
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بيان رسائل املاجستري والدكتوراه املوجودة مبكتبة قسم الفقه

 رسائل الماجستير رسائل الدكتوراه

 عنوان الرسالة اسم الطالب الرقم
عدد 

 المجلدات
 عنوان الرسالة اسم الطالب الرقم ملحوظات العام الجامعي

عدد 
 المجلدات

 ملحوظات العام الجامعي

1 
اجلهاد وغايته يف حقيقة 

  هـ14/7/1399 1 صاحل بن ناصر اخلزمي عقوبة الزنا وشروط تنفيذها 1  هـ16/8/1402 3 عبد اهلل بن أمحد قادري اإلسالم

2 
مناهج الباحثني يف 
 االقتصاد اإلسالمي

محد بن عبد الرمحن 
 2  هـ26/2/1402 2 اجلنيدل

فقه الشيخ حممد بن 
 1 صاحل بن حممد احلسن الوهاب عبد

18/10/1399
  هـ

املعامالت املصرفية  3
 وأحكامها يف الشريعة

عقد اإلجارة ومدى تدخل  3  هـ12/2/1406 2 طالب خضر الشنقيطي
 الدولة فيه

الواحد  عبد اهلل بن عبد
 اخلميس

  هـ9/6/1399 1

الصلح يف الشريعة  4
 اإلسالمية

جميد الدين ابن منهاج 
 الدين كامل

خمطوطة الفروق حتقيق  4  هـ13/8/1403 1
 للسامري

  هـ15/8/1402 1 حممد بن إبراهيم اليحىي

القضاء يف عهد عمر بن  5
  هـ13/2/1402 1 صاحل بن عثمان اهلليل التصرف يف الدَّين 5  هـ5/4/1404 1 ناصر بن عقيل الطريفي اخلطاب

زكاة األمثان وعروض  6
مسقطات احلدود يف  6  هـ15/8/1404 1 خليفة بن إبراهيم الزرير التجارة وما يف حكمها

  هـ2/6/1403 1 إبراهيم بن ناصر احلمود الشريعة اإلسالمية

الديون املالية يف الفقه  7
 ه1403 1 سليمان بن فهد العيسى اإلسالمي

املعهد 
العايل 
 للقضاء

إبراهيم بن عبد الرمحن  االشرتاك يف اجلرمية 7
  هـ20/5/1403 1 اجلهيمان



8 
السالك إىل حتقيق هداية 

املذاهب األربعة يف 
 املناسك

 8  هـ24/3/1404 4 صاحل بن ناصر اخلزمي
حتقيق كتاب جتريد العناية 
يف حترير أحكام النهاية 

 البن اللحام
  هـ24/7/1403 1 عبد اهلل بن موسى العمار

التصرفات املوقوفة يف  9
 الشريعة اإلسالمية

عبد اهلل بن عبد الواحد 
أثر اختالف الدِّين يف عقد  9  هـ20/8/1404 2 اخلميس

 الزواج وتوابعه
عدالن بن غازي 

  هـ24/5/1403 1 الشمراين

10 

اجلزء األول من كتاب 
تنوير املقالة يف حل 

ألفاظ الرسالة ـ دراسة 
 وحتقيقا  

مسؤولية محل الدية يف  10  هـ12/5/1406 8 حممد بن عايش شبري
 الشريعة اإلسالمية

الكرمي فهد بن عبد 
 السنيدي

  هـ10/5/1403 1

إبراء الذمة  يف حقوق  11
 العباد

نوح بن علي سليمان 
 11  هـ2/6/1406 1 معابدة

حتقيق كتاب اإلعالن يف 
أحكام البنيان حملمد بن 
إبراهيم اللخمي املعروف 

 بابن الرامي البناء

عبد الرمحن ابن صاحل 
  هـ5/2/1404 2 األطرم

ـ  بنوك جتارية بدون ربا 12
 دراسة نظرية وتطبيقية

املسابقة يف الشريعة  12  هـ25/5/1406 1 حممد بن عبد اهلل الشباين
 اإلسالمية

عبداهلل بن عبدالعزيز 
 السويلم

هـ   ألغى 1404 1
 التسجيل

 

توثيق الديون يف الفقه  13
جرمية اللسان وعقوبتها يف  13  هـ10/6/1406 2 صاحل بن عثمان اهلليل اإلسالمي

 اإلسالم
عبدالرمحن بن عبدالعزيز 

  هـ24/8/1405 1 الداود

14 

كتاب املستوعب 
للسامري احلنبلي ـ القسم 

األول من الكتاب 
)العبادات( حتقيقا 

 ودراسة

 14  هـ10/8/1406 4 مساعد بن قاسم الفاحل

إيضاح املشكل من أحكام 
اخلنثى املشكل جلمال 

الدين أيب حممد عبد الرحيم 
 –األسنويبن احلسن 

 -حتقيقا  ودراسة

إبراهيم بن عبد العزيز 
  هـ6/7/1405 2 الغصن



التعزيرات البدنية يف  15
 الشريعة اإلسالمية

عبد اهلل بن صاحل 
28/10/1406 1 احلديثي

حتقيق كتاب شرح العبادات  15  هـ
 اخلمس لليعقويب

فهد بن عبد الرمحن 
  هـ6/8/1406 1 الثنيان

االستحقاق يف الفقه  16
15/10/1408 1 حممد بن فاحل بن مطلق اإلسالمي

الضرورة وأحكامها يف  16  هـ
 الشريعة اإلسالمية

حممد بن حسن علي 
  هـ3/8/1405 1 عبريي

17 

حتقيق شرح الزركشي 
ملختصر اخلرقي لشمس 
الدين حممد بن عبد اهلل 

 الزركشي

عبد اهلل بن عبد الرمحن 
  هـ22/2/1406 1 فهد بن عبد اهلل العمري يف املنافع أحكام التصرف 17  هـ10/3/1407 6 اجلربين

القرعة وجماالت تطبيقها  18
 يف الفقه اإلسالمي

15/11/1407 2 عبد اهلل بن موسى العمار
املتهم معاملته وحقوقه يف  18  هـ

 الفقه اإلسالمي
  هـ12/5/1405 1 بندر بن فهد السويلم

العقوبة بالقتل يف الشريعة  19
 اإلسالمية

 19  هـ27/4/1407 2 حممد بن سعد الغامدي
أحكام السوق يف اإلسالم 

وأثرها يف االقتصاد 
 اإلسالمي

أمحد بن يوسف 
 الدريويش

  هـ26/2/1405 2

20 
توظيف األموال يف 
 الشريعة اإلسالمية

عبد اهلل بن حممد  آل 
 20  هـ30/3/1409 2 الشيخ

املعاهدات الدولية يف 
  هـ3/2/1399 1 إياد كامل هالل اإلسالم

العقوبات املختلف  21
 عليهايف جرائم احلدود

علي بن عبد الرمحن 
 احلسون

تصرفات السكران يف  21  هـ19/5/1409 2
 الشريعة اإلسالمية

  هـ18/8/1405 1 ناصر بن حممد املنيع

22 

املستوعب للسامري ـ 
القسم الثاين من 

قسم -الكتاب
حتقيقا  -املعامالت

 ودراسة

الكرمي فهد بن عبد 
عبد الرزاق أمحد حسن  أقسام املياه وأحكامها 22  هـ26/8/1408 5 السنيدي

  هـ19/9/1405 1 عبد الرزاق



23 
املستوعب للسامري ـ 

القسم الرابع من الكتاب 
 حتقيقا ودراسة

حممد بن عبد اهلل 
عبد الوهاب بن مساعيل  حقوق املطلقة املالية 23  هـ28/3/1409 4 الشمراين

  هـ15/1/1405 1 املنصور

كتاب خمتلف الرواية أليب  24
 الليث نصر السمرقندي

عبد الرمحن ابن مبارك 
 الفرج

 24  هـ6/5/1410 8
القسم األول من كتاب 

الفروق للجويين _ دراسة 
 وحتقيقا_

عبد الرمحن بن سالمة 
 املزيين

  هـ26/2/1407 2

الوساطة التجارية يف  25
 املعامالت املالية

عبد الرمحن ابن صاحل 
 األطرم

1 12/11/1408
حمل العقد يف الفقه  25  هـ

 اإلسالمي
  هـ28/8/1406 1 إبراهيم بن حيىي عطيف

إبراهيم بن عبد العزيز  التصرف يف الوقف 26
 الغصن

2 18/10/1409
  هـ23/6/1406 1 صاحل بن إبراهيم اجلديعي مقدمات الزواج 26  هـ

27 
نزع امللكية اخلاصة 
وأحكامها يف الفقه 

 اإلسالمي
18/11/1409 1 فهد بن عبد اهلل العمري

أحكام املساجد يف الشريعة  27  هـ
 اإلسالمية

إبراهيم بن صاحل 
 اخلضريي

  هـ16/4/1407 2

28 
قبض األموال وأثره يف 

 عقود املعامالت
حممد أمحد عبدالقادر 

 صياح
/نسختا1

 ن
هـ  ألغيت 1409

 28  الرسالة
الطبيعية أحكام الدماء 

 للنساء يف الفقه اإلسالمي
عبد العزيز ابن عتيق 

  هـ14/8/1406 1 املواش

اختالف املتعاقدين يف  29
 العقود غري املالية

إبراهيم بن عبد الرمحن 
 اجلهيمان

2 16/11/1409
أم املؤمنني عائشة حياهتا  29  هـ

 وفقهها
12/10/1406 1 سعيد بن فايز الدخيل

 هـ
 

30 
للسمرقندي ـ الفقه النافع 

15/11/1409 7 إبراهيم بن حممد العبود حتقيقا  ودراسة
 30  هـ

جرمية احلرابة وعقوبتها يف 
 اإلسالم

صاحل بن عبدالرمحن 
 1 األطرم

هـ / 1405
املعهد العايل 

 للقضاء
 

31 
الوظائف االقتصادية 

 للدولة يف اإلسالم
أمحد بن يوسف 

  هـ28/7/1400 1 حممد بن علي داري الزواجالكفاءة يف  31  هـ8/8/1409 3 الدريويش



19/12/1411 3 حممد بن سليمان اخللف فقه ابن املنذر 32
الطرق املختلف فيها يف  32  هـ

  هـ21/8/1406 2 صاحل بن عبد اهلل الالحم إثبات جرمية القتل

أحكام املشاع يف الفقه  33
 33  هـ27/2/1410 2 صاحل بن حممد السلطان اإلسالمي

إحياء املوات  أحكام
واإلقطاع يف الفقه 

 اإلسالمي

عقيل بن عبد الرمحن 
  هـ18/9/1406 1 العقيل

املدد الشرعية يف  34
التدابري الوقائية من جرمية  34  هـ4/2/1412 2 إبراهيم بن ناصر احلمود العبادات واملعامالت

 السرقة
حيىي بن أمحد الصاليب 

  ه1406 1 الزهراين

وتأجريه يف بيع العقار  35
 الفقه اإلسالمي

عدالن بن غازي 
15/11/1410 2 الشمراين

علي بن حسني سوادي  سعيد بن جبري وفقهه 35  هـ
  هـ21/8/1406 1 مشهور

التهمة وأثرها يف األحكام  36
سلطة ويل األمر يف تقييد  36  هـ6/1/1412 1 صاحل بن علي العقل الفقهية

  هـ3/7/1407 1 املرزوقيحممد بن عبد اهلل  سلطة القاضي

سليمان بن إبراهيم  التأمني وأحكامه 37
النشوز وأحكامه يف الفقه  37  هـ16/4/1412 1 الثنيان

 اإلسالمي
موسى بن عبد اهلل 

  هـ25/7/1407 2 مهدي

تصرفات األمني يف  38
 العقود املالية

عبد العزيز ابن حممد 
حسني بن عبد اهلل  العباداتاإلعادة يف  38  هـ20/1/1412 2 احلجيالن

  هـ26/3/1408 2 العبيدي

39 
أثر االستطاعة يف 
 39  هـ28/5/1412 3 ناصر بن حممد املنيع األحكام الشرعية

فقه عبد اهلل بن مسعود يف 
 1 عبد اهلل بن حممد اجلمعة العبادات

20/10/1407
  هـ

اإلجبار يف الفقه  40
 40  هـ26/6/1412 2 صاحل بن إبراهيم اجلديعي اإلسالمي

احلدود من  –حتقيق ودراسة 
كتاب األسرار أليب زيد 

 -الدبوسي

عبداهلل بن مجعان 
 ه1407 2 الغامدي

اجلامعة 
اإلسالم

 ية

حتقيق ودراسة قسم  41
النجاسات وأحكامها يف  41  هـ3/7/1412 3 حممد حسن علي عبرييالعبادات من كتاب 

 اإلسالميالفقه 
عبد الرحيم ابن إبراهيم 

25/10/1407 2 اهلاشم
  هـ



املستجمع يف شرح اجملمع 
 للعيين

الرجوع وأحكامه يف  42
  هـ20/8/1406 1 صاحل بن حممد السلطان الشروط يف عقد البيع 42  هـ5/5/1409 1 بندر بن فهد السويلم القضاء

عبداهلل  حسني بن األرش وأحكامه 43
 43  هـ19/10/141 2 العبيدي

بن فقه اإلمام سليمان 
يسار يف العبادات 

 واملعامالت
  هـ10/3/1408 1 خالد أبو طنور

44 
حتقيق كتاب الروايتني 
والوجهني أليب يعلى 

 احلنبلي

عبد الكرمي ابن حممد 
سليمان بن إبراهيم  اجلوائح وأحكامها 44  هـ4/6/1402 3 الالحم

  هـ26/6/1407 1 الثنيان

الوفاة وأثرها يف األحكام  45
 2 اهلل بن حممد الضالععبد  الشرعية

1405-
ه املعهد 1406

 العايل للقضاء
كتاب احلجر والصلح من  45 

 األزهر هـ1404 2 صاحل بن عايد العايدي كتاب احلاوي الكبري

46 
حتقيق ودراسة كتاب هناية 
اهلداية إىل حترير الكفاية 
 للقاضي زكريا األنصاري

عبد الرازق ابن أمحد بن 
 حسن عبدالرازق

معرفة أوقات العبادات عن  46  هـ29/8/1413 2
 طريق الظواهر الكونية

  هـ7/11/1408 2 خالد بن علي املشيقح

47 
مسؤولية املرء عن الضرر 

 47  هـ20/1/1414 2 حممد بن عبد اهلل املرزوقي الناتج عن تقصريه
التصرفات يف أموال احملجور 
عليهم وأحكامها يف الفقه 

 اإلسالمي

سليمان عبد اهلل بن 
 1 العجالن

28/10/1407
  هـ

أحكام البدل يف الفقه  48
احلمل وأحكامه يف الفقه  48  هـ30/12/141 2 عبد اهلل بن حممد اجلمعة اإلسالمي

  هـ14/9/1407 1 حممد بن علي الشهري اإلسالمي

49 
آثار اخلوف يف األحكام 

  هـ26/8/1408 2 فؤاد بن سليمان الغنيم باحلج والعمرةاإلحرام  49  هـ24/1/1414 2 إبراهيم بن حيىي عطيف الفقهية



50 
املسائل اليت بناها اإلمام 
مالك على عمل أهل 

 املدينة توثيقا ودراسة
 50  هـ18/5/1414 2 حممد بن املدين بوساق

آثار عقود املعامالت يف 
الفقه اإلسالمي وتطبيقها 

 يف املعامالت
  هـ21/8/1407 2 حممد بن إبراهيم الغامدي

51 
أحكام الربح يف الفقه 
اإلسالمي وتطبيقه يف 

 املعامالت احلديثة

موسى بن مهدي 
 مسملي

 51  هـ27/4/1414 2
كتاب اجلامع للقاضي أيب 
يعلى ـ القسم الثاين حتقيقا  

 ودراسة
  هـ25/8/1408 2 أمحد بن موسى السهلي

عبد الكرمي ابن إبراهيم  فقه أيب هريرة 52
 السلوم

املدد الشرعية يف أحكام  52  هـ28/5/1412 3
 األسرة والعقوبات والقضاء

حممد بن عبد العزيز 
 احلمود

  هـ7/5/1410 1

اإلقالة والفسخ يف عقود  53
 املعاوضات املالية

إبراهيم بن عبد الرمحن 
 العروان

الكليات الفقهية لإلمام  53  هـ17/11/140 1
 املقري ـ دراسة وحتقيقا  

حممد بن اهلادي أبو 
 األجفان

  هـ14/8/1404 1

أحكام اسرتداد املال يف  54
عبد الرمحن ابن فهد  اإلشهاد يف الفقه 54  هـ30/3/1409 2 سعدي بن حسني جرب الفقه اإلسالمي

  هـ17/9/1409 1 احلمني

منهج عبد اهلل ابن عمر  55
 يف التشريع اإلسالمي

عبد العزيز ابن حممد 
مفسدات الصيام وأحكام  55  هـ6/9/1405 2 شرف الدين

 القضاء والكفارة
عبد العزيز ابن حممد 

  هـ25/6/1397 1 الداود

56 
حتقيق ودراسة القسم 

الثاين من خمتصر 
 خالفيات البيهقي

إبراهيم بن صاحل 
عبداحلميد ابن سعد  أثر تلف املعقود عليه 56  هـ2/8/1415 3 اخلضريي

26/11/1411 1 السعودي
  هـ

57 
اختيارات ابن القيم 
الفقهية يف األنكحة 

 واملعامالت
 57  هـ4/11/1415 3 علي بن إبراهيم الغامدي

القتل اخلطأ يف الفقه 
 اإلسالمي

عبدالرمحن بن مبارك 
 ه1403 1 الفرج

جامعة 
امللك 
 سعود

58 
األحكام الفقهية املتعلقة 
 باملكان يف غري العبادات

عبد الكرمي ابن يوسف 
 58  هـ2/11/1415 2 اخلضر

األحكام الفقهية اخلاصة 
 بالقرآن الكرمي

عبد العزيز ابن حممد 
 3 احلجيالن

13/11/1408
  هـ



التصرف يف امللك  59
  هـ18/3/1410 1 خالد بن حممد الرشود العدالة يف الواليات الشرعية 59  هـ5/1/1416 3 حممد بن إبراهيم الغامدي أحكامه وقيوده

60 

املذهب ما انفرد به 
املالكي عن املشهور يف 

املذاهب الثالثة يف 
 أحكام األسرة واألقضية

  هـ13/9/1409 1 علي بن أمحد معشي الثمن يف الفقه اإلسالمي 60  هـ3/8/1416 2 حممد بن عبد اهلل حممد

إنشاء االلتزام يف حقوق  61
 العباد

إبراهيم بن عبد اهلل  الشروط يف النكاح 61  هـ15/5/1416 2 حسن بن أمحد الغزايل
 العجالن

  هـ17/4/1410 2

62 
املقدرات غري الزمنية يف 

 62  هـ24/8/1416 4 حممد بن علي الشهري الفقه اإلسالمي
تقدمي النادر على الغالب 

وإلغاؤمها معا يف الفقه 
 اإلسالمي

  هـ11/5/1410 1 صاحل بن أمحد الوشيل

63 

املفردات يف مذهب 
العبادات احلنابلة يف غري 

واملعامالت وأحكام 
 األسرة

عبد الرمحن ابن صاحل 
19/10/1409 1 سليمان بن أمحد امللحم الذرائع إىل الربا 63  هـ5/8/1416 2 الغفيلي

  هـ

النكول وأحكامه يف  64
 الفقه اإلسالمي

عبد العزيز ابن عبد 
فقه اإلمام ربيعة مقرونا  64  هـ13/2/1416 2 الرمحن العجالن

  هـ1/8/1409 2 علي بن فهد العمرو آراء اجملتهدينبأشهر 

65 
مناسك احلج والعمرة من 
كتاب شرح العمدة البن 

 تيمية
تعارض البينات يف الفقه  65  هـ22/6/1405 3 صاحل بن حممد احلسن

 اإلسالمي
  هـ12/8/1409 1 حممد بن عبد اهلل حممد

األنكحة املنهي عنها يف  66
 الشريعة اإلسالمية

عبد اهلل بن حممد 
 القويزاين

الذمة املالية يف الفقه  66  هـ3/3/1404 1
 اإلسالمي

26/10/1410 1 حممد بن أمحد الفراج
 هـ

 



أحكام األطعمة حال   67
التداخل بني األحكام يف  67  هـ23/7/1399 1 صاحل بن فوزان الفوزان وحرمة استدالال  وترجيحا  

  هـ16/4/1411 2 اخلشالنخالد بن سعد  الفقه اإلسالمي

68 
حتقيق ودراسة القسم 

الثالث من كتاب 
 املستوعب للسامري

عبد الرمحن ابن عبد 
  هـ5/4/1411 1 حممد بن منصور املدخلي املعادن يف الفقه اإلسالمي 68  هـ25/12/141 3 العزيز الداود

التعيني وأثره يف العقود  69
 املالية

عبد الرحيم ابن  إبراهيم 
فهد بن عبدالرمحن  أثر عقود اإلجارة 69  هـ17/1/1417 1 اهلاشم السيد

  هـ23/6/1411 1 املشعل

اإلذن واإلجازة وأثرمها يف  70
 الفقه اإلسالمي

على بن حسني سوادي 
أحكام العورات يف الفقه  70  هـ25/5/1417 2 مشهور

  هـ17/1/1412 3 فهد بن مبارك آل زعري اإلسالمي

الفقهية املتعلقة األحكام  71
أحكام السجود يف الفقه  71  هـ16/6/1417 2 فؤاد بن سليمان الغنيم باملكان يف العبادات

 اإلسالمي
صاحل بن عبد العزيز 

21/12/1412 2 الغليقة
  هـ

أحكام النبات والشجر  72
 72  هـ20/2/1417 1 صاحل بن أمحد الوشيل يف الفقه اإلسالمي

دراسة مسائل االختالف 
أيب حنيفة وابن أيب بني 

ليلى يف أحكام العبادات 
 وأحكام األسرة

  هـ13/6/1413 2 أنس بن حمرم ليفاكوفتش

73 
املفردات يف مذهب 

احلنابلة يف الطهارة _ 
 عرضا  ودراسة_

إبراهيم بن عبد اهلل 
 73  هـ19/11/141 3 العجالن

مسائل اإلمام أمحد الفقهية 
املنصوصة عنه يف طبقات 

البن أيب يعلى يف احلنابلة 
غري العبادات ـ دراسة 

 وترتيبا  

عبد الرمحن ابن صاحل 
  هـ14/1/1413 2 الغفيلي

حتقيق ودراسة قسم  74
العبادات من كتاب 

الرتتيب يف العبادات يف  74  هـ3/7/1412 3 حممد حسن علي عبريي
 الفقه اإلسالمي

  هـ3/5/1413 2 عبد اهلل بن صاحل الكنهل



املستجمع يف شرح اجملمع 
 للعيين

القمار وحكمه يف الفقه  75
املنهيات الشرعية يف صفة  75  هـ25/8/1417 2 سليمان بن أمحد امللحم اإلسالمي

 الصالة حترميا  وكراهة
عبد الرؤوف ابن حممد 

  هـ11/6/1413 3 الكمايل

76 

رؤوس املسائل اخلالفية 
أليب املواهب العكربي 

من أول الكتاب إىل آخر 
الوصايا ـ دراسة كتاب : 

 وحتقيقا  

 76  هـ4/8/1417 3 خالد بن سعد اخلشالن
اختيارات ابن القيم الفقهية 

يف املسائل اخلالفية يف 
 العبادات

عبدالعزيز ابن حممد 
29/10/1413 3 الغامدي

  هـ

77 

عيون األدلة يف مسائل 
اخلالف بني فقهاء 

األمصار ـ للقاضي أيب 
احلسن علي بن عمر 

بداية كتاب البغدادي من 
الطهارة إىل هنايته ـ حتقيقا  

 ودراسة

عبد احلميد ابن سعد 
 77  هـ11/2/1418 3 السعودي

مسائل اإلمام أمحد الفقهية 
املنصوصة عنه يف طبقات 
احلنابلة البن أيب يعلى يف 

 العبادات ـ دراسة وترتيبا  

عايض بن فدغوش 
  هـ11/6/1413  احلارثي

الزيادة وأثرها يف  78
 املعاوضات املالية

عبد الرؤوف بن حممد 
 الكمايل

أحكام اليتيم يف الفقه  78  هـ5/3/1419 2
 اإلسالمي

  هـ24/1/1414 2 عبد األحد مال رجب

79 
أحكام الصناعة يف الفقه 

 اإلسالمي
حممد بن منصور ربيع 

 79  هـ4/2/1420 1 املدخلي
املفردات يف مذهب احلنابلة 
قسم أحكام األسرة عرضا  

 ودراسة
  هـ19/5/1414 2 أمحد بن حممد اخلضريي

  هـ26/5/1414 2حممد بن عبد العزيز  التقومي يف الفقه اإلسالمي 80  هـ28/11/141 2عبد الرمحن ابن أمحد أحكام البحر يف الفقه  80



 اخلضري فايع عسريي اإلسالمي

81 
شرح الزيادات لإلمام 

 املعروف بقاضيخان
 البخاري ـ دراسة وحتقيقا  

 81  هـ22/2/1419 6 قاسم أشرف نور أمحد
املذهب املالكي مدارسه 
 ومؤلفاته خصائصه ومساته

حممد املختار ابن حممد 
 1 املامي

28/11/1414
  هـ

82 

املفردات يف مذهب 
احلنابلة يف مسائل الزكاة، 

الصيام،االعتكاف 
 املناسك واجلهاد

أحكام األخرس يف الفقه  82  هـ26/1/1420 3 سليمان بن صاحل الغيث
  هـ25/8/1406 1 صاحل بن علي العقل اإلسالمي

عبد الرمحن ابن فهد  أثر التسبب يف الضمان 83
 احلمني

  هـ19/5/1406 1 علي بن إبراهيم الغامدي الرضا يف العقود 83  هـ24/1/1420 2

املفردات يف مذهب  84
 احلنابلة يف مسائل الصالة

عبد الرمحن فهد بن 
أحكام الصيب يف الفقه  84  هـ18/2/1420 3 املشعل

 اإلسالمي
عبد اهلل بن سليمان 

  هـ19/3/1405 1 الدايل

املواالة يف الفقه  85
 اإلسالمي

حممد بن عبد العزيز 
أحكام عيوب العقد يف  85  هـ24/6/1420 1 احلمود

  هـ28/8/1405 1 موسى بن علي األمري الفقه اإلسالمي

86 
رؤوس املسائل على 

مذهب أمحد  للشريف 
 أيب جعفر: حتقيقا  ودراسة

عبد اهلل بن سليمان 
أحكام اإلمامة واالئتمام  86  هـ9/11/1406 3 الفاضل

 يف الصالة
عبداحملسن ابن حممد 

  هـ25/8/1405 2 املنيف

أحكام السالح يف الفقه  87
 اإلسالمي

مصطفى بن أمحد بن  القاضي يف النكاح فرق 87  هـ10/11/142 1 حممد بن مرعي احلارثي
 مصطفى جنيب

  هـ27/7/1405 1

اإلنكار وأحكامه يف  88
 الفقه اإلسالمي

عبد العزيز ابن صاحل 
أحكام الرؤية البصرية يف  88  هـ9/3/1421 1 الشاوي

  هـ27/1/1415 2 حممد بن مرعي احلارثي الفقه اإلسالمي

  هـ19/6/1415 1 حافظ حممد أنوروالية املرأة يف الفقه  89  هـ6/2/1421 2 أمحد معشي علي بنعوض املثل يف الفقه  89



 اإلسالمي اإلسالمي

عبد الرمحن ابن عايد  عقد املقاولة 90
 العايد

أحكام املغمى عليه يف  90  هـ20/6/1421 1
 الفقه اإلسالمي

عبدالعزيز ابن صاحل 
 الشاوي

  هـ7/6/1415 1

91 
العزل عن الواليات 

النيابية يف الفقه 
 اإلسالمي

أحكام اإلعسار املايل يف  91  هـ13/7/1421 2 عبد اهلل بن صاحل الكنهل
 الفقه اإلسالمي

فضل الرحيم بن 
 حممدعثمان

  هـ13/5/1415 2

92 
أحكام الرجوع يف عقود 

 املعاوضات املالية
فضل الرحيم حممد 

 92  هـ25/6/1421 3 عثمان
اخللوة وأثرها يف الفقه 

  هـ10/6/1415 2 فاتن بنت حممد  املشرف اإلسالمي

عبد الرمحن ابن سعود  الكفاالت املعاصرة 93
 93  هـ26/8/1421 2 الكبري

النظر يف أحكام النظر 
حباسة البصر أليب احلسن 
علي بن حممد الشهري بابن 

 القطان ـ حتقيقا  ودراسة

25/12/1415 2 نورة بنت حممد املطرودي
  هـ

الغائب يف الفقه أحكام  94
عبد الرمحن ابن عايد  أسباب احنالل العقود املالية 94  هـ11/7/1410 2 صاحل بن عبد اهلل الالحم اإلسالمي

30/12/1415 2 العايد
  هـ

صيغ العقود يف الفقه  95
 اإلسالمي

صاحل بن عبد العزيز 
أحكام األم يف الفقه  95  هـ27/2/1421 2 الغليقة

 اإلسالمي
عبد العزيز وفاء بنت 

28/12/1415 1 السويلم
  هـ

القرابة وآثارها الشرعية يف  96  هـ24/8/1421 3 عبد األحد مال رجب اخليار يف النكاح 96
 أحكام األسرة

فاطمة بنت حممد املليص  
29/11/1415 1 ) اجلار اهلل (

  هـ

97 
األسهم والسندات 
وأحكامها يف الفقه 

 اإلسالمي
حرمة املساكن يف الفقه  97  هـ16/1/1422 1 أمحد بن حممد اخلليل

 اإلسالمي
عبد الرمحن ابن سعود 

  هـ4/2/1416 2 الكبري

  هـ1/4/1397  صاحل بن فوزان الفوزاناملسائل اخلالفية يف  98  هـ22/8/1422 4إبراهيم بن حممد قاسم البيان لإلمام حيىي  98



العمراين من أول كتاب 
البيوع إىل آخر كتاب 

 -حتقيقا ودراسة–الرهن 

 املباحث الفرضية رحيم

99 

البيان لإلمام حيىي 
العمراين من باب 
التفليس إىل هناية 

 الغصب

عبدالرمحن ابن عبداهلل 
 99  هـ12/11/142 3 املخضوب

حتقيق األمنية يف إدراك النية 
  هـ11/8/1401 1 مساعد بن قاسم الفاحل للقرايف

أحكام اجلوار يف الفقه  100  هـ29/8/1422 3 حممد املاميحممد املختار  مفوتات فسخ العقد 100
 اإلسالمي

عبد الرمحن ابن أمحد  
  هـ23/4/1413 1 فائع

101 

اإلشراف على مسائل 
اخلالف للقاضي 

عبدالوهاب من باب 
احلوالة حىت هناية الكتاب 

 حتقيقا ودراسة

املتعلقة أحكام اللباس  101  هـ15/11/142 2 حممد بن سامل ولد اخلو
  هـ25/8/1416 2 سعد بن تركي اخلثالن بالصالة واحلج

102 
املذهب الشافعي: 

نشأته، وتطوره 
 وخصائصه، ومؤلفاته

حممد معني دين اهلل 
23/10/1416 1 سليمان بن تركي الرتكي بيع التقسيط وأحكامه 102  هـ17/3/1423 3 بصري

  هـ

أحكام التصرف يف  103  هـ29/11/142 1 أمحد بن صاحل الرباك أعوان القاضي 103
 الكسب احلرام

حممد بن عبد الرزاق 
  هـ23/8/1416 2 صديق

104 
اختيارات ابن تيمية 

الفقهية من أول باب 
اخللع إىل هناية كتاب 

  هـ1/11/1416 1 حممد احلسن الددو خماطبات القضاة 104  هـ24/7/1423 2 زيد بن سعد الغنام



 دراسة مقارنة –اإلقرار 

105 

البيان لإلمام حيىي  
العمراين من أول كتاب 
النكاح إىل هناية باب 

 -حتقيقا ودراسة–الرجعة 

عبداحلكيم ابن حممد 
إمجاعات ابن عبدالرب يف  105  هـ24/8/1423 4 العجالن

 العبادات
عبداهلل بن مبارك البوصي 

  ه10/2/1417 2 )آل سيف(

106 

اختيارات ابن تيمية 
كتاب الفقهية من أول  

البيع إىل هناية باب 
 دراسة مقارنة –السبق 

عبداهلل بن مبارك  
 البوصي ) السيف(

 106  هـ24/2/1423 3
املسائل الفقهية اليت رجع 

قسم   -فيها اإلمام مالك 
 مجعا  ودراسة -العبادات

  هـ4/2/1416 1 حممد سامل ولد اخلو

أحكام السماع واالستماع  107  هـ19/9/1423 3 أمحد بن حممد اخلضريي نقض األحكام القضائية 107
 يف الفقه اإلسالمي

حممد معني دين اهلل 
  هـ7/1/1417 1 بصري

108 

مسائل اإلمام أمحد برواية 
من أول باب –األثرم 

صفة الصالة إىل هناية  
مجعا –كتاب الزكاة 
 ودراسة

بن عبد اهلل  يوسف أحكام قضاء الصالة 108  هـ19/11/142 2 نورة بنت عبداهلل املطلق
  هـ23/7/1417 2 األمحد

109 

اختيارات ابن تيمية 
الفقهية من أول كتاب 
الطهارة إىل آخر باب 

دراسة -سجود السهو 
 -مقارنة 

عايض بن فدغوش 
أثر اجلنون يف الفقه  109  هـ26/11/142 3 احلارثي

  هـ23/2/1417 1 زيد بن سعد الغنام اإلسالمي

  هـ20/5/1417 1 عبود بن علي بن درعمسقطات احلضانة وأثرها  110  هـ21/2/1424 1 عبود بن علي بن درعسلطة املتعاقدين على  110



 يف الفقه اإلسالمي املال املرهون

111 

مسائل اإلمام أمحد برواية 
من أول باب –األثرم 

اإلجارة إىل هناية اإلقرار 
 مجعاودراسة –

  هـ19/5/1417 2 سامي بن حممد الصقري أحكام احلرم املكي 111  هـ25/11/142 2 عبري بنت علي املديفر

112 
املعاوضة عن احلقوق 
املالية ونقلها يف الفقه 

 اإلسالمي
أحكام األضحية والعقيقة  112  هـ6/11/1424 2 فهد بن خلف املطريي

 يف الشريعة اإلسالمية
إبراهيم بن حاضر 

  هـ15/2/1417 2 حوسيتش

113 
 أحكام الثمار يف الفقه

 اإلسالمي
عبدالعزيز ابن حممد 

 113  هـ11/4/1425 2 الغامدي
املسائل الفقهية اليت رجع 
فيها اإلمام مالك يف غري 

 العبادات مجعا  ودراسة
  هـ1/7/1417 1 عبداحلكيم بلمهدي

114 
أحكام نقل أعضاء 
اإلنسان يف الفقه 

 اإلسالمي
التعجيل يف الفقه أحكام  114  هـ23/1/1425 1 يوسف بن عبداهلل األمحد

  هـ22/8/1417 1 سعد بن سعيد آل ماطر اإلسالمي

115 

احمليط الربهاين يف الفقه 
النعماين لإلمام أيب املعايل 
برهان الدين حممود بن 

أمحد البخاري ت 
هـ من كتاب املزارعة 616

إىل كتاب املأذون حتقيقا  
 ودراسة

اجلوهرة بنت سعد 
أحكام اآلنية يف الفقه  115  هـ6/11/1425 3 العبودي

  هـ18/1/1418 2 فايز بن عبد الكرمي الفايز اإلسالمي

  هـ18/1/1418 2إبراهيم بن حممد قاسم أحكام اإلجهاض يف الفقه  116  هـ2/1/1424 2فهد بن عبدالرمحن اختيارات ابن تيمية  116



الفقهية من كتاب العارية 
–إىل هناية كتاب النكاح 

 دراسة مقارنة

 رحيم اإلسالمي اليحىي

وفاء بنت عبدالعزيز  املعفو عنه شرعا 117
  هـ4/12/1418 1 خالد بن حممد املاجد التصرف يف املال العام 117  هـ18/4/1424 2 السويلم

مسؤولية الشريك يف  118
  هـ7/6/1418 2 عبري بنت علي املديفر أحكام الزينة 118  هـ25/4/1424 1 خالد بن حممد املاجد الشركة

119 

مسائل اإلمام أمحد برواية 
من أول باب -األثرم 

الصيام إىل هناية باب 
مجعا –املساقاة واملزارعة 

 ودراسة

 119  هـ10/8/1424 2 فاتن بنت حممد املشرف
أحكام املولود يف الفقه 

 اإلسالمي
أمساء بنت حممد 

 2 طالب آل
10/11/1417

  هـ

أحكام التعامل يف  120
 املعاصرةاألسواق املالية 

مبارك بن سليمان آل 
عبد الرمحن ابن عبد اهلل  مسقطات العبادة 120  هـ28/2/1425 2 سليمان

  هـ22/1/1418 2 املخضوب

التضخم النقدي يف الفقه  121
16/11/1425 1 خالد بن عبد اهلل املصلح اإلسالمي

أحكام التصوير  يف الفقه  121  هـ
  هـ24/8/1418 1 حممد بن أمحد واصل اإلسالمي

النوازل املختصة باملرأة يف  122
  هـ17/8/1418 1 أمحد بن صاحل الرباك الصلح يف اخلصومات 122  هـ24/8/1426 2 مىن بنت راجح الراجح العبادات وأحكام األسرة

أحكام التابع يف العقود  123      123
 املالية

عبد اجمليد ابن إبراهيم 
  هـ7/1/1419 2 ابن خنني

124 
أحكام البيئة يف الفقه 

 اإلسالمي
عبداهلل بن عمر 

 124  هـ 4/3/1426 2 السحيباين
أحكام تصرفات الوكيل يف 

 عقود املعاوضات املالية
سلطان بن إبراهيم 

  هـ21/2/1419 1 اهلامشي



العقود املالية املركبة دراسة  125
  هـ23/2/1419 2 إبراهيم بن صاحل التنم والية التأديب اخلاصة 125  22/11/1425 1 عبداهلل بن حممد العمراين فقهية تأصيلية وتطبيقية

املماطلة يف الديون دراسة  126
  هـ19/2/1419 2 مىن بنت راجح الراجح التعليق وأثره يف األحكام 126  هـ9/11/1425 1 سلمان بن صاحل الدخيل فقهية تأصيلية وتطبيقية

127 

املسائل الفقهية يف كتاب 
طبقات الذيل على 

احلنابلة ]قسم العبادات [ 
 -مجعا ودراسة –

سليمان بن صاحل 
أحكام املقابر يف الفقه  127  هـ 9/4/1426 1 اخلليوي

 اإلسالمي
عبد اهلل بن عمر 

  هـ1/11/1419 2 السحيباين

التسرت واإليواء يف الفقه  128
 اإلسالمي

أخذ املال على أعمال  128  هـ 3/3/1426 1 حافظ حممد أنور
 القرب

عادل بن شاهني بن 
 حممد شاهني

2 27/10/1419
 هـ

 

129 

مفردات احلنابلة من أول  
كتاب البيع حىت هناية 

عرضا  –باب اإلجارة 
 ودراسة

حممد بن عبد العزيز 
 129  هـ21/1/1426 2 اخلضري

احلوافز املرغبة يف الشراء يف 
  هـ13/7/1419 1 خالد بن عبد اهلل املصلح الفقه اإلسالمي

إرث احلقوق يف الفقه  130      130
  هـ7/1/1419 2 عياد بن عساف العنزي اإلسالمي

131 

اختيارات ابن تيمية 
من أول كتاب –الفقهية 

الصيام إىل هناية كتاب 
 دراسة مقارنة –اجلهاد 

أحكام استيفاء احلقوق من  131  هـ6/3/1427 3 صاحل بن منصور اجلربوع
 غري قضاء

فهد بن عبد الرمحن 
23/11/1418 1 اليحىي

  هـ

اختيارات ابن تيمية  132
الفقهية من أول باب 

أحكام اختاذ الذهب  132  هـ1/5/1427 2 سليمان بن تركي الرتكي
 والفضة واالجتار هبما

  هـ9/2/1419 2 فهد بن خلف املطريي



صالة التطوع إىل آخر  
دراسة –كتاب الزكاة 
 مقارنة

القرائن املادية املعاصرة  133
 وأثرها يف اإلثبات

 133  هـ12/6/1428 2 زيد بن عبد اهلل آل قرون
أحكام الرتتيب يف غري 

العبادات يف الفقه 
 اإلسالمي

عبد احلكيم ابن حممد 
 العجالن

  هـ3/1/1419 2

134 
أثر امللك يف وجوب 

 134  هـ17/11/142 1 صاحل بن حممد املسلم الزكاة
 املذهب احلنفي:مراحله

وطبقاته ضوابطه ومؤلفاته ، 
 خصائصه ومصطلحاته

  هـ2/9/1419 1 نقيب أمحد نصري الدين

135 
االمتياز يف املعامالت 

املالية وأحكامه يف الفقه 
 اإلسالمي

26/11/1418 1 نورة بنت عبد اهلل املطلق الطالق البدعي 135  هـ22/10/142 2 إبراهيم بن صاحل التنم
  هـ

الفقه الرتمجة يف  136
أحكام التسمية يف الفقه  136  هـ15/4/1428 2 حممد بن أمحد بن واصل اإلسالمي

  هـ5/9/1420 2 علي بن أمحد الكندري اإلسالمي

سعد بن عبد العزيز  أحكام اهلندسة الوراثية 137
املمسوحات يف الفقه  137  هـ14/9/1427 1 الشويرخ

  هـ26/1/1420 1 وفاء بنت حممد السديس اإلسالمي

التحري يف الفقه  138
 اإلسالمي

عبد اهلل بن غدير 
أحكام اجلناية على العظام  138  هـ16/9/1427 1 التوجيري

 يف الفقه اإلسالمي
ناصر بن حممد العبد 

  هـ12/1/1420 1 املنعم

دراسة –العقد املايل  139
 -تأصيلية

عبد الرمحن بن صاحل بن 
وأثره يف األحكام النقص  139  هـ1/9/1427 1 سليمان احلجي

 الفقهية
البندري بنت عبد العزيز 

  هـ19/8/1420 2 العمر

140 
–اجلراحة التجميلية 

 -دراسة فقهية
صاحل بن حممد بن صاحل 

  هـ4/2/1420 1 فهد بن عبداهلل السلمي أثر الطوارئ يف الصالة 140  هـ8/11/1427 1 الفوزان



أسباب احنالل العقود  141
 غري املالية

عبد اهلل  أمحد بن
السفيه وأحكامه يف الفقه  141  هـ14/11/142 2 اليوسف

 اإلسالمي
اجلوهره بنت سعد 

  هـ21/1/1418 1 العبودي

142 

اإلشراف على مسائل 
اخلالف للقاضي 

عبدالوهاب من أول 
الكتاب حىت هناية كتاب 
الصلح واإلقرار حتقيقا 

 ودراسة

 العقوبة بالتشهري 142  هـ24/2/1428 2 فهد بن مبارك آل زعري
فهد بن عبد العزيز 

  هـ14/1/1421 1 الوهيب

الشروط التعويضية يف  143
عبد اهلل بن حممد  املنفعة  يف القرض 143  هـ1/3/1428 2 عياد بن عساف العنزي املعامالت املالية

  هـ16/8/1420 1 العمراين

الوكالة على اخلصومة يف  144  هـ26/5/1428 1 حممد بن سعد الدوسري انقالب العقود املالية 144
 الفقه اإلسالمي

عبد اهلل بن حسن آل 
  هـ18/7/1420 1 الشيخ

دراسة –االلتزام بالصيانة  145
 -تأصيلية تطبيقية

فهد بن عبدالعزيز ابن 
أثر اليسار يف الفقه  145  هـ18/11/142 2 محد الوهيب

  هـ7/1/1421 2 مقبل بن محد املقبل اإلسالمي

146 

مناهج التحصيل ونتائج 
لطائف التأويل يف كشف 

من أول –أسرار املدونة 
كتاب احلمالة إىل آخر 

أليب حسن  -الكتاب 
علي بن سعيد الرجراجي 

 -حتقيقا  ودراسة–

ناصر بن حممد العبد 
الضرر والتعويض عنه يف  146  هـ27/5/1428 2 املنعم

  هـ8/5/1402 1 حممد بن املدين بوساق الفقه اإلسالمي

  هـ6/1/1421 1 فاطمة بنت حممد الكلثمالفوات واإلحصار يف  147  هـ18/11/142 3 حممد بن سعود اخلميسمناهج التحصيل ونتائج  147



لطائف التأويل يف كشف 
من أول –أسرار املدونة 

كتاب الزكاة إىل آخر  
 -كتاب إرخاء الستور

أليب حسن علي بن 
حتقيقا  –سعيد الرجراجي 

 -ودراسة

 املناسك

148 
التجارة اإللكرتونية 
وأحكامها يف الفقه 

 اإلسالمي

سلطان بن إبراهيم 
األحكام الفقهية املختصة  148  هـ24/11/142 1 اهلامشي

16/11/1420 1 إبراهيم بن حممد اليماين rبالنيب 
  هـ

149 
آراء أيب حامد 

اإلسفراييين يف اجلنايات 
 واحلدود

عبدالوهاب بن منصور 
 هـ1427 - 1426 1 الشقحاء

اجلامعة 
سعد بن عبد العزيز  أحكام التلقيح غري الطبيعي 149 اإلسالمية

  هـ9/2/1421 2 الشويرخ

التسويق التجاري  150
 وأحكامه

حسني بن معلوي 
البطاقات املصرفية،  150  هـ7/1/1429 1 الشهراين

 وأحكامها الفقهية
عبد الرمحن ابن صاحل بن 

  هـ23/2/1421 1 سليمان احلجي

حنان بنت حممد بن  أحكام ولد الزنا 151
10/11/1428 2 مسعود القحطاين

 151  هـ
اإلجارة الطويلة واملنتهية 

بالتمليك يف الفقه 
 اإلسالمي

سليمان بن صاحل 
  هـ2/3/1421 1 اخلميس

152 

 شرح خمتصر القدوري
لإلمام أيب نصر أمحد بن 
حممد بن حممد البغدادي 
املشهور باألقطع املتوىف 

فهد بن عبداهلل بن علي 
24/11/1428 3 السلمي

  هـ2/2/1421 2 نوال بنت عبد اهلل الطيار نفقة املعتدة 152  هـ



هـ( من أول 474سنة )
كتاب الظهار إىل آخر 

حتقيقا ودراسة -الكتاب 
- 

153 

مناهج التحصيل ونتائج 
لطائف التأويل يف كشف 

من أول –أسرار املدونة 
الكتاب إىل آخر كتاب 

أليب حسن  -االعتكاف
علي ابن سعيد الرجراجي 

 -حتقيقا  ودراسة–

أحكام اإلطعام يف الفقه  153  هـ5/5/1429 4 عبداحلكيم بلمهدي
 اإلسالمي

  هـ24/1/1421 2 زينب بنت محد الطيار

154 
العموالت املصرفية 
حقيقتها وأحكامها 

 الفقهية

عبدالكرمي ابن حممد 
 السماعيل

شريفة بنت عبداهلل  أحكام السالم 154  هـ7/6/1429 2
 الغديان

  هـ9/2/1421 2

155 

املسائل الفقهية يف كتاب 
الذيل على طبقات 
احلنابلة البن رجب 

احلنبلي يف غري العبادات 
 -ترتيبا  ودراسة–

حسن بن حممد بن 
اخلطب املشروعة وأحكامها  155  هـ14/6/1429 2 عبدالعزيز آل الشيخ

  هـ1/8/1421 2 حممد بن سعد الدوسري يف الفقه اإلسالمي

 النوازل يف الزكاة 156
عبداهلل بن منصور 

  هـ28/4/1399 1 إبراهيم بن علي الداود حد السرقة يف اإلسالم 156  هـ20/5/1428 1 الغفيلي

  هـ1/7/1402 1عبد اهلل بن صاحل أحكام غري املسلمني يف  157  هـ10/6/1429 1أمحد بن عبدالعزيز دراسة –استثمار الوقف  157



 احلديثي اجلرائم والعقوبات الصقيه -فقهية تطبيقية

158 
مسائل اإلمام أمحد اليت 

مجعا  –رواها اجلماعة 
 -ودراسة

 158  ه1428 3 حيىي بن علي العمري
يف الفقه التحكيم 

  هـ11/9/1409 1 حسن بن أمحد الغزايل اإلسالمي

 159  هـ13/11/142 2 علي بن ناصر الشلعان النوازل يف احلج 159
كتاب اإلقناع يف مسائل 

القطان _  اإلمجاع البن
 حتقيقا  ودراسة

أمحد بن عبد العزيز ابن 
29/10/1420 3 باز

  هـ

األحكام املتعلقة بالطريان  160
 160  هـ2/1/1430 1 فايز بن عبد الكرمي الفايز وآثاره

اجلامع الصغري للقاضي أيب 
يعلى احلنبلي ـ توثيقا  

 ودراسة
  هـ6/4/1406 1 حممد بن محود التوجيري

املنفعة واالنتفاع يف الفقه  161  هـ25/12/142 2 أمل بنت حممد الصغري أحكام املنفصل يف الفقه 161
 اإلسالمي

علي عبداهلل بن علي بن 
  هـ21/1/1422 1 حممد

  هـ28/2/1422 2 عبداهلل بن غدير التوجيري أثر احملرم يف العبادات 162      162

163 
حقيقته ،  –عقد التوريد 

وأحكامه يف الفقه 
 اإلسالمي

عادل بن شاهني بن 
هيلة بنت إبراهيم  أحكام زوجة الغائب 163  هـ17/1/1430 2 حممد شاهني

  هـ17/1/1422  التوجيري

نورة بنت عبد العزيز  اليمني يف الطالق 164      164
  هـ15/2/1422 1 النمر

مفردات املذهب احلنفي  165
 165  هـ16/1/1430 2 مأسي عبد القادر حسن يف فرق النكاح وأثرها

رجعات اإلمام أمحد 
الفقهية يف العبادات مجعا 

 ودراسة
  هـ25/2/1422 2 علي بن ناصر الشلعان

  هـ22/7/1422 1 صاحل بن حممد املسلمتطهري النجاسات واالنتفاع  166  هـ25/5/1430 2 هيلة إبراهيم التوجيريعمل املرأة يف الفقه  166



 هبا اإلسالمي

167 
العقد من الباطن يف الفقه 

 اإلسالمي
سامي بن عبدالعزيز بن 

 167  هـ21/11/142 1 عبداهلل املاجد
أحكام غري مأكول اللحم 

من احليوان يف الفقه 
 اإلسالمي

سامي بن عبدالعزيز 
  هـ26/7/1422 1 املاجد

168 
زكاة الديون وتطبيقاهتا 

 املعاصرة
عبداهلل بن حسن آل 

 البلوغ وأحكامه 168  هـ28/12/143 1 الشيخ
هدى بنت إبراهيم 

  هـ22/8/1422 1 الشلفان

169 

مناهج التحصيل ونتائج 
لطائف التأويل يف كشف 

من أول –أسرار املدونة 
كتاب بيع اخليار إىل 

 -آخر كتاب الرهون
أليب حسن علي ابن 

حتقيقا  –سعيد الرجراجي 
 -ودراسة

شريفة بنت عبداهلل 
 169  هـ4/6/1429 2 الغديان

استثمار األموال الواجبة 
الزكاة ، –حقا هلل تعاىل 

 النذور، اهلديالكفارات، 

صاحل بن حممد بن صاحل 
  هـ14/7/1423 1 الفوزان

170 

شرح خمتصر القدوري 
لإلمام أيب نصر أمحد بن 
حممد بن حممد البغدادي 
املشهور باألقطع املتوىف 

هـ( من أول 474سنة )
كتاب البيع إىل آخر  
 كتاب اخللع حتقيقا

 170  هـ1/7/1430 4 نوال بنت عبداهلل الطيار
وأثره يف النكاح  االمتناع

  هـ29/3/1423 1 بكرون شافعي حيىي وفرقه

  هـ22/8/1423 2 زيد بن عبداهلل القرونأحكام الزيادة يف غري  171  هـ5/3/1430 1مشاعل بنت فهد التأمني الصحي يف الفقه  171



 العبادات واملعاوضات املالية احلسون اإلسالمي

العالج باخلاليا اجلذعية  172
 فقهيةدراسة -

أحكام الكتب يف الفقه  172  هـ8/7/1430 1 بدرية عبد اهلل الغامدي
 اإلسالمي

15/10/1424 1 ياسني كرامة اهلل خمدوم
 هـ

 

173 
أحكام التبادل املايل بني 

املصارف اإلسالمية 
 واملصارف األخرى

اإلعذار يف القضاء حقيقته  173  هـ30/6/1430 3 فهد بن صاحل احلمود
 وأحكامه

26/10/1424 1 بن حممد العجالنعمر 
 هـ

 

عبد اجمليد ابن عبد اهلل  أحكام التشخيص الطيب 174
 174  ه1430-1429 1 اليحىي

مسائل اإلمام أمحد برواية 
أيب طالب أمحد بن محيد 

املشكاين من كتاب الظهار 
إىل هناية كتاب احلرابة مجعا  

 وتوثيقا  ودراسة

أمساء بنت عبد الرمحن 
  هـ24/2/1425 1 الرشيد

175 
أحكام النوازل يف 

 اإلجناب
حممد بن هائل بن غيالن 

 أحكام اخلدمة 175  هـ13/6/1430 3 املدحجي
هيلة بنت عبدالرمحن 

  هـ16/3/1425 1 اليابس

176 
األحكام الفقهية املتعلقة 

بالظواهر الفلكية 
 واملتغريات املناخية

البندري بنت عبدالعزيز 
      176  ه1430 -1429 2 العمر

177 
األمراض الوراثية حقيقتها 

وأحكامها يف الفقه 
 اإلسالمي

هيلة بنت عبد الرمحن 
      177  هـ5/11/1431 2 اليابس

دراسة –نوازل العقار  178
 فقهية

أمحد ابن عبد العزيز 
حممدون عبداحلميد  مسقطات الواجبات املالية 178  هـ10/7/1431 2 العمرية

  14/2/1424 1 عبدالوهاب

  هـ28/2/1424 2 وليد بن يوسف املعيدي املاليةاحملاباة يف العقود  179  هـ25/4/1432 4مصعب بن عبد اهلل آل رؤوس املسائل "اخلالف  179



الصغري" أليب اخلطاب 
حمفوظ بن أمحد بن 

احلسن بن أمحد 
الكلوذاين احلنبلي 
البغدادي املتوىف 

هـ( من مسائل 510)
القبض من كتاب البيوع 

 –إىل آخر الكتاب 
 دراسة وحتقيقا

 خنني

 –االعتداء االلكرتوين  180
 دراسة فقهية

أحكام االنفراد يف الفقه  180  هـ18/11/1431 2 عبد العزيز إبراهيم الشبل
 اإلسالمي

  هـ16/9/1424 1 أمحد بن حممد حممود يورا

 –النقود االلكرتونية  181
 دراسة فقهية

 يوسف بن عبد العزيز
23/10/1424 1 بدرية بنت عبداهلل العقيل اإلشارة يف الفقه اإلسالمي 181  هـ19/11/1431 2 التوجيري

  هـ

 –الصناديق االستثمارية  182
 دراسة فقهية تطبيقية

حسن غالب بن حسن 
      182  ه1431- 1430 3 دائلة

االكتتاب يف الشركات  183
 املسامهة حقيقته وأحكامه

 183  هـ4/2/1432 2 العجالنعمر بن حممد 

مسائل اإلمام أمحد برواية 
من أول كتاب –األثرم 

الطهارة إىل هناية شروط 
 مجعا ودراسة –الصالة 

مها بنت سليمان 
 الشامخ

  هـ21/4/1424 2

مسؤولية املهندس يف  184
 البناء _ دراسة فقهية

عبد السالم بن عبد اهلل 
الباعث يف املسؤولية أثر  184  هـ27/3/1432 2 الغامدي

20/11/1424 1 حممد بن مفلح أبو داسر اجلنائية
  هـ

 28/10/1424 1 سعد بن علي األمسري األحكام املتعلقة باملطر 185  هـ28/8/1422 1 سعد بن تركي اخلثالنأحكام األوراق التجارية  185



 هـ يف الفقه اإلسالمي

األحكام الفقهية املتعلقة  186
 بالسيارات

خلود بنت عبدالرمحن  الدعاء وأحكامه الفقهية 186  هـ 1/5/1432 2 أمحد الكندريعلي  
 املهيزع

  هـ29/8/1425 2

خلود بنت عبدالرمحن  أحكام املريض النفسي 187
أحكام التحمل عن الغري  187  هـ9/7/1432 1 املهيزع

  هـ8/11/1425 1 إبراهيم أمحد سليمان يف العبادات

والوظيفة أحكام العمل  188
أحكام احلشرات يف الفقه  188  ه1431 2 مشعل بن سعد العسكر يف الفقه اإلسالمي

  24/4/1425 1 كمال صادق ياسني اإلسالمي

189 
بيوع املشتقات يف 

األسواق املالية املعاصرة 
 دراسة فقهية–

خالد بن عبد الرمحن بن 
 ناصر املهنا

البناء على عمل الغري يف  189  3/7/1432 1
 الفقه اإلسالمي

حممد بن حممد سامل 
 عدود

1 24/10/1425  

املخاطرة يف املعامالت  190
 املالية املعاصرة

عبد الرمحن عبد اهلل 
 اخلميس

 27/2/1426 1 منري فؤادي رضوان أثر القرابة يف العقوبات 190  هـ29/6/1432 1
 هـ

 

191 

قوت احملتاج يف شرح 
من أول كتاب  –املنهاج 

هناية كتاب النكاح إىل 
 حتقيقا  ودراسة –اخللع 

خالد بن معيض 
عبد الرمحن ابن إبراهيم  أموال  الوقف ومصرفه 191  هـ29/6/1432 2 القحطاين

  هـ16/9/1425 1 العثمان

192 
التعويض عن الضرر املايل 

واملعنوي وتطبيقاته 
 القضائية

خالد بن عبد العزيز 
 192  هـ22/6/1432 2 اجلريد

يف مسائل  كتاب اإٍلقناع
اإلمجاع البن القطان من  
كتاب النكاح إىل آخر  
كتاب الزينة وهو آخر 
 الكتاب _ حتقيقا  ودراسة

ماجد بن عبد الرمحن 
  هـ 3/4/1426 2 الفريان

  18/10/1425 1حممد بن عبده حاسر أحكام املؤونة ، دراسة  193  هـ21/5/1432 1عبد الرمحن إبراهيم عبد التجارب الطبية على  193



 محدي فقهية فيما عدا فقه األسرة العزيز العثمان دراسة فقهية -االنسان 

194 
إدارة الشركة املسامهة 

دراسة  –والرقابة عليها 
 فقهية

أمحد بن حممد بن محد 
 194  هـ29/6/1432 1 الرزين

النوازل الفقهية وأحكامها 
 يف الطهارة والصالة

باسم بن حممد سعيد 
  هـ19/2/1426 2 القرايف

الوالية اخلاصة يف  195
 195  30/10/1432 2 فضل ريب حممد عمر اجلنايات

مسائل اإلمام أمحد برواية 
أيب طالب أمحد بن محيد 
املشكاين من الردة إىل 

 اإلقرار مجعا  وتوثيقا  ودراسة

إبراهيم بن سليمان 
  هـ 4/3/1426 1 الزمامي

دراسة  –املزاد االلكرتوين  196
 فقهية تطبيقية

األحكام الفقهية املتعلقة  196  هـ11/7/1432 1 فهد بن عبد العزيز الداود
 بالنار

عمر بن عبد العزيز 
 السعيد

1 14/4/1426 
 هـ

 

الوطن واالستيطان  197
أثر التوبة على األحكام  197  هـ6/7/1432 1 حممد بن موسى الدايل _دراسة فقهية

 17/3/1426 1 عمر بن سعيد املبطي الفقهية
  هـ

الشركات املختلطة:  198
 دراسة فقهية

عمر بن عبد العزيز 
طرق حتديد العاقدين مثن  198  ه1432-1431 1 السعيد

 املبيع
عبدالعزيز بن إبراهيم 

28/10/1425 1 الشبل
  هـ

أحكام اآلثار يف الفقه  199
األمراض املعدية يف أحكام  199  هـ17/7/1432 2 عبد اهلل بن أمحد الرميح اإلسالمي

 الفقه اإلسالمي
عبداإلله بن سعود 

 24/2/1426 1 السيف
  هـ

إبراهيم بن عبد العزيز  احلق اخلاص يف احلدود 200
أحكام األلبان يف الفقه  200  ه1432-1431 2 اجلهين

  هـ 3/3/1426 1 هند بنت عبيد القحطاين اإلسالمي

201 
النوازل يف اجلرائم الطبية 

اجلنائية املرتتبة  واملسؤولية
 عليها

أمل بنت إبراهيم 
  هـ23/2/1426 1 عبدالنافع زالل عبداحلي الرجوع يف التربعات احملضة 201  ه1432-1431 2 الدباسي

  هـ1/12/1425 1 أمحد بن حممد الرزينالشخصية احلكمية  202  ه1432-1431 2أمساء بنت عبدالرمحن األحكام الفقهية املتعلقة  202



األموال املعاصرة لشركات  الرشيد بأمراض النساء والوالدة
 دراسة فقهية –

203 
االستدالل على املسائل 
الفقهية من القرآن الكرمي 

 يف الطهارة

هنال بنت إبراهيم 
29/11/1425 1 خالد بن عبدالرمحن املهنا الربا يف غري عقد البيع 203  ه1432-1431 1 أباحسني

  هـ

204 

املسلم أحكام عالقة 
بالكافر يف العبادات 
والعقوبات واألطعمة 

 والقضاء

عيسى بن سليمان 
 العيسى

الطوارئ على النية يف  204  ه1432-1433 2
 العبادات

  هـ29/4/1426 1 إميان بنت حممد املشرف

205 
إفشاء األسرار الطبية 

دراسة فقهية  –والتجارية 
 -تطبيقية

ياسر بن إبراهيم 
 205  ه1433-1432 1 اخلضريي

 –إمجاعات ابن عبدالرب 
مجعا ودراسة )اجلنايات 

 الديات احلدود(

مىن بنت عبدالعزيز 
 16/4/1426 1 املبارك

  هـ

 –األشعة واستخداماهتا  206
 دراسة فقهية

عبد اهلل بن إبراهيم 
 206  ه1433-1432 2 اخلضريي

رجعات اإلمام أمحد بن 
حنبل الفقهية يف غري 

 العبادات

عبداهلل عبداحلميد ابن 
  هـ25/3/1426 2 ابن خنني

207 
 –املخلفات الطبية 
 207  ه1433-1432 2 أمحد بن إبراهيم اليحىي دراسة فقهية

أثر الطوارئ يف مفطرات 
 1 يوسف بن إبراهيم النملة الصيام

ه حبث 1423
تكميلي يف 
املعهد العايل 

 للقضاء

 

 –عقود التجارة الدولية  208
 208  ه1433-1432 2 حممد السلمي ماجد دراسة فقهية تأصيلية

مسائل اإلمام أمحد برواية 
أيب طالب أمحد بن محيد 
املشكاين من أول باب 

  هـ11/5/1426 2 هدى بنت علي العنزي



الرهن إىل هناية كتاب 
الفرائض مجعا  وتوثيقا  

 ودراسة

األفعال املؤثرة يف عقود  209
 املعامالت

 209  ه1433-1432 1 سامل بن عبيد املطريي
إمجاعات ابن عبدالرب مجعا 
ودراسة )من كتاب القراض 

 إىل كتاب اإلقرار(
 27/1/1426 1 حياة بنت عبداهلل املطلق

 هـ
 

استقالل القضاء يف الفقه  210
 اإلسالمي

حممد بن  عبد اهلل 
 السحيم

أحكام النقل يف العبادات  210  ه1432-1433 2
 واملعامالت والقضاء

خالد بن معيض بن 
 القحطاينظافر 

1 10/11/1426
 هـ

 

دراسة  –عقود التوزيع  211
 فقهية تطبيقية

االستقرار يف الفقه  211  ه1433-1432 1 فهد بن صاحل الباحوث
 اإلسالمي

  هـ18/5/1427 2 عبداهلل بن أمحد الرميح

الدعوى املالية يف الفقه  212
 االسالمي

عادل حممد سعد 
األصابع يف الفقه أحكام  212  ه1433-1432 2 دويسان

  هـ17/5/1427 1 حممد بن سعيد بن كدم اإلسالمي

213 
النوازل يف قضاء التنفيذ 

يف املعامالت وفقه األسرة 
 )احلقوق املدنية(

محد بن عبد اهلل  
 اخلضريي

األحكام املتعلقة باألخالق  213  ه1432-1433 2
 يف فقه األسرة

موضي بنت صاحل 
 اللحيدان

  هـ11/4/1427 2

عقد نقل التكنولوجيا:  214
 214  ه1433-1432 2 أمحد بن فهد الفهد دراسة فقهية

مسائل اإلمام أمحد برواية 
أيب طالب أمحد بن محيد 
املشكاين من أول كتاب 

احلج إىل هنايته مجعا  وتوثيقا  
 ودراسة

  هـ5/11/1426 1 فاطمة بنت حممد املوسى

األحكام التبعية لعقود  215
دراسة فقهية  –التأمني 

أمحد بن عبدالعزيز 
 الونيس

مسائل اإلمام أمحد برواية  215  ه1432-1433 2
أيب طالب أمحد بن محيد 

دليل بنت عبد اهلل 
 الرشيد

  هـ8/11/1426 1



املشكاين من كتاب اجلهاد  -تطبيقية 
إىل هناية باب السلم مجعا  

 وتوثيقا  ودراسة

216 
االستدالل على املسائل 
الفقهية من القرآن الكرمي 

 يف العقوبات

عبداهلل بن عبدالعزيز 
 التميمي

أثر التداوي يف الطهارة  216  ه1432-1433 1
 والصالة واحلج

أمحد بن فهد بن محني 
 الفهد

1 24/11/1426
 هـ

 

 –صكوك االستثمار  217
 دراسة فقهية تأصيلية

عبد اللطيف عبد احلليم 
 العبداللطيف إبراهيم

أحكام حديث العهد  217  ه1432-1433 2
 باإلسالم يف فقه األسرة

سارة بنت حممد أبو 
 وثالن

  هـ3/11/1426 1

مسائل اإلمام أمحد برواية  218
 مجعا  ودراسة –الشالنجي

موضي بنت صاحل 
 اللحيدان

أحكام هبيمة األنعام يف  218  ه1432-1433 2
 غري العبادات

األمني حيىي بن حممد 
 حسن إبراهيم

1 19/10/1428
 هـ

 

دراسة  –العنف األسري  219
 -فقهية تطبيقية

سليمان بن ضيف اهلل 
أثر العوارض النفسية يف  219  ه1434-1433 3 اليوسف

19/11/1427 2 علي بن هاشم الزبيدي األحكام الفقهية
  هـ

النوازل يف اإلنتاج الزراعي  220
 –دراسة فقهية –

 مها بنت سليمان
أحكام الصداق يف الفقه  220  ه1434-1433 2 الشامخ

 اإلسالمي
سلمى بنت سامل 

  14/3/1427 1 اجلمعاين

حممد بن ناصر بن حممد  النوازل يف عقد الصرف 221
  هـ9/4/1427 1 داود عبدالباقي درء القصاص بالشبهات 221  ه1434-1433 2 السلمي

دراسة  –االستنساخ  222
أحكام التعدد يف غري  222  ه1434-1433 1 سعيد القرينعزيزة بنت  -فقهية 

 املعامالت املالية
هند بنت عبد العزيز بن 

  هـ26/8/1427 1 باز

األحكام الفقهية  223
 للصيدلية

هناء بنت ناصر 
اإلرسال وأثره يف الفقه  223  ه1434-1433 1 األحيدب

 اإلسالمي
عمشة بنت سعود 

  هـ16/4/1427 1 السبيعي

–نوازل اجلرائم املالية  224
أحكام التعدد يف املعامالت  224  ه1434-1433 1 أمحد بن حممد املهيزع دراسة فقهية

  هـ8/11/1427 1 أمحد بن حممد الشثري املالية



225 
أحكام ذوي العاهات 
اجلسدية يف القضاء 
 وتطبيقاهتا املعاصرة

دراسة  – اإلعالن التجاري 225  ه1434-1433 2 فهد بن نافل الصغري
 -فقهية 

شيخة بنت عبدالعزيز 
  هـ26/4/1427 2 املربد

دراسة -مؤن العقود املالية 226
أحكام التمثيل يف الفقه  226  ه1434-1433 2 وليد بن يوسف املعيدي فقهية

 اإلسالمي
حممد بن موسى بن 
  هـ22/3/1428 1 مصطفى ابن موسى

227 
الوكالة يف املصارف 
اإلسالمية وتطبيقاهتا 

 -دراسة فقهية–املعاصرة 
أحكام املسنني يف الفقه  227  ه1434-1433 2 أمحد بن حممد الشثري

 اإلسالمي
سعد بن عبدالعزيز 

  هـ1/11/1428 2 احلقباين

228 

االستدالل على املسائل 
الفقهية من القرآن الكرمي 
من كتاب البيع إىل هناية 

 كتاب احلجر

29/11/1427 1 فهد بن علي األحيدب احلرز يف الفقه اإلسالمي 228  ه1434-1433 1 أمساء بنت علي احلطاب
  هـ

التوصيف الفقهي، وأثر  229
عبد اهلل بن عبد العزيز  اجلمع بني الصالتني 229  ه1434-1433 1 الوليد بن عيسى احلميد االختالف فيه

  هـ2/3/1428 1 ابن سعود التميمي

0 

االستدالل على املسائل 
القرآن الكرمي الفقهية من 

من أول باب اللقطة إىل 
 آخر كتاب العتق

أمساء بنت حممد آل 
النادر من املسائل الفقهية  230  ه1434-1433 1 طالب

 يف العبادات
هند بنت عبد اللطيف 

  هـ23/3/1428 1 السلمي

231 
القبض احلكمي يف 

دراسة فقهية  –األموال 
 تطبيقية

عاصم بن منصور 
 231  ه1434-1433 2 أباحسني

النادر من املسائل الفقهية 
يف أحكام األسرة 
 والعقوبات والقضاء

  هـ26/3/1428 1 ومسية بنت شائز العنزي

  هـ19/4/1428 1سعاد بنت حممد مسائل اإلمام أمحد برواية  232  ه1434-1433 1إبراهيم بن سليمان التنضيض احلكمي  232



 –وتطبيقاته املعاصرة 
 -دراسة فقهية

أيب طالب أمحد بن محيد  الزمامي
من باب صالة  املشكاين

اجلماعة إىل هناية كتاب 
 الصيام مجعا  وتوثيقا  ودراسة

 العجالن

النوازل يف بيع ما ال ميلك  233
 233  ه1434-1433 1 علي عبداهلل احلمد وتطبيقاهتا

مفردات احلنابلة من باب 
الغصب إىل آخر باب 

 الكتابة مجعا ودراسة
  هـ3/2/1428 1 العمرانأروى بنت حممد 

هند بنت عبدالعزيز ابن  -دراسة فقهية-التخدير 234
املخالفات الشرعية املتعلقة  234  ه1434-1433 2 باز

  هـ3/11/1428 1 مىن بنت عبداهلل الناصر بشروط الصالة

عبدالعزيز بن سعد  أثر الطوارئ يف التقاضي 235
غري  أحكام التفضيل يف 235  ه1434-1433 1 اخلميس

 العبادات
عبد اهلل بن سعيد بن 

  هـ19/3/1428 1 عبد اهلل آل ناصر

236 
الوعاء الزكوي يف 
 الشركات املعاصرة

ماجد بن عبدالرمحن 
 236  ه1434-1433 1 الفريان

أثر النية يف النكاح 
 والطالق

هناء بنت ناصر 
  هـ2/5/1428 1 األحيدب

237 

الشرح الكبري على خمتصر 
خليل أليب البقاء  هبرام 
بن عبداهلل الدَّمريي من 
باب النكاح إىل فصل 

دراسة  -يف اخللع
 -وحتقيقا  

ابتهال بنت عبدالعزيز 
أحكام املزاح يف الفقه  237  ه1435-1434 1 املربد

 اإلسالمي
هند بنت عبداهلل 

30/10/1427 1 السياري
  هـ

دراسة -الرياضة البدنية  238
 ه1435-1434 2 تركي بن عبداهلل الرشودي -فقهية

مكتوب 
على اجمللد 

1429-
238 

الفروق بني الفروع الفقهية 
عند شيخ اإلسالم ابن 

يف  -رمحه اهلل–تيمية 

مها بنت عبد اهلل 
30/12/1428 1 العبودي

  هـ



1430 
 وهذا خطأ

 -الطهارة والصالة والزكاة 
 مجعا  وتوثيقا  ودراسة

إبراهيم بن عبد العزيز  أحكام الشفاعة يف الفقه 239  ه1435-1434 2 بدرية بنت عبداهلل العقيل النوازل يف النكاح وفرقه 239
 1428-1427 1 اجلهين

 ه
غري 

 موجودة

240 
البنوك التعاونية دراسة 

 فقهية تطبيقية
عادل بن عبداهلل 

 240  هـ1435-1434 1 املطرودي
أحكام التفضيل يف 

 2 حسن بن أمحد السمريي العبادات
1427-1428 

  ه

241 
الطب البديل دراسة 

 فقهية
هند بنت عبداللطيف 

 241  هـ1435-1434 2 السلمي
أحكام احملرم يف الفقه 

  هـ3/1/1429 1 نورة بنت إبراهيم العمر اإلسالمي

 موانع آثار النكاح 242
إميان بنت حممد آل 

 242  هـ1435-1434 2 مشرف
املسلم يف أحكام األسري 

 العبادات
كمال حممد أبو بكر 

 1 فرخة
27/12/1428

  هـ

دراسة -تويل طريف العقد  243
 -فقهية

عبداحلميد بن عبداهلل بن 
 خنني

أحكامها –العقوبة بالغرامة  243  هـ1434-1435 2
 -وتطبيقاهتا

كامل بن حممد بن سعد 
 الغامدي

  هـ12/5/1428 1

دراسة -الدفوع القضائية  244
 -تطبيقيةفقهية 

أحكام املكي يف احلج  244  هـ1435-1434 1 حممد بن جوهر اجلوهر
 والعمرة

عبداهلل بن حسني 
 الباهلي

  هـ23/5/1429 1

النوازل يف القنوات  245
  11/3/1429 1 أسامة بن أمحد اخلالوي أثر التداوي يف الصيام 245  هـ1435-1434 2 هدى بنت علي العنزي -دراسة فقهية-الفضائية 

أحكام حديث العهد  246
 باإلسالم عدا فقه األسرة

سارة بنت محيد أبو 
أحكام استخدام األطفال  246  هـ1435-1434 2 وثالن

  هـ24/1/1429 1 ماهر بن سعد اخلويف وما خيتصون به

247 
اختيارات النووي من  

كتاب الفرائض إىل هناية 
 كتاب النفقات

جنالء بنت صاحل بن 
 247  هـ1435-1434 2 محيد

دفع احليض واستجالبه 
دراسة –واضطراباته 
 -فقهية

هتاين بنت عبداهلل بن 
  هـ8/5/1429 1 عبدالعزيز اخلنيين

  هـ30/5/1429 1ابتهال بنت عبدالعزيز الفروق بني الفروع الفقهية  248 نسختان هـ1435-1434 1 مشاري بن رشيد العازمينوازل األجرة دراسة  248



عند شيخ اإلسالم ابن  تطبيقية
من باب اجلنايات –تيمية 
مجعا  –باب اإلقرار إىل 

 -وتوثيقا  ودراسة

 املربد

249 
االستدالل على املسائل 
الفقهية من القرآن الكرمي 
 يف باب النكاح والطالق

دليل بنت عبداهلل بن 
-احملافظة على الصحة  249  هـ1435-1434 2 سعد الرشيد

 -دراسة فقهية تأصيلية
سليمان عبد العزيز 

11/11/1429 1 العيسى
  هـ

-عقود السياحة     250
 250  هـ1435-1434 1 عبداهلل بن سعود السيف -دراسة فقهية

مسائل اإلمام أمحد برواية 
أيب طالب أمحد بن محيد 

املشكاين من كتاب الطهارة 
 إىل هناية باب صالة

26/12/1429 1 عيسى سليمان العيسى
  هـ

251 

الشرح الكبري على خمتصر 
خليل أليب البقاء  هبرام 
بن عبداهلل الدَّمريي من 
أول باب الطالق إىل 

 -آخر باب النفقات
 -دراسة وحتقيقا  

أروى بنت حممد بن 
 251  هـ1436-1435 2 منصور العمران

 شرح خمتصر القدوري،
أليب نصر أمحد بن حممد 
البغدادي احلنفي املشهور 

 إىل آخرباألقطع من أوله 
 كتاب احلج حتقيقا ودراسة

  هـ7/6/1429 3 إبراهيم بن حممد أكرب

252 
املنتجات واألدوات املالية 

يف الصلح واحلجر 
 والوكالة والشركة

دخيل بن سعود بن 
حممد بن عبد الرحيم ابن  أحكام الزيارة 252  هـ1436-1435 1 سليمان احلمد

28/11/1429 1 حممد العريب
  هـ

املنتجات واألدوات املالية  253
 يف عقد السلم

عبداللطيف بن سعد بن 
املستثنيات بالنص من  253  هـ1436-1435 1 عبداهلل املزيد

14/11/1429 1 هنال إبراهيم أبا حسنياملنهيات يف غري العبادات 
  هـ



 واملعامالت

254 
املنتجات واألدوات املالية 

باب القرض إىل  يف
 احلوالة

  هـ1/2/1430 1 إبراهيم بن حممد الزبيدي أحكام التشوهات البدنية 254  هـ1436-1435 2 عبدالباقيداود 

255 
احلق اخلاص يف التعزيرات 

وتطبيقاته القضائية يف 
 اململكة العربية السعودية

 255 نسختان هـ1436-1435 1 عبداهلل بن إبراهيم اهلوميل
املتاجرة باهلامش يف 

دراسة  -األسواق املالية
 فقهية

24/12/1429 1 ياسر إبراهيم اخلضريي
  هـ

التعامالت الصحية  256
 االلكرتونية

عبدالرمحن بن يوسف 
األحكام الفقهية املتعلقة  256 نسختان هـ1436-1435 1 املسلم

 بالشهوة
عادل بن عبد اهلل 

  هـ7/11/1429 1 املطرودي

257 

االستدالل على املسائل 
الفقهية من القرآن الكرمي 

والصيام يف الزكاة 
 واملناسك

مىن بنت عبدالعزيز 
 257 نسختان هـ1436-1435 1 املبارك

الفروق بني الفروع الفقهية 
عند شيخ اإلسالم ابن 

مجعا  -تيمية يف املعامالت 
 -وتوثيقا  ودراسة

عبدالعزيز بن عبدالرمحن 
21/11/1429 1 ابن صاحل الشريدة

  هـ

258 
األحكام الفقهية 

 اللتهاب الكبد الوبائي
أمينة بنت عبدالرمحن 

 النوازل يف األطعمة 258  هـ1436-1435 2 اخلنني
بدرية بنت مشعل 

 2 احلارثي
1429-
  ه1430

259 
اختيارات النووي من  

كتاب السري إىل كتاب 
 الكتابة

شيخة بنت عبدالعزيز بن 
هـ1436-1435 2 مربد  القضاء يف الصوم واحلج 259  

عزيزة بنت سعيد بن 
  هـ2/2/1430 1 معيض القرين

الشرح الكبري على خمتصر  260
هـ1436-1435 2 زينب بنت محد الطيار خليل دراسة  -نوازل احليوان 260  

  هـ2/2/1430 1 عاصم منصور أبا حسني فقهية

261 
املسائل االفرتاضية وأثرها 
يف نوازل العبادات وفقه 

بدرية بنت صاحل 
 261 نسختان هـ1436-1435 2 السياري

الرتويح عن النفس يف الفقه 
  ه1428 1 جنالء بنت حممد الدويس اإلسالمي



 األسرة
هـ1436-1435 2 سعد بن رشيد الشربمي األمن الغذائي 262   هـ19/2/1429 1 زين العابدين ابن الزوين النوازل يف األشربة 262  

263 
الفروع الفروق بني 

الفقهية عند املالكية يف 
 الطهارة

جواهر بنت حممد 
هـ1436-1435 2 الزومان أمحد بن عبد اهلل آل  أحكام اإلنقاذ 263  

  هـ7/6/1431 1 طالب

اإلعانة على اإلمث وإثرها  264
 يف املعامالت املالية

عبداهلل بن راضي 
هـ1437-1436 2 الشمري أحكام األسري املسلم يف  264  

 العباداتغري 
عبد الرمحن ابن فضل 

 نسختان هـ4/7/1430 1 الرمحن حاجي خان

265 
الفروق بني الفروع 

الفقهية عند املالكية من 
 القراض إىل اللقطة

الضرر والتعويض عنه يف  265  هـ1437-1436 1 مها بنت عبداهلل العبودي
 الفقه اإلسالمي

  هـ8/5/1402 1 حممد بن املدين بوساق

والنظارة املؤسسية  الوالية 266
 على الوقف

حقوق االخرتاع والتأليف  266  هـ1437-1436 2 حممد بن سعد احلنني
 يف الفقه اإلسالمي

حسني بن معلوي 
 الشهراين

  هـ23/8/1423 1

267 
املسائل اليت فّرق فيها 
الفقهاء بني حقوق اهلل 

 تعاىل وحقوق العباد

سلطان بن حذيفة 
 267  هـ1437-1436 2 الطوالة

أحكام اجللود يف الفقه 
  هـ6/7/1430 1 فاطمة صاحل العريين اإلسالمي

268 
املسائل الفقهية اليت بناها 
اإلمام أمحد على حديث 

 ضعيف
األحكام املتعلقة باألدهان  268  هـ1437-1436 2 عبدالرمحن بن فؤاد العامر

 يف العبادات
ندى بنت حممد بن راشد 

-1429 1 آل مسيعد
  ه1430

عبداهلل بن إبراهيم   االجتار باإلعالم 269
-1429 1 فيصل بن عبد اهلل اليحي اإلعذار يف غري القضاء 269  هـ1437-1436 2 العثمان

  ه1430

املنتجات واألدوات املالية  270
أبواب العبادات  يف

إبراهيم بن عبداهلل 
انتفاع األموات بسعي  270  هـ1437-1436 2 النخيالن

 األحياء _ دراسة فقهية
زينب بنت عبدالرمحن 

  هـ12/3/1431 1 احمليميد



 وشروط البيع

271 
املنتجات واألدوات املالية 

ابواب العتق إىل  يف
 األميان والدعاوى

 أحكام صدقة التطوع 271  هـ1437-1436 2 فهد بن حممد التوجيري
بدرية بنت صاحل 

  هـ23/2/1431 1 السياري

272 
املتعلقة األحكام الفقهية 
 بالكهرباء

عبداهلل بن يوسف بن 
      272  هـ1437-1436 1 ناصر بن إبراهيم

273 
أثر احلقائق الطبية يف 

 273  هـ1437-1436 2 هتاين بنت عبداهلل اخلنيين املسائل الفقهية
األحكام املتعلقة باألخالق 

  هـ4/2/1432 1 هنى حممد اجلضعي واآلداب يف العبادات

      274 
األحكام الفقهية املتعلقة 

 باملشي
سحر بنت عبد اهلل 

 1 القرين
22/11/1431

  هـ

24/11/1431 1 منرية محد  املطلق التكرار يف العبادات 275      
 هـ

 

أثر األجهزة الطبية يف  276      
 العبادات

إميان بنت سالمة بن 
 سليم  الطويرش

  هـ13/1/1432 1

على اإلقناع  حاشية اخللويت 277      
-1430 1 حامت فاحل املدرع حتقيقا و دراسة -

  ه1431

      278 
اختيارات الشيخ عبد 

الرمحن السعدي يف املسائل 
 املعاصرة

مها بنت عبد اهلل 
 السياري

1 1430-
 ه1431

 

  هـ25/5/1431 1 عامد جافاكيا الكثرة وأثرها يف العبادات 279      

غري  أحكام اإلدراك يف 280      
23/11/1431 1 مشعل بن صاحل املهيلب العبادات

  هـ



      281 
األحكام املتعلقة بالكعبة 

ومقام إبراهيم عليه الصالة 
 والسالم

25/12/1431 1 وليد بن حسن راجح
  هـ

أمل بنت عبدالعزيز  التغليظ يف الفقه اإلسالمي 282      
22/12/1431 2 النفيسة

  هـ

اإلدراك يف أحكام  283      
  هـ25/4/1431 1 وفاء بنت حممد العيسى العبادات

      284 

الفروق بني الفروع الفقهية 
عند شيخ اإلسالم ابن 
تيمية يف الصيام واحلج 

مجعا  -واجلهاد واحلسبة
 -وتوثيقا ودراسة

  ه1430 1 هيفاء حممد السديس

      285 

الفروق بني الفروع الفقهية 
 عند شيخ اإلسالم ابن

من كتاب النكاح –تيمية 
–إىل آخر كتاب النفقات 

 -مجعا  وتوثيقا  ودراسة

وفاء بنت عبدالرمحن 
  هـ27/8/1431 1 الفريان

-1429 1 إميان بنت فرحان العنزي أحكام صالة الليل 286      
  ه1430

احلوالة املصرفية دراسة  287      
 فقهية

عبد العزيز حممد عبد اهلل 
  هـ8/6/1431 1 السالمة

 15/11/1431 1 مالك حممد السديسدراسة –اإلذن الطيب  288      



 هـ -فقهية

املواطأة على  العقود املالية  289      
 يف الفقه اإلسالمي

  هـ16/1/1432 1 حممد بن سعد احلنني

أحكام الزحام يف الفقه  290      
-1430 1 علياء عثمان أبا اخليل اإلسالمي

  ه1431

األوراق النقدية _ دراسة  291      
26/11/1431 1 سلطان بن حممد اجلاسر فقهية

  هـ

      292 
املستثنيات بالنص من 
املنهيات يف  العبادات 

 واملعامالت

إميان بنت إبراهيم 
 الشلهوب

1 1430-
 ه1431

 

األحكام الوقائية املتعلقة  293      
 حبفظ النفس يف العبادات

-1431 2 غالية سامي مرزا
 ه1432

 

أحكام الفورية يف الفقه  294      
 اإلسالمي

  هـ16/4/1432 1 نورة بنت حممد الشثري

أحكام الضرب يف الفقه  295      
 اإلسالمي

إميان بنت سليمان 
  هـ7/7/1431 1 اخلمشي

أحكام اهلرب يف الفقه  296      
  هـ7/1/1432 1 شيخة حممد احملرج اإلسالمي

 –سرقة األعضاء البشرية  297      
  هـ19/4/1431 1 هند بنت سعود دراسة فقهية

استكتاب البحوث العلمية  298      
  هـ16/4/1432 1 أمل بنت عبد اهلل الغيث دراسة فقهية –وانتحاهلا 



أحكام املعاوضات املالية  299      
 بني املسلم والكافر

إيكو هاريانتو مصباح 
  هـ26/5/1432 1 الدين

عبدالرمحن بن إبراهيم  النوازل يف اجلنائز 300      
  هـ18/3/1432 1 املرشد

      301 
أحكام اجلماعة يف الفقه 

 اإلسالمي
عبداهلل بن راضي 

  هـ12/7/1432 1 الشمري

      302 
الرخص يف املعامالت وفقه 

 1 حممد بن أمحد أبا اخليل األسرة
1431-
  ه1432

 اجلناياتأثر اخلربة يف  303      
أمحد بن أوال يوال 

  هـ18/6/1432 1 عبدالسالم

مها بنت عبد الرمحن   احلق يف احلدود وتطبيقاته 304      
 الداغري

  هـ18/6/1432 1

العطور واألحكام املتعلقة  305      
 هبا يف العبادات

-1431 1 جناح عيسى عقيالن
 ه1432

 

أحكام تسمية اإلنسان  306      
 وتلقيبهوتكنيته 

عمر بن عبد اهلل آل 
-1431 1 طالب

  ه1432

حصة بنت عبدالرمحن  أحكام االبتعاث 307      
-1432 1 الرفيق

  ه1433

عقود اإلذعان: دراسة  308      
 تأصيلية تطبيقية

حممد بن عبد الكرمي 
  هـ18/7/1432 1 احلميدي

أحكام األكل يف الفقه  309      
-1431 3 الفاحلوليد بن سعد  اإلسالمي

  ه1432



      310 
اهليئات الشـرعية يف 

دارسة  –املؤسسات املالية 
 -فقهية تطبيقية 

عبدالرمحن بن فؤاد اجلار 
  1432-1431 1 اهلل

وقائع األعيان يف العبادات  311      
 دراسة فقهية–

هناء بنت عبد الرمحن 
-1431 3 املاضي

  ه1432

الصادرة أحكام األصوات  312      
-1431 1 صاحل بن علي الرزقان من اإلنسان عدا الكالم

  ه1432

      313 

مسائل اإلمام أمحد برواية 
أيب طالب أمحد بن محيد 
املشكاين من كتاب العتق 
وكتاب النكاح إىل هناية 

مجعا  –مسائل اإليالء 
 وتوثيقا  ودراسة

-1432 2 حممد شاهد كرمي اهلل
  ه1433

دراسة  –التمويل باملشاركة  314      
 -فقهية تطبيقية 

-1432 1 أمحد بن حممد العمادي
 ه1433

 

أحكام التكرمي بالفقه  315      
-1432 2 أمل بنت حممد احمليذيف اإلسالمي

  ه1433

      316 
التعامل بني املسلم والكافر 
يف عقود اإلرفاق والتوثيق 

 والتربع
-1432 1 عائشة عوض املطريي

 ه1433
 

التدابري الواقية من األمراض  317      
 دراسة فقهية -والكوارث 

-1432 1 إميان عبد العزيز املربد
 ه1433

 



أحكام الربية يف الفقه  318      
 اإلسالمي

منرية بنت عبداهلل 
-1432 2 الغديان

  ه1433

العبادات الواردة على وجوه  319      
 مجعا  ودراسة –متعددة 

الزهراء بنت عبدالرمحن 
-1432 2 املطرودي

  ه1433

 1 صاحل بن علي اجلوعي النوازل يف القرض 320      
1432-
  ه1433

      321 
نوازل فقه األسرة لألقليات 

  1433-1432 2 منال بنت حممد الدغيم املسلمة يف غري   النكاح

      322 
االستدالل على املسائل 

الكرمي الفقهية من القرآن 
 يف كتايب اإليالء والظهار

-1432 1 إبراهيم جيلي زبري
  ه1433

      232 

أثر العبادات يف املعامالت 
املالية من كتاب الطهارة إىل 

دراسة  –كتاب الزكاة 
 فقهية

-1432 1 عبداهلل بن راشد الفضلي
  ه1433

أحكام تزيني املساكن  324      
 واملرافق العامة وما يتعلق هبا

سارة بنت عبدالرمحن 
 العمران

1 1433-
 ه1434

 

أثر اإلطالق يف الفقه  325      
 اإلسالمي

-1433 1 فهد بن محد العمار
 ه1434

 

دراسة فقهية  –بدل اخللو  326      
-1433 1 أمحد بن عبداهلل الشاليل تطبيقية

  ه1434

 -1433 1 احملمودغادة بنت صاحل اختيارات النووي يف  327      



 ه1434 الطهارة والصالة

-1433 1 حممد بن عبداهلل املدمييغ النوازل يف عقود التربعات 328      
 ه1434

 

      329 

الفروق الفقهية عند اإلمام 
النووي من كتاب السلم إىل 

مجعا  وتوثيقا  -باب احلجر
 ودراسة  

عبداهلل بن عبدالعزيز 
 1 املسند

1433-
  ه1434

التلفيق يف الفقه أحكام  330      
-1433 1 رنا بنت سعد العنزي اإلسالمي

  ه1434

دراسة –املال املختلط  331      
 فقهية تطبيقية

رائد بن عبد الرمحن 
-1433 1 الشعالن

  ه1434

-1433 1 حممد بن علي اهلمامي األحكام املتعلقة بالركوع 332      
  ه1434

اخلالفات املالية بني  333      
-1433 1 أماين بنت مبارك الرشود وتطبيقاهتا املعاصرةالزوجني 

  ه1434

      334 
أحكام األتربة يف الفقه 

 اإلسالمي
هنال بنت عبدالرمحن 

 1 الرباهيم
1433-
  ه1434

      335 

املعامالت يف سوق األوراق 
املالية على ضوء القواعد 

دراسة -املؤثرة يف املشروعية
 -فقهية

عبدامللك بن حممد 
-1433 2 اجلاسر

  ه1434

 -1433 1نصف بن عيسى إسقاط احلق الشخصي يف  336      



 ه1434 العصفور املعامالت املالية

األفعال املؤثرة يف فقه  337      
 األسرة

-1433 1 مسية بنت حممد اخلضريي
 ه1434

 

األحكام املتعلقة بالوقاية  338      
-1433 1 جنالء بنت حممد املشرف الصحية

  ه1434

األحكام الفقهية املتعلقة  339      
 باألدخنة واألخبرة والغازات

فاطمة بنت عبدالعزيز 
-1433 1 الرشيد

  ه1434

املستثنيات بالنص من  340      
 األوامر يف الفقه اإلسالمي

مسفر بن عبدالرمحن 
-1433 1 القحطاين

  ه1434

عبدالعزيز  لبىن بنت النوازل يف زينة املرأة 341      
-1433 1 الراشد

  ه1434

      342 

االستدالل على املسائل 
الفقهية من القرآن الكرمي 
من الباب الوكالة إىل باب 

 اجلعالة

حنان بنت حممد 
 الغامدي

1 1433-
 ه1434

 

      343 

الفروق بني الفروع الفقهية 
عند اإلمام النووي يف  

مجعا  وتوثيقا  -كتاب احلج
 -ودراسة

  ه1435-134 2 بنت علي العبسيزهراء 

-1434 1 مي بنت إبراهيم البطي االجتار ببدن اإلنسان 344      
  ه1435

 -1434 1 عبداهلل بن فهد اهلوميلاالستدالل على املسائل  345      



الفقهية من القرآن الكرمي 
 يف باب األطعمة واألميان

 ه1435

القدر اجملزئ يف الطهارة  346      
 والصالة

ناصر بن عبداهلل 
-1434 1 الشهراين

  ه1435

  هاريز ألكوتشي النوازل يف العارية والوديعة 347      
1433-
  هـ1434

      348 
اختيارات النووي من كتاب 

اجلراح إىل هناية كتاب 
 الصيال وضمان الوالدة

شذى بنت عبدالرمحن 
-1433 1 احملسن

  هـ1434

بعني األحكام املتعلقة  349      
 اإلنسان

آسية بنت إبراهيم 
-1433 1 اجلنيدل

  هـ1434

األحكام الفقهية املتعلقة  350      
-1434 1 أفنان بنت حممد العلي بالتمر

  هـ1435

األحكام الفقهية املتعلقة  351      
-1434 2 حنان بنت حممد الزكري بالشعر

  هـ1435

      352 

الفروق بني الفروع الفقهية 
اإلمام النووي من  عند 

كتاب الزكاة والصيام 
مجعا  وتوثيقا  -واالعتكاف 

 -ودراسة

-1434 1 خلود بنت سعد السريع
  هـ1435

      353 
أموال اجلمعيات اخلريية 

 1 نورة بنت حممد السبيعي )دراسة فقهية(
1434-
  هـ1435



      354 
االستدالل على املسائل 
الفقهية من القرآن الكرمي 

 الصالة يف كتاب

ضحى بنت سعيد بن 
-1434 1 مبارك آل زعري

  هـ1435

احلساب اجلاري دراسة  355      
-1434 1 يزيد بن صاحل السحيباين فقهية تطبيقية

  هـ1435

      356 

الفروق بني الفروع الفقهية 
عند اإلمام النووي يف  

مجعا وتوثيقا -كتاب البيع 
 -ودراسة

فاطمة بنت حممد 
 الغامدي

2 1434-
 هـ1435

 

اهلدية وأحكامها يف الفقه  357      
-1434 1 هند بنت عبداهلل الرشيد اإلسالمي

  هـ1435

      358 
اختيارات النووي من كتاب 

اجلنائز إىل هناية كتاب 
 اجلعالة عدا احلج

عباس بن إمساعيل 
-1434 1 األنصاري

  هـ1435

      359 

الفروق بني الفروع الفقهية 
اإلمام النووي من  عند 

كتاب اإلمامة وقتال البغاة 
مجعا  -حىت كتاب األميان

 وتوثيقا  ودراسة  

جنالء بنت عبداهلل 
 اخلضري

1 1434-
 هـ1435

 نسختان

التطبيقات املعاصرة  360      
-1434 1 أمحد بن سعد احليد ملصارف الزكاة

  هـ1435

 -1434 1 أمل بنت مساعد املطرييالفروق بني الفروع الفقهية  361      



عند اإلمام النووي يف  
كتاب اجلنايات والديات 
ودعوى الدم والقسامة 

مجعا -والشهادة على الدم 
 -وتوثيق ودراسة

 هـ1435

      362 

 املسائل اليت نص املرداوي
أهنا املذهب من أول كتاب 

الطهارة إىل هناب باب 
مجعا -املسح على اخلفني 

 -ودراسة

-1434 1 بدور بنت حممد املهيدب
 هـ1435

 

      363 
املسائل الفقهية اليت استدل 
عليها باللغة العربية يف غري 

 العبادات

نورة بنت عبداهلل بن 
-1435 2 إبراهيم الفليج

  هـ1436

      364 
العبادات اليت مسائل 

تعارضت يف الداللة على 
 حكمها أحاديث ثابتة

رحاب بنت حممد 
 العبيدان

1 1435-
 هـ1436

 

      365 

اختيارات ابن قدامة 
املقدسي الفقهية من كتاب 
الطهارة إىل فصل موقف 

 املأمومني

-1435 2 مالك بنت حممد اخلرعان
  هـ1436

مسائل املعامالت اليت  366      
الداللة على  تعارضت يف

هديل بنت عبدالرمحن آل 
  هـ1436-1435 1 سليمان



 حكمها أحاديث ثابتة

اثر فقه األسرة يف  367      
 املعامالت املالية

إميان بنت عبدالعزيز بن 
 طالب

  هـ1435-1436 1

خدمات شركات  368      
  هـ1436-1435 1 أمساء بنت حممد العمري االتصاالت

النساء املتعلقة أحكام  369      
 باملساجد

متاضر بنت خالد 
  هـ1436-1435 2 اخلشالن

      370 
مسائل العبادات املبنية على 

االحتياط يف املذهب 
 احلنبلي

  هـ1436-1435 1 هند بنت ناصر املطرودي

      371 
األحكام املتعلقة باآلداب 
واألخالق يف العقوبات 

 واألطعمة واألميان
  هـ1436-1435 1 املطلقاملها بنت سلطان 

أحكام التجديد يف الفروع  372      
  هـ1436-1435 2 إبراهيم خليل دوكوري الفقهية

      373 
األحكام الفقهية املتعلقة 

 باهلاتف اجلوال
هاجر بنت عبداهلل بن 

  هـ1436-1435 1 عساكر

      374 

 املسائل اليت نص املرداوي
أهنا املذهب من أول باب 

صفة الصالة إىل باب 
 صالة اجلماعة

سارة بنت مجال السيد 
  هـ1436-1435 4 سليمان

  هـ1436-1435 2 غادة بنت نامي آل نامياملسائل اليت نص املرداوي  375      



أهنا املذهب من أول باب 
جزاء الصيد إىل آخر باب 

 قسمة الغنيمة

يستحلف  املسائل اليت ال 376      
 فيها قضاء

إمساعيل بن حممد 
  هـ1436-1435 1 األمحري

الروايات عن اإلمام أمحد  377      
 اليت صححها ابن رجب

عبداإلله بن عبدالرمحن 
  هـ1436-1435 1 الصقيهي

      378 

الفروق بني الفروع الفقهية 
عند اإلمام النووي من  
كتاب النكاح إىل آخر  

 كتاب النفقات

  هـ1436-1435 1 علي الغامنمسية بنت 

  هـ1436-1435 1 ميمونة بنت خالد الرومي األحكام املختصة بالعمرة 379      

املسائل الفقهية اليت يرجع  380      
  هـ1436-1435 1 عبدالعزيز ويدراغو فيها إىل اجتهاد احلاكم

نوافل صالة املنفرد اليت ال  381      
  هـ1436-1435 1 جعفرييوسف بن حممد  ختتص بالليل

  هـ1436-1435 1 عبدالعزيز حممد اجلربين النوازل يف نفقات االقارب 382      

      383 
اخلالفات غري املالية يف فقه 

  هـ1436-1435 1 جنالء بنت حممد الغنام األسرة

األحكام الفقهية املتعلقة  384      
 باحلمية

هتاين بنت عبداحلميد 
 الغليقة

  هـ1435-1436 1

  هـ1436-1435 1ميمونة بنت عبداهلل األجناس املادية يف  385      



 الغديان العبادات

االحكام الفقهية املتعلقة  386      
 بالوصف

أمساء بنت عبدالرمحن 
 العمران

  هـ1435-1436 1

عبداجمليد بن إبراهيم  أحكام القيام 387      
  هـ1436-1435 1 اخلرعان

      388 

املسائل اليت خالف فيها 
احلجاوي يف زاد املستقنع 
املذهب عند احلنابلة يف 

 العبادات

فهد بن عبدالعزيز 
  هـ1436-1435 1 الكثريي

بدائل املنهيات وتطبيقاهتا  389      
 يف فقه األسرة

أريج بنت مساعد 
  هـ1436-1435 1 الكليب

      390 
حق ويل األمر يف تقييد 

املعامالت وفقه املباح يف 
 االسرة

  هـ1436-1435 1 منال بنت منسي العنزي

      391 

اختيارات ابن قدامة 
املقدسي الفقهية من أول 

كتاب البيع إىل هناية كتاب 
 النفقات

خلود بنت إبراهيم 
 القضيب

  هـ1435-1436 1

عبداحلافظ عبدالغين  ما يقبل ديانة ال قضاء 392      
  هـ1437-1436 1 أديسا

      393 
املسائل اليت أطلق املرداوي 

  هـ1437-1436 2 هيثم بن عبداهلل اجملليفيها اخلالف من أول 



الطهارة إىل هناية صفة 
 الصالة

الصورية يف املعاوضات  394      
 املالية

عبداحلكيم بن مزروع 
  هـ1437-1436 1 املزروع

      395 

االستدالل على املسائل 
القرآن الكرمي الفقهية من 

يف اجلنائز واجلهاد والقضاء 
 والشهادات واإلقرار

  هـ1437-1436 1 عبداهلل بن فهد السند

أقسام املال واألحكام  396      
 املرتتبة عليها

مسفر بن حممد 
 القحطاين

  هـ1436-1437 1

      397 

اختيارات ابن القيم الفقهية 
يف األطعمة واألميان والنذور 

والشهادات والقضاء 
 واإلقرار

  هـ1437-1436 1 خالد بن ماجد الرشيد

      398 

املسائل اليت نص املرداوي 
اهنا املذهب من كتاب 
الصيد إىل باب طريق 

 احلكم وصفته

حنان بنت عبدالرمحن 
  هـ1437-1436 2 العليوي

  هـ1437-1436 1 ناصر عبدالرمحن الداود تكلفة القرض 399      

      400 
املسائل الفقهية اليت 

استحسن فيها احلنابلة يف 
 غري العبادات

  هـ1437-1436 1 أمحد بن عيسى آل علي



      401 

املسائل اليت خالف فيها 
احلجاوي يف زاد املستقنع 
املذهب عند احلنابلة من 
 الفرائض إىل هناية اإلقرار

  هـ1437-1436 1 عبداهلل بن صاحل املضحي

  هـ1437-1436 1 سوادغو عبدالكرمي يف العبادات التحديد 402      

      403 

املسائل اليت نص املرداوي 
اهنا املذهب من كتاب 

الصداق إىل باب صريح 
 الطالق وكنايته

  هـ1437-1436 1 أمساء بنت حممد الدخّيل

آراء ابن باز الففقهية  404      
 املتعلقة بأهل الكتاب

إبراهيم بن عبداهلل 
  هـ1437-1436 1 اجلريسي

      405 
العوض املتغري يف العقود 

 املالية
أمحد بن عبدالرمحن 

  هـ1437-1436 1 اجلفايل

      406 
أثر وقت الوجوب يف 

  هـ1437-1436 1 حنان بنت حممد الشبيلي العبادات

  هـ1437-1436 1 عبداهلل بن ناصر املشعل احلكمية يف فقه االسرة 407      
            
            
            
            

 


