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 أواًل

 رسائل الدكتوراه 

 

 هـ 26/8/1406 هـ 1/5/1400 د.طه بن جابر  العلواين  أردين عبدالمعز بن عبدالعزيز حريز .تحقيق المنتخب من المحصول للفخر الرازي  1

 هـ 29/7/1408 هـ 23/2/1401 أ.د. أحمد بن علي سير المباركي سعودي  عبد اهلل بن حافظ حكمي .كتاب قواطع األدلة ألبي المظفر السمعاين ـ دراسة وتحقيقا  2

 هـ 4/5/1409 هـ 24/5/1401 د.عيد عليوه زهران  سعودي  مساعد بن معتق المعتق  .تحقيق شرح المغني يف أصول الفقه لمنصور القاءاين   3

 هـ 11/2/1405 هـ 23/7/1401 بن يونس سكر د.أحمد سعودي  أحمد بن إبراهيم الذروي  .كتاب المسودة يف أصول الفقه آلل تيمية ـ دراسة وتحقيقا  4

 هـ 24/8/1406 هـ 18/8/1401 د. طه بن جابر العلواين  سعودي  محمد بن عبد الرزاق الدويش .تحقيق الجزء األول من كتاب البحر المحيط للزركشي  5

6  
تحقيق كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع يف أصول الفقه ألبي عبـ  ا  

 .األولالقسم -الزركشي
 هـ 2/4/1407 هـ 18/8/1401 أ.د. أحمد بن علي سير المباركي سعودي  موسى بن علي فقيهي 

 هـ 2/5/1405 هـ 27/1/1402 الشيخ: عبداهلل بن عبدالرحمن الغديان سعودي  علي بن عبد العزيز العميريني .الفائق يف أصول الفقه لصفي ال ين الهن ي ـ دراسة وتحقيقا  7

8  
الثاين من أصول ابن مفلح مع بيان اختالف األئمة األربعـة يف تحقيق القسم 

 .األدلة المختلف فيها من خالل دراسة وتحقيق الكتاب
 هـ 29/8/1404 هـ 12/2/1402 الشيخ: عبداهلل بن عبدالرحمن الغديان سعودي  فهد بن محمد السدحان 

9  
ــرايف ـ  ــائل األصــول يف شــرح المحصــول للق دراســة الجــزء األول مــن سف

 .وتحقيقا
 هـ 19/8/1406 هـ 7/4/1402 د. طه بن جابر العلواين  سعودي  عياض بن نامي السلمي
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10  
ــرايف ـ دراســة  ــائل األصــول يف شــرح المحصــول للق ــاين مــن سف الجــزء الث

 .وتحقيقا
 هـ 23/8/1407 هـ 8/2/1403 السعيد الرحمن أ.د.عبد العزيز بن عبد سعودي  عبد الكريم بن علي النملة 

11  
الجــزء الثالــ  مــن سفــائل األصــول يف شــرح المحصــول للقــرايف ـ دراســة 

 .وتحقيقا
 هـ 16/10/1408 هـ 1/6/1403 السعيد الرحمن أ.د.عبد العزيز بن عبد سعودي  عبد الرحمن بن عبد العزيز المطير 

 هـ 19/11/1407 هـ 19/8/1404 اهلل بن عبد اهلل الزايد أ.د.عبد عماين إبراهيم بن أحمد الكندي  .ابن القيم الجوزية ومواقفه األصولية  12

13  
القواعـ  الفقهيـة يف بـابي العبـادال والمعـامالل مـن خـالل كتـاب المغنــي 

 .البن ق امة
 هـ 25/12/1410 هـ 3/9/1404 الربيعة الرحمن العزيز بن عبدأ.د.عبد سعودي  عبد اهلل بن عيسى العيسى

 هـ 23/3/1409 هـ 13/2/1405 الربيعة الرحمن العزيز بن عبدأ.د.عبد سعودي  أحمد بن محمد العنقري .دراسة وتطبيقاتعليل األحكام الشرعية ـ   14

15  
الجــزء األول مــن كتــاب سهايــة الوصــول صلــل علــم األصــول لصــفي الــ ين 

 .الهن ي ـ دراسة وتحقيقا
 هـ 20/12/1411 هـ 3/8/1405 بن علي سير المباركي  أ.د.أحمد سعودي  صالح بن سليمان اليوسف 

16  
الجــزء الثــاين مــن كتــاب سهايــة الوصــول صلــل علــم األصــول لصــفي الــ ين 

 .الهن ي ـ دراسة وتحقيقا
 هـ 16/6/1411 هـ 2/9/1405 أ.د.أحمد بن علي سير المباركي  سعودي  سعد بن سالم السويح 

17  
العبــادال والمعــامالل مــن كتــاب القواعــ  األصــولية المتعلقــة باألدلــة يف 

 .المغني البن ق امة ـ دراسة تطبيقية مقارسة بكتاب الروضة
 هـ 29/11/1411 هـ 15/7/1406 د.مصطفى بن سعيد الخن  سعودي  جربيل بن محمد البصيلي

 هـ 24/4/1413 هـ 29/7/1406 بن عبدالوهاب الباحسين د.يعقوب سعودي  عبدالرحمن بن عبداهلل الشعالن  .أصول فقه اإلمام مالك النقلية  18
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 هـ 22/12/1412 هـ 4/9/1406 الربيعة الرحمن أ.د.عبد العزيز بن عبد إمارايت راشد بن علي الحاي .الفروق يف مسائل الحكم عن  األصوليين ـ دراسة سظرية تطبيقية  19

 هـ 5/5/1414 هـ 14/6/1408 الربيعة الرحمن أ.د.عبد العزيز بن عبد سعودي  عبدالرحمن المشعل عبدالعزيز بن  .أبو الحسن الكرخي وآراؤه األصولية  20

 هـ 3/1/1412 هـ 25/8/1408 الدرويش اهلل د.عبد الرحمن بن عبد سعودي  علي بن سعد الضويحي  آراء المعتزلة األصولية ـ دراسة وتقويمًا  21

 هـ 27/8/1412 هـ 10/9/1408 أ.د.عبد العزيز بن عبدالرحمن السعيد سعودي  عبدالمحسن بن عبدالعزيز الصوّيغ .الحنابلة وآثارها الفقهيةقواع  االستنباط من ألفاظ األدلة عن    22

 هـ 5/5/1414 هـ 7/11/1408 أ.د.أحمد بن علي سير المباركي  سعودي  صالح بن عبد العزيز العقيل .قوادح القياس عن  األصوليين  23

24  
الجزء األول من كتاب كاشف معاين الب يع يف بيـان مشـكله تحقيق ودراسة 

 .المنيع ألبي صسحاق السراج الهن ي ـ من أول الكتاب صلل أول باب السنة
 هـ 16/11/1414 هـ 7/11/1408 د.عبد الرحمن بن محمد السدحان سعودي  يحيى بن عبد اهلل السعدي

 هـ 29/12/1413 هـ 18/5/1409 الباحسين الوهاب د. يعقوب بن عبد سعودي  عبد المحسن بن محمد الريس  .وتوثيقا ودراسةأصول الفقه عن  القاضي عب  الوهاب ـ جمعا   25

26  
تحقيق ودراسة كتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي من القياس صلل آخر 

 .الكتاب ـ القسم الثال 
 هـ 22/6/1416 هـ 29/7/1409 بن علي سير المباركي  أ.د.أحمد سعودي  أحمد بن محمد السراح 

27  
تحقيق ودراسة القسم األول من  كتـاب التحبيـر شـرح التحريـر للمـرداوي 

 .من أول الكتاب صلل آخر مباح  السنة
 هـ 8/8/1417 هـ 14/5/1410 أ.د.أحمد بن علي سير المباركي  سعودي  عبد الرحمن بن عبد اهلل الجربين 

 هـ 28/5/1415 هـ 5/6/1410 الدرويش اهلل د.عبد الرحمن بن عبد سعودي  عبد اهلل بن زيد المسلم  .االسفراييني ـ جمعا وتوثيقا ودراسةآراء أبي صسحاق   28

 هـ 13/10/1415 هـ 5/11/1410 أ.د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة إمارايت حسن بن محمد المرزوقي تحقيق ودراسة القسم الثاين من كتاب الفوائ  السنية شرح األلفية يف أصول   29
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 .الفقه للبرماوي من أول مباح  العموم والخصوص صلل آخر الكتاب

30  
تحقيق ودراسة القسم الثاين من  كتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي من 

 .أول باب اإلجماع صلل سهاية باب النسخ
 هـ 4/6/1417 هـ 19/11/1410 أ.د.أحمد بن علي سير المباركي  سعودي  عوض بن محمد القرين 

31  
ــ ي مــن أول  ــع ـ للســراج الهن ــان مشــكله المني ــ يع يف بي كاشــف معــاين الب

 األمر صلل آخر مباح  المفهوم ـ تحقيقا ودراسةمباح  
 هـ 13/8/1419 هـ 19/7/1413 د.عبد الرحمن بن محمد السدحان مغربي العربي بن محمد المفتوح 

32  
كاشف معاين الب يع يف بيان مشكله المنيـع ـ للسـراج الهنـ ي مـن أول بـاب 

 .القباس صلل آخر الكتاب ـ تحقيقا ودراسة
 هـ 15/11/1419 هـ 19/7/1413 د.عبد الرحمن بن محمد السدحان سعودي  الغامدي حاسن بن محمد 

 هـ 12/11/1421 هـ 3/8/1413 أ.د. أحمد بن علي سير المباركي سعودي  هزاع بن عبد اهلل الحوالي  .محاوالل التج ي  يف أصول الفقه ودعواته ـ دراسة وتقويما  33

34  
وطـرق اسـتفادتهما ـ وأحكامهمـا القطع والظن عن  األصوليين ـ حقيقتهمـا 

 .دراسة سظرية تطبيقية
 هـ 22/8/1417 هـ 2/2/1415 الباحسين الوهاب د. يعقوب بن عبد سعودي  سعد بن ناصر الشثري

 17/1/1422 هـ 29/1/1416 عبدالرحمن الربيعةأ. د. عبدالعزيز بن  سعودي  عبد العزيز بن محمد العويد  .تعارض دالالل األلفاظ والترجيح بينها ـ دارسة أصولية تطبيقية مقارسة  35

36  
شرح المختصر يف أصول الفقه للعالمة محمود الشيرازي مـن أول الكتـاب 

 .صلل سهاية مباح  األمر والنهي دراسة وتحقيقا
 هـ 20/2/1421 هـ 27/11/1416 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي  عبد اللطيف بن سعود الصرامي 

 هـ 17/11/1420 هـ 3/1/1417 الباحسين الوهاب د. يعقوب بن عبد سعودي  بن عبداهلل الضويحي  ضويحي الت وين حتل سهاية القرن الرابع الهجري دراسة وتحقيقا.أصول الفقه بع    37

 هـ 9/9/1426 هـ 10/1/1417 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي  عبدالرحمن بن محمد العجالن شرح المختصر يف أصـول الفقـه للعالمـة محمـود الشـيرازي مـن أول بـاب   38
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 .العام والخاص صلل آخر الكتاب دراسة وتحقيقا

 هـ 23/7/1420 هـ 28/7/1417 د. محمد بن عبدالرزاق الدويش  كويتي الشراح يوسف بن حسن  .است الل األصوليين بإجماع الصحابة جمعًا وتوثيقًا ودراسة  39

 هـ 26/8/1424 هـ 28/12/1417 أ.د. علي بن سعد الضويحي سعودي  ناصر بن عبداهلل الودعاين  .أسباب اختالف األصوليين دراسة تطبيقية سظرية  40

 هـ 10/11/1424 هـ 14/5/1418 أ.د. عبدالكريم بن علي النملة  عاجي فاديغا موسى  .استقرائيةتحرير محل النزاع يف مسائل الحكم الشرعي دراسة سظرية   41

 هـ 23/3/1425 هـ 3/7/1418 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين جزائري عثمان محمد األخضر شوشان  .علم أصول الفقه يف القرن الخامل الهجري  42

 هـ  24/2/1423 هـ 3/7/1418 أ.د.فهد بن محمد السدحان  سعودي  عبدالعزيز المبارك محمد بن  .القرائن عن  األصوليين  43

44  

الجـزء  -الشامل يف شرح أصول البزدوي ألبـي حنيفـة أميـر كاتـب اإلتقـاين 

 –الرابع مـن بـاب الصـريح والكنايـة صلـل آخـر بـاب بيـان أسـباب الشـرائع  

 .دراسة وتحقيقًا

 هـ 1424/ 27/7 هـ 22/8/1418 أ.د. عبدالحميد بن علي أبو زنيد  سعودي  عيسى بن محمد البليهد 

 هـ 14/4/1425 هـ 15/1/1419 أ.د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة سعودي  العليمشعل بن ممدوح  .دراسة تاريخية وتحليلية_علم أصول الفقه يف القرن السادس الهجري   45

46  

الجـزء  -الشامل يف شرح أصول البزدوي ألبـي حنيفـة أميـر كاتـب اإلتقـاين 

الخامل من باب أقسام السنة صلل آخر باب الطعن يلحق الح ي  من قبـل 

 .دراسة وتحقيقًا –غير راويه 

 هـ 19/1/1425 هـ 15/1/1419 د.موسى بن علي فقيهي سعودي  سعيد بن بن جمعان العمري

 هـ 18/3/1426 هـ 29/1/1419 د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين سعودي  عبدالمحسن الخلف جميل بن  .دراسة تأريخية وتحليلية _أصول الفقه يف القرن السابع الهجري   47
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48  
جمعــًا  _تحريــر محــل النــزاع يف المســائل الخالفيــة المتعلقــة بالقيــاس 

 .ودراسة
 هـ 14/4/1425 هـ 9/2/1419 د. محمد بن عبدالرزاق الدويش  عاجي تراوري ماما دو

49  

 -الشـامل يف شـرح أصـول البـزدوي ألبـي حنيفـة أميـر كاتـب اإلتقـاين         

الجزء السادس من باب المعارضة صلل آخر باب بيان أفعال النبي صـلل ا  

 .دراسة وتحقيقًا  -عليه وسلم 

 هــ26/2/1429 هـ 14/2/1419 د. إبراهيم بن عبداهلل الرباهيم  سعودي  عبداهلل بن ناصر الناصر

50  

 -الشامل يف شرح أصول البـزدوي ألبـي حنيفـة أميـر كاتـب اإلتقـاين           

الجـزء الســابع مــن بـاب تقســيم الســنة صلـل آخــر الشــرط الثـاين مــن شــروط 

 .دراسة وتحقيقًا –القياس 

 هـ 11/4/1424 هـ 14/2/1419 أ.د. علي بن سعد الضويحي سعودي  فيصل بن سعود الحليبي

51  

الجـزء  -الشامل يف شرح أصول البزدوي ألبـي حنيفـة أميـر كاتـب اإلتقـاين 

التاسع من باب معرفة أحوال المجته ين صلل القسم الثاين مـن بـاب معرفـة 

 .دراسة وتحقيقًا –أقسام السبب والعلة والشرط والعالمة 

 هـ 27/8/1423 هـ 3/3/1419 أ.د. فهد بن محمد السدحان عراقي عبدالقادر بن ياسين الخطيب

 هـ 29/2/1427 هـ 18/3/1422 أ.د. عبدالكريم بن علي النملة  سعودي  عايض بن عبداهلل الشهراين  .التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما يف مسائل أصول الفقه  52

 هـ 21/10/1426 هـ 18/3/1422 النملة أ.د. عبدالكريم بن علي  سعودي  مسلم بن محمد الدوسري .التق يرال الشرعية وأثرها يف التقعي  األصولي والفقهي  53

 هـ 10/4/1426 هـ 20/7/1422 أ.د. علي بن سعد الضويحي سعودي  عبد السالم بن إبراهيم الحصين .التعارض وطرق دفعه عن  شيخ اإلسالم ابن تيمية  54

ــال القواعــ  األصــولية   55 ــل صثب ــاس عل  هـ 20/3/1428 هـ 27/7/1422 د. محمد بن عبدالرزاق الدويش  سعودي  ناصر بن عثمان الغامدي دراســة –اســت الل األصــوليين بالقي
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 .تطبيقية

 هـ 12/4/1427 هـ 27/7/1422 السلميأ.د. عياض بن نامي  سعودي  علي بن عبدالعزيز المطرودي  .األساليب الشرعية ال الة علل األحكام التكليفية  56

 هـ 4/5/1427 هـ 10/9/1422 د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير سعودي  ضيف اهلل بن هادي الشهري .تحليلية تاريخية دراسة –أصول الفقه يف القرن الثامن   57

 هـ 15/4/1428 هـ 10/9/1422 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  عبداهلل بن سعد الكليب ,تحليلية تاريخية دراسة –أصول الفقه يف القرن التاسع   58

59  
 مســائل علــل سظريــة دراســة –الســبر والتقســيم وأثــره يف التقعيــ  األصــولي 

 .الشرعي الحكم
 هـ 17/4/1426 هـ 27/11/1422 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودي  سعيد بن متعب القحطاين 

60  
 جمعـًا –تحرير محل النزاع يف المسائل الخالفية المتعلقة ب اللـة األلفـاظ 

 .ودراسة
 هـ 24/1/1430 هـ 10/1/1423 د.عبدالرحمن بن محمد السدحان سعودي  إبراهيم بن مهنا المهنا 

61  
 تاريخيـة دراسـة –أصول الفقه يف القرسين العاشر والحادي عشر الهجـريين 

 .تحليلية
 هـ 1/7/1430 هـ 7/3/1423 أ.د. عبدالمحسن بن محمد الريس  موريتاين  سيد محمد بن محمد عبداهلل

62  
–أصول الفقه من ب اية القرن الثاين عشـر صلـل منتصـف القـرن الرابـع عشـر 

 .تحليلية تأريخية دراسة
 هـ  25/12/1431 هـ 24/2/1424 د. سعد بن ناصر الشثري موريتاين  زين ولد أحمد اليدالي

 هـ 13/5/1428 هـ 14/4/1424 د. صالح بن سليمان اليوسف  سعودي  عبد العزيز بن عبد اهلل النملة  .دراسة استقرائية سق ية -اآلراء الشاذة يف أصول الفقه   63

 هـ 11/4/1428 هـ 1/8/1424 د. صالح بن سليمان اليوسف  سعودي  وليد بن علي الحسين  .مآالل األفعال عن  األصوليين وأثرها الفقهي  64
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65  
بناء األصول علـل األصـول دراسـة تأصـيلية مـع تطبيـق ذلـك علـل مسـائل 

 .عليهااألدلة المتفق 
 هـ 18/11/1428 هـ 1424/ 8/ 8 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي  وليد بن فهد الودعان 

66  
الكتـاب  السـنة   -رحمـه ا   -األدلة الشرعية المتفق عليها عن  ابن تيميـة 

 .جمعًا وتوثيقًا ودراسة-اإلجماع  القياس 
 هـ 12/11/1431 هـ 28/10/1424 الشثريد. سعد بن ناصر  سعودي  عبدالرحمن بن عبداهلل الرباهيم 

 هـ 20/2/1428 هـ 23/12/1424 أ.د. عبدالكريم بن علي النملة  سعودي  محمد بن عبداهلل بن عبدالكريم  .القواع  و الضوابط الفقهية يف العالقال ال ولية  67

 هـ  23/5/1429 هـ 22/1/1425 أ.د.فهد بن محمد السدحان  سعودي  وليد بن إبراهيم العجاجي .الكثرة والقلة وأثرهما يف مسائل أصول الفقه أصول الفقه  68

 هـ 5/4/1428 هـ 12/3/1425 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الشعالن سعودي  أحمد بن عبدالرحمن الرشيد  .دراسة سظرية تطبيقية -الحاجة وأثرها يف األحكام   69

 هـ 8/5/1429 هـ 3/4/1425 د.عبد الرحمن بن محمد السدحان سعودي  محمد بن سليمان العريني .دراسة تأصيلية تطبيقية -الشرعية اإلشارة وداللتها علل األحكام   70

71  
المحكية يف المسائل األصولية يف مباح  المق مال و الحكم  اإلجماعال

 .الشرعي و األدلة
 هـ 19/5/1429 21/10/1425 د.عبد الرحمن بن محمد السدحان سعودي  هشام بن محمد  السعيد 

72  
جمعــًا وتوثيقــًا - المســائل المســتنبطة مــن فــروع اإلمــام أحمــ  بــن حنبــل

 .-ودراسة 
 هـ 13/9/1428 هـ 20/11/1425 أ.د. عبدالعزيز ين عبدالرحمن المشعل سعودي  خالد بن سليم الشراري

 هـ 25/11/1428 هـ 16/2/1426 أ.د. أحمد بن محمد العنقري موريتاين  محمد سالم ولد محمد أحمد .التق يم والتأخير وأثرهما يف أصول الفقه  73

 هـ  28/11/1432 هـ 21/3/1426 أ.د عبد الكريم بن علي النملة  سعودي  خالد عبد العزيز آل سليمان .التعارض بين داللة اللفظ والقص  يف أصول الفقه والقواع  الفقهية  74
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 هـ  25/11/1432 هـ 6/4/1426 أ.د.فهد بن محمد السدحان  تشادي الطيب السنوسي  .صيلية تطبيقيةأتنازع القواع  األصولية دراسة ت  75

 هـ  2/1/1432 هـ 29/4/1426 أ.د.عياض بن نامي  السلمي سعودي  بدر المهوس  .المقاص  عن  شهاب ال ين القرايف  76

 هـ  25/11/1431 هـ 10/3/1427 أ.د.فهد بن محمد السدحان  سعودي  خالد بن مساعد الرويتع .التمذهب دراسة سظرية سق ية  77

 هـ  11/3/1433 هـ 2/6/1428 نامي السلميأ.د. عياض بن  سعودي  يحيى بن حسين الظلمي  .التصويب و التخطئة و أثرهما يف مسائل أصول الفقه  78

 هـ  18/2/1432 هـ 16/10/1428 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  أسامة بن محمد الشيبان .دراسة تأصيلية تطبيقية -تغير االجتهاد   79

 هـ  20/4/1435 هـ 23/10/1428 عبدالمحسن بن محمد الريس أ.د.  سعودي  يوسف بن سليمان العاصم  .دراسة سظرية تطبيقية -االحتمال و أثره عن  األصوليين   80

 هـ 5/2/1431 هـ 27/12/1428 أ.د. عبدالكريم بن علي النملة  سعودي  محمد بن متعب بن كردم  .دراسة تأصيلية تطبيقية -مناقشة االست الل باألدلة المختلف فيها  81

 هـ 20/11/1435 هـ 25/1/1429 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  عيسى بن محمد العويس  .-تطبيقية تأصيلية دراسة –يف األدلة و أثره عن  األصوليين   االعتضاد  82

83  
ــ    اإلجماعــال ــة يف مســائل  دالالل األلفــاظ  واالجتهــاد والتقلي المحكي

 .والتعارض والترجيح ـ جمعًا وتوثيقًا ودراسة
 هـ 12/6/1436 هـ 22/3/1429 د. عبدالرحمن بن محمد السدحان سعودي  ماجد بن عبداهلل الجوير

 هـ 22/12/1435 هـ 9/5/1429 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الشعالن سعودي  عبدالرحمن بن عزاز آل عزاز  .القواع  الفقهية المشتملة علل الترجيح جمعًا و توثيقًا و دراسة  84

 هـ 16/7/1435 هـ 20/6/1429 أ.د. فهد بن محمد السدحان سعودي  أحمد بن عبدالرحمن المشعل .الوقت عن  األصوليين دراسة سظرية تطبيقية  85

86  
المسائل األصـولية يف مباحـ  تحقيق مذهب الشافعية فيما اختلفوا فيه من 

 .دالالل األلفاظ  والتعادل  والترجيح  واالجتهاد والتقلي 
 هـ 30/1/1437 هـ 4/12/1429 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الشعالن تركي عبدالعزيز بن أكرم أوزيقان 
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87  
تحقيق مذهب الشافعية فيما اختلفوا فيه من المسائل األصـولية يف مباحـ  

 .الشرعي واألدلةالحكم 
 هـ  21/11/1432 هـ 4/12/1429 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الشعالن إندونيسي إيروندي ترمذي أنور

88  
ــة المتعلقــة بحقــوق اإلسســان يف اإلســالم  جمعــًا وتوثيقــًا  القواعــ  الفقهي

 .ودراسة
 هـ 28/2/1437 هـ 26/3/1430 أ.د. عبدالمحسن بن محمد الريس  سعودية  نوف بنت عبداهلل العتيبي 

 هـ 5/6/1436 هـ  23/5/1430 أ.د. عبدالمحسن بن محمد الريس  سعودية  نصرة بنت عبداهلل  الناصر .أثر عقي ة األشاعرة علل آرائهم يف أصول الفقه  89

90  

ـ  ألبـي الفـتح سصـر ا  بـن  786مختصر النقود والـردود للكرمـاين ت ل  ـه

هـ   وابنه محب الـ ين أحمـ  812البغ ادي تلأحم  بن محم  التستري 

 .هـ  دراسة وتحقيقًا844بن سصر ا  التستري البغ ادي تل 

 هـ 17/4/1434 هـ  1/6/1430 أ.د. عبدالكريم بن علي النملة  سعودي  عبداهلل بن حسن الحبجر 

 هـ  25/12/1434 هـ  15/6/1430 السدحانأ.د. فهد بن محمد  سعودية  أمل بنت عبداهلل القحيز .التكرار عن  األصوليين  91

 هـ  2/7/1435 هـ 29/6/1430 د. محمد مصطفى رمضان  يمنية سناء بنت هاشم مغربي  .االختالف بين التأصيل والتفريع عن  األئمة األربعة دراسة سظرية تطبيقية  92

93  
المسائل األصولية يف كتاب عروس األفـراح لبهـاء الـ ين بـن السـبكي بـين 

 .األصوليين والبالغيين
 هـ  4/1/1435 هـ  29/6/1430 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودية  نورة بنت عبدالعزيز الموسى 

94  
ــر  ــل الفــرد المســلم مــع غي ــي تحكــم تعام ــة الت القواعــ  والضــوابط الفقهي

 .المسلم  جمعًا وتوثيقًا ودراسة
 هـ 26/12/1437 هـ  6/11/1430 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي  سعودية  نوف بنت ماجد الفرم

 هـ 20/2/1437 هـ  3/1/1431 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودية  تركية بنت عيد المالكي القواع  والضوابط الفقهية المتعلقة بتصرفال اإلمام وسوابه جمعًا وتوثيقًا   95
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 .ودراسة

 هـ 22/6/1437 هـ 23/4/1432 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودية  خيرية بنت محمد المجاهد .وتوثيقًا ودراسة ـالفروق يف الحكم الوضعي ـ جمعًا   96

 هـ 23/4/1436 هـ 23/4/1432 أ.د. فهد بن محمد السدحان سعودية  بدرية بنت عبداهلل السويد  .الفروق يف الحكم التكليفي ومسائل التكليف جمعًا وتوثيقًا ودراسة    97

 هـ 19/1/1438 هـ 6/6/1432 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الشعالن سعودي  حسن بن علي السفياين  .أدلة وقوع األحكام الشرعية دراسة تأصيلية تطبيقية  98

 هـ 8/4/1439 هـ 6/6/1432 أ.د. عبدالمحسن بن محمد الريس  سعودي  ماجد بن صالح المنصور  .-دراسة سظرية تطبيقية  -التقعي  الفقهي المستن  صلل القياس   99

100 
ــة  ــة تأصــيلية تطبيقي ــراءال المعاصــرين دراس ــه وق ــل يف أصــول الفق التأوي

 .مقارسة
 هـ 26/6/1439 هـ 12/7/1432 عبدالعزيز المبارك أ.د. محمد بن   سعودي  محمد بن علي الغيثاين المري

101 
دراسـة اسـتقرائية -األقوال المحكية عـن الجمهـور يف المسـائل  األصـولية 

 .-سق ية
 هـ 15/3/1438 هـ 19/11/1432 أ.د. مسلم بن محمد الدوسري  سعودية  مرام بنت سعود الغامدي

 هـ 7/7/1437 هـ 1/2/1433 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  أحمد بن عايل معافا  .تطبيقية تأصيلية دراسة –منهج أهل السنة والجماعة يف أصول الفقه  102

 هـ 8/8/1438 هـ 5/4/1433 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودية  أميرة بنت عوض األحمدي .تحقيق مذهب الحنابلة فيما اختلفوا فيه من المسائل األصولية 103

 هـ 10/4/1439 هـ 5/4/1433 أ.د. عبد الكريم بن علي النملة سعودي  بدر بن راشد العبد اللطيف  .تاريخية تأصيلية دراسة –تنظيم الفتوى  104

 هـ 11/2/1436 هـ 29/11/1433 الصراميأ.د. عبداللطيف بن سعود  سعودي  محمد بن عبدالكريم الدعيجي  .استعمال الق ر المشترك وأثره عن  األصوليين 105

 هـ 19/1/1438 هـ 11/2/1434 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودية  هيلة بنت أحمد السراح  .-دراسة وتحقيقا  -مع ن األصول شرح أصول الشاشي  106
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 هـ 25/12/1436 هـ 4/2/1434 السدحانأ.د. فهد بن محمد  سعودية  إيمان بنت عبداهلل الخميس .االستبعاد وأثره يف أصول الفقه 107

  هـ 27/5/1434 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  عبدالحميد بن عبداهلل المشعل .دراسة تاريخية استقرائية تحليلية  –علم القواع  الفقهية  108

109 

غايـــة الحصـــول علـــل معـــاين منتهـــل الوصـــول لجمـــال الـــ ين المســـيلي 

 –هـ   من أول الكتـاب صلـل سهايـة النـوع األول مـن األدلـة الشـرعية 744ل

 .-وتحقيق دراسة

 هـ 29/8/1438 هـ 27/5/1434 د. عايض بن عبداهلل الشهراين  كويتي ويخ ذعلي بن سليمان ال

110 
لجمـــال الـــ ين المســـيلي غايـــة الحصـــول علـــل معـــاين منتهـــل الوصـــول 

 .-وتحقيق دراسة–من مباح  النسخ صلل آخر الكتاب  هـ744ل
 هـ 16/6/1439 هـ 27/5/1434 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودي  محمد بن عبداهلل والد 

111 
غايـــة الحصـــول علـــل معـــاين منتهـــل الوصـــول لجمـــال الـــ ين المســـيلي 

 .-قوتحقي دراسة –هـ من دليل السنة صلل سهاية المفهوم 744ل
 هـ 21/8/1438 هـ 27/5/1434 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودية  فرح بنت فهد الخريصي 

112 
حصـاري شرح المغنـي يف أصـول الفقـه لعـالء الـ ين علـي بـن عمـر القـره 

 .-دراسة وتحقيق –هـ   من باب البيان صلل سهاية الكتاب800الحنفي ل
 هـ 28/8/1439 هـ 10/7/1434 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي  سعودية  منى بنت عبدالرحمن المعيذر 

113 

شرح المغنـي يف أصـول الفقـه لعـالء الـ ين علـي بـن عمـر القـره حصـاري 

 –سهايـة بـاب الحجـج الشـرعيةهـ   مـن ب ايـة الكتـاب صلـل 800الحنفي ل

 .-وتحقيق دراسة

 هـ 3/2/1438 هـ 10/7/1434 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي  سعودية  دليل بنت سعود السياري

114 
شرح مختصر منتهل السول واألمل يف علمي األصول والج ل ألبي عثمان 

 سهايـة صلـل الشـرعية األدلـة ب ايـة مـن –سعي  بن محم  العقبـاين التلمسـاين 

 هـ 26/1/1438 هـ 13/2/1435 د. محمد مصطفى رمضان  سعودية  نور بنت محمد الجربين 
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 .والمبين المجمل

115 

شرح مختصر منتهل السول واألمل يف علمي األصول والج ل ألبي عثمان 

ئل مسـا سهايـة صلـل الكتـاب أول مـن –سعي  بـن محمـ  العقبـاين التلمسـاين 

 .التكليف 

 هـ 26/5/1438 هـ 13/2/1435 د. محمد مصطفى رمضان  سعودية  فريدة بنت محمد عقيلي 

116 

شرح مختصر منتهل السول واألمل يف علمي األصول والج ل ألبي عثمان 

ــة صلــل والمــلول الظــاهر مــن –ســعي  بــن محمــ  العقبــاين التلمســاين   سهاي

 .-الكتاب

 هـ 8/2/1440 هـ 13/2/1435 د. محمد مصطفى رمضان  سعودية  هنوف بنت علي القصير

  هـ 27/2/1435 أ.د. جميل بن عبدالمحسن الخلف  سعودي  عبداهلل بن عبدالرحمن الدهمش .-دراسة وتحقيقًا-يف شرح المنتخب يف أصول المذهب  المنتجب 117

118 
  صيضاح األسرار يف شرح المنهاج   لزين ال ين علـي بـن روزبهـان الخنجـي

 .-دراسة وتحقيقًا -هـ 707المتوىف سنة 
 هـ 13/2/1439 هـ  26/3/1435 أ.د. أحمد بن محمد السراح  سعودي  محمد بن إبراهيم الكلثم 

ا وتوثيق ا ودراسة   119  هـ 25/6/1439 هـ 24/4/1435 أ.د. عبدالمحسن بن محمد الريس  سعودية  خديجة بنت حمد الطيار  .آراء الظاهرية يف المسائل األصولية جمع 

120 
دراســة تأصــيلية -االتصــال واالسفصــال وأثرهمــا يف مســائل أصــول الفقــه 

 .-تطبيقية
 هـ 27/6/1439 هـ 10/4/1435 أ.د. جميل بن عبد المحسن الخلف سعودية  فاطمة بنت عبداهلل الغديان 

121 
دراسـة -شرح المنتخب تأليف محم  بـن الشـريف الحسـيني السـمرقن ي 

 .-وتحقيقا
 هـ 16/3/1438 هـ  26/3/1435 أ.د. أحمد بن محمد السراح  سعودي  طارق بن الحميدي العتيبي 
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 هـ 23/6/1440 هـ 20/7/1435 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الجربين سعودي  المثنى بن عبد العزيز الجرباء .-دراسة مقارسة-المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول النحو  122

 هـ 12/6/1439 هـ 20/7/1435 د. علي بن عبد العزيز المطروديأ. سعودي  إبراهيم بن حسن الزهير  .القوة والضعف وأثرهما يف مسائل أصول الفقه 123

124 

الماسع المختصر من فصـول البـ ائع    غاية التحرير الجامع وكفاية النحرير

ـ 838تأليف : يوسف بن صبراهيم الواسوغي الحنفي المتوىف يف ح ود سنة  ـه

 ."دراسة  وتحقيقًا"

  هـ 13/11/1435 أ.د. عبد المحسن بن علي الريس سعودية  غزيل بنت علي العتيبي 

 هـ 23/2/1440 هـ 27/11/1435 أ.د. عبد الرحمن بن عبد اهلل الشعالن  سعودي  سلمان بن سليمان الغفيص  .-جمعًا ودراسة-الزيادة والنقصان عن  األصوليين  125

 هـ 27/8/1440 هـ 27/11/1435 د. عايض بن عبد اهلل الشهراين  سعودي  ناصر بن محمد المقبل .-دراسة تأصيلية تطبيقية-الفروق يف القواع  الفقهية  126

127 
دراســة تأصــيلية تطبيقيــة علــل قواعــ   -األصــولية االســتثناء مــن القواعــ  

 الحكم الشرعي والتكليف.
 هـ 20/6/1439 هـ 7/3/1436 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الشعالن سعودي  رائد بن حسين آل سبيت

 هـ 8/5/1439 هـ 24/6/1436 محمد السراح أ.د. أحمد بن  سعودية  مشاعل بنت نغيمش الحربي .جمعا ودراسة -آراء أصحاب اإلمام أحم  بن حنبل األصولية  128

  هـ 6/1/1437 أ.د. فيصل بن سعود الحليبي  سعودي  علي بن أحمد آل بوحمامة .صفة الكالم وأثرها يف مسائل أصول الفقه 129

130 
زين المنار شرح منار األسوار ليوسف بن عب  الملك المعروف بـ قره سـنان 

 .وتحقيقا دراسة –هـ  852ل: 
  هـ 23/11/1436 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الجربين سعودية  العنود بنت محجي المطيري

131 
األقوال المحكية عن الجمهـور يف مسـائل األدلـة المختلـف فيهـا ودالالل 

 .دراسة استقرائية سق ية -واالجتهاد والتقلي  والتعارض والترجيح األلفاظ 
  هـ 18/2/1437 أ.د. مسلم بن محمد الدوسري  سعودية  سارة بنت محمد الهويمل
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132 
التعليقة يف تخريج الفروع علل األصـول لعـالء الـ ين علـي بـن محمـ  بـن 

 .هـ862أقبرس الشافعي ل
  هـ 3/3/1437 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي  سعودي  سلمان بن علي الهمامي

133 
شــرح البــ يع يف أصــول الفقــه البــن شــيخ العوينــة الموصــلي الشــافعي 

 .دراسة وتحقيقًا -السن    من أول الكتاب صلل آخر مباح  755تل
 هـ 24/1/1440 هـ 4/7/1437 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الشعالن سعودي  أحمد بن نجيب السويلم 

  هـ 27/5/1437 أ.د. عبداهلل بن سعد آل مغيرة سعودية  حنان بنت حجي الحجي .دراسة استقرائية تحليلية-التخريج عن  الحنابلة 134

  هـ 11/7/1437 أ.د.عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل  سعودية  ريم بنت فهد العتيبي .لألصوليين والموقف منهااالستقادال الموجهة  135

136 
دراســـة  -االعتراضــال الـــواردة علــل دالالل األلفـــاظ والجــواب عنهـــا 

 .تأصيلية تطبيقية
  هـ 4/7/1437 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي  سعودية  ريم بنت مسفر الشردان 

137 
المنــار يف أصــول الفقــه لشــمل الــ ين محمــ  بــن علــي بــن طولــون شــرح 

 .دراسة  وتحقيقا- 953الصالحي الحنفيتل:
 هـ 30/2/1440 هـ 25/7/1437 أ.د. عبدالسالم بن إبراهيم الحصين سعودي  خالد بن عبداهلل الصعنوين 

 هـ 22/8/1439 هـ 2/1/1438 أ.د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودي  الظفيريمخلد بن مايس  .دراسة تاريخية تحليلية-هـ1400هـ صلل 1351أصول الفقه من عام  138

139 
ــي  ــ ا  السيواســي الحنف ــن عب ــ  ب ــ ين أحم ــان ال ــرجيح التوضــيح لبره ت

 .تحقيقًا ودراسة- ـه800تل
  هـ 7/6/1438 أ.د. جميل بن عبدالمحسن الخلف  سعودية  أسماء بنت مبارك آل فاران

140 
عن األشباه والنظائر البن سجيم  تأليف عب الغني النابلسـي  كشف الخطاير

 .  دراسة وتحقيق ا1143تل
  هـ 13/7/1438 أ.د. مسلم بن محمد الدوسري  سعودي  أحمد بن إبراهيم الضويحي
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141 
دراسة أصولية مع التطبيق -االعتبار المصلحي يف استقرار األحكام وتب لها

 .-المعاصرةعلل القضايا والنوازل 
  هـ 30/3/1439 أ.د. وليد بن فهد الودعان  سعودي  فالح بن صياد الدوسري

142 
االستثناء من القواع  األصولية يف باب األدلة ودالالل األلفـاظ واالجتهـاد 

 .-جمع ا ودراسة -والتقلي  والتعارض والترجيح
  هـ 19/8/1438 أ.د. وليد بن فهد الودعان  سعودي  أحمد بن هزاع الهزاع 

  هـ 19/8/1438 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد  سعودية  خولة بنت عبدالرحمن الخميس  دراسة تأصيلية تطبيقية.-اإللحاق عن  األصوليين  143

144 

شرح مختصـر ابـن الحاجـب  لفخـر الـ ين عثمـان بـن علـي بـن صسـماعيل 

الطــائي الحلبــي الشــافعي  المعــروف بــابن خطيــب جبــرين  المتــوىف ســنة 

 .هـ   دراسة وتحقيق ا793

  هـ 26/1/1439 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودية  أمل بنت عبدالرحمن الغفيص 

145 
ــل المقاصــ  الشــرعية  ــار الصــحابة عل ــًا و  -االســت الل بالســنة وآث جمع

 .دراسة
  هـ 10/2/1439 أ.د. جميل بن عبدالمحسن الخلف  سعودية  مها بنت عبداهلل الصياح 

  هـ 19/5/1439 أ.د. محمد بن سليمان العريني  سعودية  فاطمة بنت حمد الرويلي .دراسة سظرية تطبيقية-اإلطالق والتقيي  وأثرهما يف المسائل األصولية 146

  هـ 17/6/1439 العنقريأحمد بن محمد أ.د.  سعودية  وجدان بنت محمد التميمي .دراسة سظرية استقرائية -التحول يف القواع  والمسائل األصولية 147

148 
ــة الشــرعية  ــة األدل ــن ب اي ــزي الشــافعي م ــ ين التبري ــاج ال ــ يع لت شــرح الب

 .وأقسامها صلل سهاية المجمل تحقيقًا ودراسة
  هـ 16/7/1439 أ.د. عبد المحسن بن محمد الريس سعودي  يحيى بن محمد البناوي

ـ صلـل 1400لح ي  مـن عـام أصول الفقه يف  العصر ا 149   هـ 6/2/1440 د. عايض بن عبد اهلل الشهراين  سعودي  عادل بن مظهر الشمريدراسـة -ــه 1439ـه
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 .تاريخية تحليلية

  هـ 6/2/1440 د. علي بن عبدالعزيز المطرودي سعودية  هدى بنت محمد الهدلق  .المن وب عن  األصوليين دراسة سظرية تطبيقية 150

  هـ 4/3/1440 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل كاميروين المودودي محمود  .المنازعة يف مقتضل ال ليل دراسة سظرية تطبيقية 151

152 
لعبـ   "منهاج الوصول صلـل علـم األصـول للبيضـاوي"تحقيق كتاب شرح 

 .الرحمن بن عطاء ا  األردبيلي
  هـ 6/4/1440 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي  سعودية  مرفت بنت راشد الغنام

  هـ 15/5/1440 أ.د. فيصل بن سعود الحليبي  سعودي  زهير بن محمد الشهري .اآلراء األصولية : دراسة استقرائية سق يةدعوى التناقض يف  153

  هـ 15/5/1440 د. خالد بن مساعد الرويتع  سعودي  محمد بن إبراهيم الشامي .المستج ال األصولية 154

  هـ 15/5/1440 أ.د. عبداهلل بن سعد آل مغيرة سعودية  عبداهلل العمير سهى بنت  .القواع  الفقهية ذال األثر يف األسظمة السعودية 155

  هـ 29/5/1440 أ.د. محمد بن سليمان العريني  سعودية  أروى بنت عبداهلل العميريني .التفاضل وأثره يف المسائل األصولية 156

  هـ 6/6/1440 د. وليد بن إبراهيم العجاجي سعودي  المبارك عبدالمجيد بن خالد  حفظ ال ين وأثره يف القواع  والمسائل األصولية والفقهية. 157

  هـ 10/8/1440 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد  سعودي  مصعب بن أحمد الدهيشي .دراسة استقرائية تحليلية -اآلراء المبهمة يف أصول الفقه 158

 سعودي  ياسر بن عوض القحطاين  .ق ر يف أصول الفقهأثر أصل ال 159
 د. خالد بن مساعد الرويتع 

 أ.د. سليمان بن صالح الغصن 

  هـ 24/8/1440

  هـ 10/8/1440 عبداهلل بن سعد آل مغيرةأ.د.  سعودي  عبداهلل بن عثمان السنيديوسيلة الوصول صلــل مســائل األصــول لمحمــ  بــن عبــ ا  بــن محمــ   160
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الص يقي القيصري الشهير بحفيــ  سثــاريتمن أول الكتــاب صلــل آخــر 

ا.  أسواع المأمور به : دراسة وتحقيق 

161 

ــن محمــ    ــ ا  ب ــن عب ــل مســائل األصــول لمحمــ  ب وســيلة الوصــول صل

الص يقي القيصري الشهير بحفي  سثاري تمن مسألة حســن المــأمور بــه صلــل  

ا.   آخر الكتاب : دراسة وتحقيق 

  هـ 10/8/1440 د. يحيى بن حسين الظلمي سعودي  مصعب بن حمد العجالن 

  هـ 24/8/1440 أ.د. محمد بن سليمان العريني  سعودية  غادة بنت خالد آل حامد الوجود والع م عن  األصوليين. 162

163 
دراســة  -تطــور المســائل األصــولية يف المقــ مال والحكــم الشــرعي

 .استقرائية سق ية
  هـ 15/2/1441 الشعالنعبدالرحمن بن عبداهلل  أ.د. سعودي  عمر بن عبدالعزيز الصامل

164 
االعتراض بالمنع والتسليم عنــ  األصــوليين يف المبــادق والمقــ مال 

 .دراسة سظرية تطبيقية –واألحكام واألدلة ع ا القياس
  هـ 15/2/1441 جميل بن عبدالمحسن الخلف أ.د.  سعودية  نورة بنت فيصل النفيسة

165 
دراســة  -الحاجــبحاشية األبهري علل شــرح العضــ  لمختصــر ابــن 

ا  .وتحقيق 
  هـ 7/3/1441 عبداهلل بن عيسى العيسىد.  سعودية  مريم بنت عبداهلل العمري

  يف طور التسجيل أسامة بن محمد الشيباند.  سعودية  هاجر بنت محمد المحسن .بناء األصول علل األصول يف دالالل األلفاظ 166

  يف طور التسجيل يحيى بن حسين الظلميد.  سعودية  وعد بنت عبداهلل الفهد  .استقرائيةدراسة سظرية  -ترجمة المسألة األصولية  167
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 ثانيًا

 رسائل املاجستري 

 هـ 6/6/1398 هـ 16/5/1396 د.محمد بلتاجي حسن سعودي  اهلل العجالن محمد بن عبد  .أدلة األحكام الشرعية يف أصول الشاطبي  1

 هـ 30/6/1401 هـ 13/2/1398 الشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن الغديان سعودي  موسى بن علي فقيهي  .مخصصال العموم وأثرها فيه  2

 هـ 18/7/1399 هـ 13/2/1398 أ.د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد سعودي  أحمد بن إبراهيم الذروي  .صثبال العلة الشرعية باألدلة النقلية  3

 هـ 22/2/1400 هـ 24/4/1398 د.طه بن جابر العلواين  أردين عبد المعز بن عبد العزيز حريز .مفهوم المخالفة وأثره يف األحكام الشرعية  4

 هـ 4/8/1401 هـ 5/2/1399 بن جابر العلواين  د.طه سعودي  محمد بن عبد الرزاق الدويش .المحكوم عليه عن  األصوليين  5

 هـ 8/8/1401 هـ 5/2/1399 الشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن الغديان سعودي  عياض بن نامي السلمي .داللة العام وأثر الخالف فيها  6

 هـ 18/1/1401 هـ 5/2/1399 بن عبداهلل الدرويش  د.عبدالرحمن سوداين  بابكر محمد الشيخ .قول الصحابي وأثره يف األحكام  7

 هـ 18/8/1401 هـ 15/1/1400 أ.د.أحمد بن علي سير المباركي  سعودي  علي بن عبد العزيز العميريني .الوصف المناسب والتعليل به عن  األصوليين  8

 هـ 30/12/1402 هـ 15/1/1400 د.محمد بن صدقي البورنو  سعودي  النملة عبد الكريم بن علي  .طرق داللة األلفاظ علل األحكام عن  الحنفية وأثرها الفقهي  9

10  
تعــارض القيــاس مــع األدلــة المتفــق عليهــا عنــ  األئمــة األربعــة والتــرجيح 

 .بينهما
 هـ 16/6/1403 هـ 20/2/1400 أ.د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة سعودي  سعد بن سالم السويح 

 هـ 20/1/1413 هـ 1/3/1400 د.محمد بن صدقي البورنو  أفغاين فضل اهلل فياض .اإلسالميالواجب وأثره يف الفقه   11
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12  
تعــارض األقــوال واألفعــال وتحقيــق كتــاب العالئــي تفصــيل اإلجمــال يف 

 .تعارض األقوال واألفعال
 هـ 24/8/1402 هـ 8/3/1400 د.طه بن جابر العلواين  سعودي  المطير   عبدالعزيز   عبد الرحمن بن 

 هـ 14/8/1401 هـ 8/3/1400 الشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن الغديان سعودي  فهد بن محمد السدحان  .تحقيق القسم األول من كتاب أصول الفقه البن مفلح  13

 هـ 5/9/1403 هـ 23/2/1401 د.طه بن جابر العلواين  سعودي  عبد اهلل بن عيسى العيسى .أبو شامة وكتابه المحقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول   14

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

 هـ 22/5/1405 هـ 12/2/1402 د. محمد بن صدقي البورنو  لبناين محمد مصطفى عبود  .صعمال الكالم أولل من صهماله وأثرها يف الفقه واألصولقاع ة   16

17  
حـــروف العطـــف بـــين اللغـــويين واألصـــوليين وأثـــر اســـتعمالها يف الفقـــه 

 .اإلسالمي
 هـ 4/4/1406 هـ 12/2/1402 د. أحمد بن يونس سكر  سعودي  هزاع بن عبد اهلل الحوالي 

 هـ 3/4/1406 هـ 24/2/1402 د. أحمد بن يونس سكر  سعودي  حاسن بن محمد الغامدي  .الرخصة والعزيمة وأثرهما يف الفقه اإلسالمي  18

 هـ 26/8/1404 هـ 2/3/1402 د. السيد صالح بن عوض النجار  سعودي  أحمد بن محمد العنقري .كتاب األشباه والنظائر البن الوكيل تحقيقا ودراسة  19

 هـ 9/8/1405 هـ 2/3/1402 د.الطيب خضري السيد سالم  سعودي  عبدالرحمن بن عبداهلل الشعالن  .كتاب القواع  لتقي ال ين الحصني ـ دراسة وتحقيقا تالقسم األول   20

 هـ 27/5/1405 هـ 18/3/1402 أ.د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة إمارايت راشد بن علي الحاي .ا  الصيمري ـ دراسة وتحقيقا مسائل الخالف يف أصول الفقه ألبي عب   21

 هـ 24/6/1406 هـ 5/7/1402 د.أحمد بن يونس سكر سعودي  محمد عبده إسماعيل .اإلجماعال الخاصة ـ حجيتها وأثرها يف الفقه اإلسالمي  22

 هـ 23/2/1407 هـ 22/2/1403 د.السيد صالح بن عوض النجار  عراقي عادل بن عبد اهلل الشويخ الجــزء الثــاين مــن كتــاب األشــباه والنظــائر البــن الوكيــل والمشــتمل علــل   23
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 .ورقة ـ تحقيقا ودراسة115

24  
القسم األول من كتاب كاشف الرمـوز ومظهـر الكنـوز شـرح مختصـر ابـن 

 .الكتاب صلل آخر النهيالحاجب يف األصول من أول 
 هـ 27/6/1407 هـ 6/3/1403 د.السيد نشأت بن إبراهيم الدريني سعودي  عوض بن محمد القرين 

25  
القسم الثاين من كتاب كاشـف الرمـوز ومظهـر الكنـوز شـرح مختصـر ابـن 

 .الحاجب تحقيقا ودراسة
 هـ 17/3/1407 هـ 6/3/1403 نشأت بن إبراهيم الدريني د.السيد سعودي  يحيى بن عبد اهلل الغامدي

 هـ 11/8/1405 هـ 4/4/1403 د.الطيب خضري السيد سالم  سعودي  جربيل بن محمد البصيلي .القسم الثاين من كتاب القواع  لتقي ال ين الحصني ـ دراسة وتحقيقا  26

27  
األول ـ ال رر اللوامـع بتحريـر جمـع الجوامـع البـن أبـي الشـريف ـ القسـم 

 .دراسة وتحقيقا
 هـ 16/8/1407 هـ 18/1/1404 د.عبد الحميد بن علي ابو زنيد  سعودي  سليمان بن محمد الحسن

 هـ 3/8/1407 هـ 18/2/1404 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين سعودي  صالح بن عبد العزيز العقيل .داللة غير المنظوم عن  المتكلمين  28

 هـ 23/1/1407 هـ 18/2/1404 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين سعودي  المحسن بن عبد العزيز الصويغ عبد  .المسيب من خالل فقهه الم ونأصول فقه اإلمام سعي  بن   29

 هـ 24/7/1407 هـ 18/2/1404 أ.د.عبداهلل بن عبداهلل الزايد  سعودي  عبد اهلل بن زيد المسلم  .القواع  األصولية المتعلقة باألمر والنهي  30

 هـ 28/6/1406 هـ 16/3/1404 د. صربي بن محمد مبارك سعودي  علي بن سعد الضويحي  .فقه اإلمام األوزاعي من خالل فقهه الم ونأصول   31

 هـ 17/8/1407 هـ 16/3/1404 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة سعودي  عبد اهلل بن ناصر الناصر .المقصود من شرع الحكم ـ دراسة سظرية تطبيقية  32

 هـ 8/7/1406 هـ 16/3/1404 د.عبدالرحمن بن عبداهلل الدرويش  سعودي  عبد المحسن بن محمد الريس  .التأويل عن  األصوليين وأثره يف األحكام  33
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34  
دراسة وتحقيق القسم األول من كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ألبي 

 .علل الشوشاوي
 هـ 14/7/1408 هـ 7/8/1404 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين سعودي  أحمد بن محمد السراح 

35  
دراسة وتحقيق القسم الثاين من كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ألبـي 

 .علي الشوشاوي
 هـ 26/10/1407 هـ 7/8/1404 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين سعودي  عبد الرحمن بن عبد اهلل الجربين 

36  
االعتراضال الواردة علل االسـت الل بالـ ليل مـن السـنة والجـواب عنهـا ـ 

 .تطبيقيبح  سظري 
 هـ 14/10/1407 هـ 14/6/1405 أ.د.أحمد بن علي سير المباركي  سعودي  الرحمن المشعل عبد العزيز بن عبد 

37  
المسائل األصـولية المتعلقـة باألدلـة الشـرعية التـي خـالف فيهـا ابـن ق امـة 

 الغزالي
 هـ 2/5/1408 هـ 17/8/1405 بن عبداهلل الدرويش  د.عبدالرحمن سعودي  عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 

38  
أسباب اختالف الفقهاء عن  ابن رش  من خالل كتابه ب اية المجته  وسهاية 

 .المقتص  ـ قسم العبادال
 هـ 1/5/1410 هـ 8/7/1406 أ.د.فهد بن محمد السدحان  تونسي عمر بن صالح بن عمر 

 هـ 24/4/1410 هـ 17/8/1406 د.محمد بن صدقي البورنو  موريتاين  األمين عبدالرحمن الشيخمحمد  .التحريم والكراهة عن  األصوليين  39

40  
الجــزء الثــاين مــن كتــاب الــ رر اللوامــع بتحريــر جمــع الجوامــع مــن أول 

 .مباح  األمر صلل سهاية اإلجماع ـ دراسة وتحقيقا
 هـ 24/3/1410 هـ 17/8/1406 د.عبدالحميد بن علي أبوزنيد  إمارايت حسن بن محمد المرزوقي 

41  
الجــزء الثالــ  مــن كتــاب الــ رر اللوامــع بتحريــر جمــع الجوامــع مــن أول 

 .القياس صلل آخر المخطوطة ـ تحقيق ودراسة
 هـ 28/11/1411 هـ 30/5/1408 د.عبدالحميد بن علي أبوزنيد  سعودي  مشعل بن ممدوح آل علي
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 هـ 7/5/1412 هـ 4/8/1408 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين مغربي العربي بن محمد مفتوح  .ودراسةأصول الفقه عن  ابن عب  البر جمعا وتوثيقا   42

 هـ 13/11/1413 هـ 18/7/1410 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي  عبد العزيز بن محمد العويد  .تحقيق ودراسة كتاب الفوائ  يف شرح الزوائ  لألبناشي  43

44  
والفرق بينهما واألحكام المتعلقة بهمـا دراسـة األصول والفروع حقيقتهما 

 .سظرية تطبيقية
 هـ 18/10/1414 هـ 21/11/1411 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي  سعد بن ناصر الشثري

 هـ 25/12/1414 هـ 17/1/1412 بن محمد السدحان  أ.د.فهد سعودي  أحمد بن عبد اهلل الضويحي  .العالقة بين الكتاب والسنة عن  األصوليين ـ دراسة سظرية تطبيقية  45

 هـ 26/7/1415 هـ 26/1/1412 د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين عاجي فاديغا موسى  .األدلة العقلية عن  اإلمام مالك  46

 هـ 2/1/1416 هـ 25/6/1412 بن عبداهلل الرباهيم  د.إبراهيم سعودي  عبد اللطيف بن سعود الصرامي  .أدلة األحكام عن  الماوردي جمعًا وتوثيقًا ودراسة  47

 هـ 21/5/1416 هـ 10/7/1412 الشيخ عبداهلل بن محمد الرسيني سعودي  عيسى بن محمد البليهد  .عيسل بن ابان وآراؤه األصولية  48

 هـ 11/6/1416 هـ 29/8/1412 بن محمد السدحان  أ.د.فهد جزائري عثمان بن شوشان  .تخريج الفروع علل األصول ـ دراسة تاريخية تطبيقية منهجية  49

 هـ 19/8/1416 هـ 6/9/1412 د.إبراهيم بن عبداهلل الرباهيم  سعودي  عبد الرحمن بن محمد العجالن  .ال ليل عن  األصوليين حقيقته وتقسيماته  50

 هـ 29/8/1417 هـ 5/1/1413 د.عبدالحليم عمر بوركينا بي  تراوري مامادو .آراء محم  بن الحسن األصولية  51

52  
كاشف معاين الب يع يف بيان مشكله المنيع للسراج الهن ي من أول مباحـ  

 .السنة صلل آخر مباح  المرسل ـ تحقيقا ودراسة
 هـ 12/1/1417 هـ 19/7/1413 د.عبدالرحمن بن محمد السدحان سعودي  ناصر بن عبد اهلل الودعاين 

 هـ 26/1/1417 هـ 8/7/1414 الرحمن الربيعة أ.د. عبد العزيز بن عبد سعودي  محمد بن عبد العزيز المبارك شرح المغني يف أصـول الفقـه للشـيخ منصـور بـن أحمـ  القـاءاين مـن بـاب   53
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 .اإلجماع صلل آخر الكتاب ـ تحقيقا ودراسة

54  
الزركشي مـن أول تشنيف المسامع بجمع الجوامع للشيخ محم  بن بهادر 

 .كتاب القياس صلل آخر كتاب االجتهاد ـ تحقيقا ودراسة
 هـ 21/8/1418 هـ 8/7/1414 العزيز المطير د. عبد الرحمن بن عبد سعودي  جميل بن عبد المحسن الخلف 

55  
صسارة األفهام بسماع ما قيل يف داللة العام ألحمـ  بـن مبـارك السجلماسـي ـ 

 .تحقيقا ودراسة
 هـ 5/1/1418 هـ 8/7/1414 أ.د. عياض بن نامي السلمي كويتي أحمد بن يوسف آل عبد اهلل 

 هـ 26/8/1416 هـ 29/7/1414 الدرويشاهلل  د. عبد الرحمن بن عبد كويتي يوسف بن حسن الشراح  .الغاية عن  األصوليين وأثرها يف الفقه  56

 هـ 21/6/1418 هـ 10/9/1414 أ. د. عبد العزيز بن عبدالرحمن الربيعة سعودي  سعيد بن سعد العمري .الصيريف وآراؤه األصولية ـ جمعا وتوثيقا ودراسة  57

58  
شرح منهاج البيضـاوي لشـهاب الـ ين الرملـي مـن أولـه صلـل سهايـة تقسـيم 

 .داللتها ـ دراسة وتحقيقااأللفاظ باعتبار 
 هـ 12/1/1420 هـ 2/2/1415 أ.د. عبد الكريم بن علي النملة سعودية  نصرة بنت عبد اهلل الناصر

59  
شرح منهاج البيضاوي لشهاب ال ين الرملي من االشتقاق صلل سهاية مسائل 

 .النهي ـ دراسة وتحقيقا
 هـ 4/2/1420 هـ 2/2/1415 النملةأ.د. عبد الكريم بن علي  سعودية  خديجة بنت حمد الطيار 

 هـ 25/12/1418 هـ 3/2/1415 الرزاق الدويش  د. مــحـمـد بن عبد سعودي  فيصل بن سعود الحليبي .مقاص  المكلفين عن  األصوليين  60

61  
القواع  والضوابط الفقهية للمعامالل المالية عن  شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ 

 .جمعا ودراسة
 هـ 3/3/1419 هـ 12/6/1415 د. عبد اهلل بن عيسى العيسى سعودي  إبراهيم الحصينعبد السالم بن 

 هـ 1/7/1419 هـ 18/7/1415 أ. د. فهد بن محمد السدحان سعودي  عائض بن عبد اهلل آل عزيز كتاب القواع  والفوائـ  األصـولية البـن اللحـام الحنبلـي مـن أول الكتـاب   62
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 .حتل سهاية القاع ة السابعة والثالثين ـ تحقيقا ودراسة

63  
كتاب القواع  والفوائـ  األصـولية البـن اللحـام الحنبلـي مـن أول القاعـ ة 

 .الثامنة والثالثين حتل سهاية الكتاب  ـ تحقيقا ودراسة
 هـ 15/7/1419 هـ 18/7/1415 أ. د. فهد بن محمد السدحان سعودي  ناصر بن عثمان الغامدي

 هـ 3/6/1419 هـ 2/8/1415 د. عبد اهلل بن عيسى العيسى إندونيسي عبد الوهاب أحمد خليل .كتاب األم للشافعي ـ جمعا وترتيبا ودراسةالقواع  والضوابط الفقهية يف   64

65  
كتاب القواع  البن رجب الحنبلي من أول القاع ة السابعة والسـبعين صلـل 

 .سهاية القاع ة السادسة والعشرين بع  المائة ـ دراسة وتحقيقا
 هـ 6/8/1419 هـ 27/10/1415 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  متعب القحطاين سعيد بن 

66  
كتاب القواع  البن رجب من أول القاعـ ة السـابعة والعشـرين بعـ  المائـة 

 .صلل سهاية الكتاب ـ دراسة وتحقيقا
 هـ 6/8/1419 هـ 27/10/1415 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  علي بن إبراهيم المطرودي

67  
أسباب اختالف الفقهاء عن  ابن عب  رشـ  يف كتابـه ب ايـة المجتهـ  وسهايـة 

 .المقتص  يف غير العبادال ـ جمعا ودراسة وتطبيقا
 هـ 18/1/1420 هـ 24/12/1415 اهلل الدرويش د. عبد الرحمن بن عبد موريتاين  سيدي محمد محمد عبد اهلل 

 هـ 4/2/1420 هـ 6/2/1416 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي  عبد اهلل بن سعد الكليب .اإلسالم ابن تيمية ـ جمعا وتوثيقا ودراسةدالالل األلفاظ عن  شيخ   68

69  
ــا  ــاوردي ـ جمع ــ  الم ــرجيح عن ــ  والت ــاد والتقلي ــاظ واالجته دالالل األلف

 .وتوثيقا ودراسة
 هـ 4/12/1418 هـ 6/2/1416 عبداهلل آل إبراهيم د. إبراهيم بن   عراقي عبد القادر بن ياسين محمود 

 هـ 26/6/1420 هـ 29/5/1416 د. موسى بن علي فقيهي  سعودي  ضيف اهلل بن هادي الشهري .المحكوم فيه عن  األصوليين ـ دراسة سظرية تطبيقية  70

 هـ 28/12/1419 هـ 29/5/1416 عبداهلل الشعالنأ.د. عبد الرحمن بن   سعودي  مسلم بن محمد الدوسري .عموم البلوى ـ دراسة سظرية تطبيقية  71
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72  
ــا  ــي ـ جمع ــرآن القرطب ــام الق ــامع ألحك ــاب الج ــائل األصــولية يف كت المس

 .ودراسة
 هـ 28/12/1420 هـ 10/8/1416 اهلل الدرويش د. عبد الرحمن بن عبد موريتاين  زين بن أحمد محمد البدالي

73  
الـ ين بـن سجـيم كتاب لب األصـول المختصـر مـن تحريـر األصـول لـزين 

 .الحنفي ـ دراسة وتحقيقا
 هـ 13/1/1421 هـ 24/8/1416 أ.د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد  سعودي  بدر بن إبراهيم المهوس

 هـ 2/2/1420 هـ 24/8/1416 أ.د. عبد الرحمن بن عبد اهلل الشعالن  سعودي  صالح بن عبد العزيز سندي  .مراعاة الخالف يف الفقه تأصيال  وتطبيقًا  74

75  
ــوار يف شــرح المنــار للبــابرتي مــن أول الكتــاب صلــل فصــل العزيمــة  األس

 .والرخصة ـ دراسة وتحقيقا
 هـ  16/7/1422 هـ 17/10/1417 .أ.د. عبد العزيز بن عبدالرحمن الربيعة سعودي  وليد بن علي القليطي العمري

76  
مــن فصــل العزيمــة والرخصــة صلــل آخــر  األســوار يف شــرح المنــار للبــابرتي

 .الكتاب ـ دراسة وتحقيقا
 سعودي  راضي بن صياف الحربي

الرحمن  أ.د. عبد العزيز بن عبد

 .الربيعة
 هـ 1/2/1422 هـ 17/10/1417

 هـ 13/2/1421 هـ 8/11/1417 الشيخ عبد اهلل بن محمد الرسيني سعودي  وليد بن إبراهيم العجاجي ة.المختلف فيها دراسة سظرية تطبيقيتعارض القياس مع األدلة   77

 هـ 9/8/1423 هـ 22/11/1417 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  خالد بن عبد العزيز آل سليمان  .ترتيب الآللي يف سلك اآلمالي ـ دراسة وتحقيقًا  78

79  
الكتاب ـ تحقيقا األشباه والنظائر البن الملقن من كتاب الفرائض صلل سهاية 

 .ودراسة
 9/1/1423 هـ 17/2/1418 أ.د. عبد الرحمن بن عبد اهلل الشعالن  سعودية  فاطمة بنت عبد اهلل الغديان 

 1/12/1421 هـ 19/10/1418 أ.د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودي  وليد بن فهد الودعان  .االجتهاد والتقلي  عن  اإلمام الشاطبي  80

 هـ 8/7/1422 هـ 11/11/1418 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي  محمد بن عبداهلل بن عبدالكريم  .المعنوي عن  األصوليينالعموم   81
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 20/11/1421 هـ 15/1/1419 أ.د. عبدالمحسن بن محمد الريس  سعودي  عبدالرحمن بن عبداهلل الرباهيم  .جمعًا ودراسة -الحكم الشرعي عن  ابن تيمية  82

 هـ  6/3/1422 هـ 26/2/1419 د. صالح بن عبدالعزيز العقيل سعودي  وليد بن علي الحسين  .دراسة سظرية تطبيقية -القياس يف القران الكريم والسنة النبوية   83

 هـ  20/11/1421 هـ 4/3/1419 عبدالمحسن بن محمد الريس أ.د.  سعودي  عبدالعزيز بن عبداهلل النملة  .جمعًا وتوثيقًا ودراسة _المسائل التي سسب للمالكية االسفراد بها   84

85  

 -الشامل يف شرح أصـول الفقـه للبـزدوي ألبـي حنيفـة أميـر كاتـب اإلتقـاين 

من باب الطـرد أحـ  قـوادح العلـة حتـل آخـر  _القسم الثاين  _الجزء الثامن 

 .دراسة وتحقيقًا –أسواع االستحسان 

 هـ  29/8/1422 هـ 4/3/1419 أ.د. علي بن سعد الضويحي سعودي  حمد بن عبداهلل الحماد

86  

الجـزء  -الشامل يف شرح أصول البزدوي ألبـي حنيفـة أميـر كاتـب اإلتقـاين 

 –مــن الشــرط الثالــ  للقيــاس حتــل بــاب الطــرد  _القســم األول  _الثــامن 

 .دراسة وتحقيقًا

 هـ 16/11/1422 هـ 6/3/1419 د. صالح بن سليمان اليوسف  سعودي  أحمد بن سليمان الراجحي

87  

مــن  –الشــامل يف شــرح أصــول البــزدوي ألبــي حنيفــة أميــر كاتــب اإلتقــاين 

القســم الثــاين وهــو الســبب والعلــة والشــرط والعالمــة وأقســامها صلــل آخــر 

 .دراسة وتحقيقًا –الكتاب 

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

88  
األصل والظاهر حقيقتهما وأحكامهما ـ دراسة تأصيلية مـع دراسـة تطبيقيـة 

 .المتعلقة بالمعامالللبعض األصول 
 هـ  8/8/1422 هـ 17/1/1420 يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين .د سعودي  أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 

 هـ 20/11/1423 هـ 16/2/1420 د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين تشادي الطيب السنوسي أحمد .االستقراء وأثره يف القواع  األصولية ـ دراسة سظرية تطبيقية  89
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90  
تحرير محل النزاع يف المسـائل األصـولية المتعلقـة باألدلـة المختلـف فيهـا 

 .واالجتهاد والتقلي  جمعًا ودراسة
 هـ 12/10/1427 هـ 22/2/1420 د. محمد بن عبدالرزاق الدويش  سعودية  تركية بنت عيد المالكي 

91  
ب ايـة كتـاب لمع اللوامع يف توضيح جمع الجوامع البن رسالن الرملي من 

 .اإلجماع صلل سهاية كتاب االجتهاد والتقلي    دراسة وتحقيقا
 هـ 22/11/1424 هـ 27/8/1420 د. عبد الرحمن بن محمد السدحان  سعودي  خالد بن مساعد الرويتع

92  
لمــع اللوامــع يف توضــيح جمــع الجوامــع البــن رســالن الرملــي مــن ب ايــة 

 .دراسة وتحقيقاالكتاب   صلل سهاية مباح  السنة   
 هـ 22/10/1425 هـ 27/8/1420 د. عبد الرحمن بن محمد السدحان  سعودي  يوسف بن سليمان العاصم 

 هـ 12/11/1426 هـ 11/9/1420 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  أحمد بن عبد الرحمن المشعل  .التع د يف األلفاظ والمعاين عن  األصوليين  93

 هـ 21/10/1423 هـ 30/10/1420 أ.د.أحمد بن محمد العنقري سعودي  محمد بن سليمان العريني .المنظوم عن  األصوليين جمعا وتوثيقا ودراسةالفروق يف داللة غير   94

 18/11/1423 هـ 30/10/1420 د. محمد بن عبد الرزاق الدويش  سعودي  هشام بن محمد السعيد  .الفروق يف مباح  الكتاب والسنة عن  األصوليين جمعا وتوثيقا ودراسة  95

 هـ 28/10/1426 هـ 28/11/1420 د. سعد بن ناصر الشثري سعودي  ماجد بن عبد اهلل الجوير  .دراسة تأصيلية تطبيقية -است الل األصوليين باللغة العربية   96

97  
التوقف يف المسـائل األصـولية ـ دراسـة تأصـيلية مـع التطبيـق علـل مباحـ  

 .الحكم واألدلة
 هـ 20/1/1426 هـ 11/1/1421 أ.د. عبد العزيز بن عبدالرحمن المشعل  سعودي  محمد العويس عيسى بن 

98  
الفروق يف االجتهاد والتقلي  والتعارض والترجيح عن  األصوليين ـ جمعـًا 

 .ودراسة
 هـ 29/11/1424 هـ 11/1/1421 أ.د. عبد الكريم بن علي النملة سعودية  نورة بنت عبد العزيز الموسى 

 هـ 6/2/1426 هـ 17/2/1421 أ.د. عبد العزيز عبد الرحمن المشعل سعودي  عبد الرحمن بن عزاز العزاز  .التوقف يف دالالل األلفاظ يف المسائل األصولية ـ جمعا وتوثيقا ودراسة  99
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 هـ 26/8/1427 هـ 2/3/1421 نامي السلميأ.د عياض بن  سعودية  نوف بنت ماجد الفرم .الفروق األصولية يف اإلجماع والقياس جمعا و توثيقا ودراسة 100

 هـ 1/2/1427 هـ 5/3/1421 أ.د. عبد المحسن بن محمد الريس سعودية  أمل بنت عبد اهلل القحيز .الفروق يف داللة المنظوم عن  األصوليين جمعا وتوثيقا ودراسة 101

102 
المسائل األصولية المنصوصة عـن اإلمـام أحمـ  بـن حنبـل جمعـا وتوثيقـا 

 .ودراسة
 هـ 19/11/1426 هـ 11/3/1421 د.سعد بن ناصر الشثري سعودية  دالل بنت عبد الرحمن أبو دجين 

103 
الفروق يف القواع  والضوابط الفقهية يف العبادال والمعامالل عنـ  اإلمـام 

 .جمعًا وتوثيقًا ودراسة –القرايف 
 هـ 14/11/1428 هـ 19/6/1421 الشعالنأ.د. عبدالرحمن بن عبد اهلل  سعودية  مها بنت عبداهلل الصياح 

104 
ــراد بهــا  ــة االسف ــي سســب للحنفي ــًا  –المســائل األصــولية الت جمعــًا وتوثيق

 .ودراسة
 هـ 22/2/1427 هـ 26/6/1421 أ.د. عبدالعزيز عبد الرحمن المشعل سعودية  دليل بنت سعود السياري

 هـ 24/10/1423 هـ 26/6/1421 أ.د. عبد المحسن بن محمد الريس سعودي  الشراريخالد بن سليم  .دراسة سظرية تطبيقية –التخيير عن  األصوليين  105

106 
الفروق يف القواع  والضوابط الفقهية  عنـ  اإلمـام القـرايف يف غيـر العبـادال 

 .جمعًا وتوثيقًا ودراسة –والمعامالل 
 هـ 20/12/1427 هـ 9/8/1421 أ.د. عبد الرحمن بن عبد اهلل الشعالن  سعودية  فوزية بنت هاجس الشمري

 هـ 7/3/1427 هـ 30/8/1421 د. إبراهيم بن عبداهلل الرباهيم  سعودية  نوف بنت عبداهلل العتيبي  .جمعًا وتوثيقًا ودراسة -الفروق األصولية يف األدلة المختلف فيها  107

 هـ  4/4/1424 هـ 18/10/1421 ناصر الشثريد. سعد بن  موريتاين  محمد سالم ولد محمد أحمد .النفي واإلثبال عن  األصوليين 108

 هـ 18/3/1426 هـ 26/10/1421 د. عبد الرحمن بن محمد السدحان  سعودي  عبدالعزيز بن أكرم أوزيقان  .النكرة عن  األصوليين 109
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110 

يف بـاب دالالل است الل الطويف بـالقرآن الكـريم علـل المسـائل األصـولية 

 –اإللهيــة صلــل المباحــ  األصــولية مــن خــالل كتابــه : اإلشــارال األلفــاظ 

 .جمعًا ودراسة وتقويمًا

 هـ 18/5/1427 هـ 17/11/1421 د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير سعودي  علي بن خضران العمري

111 
جمعـًا وتوثيقـًا  -االجتهاد والتقلي  والفتوى عن  شيخ اإلسالم ابـن تيميـة 

 .ودراسة
 هـ 7/4/1425 هـ 2/12/1421 ناصر الشثريد. سعد بن  سعودية  ريم بنت مسفر الشردان 

 هـ 2/1/1427 هـ 18/3/1422 د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير سعودي  أسامة بن محمد الشيبان .آراء أبي الحسن األشعري 112

 هـ 24/4/1426 هـ 26/8/1422 أ.د. فهد بن محمد السدحان إندونيسي ترمذي إيراوندي .األثر األصولي الشتراط الق رة للتكليف  113

 هـ 10/5/1427 هـ 2/11/1422 أ.د. علي بن سعد الضويحي سعودي  محمد بن علي المري .دراسة سظرية تطبيقية –المقاص  الضرورية  114

 هـ 27/4/1425 هـ 2/11/1422 د. محمود حامد عثمان سعودي  محمد بن مشبب الحبت  .األسلوب الخبري و أثره يف االست الل و استنباط األحكام 115

 هـ 20/11/1429 هـ 8/2/1423 أ.د. نادية بنت شريف العمري سعودية  ثمراء بنت سعد الشمراين  .دراسة تأصيلية تطبيقية –أثر الخالف يف مسائل الحكم الشرعي  116

117 
المسائل األصولية التي خالف فيها ابن السبكي البيضاوي يف كتاب اإلبهاج 

 .جمعًا وتوثيقًا ودراسة -
 هـ 25/3/1429 هـ 7/3/1423 أ.د. نادية بنت شريف العمري سعودية  بدرية بنت عبداهلل السويد 

118 

الحكم  "بالقرآن الكريم علل المسائل األصولية يف أبواب  است الل الطويف

يف كتابــه اإلشــارال اإللهيــة صلــل  "االجتهــاد والتقليــ   –األدلــة  -الشــرعي

 .جمعًا ودراسة  وتقويما –المباح  األصولية 

 هـ 7/11/1425 هـ 28/7/1423 أ.د. فهد بن محمد السدحان سعودي  يحيى بن حسين الظلمي 
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119 
ــة  ــ  األصــولية يف مســائل الحكــم واألدل ــل القواع ــالتالزم عل االســت الل ب

 .جمعًا وتوثيقًا ودراسة –الشرعية 
 هـ 12/4/1428 هـ 28/7/1423 أ.د. عبد المحسن بن محمد الريس سوداين  عبداهلل بن أحمد التوم 

120 
ــا ودالالل  ــف فيه ــة المختل ــائل األدل ــنة يف مس ــت الل األصــوليين بالس اس

 .األلفاظ ـ جمعا وتوثيقا ودراسة
 هـ 2/5/1429 هـ 13/8/1423 أ.د. فهد بن محمد السدحان سعودي  ماجد بن صالح المنصور 

121 
است الل األصوليين بالسنة يف مسائل القياس واالجتهـاد والتقليـ  والفتـوى 

 زوالتعارض والترجيح ـ جمعا وتوثيقا ودراسة
 هـ 17/2/1428 هـ 27/8/1423 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك  سعودي  حسن بن علي السفياين 

122 
االسـت الل بأحاديــ  عمــ ة األحكــام علــل المســائل األصــولية مــن خــالل 

 .شرح ابن الملقن
 هـ 25/3/1429 هـ 27/8/1423 أ.د. نادية بنت شريف العمري سعودية  خيرية بنت محمد المجاهد

123 
ــ  مشــكاة  ــل القواعــ  األصــولية مــن خــالل أحادي االســت الل بالســنة عل

 .جمعًا ودراسة  وتوثيقا –المصابيح 
 هـ 24/11/1427 هـ 11/9/1423 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودية  سناء بنت هاشم المغربي

124 
االسـت الل بــالتالزم علــل القواعـ  األصــولية يف مســائل دالالل األلفــاظ و 

 .جمعا و توثيقا و دراسة –االجتهاد و التقلي  و التعارض و الترجيح 
 هـ 15/5/1429 هـ 21/12/1423 أ.د. عبد المحسن بن محمد الريس سعودي  ناصر بن محمد المقبل

125 
االست الل بالقرآن الكريم علل المسائل األصولية يف تفسير الفخـر الـرازي 

 .جمعا و دراسة و تقويما –من أول سورة الفاتحة صلل سهاية سورة التوبة 
 هـ 16/2/1430 19/1/1424 د. مدحت مصطفى أحمد  سعودي  عبدالرحمن بن مشاري المشاري 

 هـ 19/3/1430 هـ 30/3/1424 أ.د. عبد الرحمن بن عبد اهلل الشعالن  سعودي  خالد بن عبد الرحمن الشاويتخــريج الفــروع علــل األصــول عنــ  الشــيخ محمــ  بــن عثيمــين يف الحكــم  126
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 .الشرعي  واألدلة   و األمر و النهي   والحقيقة  والمجاز جمعًا ودراسة

127 
االست الل بالقرآن الكريم علل المسائل األصولية يف تفسير الفخـر الـرازي 

 .جمعًا ودراسة وتقويمًا-يوسل صلل سهاية سورة الناس من أول سورة-
 هـ 4/2/1431 هـ 18/1/1425 د.مدحت بن مصطفى أحمد  سعودي  فهد بن عبداهلل المنيع

 هـ 29/5/1429 هـ 12/3/1425 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  محمد بن سليمان التكي  .دراسة تأصيلية تطبيقيةقاع ة: ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان   128

129 
ــل يف مباحــ   ــن حنب المســائل األصــولية المنصوصــة عــن اإلمــام أحمــ  ب

 .جمعًا وتوثيقًا ودراسة-األدلة
 هـ 22/1/1430 هـ 10/4/1425 الصراميأ.د. عبد اللطيف بن سعود  سعودي  مرام بنت سعود الغامدي

130 
القواعــ  و الضــوابط الفقهيــة يف عــوارض األهليــة غيــر المكتســبة جمعــًا و 

 .توثيقًا و دراسة
 هـ 26/3/1430 هـ 10/1/1426 د. أكرم بن محمد أوزيقان  كويتي علي بن سليمان الدويخ 

 هـ 1/6/1428 هـ 10/1/1426 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي أفغاين ضياء طالب الرحمن غالم حسين  .تحقيق مذهب الحنفية فيما اختلفوا فيه من المسائل األصولية 131

 هـ 28/11/1430 هـ 9/2/1426 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك  سعودي  محمد بن عبدالكريم الدعيجي  .دراسة سظرية تطبيقية -الجواز العقلي عن  األصوليين  132

133 
ــاين تل ــ ائع الصــنائع للكاس ــاب ب ــة يف كت ــ  الفقهي ــن أول 587القواع   م

 .تقرائي مع دراسة القواع  المهمةبح  اس-الكتاب صلل آخر كتاب الحج 
 هـ 10/11/1429 هـ 30/2/1426 د. مدحت بن مصطفى أحمد سعودي  بدر بن راشد آل عبداللطيف 

 هـ 29/4/1432 هـ 28/3/1426 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي  سعودية  بنت فهد الخريصي فرح  .القواع  والضوابط الفقهية المتعلقة بالطفل 134

135 
  من أول كتـاب 587القواع  الفقهية يف كتاب ب ائع الصنائع للكاساين تل

بحـ  اسـتقرائي مـع دراسـة  -اإلجارة حتل آخـر كتـاب الوقـف والصـ قة 

 هـ 10/7/1431 هـ 20/4/1426 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي  سعودي  البليهد عبدالعزيز بن عبدالرحمن  
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 .-القواع  المهمة

136 
  من أول كتـاب 587القواع  الفقهية يف كتاب ب ائع الصنائع للكاساين تل

 .-ستقرائي مع دراسة القواع  المهمةبح  ا -النكاح حتل آخر الوالء 
 هـ  4/4/1432 هـ 20/4/1426 د. مدحت مصطفى أحمد  سعودي  عبدالرحمن بن فهد البطين 

 هـ  22/11/1433 هـ 27/4/1426 د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير جزائري خير الدين بن مبارك عوير  .أصول الفقه عن  اإلمام البخاري من خالل كتابه الصحيح 137

138 
من أول كتاب حتـل آخـر  القواع  الفقهية يف كتاب ب ائع الصنائع للكاساين 

 .الكتاب بح  استقرائي مع دراسة القواع  الفقهية المهمة
 هـ  6/11/1432 هـ 19/9/1426 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي  سعودية  أسماء عبداهلل الغديان التميمي

139 
جمعـا و توثيقـا  –القواع  و الضوابط الفقهية يف عوارض األهلية المكتسبة 

 .و دراسة
 هـ 29/6/1432 هـ 17/3/1427 د. أكرم بن محمد  أوزيقان سعودية  هدى بنت عبد العزيز الهدلق 

 هـ 29/3/1431 22/4/1427 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي  سلمان بن سليمان الغفيص  .تخريج الفروع علل االصول عن  الشيخ محم  بن ابراهيم 140

 هـ 6/1/1432 22/4/1427 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الشعالن سعودي  حسن بن عبد اهلل الحسين  .مرصاد األفهام للبيضاوي تحقيقا ودراسة 141

 هـ 23/6/1431 هـ 29/4/1427 أ.د. عبداللطيف بن سعود  الصرامي سعودية  سارة بنت فهيد الرويلي  .جمعا و توثيقا و دراسة –آراء ابن بطال األصولية  142

 هـ 3/4/1429 هـ 7/5/1427 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودي  خالد بن محمد اليحيا  .كشاف القناعتخريج الفروع علل االصول من كتاب  143

144 
أثر الخالف يف مسائل العام و الخاص و المطلـق و المقيـ  دراسـة تأصـيلية 

 .تطبيقية
 هـ  22/12/1433 هـ 19/11/1427 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الجربين سعودية  فاطمة بنت عمر اليحيا 
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145 
دراسـة -أثر الخـالف يف مسـائل اللغـال واألمـر والنهـي والبيـان والمفهـوم

 .-تأصيلية تطبيقية
 هـ 26/6/1432 هـ 19/11/1427 أ.د. أحمد بن محمد السراح  سعودي  عبداهلل بن عبد الرحمن الدهمش 

 هـ 18/1/1432 هـ 22/11/1427 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودية  نوف بنت تركي الضويحي .تأصيلية تطبيقيةدراسة   -أثر الخالف يف مسائل األدلة المتفق عليها  146

 هـ 11/4/1432 هـ 27/12/1427 د. أكرم بن محمد أوزيقان  سعودية  ريم بنت فهد  العتيبي .تخريج الفروع علل األصول عن  الشيخ محم  األمين الشنقيطي 147

 هـ 22/1/1433 هـ 9/1/1428 د. عبد الرحمن بن عبد اهلل المطير  سعودية  فاطمة بنت حمد الرويلي .عن  األصوليينحروف الجر  148

 هـ 25/3/1432 هـ 7/2/1428 أ.د. عياض بن نامي السلمي سعودي  عبدالحميد بن عبداهلل المشعل .بناء األصول علل األصول يف االجتهاد و التقلي  و التعارض و الترجيح 149

150 
تحريـــر محـــل النـــزاع يف المســـائل األصـــولية المتعلقـــة بالكتـــاب والســـنة 

 .جمعًا ودراسة –واإلجماع 
 هـ 29/4/1431 هـ 14/2/1428 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك  سعودية  هيلة بنت أحمد السراح 

151 
است الل األصوليين بالسنة يف مسائل الحكم والكتـاب والسـنة واإلجمـاع ـ 

 .جمعا وتوثيقا ودراسة
 هـ 12/11/1432 هـ 21/2/1428 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودية  إيمان بنت عبداهلل الخميس

152 
ــالوقوع الشــرعي علــل المســائل األصــولية دراســة  اســت الل األصــوليين ب

 .تأصيلية تطبيقية
 هـ  23/11/1433 هـ 28/3/1428 أ.د. أحمد بن محمد السراح  سعودية  نوف بنت كداء الكداء 

153 

ســة تخــريج الفــروع علــل األصــول مــن كتــاب سيــل األوطــار للشــوكاين درا

اد والتقليـ  بح  يف الحكم و األدلة و االجتهمقارسة بكتابه صرشاد الفحول ت

 . و التعارض و الترجيح

 هـ 6/7/1432 هـ 12/4/1428 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك  سعودية  نور بنت محمد  الجربين 
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154 
تخريج الفروع علل األصول عنـ  ابـن النجـار يف كتابـه معوسـة أولـي النهـل 

 .دراسة مقارسة بكتابه شرح الكوكب المنير
 هـ 28/4/1433 هـ 26/4/1428 د. محمد مصطفى رمضان  سعودية  إلهام بنت ناصر اللهيم 

155 
جمعًا و توثيقـًا و  –الماوردي المق مال األصولية و الحكم الشرعي عن  

 .–دراسة 
 هـ 25/8/1430 هـ 17/5/1428 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودي  أحمد بن عايل معافا 

 هـ 8/11/1431 هـ 11/1/1429 د. محمد مصطفى رمضان  سعودية  نوال بنت سالم الرشود  .هـ790دالالل األلفاظ عن  اإلمام الشاطبي ل  156

157 
شرح منـار األسـوار لشـرف بـن كمـال القريمـي مـن أول الكتـاب صلـل سهايـة 

 .االست الالل الصحيحة
 هـ 6/2/1432 هـ 10/2/1429 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل إمارايت خالد بن محمد الزعابي

158 
ــار األســوار لشــرف بــن كمــال القريمــي مــن فصــل االســت الالل  شــرح من

 .الفاس ة صلل سهاية الكتاب
 هـ  15/6/1432 هـ 10/2/1429 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل إمارايت صالح بن محمد المشعري

159 
هـ جمعًا و توثيقـًا 375المسائل األصولية عن  الشيخ أبي بكر األبهري ل

 .و دراسة
 هـ 22/4/1431 هـ 1/3/1429 أ.د. علي بن سعد الضويحي سعودي  سعد بن عواض الحربي

160 
تخــريج الفــروع علــل األصــول مــن كتــاب العنايــة شــرح اله ايــة للبــابرتي  

 .دراسة مقارسة بكتابه التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي
 هـ  2/2/1433 هـ 15/3/1429 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودية  هنوف بنت علي القصير

 هـ  29/1/1432 هـ 13/5/1429 د. محمد مصطفى رمضان  سعودية  منى بنت عبدالرحمن المعيذر  .التعارض و الترجيح عن  اإلمام الشاطبي 161

ـ  جمعـًا 340المسائل األصولية عن  الشيخ أبي صسحاق المروزي ت ل  162  هـ  16/1/1432 هـ 28/5/1429 الريس أ.د. عبدالمحسن بن محمد  سعودي  إبراهيم بن حسن الزهير ـه
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 .وتوثيقًا ودراسة

163 
تخريج الفروع علل األصول مـن كتـاب شـرح العمـ ة لشـيخ اإلسـالم ابـن 

 .-جمعًا ودراسة-تيمية 
 هـ 25/12/1435 هـ 17/1/1430 د. أكرم بن محمد أوزيقان  سعودية  نوال بنت محمد القحطاين 

 هـ  22/1/1432 هـ 24/1/1430 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الجربين سعودي  عبداهلل بن جابر الزهراين  .-ودراسةالقواع  الفقهية المتعلقة بالشروط جمعًا و توثيقًا  164

 هـ  10/3/1436 هـ  2/2/1430 أ.د. مسلم بن محمد الدوسري  سعودية  مرفت بنت راشد الغنام .الشروط األصولية يف باب الحكم واألدلة المتفق عليها  جمعًا ودراسة 165

166 
لكتـاب العزيـز البـن المسائل األصولية يف كتاب المحرر الوجيز يف تفسير ا

 .جمعًا ودراسة هـ 546عطية تل
 هـ 6/2/1437 هـ  16/2/1430 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك  سعودية  حنان بنت سعود بن مانع 

167 
ــة بوســائل ــة المتعلق ــًا  القواعــ  والضــوابط الفقهي ــًا وتوثيق ــال جمع اإلثب

 .ودراسة
 هـ  3/11/1433 هـ  26/3/1430 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الجربين سعودي  محمد بن عبداهلل البخيت

168 

تخــريج الفــروع علــل األصــول مــن كتــاب المبــ ع يف شــرح المقنــع ألبــي 

جمعـًا  -حمـه ا ر -صسحاق برهـان الـ ين صبـراهيم بـن محمـ  بـن مفلـح 

 .هـ848ودراسة ل 

 هـ  6/2/1434 هـ  26/3/1430 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودي  طارق بن الحميدي العتيبي 

169 
خالف فيها القرايف الرازي يف كتاب سفائل األصول المسائل األصولية التي 

 .استقراء ودراسة
 هـ  21/4/1433 هـ 26/3/1430 د. عبدالرحمن بن محمد السدحان سعودي  محسن بن عايض المطيري

ــوى  170 ــ  والفتـ ــاد والتقليـ ــاظ واالجتهـ ــولية يف دالالل األلفـ ــروط األصـ  هـ 1/8/1436 هـ  24/4/1430 أ.د. مسلم بن محمد الدوسري  سعودية  هيا بنت عوض القرين الشـ
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 .والتعارض والترجيح

 هـ 11/6/1434 هـ 9/5/1430 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي  سعودية  أسماء بنت حمود الخضيري .الفقه وعلوم القرآن جمعًا ودراسةالمسائل المشتركة بين علم أصول  171

172 
القواع  األصولية يف  آثـار الصـحابة والتـابعين الـواردة يف مصـنف ابـن أبـي 

 .شيبة دراسة يف مباح  الحكم وداللة األلفاظ
 هـ  9/1/1433 هـ 8/6/1430 أ.د. جميل بن عبدالمحسن الخلف  سعودية  فريدة بنت محمد عقيلي 

 هـ 9/1/1435 هـ 8/6/1430 أ.د. مسلم بن محمد الدوسري  سعودية  خولة بنت عبدالرحمن الخميس  .الشروط األصولية يف باب األدلة المختلف فيها جمعا ودراسة 173

 هـ 13/2/1434 هـ  7/7/1430 د. أكرم بن محمد  أوزيقان سعودية  نادية بنت مسعود كريم  .القواع  والضوابط الفقهية المتعلقة بفقه األسرة 174

 هـ 14/5/1436 هـ 13/11/1430 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الجربين سعودي  بدر بن محمد الحمدان  .القواع  الفقهية المتعلقة باألسباب جمعًا وتوثيقًا ودراسة 175

176 

تخريج الفروع علـل األصـول عنـ  الشـيخ محمـ  بـن عثيمـين يف المجمـل 

ــام  ــ  والعـ ــق والمقيـ ــين والمطلـ ــوم والمبـ ــوق والمفهـ ــاص والمنطـ والخـ

 .والتعارض والترجيح واالجتهاد والتقلي  جمعًا و توثيقًا ودراسة

 هـ  20/11/1434 هـ 19/12/1430 أ.د. أحمد بن محمد السراح  سعودي  أحمد بن هزع الهزاع 

177 
ابن ق امة يف شرح مختصر الروضة جمعًا  المسائل التي خالف فيها الطويف

 .ودراسة
 هـ 7/1/1434 هـ  29/3/1431 أ.د. عبد الكريم بن علي النملة سعودي  المثنى بن عبد العزيز الجرباء

 هـ  27/11/1434 هـ  29/3/1431 د. علي بن عبدالعزيز المطروديأ. سعودية  مشاعل بنت سلطان الشنيفي .الشبهال المتعلقة باألدلة المختلف فيها واالجتهاد 178

179 
ــا  ــق عليهـ ــة المتفـ ــائل األدلـ ــحاب يف مسـ ــوليين باالستصـ ــت الل األصـ اسـ

 .والمختلف فيها ودالالل األلفاظ جمعًا وتوثيقًا ودراسة
 هـ  27/1/1434 هـ  6/4/1431 د. علي بن عبدالعزيز المطروديأ. سعودية  سارة بنت محمد الهويمل
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180 
أسباب الخالف عن  اإلمام الرجراجـي مـن خـالل كتابـه منـاهج التحصـيل 

 .وستائج لطائف التأويل يف شرح مشكالل الم وسة جمعًا ودراسة
 هـ  2/7/1435 هـ  10/6/1431 أ.د. جميل بن عبدالمحسن الخلف  سعودي  أحمد بن إبراهيم الضويحي

181 
شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة القاضـي أبـا المسائل األصولية التـي خـالف فيهـا 

 .يعلل جمعًا ودراسة
 هـ 21/4/1436 هـ  17/6/1431 أ.د. مسلم بن محمد الدوسري  سعودي  عبداهلل بن محمد العاصم 

 هـ  27/4/1435 هـ  17/6/1431 العزيز المباركأ.د. محمد بن عبد  سعودية  أروى بنت عبد اهلل العميريني .القواع  الفقهية وتطبيقاتها علل أحكام ذوي االحتياجال الخاصة 182

183 
المسائل األصولية يف كتـاب ريـاض األفهـام يف شـرح عمـ ة األحكـام لتـاج 

 .-جمعا ودراسة –ال ين الفكهاين المالكي 
 هـ  1/3/1435 هـ  2/7/1431 أ.د. عبدالسالم بن إبراهيم الحصين سعودي  علي بن أحمد آل أبو حمامة

184 
األصوليين باالستصـحاب يف مسـائل دالالل األلفـاظ واالجتهـاد است الل 

 .والتقلي  والتعارض والترجيح جمعًا وتوثيقًا ودراسة  
 هـ  25/3/1435 هـ  2/7/1431 د. علي بن عبدالعزيز المطروديأ. سعودية  العنود بنت محجي المطيري

185 
مقارسـة تخريج الفروع علل األصول من كتاب المبسوط للسرخسي دراسة 

 .بكتابه أصول السرخسي
 هـ 9/8/1436 هـ  2/7/1431 د. صباح محمود عثمان سعودية  نورة بنت محمد الجابر

186 
المسائل األصولية التي خالف فيها الزركشي ابن السبكي يف كتابـه تشـنيف 

 .المسامع بشرح جمع الجوامع جمعًا ودراسة
 هـ  3/1/1435 هـ  2/7/1431 عبدالمحسن الخلف أ.د. جميل بن  سعودية  مشاعل بنت إبراهيم  الحامد 

187 
تخـــريج الفـــروع علـــل األصـــول مـــن كتـــاب شـــرح مختصـــر الطحـــاوي 

 .-دراسة مقارسة بكتابه الفصول يف األصول -هـ 370للجصاص ل
 هـ  20/11/1435 هـ 16/4/1432 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  أحمد بن نجيب السويلم 
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 هـ 2/7/1435 هـ 23/4/1432 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي  يمنية ياسمين بنت صالح الحكيمي .الفقهية دراسة سظرية تطبيقيةاالحتجاج بالقواع   188

189 
است الل األصوليين باالستصـحاب يف مباحـ  القيـاس واألدلـة المختلـف 

 .فيها جمعًا وتوثيقًا ودراسة  
 هـ 7/6/1438 هـ 14/5/1432 عبداهلل الشهراين د. عايض بن  سعودية  هند بنت نبيل آل إسماعيل

190 
ــرى  ــوم األخ ــه والعل ــين أصــول الفق ــتركة ب ــًا –المصــطلحال المش جمع

 .-ودراسة  
 هـ 14/7/1433 هـ 28/5/1432 أ.د. عبد اللطيف بن سعود الصرامي سعودي  محمد بن إبراهيم الكلثم 

191 
الفـرج ابـن المسائل األصولية من كتـاب زاد المسـير يف علـم التفسـير ألبـي 

 .الجوزي
 هـ 26/7/1435 هـ  13/6/1432 د. محمد مصطفى رمضان  سعودية  أمل بنت عبدالرحمن الغفيص 

192 
المســائل األصــولية مــن كتــاب الــ رر الســنية يف األجوبــة النج يــة جمعــًا 

 .وتوثيقا ودراسة
 هـ 6/3/1437 هـ  27/6/1432 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك  سعودي  ياسر بن عوض القحطاين 

ا وتوثيق ا ودراسة-القواع  والضوابط الفقهية المتعلقة بالحق 193  هـ 18/4/1437 هـ  27/6/1432 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الشعالن سعودي  هادي بن محمد مراجم  .-جمع 

194 
تخــريج الفــروع علــل األصــول مــن كتــاب االصــطالم لرمــام أبــي المظفــر 

 .قواطع األدلةالسمعاين دراسة مقارسة بكتابه 
 هـ 18/3/1434 هـ  11/7/1432 د. عائض بن عبداهلل الشهراين  سعودية  أسماء بنت مبارك ال فاران

  هـ 19/11/1432 د. صباح محمود عثمان سعودية  أرين بنت إبراهيم الحامد  .عالقة الحقيقة و المجاز ب الالل األلفاظ عن  األصوليين 195

196 
خـالل كتابـه األوسـط مـن السـنن واإلجمـاع آراء ابن المنذر األصولية مـن 

 .واالختالف
 هـ  27/11/1434 هـ  19/11/432 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودية  مشاعل بنت نغيمش الحربي
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 هـ 23/2/1438 هـ 13/1/1433 عبدالرحمن المشعلأ.د. عبدالعزيز بن  سعودي  صالح بن صالح البلوي  .القواع  والضوابط الفقهية المتعلقة بالبيئة جمعًا ودراسة   197

 هـ 10/5/1440 هـ 19/11/1432 أ.د. عبداهلل بن سعد آل مغيرة سعودية  بارعة بنت محمد الكريز  .األدلة المختلف فيها عن  شيخ اإلسالم ابن تيمية جمعًا وتوثيقًا ودراسة   198

 هـ  22/2/1435 هـ  19/11/432 د. أكرم بن محمد أوزيقان  سعودية  عبداهلل العمير سهى بنت  .القواع  والضوابط لرلزام بع  التخيير 199

 هـ 10/7/1437 هـ 17/1/1433 أ.د. أحمد بن عبد اهلل الضويحي  سعودي  فهد بن سعد األحمري .االست الل بالسنة علل صثبال القواع  الفقهية 200

 هـ  5/11/1434 هـ 21/3/1433 د. عبدالرحمن بن عبداهلل الجربين  سعودي  سبيت لآرائد بن حسين  .والتعارض والترجيحأصول فقه اإلمام مالك يف االجتهاد والتقلي   201

 هـ 17/4/1437 هـ 19/4/1433 أ.د. عبدالسالم بن إبراهيم الحصين سعودي  صالح بن محمد العلي .المسائل التي أشار األصوليون صلل قلة الكالم فيها 202

203 
دراسـة تأصـيلية تطبيقيـة علـل القواعـ   -باالحتياط عن  األصوليين  األخذ 

 .-األصولية 
 هـ 5/3/1437 هـ 17/6/1433 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  محمد بن إبراهيم الشامي

204 
القواع  والضوابط الفقهية عن  اإلمـام النـووي مـن خـالل شـرحه لصـحيح 

 .مسلم
  هـ 30/6/1433 أ.د. محمد بن سليمان العريني  سعودي  أحمد بن عبدالوهاب القحطاين 

 هـ 28/3/1440 هـ 23/6/1433 د. أكرم بن محمد أوزيقان  لبنانية رنا بنت علي الجعم  .أسباب االختالف بين الجمهور والحنفية يف المسائل األصولية 205

 هـ  30/7/1435 هـ 30/6/1433 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد  سعودية  حنان بنت حجي الحجي .-جمعا ودراسة  -القواع  الفقهية المختلف فيها  206

 هـ 19/6/1436 هـ 23/6/1433 أ.د. عبداهلل بن سعد آل مغيرة سعودية  مريم بنت محمد الدوسري .القواع  والضوابط الفقهية المتعلقة بالرضا واإلذن واالختيار 207

 هـ 8/8/1436 هـ 23/6/1433 أ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل الجربين كاميروين المودودي محمود  .تأصيلية تطبيقيةالقول بالتفصيل يف المسائل األصولية دراسة  208
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 هـ 9/2/1440 هـ 23/6/1433 أ.د. أحمد بن محمد السراح  سعودية  موضي بنت محمد الجابر  .السلال وأثره يف مسائل أصول الفقه 209

 هـ 13/2/1437 هـ 15/11/1433 أ.د. أحمد بن محمد السراح  سعودية  وجدان بنت محمد التميمي .خالل كتابه شرح التلقينأسباب الخالف عن  أبي عب  ا  المازري من  210

 هـ 18/8/1440 هـ 19/1/1434 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد  سعودية  نورة بنت بدر الملحم  .االست الل بس  الذرائع  وضوابطه   وتطبيقاته المعاصرة 211

 هـ 11/7/1439 هـ 4/2/1434 أ.د. وليد بن فهد الودعان  سعودي  سلمان بن فريح النويميس .تعقبال ابن الشاط علل فروق القرايف 212

 هـ 17/1/1438 هـ 1/4/1434 أ.د. وليد بن فهد الودعان  سعودية  مسيرة بنت محمد العنزي .العالقة بين مقاص  الشريعة والقواع  الفقهية 213

 هـ 29/6/1437 هـ 28/3/1434 د. علي بن عبدالعزيز المطروديأ. سعودية  نورة بنت فيصل النفيسة مسائل االجتهاد والتقلي  والتعارض والترجيحأثر الخالف يف  214

 هـ 17/8/1437 هـ 15/4/1434 أ.د. جميل بن عبدالمحسن الخلف  سعودية  أروى بنت عبد العزيز السياري .تأخير البيان وأثره األصولي 215

216 
المسائل األصولية يف كتاب الكواكب ال راري يف شـرح صـحيح البخـاري 

 .مقارسة بكتابه النقود والردود
 هـ 27/6/1438 هـ 15/4/1434 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد  سعودية  أشواق بنت إبراهيم العثيم 

 هـ 7/8/1438 هـ 8/4/1434 د. أكرم بن محمد أوزيقان  سعودية  ليلى بنت خضر البشيري .المسائل األصولية المتعلقة بالمخالفة 217

  هـ 18/11/1434 د. علي بن عبد العزيز المطروديأ. يمني علي بن صالح الوهاشي .القواع  الفقهية عن  أبي الخطاب الحنبلي 218

 هـ 2/2/1441 هـ 18/11/1434 أ.د. جميل بن عبد المحسن الخلف سعودية  العتيبيأسماء بنت محمد  .-جمعًا وتوثيقًا ودراسة–القواع  والضوابط الفقهية المتعلقة بالحيوان  219

 هـ 20/3/1441 هـ 18/11/1434 أ.د. عبداهلل بن سعد آل مغيرة سعودية  أمل بنت بخيت المدرع  .األخذ بالتيسير يف المسائل األصولية 220
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 هـ 1/4/1439 هـ 24/12/1434 د. صباح محمود عثمان سعودية  عبداهلل الخرعاندرة بنت  .الترتيب عن  األصوليين يف األدلة واالعتراضال 221

 هـ 18/3/1437 هـ 24/11/1434 أ.د. عبدالسالم بن إبراهيم الحصين سعودي  فالح بن صياد الدوسري .-جمعا ودراسة–المصطلحال األصولية المتشابهة  222

223 
اللغويـة واالجتهـاد الترتيب عن  األصـوليين يف الحكـم الشـرعي والمبـادق 

 .والتقلي 
 هـ 2/1/1437 هـ 24/12/1434 د. صباح محمود عثمان سعودية  البندري بنت علي الحازمي 

224 
المسائل األصولية يف كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح البن الملقـن 

 .هـ804ل 
  هـ 24/12/1434 د. أحمد بن عبد الرحمن الرشيد سعودية  خولة بنت عبدالرحمن الفريان

 هـ 3/8/1439 هـ 22/11/1435 أ.د. وليد بن فهد الودعان  سعودية  مها بنت ناصر الهذال  .الخفاء وأثره يف المسائل األصولية 225

226 
علـل الجـويني يف شـرحه للبرهـان مـن ب ايـة الكتـاب صلـل  تعقبال األبياري

 .سهاية باب النهي
 هـ 6/4/1438 هـ 28/6/1435 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودي  عبد المجيد بن خالد المبارك

227 
علل الجـويني يف شـرحه للبرهـان مـن كتـاب العمـوم صلـل  تعقبال األبياري

 .كتاب األخبار
 هـ 13/4/1438 هـ  5/8/1435 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودية  منيرة بنت يوسف القاضي

 هـ 4/5/1440 هـ 24/4/1435 العنقريأ.د. أحمد بن محمد  سعودي  محمد بن صالح ال سليم  .تعقبال ابن رشيق المالكي علل الغزالي يف لباب المحصول 228

 هـ 27/7/1437 هـ  2/5/1435 د. أسامة بن محمد الشيبان سعودية  غادة بنت خالد آل حامد .الجزء والكل يف المسائل األصولية 229

  هـ 24/4/1435 عبدالعزيز المبارك أ.د. محمد بن   سعودي  مسفر بن هادي آل دواس -دراسة يف المنهج والمضمون-مباح  السنة بين األصوليين والمح ثين  230
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 هـ 26/1/1438 هـ  17/4/1435 د. أكرم محمد أوزيقان  سعودي  عبدالرحمن بن محمد العوض  .-جمعًا ودراسة-هـ 224أصول الفقه عن  أبي القاسم بن سالم ل سنة  231

232 
-تخريج الفروع علل األصول يف كتاب ب اية المحتاج للقاضي ابـن شـهبة 

 .-جمعا ودراسة
 هـ 26/3/1439 هـ  2/5/1435 د. علي بن عبد العزيز المطروديأ. سعودية  شيخة بنت إبراهيم الدجين 

233 
تعقبال األبياري علل الجويني يف شـرحه للبرهـان مـن اإلجمـاع صلـل سهايـة 

 .الكتاب
 هـ 11/8/1438 هـ  6/7/1435 أ.د. محمد بن سليمان  العريني سعودي  عمر بن عبد العزيز الصامل

 هـ 29/8/1439 هـ  1435/ 7/ 20 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودية  بدور بنت بجاد المطيري .القواع  الفقهية المتعلقة بالفساد والبطالن جمعًا وتوثيقًا ودراسة   234

235 
القضايا األصولية يف دائرة المعارف اإلسـالمية تالمقـ مال ودليـل الكتـاب 

 .سق يةوالسنة واإلجماع  دراسة تحليلية 
 هـ 1/4/1439 هـ  13/7/1435 أ.د. فهد بن محمد السدحان سعودي  عبد اهلل بن عثمان السنيدي

236 

ــة  ــل القيــاس  واألدل القضــايا األصــولية يف دائــرة المعــارف اإلســالمية تدلي

ــة  ــ   دراســة تحليلي ــاظ واالجتهــاد والتقلي المختلــف فيهــا  ودالالل األلف

 .سق ية

  هـ 20/11/1435 أحمد بن محمد السراح أ.د.  سعودي  مهند بن عمير آل متعب 

237 
نة القواع  الفقهية يف كتاب الممتع يف شرح المقنع البن المنجل المتـوىف ـس 

 .-جمعًا وتوثيقًا ودراسة-هـ 695
 هـ 5/8/1440 هـ 20/11/1435 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد  سعودية  نورة بنت عبد اهلل آل بن حمد 

 هـ 16/8/1440 هـ 20/11/1435 د. محمد مصطفى رمضان  سعودية  أفنان بنت إبراهيم الفايز .األصوليينخالف األصل عن   238

 هـ 9/3/1438 هـ 27/11/1435 د. أسامة بن محمد الشيبان سعودي  أحمد بن محمد السهليدراسـة –تخريج الفروع علل األصول من كتاب رد المحتـار البـن عابـ ين  239
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 .-مقارسة مع كتابه سسمال األسحار

240 
المسائل األصولية التي خالف فيها ابُن السبكي ابَن الحاجب يف كتاب رفـع 

 .الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
  هـ  24/1/1436 دسوقي يوسف دسوقي نصر د. سعودية  ابتسام بنت هادي مدخلي

  هـ  9/2/1436 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك  سعودية  الربعبشرى بنت علي  "جمع ا ودراسة  "المسائل األصولية يف فتاوى ابن حجر الهيتمي  241

242 
ــن قاضــي شــهبة ــاج الب ــة المحت ــاب ب اي ــة مــن كت ــا  -القواعــ  الفقهي جمع

 .ودراسة
 هـ 29/1/1438 هـ  21/3/1436 أ.د. هشام بن محمد السعيد  سعودي  أبو القاسم بن أحمد مسملي 

 هـ 24/8/1440 هـ  21/3/1436 د. خالد بن مساعد الرويتع  سعودي  عبد اهلل بن أحمد السلمان  .الشرعيمعاصرة التنزيل وأثرها يف فهم داللة الخطاب  243

 هـ 14/6/1440 هـ 18/5/1436 أ.د. مسلم بن محمد الدوسري  سعودية  ريم بنت سليمان الملحم  .القواع  الفقهية المتعلقة باألحكام التكليفية 244

ا وتوثيق ا ودراسة  -الخيريالقواع  الفقهية المتعلقة بالعمل  245  هـ 16/4/1439 هـ 25/5/1436 أ.د. محمد بن سليمان العريني  سعودي  مصعب بن حمد العجالن  .جمع 

246 

تخريج الفروع علل األصول من كتاب مغني المحتاج للخطيـب الشـربيني 

دراســة مقارســة مــع كتابــه البــ ر الطــالع يف حــل ألفــاظ جمــع  - ـهــ  977ل 

 .-الجوامع

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

247 
المسائل األصولية يف كتاب سخب األفكار يف تنقيح مبـاين األخبـار يف شـرح 

 ـ.ه 855معاين اآلثار لب ر ال ين العيني ل:
  هـ 17/6/1436 د. وليد بن إبراهيم العجاجي سعودي  ناصر بن عبد الوهاب الطريري

  هـ 1/7/1436 د. خالد بن محمد عبيدات  سعودية  سمية بنت خالد المحاربمـن أول الكتـاب صلــل  -تعقبـال التفتـازاين يف التلـويح علـل صـ ر الشـريعة 248
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 .سهاية الصريح والكناية

  هـ 15/7/1436 أ.د. مسلم بن محمد الدوسري  سعودية  عفاف بنت محمد آل سميح .المتعلقة بالتصرفال يف ملك الغيرالقواع  الفقهية  249

 هـ 1/8/1439 هـ 11/5/1436 أ.د. هشام بن محمد السعيد  سعودي  عبدالرحمن بن صالح القرزعي .-جمعا وتوثيقا ودراسة  -الفروق األصولية عن  شيخ اإلسالم ابن تيمية  250

 هـ 29/7/1439 هـ 10/8/1436 أ.د. هشام بن محمد السعيد  سعودي  عبدالرحمن بن سلطان المقيرن .القواع  والضوابط الفقهية المتعلقة بالب ل 251

252 
ه  من خـالل 1304المسائل األصولية عن  الشيخ عب  الحي اللكنوي تل:

 .كتابه التعليق الممج  علل موطأ محم 
  هـ 23/11/1436 د. وليد بن إبراهيم العجاجي سعودية  السعيد عفاف بنت محمد 

253 
 -هـ  462القواع  والضوابط الفقهية عن  القاضي حسين المروروذي تل

 .-جمعًا وتوثيقا ودراسة 
 هـ 26/4/1440 هـ 23/11/1436 د. عبداهلل بن عيسى العيسى سعودية  نورة بنت محمد آل فهيد 

254 
ـ  1094المسائل األصولية يف كتاب الكليال ألبي البقاء الكفـوي تل  -ـه

 .جمعًا ودراسة
  هـ 13/10/1436 أ.د. هشام بن محمد السعيد  سعودية  مريم بنت جمعان باحشوان

255 
يف سهاية السول يف  تعقبال المطيعي يف حاشيته سلم الوصول علل اإلسنوي

 تالقياس  واألدلة المختلف فيها  والتعادل والترجيح  واالجتهاد واإلفتاء

مريم بنت جمال بن فارس بن  

 السيد بن سليمان 
  هـ 4/2/1437 د. أسامة بن محمد الشيبان سعودية 

 هـ 9/8/1439 هـ 11/2/1437 عايض بن عبداهلل الشهراين د.  سعودي  عبدالعزيز بن ناصر العقل  .التكليف بالمحال والقواع  األصولية المتعلقة به 256

257 
من ب اية التقسيم الثال   –يف التلويح علل ص ر الشريعة  تعقبال التفتازاين 

 .يف ظهور المعنل وخفائه بالنسبة للفظ صلل سهاية السنة
  هـ 20/1/1437 د. خالد بن محمد عبيدات  سعودية  سامية بنت عبداهلل السويح 



 الرسائل العلمية والبحوث التكميليةدليل 

 بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة

 

 

 

258 
ــازاين  مــن الــركن الثالــ   –يف التلــويح علــل صــ ر الشــريعة  تعقبــال التفت

 .اإلجماع صلل سهاية الكتاب
  هـ 20/1/1437 د. خالد بن محمد عبيدات  سعودية  أثير بنت محمد الخنين

259 
تعقبال المازري علل أبي المعـالي الجـويني يف كتابـه: صيضـاح المحصـول 

 .من برهان األصول
  هـ 25/2/1437 أ.د. عبدالمحسن بن محمد الريس  سعودية  وفاء بنت عبدالعزيز العمر 

260 
جمعـًا -تخريج الفروع علـل األصـول عنـ  الشـيخ عبـ الرحمن بـن قاسـم

 .ودراسة
  هـ 25/2/1437 د. أكرم بن محمد أوزيقان  سعودي  خالد بن عبداهلل الهيشة 

 هـ 13/8/1439 هـ 29/4/1437 د. علي بن عبدالعزيز المطروديأ. سعودية  وعد بنت عبداهلل الفهد  .االستقالل والتبعية يف المسائل األصولية 261

262 
أســباب اخــتالف الفقهــاء عنــ  خليــل المــالكي مــن كتابــه التوضــيح شــرح 

 .-جمعًا وتوثيقًا ودراسة-المختصر الفرعي البن الحاجب 
 هـ 2/3/1441 هـ 15/4/1437 د. خالد بن مساعد الرويتع  نيجيري هاشم أوالميدي وهاب أتيري

  هـ 10/3/1437 د. وليد بن إبراهيم العجاجي سعودية  ريم بنت أحمد الضويحي  .االستنباط عن  األصوليين 263

264 

ــاري  ــرح صــحيح البخ ــاري لش ــاد الس ــاب صرش ــائل األصــولية يف كت المس

ــطالين  ــة 923تل للقس ــرعي واألدل ــم الش ــ  يف مباحــ  الحك جمعــًا -ـه

 .-ودراسة

  هـ 3/3/1437 د. يحيى بن حسين الظلمي مصرية سارة محمد محمد محمود 

265 
تخــريج الفــروع علــل األصــول مــن كتــاب الالمــع الصــبيح بشــرح الجــامع 

الصحيح للبرماوي مقارسة مع كتابه الفوائ  السنية يف شرح األلفية يف أصول 

 هـ 10/7/1440 هـ 10/3/1437 د. خالد بن عبدالرحمن عبيدات  سعودية  حنان بنت يحيى كريري



 الرسائل العلمية والبحوث التكميليةدليل 

 بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة

 

 

 

 .الفقه

266 
يف حاشيته سلم الوصول علـل اإلسـنوي يف سهايـة السـول  تعقبال المطيعي

 .من ب اية األوامر والنواهي صلل سهاية كتاب اإلجماع
  هـ 15/4/1437 د. أسامة بن محمد الشيبان أردنية هالة محمد محمود صربة

267 

ــاري  ــرح صــحيح البخ ــاري لش ــاد الس ــاب صرش ــائل األصــولية يف كت المس

ـ  يف مباحـ  دالالل األلفـاظ والتعـارض 923للقسطالين تالمتوىف سنة: ـه

 .والترجيح واالجتهاد والتقلي 

  هـ 19/6/1437 د. يحيى بن حسين الظلمي مصرية سندس محمد محمد محمود 

268 
 -يف حاشيته سلم الوصول علل اإلسنوي يف سهاية السول  تعقبال المطيعي

 .من أول الكتاب صلل سهاية كتاب اللغال
  هـ 26/6/1437 د. أسامة بن محمد الشيبان سعودية  مشاعل بنت عبدالعزيز الغميز 

269 
علــل الزركشــي يف تشــنيف  تعقبــال أبــي زرعــة العراقــي يف الغيــ  الهــامع

 .من أول الكتاب صلل سهاية دليل اإلجماع-المسامع
 هـ 19/8/1440 هـ 19/6/1437 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  عبدالرحمن بن زكي العبدالقادر 

270 
تعقبال الزركشي علل األصوليين يف كتابه البحر المحيط من باب القيـاس 

 .جمعًا ودراسة -صلل سهاية الكتاب
 هـ 1/2/1440 هـ 19/6/1437 د. يحيى بن حسين الظلمي سعودية  سجى بنت عبدالمحسن الريس 

271 
تعقبال القاضي البيضاوي يف كتابـه مرصـاد األفهـام علـل ابـن الحاجـب يف 

 .-جمعًا وتوثيقًا ودراسة-مختصره 
 هـ 22/4/1441 هـ 19/6/1437 د. خالد بن مساعد الرويتع  سعودي  معاذ بن إبراهيم السياري

  هـ 26/6/1437 د. يحيى بن حسين الظلمي سعودية  خولة بنت عبداهلل الكثيريجمعًا وتوثيقـًا -تعقبال الزركشي علل األصوليين يف كتابه البحر المحيط 272



 الرسائل العلمية والبحوث التكميليةدليل 

 بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة

 

 

 

 .ودراسة من أول الكتاب صلل سهاية مباح  النهي

273 
مـن المقـ مال صلـل -علل المحلي يف شـرح جمـع الجوامـع تعقبال البناين 

 .سهاية مبح  النسخ
 هـ 1/4/1441 هـ 2/8/1438 د. صباح محمود عثمان سعودية  بدور بنت عبدالرحمن العنقري

274 

تعقبال قطب الـ ين الشـيرازي علـل ابـن الحاجـب يف شـرح المختصـر يف 

جمعـًا -الشرعي  أصول الفقه تمن ب اية الكتاب صلل سهاية مباح  الحكم 

 .ودراسة

  هـ 15/4/1437 د. توفيق بن عبدالرحمن العكايلة  سعودية  أسماء بنت إبراهيم الغدير

275 
تعقبال قطب الـ ين الشـيرازي علـل ابـن الحاجـب يف شـرح المختصـر يف 

 .جمعا ودراسة-أصول الفقه من ب اية األدلة الشرعية صلل سهاية االست الل
  هـ 26/6/1437 د. توفيق بن عبدالرحمن العكايلة  سعودية  نوف بنت محمد النجار 

  هـ 4/7/1437 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك  سعودية  سمية بنت محمد المسعود  .-جمعًا وتوثيقًا ودراسة  -آراء األلباين األصولية  276

277 
جمعــًا وتوثيقــًا  -المســائل األصــولية الــواردة يف كتــب القواعــ  الفقهيــة    

 .ودراسة
  هـ 11/7/1437 أ.د. أحمد بن عبداهلل الضويحي  سعودي  حمد بن عامر البسام

278 
مــن ب ايـة كتــاب  -علـل المحلــي يف شـرح جمــع الجوامـع  تعقبـال البنــاين 

 .جمعًا ودراسة -السنة صلل سهاية كتاب االجتهاد 
  هـ 25/12/1437 د. صباح محمود عثمان سعودية  عائشة بنت محمد العتيبي

  هـ 2/8/1437 سليمان العريني أ.د. محمد بن   سعودي  عبدالرحيم عبدالرحمن العجالن  .جمعًا ودراسة-موقف ابن تيمية من أصول ابن حزم 279

  هـ 25/7/1437 د. وليد بن إبراهيم العجاجي سعودية  منيرة بنت عبداهلل الكثيريتعقبال الزركشي علل األصوليين يف كتابه البحر المحيط من أول مباحـ   280



 الرسائل العلمية والبحوث التكميليةدليل 

 بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة

 

 

 

 .جمعًا ودراسة -العام صلل سهاية مباح  اإلجماع 

281 
بقتال الخوارج والبغـاة وقطـاع الطريـق القواع  والضوابط الفقهية المتعلقة 

 .ودفع الصائل
  هـ 25/12/1437 أ.د. وليد بن فهد الودعان  سعودي  عيسى بن علي السهيمي 

282 
مرقاة األفكـار شـرح المنـار لمحمـ  بـن جربـاب بـن عبـ ا  الحنفـي تل: 

 .هـ 975بع 
  هـ 16/5/1438 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودية  آالء بنت سعد العرفج 

283 
 –تنبيهال القرايف األصولية يف كتابـه سفـائل األصـول يف شـرح المحصـول 

 .من أول الكالم يف المق مال صلل آخر الكالم يف اللغال
 هـ 28/4/1441 هـ 13/3/1438 د. أسامة بن محمد الشيبان سعودي  عبدالرحمن بن إبراهيم العجالن 

284 

تبيـين الحقـائق شـرح كنـز الـ قائق تخريج الفروع علل األصول من كتـاب 

ــ  يف مباحــ  دالالل األلفــاظ 743لرمــام فخــر الــ ين الزيلعــي تل: ـه

 .وحروف المعاين 

  هـ 14/6/1438 د. أكرم بن محمد أوزيقان  سعودي  بدر بن فراج آل النادر 

285 
تحقيق مذهب الحنابلة فيما اختلفوا فيه من المسـائل األصـولية يف مباحـ  

 .األلفاظ والترجيح واالجتهاد والتقلي دالالل 
  هـ 14/6/1438 د. محمد مصطفى رمضان  سعودية  غادة بنت عبدالرحمن البليهي

  هـ 16/5/1438 أ.د. عبداهلل بن سعد آل مغيرة سعودي  متعب بن فهد الحيان  .تعقبال أبي زرعة العراقي يف كتابه التحرير علل المنهاج للبيضاوي 286

287 
ــن أحمــ  الحســني  ــي ب ــع لعل ــل شــرح جمــع الجوام صــ ع الســواجع عل

ــافعي تل. ــر مباحــ   -  911الســمهودي الش ــل آخ ــاب صل ــن أول الكت م

  هـ 16/5/1438 د. عبداهلل بن عيسى العيسى سعودي  ماجد بن سعيد الكثيري



 الرسائل العلمية والبحوث التكميليةدليل 

 بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة

 

 

 

 .دراسة وتحقيقًا -التقلي  

  هـ 21/6/1438 د. عبداهلل بن عيسى العيسى سعودية  محمد العنزيسارة بنت  .القواع  والضوابط الفقهية المتعلقة بالمرأة 288

289 

تخريج الفروع علل األصـول مـن كتـاب الواضـح شـرح مختصـر الخرقـي 

ــن عمــر البصــري الضــرير تل ــ الرحمن ب جمعــًا - 684ألبــي طالــب عب

 .وتوثيقًا ودراسة

  هـ 14/6/1438 أ.د. عبداهلل بن سعد آل مغيرة سعودي  خالد بن رشيد الغامدي

290 
دراسة مقارسـة بكتابـه  -القواع  والضوابط الفقهية عن  ابن رجب الحنبلي  

 .القواع 
  هـ 14/6/1438 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودي  عبدالعزيز بن سعد الحقباين

 هـ 7/4/1441 هـ 14/6/1438 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودية  بثينة بنت أحمد السراح .يف كتاب الفوائ  شرح الزوائ  تعقبال األبناسي علل األسنوي 291

292 
جمعـا  -المسائل األصولية التي خالف فيهـا ابـن الهمـام المـذهب الحنفـي

 .وتوثيقا ودراسة
  هـ 6/7/1438 العكايلة د. توفيق بن عبدالرحمن  سعودية  لطيفة بنت محمد الحمدان 

293 
المسائل األصولية يف كتاب رموز الكنوز يف تفسير الكتاب العزيز للرسعني 

 .جمعًا ودراسة- هـ661الحنبلي تل
 هـ 25/4/1441 هـ 20/7/1438 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودية  أفنان بنت عبداهلل العمران

294 

الحاجـب يف شـرح المختصـر يف تعقبال قطب الـ ين الشـيرازي علـل ابـن 

 -أصول الفقه من ب اية مباحـ  االجتهـاد حتـل سهايـة مباحـ  التخصـي  

 .جمع ا ودراسة

  هـ 13/7/1438 د. توفيق بن عبدالرحمن العكايلة  سعودية  فاطمة بنت عبدالعزيز السحيباين
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  هـ 13/7/1438 د. أكرم بن محمد أوزيقان  سعودية  الحمرانالجوهرة بنت محمد  .الخبر واإلسشاء يف أصول الفقه والقواع  الفقهية 295

  هـ 13/7/1438 د. محمد مصطفى رمضان  سعودية  ريم بنت أبوبكر العمودي  .االستقرار وأثره يف المسائل األصولية 296

297 
دراســة سظريــة  -االســت الل باألدلــة المختلــف فيهــا علــل القواعــ  الفقهيــة 

 .تطبيقية
  هـ 20/7/1438 د. علي بن عبدالعزيز المطروديأ. سعودية  الدوسريأسماء بنت حسن 

298 

يف شرح صحيح  البخـاري  المسائل األصولية من كتاب الكواكب ال راري

للكرماين مقارسة بكتابه تالنقـود والـردود  مـن العمـوم والخصـوص وحتـل 

ا وتوثيق ا ودراسة -التعارض والترجيح  .-جمع 

  هـ 26/8/1438 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  سعد بن محمد القصيبي 

  هـ 26/8/1438 أ.د. هشام بن محمد السعيد  سعودية  فادية بنت كمال الحربي .-ةجمع ا ودراس-بالمنطوق والمفهومالقواع  والضوابط الفقهية المتعلقة  299

300 
-القواع  والضوابط الفقهيـة مـن كتـاب الـ رر السـنية يف األجوبـة النج يـة

 .-جمع ا ودراسة
 هـ 10/4/1440 هـ 26/8/1438 أ.د. محمد بن سليمان العريني  سعودي  إبراهيم بن عبدالكريم العليان 

301 
القواعـــ  والضـــوابط الفقهيـــة مـــن كتـــاب تهـــذيب المســـالك للفنـــ الوي 

 .-جمع ا ودراسة-هـ  453تل
  هـ 26/8/1438 د. عايض بن عبداهلل الشهراين  سعودية  خلود بنت محمد اليمني

302 
ـ  516القواع  الفقهية يف كتاب شرح السنة لرمام البغـوي تل جمعـًا  -ـه

 .–ودراسة 
  هـ 29/1/1439 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك  سعودية  شادن بنت محمد العجالن 

 هـ 19/4/1441 هـ 26/1/1439 أ.د. هشام بن محمد السعيد  سعودي  محمد بن فهد الزريقي تنبيهال القرايف األصولية يف كتابه سفائل األصول يف شـرح المحصـول مـن  303
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 .أول الكالم يف األوامر صلل آخر الكالم يف الخصوص

304 
التحرير تعقبال الشيخ محم  ابن عثيمين علل ابن النجار يف شرح مختصر 

 .جمعًا ودراسة
 هـ 25/8/1440 هـ 26/1/1439 د. دسوقي يوسف دسوقي نصر سعودية  خولة بنت محمد األحمد 

305 
ـهــ  592المســائل األصــولية عنــ  أبــي شــجاع ابــن الــ هان الشــافعي تل:

 .جمعا ودراسة
 إبراهيم توري

بوركينا  

 فاسو
  هـ 26/1/1439 د. دسوقي يوسف دسوقي نصر

  هـ 24/2/1439 حمد بن عبداهلل الحمادد.  سعودي  خبيب بن نجيب الشارخ .الشافعي علل قوادح االست الل بالسنة جمعا ودراسةأجوبة اإلمام  306

307 

ــاض  ــل ري ــاب الكــوثر الجــاري صل ــل األصــول مــن كت ــروع عل تخــريج الف

أحادي  البخاري لرمام الكوراين , دراسة مقارسة بكتابه ال رر اللوامع شرح 

 .الجوامعجمع 

  هـ 12/5/1439 أ.د. عبدالمحسن بن محمد الريس  سعودي  زيد بن عبداهلل الجربين 

  هـ 12/5/1439 د. دسوقي يوسف دسوقي نصر سعودية  هند بنت عبداهلل العبدالكريم  .جمعًا ودراسة –تنبيهال الطويف األصولية يف كتابه شرح مختصر الروضة   308

 هـ 6/8/1440 هـ 19/5/1439 د. عيسى بن محمد العويس سعودية  أسمهان بنت محمد العمري .األدلة المختلف فيهابناء األصول علل األصول يف  309

310 
القواعــ  الفقهيــة مــن كتــاب أســنل المطالــب شــرح روض الطالــب للشــيخ 

 .جمعًا ودراسة  -زكريا األسصاري 
  هـ 30/3/1439 د. علي بن عبدالعزيز المطروديأ. اندونيسي محمد نور خازن

  هـ 19/5/1439 د. طه سعد خليفة  فرنسي عمر شعيب .اآلراء األصولية التي سسبت صلل اإلمام الشافعي يف كتب الحنفية 311

  هـ 19/5/1439 طه سعد خليفة د.  سعودية  بتول بنت علي الربعتعقبال الكناين يف كتاب سواد الناظر وشقائق الروض الناضر علـل الطـويف  312
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 .جمع ا ودراسة -يف مختصر روضة الناظر

313 
تخريج الفروع علل األصول من كتاب كفاية النبيه شرح التنبيه البن الرفعة 

 .هـ 710تل
  هـ 24/6/1439 أ.د. هشام بن محمد السعيد  سعودية  هنال بنت عبدالعزيز القرعاوي

314 
كثرة االست الل بال ليل يف المسائل األصولية  دراسـة سظريـة تطبيقيـة علـل 

 .الكتاب والسنة
  هـ 16/7/1439 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودية  رزان بنت عبدالكريم التويجري

  هـ 7/8/1438 د. يحيى بن حسين الظلمي سعودي  قيس بن إسماعيل األنصاري .-جمعًا ودراسة–تعقبال الشيخ زكريا األسصاري علل جمع الجوامع  315

316 
المتعلقــة بــاللهو واللعــب والترفيــه جمعــًا القواعــ  والضــوابط الفقهيــة 

 .ودراسة
  هـ 16/7/1439 د. عيسى بن محمد العويس سعودية  مزنة بنت عبدالرحمن الفرهود 

317 
تعقبـال األسصـاري يف فـواتح الرحمـول علـل ابـن عبـ  الشـكور يف مســلم 

 .الثبول: من أول الكتاب صلل سهاية مسائل الحروف: جمعًا ودراسة
  هـ 7/8/1439 د. محمد مصطفى رمضان  سعودي  سعد بن محمد الزعاقي 

  هـ 30/7/1439 أ.د. وليد بن فهد الودعان  سعودي  محمد بن عبداهلل الدامغ  .-دراسة تأصيلية تطبيقية-تفاول داللة العموم  318

319 

بـن عبـ ا  الحنفـي  مشروع مرقاة األفكار شرح المنار لمحم  بن جربـاب

ـهــ من بــاب الصــريح والكنايــة صلــل سهايــة الكتــاب دراســة  975تل بعــ  

 .وتحقيقا

  هـ 11/3/1440 أ.د. عبداللطيف بن سعود الصرامي سعودية  فاطمة بنت يوسف السلمي 

  هـ 6/2/1440 د. أكرم بن محمد أوزيقان  سعودية  أفنان بنت وليد خان .آراء أبي جعفر الطحاوي األصولية 320



 الرسائل العلمية والبحوث التكميليةدليل 

 بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة

 

 

 

  هـ 20/2/1440 د. عيسى بن محمد العويس سعودية  شموخ بنت سعد القحطاين  .القواع  والضوابط الفقهية المتعلقة بالزمن 321

322 
تخريج الفروع علل األصول من كتاب االختيـار لتعليـل المختـار لعبـ  ا  

 .ه  جمعًا وتوثيقًا ودراسة683بن محم  الموصلي الحنفي تل
  هـ 6/4/1440 د. طه سعد خليفة  سعودي  عيسى جعفرينايف بن 

323 

ــن رســالن البلقينــي ــي حفــ  عمــر ب ــ  أب -724ت المســائل األصــولية عن

 هـ  يف كتابه الت ريب يف الفقـه الشـافعي المسـمل تبتـ ريب المبتـ ي 805

 .وتهذيب المنتهي  جمعًا ودراسة

  هـ 4/3/1440 د. محمد مصطفى رمضان  سعودية  علوة بنت أحمد األسمري

324 

التنبيهال والفوائ  األصولية يف كتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي: من 

ا  -بــاب الكــالم علــل المقــ مال صلــل سهايــة بــاب الحكــم والتكليــف  جمعــ 

 .ودراسة  

  هـ 6/4/1440 أ.د. عبدالسالم بن إبراهيم الحصين سعودية  خولة بنت محمد الزهراين 

325 
التنبيهال والفوائ  األصولية يف كتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي: من 

 .جمع ا ودراسة   -أول مباح  الكتاب صلل آخر مباح  العموم 
  هـ 6/4/1440 أ.د. عبدالسالم بن إبراهيم الحصين سعودية  بثينة بنت عبدالمحسن القاسم 

326 
التنبيهال والفوائ  األصولية يف كتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي: من 

 .جمع ا ودراسة   -باب االشتراك صلل سهاية الكتاب 
  هـ 6/4/1440 أ.د. عبدالسالم بن إبراهيم الحصين سعودية  بشائر بنت عمر المفدى

327 
األس لسـي المسائل األصولية يف كتاب البحر المحيط يف التفسير ألبي حيان 

 .جمع ا ودراسة -هـ  745ل:
  هـ 15/5/1440 أ.د. فيصل بن سعود الحليبي  سعودية  داليا بنت فيصل السروري
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328 

القواع  والضوابط الفقهيـة يف كتـاب اإلرشـاد صلـل سـبيل الرشـاد للشـريف 

جمعـًا  -هـ  428محم  بن أحم  بن محم  بن أبي موسل الهاشمي تل:

 .ودراسة

  هـ 15/5/1440 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد  سعودية  عبدالعزيز الحناكيسارة بنت 

  هـ 15/5/1440 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك  سعودية  أفراح بنت محمد التويجري .أثر القول بالتحكم يف المسائل األصولية 329

330 

تخريج الفروع علل األصـول مـن كتـاب فـتح بـاب العنايـة يف شـرح كتـاب 

هـ  دراسة مقارسة بكتابه توضيح المبـاين 1014النقاية لُمالَّ َعلي الَقاِري تل

 .وتنقيح المعاين 

  هـ 15/5/1440 د. طه سعد خليفة  سعودية  آالء بنت محمد النصري

331 
الشيخ محم  بـن صبـراهيم بـن القواع  والضوابط الفقهية يف فتاوى ورسائل 

 .جمعًا  ودراسة   –عب  اللطيف آل الشيخ 
  هـ 22/5/1440 د. خالد بن مساعد الرويتع  سعودي  عبدالرحمن بن عبداهلل الجاسر 

ا وتوثيق ا ودراسة   -الضوابط الفقهية عن  الحنابلة يف كتاب الطهارة 332   هـ 22/5/1440 محمد الدوسري أ.د. مسلم بن  سعودية  ريا بنت محمد اللحيدان  .جمع 

333 
تعقبال األسصاري علل ابن عب الشكور يف كتاب فواتح الرحمـول بشـرح 

 .جمعًا ودراسة -مسلم الثبول يف مباح  الكتاب والسنة 
  هـ 6/6/1440 د. أمل بنت عبداهلل القحيز سعودية  حصة بنت عبدالرحمن الزبن

334 
األصول يف شـرح المحصـول مـن تنبيهال القرايف األصولية يف كتابه سفائل 

 .أول الكالم يف الناسخ والمنسوخ صلل آخر الكتاب
  هـ 6/6/1440 أ.د. عبدالسالم بن إبراهيم الحصين كويتي سعود البنوان  بن محمد

  هـ 6/6/1440 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد  سعودية  السحيباينأسيل بنت سليمان -القواعـ  والضـوابط الفقهيـة المتعلقـة بـاألمر والنهـي والحقيقـة والمجــاز 335
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 .جمع ا ودراسة  

336 
ــاب  ــ  الســي  الشــريف الجرجــاين مــن خــالل كت المصــطلح األصــولي عن

 .دراسة تحليلية سق ية –التعريفال 
  هـ 27/6/1440 أ.د. فيصل بن سعود الحليبي  سعودي  أحمد بن سعد العبيسي

337 
القضـــايا "األحكـــام القضـــائية القواعـــ  والضـــوابط الفقهيـــة يف مجموعـــة 

 .جمعًا ودراسة - "التجارية
  هـ 11/7/1440 أ.د. هشام بن محمد السعيد  سعودية  لين بنت عبداهلل التويجري 

338 
التنبيهال والفوائ  األصولية يف كتاب البحـر المحـيط للزركشـي مـن ب ايـة 

 .جمعا ودراسة -الكتاب صلل سهاية مباح  القرآن
  هـ 17/8/1440 د. أمل بنت عبداهلل القحيز سعودية  أروى بنت عبدالعزيز الشربمي 

339 
التنبيهال والفوائ  األصولية يف كتاب البحـر المحـيط للزركشـي مـن ب ايـة 

 ودراسة. جمعًا –المفهوم صلل سهاية مباح  اإلجماع 
  هـ 11/7/1440 د. أمل بنت عبداهلل القحيز سعودية  نورة بنت فيصل القاسم 

  هـ 11/7/1440 د. علي بن عبدالعزيز المطروديأ. باكستاين عمر منير أحمد شاهد .دراسة تأصيلية تطبيقية-المقاص  الشرعية للزكاة  340

341 
القواع  والضوابط الفقهية المتعلقة بالقضايا الجزائية يف مجموعة األحكام 

 .القضائية
  هـ 18/7/1440 أ.د. مسلم بن محمد الدوسري  سعودية  لمياء بنت عبداهلل السبيعي

342 
الشـكور يف مســلم تعقبـال األسصـاري يف فـواتح الرحمـول علـل ابـن عبـ  

 .الثبول من مسائل أدوال التعليق صلل سهاية داللة اللفظ
  هـ 11/7/1440 د. محمد مصطفى رمضان  سعودية  سعد الثنيانبنت سعاد 

  هـ 25/7/1440 د. أكرم بن محمد أوزيقان  سعودي  إبراهيم بن خضير الخضيريتخريج الفروع علل األصول من كتاب تبيين الحقـائق شـرح كنـز الـ قائق   343
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يف مباحــ  األدلــة واالجتهــاد "ـهــ  743لرمــام فخــر الــ ين الزيلعــي تل: 

 .والتقلي  والتعارض والترجيح والحكم الشرعي وعوارضه

344 
األسئلة التي أوردها القرايف يف كتابه سفائل األصول من ب ايـة الكتـاب صلـل 

 .ضبط أبواب أصول الفقه : جمعًا ودراسة

    تسنيم بنت منيب بن إبراهيم 

 سيد فقير
  هـ 17/8/1440 د. دسوقي يوسف دسوقي نصر سودانية

345 
المحـيط األصول المسـتنبطة مـن فـروع اإلمـام الشـافعي مـن كتـاب البحـر 

 .للزركشي جمعًا وتوثيقًا ودراسة  
  هـ 25/7/1440 أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك  سعودي  مبارك بن محمد البواردي 

346 
القواع  والضوابط الفقهية يف تفسير اإلمام محم  بن جرير الطبري: جمعًا 

 .ودراسة
  هـ 10/8/1440 الشعالنأ.د. عبدالرحمن بن عبداهلل  مالية حليمة بنت توري موسى مابي

347 
التنبيهال والفوائ  األصولية يف كتاب البحر المحيط للزركشي من مباح  

 .العام صلل مباح  البيان والمبين: جمعًا ودراسة
  هـ 24/8/1440 د. عايض بن عبداهلل الشهراين  سعودية  روان بنت محمد الربيدي 

348 

ــا المســائل  ــف فيه ــة المختل ــاظ واألدل ــ الالل األلف ــة ب األصــولية المتعلةق

واالجتهــاد ومــا يتبعــه مــن كتــاب التوضــيح لشــرح الجــامع الصــحيح البــن 

 .هـ : جمعًا ودراسة804الملقن تل: 

  هـ 17/8/1440 د. عيسى بن محمد العويس سعودية  غادة بنت خالد آل فريان

349 

األثيـر مجـ  الـ ين أبـي السـعادال المسائل األصولية وتطبيقاتهـا عنـ  ابـن 

ا 606تل هـ  من خالل كتابه الشايف يف شرح مسـن  اإلمـام الشـافعي: جمعـ 

 .ودراسة  

  هـ 10/8/1440 د. أحمد بن عبدالرحمن المشعل  سعودية  أحالم بنت رده الحارثي
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350 
ــن منصــور  ــ  ب ــف ألحم ــت يف المختل ــاب النك ــائل األصــولية يف كت المس

 جمعا ودراسة.  : 534السمعاين تل
  هـ 24/8/1440 أ.د. فيصل بن سعود الحليبي  سعودي  العودة  عودة بن محمد 

  هـ 24/8/1440 د. أحمد بن عبدالرحمن المشعل  سعودية  أفنان بنت محمد اللحيدان  االعتبار وسفيه يف القواع  الفقهية: دراسة تأصيلية تطبيقية. 351

352 

عب ا  محم  بن الحسين الحسيني لشمل ال ين أبي  شرح معالم األصول

من أول الكتـاب صلـل سهايـة ـ  ه 650المتوىف عام  المعروف بقاضي العسكر

 .دراسة وتحقيقًا -باب العام والخاص 

  هـ 17/8/1440 أ.د. جميل بن عبدالمحسن الخلف  سعودية  نورة بنت عبد الرحمن المقرن

353 

محم  بن الحسن الحسـيني شرح معالم األصول لشمل ال ين أبي عب ا  

المعـروف بالقاضــي العســكر تمــن البــاب الرابــع يف المجمــل والمبــين صلــل 

 سهاية المخطوط  : تحقيقًا ودراسة.

  هـ 24/8/1440 د. وليد بن إبراهيم العجاجي سعودية  وفاء بنت أحمد الفيفي

354 
تعقبــال األصــفهاين علــل الــرازي يف الكاشــف عــن المحصــول مــن ب ايــة 

 الكتاب صلل باب االشتراك: جمع ا ودراسة .
  هـ 24/8/1440 د. خالد بن محمد عبيدات  سعودية  سارة بنت عبدالعزيز العجاجي

355 
التنبيهــال والفوائــ  األصــولية مــن كتــاب البحــر المحــيط للزركشــي تمــن 

 القياس حتل سهاية الكتاب  : جمع ا ودراسة.
  هـ 24/8/1440 د. أمل بنت عبداهلل القحيز سعودية  سهيلة بنت خالد الشايع

356 
القواع  والضوابط الفقهية يف مجموعة األحكام القضائية تقضـايا األحـوال 

 .جمعًا ودراسة : الشخصية
  هـ 24/8/1440 د. أحمد بن عبدالرحمن المشعل  سعودية  فاطمة بنت نزار الدريهم 
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357 
المحيط للزركشـي تمـن ب ايـة التنبيهال والفوائ  األصولية يف كتاب البحر 

 .جمعًا ودراسة   -مباح  اللغة صلل مباح  العام 
  هـ 24/8/1440 د. عيسى بن محمد العويس سعودية  فداء بنت موسى آل رقيب 

358 
تعقبال أبي زرعة العراقـي يف كتابـه التحريـر علـل المنهـاج للبيضـاوي مـن 

 جمع ا ودراسة . -واإلفتاءكتاب اإلجماع حتل سهاية مباح  االجتهاد 
  يف طور التسجيل د. ماجد بن عبداهلل الجوير  سعودية  عهود بنت عبداهلل الدباسي 

  هـ 29/2/1441 د. ماجد بن عبداهلل الجوير  سعودية  سهى بنت سلطان المطلق  جمع ا ودراسة . - أثر القياس علل سوازل المرأة 359

360 
جمعـًا  – كتـاب اإلبهـاج يف شـرح المنهـاجالتنبيهال والفوائ  األصولية يف 

 .ودراسة
  هـ 14/3/1441 د. ماجد بن عبداهلل الجوير  سعودية  نورة بنت محمد الشمراين 

361 
مـن  -جمع ا ودراسة   –األسئلة التي أوردها القرايف يف كتابه سفائل األصول 

 .الباب السابع يف اللغال صلل سهاية العموم
  هـ 29/2/1441 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودية  آالء بنت عبداهلل الهدلق 

362 
ا ودراسـة مـن  األسئلة التـي أوردهـا القـرايف يف كتابـه سفـائل األصـول جمعـ 

 .الترادف والتوكي ب اية الكالم يف اللغال صلل سهاية باب أحكام 
  هـ 28/3/1441 إيمان بنت عبداهلل الخميسد.  سعودية  عهد بنت إبراهيم الدوسري 

  يف طور التسجيل خالد بن مساعد الرويتع  د. سعودي  زياد بن نفيع السلمي .منهج الطويف يف شرح مختصر الروضة 363

364 
الشـافعية: جمعـًا اآلراء األصولية المنسوبة صلل اإلمام أبـي حنيفـة يف كتـب 

 .ودراسة  
  يف طور التسجيل محمد بن سليمان العريني أ.د.  سعودي  عبداهلل بن محمد المطلق 

  يف طور التسجيل إيمان بنت عبداهلل الخميسد.  سعودية  أريج بنت خالد السحيباين .منهج ابن عقيل يف كتابه الواضح يف أصول الفقه 365
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366 
كتاب التعليق الكبير يف المسائل الخالفيـة تخريج الفروع علل األصول من 

 .هـ‹ دراسة مقارسة بكتابه الع ة يف أصول الفقه458بين األئمة ألبي يعلل ›
  يف طور التسجيل حمد بن عبداهلل الضويحي .د. أأ سعودية  سارة بنت سليمان النغيمشي

367 
الهاشـمي القواع  والضوابط الفقهية يف كتاب رؤوس المسائل ألبي جعفر 

 .  جمع ا ودراسة470تل
  يف طور التسجيل أحمد بن محمد السراح  أ.د. سعودية  سلمى بنت سعد الدوسري

368 
األسئلة التي أوردها القرايف يف كتابه سفائل األصول من البـاب الخـامل يف 

 .االشتراك صلل سهاية الباب السادس يف الحقيقة والمجاز: جمع ا ودراسة
  يف طور التسجيل عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعلأ.د.  سعودية  الرشيديوفاء بنت فالح 
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 ثالثًا

 البحوث التكميلية 

 

 هـ 17/7/1437 هـ 15/7/1436 أ.د. جميل بن عبدالمحسن الخلف  سعودي  محمد الخنين مصعب بن  .دراسة استقرائية تطبيقية -مقاص  الشريعة عن  اإلمام أحم    1

2  
 –التوقف يف المسائل األصولية يف االجتهاد والتقلي  والتعارض والتـرجيح 

 .جمعا وتوثيقا ودراسة
 هـ 10/8/1436 هـ 8/2/1436 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودي  بدر معيض العماري

 هـ 20/8/1438 هـ 20/4/1436 أ.د. وليد بن فهد الودعان  سعودي  محمد بن موسى الحازمي  .اإلسالم وأثره يف المسائل األصوليةوصف   3

 هـ 7/4/1439 هـ 15/7/1436 د. يوسف بن سليمان العاصم سعودي  ناصر بن عبدالعزيز الزير . جمعا ودراسة  -التمثيل للمسائل األصولية المتعلقة بالحكم الشرعي   4

 هـ 27/6/1437 هـ 10/8/1436 أ.د. هشام بن محمد السعيد  سعودي  علي بن عقيل السهيمي . قلب ال ليل دراسة سظرية تطبيقية من خالل شرح مختصر الروضة للطويف   5

 هـ 16/1/1438 هـ 10/8/1436 أ.د. أحمد بن محمد العنقري سعودي  محمد بن فارس الثنيان  .رأي الخبير يف تحقيق المناط  6

7  
مقاص  الشارع عن  الطويف يف كتابه االستصـارال اإلسـالمية يف كشـف شـبه 

 .جمعا ودراسة -النصراسية
 هـ 19/2/1439 هـ 10/6/1436 د. عبداهلل بن عيسى العيسى كويتي سليم بن أنور السليم 

 هـ 11/2/1439 هـ 15/7/1436 د. أكرم بن محمد أوزيقان  سعودي  علي بن صالح الفوزان  . ودراسة جمعا  -التمثيل للمسائل األصولية المتعلقة باإلجماع والقياس   8

9  
ــالمرأة يف النظــام الســعودي مــن خــالل  ــة الخاصــة ب تأصــيل المــواد النظامي

 .القواع  والضوابط الفقهية
 هـ 18/8/1438 هـ 9/1/1438 د. عايض بن عبداهلل الشهراين  سعودي  عبدالرحمن بن محمد العيسى
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10  
التعارض وطرق دفعه يف كتاب كشـف اللثـام شـرح عمـ ة األحكـام لرمـام 

 .هـ1188شمل ال ين محم  بن أحم  بن سالم السفاريني المتوىف سنة 
 هـ 18/8/1438 هـ 9/1/1438 أ.د. هشام بن محمد السعيد  سعودي  فهد بن سعد آل وذيح 

11  
كتابـه سهايـة الوصـول يف سقض الـ ليل عنـ  الشـيخ صـفي الـ ين الهنـ ي يف 

 .يف مسائل دالالل األلفاظ -دراية األصول 
 هـ 9/5/1438 هـ 11/7/1437 أ.د. عبداهلل بن سعد آل مغيرة سعودي  مصعب بن أحمد الدهيشي

 هـ 26/3/1440 هـ 11/7/1437 سليمان العاصمد. يوسف بن  سعودي  عبداهلل بن علي الهتاين  . جمعا ودراسة -التمثيل للمسائل األصولية المتعلقة بالمنطوق والمفهوم   12

 هـ 29/3/1439 هـ 11/7/1437 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل سعودي  عبداهلل بن عبدالرحمن الحمود  . جمعا ودراسة -التمثيل للمسائل األصولية المتعلقة بالعام والخاص   13

14  
جـامع العلـوم القواع  والضوابط الفقهية عن  ابن رجـب الحنبلـي يف كتابـه 

 .والحكم
 هـ 13/6/1440 هـ 13/5/1437 أ.د. محمد بن سليمان العريني  مصري مصطفى   عبدالعزيز محمد

15  
 -التمثيل للمسـائل األصـولية المتعلقـة بـاألمر والنهـي والمجمـل والمبـين

 .جمعا ودراسة
 هـ 21/8/1439 هـ 16/5/1438 د. محمد مصطفى رمضان  سعودي  فالح بن مسفر القحطاين 

 هـ 23/3/1439 هـ 30/5/1438 د. عايض بن عبداهلل الشهراين  سعودي  أحمد بن عبدالعزيز الجريوي .جمعا ودراسة -القواع  الفقهية المتعلقة بالماسع  16

17  
ــا    ــف فيه ــة المختل ــة باألدل ــل للمســائل األصــولية المتعلق ــا  -التمثي جمع

 .ودراسة
 هـ 4/9/1440 هـ 15/7/1436 أ.د. عبداهلل بن سعد آل مغيرة سعودي  سعود بن عبدالعزيز العمر 

18  
است الل األصوليين بقول الصحابي يف مسائل الحكـم الشـرعي والتكليـف 

ا وتوثيقا ودراسة  –واألدلة المتفق عليها  .جمع 
 هـ 23/1/1438 هـ 8/7/1436 د. محمد مصطفى رمضان  سعودي  بندر بن معيض المسردي القحطاين 
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19  

األصـوليين بقـول الصـحابي يف مسـائل النسـخ واألدلـة المختلـف است الل 

 –فيها ودالالل األلفاظ واالجتهاد والتقلي  والفتوى والتعارض والتـرجيح

ا وتوثيقا ودراسة  .جمع 

 هـ 19/6/1437 هـ 8/7/1436 د. محمد مصطفى رمضان  سعودي  عمر بن عبدالعزيز الغزي

20  
ــرق  ــة بطـ ــة المتعلقـ ــ  الفقهيـ ــام القواعـ ــام يف سظـ ــل األحكـ ــراض علـ االعتـ

 .المرافعال الشرعية السعودي
 هـ 13/8/1438 هـ 25/7/1437 د. عبداهلل بن عيسى العيسى سعودي  عبدالملك بن عبداهلل البازعي 

21  
سقض الـ ليل عنـ  صـفي الـ ين الهنـ ي يف كتابـه: سهايـة الوصـول يف درايـة 

 .والنسخ واإلجماع األصول  يف مسائل: داللة فعل النبي 
 هـ 18/8/1438 هـ 25/7/1437 أ.د. هشام بن محمد السعيد  سعودي  عبداهلل بن محمد حمدي 

 هـ 6/8/1439 هـ 11/2/1437 د. خالد بن محمد عبيدات  سعودي  حسن بن صديق جغدمي  . جمعًا ودراسة -التمثيل للمسائل األصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح    22

 هـ 12/8/1438 هـ 13/1/1437 أ.د. عبدالمحسن بن محمد الريس  سعودي  محمد بن عبداهلل الهزاع  . جمعًا ودراسة -التمثيل للمسائل األصولية المتعلقة باالجتهاد والتقلي    23

24  
الفقهية المتعلقـة بـإجراءال اإلثبـال يف سظـام المرافعـال الشـرعية القواع  

 .السعودي
 هـ 13/8/1438 هـ 26/6/1437 أ.د. وليد بن فهد الودعان  سعودي  أحمد بن حسن النجيمي

25  
سقـض الـ ليل  عنــ  صـفي الــ ين الهنـ ي يف كتابـه سهايــة الوصـول يف درايــة 

 .الحكم الشرعيمن أول الكتاب صلل سهاية مسائل -األصول
 هـ 14/3/1441 هـ 21/6/1438 د. وليد بن إبراهيم العجاجي سعودي  جابر بن علي الخرباين 

26  
التعقبــال األصــولية للشــيخ عبــ الرزاق عفيفــي علــل اآلمــ ي يف كتابــه 

 اإلحكام يف أصول األحكام: من أول الكتاب حتل سهاية ال ليل الثاين: السنة
  هـ 21/6/1438 أ.د. هشام بن محمد السعيد  سعودي  المربد عبدالمجيد بن عبدالرحمن  
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27  
تعقبال أحم  الشيرازي يف كتابه اإلبهاج يف شرح المنهاج علـل البيضـاوي  

 .من أول الكتاب صلل سهاية باب األمر والنهي
 هـ 27/2/1440 هـ 6/8/1438 د. يوسف بن سليمان العاصم سعودي  بندر بن سالم األسلمي 

28  
الشيرازي يف كتابه اإلبهاج يف شرح المنهاج علـل البيضـاوي  تعقبال أحم  

 .من باب العموم والخصوص صلل سهاية كتاب اإلجماع
 هـ 30/7/1439 هـ 6/8/1438 د. يوسف بن سليمان العاصم سعودي  صابر بن علي الزهراين 

29  
تعقبال أبي زرعة ابن العراقي يف كتابه الغيـ  الهـامع علـل الزركشـي  مـن 

 .جمعا ودراسة - ب اية كتاب القياس حتل سهاية كتاب االجتهاد
 هـ 24/7/1439 هـ 13/8/1438 د. أحمد بن عبدالرحمن المشعل  سعودي  جاراهلل بن عبداهلل الجاراهلل

30  

علــل اآلمــ ي يف كتابــه التعقبــال األصــولية للشــيخ عبــ الرزاق عفيفــي 

اإلحكام يف أصول األحكام: من ال ليل الثال : اإلجماع صلل آخـر مباحـ  

 .التخصي  

 هـ 9/4/1440 هـ 13/8/1438 د. عيسى بن محمد العويس سعودي  أحمد بن عوض الجمعة 

31  
تعقبال أحم  الشيرازي يف كتابه اإلبهـاج علـل البيضـاوي  مـن أول كتـاب 

 .الكتابالقياس صلل سهاية 
 هـ 23/8/1440 هـ 13/8/1438 خالد بن محمد عبيدات د.  سعودي  حمد بن محمد الصالح 

32  

زيادال السيوطي يف شرح الكوكب الساطع علل السبكي يف جمع الجوامع 

جمعــا  -مــن أول المق مــة يف أصــول الفقــه حتــل سهايــة الحقيقــة والمجــاز

 .ودراسة

 هـ 6/8/1439 هـ 12/1/1439 عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعلأ.د.  سعودي  طارق بن عتيق الدوسري

33  
زيادال السيوطي يف شرح الكوكب الساطع علل السبكي يف جمع الجوامع 

 .جمعا ودراسة -من ب اية باب الكتاب صلل سهاية المجمل
 هـ 7/8/1439 هـ 12/1/1439 أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل جزائري أسعد  بن محمد األنصاري 
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34  
زيادال السيوطي يف شرح الكوكب الساطع علل السبكي يف جمع الجوامع 

 .من كتاب البيان صلل سهاية كتاب السنة
 هـ 25/3/1440 هـ 12/1/1439 د. يوسف بن سليمان العاصم سعودي  عبداهلل بن مبارك آل حميدان 

35  
الجوامع زيادال السيوطي يف شرح الكوكب الساطع علل السبكي يف جمع 

 .جمعا ودراسة -من ب اية كتاب اإلجماع صلل سهاية كتاب االجتهاد 
 هـ 26/8/1440 هـ 19/1/1439 د. أكرم بن محمد أوزيقان  سعودي  ماجد بن علي الجاسر

 هـ 22/2/1441 هـ 2/3/1439 عبدالمحسن بن محمد الريس أ.د.  سعودي  عبداهلل بن عبدالعزيز الهبدان  .جمعا وتوثيقا ودراسة -آراء أبي عب ا  العب ري األصولية  36

37  

التعقبــال األصــولية للشــيخ عبــ الرزاق عفيفــي علــل اآلمــ ي يف كتابــه 

اإلحكــام يف أصــول األحكــام مــن ب ايــة المطلــق والمقيــ  صلــل سهايــة األدلــة 

 .جمعا ودراسة -المختلف فيها

 هـ 18/3/1440 هـ 16/3/1439 د. أكرم بن محمد أوزيقان  سعودي  مدين بن إبراهيم بن شقيران 

38  
التمثيل للمسائل األصولية المتعلقة بـالمطلق والمقيـ  والحقيقـة والمجـاز 

 .جمعًا ودراسة
 هـ 25/3/1440 هـ 17/6/1439 د. محمد مصطفى رمضان  سعودي  عبدالوهاب بن عبداهلل القحطاين 

39  
كتابـه: سهايـة الوصـول يف سقض ال ليل عن  الشـيخ صـفي الـ ين الهنـ ي يف 

 . دراية األصولتمن مسائل األخبار حتل سهاية الكتاب
  هـ 2/7/1439 عبد المحسن بن محمد الريس أ.د. سعودي  سليمان بن محمد الخليفة 

40  

ــه  ــ ي يف كتاب ــل اآلم ــي عل ــرزاق عفيف ــ  ال ــال األصــولية للشــيخ عب التعقب

الثالثـة: يف المجتهـ ين وأحـوال من القاعـ ة  "اإلحكام يف أصول األحكام"

 .المفتين صلل آخر الكتاب

  هـ 9/7/1439 د. توفيق بن عبدالرحمن العكايلة  سعودي  فارس بن خالد آل سليمان 

  هـ 4/3/1440 د. محمد مصطفى رمضان  سعودي  الشهراين عبداهلل بن سعيد تعقبـال السـيوطي يف شــرح الكوكـب الســاطع علـل ابــن السـبكي يف جمــع   41
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 .من أول الكتاب صلل سهاية كتاب االجتهاد -الجوامع 
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