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 دليل الرسائل العلمية املسجلة يف قسم أصول الفقه                                 كلية الشريعة بالرياض           

  املاجستري مرحلة                                قسم أصول الفقه                                                              

 هـ6/8/1438تحديث : 
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 مالحظات تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف اسم الجنسية الباحث اسم عنوان الرسالة م]

  هـ6/6/1398 هـ16/5/1396 د.محمد بلتاجي حسن سعودي محمد بن عبد اهلل العجالن أدلة األحكام الشرعية في أصول الشاطبي  1

  هـ30/6/1401 هـ13/2/1398 الشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن الغديان سعودي موسى بن علي فقيهي مخصصات العموم وأثرها فيه  2

  هـ18/7/1399 هـ13/2/1398 أ.د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد سعودي أحمد بن إبراهيم الذروي إثبات العلة الشرعية باألدلة النقلية  3

  هـ22/2/1400 هـ24/4/1398 د.طه بن جابر العلواني أردني عبد المعز بن عبد العزيز حريز المخالفة وأثره في األحكام الشرعية مفهوم  4

  هـ4/8/1401 هـ5/2/1399 د.طه بن جابر العلواني سعودي محمد بن عبد الرزاق الدويش المحكوم عليه عند األصوليين  5

  هـ8/8/1401 هـ5/2/1399 الشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن الغديان سعودي عياض بن نامي السلمي داللة العام وأثر الخالف فيها  6

  هـ18/1/1401 هـ5/2/1399 د.عبدالرحمن بن عبداهلل الدرويش سوداني بابكر محمد الشيخ قول الصحابي وأثره في األحكام  7

  هـ18/8/1401 هـ15/1/1400 أ.د.أحمد بن علي سير المباركي سعودي العميرينيعلي بن عبد العزيز  الوصف المناسب والتعليل به عند األصوليين  8

  هـ30/12/1402 هـ15/1/1400 د.محمد بن صدقي البورنو سعودي عبد الكريم بن علي النملة طرق داللة األلفاظ على األحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي  9

  هـ16/6/1403 هـ20/2/1400 أ.د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة سعودي سعد بن سالم السويح األربعة والترجيح بينهما تعارض القياس مع األدلة المتفق عليها عند األئمة  10

  هـ20/1/1413 هـ1/3/1400 د.محمد بن صدقي البورنو أفغاني فضل اهلل فياض الواجب وأثره في الفقه اإلسالمي  11
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تفصيل اإلجمال في تعارض تعارض األقوال واألفعال وتحقيق كتاب العالئي   12
 األقوال واألفعال

  هـ24/8/1402 هـ8/3/1400 د.طه بن جابر العلواني سعودي بن عبدالعزيزالمطيرعبد الرحمن 

  هـ14/8/1401 هـ8/3/1400 عبداهلل بن عبدالرحمن الغديانالشيخ  سعودي فهد بن محمد السدحان تحقيق القسم األول من كتاب أصول الفقه البن مفلح  13

  هـ5/9/1403 هـ23/2/1401 د.طه بن جابر العلواني سعودي عبد اهلل بن عيسى العيسى أبو شامة وكتابه المحقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول   14

  هـ15/8/1404 هـ8/8/1401 زنيد بن علي ابو  د.عبدالحميد سعودي صالح بن سليمان اليوسف المشقة تجلب التيسير  15

  هـ22/5/1405 هـ12/2/1402 محمد بن صدقي البورنو د. لبناني محمد مصطفى عبود إعمال الكالم أولى من إهماله وأثرها في الفقه واألصولقاعدة   16

  هـ4/4/1406 هـ12/2/1402 أحمد بن يونس سكر د. سعودي هزاع بن عبد اهلل الحوالي حروف العطف بين اللغويين واألصوليين وأثر استعمالها في الفقه اإلسالمي  17

  هـ3/4/1406 هـ24/2/1402 أحمد بن يونس سكر د. سعودي حاسن بن محمد الغامدي الرخصة والعزيمة وأثرهما في الفقه اإلسالمي  18

  هـ26/8/1404 هـ2/3/1402 السيد صالح بن عوض النجار د. سعودي أحمد بن محمد العنقري كتاب األشباه والنظائر البن الوكيل تحقيقا ودراسة .  19

  هـ9/8/1405 هـ2/3/1402 د.الطيب خضري السيد سالم سعودي عبد الرحمن بن عبد اهلل الشعالن كتاب القواعد لتقي الدين الحصني ـ دراسة وتحقيقا ) القسم األول (  20

  هـ27/5/1405 هـ18/3/1402 أ.د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة إماراتي راشد بن علي الحاى اهلل الصيمري ـ دراسة وتحقيقا مسائل الخالف في أصول الفقه ألبي عبد  21

  هـ24/6/1406 هـ5/7/1402 د.أحمد بن يونس سكر سعودي محمد عبده إسماعيل اإلجماعات الخاصة ـ حجيتها وأثرها في الفقه اإلسالمي  22
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ورقة ـ 115الجزء الثاني من كتاب األشباه والنظائر البن الوكيل والمشتمل على   23
 تحقيقا ودراسة

  هـ23/2/1407 هـ22/2/1403 د.السيد صالح بن عوض النجار عراقي عادل بن عبد اهلل الشويخ

القسم األول من كتاب كاشف الرموز ومظهر الكنوز شرح مختصر ابن الحاجب   24
 في األصول من أول الكتاب إلى آخر النهي

  هـ27/6/1407 هـ6/3/1403 الدرينيد.السيد نشأت بن إبراهيم  سعودي عوض بن محمد القرني

القسم الثاني من كتاب كاشف الرموز ومظهر الكنوز شرح مختصر ابن الحاجب   25
 تحقيقا ودراسة

  هـ17/3/1407 هـ6/3/1403 د.السيد نشأت بن إبراهيم الدريني سعودي يحيى بن عبد اهلل الغامدي

  هـ11/8/1405 هـ4/4/1403 د.الطيب خضري السيد سالم سعودي جبريل بن محمد البصيلي ـ دراسة وتحقيقا القسم الثاني من كتاب القواعد لتقي الدين الحصني  26

الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع البن أبي الشريف ـ القسم األول ـ دراسة   27
 وتحقيقا

  هـ16/8/1407 هـ18/1/1404 زنيد الحميد بن علي ابو د.عبد سعودي سليمان بن محمد الحسن

  هـ3/8/1407 هـ18/2/1404 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين سعودي صالح بن عبد العزيز العقيل داللة غير المنظوم عند المتكلمين  28

  هـ23/1/1407 هـ18/2/1404 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين سعودي عبد المحسن بن عبد العزيز الصويغ أصول فقه اإلمام سعيد بن المسيب من خالل فقهه المدون  29

  هـ24/7/1407 هـ18/2/1404 أ.د.عبداهلل بن عبداهلل الزايد سعودي عبد اهلل بن زيد المسلم القواعد األصولية المتعلقة باألمر والنهي  30

  هـ28/6/1406 هـ16/3/1404 صبري بن محمد مبارك د. سعودي علي بن سعد الضويحي أصول فقه اإلمام األوزاعي من خالل فقهه المدون  31

  هـ17/8/1407 هـ16/3/1404 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة أ.د. سعودي عبد اهلل بن ناصر الناصر المقصود من شرع الحكم ـ دراسة نظرية تطبيقية  32

  هـ8/7/1406 هـ16/3/1404 د.عبدالرحمن بن عبداهلل الدرويش سعودي عبد المحسن بن محمد الريس التأويل عند األصوليين وأثره في األحكام  33
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دراسة وتحقيق القسم األول من كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ألبي على   34
 الشوشاوي

  هـ14/7/1408 هـ7/8/1404 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين سعودي أحمد بن محمد السراح

دراسة وتحقيق القسم الثاني من كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ألبي علي   35
 الشوشاوي

  هـ26/10/1407 هـ7/8/1404 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين سعودي الرحمن بن عبد اهلل الجبرين عبد

االعتراضات الواردة على االستدالل بالدليل من السنة والجواب عنها ـ بحث   36
 نظري تطبيقي

  هـ14/10/1407 هـ14/6/1405 أ.د.أحمد بن علي سير المباركي سعودي عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل

  هـ2/5/1408 هـ17/8/1405 د.عبدالرحمن بن عبداهلل الدرويش سعودي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس المسائل األصولية المتعلقة باألدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي  37

أسباب اختالف الفقهاء عند ابن رشد من خالل كتابه بداية المجتهد ونهاية   38
 المقتصد ـ قسم العبادات

  هـ1/5/1410 هـ8/7/1406 أ.د.فهد بن محمد السدحان تونسي عمر بن صالح بن عمر

  هـ24/4/1410 هـ17/8/1406 د.محمد بن صدقي البورنو موريتاني محمد األمين عبد الرحمن الشيخ التحريم والكراهة عند األصوليين  39

بتحرير جمع الجوامع من أول مباحث األمر الجزء الثاني من كتاب الدرر اللوامع   40
 إلى نهاية اإلجماع ـ دراسة وتحقيقا

  هـ24/3/1410 هـ17/8/1406 د.عبدالحميد بن علي أبوزنيد إماراتي حسن بن محمد المرزوقي

الجزء الثالث من كتاب الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع من أول القياس إلى   41
 آخر المخطوطة ـ تحقيق ودراسة

  هـ28/11/1411 هـ30/5/1408 د.عبدالحميد بن علي أبوزنيد سعودي مشعل بن ممدوح آل علي

  هـ7/5/1412 هـ4/8/1408 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين مغربي العربي بن محمد مفتوح أصول الفقه عند ابن عبد البر جمعا وتوثيقا ودراسة  42

  هـ13/11/1413 هـ18/7/1410 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي عبد العزيز بن محمد العويد لألبناشيتحقيق ودراسة كتاب الفوائد في شرح الزوائد   43
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األصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما واألحكام المتعلقة بهما دراسة نظرية   44
 تطبيقية

  هـ18/10/1414 هـ21/11/1411 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي سعد بن ناصر الشثري

  هـ25/12/1414 هـ17/1/1412 أ.د.فهد بن محمد السدحان سعودي أحمد بن عبد اهلل الضويحي العالقة بين الكتاب والسنة عند األصوليين ـ دراسة نظرية تطبيقية  45

  هـ26/7/1415 هـ26/1/1412 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين عاجي فاديغا موسى األدلة العقلية عند اإلمام مالك  46

  هـ2/1/1416 هـ25/6/1412 د.إبراهيم بن عبداهلل البراهيم سعودي عبد اللطيف بن سعود الصرامي األحكام عند الماوردي جمعاً وتوثيقاً ودراسةأدلة   47

  هـ21/5/1416 هـ10/7/1412 الشيخ عبداهلل بن محمد الرسيني سعودي عيسى بن محمد البليهد عيسى بن ابان وآراؤه األصولية  48

  هـ11/6/1416 هـ29/8/1412 أ.د.فهد بن محمد السدحان جزائري عثمان بن شوشان الفروع على األصول ـ دراسة تاريخية تطبيقية منهجيةتخريج   49

  هـ19/8/1416 هـ6/9/1412 د.إبراهيم بن عبداهلل البراهيم سعودي عبد الرحمن بن محمد العجالن الدليل عند األصوليين حقيقته وتقسيماته  50

  هـ29/8/1417 هـ5/1/1413 د.عبدالحليم عمر بوركينا بي تراوري مامادو محمد بن الحسن األصوليةآراء   51

كاشف معاني البديع في بيان مشكله المنيع للسراج الهندي من أول مباحث   52
 السنة إلى آخر مباحث المرسل ـ تحقيقا ودراسة

  هـ12/1/1417 هـ19/7/1413 السدحاند.عبدالرحمن بن محمد  سعودي ناصر بن عبد اهلل الودعاني

شرح المغني في أصول الفقه للشيخ منصور بن أحمد القاآني من باب اإلجماع   53
 إلى آخر الكتاب ـ تحقيقا ودراسة

  هـ26/1/1417 هـ8/7/1414 الرحمن الربيعة أ.د. عبد العزيز بن عبد سعودي محمد بن عبد العزيز المبارك

الجوامع للشيخ محمد بن بهادر الزركشي من أول كتاب تشنيف المسامع بجمع   54
 القياس إلى آخر كتاب االجتهاد ـ تحقيقا ودراسة

  هـ21/8/1418 هـ8/7/1414 العزيز المطير د. عبد الرحمن بن عبد سعودي جميل بن عبد المحسن الخلف
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ـ تحقيقا  إنارة األفهام بسماع ما قيل في داللة العام ألحمد بن مبارك السجلماسي  55
 ودراسة

  هـ5/1/1418 هـ8/7/1414 أ.د. عياض بن نامي السلمي كويتي أحمد بن يوسف آل عبد اهلل

  هـ26/8/1416 هـ29/7/1414 اهلل الدرويش د. عبد الرحمن بن عبد كويتي يوسف بن حسن الشراح الغاية عند األصوليين وأثرها في الفقه  56

  هـ21/6/1418 هـ10/9/1414 الرحمن الربيعة أ. د. عبد العزيز بن عبد سعودي سعيد بن سعد العمري وتوثيقا ودراسةالصيرفي وآراؤه األصولية ـ جمعا   57

شرح منهاج البيضاوي لشهاب الدين الرملي من أوله إلى نهاية تقسيم األلفاظ   58
 باعتبار داللتها ـ دراسة وتحقيقا

  هـ12/1/1420 هـ2/2/1415 بن علي النملةأ.د. عبد الكريم  سعودية نصرة بنت عبد اهلل الناصر

شرح منهاج البيضاوي لشهاب الدين الرملي من االشتقاق إلى نهاية مسائل النهي   59
 ـ دراسة وتحقيقا

  هـ4/2/1420 هـ2/2/1415 أ.د. عبد الكريم بن علي النملة سعودية خديجة بنت حمد الطيار

  هـ25/12/1418 هـ3/2/1415 الرزاق الدويش د. مــحـمـد بن عبد سعودي الحليبي .فيصل بن سعود  مقاصد المكلفين عند األصوليين  60

القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ جمعا   61
 ودراسة

  هـ3/3/1419 هـ12/6/1415 د. عبد اهلل بن عيسى العيسى سعودي عبد السالم بن إبراهيم الحصين

القواعد والفوائد األصولية البن اللحام الحنبلي من أول الكتاب حتى نهاية كتاب   62
 القاعدة السابعة والثالثين ـ تحقيقا ودراسة

  هـ1/7/1419 هـ18/7/1415 أ. د. فهد بن محمد السدحان سعودي عائض بن عبد اهلل آل عزيز

القاعدة الثامنة كتاب القواعد والفوائد األصولية البن اللحام الحنبلي من أول   63
 والثالثين حتى نهاية الكتاب  ـ تحقيقا ودراسة

  هـ15/7/1419 هـ18/7/1415 أ. د. فهد بن محمد السدحان سعودي ناصر بن عثمان الغامدي

  هـ3/6/1419 هـ2/8/1415 عيسى العيسىد. عبد اهلل بن  إندونيسي عبد الوهاب أحمد خليل القواعد والضوابط الفقهية في كتاب األم للشافعي ـ جمعا وترتيبا ودراسة  64
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كتاب القواعد البن رجب الحنبلي من أول القاعدة السابعة والسبعين إلى نهاية   65
 القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة ـ دراسة وتحقيقا

  هـ6/8/1419 هـ27/10/1415 د. أحمد بن محمد العنقري سعودي سعيد بن متعب القحطاني

البن رجب من أول القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة إلى نهاية كتاب القواعد   66
 الكتاب ـ دراسة وتحقيقا

  هـ6/8/1419 هـ27/10/1415 د. أحمد بن محمد العنقري سعودي علي بن إبراهيم المطرودي

أسباب اختالف الفقهاء عند ابن عبد رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية   67
 ـ جمعا ودراسة وتطبيقا المقتصد في غير العبادات

  هـ18/1/1420 هـ24/12/1415 اهلل الدرويش د. عبد الرحمن بن عبد موريتاني سيدي محمد محمد عبد اهلل

  هـ4/2/1420 هـ6/2/1416 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي عبد اهلل بن سعد الكليب دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ جمعا وتوثيقا ودراسة  68

دالالت األلفاظ واالجتهاد والتقليد والترجيح عند الماوردي ـ جمعا وتوثيقا   69
 ودراسة

  هـ4/12/1418 هـ6/2/1416 اهلل آل إبراهيم د. إبراهيم بن عبد عراقي عبد القادر بن ياسين محمود

  هـ26/6/1420 هـ29/5/1416 موسى بن علي فقيهيد.  سعودي ضيف اهلل بن هادي الشهري المحكوم فيه عند األصوليين ـ دراسة نظرية تطبيقية  70

  هـ28/12/1419 هـ29/5/1416 اهلل الشعالن د. عبد الرحمن بن عبد سعودي مسلم بن محمد الدوسري عموم البلوى ـ دراسة نظرية تطبيقية  71

  هـ28/12/1420 هـ10/8/1416 اهلل الدرويش د. عبد الرحمن بن عبد موريتاني البداليزين بن أحمد محمد  المسائل األصولية في كتاب الجامع ألحكام القرآن القرطبي ـ جمعا ودراسة  72

كتاب لب األصول المختصر من تحرير األصول لزين الدين بن نجيم الحنفي ـ   73
 دراسة وتحقيقا

  هـ13/1/1421 هـ24/8/1416 أ.د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد سعودي بدر بن إبراهيم المهوس

  هـ2/2/1420 هـ24/8/1416 اهلل الشعالن د. عبد الرحمن بن عبد سعودي صالح بن عبد العزيز سندي الخالف في الفقه تأصيالً وتطبيقاً مراعاة   74

  هـ 16/7/1422 هـ17/10/1417 الرحمن الربيعة . بن عبد أ.د. عبد العزيز سعودي وليد بن علي القليطي العمرياألنوار في شرح المنار للبابرتي من أول الكتاب إلى فصل العزيمة والرخصة ـ   75
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 دراسة وتحقيقا

األنوار في شرح المنار للبابرتي من فصل العزيمة والرخصة إلى آخر الكتاب ـ   76
 دراسة وتحقيقا

  هـ1/2/1422 هـ17/10/1417 الرحمن الربيعة . أ.د. عبد العزيز بن عبد سعودي راضي بن صياف الحربي

  هـ13/2/1421 هـ8/11/1417 الشيخ عبد اهلل بن محمد الرسيني سعودي وليد بن إبراهيم العجاجي المختلف فيها دراسة نظرية تطبيقيهتعارض القياس مع األدلة   77

  هـ9/8/1423 هـ22/11/1417 د. أحمد بن محمد العنقري سعودي خالد بن عبد العزيز آل سليمان ترتيب الآللي في سلك اآلمالي ـ دراسة وتحقيقاً   78

األشباه والنظائر البن الملقن من كتاب الفرائض إلى نهاية الكتاب ـ تحقيقا   79
 ودراسة

  9/1/1423 هـ17/2/1418 اهلل الشعالن د. عبد الرحمن بن عبد سعودية فاطمة بنت عبد اهلل الغديان

  1/12/1421 هـ19/10/1418 بن عبدالرحمن المشعل د.عبدالعزيز سعودي وليد بن فهد الودعان االجتهاد والتقليد عند اإلمام الشاطبي  80

  هـ8/7/1422 هـ11/11/1418 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي محمد بن عبداهلل بن عبدالكريم العموم المعنوي عند األصوليين  81

  20/11/1421 هـ15/1/1419 محمد الريسد. عبدالمحسن بن  سعودي عبدالرحمن بن عبداهلل البراهيم الحكم الشرعي عند ابن تيمية_ جمعاً ودراسة  82

تحرير محل النزاع في المسائل األصولية المتعلقة باألدلة المتفق عليها _ الكتاب   83
 والسنة واإلجماع _ جمعاً ودراسة

طوي قيده و سجلت  هـ9/2/1419 د. صالح بن عبدالعزيز العقيل سعودي يوسف بن حسن الخالوي
 رسالته مرة أخرى

 

  هـ 6/3/1422 هـ26/2/1419 د. صالح بن عبدالعزيز العقيل سعودي وليد بن علي الحسين كريم والسنة النبوية _ دراسة نظرية تطبيقيةالالقياس في القران   84

  هـ 20/11/1421 هـ4/3/1419 محمد الريسد. عبدالمحسن بن  سعودي عبدالعزيز بن عبداهلل النملة المسائل التي نسب للمالكية االنفراد بها _ جمعاً وتوثيقاً ودراسة  85
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الجزء  -الشامل في شرح أصول الفقه للبزدوي ألبي حنيفة أمير كاتب اإلتقاني  86
الثامن _ القسم الثاني _ من باب الطرد أحد قوادح العلة حتى آخر أنواع 

 دراسة وتحقيقاً  –االستحسان 

  هـ 29/8/1422 هـ4/3/1419 أ.د. علي بن سعد الضويحي سعودي حمد بن عبداهلل الحماد

الجزء الثامن  -الشامل في شرح أصول البزدوي ألبي حنيفة أمير كاتب اإلتقاني  87
 دراسة وتحقيقاً  –_ القسم األول _ من الشرط الثالث للقياس حتى باب الطرد 

  هـ16/11/1422 هـ6/3/1419 د. صالح بن سليمان اليوسف سعودي أحمد بن سليمان الراجحي

من القسم  –الشامل في شرح أصول البزدوي ألبي حنيفة أمير كاتب اإلتقاني   88
دراسة  –الثاني وهو السبب والعلة والشرط والعالمة وأقسامها إلى آخر الكتاب 

 وتحقيقاً 

  هـ 13/3/1424 هـ13/7/1419 أ.د. فهد بن محمد السدحان سعودي فيصل بن عامر الذويبي

وأحكامهما ـ دراسة تأصيلية مع دراسة تطبيقية لبعض األصل والظاهر حقيقتهما   89
 األصول المتعلقة بالمعامالت

  هـ 8/8/1422 هـ17/1/1420 د . يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين سعودي أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

  هـ20/11/1423 هـ16/2/1420 د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين تشادي الطيب السنوسي أحمد االستقراء وأثره في القواعد األصولية ـ دراسة نظرية تطبيقية  90

تحرير محل النزاع في المسائل األصولية المتعلقة باألدلة المختلف فيها   91
 واالجتهاد والتقليد جمعاً ودراسة

  هـ12/10/1427 هـ22/2/1420 د. محمد بن عبدالرزاق الدويش سعودية تركية بنت عيد المالكي

في توضيح جمع الجوامع البن رسالن الرملي من بداية كتاب لمع اللوامع   92
 اإلجماع إلى نهاية كتاب االجتهاد والتقليد ، دراسة وتحقيقا

  هـ22/11/1424 هـ27/8/1420 د. عبد الرحمن بن محمد السدحان سعودي خالد بن مساعد الرويتع

الكتاب   إلى لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع البن رسالن الرملي من بداية   93
 نهاية مباحث السنة ، دراسة وتحقيقا

  هـ22/10/1425 هـ27/8/1420 د. عبد الرحمن بن محمد السدحان سعودي يوسف بن سليمان العاصم

  هـ12/11/1426 هـ11/9/1420 د. أحمد بن محمد العنقري سعودي أحمد بن عبد الرحمن المشعل التعدد في األلفاظ والمعاني عند األصوليين  94
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  هـ21/10/1423 هـ30/10/1420 د.أحمد بن محمد العنقري سعودي محمد بن سليمان العريني الفروق في داللة غير المنظوم عند األصوليين جمعا وتوثيقا ودراسة  95

  18/11/1423 هـ30/10/1420 الدويش د. محمد بن عبد الرزاق سعودي هشام بن محمد السعيد الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند األصوليين جمعا وتوثيقا ودراسة  96

  هـ28/10/1426 هـ28/11/1420 د. سعد بن ناصر الشثري سعودي ماجد بن عبد اهلل الجوير استدالل األصوليين باللغة العربية ـ دراسة تأصيلية تطبيقية  97

التوقف في المسائل األصولية ـ دراسة تأصيلية مع التطبيق على مباحث الحكم   98
 واألدلة

  هـ20/1/1426 هـ11/1/1421 د. عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل سعودي بن محمد العويسعيسى 

  هـ29/11/1424 هـ11/1/1421 أ.د. عبد الكريم بن علي النملة سعودية نورة بنت عبد العزيز الموسى الفروق في االجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند األصوليين ـ جمعاً ودراسة  99

  هـ6/2/1426 هـ17/2/1421 د. عبد العزيز عبد الرحمن المشعل سعودي عبد الرحمن بن عزاز العزاز في دالالت األلفاظ في المسائل األصولية ـ جمعا وتوثيقا ودراسة التوقف  100

  هـ26/8/1427 هـ2/3/1421 أ.د عياض بن نامي السلمي سعودية نوف بنت ماجد الفرم الفروق األصولية في اإلجماع والقياس جمعا و توثيقا ودراسة  101

  هـ1/2/1427 هـ5/3/1421 د. عبد المحسن بن محمد الريس سعودية أمل بنت عبد اهلل القحيز الفروق في داللة المنظوم عند األصوليين جمعا وتوثيقا ودراسة  102

  هـ19/11/1426 هـ11/3/1421 د.سعد بن ناصر الشثري سعودية الرحمن أبو دجيندالل بنت عبد  المسائل األصولية المنصوصة عن اإلمام أحمد بن حنبل جمعا وتوثيقا ودراسة  103

الفروق في القواعد والضوابط الفقهية في العبادات والمعامالت عند اإلمام   104
 جمعاً وتوثيقاً ودراسة –القرافي 

  هـ14/11/1428 هـ19/6/1421 اهلل الشعالن د. عبد الرحمن بن عبد سعودية مها بنت عبداهلل الصياح

  هـ22/2/1427 هـ26/6/1421 د. عبد العزيز عبد الرحمن المشعل سعودية دليل بنت سعود السياري جمعاً وتوثيقاً ودراسة –المسائل األصولية التي نسب للحنفية االنفراد بها   105
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  هـ24/10/1423 هـ26/6/1421 المحسن بن محمد الريسد. عبد  سعودي خالد بن سليم الشراري دراسة نظرية تطبيقية –التخيير عند األصوليين   106

الفروق في القواعد والضوابط الفقهية  عند اإلمام القرافي في غير العبادات   107
 جمعاً وتوثيقاً ودراسة –والمعامالت 

  هـ20/12/1427 هـ9/8/1421 اهلل الشعالن د. عبد الرحمن بن عبد سعودية فوزية بنت هاجس الشمري

  هـ7/3/1427 هـ30/8/1421 د. إبراهيم بن عبداهلل البراهيم سعودية نوف بنت عبداهلل العتيبي جمعاً وتوثيقاً ودراسة -األصولية في األدلة المختلف فيها الفروق   108

  هـ 4/4/1424 هـ18/10/1421 د. سعد بن ناصر الشثري موريتاني محمد سالم ولد محمد أحمد النفي واإلثبات عند األصوليين  109

  هـ18/3/1426 هـ26/10/1421 د. عبد الرحمن بن محمد السدحان سعودي عبدالعزيز بن أكرم أوزيقان النكرة عند األصوليين  110

استدالل الطوفي بالقرآن الكريم على المسائل األصولية من خالل كتابه :   111
 جمعاً ودراسة وتقويماً  –اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصولية 

  هـ18/5/1427 هـ17/11/1421 د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير سعودي العمري علي بن خضران

  هـ7/4/1425 هـ2/12/1421 د. سعد بن ناصر الشثري سعودية ريم بنت مسفر الشردان جمعاً وتوثيقاً ودراسة -االجتهاد والتقليد والفتوى عند شيخ اإلسالم ابن تيمية   112

  هـ2/1/1427 هـ18/3/1422 د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير سعودي بن محمد الشيبانأسامة  آراء أبي الحسن األشعري  113

  هـ24/4/1426 هـ26/8/1422 أ.د. فهد بن محمد السدحان إندونيسي ترمذي إيراوندي األثر األصولي الشتراط القدرة للتكليف  114

عليها : الكتاب تحرير محل النزاع في المسائل األصولية المتعلقة باألدلة المتفق   115
 جمعاً ودراسة –والسنة واإلجماع 

 د. محمود بن حامد عثمان سعودي بدر بن عبدالرحمن العبداللطيف
 ثم عين بدال منه د.محمد المبارك

  ألغيت رسالته هـ10/9/1422

  هـ10/5/1427 هـ2/11/1422 أ.د. علي بن سعد الضويحي سعودي محمد بن علي المري دراسة نظرية تطبيقية –المقاصد الضرورية   116



 وزارة التعليم العالي            

     جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 دليل الرسائل العلمية املسجلة يف قسم أصول الفقه                                 كلية الشريعة بالرياض           

  املاجستري مرحلة                                قسم أصول الفقه                                                              

 هـ6/8/1438تحديث : 

 
12 

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

  هـ27/4/1425 هـ2/11/1422 د. محمود حامد عثمان سعودي محمد بن مشبب الحبتر األسلوب الخبري و أثره في االستدالل و استنباط األحكام  117

  ألغي قيده هـ13/11/1422 اهلل الشعالن د. عبد الرحمن بن عبد سعودي فهد بن سعد القحيز دراسة نظرية تطبيقية -الحاجة عند األصوليين   118

  ه30/2/1429 هـ8/2/1423 أ.د. نادية بنت شريف العمري سعودية ثمراء بنت سعد الشمراني دراسة تأصيلية تطبيقية –أثر الخالف في مسائل الحكم الشرعي   119

 -المسائل األصولية التي خالف فيها ابن السبكي البيضاوي في كتاب اإلبهاج   120
 جمعاً وتوثيقاً ودراسة

 * ه3/9/1428 هـ7/3/1423 أ.د. نادية بنت شريف العمري سعودية بدرية بنت عبداهلل السويد

بالقرآن الكريم على المسائل األصولية في أبواب " الحكم  استدالل الطوفي  121
االجتهاد والتقليد " في كتابه اإلشارات اإللهية إلى المباحث  –األدلة  -الشرعي

 جمعاً ودراسًة وتقويما –األصولية 

  هـ7/11/1425 هـ28/7/1423 أ.د. فهد بن محمد السدحان سعودي يحيى بن حسين الظلمي

 –بالتالزم على القواعد األصولية في مسائل الحكم واألدلة الشرعية االستدالل   122
 جمعاً وتوثيقاً ودراسة

  هـ12/4/1428 هـ28/7/1423 د. عبد المحسن بن محمد الريس سوداني عبداهلل بن أحمد التوم

استدالل األصوليين بالسنة في مسائل الحكم والكتاب والسنة واإلجماع ـ جمعا   123
 وتوثيقا ودراسة

  ألغيت رسالته هـ13/8/1423 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي أسامة بن عثمان الرحيم

استدالل األصوليين بالسنة في مسائل األدلة المختلف فيها ودالالت األلفاظ ـ   124
 جمعا وتوثيقا ودراسة

  هـ2/5/1429 هـ13/8/1423 أ.د.فهد بن محمد السدحان سعودي ماجد بن صالح المنصور

استدالل األصوليين بالسنة في مسائل القياس واالجتهاد والتقليد والفتوى   125
 والتعارض والترجيح ـ جمعا وتوثيقا ودراسة

 د. محمود حامد عثمان سعودي حسن بن علي السفياني
عين بديالً عنه : د. محمد ابن عبدالعزيز 

 المبارك

  هـ17/2/1428 هـ27/8/1423
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األحكام على المسائل األصولية من خالل شرح ابن االستدالل بأحاديث عمدة   126
 الملقن

  هـ25/3/1429 هـ27/8/1423 أ.د. نادية بنت شريف العمري سعودية خيرية بنت محمد المجاهد

 –االستدالل بالسنة على القواعد األصولية من خالل أحاديث مشكاة المصابيح   127
 جمعاً ودراسًة وتوثيقا

  هـ24/11/1427 هـ11/9/1423 د. أحمد بن محمد العنقري سعودية سناء بنت هاشم المغربي

االستدالل بالتالزم على القواعد األصولية في مسائل دالالت األلفاظ و االجتهاد   128
 جمعا و توثيقا و دراسة –و التقليد و التعارض و الترجيح 

  هـ15/5/1429 هـ21/12/1423 د. عبد المحسن بن محمد الريس سعودي ناصر بن محمد المقبل

االستدالل بالقرآن الكريم على المسائل األصولية في تفسير الفخر الرازي من   129
 جمعا و دراسة و تقويما –أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة التوبة 

 * - 19/1/1424 د. مدحت مصطفى أحمد سعودي عبد الرحمن بن مشاري المشاري

بن عثيمين في الحكم الشرعي،  تخريج الفروع على األصول عند الشيخ محمد  130
 واألدلة ، و األمر و النهي ، والحقيقة  والمجاز جمعاً ودراسة

 * ه1/6/1430 هـ30/3/1424 د. عبد الرحمن بن عبد اهلل الشعالن سعودي خالد بن عبد الرحمن الشاوي

االستدالل بالقرآن الكريم على المسائل األصولية في تفسير الفخر الرازي _من   131
 سورةيونس إلى نهاية سورة الناس_جمعاً ودراسة وتقويماً أول 

  هـ 4/2/1431 هـ18/1/1425 د.مدحت بن مصطفى أحمد سعودي فهد بن عبداهلل المنيع

  هـ29/5/1429 هـ12/3/1425 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي محمد بن سليمان التركي قاعدة: ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان، دراسة تأصيلية تطبيقية  132

المسائل األصولية المنصوصة عن اإلمام أحمد بن حنبل في ماحث األدلة_جمعاً   133
 وتوثيقاً ودراسة_

 * ه13/6/1429 هـ10/4/1425 د.عبد اللطيف بن سعود الصرامي سعودي مرام بنت سعود الغامدي

القاعدة السادسة كتاب القواعد البن رجب الحنبلي من أول الكتاب إلى نهاية   134
 والسبعين ـ دراسة وتحقيقا

عبد الرحمن بن دخيل اهلل الدخيل 
 اهلل

  طوي قيده هـ27/10/1425 د. أحمد بن محمد العنقري سعودي

القواعد و الضوابط الفقهية في عوارض األهلية غير المكتسبة جمعاً و توثيقاً و   135
 دراسة

 * - هـ10/1/1426 أوزيقاند. أكرم بن محمد  كويتي ويخعلي بن سليمان الد
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ضياء بن طالب الرحمن بن غالم  تحقيق مذهب الحنفية فيما اختلفوا فيه من المسائل األصولية  136
 حسين

  هـ1/6/1428 هـ10/1/1426 د. عبداللطيف بن سعود الصرامي 

  هـ 28/11/1430 هـ9/2/1426 د. محمد ابن عبدالعزيز المبارك سعودي محمد بن عبدالكريم الدعيجي الجواز العقلي عند األصوليين _ دراسة نظرية تطبيقية _"  137

( من أول الكتاب 587القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع للكاساني )ت  138
 إلى آخر كتاب الحج _ بحث استقرائي مع دراسة القواعد المهمة _

 * - هـ30/2/1426 د.مدحت بن مصطفى أحمد سعودي بدر بن راشد آل عبداللطيف

 * ه29/4/1432 هـ28/3/1426 د.أحمد بن عبداهلل الضويحي سعودية فرح الخريصي القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالطفل  139

( من أول كتاب 587القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع للكاساني )ت  140
اإلجارة حتى آخر كتاب الوقف والصدقة _ بحث استقرائي مع دراسة القواعد 

 المهمة _

 * ه4/4/1432 هـ20/4/1426 د.أحمد بن عبداهلل الضويحي سعودي عبدالعزيز بن عبدالرحمن البليهد

( من أول كتاب 587القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع للكاساني )ت  141
 النكاح حتى آخر الوالء _ بحث استقرائي مع دراسة القواعد المهمة _

  هـ 4/4/1432 هـ20/4/1426 مصطفى أحمدد. مدحت  سعودي عبدالرحمن بن فهد البطين

  هـ 22/11/1433 هـ27/4/1426 د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير جزائري عويربن مبارك خير الدين  أصول الفقه عند اإلمام البخاري من خالل كتابه الصحيح  142

من أول كتاب حتى آخر  القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع للكاساني  143
 الكتاب بحث استقرائي مع دراسة القواعد الفقهية المهمة

  هـ 6/11/1432 هـ19/9/1426 د.أحمد بن عبداهلل الضويحي سعودية التميمي الغديان أسماء عبداهلل

جمعا و توثيقا و  –القواعد و الضوابط الفقهية في عوارض األهلية المكتسبة   144
 دراسة

  هـ29/6/1432 هـ17/3/1427 د. أكرم بن محمد  أوزيقان سعودية هدى بنت عبد العزيز الهدلق

دراسة نظرية   -أثر الخالف في مسائل االجتهاد و التقليد و التعارض و الترجيح   145
 تطبيقية

 * - هـ17/4/1427 د. أحمد بن محمد السراح سعودية زينب بنت يوسف السويد
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   هـ29/3/1431 22/4/1427 أ.د.عياض بن نامي السلمي سعودي سلمان بن سليمان الغفيص االصول عند الشيخ محمد بن ابراهيمتخريج الفروع على   146

  هـ6/1/1432 22/4/1427 د. عبد الرحمن بن عبد اهلل الشعالن سعودي حسن بن عبد اهلل الحسين مرصاد األفهام للبيضاوي تحقيقا ودراسة  147

 * ه23/6/1431 هـ29/4/1427 د. عبد اللطيف بن سعود  الصرامي سعودية سارة بنت فهيد الرويلي جمعا و توثيقا و دراسة –األصولية آراء ابن بطال   148

  هـ3/4/1429 هـ7/5/1427 د. عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل سعودي خالد بن محمد اليحيا تخريج الفروع على االصول من كتاب كشاف القناع  149

الخالف في مسائل العام و الخاص و المطلق و المقيد دراسة تأصيلية أثر   150
 تطبيقية

  هـ 22/12/1433 هـ19/11/1427 د. عبدالرحمن بن عبد اهلل الجبرين سعودية فاطمة بنت عمر اليحيا

دراسة تأصيلية -أثر الخالف في مسائل اللغات واألمر والنهي والبيان والمفهوم  151
 -تطبيقية

  هـ26/6/1432 هـ19/11/1427 د.أحمد بن محمد السراح سعودي الرحمن الدهمش عبداهلل بن عبد

  هـ18/1/1432 هـ22/11/1427 د. عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل سعودية نوف بنت تركي الضويحي دراسة تأصيلية تطبيقية  -أثر الخالف في مسائل األدلة المتفق عليها   152

  هـ11/4/1432 هـ27/12/1427 د. أكرم بن محمد أوزيقان سعودية ريم بنت فهد  العتيبي الشيخ محمد األمين الشنقيطيتخريج الفروع على األصول عند   153

  هـ22/1/1433 هـ9/1/1428 د. عبد الرحمن بن عبد اهلل المطير سعودية فاطمة بنت حمد الرويلي حروف الجر عند األصوليين  154

طوي   هـ7/2/1428 د.نايل بن عبدالمجيد أبو العال سعودية تغريد بنت منصور قرامش األلفاظ عند األصوليينعالقة الحقيقة و المجاز بدالالت   155
 قيدها

  هـ25/3/1432 هـ7/2/1428 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي عبدالحميد بن عبداهلل المشعل بناء األصول على األصول في االجتهاد و التقليد و التعارض و الترجيح  156
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 –تحرير محل النزاع في المسائل األصولية المتعلقة بالكتاب والسنة واإلجماع   157
 جمعاً ودراسة

 * ه29/4/1431 هـ14/2/1428 د. محمد بن عبدالعزيز المبارك سعودية هيلة بنت أحمد السراح

استدالل األصوليين بالسنة في مسائل الحكم والكتاب والسنة واإلجماع ـ جمعا   158
 وتوثيقا ودراسة

  هـ12/11/1432 هـ21/2/1428 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودية إيمان بنت عبداهلل الخميس

األصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل األصولية دراسة تأصيلية  لاستدال  159
 تطبيقية

  هـ 23/11/1433 هـ28/3/1428 د.أحمد بن محمد السراح سعودية نوف بنت كداء الكداء

األصول من كتاب نيل األوطار للشوكاني دراسة مقارنة بكتابه  تخريج الفروع على  160
إرشاد الفحول ) بحث في الحكم و األدلة و االجتهاد والتقليد و التعارض و 

 الترجيح (

  هـ6/7/1432 هـ12/4/1428 د. محمد بن عبدالعزيز المبارك سعودية نورة بنت محمد  الجبرين

النجار في كتابه معونة أولي النهى دراسة تخريج الفروع على األصول عند ابن   161
 مقارنة بكتابه شرح الكوكب المنير

  هـ28/4/1433 هـ26/4/1428 د. محمد مصطفى رمضان سعودية إلهام بنت ناصر اللهيم

جمعاً و توثيقاً و دراسة  –المقدمات األصولية و الحكم الشرعي عند الماوردي   162
– 

 * ه25/8/1430 هـ17/5/1428 عبداللطيف بن سعود الصراميد.  سعودي أحمد بن عايل معافا

  - هـ16/10/1428 د. محمد مصطفى رمضان سعودي خالد بن مشاري الضحيان هـ(597)ت -المسائل األصولية من كتاب زاد المسير ألبي الفرج ابن الجوزي  163

  ه8/11/1431 هـ11/1/1429 د. محمد مصطفى رمضان سعودية نوال بنت سالم الرشود هـ790دالالت األلفاظ عند اإلمام اشاطبي ت   164

شرح منار األنوار لشرف بن كمال القريمي من أول الكتاب إلى نهاية   165
 االستدالالت الصحيحة

  ه22/6/1431 هـ10/2/1429 د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل إماراتي خالد بن محمد الزعابي

من فصل االستدالالت الفاسدة إلى  شرح منار األنوار لشرف بن كمال القريمي  166
 نهاية الكتاب

  هـ 15/6/1432 هـ10/2/1429 د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل إماراتي صالح بن محمد المشعري
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هـ جمعاً و توثيقاً و 375المسائل األصولية عند الشيخ أبي بكر األبهري ت  167
 دراسة

  هـ22/4/1431 هـ1/3/1429 الضويحيأ.د. علي بن سعد  سعودي سعد بن عواض الحربي

تخريج الفروع على األصول من كتاب العناية شرح الهداية للبابرتي، دراسة مقارنة   168
 بكتابه التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي

  هـ 2/2/1433 هـ15/3/1429 د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودية هنوف بنت علي القصير

  هـ 29/1/1432 هـ13/5/1429 د. محمد مصطفى رمضان سعودية منى بنت عبدالرحمن المعيذر اإلمام الشاطبيالتعارض و الترجيح عند   169

هـ( جمعاً وتوثيقاً 340المسائل األصولية عند الشيخ أبي إسحاق المروزي ) ت   170
 ودراسة
 

  هـ 16/1/1432 هـ28/5/1429 د. عبدالمحسن بن محمد الريس سعودي إبراهيم بن حسن الزهير

تخريج الفروع على األصول من كتاب شرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية _   171
 جمعاً ودراسة _"

  ه25/12/1435 هـ17/1/1430 د. أكرم بن محمد أوزيقان سعودية نوال بنت محمد القحطاني

  هـ 22/1/1432 هـ 24/1/1430 د. عبدالرحمن بن عبداهلل الجبرين سعودي عبداهلل بن جابر الزهراني القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط جمعاً و توثيقاً ودراسة _  172

  هـ 10/3/1436 هـ 2/2/1430 د. مسلم بن محمد الدوسري سعودية مرفت بنت راشد الغنام الشروط األصولية في باب الحكم واألدلة المتفق عليها، جمعاً ودراسة  173

الكتاب العزيز البن عطية المسائل األصولية في كتاب المحرر الوجيز في تفسير   174
 جمعاً ودراسة  هـ(546)ت

   هـ 16/2/1430 د. محمد بن عبدالعزيز المبارك سعودية حنان بنت سعود بن مانع

  هـ 3/11/1433 هـ 26/3/1430 د. عبدالرحمن بن عبداهلل الجبرين سعودي محمد بن عبداهلل البخيت القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بوسائل اإلثبات جمعاً وتوثيقاً ودراسة ".  175

تخريج الفروع على األصول من كتاب المبدع في شرح المقنع ألبي إسحاق   176
 هـ ـ848برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح ـ رحمه اهلل ـ جمعاً ودراسة ت 

  هـ 6/2/1434 هـ 26/3/1430 د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودي طارق بن الحميدي العتيبي
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المسائل األصولية التي خالف فيها القرافي الرازي في كتاب نفائس األصول   177
 استقراء ودراسة

  هـ 21/4/1433 هـ26/3/1430 د. عبدالرحمن بن محمد السدحان  سعودي  محسن بن عايض المطيري

الشروط األصولية في دالالت األلفاظ واالجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض   178
 والترجيح" .

   هـ 24/4/1430 د. مسلم بن محمد الدوسري سعودية بنت عوض القرني هيا

 * - هـ9/5/1430 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي سعودية أسماء بنت حمود الخضيري المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وعلوم القرآن جمعاً ودراسة_  179

في مصنف ابن أبي شيبة القواعد األصولية في  آثار الصحابة والتابعين الواردة   180
 دراسة في مباحث الحكم وداللة األلفاظ

  هـ 9/1/1433 هـ8/6/1430 د. جميل بن عبدالمحسن الخلف سعودية فريدة بنت محمد عقيلي

  9/1/1435 هـ8/6/1430 د. مسلم بن محمد الدوسري سعودية خولة بنت عبدالرحمن الخميس الشروط األصولية في باب األدلة المختلف فيها جمعا ودراسة  181

الفروق في مسائل أصول الفقه عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه اهلل ـ جمعاً   182
 وتوثيقاً ودراسة

طوي قيده وسجلت الرسالة لطالب  هـ 29/6/1430 د. عبدالرحمن بن محمد السدحان  سعودي  عبداإلله بن تميم العنيزان الدوسري
 آخر

  ه28/10/1433 هـ 7/7/1430 د. أكرم بن محمد  أوزيقان  سعودية  نادية بنت مسعود كريم  المتعلقة بفقه األسرةالقواعد والضوابط الفقهية   183

  ه14/5/1436 هـ13/11/1430 د. عبدالرحمن بن عبداهلل الجبرين سعودي  بدر بن محمد الحمدان  القواعد الفقهية المتعلقة باألسباب جمعاً وتوثيقاً ودراسة  184

الفروع على األصول عند الشيخ محمد بن عثيمين في المجمل والمبين تخريج   185
والمطلق والمقيد والعام والخاص والمنطوق والمفهوم والتعارض والترجيح 

 واالجتهاد والتقليد جمعاً و توثيقاً ودراسة

  هـ 20/11/1434 هـ19/12/1430 د. أحمد بن محمد السراح  سعودي  أحمد بن هزع الهزاع 
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طوي قيدها وسجلت الرسالة لطالبة  هـ19/12/1430 د. جميل بن عبدالمحسن الخلف  سعودية  غادة بنت إبراهيم الحصيني البيان وأثره األصوليتأخير   186
 أخرى

المسائل التي خالف فيها الطوفي ابن قدامة في شرح مختصر الروضة جمعاً   187
 ودراسة

  هـ7/1/1434 هـ 29/3/1431 عبد الكريم النملة ا.د سعودي المثنى بن عبد العزيز الجرباء

  هـ 27/11/1434 هـ 29/3/1431 د. علي بن عبدالعزيز المطرودي  سعودية  مشاعل بنت سلطان الشنيفي الشبهات المتعلقة باألدلة المختلف فيها واالجتهاد  188

استدالل األصوليين باالستصحاب في مسائل األدلة المتفق عليها والمختلف   189
 فيها ودالالت األلفاظ جمعاً وتوثيقاً ودراسة

  هـ 27/1/1434 هـ 6/4/1431 د. علي بن عبدالعزيز المطرودي سعودية سارة بنت محمد الهويمل

أسباب الخالف عند اإلمام الرجراجي من خالل كتابه مناهج التحصيل ونتائج   190
 لطائف التأويل في شرح مشكالت المدونة جمعاً ودراسة 

  هـ 2/7/1435 هـ 10/6/1431 د. جميل بن عبدالمحسن الخلف سعودي أحمد بن إبراهيم الضويحي 

المسائل األصولية التي خالف فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية القاضي أبا يعلى جمعاً   191
 ودراسة

 هـ 17/6/1431 د. مسلم بن محمد الدوسري سعودي عبداهلل بن محمد العاصم 
 

  هـ21/4/1436

  هـ 27/4/1435 هـ 17/6/1431 د. محمد بن عبد العزيز المبارك سعودية أروى بنت عبد اهلل العميريني القواعد الفقهية وتطبيقاتها على أحكام ذوي االحتياجات الخاصة  192

المسائل األصولية في كتاب رياض األفهام في شرح عمدة األحكام لتاج الدين   193
 -جمعا ودراسة –الفكهاني المالكي 

  هـ 1/3/1435 هـ 2/7/1431 د. عبد السالم الحصين  سعودي علي بن أحمد آل أبو حمامة

استدالل األصوليين باالستصحاب في مسائل دالالت األلفاظ واالجتهاد والتقليد   194
 والتعارض والترجيح جمعاً وتوثيقاً ودراسةً 

  هـ 25/3/1435 هـ 2/7/1431 د. علي بن عبدالعزيز المطرودي سعودية العنود بنت محجي المطيري

تخريج الفروع على األصول من كتاب المبسوط للسرخسي دراسة مقارنة بكتابه   195
 أصول السرخسي

   هـ 2/7/1431 د. صباح محمود عثمان  سعودية  نورة بنت محمد الجابر

المسائل األصولية التي خالف فيها الزركشي ابن السبكي في كتابه تشنيف   196
 المسامع بشرح جمع الجوامع جمعاً ودراسة 

  هـ 3/1/1435 هـ 2/7/1431 د. جميل بن عبدالمحسن الخلف سعودية مشاعل بنت إبراهيم  الحامد
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  - هـ 2/7/1431 د. محمد مصطفى رمضان سعودية  حصة بنت عبدالرحمن الدخيل  القواعد والضوابط الفقهية في نوازل العبادات جمعاً وتوثيقاً ودراسة   197

-تخريج الفروع على األصول من كتاب نهاية المطلب إلمام الحرمين الجويني   198
 دراسة مقارنة بكتابه البرهان 

  - هـ2/4/1432 د.عايض بن عبداهلل الشهراني سعودية حشمة بنت عايض البدراني

تخريج الفروع على األصول من كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص   199
 هـ ــ دراسة مقارنة بكتابه الفصول في األصول ــ370ت

  هـ 20/11/1435 هـ16/4/1432 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي أحمد بن نجيب السويلم

 *  هـ23/4/1432 أ.د. أحمد الضويحي يمنية ياسمين بنت صالح الحكيمي بالقواعد الفقهية دراسة نظرية تطبيقية) االحتجاج   200

استدالل األصوليين باالستصحاب في مباحث القياس واألدلة المختلف فيها   201
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً 

  هـ14/6/1438 هـ14/5/1432 د.عايض بن عبداهلل الشهراني سعودية هند بنت نبيل آل إسماعيل

 * ه20/4/1434 هـ28/5/1432 أ.د. عبد اللطيف الصرامي سعودي محمد بن إبراهيم الكلثم -جمعاً ودراسةً –) المصطلحات المشتركة بين أصول الفقه والعلوم األخرى   202

   هـ 13/6/1432 د. محمد مصطفى رمضان سعودية عبدالرحمن الغفيصأمل بنت  المسائل األصولية من كتاب زاد المسير في علم التفسير ألبي الفرج ابن الجوزي  203

المسائل األصولية من كتاب الدرر السنية في األجوبة النجدية جمعاً وتوثيقا   204
 ودراسة

  ه25/3/1437 هـ 27/6/1432 د. محمد بن عبدالعزيز المبارك سعودي ياسر بن عوض القحطاني

   هـ 27/6/1432 د.عبد الرحمن بن محمد الشعالن سعودي هادي بن محمد مراجم جمًعا وتوثيًقا ودراسة-بالحقالقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة   205

   هـ 4/7/1432 د.عبداهلل بن سعد آل مغيرة سعودية تماضر بنت عبداهلل الحمدان بناء القواعد الفقهية على األدلة المختلف فيها دراسة نظرية تطبيقية  206

األصول من كتاب االصطالم لإلمام أبي المظفر السمعاني تخريج الفروع على   207
 دراسة مقارنة بكتابه قواطع األدلة

 * ه28/10/1435 هـ 11/7/1432 د. عائض بن عبداهلل الشهراني سعودية أسماء بنت مبارك ال فاران
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   هـ 19/11/1432 د. صباح محمود عثمان سعودية أرين بنت إبراهيم الحامد عالقة الحقيقة و المجاز بدالالت األلفاظ عند األصوليين  208

آراء ابن المنذر األصولية من خالل كتابه األوسط من السنن واإلجماع   209
 واالختالف

  هـ 27/11/1434 هـ 19/11/1432 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودية مشاعل بنت نغيمش الحربي

  هـ28/2/1438 هـ13/1/1433 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودي صالح بن صالح البلوي ودراسةً  القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالبيئة جمعاً   210

   هـ 19/11/1432 د. عبد اهلل آل مغيرة سعودية بارعة بنت محمد الكريز األدلة المختلف فيها عند شيخ اإلسالم ابن تيمية جمعاً وتوثيقاً ودراسةً   211

  هـ 22/2/1435 هـ 19/11/1432 د. أكرم بن محمد أوزيقان سعودية سهى بنت عبداهلل العمير لإللزام بعد التخييرالقواعد والضوابط   212

   هـ17/1/1433 أ.د. أحمد بن عبد اهلل الضويحي سعودي فهد بن سعد األحمري االستدالل بالسنة على إثبات القواعد الفقهية  213

  هـ 5/11/1434 هـ21/3/1433 د. عبدالرحمن بن عبداهلل الجبرين سعودي رائد بن حسين السبيت والتقليد والتعارض والترجيحأصول فقه اإلمام مالك في االجتهاد   214

  ه6/5/1437 هـ19/4/1433 د. عبدالسالم الحصين سعودي صالح بن محمد العلي المسائل التي أشار األصوليون إلى قلة الكالم فيها  215

دراسة تأصيلية تطبيقية على القواعد -األصوليين      األخذ باالحتياط عند   216
 -األصولية 

  ه25/4/1437 هـ17/6/1433 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي محمد بن إبراهيم الشامي

   هـ30/6/1433 سليمان العرينيد. محمد بن  سعودي أحمد بن عبدالوهاب القحطاني القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام النووي من خالل شرحه لصحيح مسلم  217

  - هـ23/6/1433 د. أكرم بن محمد أوزيقان لبنانية رنا بنت علي الجعم أسباب االختالف بين الجمهور والحنفية في المسائل األصولية  218
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 القواعد الفقهية المختلف فيها  219
 -جمعا ودراسة -

  هـ 30/7/1435 هـ30/6/1433 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد  سعودية حنان بنت حجي الحجي

   هـ23/6/1433 د. عبداهلل بن سعد آل مغيرة سعودية مريم بنت محمد الدوسري القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالرضا واإلذن واالختيار  220

  ه25/3/1436 هـ23/6/1433 عبداهلل الجبريند. عبدالرحمن بن  كاميروني المودودي محمود القول بالتفصيل في المسائل األصولية دراسة تأصيلية تطبيقية  221

  - هـ23/6/1433 أ.د. أحمد بن محمد السراح سعودية موضي بنت محمد الجابر السؤال وأثره في مسائل أصول الفقه  222

   هـ23/10/1433 د. محمد بن سليمان العريني سعودي أحمد بن عبداهلل األحمري الجمهور والحنفية ينالتقسيمات األصولية ب  223

   هـ15/11/1433 أ.د. أحمد بن محمد السراح سعودية وجدان بنت محمد التميمي أسباب الخالف عند أبي عبد اهلل المازري من خالل كتابه شرح التلقين  224

   هـ19/1/1434 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد سعودية نورة بنت بدر الملحم االستدالل بسد الذرائع، وضوابطه ، وتطبيقاته المعاصرة  225

   هـ4/2/1434 د. وليد بن فهد الودعان سعودي سلمان بن فريح النويميس تعقبات ابن الشاط على فروق القرافي  226

   هـ1/4/1434 د. وليد بن فهد الودعان سعودية مسيرة بنت محمد العنزي العالقة بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية  227

   هـ28/3/1434 د. علي بن عبدالعزيز المطرودي سعودية نورة بنت فيصل النفيسة والتعارض والترجيحأثر الخالف في مسائل االجتهاد والتقليد   228

  ه25/7/1437 هـ15/4/1434 د. جميل بن عبدالمحسن الخلف سعودية أروى بنت عبد العزيز السياري تأخير البيان وأثره األصولي  229
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في شرح صحيح البخاري مقارنة  المسائل األصولية في كتاب الكواكب الدراري  230
 بكتابه النقود والردود

  هـ6/8/1438 هـ15/4/1434 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد سعودية أشواق بنت إبراهيم العثيم

   هـ8/4/1434 د. أكرم بن محمد أوزيقان سعودية ليلى بنت خضر البشيري المسائل األصولية المتعلقة بالمخالفة  231

   هـ18/11/1434 د. علي بن عبد العزيز المطرودي يمني علي بن صالح الوهاشي عند أبي الخطاب الحنبليالقواعد الفقهية   232

   هـ18/11/1434 د. جميل بن عبد المحسن الخلف سعودية أسماء بنت محمد العصيمي العتيبي -جمعاً وتوثيقاً ودراسة–القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالحيوان   233

دراسة نظرية –بين األحاديث عند الحافظ زين الدين العراقي وابنه  دفع التعارض  234
 -تطبيقية

   هـ18/11/1434 د. وليد بن فهد الودعان سعودية آمال بنت عمر سالمة

   هـ18/11/1434 د. عبداهلل بن سعد آل مغيرة سعودية أمل بنت بخيت المدرع األخذ بالتيسير في المسائل األصولية  235

   هـ24/12/1434 د. صباح محمود عثمان سعودية درة بنت عبداهلل الخرعان األصوليين في األدلة واالعتراضاتالترتيب عند   236

  ه22/4/1437 هـ24/11/1434 د. عبدالسالم الحصين سعودي فالح بن صياد الدوسري -جمعا ودراسة–المصطلحات األصولية المتشابهة   237

   هـ24/12/1434 د. صباح محمود عثمان سعودية البندري بنت علي الحازمي والمبادئ اللغوية واالجتهاد والتقليدالترتيب عند األصوليين في الحكم الشرعي   238

المسائل األصولية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح البن الملقن ت   239
   هـ24/12/1434 د. أحمد بن عبد الرحمن الرشيد سعودية خولة بنت عبدالرحمن الفريان هـ804

   هـ 22/11/1435 د. وليد بن فهد الودعان سعودية مها بنت ناصر الهذال الخفاء وأثره في المسائل األصولية  240
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   هـ13/2/1435 د. أسامة بن محمد الشيبان سعودية حصة بنت عبداهلل النفيسة أثر القول بالتحكم في المسائل األصولية  241

على الجويني في شرحه للبرهان من بداية الكتاب إلى نهاية باب  تعقبات األبياري  242
  هـ9/5/1438 هـ28/6/1435 أ.د. عبدالعزيز بن عبد الرحمن المشعل سعودي عبد المجيد بن خالد المبارك النهي

تعقبات األبياري على الجويني في شرحه للبرهان من كتاب العموم إلى كتاب   243
 األخبار

  هـ9/5/1438 هـ 28/6/1435  أ.د. عبدالعزيز بن عبد الرحمن المشعل سعودية القاضيمنيرة بنت يوسف 

   هـ24/4/1435 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي محمد بن صالح ال سليم تعقبات ابن رشيق المالكي على الغزالي في لباب المحصول  244

   هـ 2/5/1435 د. أسامة بن محمد الشيبان سعودية غادة بنت خالد آل حامد الجزء والكل في المسائل األصولية  245

 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك سعودي مسفر بن هادي آل دواس -دراسة في المنهج والمضمون-مباحث السنة بين األصوليين والمحدثين   246
   هـ24/4/1435 

  ه30/01/1438 هـ 17/4/1435 أوزيقانمحمد د. أكرم  سعودي بن محمد العوض عبدالرحمن -جمعاً ودراسة-هـ 224أصول الفقه عند أبي القاسم بن سالم ت سنة   247

جمعا -تخريج الفروع على األصول في كتاب بداية المحتاج للقاضي ابن شهبة   248
   هـ 2/5/1435 د. علي بن عبد العزيز المطرودي سعودية شيخة بنت إبراهيم الدجين -ودراسة

  ه11/8/1438 هـ 6/7/1435 د. محمد بن سليمان  العريني سعودي عمر بن عبد العزيز الصامل على الجويني في شرحه للبرهان من اإلجماع إلى نهاية الكتاب تعقبات األبياري  249

   هـ 1435/ 7/ 20 العنقريأ.د. أحمد بن محمد  سعودية بدور بنت بجاد المطيري القواعد الفقهية المتعلقة بالفساد والبطالن جمعاً وتوثيقاً ودراسةً   250

القضايا األصولية في دائرة المعارف اإلسالمية )المقدمات ودليل الكتاب والسنة   251
 واإلجماع( دراسة تحليلية نقدية

   هـ 13/7/1435 أ.د. فهد بن محمد السدحان سعودي عبد اهلل بن عثمان السنيدي
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القياس، واألدلة المختلف القضايا األصولية في دائرة المعارف اإلسالمية )دليل   252
 فيها، ودالالت األلفاظ واالجتهاد والتقليد( دراسة تحليلية نقدية

   هـ 20/11/1435 أ.د. فهد بن محمد السدحان سعودي مهند بن عمير آل متعب

القواعد الفقهية في كتاب الممتع في شرح المقنع البن المنجى المتوفى سنة   253
   هـ 20/11/1435 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد سعودية نورة بنت عبد اهلل آل بن حمد ه "جمعاً وتوثيقاً ودراسة"695

   هـ20/11/1435 د. محمد مصطفى رمضان   سعودية أفنان بنت إبراهيم الفايز خالف األصل عند األصوليين  254

دراسة مقارنة مع  –تخريج الفروع على األصول من كتاب رد المحتار البن عابدين   255
  هـ13/3/1438 هـ 27/11/1435 د. أسامة بن محمد الشيبان   سعودي أحمد بن محمد السهلي -نسمات األسحاركتابه 

المسائل األصولية التي خالف فيها ابُن السبكي ابَن الحاجب في كتاب رفع   256
 الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

   هـ 24/1/1436 د. صباح محمود عثمان سعودية ابتسام بنت هادي مدخلي

   هـ 9/2/1436 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك سعودية بشرى بنت علي الربع المسائل األصولية في فتاوى ابن حجر الهيتمي "جمًعا ودراسًة"  257

   هـ 30/2/1436 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودي حسن بن إبراهيم الصيادي بناء األصول على األصول في األدلة المختلف فيها  258

  هـ30/01/1438 هـ 21/3/1436 د. هشام بن محمد السعيد سعودي أبو القاسم بن أحمد مسملي جمعا ودراسة -القواعد الفقهية من كتاب بداية المحتاج البن قاضي شهبة  259

   هـ 21/3/1436 الد بن مساعد الرويتعد. خ سعودي عبد اهلل بن أحمد السلمان معاصرة التنزيل وأثرها في فهم داللة الخطاب الشرعي  260

    هـ25/5/1436 د. محمد بن سليمان  العريني سعودي مصعب بن حمد العجالن -دراسة تطبيقية-القواعد الفقهية المتعلقة بالعمل الخيري   261

   18/5/1436 د. مسلم بن محمد الدوسري سعودية ريم بنت سليمان الملحم القواعد الفقهية المتعلقة باألحكام التكليفية  262
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المسائل األصولية في كتاب نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح   263
 ـه 855معاني اآلثار لبدر الدين العيني ت:

   17/6/1436 د. وليد بن إبراهيم العجاجي سعودي ناصر بن عبد الوهاب الطريري

من أول الكتاب إلى نهاية  -في التلويح على صدر الشريعة تعقبات التفتازاني  264
   1/7/1436 د. خالد عبيدات سعودية سمية بنت خالد المحارب الصريح والكناية

تخريج الفروع على األصول من كتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني ت   265
 دراسة مقارنة مع كتابه البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع،  ـه 977

   10/6/1436 خالد بن مساعد الرويتع   د. سعودية غيداء بنت عبد اهلل الغديان

   ه27/4/1436 مسلم بن محمد الدوسري د. سعودية عفاف بنت محمد آل سميح القواعد الفقهية المتعلقة بالتصرفات في ملك الغير  266

   هـ29/4/1437 علي المطروديد. سعودية وعد بنت عبداهلل الفهد االستقالل والتبعية في المسائل األصولية  267

 المسائل األصولية في كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  268

 جمعا ودراسة -( في مباحث الحكم الشرعي واالدلة 923)تللقسطالني 
   هـ3/3/1437 يحيى بن حسين الظلميد.  سارة محمد محمود

269  
ه(من 1304)ت: المسائل األصولية عند الشيخ عبد الحي اللكنوي

 خالل كتابه التعليق الممجد على موطأ محمد
   23/11/1436 د.وليد بن إبراهيم العجاجي  عفاف بنت محمد السعيد

270  
تعقبات القاضي البيضاوي في كتابه مرصاد األفهام إلى مبادئ األحكام 

 جمًعا وتوثيًقا ودراسةً  -على ابن الحاجب 
   هـ19/6/1437 خالد بن مساعد الرويتع   د. سعودي معاذ بن إبراهيم السياري

271  
أسباب اختالف الفقهاء عند خليل بن إسحاق الجندي المالكي، من كتابه 

   هـ15/4/1437 خالد بن مساعد الرويتعد. نيجيري هاشم أوالميدي أتيري جمعا وتوثيقا ودراسة -"التوضيح شرح المختصر الفرعي البن الحاجب"

272  
في سلم الوصول على اإلسنوي في نهاية السول "كتاب  تعقبات المطيعي

   ه8/7/1436 د.  علوة بنت أحمد األسمري اإلجماع وكتاب القياس
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273  
تعقبات المطيعي في حاشيته سلم الوصول على اإلسنوي في نهاية السول 

   هـ15/4/1437 بن محمد الشيبان د.أسامة  هالة محمد محمود صبرة من بداية األوامر والنواهي إلى نهاية كتاب اإلجماع

274  
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب شرح السنة لإلمام البغوي )ت: 

   هـ6/8/1438 محمد بن عبدالعزيز المبارك د.أ. سعودية شادن بنت عبداهلل العجالن جمًعا ودراسةً  -ه(  516

275  
تخريج الفروع على األصول في كتاب الالمع الصبيح بشرح الجامع 

الصحيح للبرماوي دراسة مقارنة مع كتابه الفوائد السنية في شرح األلفية 
 في أصول الفقه

   هـ10/3/1437 خالد عبيداتد.  حنان بنت يحيى كريري

276  
 -الحنفية مذهب متقدمي الهمام ابن فيها خالف التي األصولية المسائل

 ودراسة جمًعا وتوثيًقا
 لطيفة بنت محمد الحمدان

  ه13/3/1438 العكايلة توفيقد. سعودية
 

277  
على ابن الحاجب في شرح ) 710 ت ( تعقبات قطب الدين الشيرازي

المختصر في أصول الفقه )من بداية الكتاب إلى نهاية مباحث الحكم 
 -جمعاً ودراسة- الشرعي(

   هـ15/4/1437 د.توفيق العكايلة سعودية أسماء بنت إبراهيم الغدير

278  
 شرحه في الحاجب ابن على ) 710 ت (الشيرازي الدين قطب تعقبات

 نهاية وحتى الشرعية األدلة بداية من)الفقه  أصول في للمختصر
 -ودراسة جمعاً -(اإلجماع

   هـ26/6/1437 توفيق العكايلةد.  نوف بنت محمد النجار

279  
وتوثيقا  جمعا -الهامع الغيث كتاب في الزركشي على العراقي تعقبات

   هـ19/6/1437 أحمد العنقري د.أ. سعودي العبدالقادرعبدالرحمن بن زكي  ودراسة

280  
تعقبات البناني على المحلي في شرحه متن جمع الجوامع من الكتاب 

   ه21/12/1437 صباح محمودد. سعودية شة بنت محمد العتيبيائع الثاني السنة إلى نهاية الكتاب
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الباري، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن رجب من كتبه: )فتح   281

 ذيل الطبقات، مجموع رسائل ابن رجب
 عبدالعزيز بن سعد الحقباني

   ه21/2/1438 عبد العزيز املشعل د.ا. سعودي

282  
 بعد الحنفي )ت بن عبداهلل بن جرباشمرقاة االفكار شرح المنارة لمحمد 

 ه( دراسة و تحقيق975
   ه16/1/1438 عبد اللطيف الصرامي د.ا. سعودية آالء بنت سعد العرفج

283  
المسائل األصولية في كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري في 

 مباحث دالالت األلفاظ والتعارض والترجيح واالجتهاد والتقليد
سندس محمد محمد محمود 

 أحمد
   هـ19/6/1437 يحيى الظلميد. 

   هـ1437-3-10 بن إبراهيم العجاجي د.وليد سعودية ريم بنت أحمد الضويحي االستنباط عند األصوليين  284

   هـ16/5/1438 أكرم بن محمد أوزيقان   د.  اجلوهرة بنت حممد احلمران اخلرب واإلنشاء يف أصول الفقه والقواعد الفقهية  285

   ه21/2/1438 عبد اهلل المغيرةد. سعودي خالد بن رشيد الغامدي تخريج الفروع على األصول من كتاب الواضح شرح مختصر الخرقي  286

 -جمعاً ودراسة-موقف ابن تيمية من أصول فقه ابن حزم   287
عبدالرحيم بن عبدالرحمن 

 العجالن
   ه2/8/1438 .محمد العريني دا.  سعودي

   هـ6/8/1438 دسوقي يوسف د.  إبراهيم توري جمعا وتوثيقا ودراسة -المسائل األصولية عند ابن الدهان الشافعي   288

   هـ4/7/1437 أحمد الضويحي د.أ. سعودي حمد بن عامر البسام جمعاً ودراسة -الواردة في كتب القواعد الفقهية  المسائل األصولية  289

290  
تعقبات قطب الدين الشيرازي على ابن الحاجب في شرحه المختصر في 

 (.-جمعا ودراسة–أصول الفقه من مباحث االجتهاد إلى مباحث القياس 
   هـ9/5/1438 توفيق بن عبدالرحمن العكايلة   د.  السحيبانيفاطمة بنت عبد العزيز 
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291  
البحر المحيط )من باب كتابه تعقبات الزركشي على األصوليين في   

   هـ19/6/1437 يحيى الظلميد. يةسعود سجى بنت عبدالمحسن الريس القياس إلى نهاية الكتاب

292  
إيضاح المحصول من تعقبات المازري على أبي المعالي الجويني في كتابه: 

   هـ25/2/1437 عبدالمحسن بن محمد الريسأ.د. يةسعود وفاء بنت عبدالعزيز العمر برهان األصول

   هـ25/2/1437 أكرم بن حممد أوزيقان د. سعودي خالد بن عبد اهلل اهليشه ـه1392ختريج الفروع على األصول عند الشيخ عبدالرمحن بن قاسم  ت   293

   22/7/1436 د.هشام بن حممد السعيد سعودي عبد الرمحن بن صاحل القرزعي عند شيخ اإلسالم ابن تيميةالفروق األصولية   294

   تحت التسجيل د. سعودي خبيب بن جنيب الشارخ مجعاً ودراسة–أجوبة الشافعي عن القوادح الواردة على االستدالل بالسنة   295

296  
من خالل كتابه تبيني احلقائق شرح كنز  ختريج الفروع على األصول عند الزيلعي

 الدقائق
 سعودي بدر بن فراج آل نادر

 د.
   تحت التسجيل

297  
تعقبات املطيعي يف سلم الوصول على اإلسنوي يف هناية السول ]من بداية 

 الكتاب إىل أول املباحث املتعلقة بكتاب اهلل تعاىل[
 سعودية مشاعل بنت عبدالعزيز الغميز

 أسامة الشيباند.
26/6/1437   

298  
من املقدمات إىل هناية مبحث -تعقبات البناين على احمللي يف شرح مجع اجلوامع

 النسخ
 سعودية بدور بنت عبد الرمحن العنقري

 د. صباح حممود عثمان
   

   7/8/1436 د.هشام بن حممد السعيد  عبدالرمحن بن سلطان املقرين القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة بالبدل  299

300  
مجعاً  -هـ( 462القواعد والضوابط الفقهية عند القاضي حسني املروروذي )ت

 (.-وتوثيقا ودراسة 
  نورة بنت حممد آل فهيد

 عبدالرمحن بن عبداهلل اجلربيند. 
23/11/1436   
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301  
مجعاً  -هـ( 1094املسائل األصولية يف كتاب الكليات أليب البقاء الكفوي )ت

 ودراسة
  مرمي بنت مجعان بن سامل باحشوان

 هشام بن حممد السعيد
23/11/1436   

302  
سلم الوصول على اإلسنوي يف هناية السول، يف حاشيته تعقبات املطيعي يف 

 (ختلف فيها، والتعادل والرتجيح، واالجتهاد واإلفتاءاألدلة امل )القياس
  مرمي بنت مجال بن سليمان

 د. أسامة بن حممد الشيبان
4/2/1437   

   11/2/1437 عايض الشهرانيد.  سعودي عبدالعزيز بن ناصر العقل التكليف باحملال والقواعد األصولية املتعلقة به  303

304  
من بداية التقسيم الثالث  –تعقبات التفتازاين يف التلويح على صدر الشريعة 

 يف ظهور املعىن وخفائه بالنسبة للفظ إىل هناية السنة
  عبداهلل السويحسامية بنت 

 خالد بن حممد عبيدات د.
20/1/1437   

305  
من الركن الثالث اإلمجاع إىل  –تعقبات التفتازاين يف التلويح على صدر الشريعة 

  أثري بنت حممد اخلنني هناية الكتاب
 خالد بن حممد عبيدات د.

20/1/1437   

306  
مباحث  أول البحر المحيط )منكتابه تعقبات الزركشي على األصوليين في  

 مجعاً ودراسة -اإلمجاع  نهاية مباحثالعام إلى 
  منرية بنت عبداهلل الكثريي

 
   

   هـ4/7/1437 أ.د. حممد املبارك  مسية بنت حممد املسعود آراء األلباني األصولية جمعا وتوثيقا ودراسة  307

308  
جمعاً وتوثيقاً -تعقبات الزركشي على األصوليين في كتابه البحر المحيط

 ودراسة من أول الكتاب إلى نهاية مباحث النهي
  خولة بنت عبداهلل الكثريي

 د.يحيى الظلمي
   هـ26/6/1437

القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بقتال الخوارج والبغاة وقطاع الطريق ودفع   309
   ه25/12/1437 د.وليد الودعان  بن علي السهيمي عيسى الصائل

310  
الكوراني في الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع على ابن تعقبات شهاب الدين 

   حتت التسجيل   هنال بنت عبدالعزيز القرعاوي السبكي
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311  
تحقيق مذهب الحنابلة فيما اختلفوا فيه من المسائل األصولية في مباحث 

 دالالت األلفاظ والترجيح واالجتهاد والتقليد
  غادة بنت عبدالرحمن البليهي

 مصطفى رمضان محمدد.
   هـ23/1/1438

312  
مجعاً -القواعد والضوابط الفقهية من كتاب الدرر السنية يف األجوبة النجدية

 ودراسة
   هـ20/7/1438 أ.د. محمد العريني سعودي عبدالكرمي العليانإبراهيم بن 

313  
ختريج الفروع على األصول من كتاب تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق لإلمام 

ه( يف مباحث األدلة واالجتهاد والتقليد 743فخر الدين الزيلعي )ت:
 والتعارض والرتجيح واحلكم الشرعي وعوارضه(.

   هـ20/3/1438 عبدهللا بن عيسى العيسىد.   أمحد حممد أمحد

   هـ30/1/1438 د. عبدهللا بن سعد آل مغيرة سعودي متعب بن فهد احليان تعقبات أيب زرعة العراقي يف كتابه التحرير على املنهاج للبيضاوي  314

315  
 صدع السواجع على شرح مجع اجلوامع لعلي بن أمحد احلسين السمهودي

دراسة  -من أول الكتاب إىل آخر مباحث التقليد  -( 911الشافعي )ت.
 وحتقيقاً 

   هـ30/1/1438 عبداهلل بن عيسى العيسىد.  ماجد بن سعيد الكثريي

316  
تعقبات الشيخ حلولو املالكي على تاج الدين السبكي يف شرحه جلمع 

 اجلوامع(.
   تحت التسجيل   نورة بنت فيصل القاسم

   هـ23/5/1438 علي بن عبدالعزيز المطرودي  د.   أمساء بنت حسن الدوسري -دراسة نظرية تطبيقية-القواعد الفقهية على األدلة املختلف فيهابناء   317

318  
مجعاً -تنبيهات القرايف األصولية يف كتابه نفائس األصول يف شرح احملصول

 من أول الكالم يف األوامر إىل آخر الكالم يف اخلصوص -ودراسة
   هـ6/8/1438 هشام بن محمد السعيدأ.د.   حممد بن فهد الزريقي

319  
ه( على الناظم عبداهلل احلاج 1393تعقبات حممد األمني الشنقيطي )ت

 ه( يف شرحه ملراقي السعود املسمى بـ"نثر الورود"1230إبراهيم العلوي )ت
   تحت التسجيل د.  علوة بنت أمحد األمسري
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320  
من أول  –األصولية يف كتابه نفائس األصول يف شرح احملصول تنبيهات القرايف 

 الكالم يف املقدمات إىل آخر الكالم يف اللغات
   هـ16/1/1438 أسامة بن محمد الشيبان د. سعودي عبدالرمحن بن إبراهيم العجالن

321  
ختريج الفروع على األصول من كتاب تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق لإلمام 

 ه( يف مباحث دالالت األلفاظ وحروف املعاين743الزيلعي ت)فخر الدين 
   هـ16/1/1438 أكرم بن محمد أوزيقان  د.   بدر بن فراج آل نادر

   هـ21/2/1438 عبدهللا بن عيسى العيسىد.  سعودية سارة بنت حممد العنزي القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة باملرأة  322

   هـ28/2/1438 عبداللطيف بن سعود الصراميأ.د.  سعودية بثينة بنت أمحد السراح يف كتاب الفوائد شرح الزوائد تعقبات األبناسي على األسنوي  323

324  
املسائل األصولية يف كتاب رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز للرسعين 

   هـ20/3/1438 عبدالرحمن المشعلعبدالعزيز بن أ.د.   أفنان بنت عبداهلل العمران مجعاً ودراسة(.-ه(661احلنبلي )ت

   هـ16/5/1438 محمد مصطفى رمضان  د.   رمي بنت أبوبكر العمودي االستقرار وأثره يف املسائل األصولية  325

326  
يف شرح صحيح  البخاري  املسائل األصولية من كتاب الكواكب الدراري

للكرماين مقارنة بكتابه )النقود والردود( من العموم واخلصوص وحىت التعارض 
 (.-مجًعا وتوثيًقا ودراسة -والرتجيح

   هـ7/6/1438 أحمد بن محمد العنقري  أ.د.   سعد بن حممد القصييب

   هـ13/7/1438 عايض بن عبدهللا الشهراني  د.   فادية بنت كمال احلريب -ودراسةمجًعا -القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة باملنطوق واملفهوم   327

328  
هـ( 453القواعد والضوابط الفقهية من كتاب هتذيب املسالك للفندالوي )ت

 -مجًعا ودراسة-
   هـ20/7/1438 عايض بن عبدهللا الشهرانيد.   خلود بنت حممد اليمين

   هـ6/8/1438 دسوقي يوسفد.   خولة بنت حممد األمحدابن النجار يف شرح خمتصر التحرير مجعاً  تعقبات الشيخ حممد ابن عثيمني على  329
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التعليم   هـ15/7/1436 د. مجيل بن عبداحملسن اخللف سعودي مصعب بن حممد اخلنني مقاصد الشريعة عند اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل  1
 املوازي

التوقف يف املسائل األصولية يف االجتهاد والتقليد والتعارض   2
 مجعا وتوثيقا ودراسة –والرتجيح 

التعليم   هـ8/2/1436 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن املشعل سعودي بدر معيض العماري
 املوازي

التعليم   هـ 20/4/1436 د. وليد بن فهد الودعان سعودي موسى احلازميبن حممد  وأثره يف املسائل األصوليةوصف اإلسالم   3
 املوازي

مجعا  -التمثيل للمسائل األصولية املتعلقة باحلكم الشرعي  4
  أمحد بن حممد السراح   د.أ. سعودي ناصر بن عبدالعزيز الزير ودراسة

التعليم  
 املوازي

قلب الدليل دراسة نظرية تطبيقية من خالل شرح خمتصر الروضة   5
 للطويف

التعليم    هشام بن حممد السعيد د. سعودي علي بن عقيل السهيمي
 املوازي

التعليم    أمحد بن حممد العنقري أ.د. سعودي حممد بن فارس الثنيان رأي اخلبري يف حتقيق املناط  6
 املوازي

–يف كتابه االنتصارات اإلسالمية  مقاصد الشارع عند الطويف  7
  عبداهلل بن عيسى العيسى د. سعودي سليم أنور السليم -مجعاً ودراسة

التعليم  
 املوازي

مجعا  -التمثيل للمسائل األصولية املتعلقة باإلمجاع والقياس  8
 ودراسة

 علي بن صاحل الفوزان
التعليم    أكرم بن حممد أوزيقان د. سعودي

 املوازي

الفقهية عند ابن رجب من خالل كتابه: جامع  القواعد  9
 عبد العزيز حممد عبد العزيز مصطفى العلوم واحلكم

التعليم   حتت التسجيل - مصري
 املوازي

التعليم   هـ30/5/1438 عايض بن عبداهلل الشهراين  د.  سعودي أمحد بن عبد العزيز اجلريوي مجعا ودراسة -القواعد الفقهية املتعلقة باملانع  10
 املوازي



 وزارة التعليم العالي            

     جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 دليل الرسائل العلمية املسجلة يف قسم أصول الفقه                                 كلية الشريعة بالرياض           

  املاجستري مرحلة                                قسم أصول الفقه                                                              

 هـ6/8/1438تحديث : 

 
35 

التمثيل للمسائل األصولية املتعلقة باألدلة املختلف فيها     11
 سعود بن عبدالعزيز العمر (.-مجعا ودراسة  -

التعليم    عبداهلل بن سعد آل مغرية د. سعودي
 املوازي

استدالل األصوليني بقول الصحايب على املسائل األصولية   12
ودالالت املتعلقة بباب النسخ واألدلة املختلف فيها 

 -األلفاظ والتعارض والرتجيح واالجتهاد والتقليد والفتوى 
 -مجعاً وتوثيقاً ودراسة 

 عمر بن عبدالعزيز الغزي

التعليم    حممد مصطفى رمضان د. سعودي
 املوازي

منهج األصوليني يف التمثيل للمسائل املتعلقة مبسائل   13
 بن عبد اهلل اخلليفةبدر  دراسة نظرية استقرائية مقارنة –الكتاب والسنة 

التعليم   حتت التسجيل د. سعودي
 املوازي

 -التمثيل للمسائل األصولية املتعلقة بالتعارض والرتجيح  14
 -مجعا ودراسة 

 حسن بن صديق جغدمي
التعليم   حتت التسجيل د. 

 املوازي

 -والتقليد باالجتهاد املتعلقة األصولية للمسائل التمثيل  15
 ودراسة مجعاً 

 عبداهلل اهلزاعحممد بن 
التعليم   حتت التسجيل د. 

 املوازي

إجراءات اإلثبات يف النظام السعودي وعالقته بالقواعد   16
 -دراسة تأصيلية تقعيدية-الفقهية 

 أمحد بن حسن النجيمي
التعليم   حتت التسجيل د. 

 املوازي

منهج األصوليني يف التمثيل للمسائل األصولية املتعلقة   17
 دراسة نظرية استقرائية مقارنة-واملفهوم مبسائل املنطوق 

 عبداهلل بن علي اهلتاين
التعليم   حتت التسجيل د. 

 املوازي

استدالل األصوليني بقول الصحايب يف مسائل احلكم   18
 بندر بن معيض املسردي القحطاين الشرعي والتكليف واألدلة املتفق عليها

التعليم  هـ7/2/1438  د.حممد مصطفى رمضان سعودي
 املوازي

نقض الدليل عند الشيخ صفي الدين اهلندي يف كتابه   19
هناية الوصول إىل دراية األصول، من أول الكتاب إىل هناية 

 مسائل احلكم الشرعي
 جابر بن علي اخلرباين

التعليم   هـ21/6/1438 وليد بن إبراهيم العجاجي  د.  
 املوازي
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كتابه ه( يف  863تعقبات أمحد بن إسحاق الشريازي )ت  20
 بندر بن سامل األسلمي اإلهباج يف شرح املنهاج على القاضي البيضاوي

   هـ6/8/1438 يوسف بن سليمان العاصم د. 

القواعد والضوابط الفقهية املؤصلة ملواد األنظمة اخلاصة   21
 باملرأة يف النظام السعودي

 هـ9/1/1438 عايض بن عبداهلل الشهرايند.  سعودي عبدالرمحن بن حممد العيسى
التعليم  

 املوازي

التعارض وطرق دفعه يف كتاب كشف اللثام شرح عمدة   22
األحكام لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن سامل 

 ه1188السفاريين املتوىف سنة 
 فهد بن سعد آل وذيح

التعليم   هـ9/1/1438 هشام بن حممد السعيدأ.د.  سعودي
 املوازي

املتعلقة باألمر والنهي واجململ التمثيل للمسائل األصولية   23
 -مجعا ودراسة -واملبني

 فالح بن مسفر القحطاين
التعليم   هـ16/5/1438 حممد مصطفى رمضان د.  

 املوازي

 التعقبات األصولية للشيخ عبدالرزاق عفيفي على اآلمدي  24
يف كتابه اإلحكام يف أصول األحكام: من أول الكتاب 

 حىت هناية الدليل الثاين: السنة
 عبداجمليد بن عبدالرمحن املربد

التعليم   هـ21/6/1438 هشام بن حممد السعيد  أ.د.  
 املوازي

تعقبات أمحد الشريازي يف كتابه اإلهباج يف شرح املنهاج   25
واخلصوص إىل هناية  على البيضاوي  من باب العموم 

 كتاب اإلمجاع
 صابر ين علي الزهراين

التعليم   هـ6/8/1438 د. يوسف بن سليمان العاصم 
 املوازي


