
 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرف القسم المرحلة الباحث العنوان م

 هــ8/4/1436 ه17/7/1434 د. عبد اهلل بن حممد العمراين الفقه املاجستري حممد بن علي الغامن دراسة فقهية تطبيقية –األوقاف الموحدة  1

 هـ15/4/1436 ه14/2/1435 د. زيد بن سعد الغنام الفقه املاجستري حممد بن صاحل العشيوان الصالةالهيئة البدنية في صفة  2

3 
شفاء األشواق لحكم ما يكثر بيعه في األسواق لنور الدين علي بن 

 دراسة وتحقيقا –جمال الدين السمهودي الشافعي 
 ه27/2/1435 الشويرخد. سعد بن عبدالعزيز  الفقه املاجستري غالب بن شبيب املطريي

26/11 
 هـ1436/

  ه3/5/1435 أ.د. الوليد بن عبدالرمحن الفريان الفقه املاجستري عامر بن إبراهيم الزوعاين دراسة فقهية –تسديد الديون البنكية المؤجلة  4

5 
المسائل التي حكى فيها ابن قدامة إجماعاً سكوتياً جمعاً ودراسة 

 كتاب المغنيلمسائل العبادات الواردة في  
 هـ29/2/1436 ه17/5/1435 د. عبداهلل بن عبدالرمحن السلطان الفقه املاجستري سيف بن يوسف السيف

  ه8/6/1435 د. أمحد بن حممد اخلضريي الفقه املاجستري فهيد بن فاحل العتييب مسألة سلف وبيع وتطبيقاتها 6

 هـ19/3/1437 ه22/6/1435 د. عبدالكرمي بن حممد السماعيل الفقه املاجستري اخلالديمتعب بن صدي  األحكام الفقهية المتعلقة باالستعاذة 7

 هـ28/12/1436 ه29/6/1435 د. خالد بن سعد اخلشالن الفقه املاجستري مقبل بن حممد العلياين نوازل في الطهارة 8

9 
المسائل التي حكى فيها ابن قدامة إجماعاً سكوتياً في غير العبادات 

 -جمعاً ودراسة–المغني  من كتاب
 ه9/8/1436 ه29/7/1435 د. عبدالرمحن بن عايد العايد الفقه املاجستري عماد بن مطلق الروقي

 هـ16/1/1437 ه6/8/1435 أ.د. عبداهلل بن مبارك آل سيف الفقه املاجستري عبداجمليد بن حسن الشهري التغرير بالعبادة صوره وأحكامه 10

27/12/1435 د. وفاء السويلم الفقه املاجستري هدى بنت فهد اجلريوي األركان في الطهارة -11
 هـ

 

  هـ10/2/1436 د. أمحد بن حممد الرزين الفقه املاجستري بن عبداهلل احلجاج عمار -دراسة فقهية تطبيقية-إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك 11

12 
سكوتياً في الكافي مما ليس المسائل التى حكى فيها ابن قدامة إجماعاً 

 في المغني
  هـ24/2/1436 أ.د. عبداهلل بن مبارك آل سيف الفقه املاجستري عبدالعزيز بن حممد العبيداهلل

 موضوعات الماجستير الموازي

 



  هـ18/1/1436 د. حممد بن حسن آل الشيخ الفقه املاجستري الدعيج بن دعيج نايف النوازل الفقهية المتعلقة بمكاتب الدعوة وتوعية الجاليات 13

  هـ22/3/1436 الغنام بن سعد د. زيد الفقه املاجستري خلود اجلرب المناسك في ركاناأل 14

  هـ20/5/1436 د. عبداحلكيم بن حممد العجالن الفقه املاجستري عبداهلل بن سحمي السبيعي النوازل الفقهية المتعلقة بحلقات تعليم القرآن  15

  هـ13/5/1436 د. خالد بن حممد املاجد الفقه املاجستري بندر بن ناصر اجلمعة الصالةالكليات الفقهية عند المالكية في كتاب  16

  هـ12/6/1436 د. حيىي بن علي العمري الفقه املاجستري رهام بنت حممد املفلح وماألركان في الجنائز والزكاة والص 17

  هـ12/6/1436 أ.د. حسني بن عبداهلل العبيدي الفقه املاجستري صاحل الدغيشمسهى بنت  األحكام الفقهية المتعلقة بالخلف في الخبر في العبادات  18

  هـ12/6/1436 د. زيد بن عبداهلل القرون الفقه املاجستري عبدالرمحن بن عبداهلل البليهد أحكام التهنئة في الفقه اإلسالمي 19

  هـ26/6/1436 د. عبداهلل بن عبدالعزيز التميمي الفقه املاجستري خالد بن راشد الدوسري أحكام االستفتاح في الصالة 20

  ه5/8/1435 د. أمحد بن حممد الرزين الفقه املاجستري فيصل بن عبداهلل بن سليمان -دراسة فقهية-أحكام الشركة المتعددة الجنسيات 21

22 
مسائل فقهية حكى فيها ابن قدامة في المغني إجماعاً سكوتيا في 

 -جمعاً ودراسة -العبادات
  هـ10/7/1436 د. محد بن إبراهيم احليدري الفقه املاجستري حميميد بن هبيان الشمراين

  هـ10/7/1436 د. وفاء بنت غنيمي الغنيمي الفقه املاجستري خلود بنت عبداهلل املربد األركان في العتق والنكاح والخلع والطالق 23

  هـ15/8/1436 أ.د فهد بن عبدالكرمي السنيدي الفقه املاجستري فهد بن ناصر بن مجعة -جمعاً ودراسة-الطهارةالكليات الفقهية عند المالكية في كتاب  24

  هـ15/8/1436 أ.د الوليد بن عبدالرمحن آل فريان الفقه املاجستري إبراهيم بن سعد اجلليفي نوازل الفنادق  25

  هـ15/8/1436 د. زيد بن عبداهلل القرون الفقه املاجستري علي بن راشد األمسري -جمعاً ودراسة-الزكاةالكليات الفقهية عند المالكية في كتاب  26

  هـ15/8/1436 د. حممد بن عبداللطيف البنا الفقه املاجستري القسومي عبدالرمحن بنت أروى أحكام الطاعة في الفقه اإلسالمي 27

  هـ15/8/1436 د. عبداحلافظ بن يوسف أبومحيدة الفقه املاجستري القحطاين محران بن عبدالرمحن الفقهاء  عند والقديم بالجديد المتعلقة الفقهية األحكام 28

  هـ3/7/1436 د. صاحل بن عبدالعزيز الغليقة الفقه املاجستري مقبل بن عائض املقاطي نوازل الجمعة 29



 الفقه املاجستري بن عبدالرمحن احلريبزايد  الكليات الفقهية عند المالكية في كتاب البيوع 30
أ.د. عبداهلل بن عبدالواحد 

 اخلميس
11/11/1436

 هـ
 

18/11/1436 د. حيىي بن علي العمري الفقه املاجستري حممد بن علي الغامدي األحكام الفقهية المتعلقة بالنفث 31
 هـ

 

18/11/1436 د. صاحل بن عبدالعزيز الغليقة الفقه املاجستري يوسف بن حممد املاضي األحكام المتعلقة بالعطور في غير العبادات 32
 هـ

 

18/11/1436 د .فهد بن عبدالعزيز الداود الفقه املاجستري اخللف داود بنت شيخة أحكام المقبرة في الفقه اإلسالمي 33
 هـ

 

25/11/1436 د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل الفقه املاجستري الرشيد عبدالعزيز بن عادل اإلثبات في وأثرها اإللكترونية الجريمة قرائن  34
 هـ

 

25/11/1436 د.. حممد بن حسن آل الشيخ الفقه املاجستري العطوي صباح بنت عائشة الفقهية األحكام على الطريق أمن أثر 35
 هـ

 

  هـ23/6/1436 وفاء بنت عبدالعزيز السويلمد.  الفقه املاجستري ندى بنت حممد القشعمي األركان من باب الرجعة إلى باب العفو عن القصاص 36

  هـ9/6/1436 د. عبدالرمحن بن عايد العايد الفقه املاجستري عبدالعزيز بن صاحل الدميجي -دراسة فقهية تطبيقية -تمويل الخدمات 37

  هـ30/6/1436 املطلقأ.د. نورة بنت عبداهلل  الفقه املاجستري أمرية بنت علي املقاطي الخشوع وأحكامه في الصالة 38

  هـ30/6/1436 د. وفاء بنت حممد غنيمي الفقه املاجستري عبري بنت حممد العقيل أحكام األثاث في الفقه اإلسالمي 39

  هـ9/3/1437 أ. د .حسني العبيدي  الفقه املاجستري حممد بن مشخص الزهراين أحكام الطيور الجارحة في غير العبادات 40

  هـ20/3/1437 د. أمحد الرزين الفقه املاجستري مجعان بن عبداهلل الدوسري اإلقامةأحكام تعدد  41

  هـ20/3/1437 د. ياسر اخلضريي الفقه املاجستري سعود بن حسن الفواز دراسة فقهية تطبيقية-حقوق األولوية في سوق المال السعودي 42

  هـ10/8/1436 د. أمل الدباسي الفقه املاجستري النصار فهد بنت أفنان فقهية دراسة المميزة الفتاة نوازل 43

  هـ20/3/1437 د . عيسى العيسى الفقه املاجستري الدويش حممد بنت هيفاء أحكام عمل األطفال 44

  هـ20/3/1437 د. حممد البنا الفقه املاجستري رافع بن شايف العنزي أحكام الغريق 45



 

  هـ20/3/1437 د. هيلة اليابس الفقه املاجستري شيخة بنت مسفر القحطاين الجناياتاألحكام المتعلقة بالكوارث في  46

47 
 ودراسة، جمعا - الخالف فيها المرداوي أطلق التي الفقهية المسائل

 اإلقرار كتاب نهاية إلى القاضي إلى القاضي كتاب باب أول من
  هـ20/3/1437 د. أمحد احلمني الفقه املاجستري مرام بنت  مصلح العنزي


