
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 البحوث الصفية
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 التابعة لقسم أصول الفقهعناوين البحوث الصفية 

 (253أصل  -الخطة القديمة )لطالب المستوى السادس 

 هـ3428/3429الثانيالفصل الدراسي في 

 املرجعيالرقم  اسم املشرف عنوان البحث م

 16661 مهند آل متعبالشيخ  .منزلة السنة من القرآن .1

 16261 معاذ السياري/ الشيخ .اخلرب املستفيض .2

 16211 طه سعد. د .اإلمجاع حقيقته ورشوطه .6

 16611 أمحد السويلم/ الشيخ .عمل أهل املدينة .1

 16161 خالد عبيدات. د قول الصحايب إذا خالف القياس .6

 16261 حممد رمضان.د .املصالح املرسلة وتطبيقاهتا .6

 16617 حممد الشامي/ الشيخ .العرف حقيقته، وأقسامه، وحجيته .7

 16661 عبد اهلل الرسيني/ الشيخ .االستحسان، حقيقته، وحجيته، وأثره يف الفروع .8

 16666 أكرم اوزيقان.د .املطلق واملقيد حقيقتهام وأحكامهام .1

 16616 عبد اهلل النارص. د .الصحة واإلجزاء .11

 16218 عبدالرمحن العجالن. د .فرض الكفاية حقيقته وأحكامه .11

 16666 حسن السفياين.د .قبل التخصيص وبعدهحكم العام  .12

 16662 ماجد املنصور/ الشيخ .العزيمة والرخصة .16

 16181 عبد احلميد املشعل/ الشيخ .الندب ، حقيقته والصيغ الدالة عليه  .11

 16118 املثنى اجلربا/ الشيخ .احلرام حقيقته والصيغ الدالة عليه .16

 16681 عبد العزيز احلقباين/ الشيخ .داللة األمر عىل اإلجزاء 16



 

 

 املرجعيالرقم  اسم املشرف عنوان البحث م

 16128 أمحد اهلزاع/ الشيخ .داللة األمر بعد احلظر 17

 16682 عبدالرمحن العجالن. د .داللة النهي عىل الفساد 18

 16166 حممد الزريقي/ الشيخ .التخصيص بالعرف 11

 16616 طه سعد. د التخصيص بالقياس 21

 16178 املباركعبد املجيد / الشيخ .صيغ العام 21

 16611 حممد السليم/ الشيخ .األخذ بقول األكثر 22

 16686 الطيب السنويس. د .آداب املفتي واملستفتي 26

 16616 عبد الرمحن العزاز. د .اإلكراه رشوطه وأحكامه 21

 16281 ماجد اجلوير .د .الرضر األشد يزال بالرضر األخف: قاعدة 26

 16177 سبيتآل رائد  الشيخ .الكتاب كاخلطاب: قاعدة 26

 16671 أمحد معافا. د .در املفاسد أوىل من جلب املصالح: قاعدة 27

 16662 عبدالله السنيدي الشيخ .يضاف الفعل إىل الفاعل ال اآلمر ما مل يكن جمربا  : قاعدة 28

 16616 طارق العتيبي. د .وأحكامه عند األصوليني، حقيقته، املجمل 21

 16222 طارق العتيبي. د .الصبي واملجنون تأصيال  وتطبيقا  أحكام  61

 16716 عمر الصامل/ الشيخ .البيان وطرقه عند األصوليني 61

 16282 أمحد املشعل.د .ورشوطه، حقيقته، التكليف 62

 16221 عيسى العويس. د .مفهوم العدد 66

 16681 يوسف العاصم. د .االستثناء عقب اجلمل املتعاطفة 61

 16666 الشيخ أمحد بن إبراهيم الضوحيي .داللة األمر عىل التكرار وأثرها 66

 16711 الشيخ عبدالرمحن العوض العربة باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين: قاعدة 66

 16111 توفيق العكايلة. د .تأصيال  وتطبيقا  ، التأسيس أوىل من التأكيد: قاعدة 67
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