي عبد اهلل بن عيسى العيسى

  هـ23/3/1409 هـ13/2/1405 الرمحن الربيعة أ.د.عبد العزيز بن عبد سعودي أمحد بن حممد العنقري م الشرعية ـ دراسة وتطبيقا .تعليل األحكا  14

اجلزء األول من كتاب هناية الوصول إىل علم األصول   15
 لصفي الدين اهلندي ـ دراسة وحتقيقا .

  هـ20/12/1411 هـ3/8/1405 ركيأ.د.أمحد بن علي سري املبا سعودي صاحل بن سليمان اليوسف

اجلزء الثاين من كتاب هناية الوصول إىل علم األصول   16
 لصفي الدين اهلندي ـ دراسة وحتقيقا .

  هـ16/6/1411 هـ2/9/1405 أ.د.أمحد بن علي سري املباركي سعودي سعد بن سامل السويح

القواعد األصولية املتعلقة باألدلة يف العبادات   17
كتاب املغين البن قدامة ـ دراسة تطبيقية واملعامالت من  

 مقارنة بكتاب الروضة .

  هـ29/11/1411 هـ15/7/1406 د.مصطفى بن سعيد اخلن سعودي جربيل بن حممد البصيلي

  هـ24/4/1413 هـ29/7/1406 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني سعودي عبد الرمحن بن عبد اهلل الشعالن أصول فقه اإلمام مالك النقلية .  18

الفروق يف مسائل احلكم عند األصوليني ـ دراسة نظرية   19
 تطبيقية .

  هـ22/12/1412 هـ4/9/1406 الرمحن الربيعة أ.د.عبد العزيز بن عبد إمارايت راشد بن علي احلاي

  هـ5/5/1414 هـ14/6/1408 ن الربيعةالرمح أ.د.عبد العزيز بن عبد سعودي عبدالعزيز بن عبد الرمحن املشعل أبو احلسن الكرخي وآراؤه األصولية .  20

  هـ3/1/1412 هـ25/8/1408 اهلل الدرويش د.عبد الرمحن بن عبد سعودي علي بن سعد الضوحيي آراء املعتزلة األصولية ـ دراسة وتقوميا    21

قواعد االستنباط من ألفاظ األدلة عند احلنابلة وآثارها   22
 الفقهية .

  هـ27/8/1412 هـ10/9/1408 أ.د.عبد العزيز بن عبدالرمحن السعيد سعودي عبد احملسن بن عبد العزيز الصوّيغ
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  هـ5/5/1414 هـ7/11/1408 أ.د.أمحد بن علي سري املباركي سعودي صاحل بن عبد العزيز العقيل قوادح القياس عند األصوليني .  23

حتقيق ودراسة اجلزء األول من كتاب كاشف معاين   24
أليب إسحاق السراج البديع يف بيان مشكله املنيع 

 اهلندي ـ من أول الكتاب إىل أول باب السنة .

  هـ16/11/1414 هـ7/11/1408 د.عبد الرمحن بن حممد السدحان سعودي حيىي بن عبد اهلل السعدي

أصول الفقه عند القاضي عبد الوهاب ـ مجعا وتوثقيا   25
 ودراسة .

  هـ29/12/1413 هـ18/5/1409 اب الباحسنيالوه د. يعقوب بن عبد سعودي عبد احملسن بن حممد الريس

حتقيق ودراسة كتاب التحبري شرح التحرير للمرداوي من   26
 القياس إىل آخر الكتاب ـ القسم الثالث .

  هـ22/6/1416 هـ29/7/1409 أ.د.أمحد بن علي سري املباركي سعودي أمحد بن حممد السراح

 حتقيق ودراسة القسم األول من  كتاب التحبري شرح  27
التحرير للمرداوي من أول الكتاب إىل آخر مباحث 

 السنة .

  هـ8/8/1417 هـ14/5/1410 أ.د.أمحد بن علي سري املباركي سعودي عبد الرمحن بن عبد اهلل اجلربين

  هـ28/5/1415 هـ5/6/1410 يشاهلل الدرو  د.عبد الرمحن بن عبد سعودي عبد اهلل بن زيد املسلم آراء أيب إسحاق االسفراييين ـ مجعا وتوثيقا ودراسة .  28

حتقيق ودراسة القسم الثاين من كتاب الفوائد السنية   29
شرح األلفية يف أصول الفقه للربماوي من أول مباحث 

 العموم واخلصوص إىل آخر الكتاب .

 أ.د. عبد العزيز بن إمارايت حسن بن حممد املرزوقي
 عبد الرمحن الربيعة

  هـ13/10/1415 هـ5/11/1410

يق ودراسة القسم الثاين من  كتاب التحبري شرح حتق  30
التحرير للمرداوي من أول باب اإلمجاع إىل هناية باب 

 النسخ .

  هـ4/6/1417 هـ19/11/1410 أ.د.أمحد بن علي سري املباركي سعودي عوض بن حممد القرين

كاشف معاين البديع يف بيان مشكله املنيع ـ للسراج   31
إىل آخر مباحث املفهوم ـ  اهلندي من أول مباحث األمر

 حتقيقا ودراسة

  هـ13/8/1419 هـ19/7/1413 د.عبد الرمحن بن حممد السدحان مغريب العريب بن حممد املفتوح
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كاشف معاين البديع يف بيان مشكله املنيع ـ للسراج   32
اهلندي من أول باب القباس إىل آخر الكتاب ـ حتقيقا 

 ودراسة .

  هـ15/11/1419 هـ19/7/1413 د.عبد الرمحن بن حممد السدحان سعودي حاسن بن حممد الغامدي

حماوالت التجديد يف أصول الفقه ودعواته ـ دراسة   33
 وتقوميا .

  هـ12/11/1421 هـ3/8/1413 أمحد بن علي سري املباركي سعودي هزاع بن عبد اهلل احلوايل

القطع والظن عند األصوليني ـ حقيقتهما وطرق   34
 امهما دراسة نظرية تطبيقية .استفادهتما ـ وأحك

  هـ22/8/1417 هـ2/2/1415 الوهاب الباحسني د. يعقوب بن عبد سعودي سعد بن ناصر الشثري

تعارض دالالت األلفاظ والرتجيح بينها ـ دارسة أصولية   35
 تطبيقية مقارنة .

  17/1/1422 هـ29/1/1416 أ. د. عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعة سعودي عبد العزيز بن حممد العويد

شرح املختصر يف أصول الفقه للعالمة حممود الشريازي   36
من أول الكتاب إىل هناية مباحث األمر والنهي دراسة 

 وحتقيقا .

  هـ20/2/1421 هـ27/11/1416 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي عبد اللطيف بن سعود الصرامي

بع اهلجري أصول الفقه بعد التدوين حىت هناية القرن الرا  37
 دراسة وحتقيقا .

  هـ17/11/1420 هـ3/1/1417 الوهاب الباحسني د. يعقوب بن عبد سعودي ضوحيي بن عبد اهلل الضوحيي

شرح املختصر يف أصول الفقه للعالمة حممود الشريازي   38
من أول باب العام واخلاص إىل آخر الكتاب دراسة 

 وحتقيقا .

  هـ9/9/1426 هـ10/1/1417 . عياض بن نامي السلميأ.د سعودي عبدالرمحن بن حممد العجالن

استدالل األصوليني بإمجاع الصحابه مجعا  وتوثيقا    39
 ودراسة

  هـ23/7/1420 هـ28/7/1417 د.حممد بن عبدالرزاق الدويش كوييت يوسف بن حسن الشراح

  هـ26/8/1424 هـ28/12/1417 .د.علي بن سعد الضوحييأ سعودي ناصر بن عبداهلل الودعاين أسباب إختالف األصوليني درسة تطبيقية نظرية  40

حترير حمل النزاع يف مسائل احلكم الشرعي دراسة نظرية   41
 استقرائية

  هـ10/11/1424 هـ14/5/1418 أ.د.عبدالكرمي بن علي النملة عاجي فاديغا موسى
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  هـ23/3/1425 هـ3/7/1418 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني جزائري عثمان بن حممد األخضر شوشان علم أصول الفقه يف القرن اخلامس اهلجري  42

  هـ 24/2/1423 هـ3/7/1418 أ.د.فهد بن حممد السدحان سعودي حممد بن عبدالعزيز املبارك القرائن عند األصوليني  43

الشامل يف شرح أصول البزدوي أليب حنيفة أمري كاتب   44
ىل آخر اجلزء الرابع من باب الصريح والكناية إ -اإلتقاين

 دراسة وحتقيقا   –باب بيان أسباب الشرائع 

  هـ1424/ 27/7 هـ22/8/1418 أ.د. عبداحلميد بن علي أبو زنيد سعودي عيسى بن حممد البليهد

علم أصول الفقه يف القرن السادس اهلجري _دراسة   45
 تارخيية وحتليلية

  هـ14/4/1425 هـ15/1/1419 أ.د.عبدالعزيز بن عبدالرمحن الربيعة سعودي مشعل بن ممدوح العلي

الشامل يف شرح أصول البزدوي أليب حنيفة أمري كاتب   46
اجلزء اخلامس من باب أقسام السنة إىل آخر  -اإلتقاين

دراسة  –باب الطعن يلحق احلديث من قبل غري راويه 
 وحتقيقا  

  هـ19/1/1425 هـ15/1/1419 د.موسى بن علي فقيهي سعودي سعيد بن بن مجعان العمري

أصول الفقه يف القرن السابع اهلجري _ دراسة تأرخيية   47
 وحتليلية .

  هـ18/3/1426 هـ29/1/1419 د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني سعودي مجيل بن عبداحملسن اخللف

حترير حمل النزاع يف املسائل اخلالفية املتعلقة بالقياس _   48
 مجعا  ودراسة

  هـ14/4/1425 هـ9/2/1419 رزاق الدويشد. حممد بن عبدال عاجي تراوري ماما دو

الشامل يف شرح أصول البزدوي أليب حنيفة أمري كاتب   49
اجلزء السادس من باب املعارضة إىل آخر  -اإلتقاين

دراسة  –باب بيان أفعال النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 وحتقيقا  

  هــ26/2/1429 هـ14/2/1419 د. إبراهيم بن عبداهلل الرباهيم سعودي عبداهلل بن ناصر الناصر
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الشامل يف شرح أصول البزدوي أليب حنيفة أمري كاتب   50
اجلزء السابع من باب تقسيم السنة إىل آخر  -اإلتقاين

 دراسة وحتقيقا   –الشرط الثاين من شروط القياس 

  هـ11/4/1424 هـ14/2/1419 أ.د.علي بن سعد الضوحيي سعودي فيصل بن سعود احللييب

اع بني األصوليني يف مباحث األلفاظ حترير حمل النز   51
 ودالالهتا _ مجعا  ودراسة

  ألغيت رسالته هـ26/2/1419 أ.د.عبدالكرمي بن علي النملة كوييت أمحد بن يوسف العبداهلل

الشامل يف شرح أصول البزدوي أليب حنيفة أمري كاتب   52
اجلزء التاسع من باب معرفة أحوال اجملتهدين  -اإلتقاين

ثاين من باب معرفة أقسام السبب والعلة إىل القسم ال
 دراسة وحتقيقا   –والشرط والعالمة 

  هـ27/8/1423 هـ3/3/1419 أ.د.فهد بن حممد السدحان عراقي عبدالقادر بن ياسني بن ناصر اخلطيب

  ألغيت رسالته هـ5/3/1419 دأ.د.عبداحلميد بن علي أبو زني سعودي سليمان بن حممد احلسن املقاصد عند ابن تيمية وأثرها يف االجتهاد  53

التحسني والتقبيح العقليان وأثرمها يف مسائل أصول   54
 الفقه

  هـ29/2/1427 هـ18/3/1422 أ.د.عبدالكرمي بن علي النملة سعودي عايض بن عبداهلل الشهراين

  هـ21/10/1426 هـ18/3/1422 لكرمي بن علي النملةأ.د.عبدا سعودي مسلم بن حممد الدوسري التقديرات الشرعية وأثرها يف التقعيد األصويل والفقهي  55

  هـ10/4/1426 هـ20/7/1422 أ.د.علي بن سعد الضوحيي سعودي عبد السالم بن إبراهيم احلصني التعارض وطرق دفعه عند شيخ اإلسالم ابن تيميه  56

استدالل األصوليني بالقياس على إثبات القواعد   57
 دراسة تطبيقية –األصولية 

  هـ20/3/1428 هـ27/7/1422 د. حممد بن عبدالرزاق الدويش سعودي مان الغامديناصر بن عث

  هـ12/4/1427 هـ27/7/1422 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي علي بن عبدالعزيز املطرودي األساليب الشرعية الدالة على األحكام التكليفية  58

  هـ4/5/1427 هـ10/9/1422 د. عبدالرمحن بن عبدالعزيز املطري سعودي ف اهلل بن هادي الشهريضي دراسة تارخيية حتليلية –أصول الفقه يف القرن الثامن   59
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  هـ15/4/1428 هـ10/9/1422 أ.د. أمحد بن حممد العنقري سعودي عبداهلل بن سعد الكليب دراسة تارخيية حتليلية –أصول الفقه يف القرن التاسع   60

دراسة نظرية  –يل السرب والتقسيم وأثره يف التقعيد األصو   61
 على مسائل احلكم الشرعي

  هـ17/4/1426 هـ27/11/1422 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن املشعل سعودي سعيد بن متعب القحطاين

حترير حمل النزاع يف املسائل اخلالفية املتعلقة بداللة   62
 مجعا  ودراسة –األلفاظ 

 * هـ28/5/1429 هـ10/1/1423 السدحان د.عبد الرمحن بن حممد سعودي إبراهيم بن مهنا املهنا

أصول الفقه يف القرنني العاشر واحلادي عشر اهلجريني   63
 دراسة تارخيية حتليلية –

 * ه1/1/1431 هـ7/3/1423 د. عبداحملسن بن حممد الريس موريتاين سيد حممد بن حممد عبداهلل

أصول الفقه من بداية القرن الثاين عشر إىل منتصف   64
 دراسة تأرخيية حتليلية–عشر  القرن الرابع

  هـ 25/12/1431 هـ24/2/1424 د.سعد بن ناصر الشثري موريتاين زين ولد أمحد اليدايل

  هـ13/5/1428 هـ14/4/1424 د.صاحل بن سليمان اليوسف سعودي عبد العزيز بن عبد اهلل بن علي النملة اآلراء الشاذة يف أصول الفقه_دراسة استقرائية نقدية_  65

  هـ11/4/1428 هـ1/8/1424 د.صاحل بن سليمان اليوسف سعودي وليد بن علي احلسني ت األفعال عند األصوليني وأثرها الفقهيمآال  66

بناء األصول على األصول دراسة تأصيلية مع تطبيق   67
 ذلك على مسائل األدلة املتفق عليها

  هـ18/11/1428 هـ1424/ 8/ 8 أ.د.عياض بن نامي السلمي سعودي وليد بن فهد الودعان

األدلة الشرعية املتفق عليها عند ابن تيمية_رمحه   68
 اهلل_الكتاب،السنة،اإلمجاع،القياس

 _مجعا  وتوثيقا  ودراسة_

  هـ12/11/1431 هـ28/10/1424 د.سعد بن ناصر الشثري سعودي عبدالرمحن بن عبداهلل الرباهيم

  هـ20/2/1428 هـ23/12/1424 أ.د. عبدالكرمي بن علي النملة سعودي د بن عبداهلل بن عبدالكرميحمم القواعد و الضوابط الفقهية يف العالقات الدولية  69

  هـ 23/5/1429 هـ22/1/1425 أ.د.فهد بن حممد السدحان سعودي وليد بن إبراهيم العجاجي الكثرة والقلة وأثرمها يف مسائل أصول الفقه أصول الفقه  70
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  هـ5/4/1428 هـ12/3/1425 أ.د. عبدالرمحن بن عبداهلل الشعالن سعودي أمحد بن عبدالرمحن الرشيد ظرية تطبيقيةاحلاجة وأثرها يف األحكام دراسة ن  71

اإلشارة وداللتها على األحكام الشرعية_دراسة تأصيلية   72
 تطبيقية_

  هـ8/5/1429 هـ3/4/1425 د.عبد الرمحن بن حممد السدحان سعودي حممد بن سليمان العريين

 احملكية يف املسائل األصولية اإلمجاعات  73
 يف مباحث املقدمات و احلكم الشرعي و األدلة

  19/5/1429 21/10/1425 د.عبد الرمحن بن حممد السدحان سعودي هشام بن حممد  السعيد

املسائل املستنبطة من فروع اإلمام أمحد بن حنبل _مجعا    74
 وتوثقا  ودراسة _

  هـ13/9/1428 هـ20/11/1425 أ. د . .عبدالعزيز ين عبدالرمحن املشعل سعودي خالد بن سليم الشراري

  هـ25/11/1428 هـ16/2/1426 أ.د. أمحد بن حممد العنقري موريتاين حممد سامل ولد حممد أمحد التقدمي والتأخري وأثرمها يف أصول الفقه  75

التعارض بني داللة اللفظ والقصد يف أصول الفقه   76
 والقواعد الفقهية

  هـ 28/11/1432 هـ21/3/1426 أ.د عبد الكرمي بن علي النملة سعودي لد عبد العزيز آل سليمانخا

  هـ 25/11/1432 هـ6/4/1426 أ.د.فهد بن حممد السدحان تشادي الطيب السنوسي تنازع القواعد األصولية دراسة تاصيلية تطبيقية  77

  هـ 2/1/1432 هـ29/4/1426 .عياض بن نامي  السلميأ.د سعودي بدر املهوس املقاصد عند شهاب الدين القرايف  78

  هـ 25/11/1431 هـ10/3/1427 أ.د.فهد بن حممد السدحان سعودي خالد بن مساعد الرويتع التمذهب دراسة نظرية نقدية  79

  هـ 11/3/1433 هـ2/6/1428 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي حيىي بن حسني الظلمي التصويب و التخطئة و أثرمها يف مسائل أصول الفقه  80

 تغري االجتهاد  81
 ) دراسة تأصيلية تطبيقية  (

  هـ 18/2/1432 هـ16/10/1428 أ.د. أمحد بن حممد العنقري سعودي أسامة بن حممد الشيبان
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 االحتمال و أثره عند األصوليني  82
 ة نظرية تطبيقيةدراس

 

  هـ 20/4/1435 هـ23/10/1428 د. عبداحملسن بن حممد الريس سعودي يوسف بن سليمان العاصم

 مناقشة االستدالل باألدلة املختلف فيها  83
 دراسة تأصيلية تطبيقية

 * ه20/5/1435 هـ27/12/1428 أ.د. عبدالكرمي بن علي النملة سعودي حممد بن متعب بن سعيد بن كردم

دراسة  –االعتضاد  يف األدلة و أثره عند األصوليني   84
 تأصيلية تطبيقية

  20/11/1435 هـ25/1/1429 أ.د. أمحد بن حممد العنقري سعودي د العويسعيسى بن حمم

اإلمجاعات احملكية يف مسائل  دالالت األلفاظ،   85
واالجتهاد والتقليد، والتعارض والرتجيح ـ مجعا  وتوثيقا  

 ودراسة

  هـ12/6/1436 هـ22/3/1429 د. عبدالرمحن بن حممد السدحان سعودي ماجد بن عبداهلل اجلوير

القواعد الفقهية املشتملة على الرتجيح مجعا  و توثيقا  و   86
 دراسة

  22/12/1435 هـ9/5/1429 أ. د. عبدالرمحن بن عبداهلل الشعالن سعودي عبدالرمحن بن عزاز آل عزاز

  هـ16/7/1435 هـ20/6/1429 أ.د. فهد بن حممد السدحان سعودي أمحد بن عبدالرمحن املشعل الوقت عند األصوليني دراسة نظرية تطبيقية  87

حتقيق مذهب الشافعية فيما اختلفوا فيه من املسائل   88
األصولية يف مباحث دالالت األلفاظ، والتعادل  

 والرتجيح، واالجتهاد والتقليد

  ه4/2/1437 هـ4/12/1429 أ.د. عبدالرمحن بن عبداهلل الشعالن تركي عبدالعزيز بن أكرم أوزيقان

ا اختلفوا فيه من املسائل حتقيق مذهب الشافعية فيم  89
 األصولية يف مباحث احلكم الشرعي واألدلة

  هـ 21/11/1432 هـ4/12/1429 أ.د. عبدالرمحن بن عبداهلل الشعالن إندونيسي إيروندي ترمذي أنور

" القواعد الفقهية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اإلسالم،   90
 مجعا  وتوثيقا  ودراسة " .

  ه24/6/1436 هـ26/3/1430 د. عبداحملسن بن حممد الريس سعودية نوف بنت عبداهلل العتييب

  ه4/5/1436 هـ 23/5/1430 د. عبداحملسن بن حممد الريس سعودية نصرة بنت عبداهلل  الناصر أثر عقيدة األشاعرة على آرائهم يف أصول الفقه  91
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هـ( أليب  786خمتصر النقود والردود للكرماين ) ت   92
أمحد بن حممد التسرتي البغدادي الفتح نصر اهلل بن 

هـ(، وابنه حمب الدين أمحد بن نصر اهلل 812)ت
 هـ( دراسة وحتقيقا  844التسرتي البغدادي )ت 

 * ه25/6/1436 هـ 1/6/1430 أ.د. عبدالكرمي بن علي النملة سعودي عبداهلل بن حسن احلبجر

  هـ 25/12/1434 هـ 15/6/1430 فهد بن حممد السدحانأ.د.  سعودية أمل بنت عبداهلل القحيز التكرار عند األصوليني  93

االختالف بني التأصيل والتفريع عند األئمة األربعة   94
 دراسة نظرية تطبيقية

  هـ 2/7/1435 هـ29/6/1430 د. حممد مصطفى رمضان مينية سناء بنت هاشم مغريب

املسائل األصولية يف كتاب عروس األفراح لبهاء الدين   95
 األصوليني والبالغينيبن السبكي بني 

  هـ 4/1/1435 هـ 29/6/1430 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودية نورة بنت عبدالعزيز املوسى

القواعد والضوابط الفقهية اليت حتكم تعامل الفرد املسلم   96
 مع غري املسلم، مجعا  وتوثيقا  ودراسة

  ه20/5/1437 هـ 6/11/1430 يأ.د. أمحد بن عبداهلل الضوحي سعودية نوف بنت ماجد الفرم

القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة بتصرفات اإلمام   97
 ونوابه مجعا  وتوثيقا  ودراسة

  ه10/8/1436 هـ 3/1/1431 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودية تركية بنت عيد املالكي

  ه11/7/1437 هـ23/4/1432 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن املشعل ةسعودي خريية اجملاهد الفروق يف احلكم الوضعي ـ مجعا  وتوثيقا  ودراسة ـ  98

الفروق يف احلكم التكليفي ومسائل التكليف مجعا    99
 وتوثيقا  ودراسة  

 * ه6/6/1436 هـ23/4/1432 أ.د. فهد بن حممد السدحان سعودية بدرية بنت عبداهلل السويد

  ه19/1/1438 هـ6/6/1432 أ.د. عبدالرمحن بن عبداهلل الشعالن سعودي حسن بن علي السفياين أدلة وقوع األحكام الشرعية دراسة تأصيلية تطبيقية  100

دراسة نظرية  -التقعيد الفقهي املستند إىل القياس   101
 تطبيقية ـ

  - هـ6/6/1432 د. عبد احملسن الريس سعودي ماجد بن صاحل املنصور
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التأويل يف أصول الفقه وقراءات املعاصرين دراسة   102
 يلية تطبيقية مقارنةتأص

  - هـ12/7/1432 د. حممد بن عبدالعزيز املبارك سعودي حممد بن علي الغيثاين املري

 األقوال احملكية عن اجلمهور يف املسائل  األصولية  103
 -دراسة استقرائية نقدية-

  هـ20/3/1438 هـ19/11/1432 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودية مرام بنت سعود الغامدي

دراسة  –ج أهل السنة واجلماعة يف أصول الفقه منه  104
 -تأصيلية تطبيقية 

  ه7/7/1437 هـ1/2/1433 أ.د. أمحد بن حممد العنقري سعودي أمحد بن عايل معافا

حتقيق مذهب احلنابلة فيما اختلفوا فيه من املسائل   105
 األصولية

  ه7/2/1438 ـه5/4/1433 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودية أمرية بنت عوض األمحدي

  - هـ5/4/1433 أ.د. عبد الكرمي النملة سعودي بدر بن راشد العبد اللطيف -دراسة تأصيلية تارخيية –تنظيم الفتوى   106

  هـ11/2/1436 هـ29/11/1433 أ.د. عبداللطيف الصرامي سعودي حممد بن عبدالكرمي الدعيجي استعمال القدر املشرتك وأثره عند األصوليني  107

 صول شرح أصول الشاشي معدن األ  108
 -دراسة وحتقيقا -

  ه23/1/1438 هـ11/2/1434 أ.د. عبداللطيف الصرامي سعودية هيلة بنت أمحد السراح

  ه25/12/1436 هـ4/2/1434 أ.د. فهد بن حممد السدحان سعودية إميان بنت عبداهلل اخلميس االستبعاد وأثره يف أصول الفقه  109

دراسة تارخيية  –وبعده القواعد الفقهية قبل التدوين   110
 -استقرائية حتليلية 

  - هـ27/5/1434 د. عبدالرمحن اجلربين سعودي عبداحلميد بن عبداهلل املشعل

غاية احلصول على معاين منتهى الوصول جلمال الدين   111
هـ ، من أول الكتاب إىل هناية النوع 744املسيلي ت

 -دراسة وحتقيق –األول من األدلة الشرعية 

  ه14/6/1438 هـ27/5/1434 د. عايض الشهراين كوييت ويخليمان الدعلي بن س
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غاية احلصول على معاين منتهى الوصول جلمال الدين   112
هـ ، من مباحث النسخ إىل آخر 744املسيلي ت

 -دراسة وحتقيق  –الكتاب 

  - هـ27/5/1434 أ.د. عبداللطيف الصرامي سعودي حممد بن عبداهلل والد

معاين منتهى الوصول جلمال الدين غاية احلصول على   113
 –هـ ، من دليل السنة إىل هناية املفهوم 744املسيلي ت

 -دراسة وحتقيق

  - هـ27/5/1434 أ.د. عبداللطيف الصرامي سعودية فرح بنت فهد اخلريصي

شرح املغين يف أصول الفقه لعالء الدين علي بن عمر   114
 هـ ، من باب البيان إىل800القره حصاري احلنفي ت
 -دراسة وحتقيق –هناية الكتاب

  - هـ10/7/1434 أ.د. أمحد الضوحيي سعودية مىن بنت عبدالرمحن املعيذر

شرح املغين يف أصول الفقه لعالء الدين علي بن عمر   115
هـ ، من بداية الكتاب إىل 800القره حصاري احلنفي ت

 -دراسة وحتقيق –هناية باب احلجج الشرعية

  هـ7/2/1438 هـ10/7/1434 أ.د. أمحد الضوحيي وديةسع دليل بنت سعود السياري

شرح خمتصر منتهى السول واألمل يف علمي األصول   116
واجلدل أليب عثمان سعيد بن حممد العقباين التلمساين 

 -من بداية األدلة الشرعية إىل هناية اجململ واملبني –

  هـ14/6/1438 هـ13/2/1435 د. حممد مصطفى رمضان سعودية نورة بنت حممد اجلربين

شرح خمتصر منتهى السول واألمل يف علمي األصول   117
واجلدل أليب عثمان سعيد بن حممد العقباين التلمساين 

 -من أول الكتاب إىل هناية مسائل التكليف –

  هـ14/6/1438 هـ13/2/1435 د. حممد مصطفى رمضان سعودية فريدة بنت حممد عقيلي

علمي األصول  شرح خمتصر منتهى السول واألمل يف  118
واجلدل أليب عثمان سعيد بن حممد العقباين التلمساين 

 -من الظاهر واملؤول إىل هناية الكتاب –

  - هـ13/2/1435 د. حممد مصطفى رمضان سعودية هنوف بنت علي القصري

دراسة -املنتجب يف شرح املنتخب يف أصول املذهب   119
 -وحتقيقا  

  - هـ27/2/1435 مجيل بن عبداحملسن اخللف د. سعودي عبداهلل بن عبدالرمحن الدمهش
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 13 هـ 27/7/1438حتديث : 
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إيضاح األسرار يف شرح املنهاج ، لزين الدين علي بن   120
 -دراسة وحتقيقا  -هـ 707روزهبان اخلنجي  املتوىف سنة 

  ه16/5/1438 هـ 26/3/1435 أ.د. أمحد بن حممد السراح سعودي حممد بن إبراهيم الكلثم

  - هـ24/4/1435 أ.د. عبداحملسن الريس سعودية خدجية بنت محد الطيار ة مجع ا وتوثيق ا ودراسة  آراء الظاهرية يف املسائل األصولي  121

-االتصال واالنفصال وأثرمها يف مسائل أصول الفقه   122
  - هـ10/4/1435 د. مجيل بن عبد احملسن اخللف سعودية فاطمة بنت عبداهلل الغديان -دراسة تأصيلية تطبيقية

حممد بن الشريف احلسيين  شرح املنتخب تأليف  123
  هـ20/3/1438 هـ 26/3/1435 أ.د. أمحد بن حممد السراح سعودي طارق بن احلميدي العتييب -دراسة وحتقيقا-السمرقندي 

دراسة -املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول النحو   124
 -مقارنة

  - هـ20/7/1435 أ.د. فهد بن حممد السدحان سعودي املثىن بن عبد العزيز اجلرباء

  - هـ20/7/1435 د. علي بن عبد العزيز املطرودي سعودي إبراهيم بن حسن الزهري القوة والضعف وأثرمها يف مسائل أصول الفقه  125

غاية التحرير اجلامع وكفاية النحرير املانع املختصر من   126
فصول البدائع ، تأليف : يوسف بن إبراهيم الوانوغي 

 هـ "دراسة  وحتقيقا "838 احلنفي املتوىف يف حدود سنة

  - 13/11/1435 أ.د. عبد احملسن بن علي الريس سعودية غزيل بنت علي العتييب

  - 27/11/1435  أ.د. عبد الرمحن بن عبد اهلل الشعالن سعودي سلمان بن سليمان الغفيص -مجعا  ودراسة-الزيادة والنقصان عند األصوليني   127

  - 27/11/1435  د. عايض بن عبد اهلل الشهراين سعودي ناصر بن حممد املقبل -سة تأصيلية تطبيقيةدرا-الفروق يف القواعد الفقهية   128

دراسة تأصيلية  –االستثناء من القواعد األصولية   129
 على قواعد احلكم الشرعي والتكليف تطبيقية

  - هـ8/2/1436 أ.د. عبد الرمحن بن عبد اهلل الشعالن سعودي رائد بن حسني السبيت

 –أمحد بن حنبل  اآلراء األصولية عند أصحاب اإلمام  130
 دراسة ملتقدمي املذهب حىت عصر التدوين

  - 24/2/1436 أ.د. أمحد بن حممد السراح سعودية احلريبمشاعل بنت نغيمش 
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 14 هـ 27/7/1438حتديث : 

 مالحظات المناقشة تاريخ التسجيل تاريخ اسم المشرف الجنسية الباحث اسم عنوان الرسالة م

دراسة  -االنتقادات املوجهة لألصوليني، واملوقف منها   131
 -حتليلية نقدية 

  - 11/7/1437 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن املشعل سعودية رمي بنت فهد العتييب

األقوال احملكية عن اجلمهور يف مسائل األدلة املختلف   132
فيها ودالالت األلفاظ واالجتهاد والتقليد والتعارض 

 دراسة استقرائية نقدية-والرتجيح 
  - 1/12/1436 مسلم بن حممد الدوسري د. سعودية سارة بنت حممد اهلوميل

عنها  االعرتاضات الواردة على دالالت األلفاظ واجلواب  133
 دراسة تأصيلية تطبيقية -

  - 4/7/1437 أ.د. أمحد الضوحيي سعودية ردانرمي بنت مسفر الش

شرح البديع يف أصول الفقه البن شيخ العوينة الشافعي   134
من اول الكتاب إللى آخر مباحث  (ـه755املتوىف)

 دراسة  وحتقيقا   السند
  - 4/7/1437  الشعالنأ.د. عبدالرمحن بن عبداهلل سعودي أمحد بن جنيب السويلم

التعليقة على كتاب التمهيد يف ختريج الفروع على   135
لعالء الدين علي بن حممد بن أقربس الشافعي  األصول

 دراسة وحتقيقا ـه862ت
  - 3/3/1437 أ.د. أمحد الضوحيي سعودي سلمان بن علي اهلمامي

  - 27/5/1437 د. عبداهلل آل مغرية سعودية حلجيحنان بنت حجي ا دراسة وصفية حتليلية -التخريج عند احلنابلة   136

االستثناء من القواعد األصولية يف باب األدلة ودالالت   137
مجع ا  -األلفاظ واالجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح

 -ودراسة
   هـ28/6/1438 وليد بن حممد الودعانأ.د.  سعودي أمحد بن هزاع اهلزاع

يوسف بن عبد امللك زين املنار شرح منار األنوار ل  138
 دراسة وحتقيقا –ه  852املعروف بـ قره سنان ت: 

 سعودية العنود بنت حمجي بن مناي املطريي
 أ.د. فهد بن حممد السدحان

23/11/1436 -  
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 15 هـ 27/7/1438حتديث : 

 مالحظات المناقشة تاريخ التسجيل تاريخ اسم المشرف الجنسية الباحث اسم عنوان الرسالة م

  - 6/1/1437 فيصل بن سعود احللييب د. سعودي علي بن أمحد بن سعيد آل بومحامة صفة الكالم وأثرها يف مسائل أصول الفقه  139

كشف اخلطاير عن األشباه والنظائر البن جنيم، املؤلف:   140
عبدالغين بن إمساعيل بن عبدالغين النابلسي ت 

 هـ1143
  - ه16/5/1438 د. مسلم بن حممد الدوسري سعودي أمحد بن إبراهيم الضوحيي

دراسة -ه1400ه إىل 1351أصول الفقه من عام   141
 تارخيية حتليلية

   ه25/12/1437 د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن املشعلأ. سعودي خملد بن مايس الظفريي

ترجيح التوضيح لربهان الدين أمحد بن عبداهلل السيواسي   142
 -حتقيقا  ودراسة -ه(800احلنفي )ت

   هـ20/3/1438 مجيل بن عبداحملسن اخللف أ.د. سعودية أمساء بنت مبارك آل فاران

مجعا  وتوثيقا  -أبوبكر القفال الشاشي وآراؤه األصولية  143
 -ودراسة

   حتت التسجيل د.  حيىي بن حممد البناوي

   هـ13/7/1438 أمحد بن عبدالرمحن الرشيد   د. سعودية خولة بنت عبدالرمحن اخلميس اإلحلاق عند األصوليني  144

االعتبار املصلحي يف استقرار األحكام وتبدهلا وأثره على   145
 املسائل السياسية واملالية املعاصرة

   هـ28/6/1438 د. ناصر الودعاين وديسع فاحل بن صياد الدوسري

دراسة -اإلطالق والتقييد وأثرمها يف املسائل األصولية  146
  -نظرية تطبيقية

   حتت التسجيل د. سعودية فاطمة بنت محد الرويلي

شرح خمتصر ابن احلاجب، لفخر الدين عثمان بن علي   147
بن إمساعيل الطائي احلليب الشافعي، املعروف بابن 

 هـ ، دراسة وحتقيق ا793ىف سنة خطيب جربين، املتو 
   هـ27/7/1438 عبداللطيف بن سعود الصراميأ.د.  سعودية أمل بنت عبدالرمحن الغفيص
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 16 هـ 27/7/1438حتديث : 

 مالحظات المناقشة تاريخ التسجيل تاريخ اسم المشرف الجنسية الباحث اسم عنوان الرسالة م

االستدالل بالسنة وآثار الصحابة على املقاصد الشرعية   148
 -مجعا  و دراسة -

   هـ27/7/1438 مجيل بن عبداحملسن اخللفأ.د.  سعودية مها بنت عبداهلل الصياح
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