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 املشتوى الشابع  )اخلطة اجلديدة(

 أصول الفكه-البحث العنلي اسه املكرر: 

 (9الوحدات: )- 324رمز املكرر: أصل 

 املشرفاسه  عنوان البحث
الرقه 

 املرجعي
 الوقت اليوو

00:01 – 00:11 االثـني 77422 د. حمؿد رمضان طرق الرتجقح بني األخبار  

01:10 - 9:00 األربعاء 77427 بدر احلؿدانالشقخ:  عوارض األهؾقة  

00:01 – 00:11 اخلؿقس 77429 د. توفقق العؽايؾة األصولقنياملاكع عـد   

07:11 – 02:01 األربعاء 77471 د. أكرم أوزيؼان الرشط عـد األصولقني  

00:01 – 00:11 األربعاء 77470 د. طه سعد حجقة خرب اآلحاد   

00:01 – 00:11 االثـني 77477 د. يوسف العاصم رواية احلديث بادعـى  

01:10 -9:00 األحد 77470 الشقخ: عبدالؾه السـقدي اإلمجاعمستـد   

00:01 – 00:11 اخلؿقس 77474 الشقخ: عبدالؾه السـقدي أقسام اإلمجاع وحجقتفا  

09:01 – 09:11 الثالثاء 77470 د. خالد عبقدات االستحسان تلصقاًل وتطبقؼاً   

00:01 – 00:11 االثـني 77478 حسن السػقايند.  العرف تلصقاًل وتطبقؼاً    

09:01 – 09:11 الثالثاء 77472 د. الطقب السـود حتؼقق ادـاط حؼقؼته ووسائؾه   

01:10 -9:00 األحد 77477 د. عبدالرمحن آل عزاز مسؾك الدوران تعريػه وحجقته وتطبقؼاته  

00:01 – 00:11 األحد 77479 د. دسوقي يوسف مسؾك السرب والتؼسقم تعريػه وحجقته وتطبقؼاته  

07:11 – 02:01 االثـني 77491 د. رائد آل سبقت الباء الالم( والتخريج عؾقفا معاين حروف اجلر)ِمن  

00:01 – 00:11 االثـني 77490 د. أمحد ادشعل العؿوم حؼقؼته وصقغه  

9:00/01:10 االثـني 77497 الشقخ: كارص ادؼبل ادخصصات الؾػظقة   

09:01 – 09:11 الثالثاء 77490 الشقخ: عبدالؾه الدمهش مػفوم ادخالػة حؼقؼته وحجقته وأثره  
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 أصول الفكه-البحث العنلي اسه املكرر: 

 (9الوحدات: )- 324رمز املكرر: أصل 

 املشرفاسه  عنوان البحث
الرقه 

 املرجعي
 الوقت اليوو

00:01 – 00:11 األحد 77494 د. ماجد ادـصور ادجؿل حؼقؼته وأسبابه   

00:01 – 00:11 اخلؿقس 77490 الشقخ: ادثـى اجلرباء البقان حؼقؼته وأنواعه   

01:10 -9:00 االثـني 77498 الشقخ: أمحد بن إبراهقم الضوحيي  داللة األمر عذ الػور   

01:10 -9:00 األربعاء 77492 د. عبدالرمحن العجالن ذوط االجتفاد   

01:10 -9:00 االثـني 77497 الشقخ: أمحد السويؾم التؼؾقد حؼقؼته ومسائؾه   

00:01 – 00:11 األربعاء 77499 الشقخ: أمحد السويؾم اخلالف أسبابه وآدابه   

09:01 – 09:11 الثالثاء 77011 ادبارك عبدادجقدالشقخ:  كؼض االجتفاد   

بطفا  09:01 – 09:11 األربعاء 77010 الشقخ: عبدادجقد ادبارك ادـاظرة آداهبا وضوا  

01:10 -9:00 األربعاء 77017 الشقخ: عؿر الصامل قاعدة اخلراج بالضامن   

01:10 -9:00 االثـني 77010 الشقخ: مصعب العجالن تتبع الرخص حؼقؼته وحؽؿه   

00:01 – 00:11 الثالثاء 77014 الشقخ: مفـد آل متعب العؾوم التي استؿد مـفا أصول الػؼه  

07:11 – 02:01 األربعاء 77010 الشقخ: حمؿد السؾقم الؼاعدة الػؼفقة حؼقؼتفا وأركاهنا وذوطفا   

07:11 – 02:01 اخلؿقس 77018 الشقخ: حمؿد السؾقم مؼصد حػظ املال حؼقؼته وطرقه   

07:11 – 02:01 األربعاء 77012 الشقخ: عبدالؾه السؾامن مؼصد حػظ الـػس حؼقؼته وطرقه   

01:10 -9:00 األربعاء 77017 الشقخ: معاذ السقاري طرق الؽشف عن ادؼاصد الرشعقة   

01:10 -9:00 االثـني 77019 الشقخ: محد البسام قاعدة الرخص ال تـاط بادعايص   

01:10 -9:00 الثالثاء 77001 الشقخ:  عبدالعزيز احلؼباين يعطى حؽؿهقاعدة ما قارب المء   

07:11 – 00:01 اخلؿقس 77000 الشقخ: حمؿد الزريؼي قاعدة األصل يف العؼود اجلواز والصحة  
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