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اآلاىطــــــــــــــــــــــــــــــــــىع                         
 

الصفدـــــت

7طلُمان بً عبدهللا أبا الخُل / ألاطخاذ الدكخىز  هُئت كباز العلماء عظى  الجامعتجلدًم معالي مدًس 
9مدمىد بً طلُمان آل مدمىد/ الدكخىز  العلميجلدًم وكُل الجامعت للدزاطاث العلُا والبدث 

ص اآلالبل/ جلدًم عمُد البدث العلمي الدكخىز  11عبدالسخمً بً عبد العٍص
 15العلىم الشسعُت

ت وألادبُت 153العلىم اللغٍى
235العلىم إلا�سانُت والاجخماعُت والخطبُلُت

307ألادلت والفهازض
321بدىر اآلاؤجمساث والىدواث

339كشافاث الدلُل

احملتويات





اجلامعة عضو هيئة كبار العلناءمدير معالي 
األستاذ الدكتور سلينان بن عبداهلل أبا اخليل

ت أشكى على والظالم والصالة ٌعلم، لم ما إلاوظان علم بالللم علم الري هلل الحمد       ت ومعلم البًر  وصحبه  آله وعلى عبدهللا بً مدمد هبِىا البشٍس
    :بعد أما الدًً، ًىم إلى بئخظان جبعه ومً

 الباخثين معاشس   على جخفى ل  بالغت أهمُت مً له آلاا فائلت؛ عىاًت العلمي البدث حاهب أولذ إلاطالمُت طعىد بً مدمد إلامام حامعت فئن      
 الظعىدًت العسبُت اآلاملكت في والجامعاث العالي الخعلُم مجلع هظام في وزد ما جدلم برلك وهي السخب، اآلاُدان بهرا صلت لهم ومً والدازطين

عت هدي على حعمل وزلافُت، علمُت مؤطظاث الظعىدًت الجامعاث أن   على مىه ألاولى اآلاادة هصذ الري  الظُاطت بدىفُر وجلىم إلاطالمُت الشَس
 هؼاق في اآلاجخمع وخدمت واليشس  والترحمت بالخألُف واللُام العلمي، بالبدث والجهىض العلُا، والدزاطاث الجامعي الخعلُم بخىفير  الخعلُمُت

   .اخخصاصها
 اآلاعسفُت الحلىل  جثري  التي والدزاطاث الكخب مً العدًد وشس  مً مكىتها خاصت وزعاًت بالغا اهخماما العلمي اليشس  إًالء على الجامعت وخسصذ
   .إلحها ومفُد حدًد كل وجظُف

 ما إلى للىصىل  لهم مِظسا لُكىن  (العلمي البدث عمادة إصدازاث دلُل) العلم وػالب والباخثين الدازطين أًدي بين جظع الجامعت هي وها       
   .جخصصهم مجال في جىفعهم وبدىر ودزاطاث كخب مً إلُه ًدخاحىن 
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 أمسها، ولة شكس  هللا شكس  مً وإن أل  شكسا، خلها هىفي ول  خصسا، لها وظخؼُع ل  كثيرة بىعم علُىا مً الري حعالى هللا ليشكس  وإهىا
ص بً طلمان اآلالك فينبالشس  الحسمين خادم اآلافدي ملُكىا زأطهم وعلى السشُدة وكُادجىا  الظمى  صاخب عهده ولي وطمى  ،عبدالعٍص

ص بً هاًف بً مدمد ألامير  اآلالكي ص بً طلمان بً مدمد ألامير  اآلالكي الظمى  صاخب العهد ولي ولي وطمى  ،عبدالعٍص  خفظهم- عبدالعٍص
 على اآلاللاة زطالتها أداء طبُل في إلاطالمُت طعىد بً مدمد إلامام لجامعت ومادي معىىي  طخي دعم مً ًبرلىهه ما على -حمًُعا هللا

.اآلاركىزة اآلاشكىزة حهىده على  الخعلُم وشٍس  آلاعالي مىصىل  والشكس  .والىػً واآلالُك الدًً لخدمت عاجلها
 ،مدمىد آل طلُمان بً مدمىد / الدكخىز  ألاطخاذ العلمي والبدث العلُا للدزاطاث الجامعت وكُل طعادة أشكس  أن هىا ًفىججي ول

ص بً عبدالسخمً/الدكخىز  العلمي البدث عمُد وطعادة .العلمي البدث مجال في حهىد مً ًبرلهه ما على ،اآلالبل عبدالعٍص
 هبِىا وأصفُائه، خلله خير  على والظالم والصالة الىفيرة، وآلئه الكثيرة، وعمه على وباػًىا وظاهًسا وآخًسا أولً  حعالى هلل والحمد      

ًدا كثيًرا حظلُما وطلم عبدهللا بً مدمد   .الدًً ًىم إلى مٍص
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اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلنيوكيل 
حمنود بن سلينان آل حمنود/ الدكتور

 
:بعد أما بعده، هبي ل  مً على والظالم والصالة وخده، هلل الحمد     

 عىاًت واليشس  والترحمت والخألُف العلمي البدث وجىلي وأهله، العلم ججاه بىاحبها جظؼلع إلاطالمُت طعىد بً مدمد إلامام حامعت فئن     
.كبري 

 الخدكُم وججخاش  لليشس  جسشح التي والكخب والبدىر العلمُت السطائل وشس  على اآلااطُت ألاعىام في العلمي البدث عمادة دأبذ وللد     
ىص ى العلمي .بيشسها ٍو

 ما على لُؼلعىا العلم وػالب الباخثين أًدي بين لخظعه (العلمي البدث عمادة إصدازاث دلُل) جصدز العلمي البدث عمادة هي وها     
.العلمُت اآلاكخبت إزساء شأنها مً علمُت وكخب وبدىر أػسوخاث مً وشس 

 خؼؽ وفم على كان بل مسججال، أمًسا ًكً لم إلاطالمُت طعىد بً مدمد إلامام حامعت في وشس  ما أن إلى ٌشاز  أن بمكان ألاهمُت ومً     
 ألاولىٍاث جلك مساحعت بصدد آلان وهدً الجامعت، في العلمُت ألاكظام مً كظم لكل العلمي البدث أولىٍاث على وبجي العلمي، اليشس 

ا جدكًُما جدكُمها بعد ألاكظام مً اآلادددة ألاولىٍاث مً هابعت حدًدة أولىٍاث وإصداز  ًُ .علم
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 ألاكظام لبعع ًخضح أن ومجها لليشس، اآلاظخلبلُت هاؼخؼ علُه فخبجي اآلايشىز، هخاحها في ألاكظام جىظس  أن مجها كثيرة فىائد له الدلُل هرا إن
 ووحىد هفظه، باآلاىهج الباخثين أكالم اعخىزتها التي اآلاىطىعاث على الاػالع ومجها الجامعت، في العلمي اليشس  خسكت في ميظىبحها مشازكت وظبت

 والىىعُت الكمُت الاججاهاث وعسف أن ومجها الجاد، العلمي بالبدث ًدىاولها مً اهخظاز  في شالذ ول  الباخثىن، ًؼسكها لم أخسي  مىطىعاث
     .إلاطالمُت طعىد بً مدمد إلامام حامعت في العلمي لليشس 

 على العلمي اليشس  طبُل في العلمي البدث عمادة في ممثلت إلاطالمُت طعىد بً مدمد إلامام حامعت مً برلذ التي الجهىد ًظهس  الدلُل هرا إن
ــص  حظــتهدف الخــي الجهــىد لدعــم كائمت شالذ ل  فالحاحــت ذلك ومع أعىام، عدة مدي  به والسقي جؼىٍــسه، فــي وإلاطــهام العلمي، اليشس  مكاهــت حعٍص

 على ببعُد ذلك وما لليشس، صالحت لخكىن  العلمُت ألاكظام حمُع في العلمُت ألابدــاث كفــاءة زفــع علــى العمــل وطــسوزة به، الالئم اآلاكان إلى
لت حامعخىا   .العٍس

ص  بىاء مجال في مهمت خؼىاث إلاطالمُت طعىد بً مدمد إلامام حامعت خؼذ للد       الخؼىاث هره مكىذ وكد العلمي، البدث مىظىمت وحعٍص
  بالخخؼُؽ وعىِذ العلمي، البدث لدعم إمكاهاتها حمُع الجامعت  سخسث خُث اآلاجال، هرا في مجها اآلاسجلبت باألدواز  الجهىض مً الجامعت

ص  بغُت مبادزاث عدة إلاط�راجُ�ي،وإػالق .العلمي للبدث اآلاؤطظُت البيُت  حعٍص
فين الحسمين بالد في علُىا أوعم الري حعالى هللا أشكس  اآلالام هرا وفي       والخؼىٍس  الخىمُت زافدا وهما وإلاًمان ألامً وعمت :مجها كثيرة، بىعم الشٍس

 ملُكىا زأطهم وعلى السشُدة وكُادجىا أمسها، ولة شكس  هللا شكس  ومً به، ًخصل ما وكل العلمي البدث وجؼىٍس  والخعلُم، العلم طلم في والسقي
ص، عبد بً طلمان اآلالك الشسفين الحسمين خادم اآلافدي ص، بً هاًف بً مدمد ألامير  اآلالكي الظمى  صاخب عهده ولي وطمى  العٍص  وطمى  عبدالعٍص

ص بً طلمان بً مدمد ألامير  اآلالكي الظمى  صاخب العهد ولي ولي  أهمُت على ملام كل في ًؤكدون  فخئىا ما الرًً -حمُعاً  هللا خفظهم - عبدالعٍص
ص  .الظعىدًت العسبُت اآلاملكت في الشاملت الخىمُت لخدلُم وحسخيره العلمي البدث حعٍص

.عامت الظعىدًت العسبُت اآلاملكت وبجامعاث خاصت الجامعت بهره وعىاًت اهخمام مً ًىلُه ما على  الخعلُم وشٍس  آلاعالي مىصىل  والشكس      
 البدث ٌظاهد الري الخُل أبا عبدهللا بً طلُمان /الدكخىز  ألاطخاذ العلماء كباز  هُئت عظى  الجامعت مدًس  معالي أشكس أن هىا ًفىججي ول 

ص  بً عبدالسخمً/الدكخىز  العلمي البدث عمُد لظعادة الىافس  والشكس  الجامعت، مىاطباث مً مىاطبت كل في العلمي  معه ومً اآلالبل عبدالعٍص
.وجىفُله حعالى هللا بدمد الغساء الجامعت هره في كبيًرا جؼىًزا ٌشهد الري العلمي البدث خلل في العاملين مً
.وآله مدمد وهبِىا طُدها على والظالم والصالة وآلئه، وعمه على حعالى هلل والحمد     
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11

عنيد البحث العلني
عبدالرمحن بن عبد العزيز املقبل/ الدكتور 

 
وطلم وصحبه آله وعلى ألامي الىبي هللا زطىل  على والظالم والصالة هلل، الحمد    
... ، بعد أما    
 البدث عمادة فئن مجها، إلافادة طبل وجِظير  وبثها ووشسها وإهخاحها اآلاعسفت جىلُد على ًلىم الري اآلاجخمع هى  اآلاعسفت مجخمع كان فئذا    

 بصىزتها طىاء والعلمُت، والاحخماعُت وإلاوظاهُت واللغىٍت الشسعُت العلىم مخخلف في اآلاعسفت ووشس  إهخاج على وشأتها مىر دأبذ العلمي
ت .الخؼبُلُت مأ الىظٍس

ت الجهىد هره اهخظمذ وكد     ع مبادزاث شكل في ألاخيرة الظىىاث في العمادة في الفكٍس  البدث عملُت إزساء إلى تهدف وعلمُت، بدثُت ومشاَز
 .اآلاجخمع في الصلت ذاث اآلاؤطظاث مع البدثُت الشساكت وإلى الباخثين، وجدفيز  حصجُع وإلى عامت، واآلاملكت خاصت إلامام حامعت في العلمي

.وغيرها ... البدثُت، اآلاشسوعاث وجمىٍل البدثي، الخميز  وحائصة العلمي، اليشس  بسهامج  :اآلابادزاث هره زأض وعلى
 اآلاخميزة، الجامعُت السطائل ووشس  واآلادللت، واآلاترحمت، اآلاؤلفت، الكخب مً عدًد في جمثل مكثف، وبدثي علمي وشاغ كله ذلك عً هخج وكد

 العسبُت، والعلىم الشسعُت، العلىم جخصصاث في مدكمت علمُت مجالث أزبع إهخاج وأخيًرا والفهازض، وألادلت اآلاعاحم مً اآلاسحعُت واآلاصادز 
.والاحخماعُت إلاوظاهُت والعلىم التربىٍت، والعلىم

      



عد  مىر العلمي البدث عمادة علُه جىفسث الري والبدثي العلمي اليشاغ لهرا عاكظت مسآة أًدًىا، بين الري الدلُل َو
 الصادزة اآلاعلىماث ومصادز  الفكسي  بالىخاج وإلاعالم الخعٍسف إلى اآلاشسوع هرا ويهدف .الظؼىز  هره كخابت وختى وشأتها

     .اآلاعلىماث مصادز  أهماغ حمُع وفي اآلاعسفُت، الخخصصاث حمُع في العمادة، عً واآلايشىزة
 لإلفادة الجادة واآلاداولت والخكساز  الاشدواحُت ججىب خُث مً العلمي، البدث عمادة ومهام أهداف مع الدلُل هرا أهمُت وجخفم

 على ٌظاعد بما أهدافها؛ وجدلُم واهخماماتها الجامعت بخخصصاث اآلاخعللت البدىر وإعداد الظابلت، وألابدار الدزاطاث مً
اث وجددًد الخؼؽ ووطع الظُاطاث واكتراح العلمي اليشس  بسهامج فعالُت .بالجامعت العلمي البدث مجال في ألاولٍى

شخمل     ت اآلاعسفت مىطىعاث حمُع في العمادة إصدازها على جىفسث التي إلاصدازاث على الدلُل َو  جىظُم جم وكد .البشٍس
ت والعلىم الشسعُت، العلىم :هي عٍسظت، مىطىعُت كؼاعاث خمظت في الدلُل  والاحخماعُت إلاوظاهُت والعلىم وألادبُت، اللغٍى

 اللؼاعاث مً كؼاع كل داخل الفكسي  الىخاج إصدازاث جىظُم وجم .والىدواث اآلاؤجمساث وبدىر والفهازض، وألادلت والخؼبُلُت،
 خكمهم في ومً اآلاؤلفين مً) الباخثين أطماء مً بكل كشافاث، خمظت الدلُل بجهاًت ألحلىا كما .إلاصداز لعىىان وفلا الظابلت،

ً ،(إلخ ... واآلاترحمين، اآلادللين مً  كشاف و  الخدلُم، أو  البدث مدل الترازُت الكخب مؤلفي كشاف و  إلاصدازاث، وعىاٍو
ً .اآلاىطىعاث كشاف وأخيًرا الخدلُم، أو  البدث مدل الترازُت الكخب عىاٍو

 :وهي إلاصداز  هرا عً الكاملت الببلُىحسافُت البُاهاث جىفير  أًًظا جم إصداز، كل عً واف ملخص جلدًم ذلك على ًصاد     
ا اآلاظؤولين وأطماء العىىان،  وعىىان اآلاجلداث، أو  الصفداث وعدد اليشس، وطىت اليشس، وبُاهاث وغيرهم، اآلاؤلفين مً فكسًٍ
.الظلظلت داخل إلاصداز  وزكم وحىدها خالت في الظلظلت

ًفا الدلُل هرا هلدم إهىا     ت العلمُت باآلاجهىداث حعٍس  مً وإطهاًما عامت، العلمي للمجخمع خدمتً  العلمي؛ البدث لعمادة والفكٍس
.خاصت اآلاملكت في اآلاعسفت مجخمع صسح في لبىت وطع في العمادة

.كثيراً  حظلُماً  وطلم وصحبه آله وعلى مدمد هبِىا على اللهم وصل   الظبُل، طىاء إلى الهادي طبداهه وهى  ، اللصد وزاء مً وهللا
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حملة إحصائية عن إصدارات عنادة البحث العلني 

% عدد إلاصدازاث اللؼاع اآلاىطىعي

43.4 135 العلىم الشسعُت

25.4 79 العلىم اللغى�ت وألادبُت

22.5 70 العلىم إلا�سانُت والاجتماعُت والتؼبُلُت

3.6 11 ألادلت والفهازض

5.1 16 بدىر اآلاؤجمساث والىدواث

100 311  املـجنـــــوع
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محمد األنور السهنوتً
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. سٌرته، منهجه، آراإه فً اإللهٌات: ابن قٌم الجوزٌة 

من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )ص 125. م 1987/ هـ  1407سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 
13.)

 أنواع لجمٌع شاملة الجوانب، متعددة اآلفاق، رحبة (هللا رحمه) الجوزٌة قٌم ابن ثقافة كانت
 والتفسٌر الكبلم وعلم التوحٌد درس فقد والشام؛ مصر بببلد عصره فً ازدهرت التً العلوم

 القٌم ابن حٌاة وكانت .العلوم من وؼٌرها والنحو واللؽة والفرابض وأصوله والفقه والحدٌث
 فلم بالهٌكل؛ الروح ارتباط بالثانٌة األولى ارتبطت حٌث العلمٌة، لحٌاته صادقة ترجمة العملٌة
 تعلًٌما ذلك على والمثابرة وخدمته، العلم محٌط عن التارٌخ سجلها التً وأنشطته أعماله تخرج
 على االعتماد :والتؤلٌؾ البحث فً القٌم ابن منهج خصابص أهم ومن .وتؤلًٌفا ودرًسا وإقراءً 

 واالستٌعاب سواهم، من على (علٌهم هللا رضوان) الصحابة أقوال وتقدٌم والسنة، الكتاب أدلة
 الذي الرأي تؤٌٌد فً والبراعة فكره فً االنتقاء بطابع ٌتمٌز كما واالستطراد، والشمول،

اآللهٌات مجال فً القٌم ابن عالجها التً االعتقادٌة المسابل أهم ومن .الدلٌل له وٌشهد ٌختاره
 واألسماء تعالى، هللا وجود على االستدالل :هً مسابل أربع - الكتاب هذا مإلؾ بحسب –

  .تعالى هللا ورإٌة الخبرٌة، والصفات والصفات،
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صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. إتحاؾ أهل اإلٌمان بدروس شهر رمضان

(4رسابل إرشادٌة ؛ . )ص 159. م 1988/ هـ  1408اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 والحث المبارك، رمضان شهر بفضابل التذكٌر تتضمن والصٌام، رمضان شهر حول دروس  
 المتعلقة الفقهٌة األحكام بعض إلى واإلشارة ولٌالٌه، أٌامه واؼتنام فٌه، واالجتهاد الجد على

 شهر أوقات به تشؽل أن ٌنبؽى وما رمضان، شهر دخول به ٌثبت ما وبٌان والقٌام، بالصٌام
 صوم فرض ومتى وفوابده، الصٌام فضابل وبٌان وأحكامها، الترواٌح وصبلة رمضان،
 الصٌام، وآداب الصٌام، فً والنٌة ونهاٌته، الٌومً الصٌام وبداٌة األمة، على رمضان
 األعمال فى االجتهاد زٌادة على والحث الصوم، بقضاء المتعلقة واألحكام الصوم، ومفسدات
 القدر، لٌلة فضل وبٌان االعتكاؾ، أحكام وبٌان رمضان، من األخٌرة العشر فى الصالحة

.الفطر صدقة أحكام وبٌان التطوع، صوم وبٌان
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عبدالعزٌز بن سطام بن عبدالعزٌز آل سعود
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض . 1ط. اتخاذ القرار بالمصلحة

(1سلسلة نشر ألؾ رسالة علمٌة ؛ . )مج 2. م 2005/ هـ  1426العلمً، 

 ٌُتخذ التً والمقاصد واالعتبارات، الضوابط، بتوضٌح الوصفً االستقرابً البحث هذا ٌختص
 .الشرع ٌخالؾ ال بما القرار اتخاذ عملٌة فً تفعٌلها المكلؾ على ٌسُهل بحٌث بموجبها؛ القرار
 طبٌعتها، المصلحة؛ األول الباب ٌتناول .وخاتمة أبواب، وثبلثة مقدمة فً البحث وٌقع

 فٌتناول الثانً الباب أما .واعتباراته وأنواعه، المصلحً، والتفاضل وضوابطها، وأنواعها،
 فً واألحكام الذمة، وإبراء واتخاذه، القرار مفردات دراسة حٌث من شرًعا المعتبر القرار

 الثالث الباب ٌنصب بٌنما .ومقاصده القرار وتؤصٌل والتخٌٌر، القرار وأحوال وفروق القرار،
 الباعث ونظرٌة فٌها، البلزم ونظرٌة فٌها، االجتهاد حٌث من القرار اتخاذ عملٌة على واألخٌر

.التطبٌقٌة والمبادىء القرار، اتخاذ ومراحل الكمً والمدخل فٌها،
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علً بن عبدالعزٌز بن علً الشبل
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. اآلثار العقدٌة للوثنٌة الٌونانٌة
(8الطرٌق المستقٌم ؛ . )ص 96. م 1999/ هـ 1420اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 

 تارٌخٌة بتوطبة مبتدأ الٌونانٌة؛ للوثنٌة العقدٌة اآلثار موضوع على الكتاب ٌنصب
 وعبلقتها األمة، هذه أصول خبلل من الٌونان أمة عن الكبلم بداٌة فً صورة لتقدٌم
 ذلك تبل .موجزة بصورة الشعوب لتلك االجتماعٌة والحالة بعدها، ومن سبقها بمن

 نحو وعقٌدتهم الٌونانٌة والوثنٌة الٌونانٌٌن، عند العقدٌة االنحرافات لبعض توضٌح
 القوم أساطٌر وبعض وظابفها وتعداد بؤسمابها، الٌونانٌٌن آلهة بعض وذكر اآللهة،
 علٌهم والسابقٌن لهم المجاورة باألمم بالتؤثر الٌونانٌٌن عقٌدة مصادر وتحدٌد فٌهم،
 وعددها الٌونانٌٌن عقابد خبللها من عرفت التً والوسابل التؤثٌر، هذه ونسبة زمنا،
 علً والتعرٌج مظاهرها، لبعض ذكر مع عندهم اآللهة عبادة كذلك وسابل، سبع

.ذلك ظهر وكٌؾ الٌهود على الٌونانٌٌن وأثر الٌونانٌٌن، الفبلسفة أشهر وثنٌات



21

مازن بن صبلح مطبقانً
أثر المملكة العربٌة السعودٌة الرابد فً االهتمام باالستشراق فً عهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. الملك فهد بن عبدالعزٌز رحمه هللا
.ص 183. م 2005/ هـ  1426عمادة البحث العلمً، 

 بالدراسات االهتمام فً الرابد السعودٌة العربٌة المملكة أثر موضوع على الكتاب ٌنصب
 ٌتناول فصول؛ ثبلثة من الكتاب وٌتكون .سعود آل عبدالعزٌز بن فهد الملك عهد فً االستشراقٌة

 الجامعات لعبته الذي والدور به، االستشراق وصلة الفكري الؽزو من المملكة موقؾ األول الفصل
 دراسة فً اإلسبلمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة جهود الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .الصدد هذا فً

 وٌشمل ،(هللا رحمه) سعود آل عبدالعزٌز بن فهد الملك الشرٌفٌن الحرمٌن خادم عهد فً االستشراق
 فٌما .والمإتمرات والعلماء، األكادٌمٌة، واألقسام والمإلفات، االستشراقٌة، الدراسات وحدة دور ذلك

 والمإسسات الجامعات قبل من المملكة فً االستشراق بمواجهة واألخٌر الثالث الفصل ٌختص
.الحرمٌن خادم عهد فً والثقافٌة والدعوٌة التعلٌمٌة والهٌبات
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عبدالحمٌد بن سعد السعودي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض . 1ط. أثر تلؾ المعقود علٌه

(48سلسلة الرسابل الجامعٌة؛ . )ص 452. م 2005/ هـ  1426العلمً، 

 الموضوع، حول منهجٌة مقدمة إلى تنقسم علٌه، المعقود تلؾ أثر لموضوع دراسة  
 المعقود تلؾ أثر األول الباب ٌتناول .وخاتمة بابٌن إلى إضافة اختٌاره، وأسباب وأهمٌته،

 تلؾ بؤثر األول الفصل ٌختص فصول أربعة من مكون وهو المعاوضات؛ عقود فً علٌه
 ٌتعرض فٌما .الشركات ٌخص بما الثانً الفصل ٌختص بٌنما .البٌع فً  علٌه المعقود
 فً علٌه المعقود تلؾ الرابع الفصل وٌتناول .عٌب وبه علٌه المعقود لتلؾ الثالث الفصل
 من مكون وهو االرتفاق، عقود فً علٌه المعقود تلؾ أثر فٌتناول الثانً الباب أما .النكاح

 الفصل وٌعنى االتفاق، عقود فً علٌه المعقود تلؾ أثر األول الفصل ٌتناول فصلٌن؛
.والتبرعات التوثٌق عقود فً علٌه المعقود تلؾ بؤثر واألخٌر الثانً
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عبدالعزٌز بن عبدالرحمن السعٌد
 اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .اإلسبلمٌة الشرٌعة فً المفسدة ودرء المصلحة ورعاٌة االجتهاد

 ٌنابٌع من) .ص 94 .م 1984 / هـ1404 والنشر، الثقافة إدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد
(5 ؛ الثقافة

 والعلم العربٌة، باللؽة والعلم اإلسبلم، :منها شروطـًا، لبلجتهاد ٌتصدى فٌمن العلماء اشترط
 أُجمع ما ومعرفة بالسنَّة، والعلم السور، من ومواقعها األحكام وآٌات ومنسوخه ناسخه بالقرآن
 والمصالح .الشروط هذه من آخره إلى ... األدلة، من األحكام الستنباط المجتهد ومعرفة علٌه،
  مراتب؛ ثبلث علٌها المحافظة الحكٌم الشارع وقصد السماوي، التشرٌع مدار علٌها التً

 قٌام فً منها بد ال والتً بالضرورٌات، األصولٌٌن عند المعروؾ وهو المفاسد، درء :األولى
 جلب : والثانٌة .والمال والنسل، والعقل، والنفس، الدٌن، حماٌة :وهً والدنٌا، الدٌن مصالح

 التوسعة، حٌث من إلٌها ٌُفتقر والتً بالحاجٌات، األصولٌٌن عند المعروؾ وهو المصالح،
 والثالثة .المطلوب بفوت البلحقة والمشقة الحرج إلى الؽالب فً المإدي الضٌق ورفع

 األصولٌٌن عند المعروؾ وهو العادات، وأحسن األخبلق، مكارم على الجري :واألخٌرة
.والتتمٌمٌات بالتحسٌنٌات
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إبراهٌم بن جامع أوتوٌو
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. االحتٌاط فً الفقه اإلسبلمً

(135سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ ). م 2014/ هـ  1436البحث العلمً، 

 منهجٌة مقدمة فً وٌنتظم .اإلسبلمً الفقه فً االحتٌاط موضوع على الكتاب ٌنصب
 إضافة الرسالة، فً المتبع والمنهج الموضوع، اختٌار وأسباب الموضوع، أهمٌة تتناول

 وحكمه، تعرٌفه، حٌث من االحتٌاط؛ بموضوع األول الباب ٌختص أبواب؛ خمسة إلى
 تطبٌق بموضوع الثانً الباب ٌختص بٌنما .والفقهاء األصولٌٌن عند االحتٌاط ومكانة

 فً االحتٌاط لتطبٌق الثالث الباب ٌتعرض فٌما .فصول أربعة وفٌه الطهارة، فً االحتٌاط
 االحتٌاط تطبٌق على التعرؾ إلى الرابع الباب وٌتعرض .فصول خمسة وفٌه العبادات،

ٌُعنى واألخٌر الخامس الباب أما .فصول ستة وفٌه المعامبلت، فً  تطبٌق بموضوع ف
 الدراسة وتختتم .فصول ثبلثة وفٌه المعاصرة، والقضاٌا والجناٌات الحدود فً االحتٌاط

.والتوصٌات النتابج من بمجموعة
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عبٌر بنت عبدهللا المدٌفر
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض . 2ط. أحكام الزٌنة

(41سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ ). م 2009/ هـ  1430

 فً التزٌن وحكم الزٌنة، تعرٌؾ ٌتناول تمهٌد فً ٌنتظم الزٌنة، أحكام موضوع فً بحث  
 فً التزٌن األول الفصل ٌتناول فصول؛ سبعة إلى إضافة للزٌنة، الشرعٌة والضوابط الجملة،

 فٌما .مبحثٌن وفٌه الزوجٌن، زٌنة الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .مباحث عشرة وفٌه المناسبات،
 الرابع الفصل وٌتعرض .مباحث أربعة وفٌه الشعر، زٌنة طرق بتوضٌح الثالث الفصل ٌختص

 الزٌنة، ألجل التطبٌق فٌتناول الخامس الفصل أما .مباحث خمسة وفٌه البدن، زٌنة بٌان إلى
 خمسة وفٌه المرأة، زٌنة إبداء لموضوع السادس الفصل ٌتعرض بٌنما .مباحث ثمانٌة وفٌه

 الدراسة وتختتم .المبانً زٌنة لموضوع فٌتعرض واألخٌر السابع الفصل أما .مباحث
.والتوصٌات النتابج من بمجموعة
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فإاد بن سلٌمان الؽنٌم
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض. 1ط. األحكام الفقهٌة المتعلقة بالمكان فً العبادات

(127سلسلة الرسابل الجامعٌة؛ . )م 2012/ هـ  1433اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 فً الكتاب وٌنتظم .العبادات فً بالمكان المتعلقة الفقهٌة األحكام موضوع على الكتاب ٌنصب
 إلى إضافة وخصابصها؛ األماكن بعض وفضابل وأقسامه، تعرٌفه، المكان؛ عن نبذة به تمهٌد
 بٌنما .فصول ثبلثة وفٌه الطهارة، فً بالمكان المتعلقة األحكام األول الباب ٌتناول .أبواب سبعة

 الباب ٌختص فٌما .فصول ستة وفٌه الصبلة، فً بالمكان المتعلقة األحكام الثانً الباب ٌتناول
 إلى الرابع الباب وٌتعرض .فصبلن وفٌه الجنابز، فً بالمكان المتعلقة األحكام بتوضٌح الثالث

 األحكام فٌتناول الخامس الباب أما .فصول ثبلثة وفٌه الزكاة، فً بالمكان المتعلقة األحكام بٌان
 المتعلقة األحكام ٌتناول السادس والباب .فصبلن وفٌه واالعتكاؾ، الصوم فً بالمكان المتعلقة
 األحكام لموضوع فٌتعرض واألخٌر السابع الباب أما .فصول تسعة وفٌه المناسك، فً بالمكان
 النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .فصول أربعة وفٌه الجهاد، فً بالمكان المتعلقة

.والتوصٌات
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عبدالعزٌز بن محمد بن عبدهللا الحجٌبلن
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .الكرٌم بالقرآن الخاصة الفقهٌة األحكام

 التعلٌم وزراة مشروع سلسلة) .م 2003 / هـ 1423 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة،
(33 ؛ علمٌة رسالة ألؾ لنشر العالً

 القرآن تعرٌؾ وفٌه تمهٌد، من تتكون الكرٌم، بالقرآن الخاصة الفقهٌة األحكام لبٌان دراسة  
 أحكام األول الباب ٌتناول .أبواب خمسة إلى إضافة حفظه، وحكم تبلوته، وفضل الكرٌم،
 بقراءة الخاصة األحكام الثانً الباب ٌتناول بٌنما .المصحؾ ولمس الكرٌم للقرآن التطهر
 الثالث الباب ٌتناول فٌما .الصبلة فً بعدها وما الفاتحة قراءة الصبلة؛ فً الكرٌم القرآن
 حكمه، :التبلوة بسجود الرابع الباب وٌختص .وتعلٌمه وكتابته، القرآن، لقراءة العامة األحكام
 بالقرآن المتعلقة باألحكام فٌختص واألخٌر الخامس الباب أما .وأحكامه ومواضعه، وعدده،
.واإلٌمان والحدود، العقود، فً الكرٌم
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منى بنت عبدالرحمن الحمودي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. أحكام المسنٌن فً العبادات

(101سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 568. م 2009/ هـ  1430البحث العلمً، 

 من البحث وٌتكون .بهم الخاصة الفقهٌة المسابل وجمع المسنٌن أحكام على البحث ٌنصب
 وخطة وطرٌقة اختٌاره، وأسباب وأهمٌته، البحث، بموضوع التعرٌؾ على تشتمل مقدمة
 ٌقاربه وما المسن تعرٌؾ إلى مبحثٌن فً األول الفصل ٌتعرض فصلٌن؛ إلى إضافة .البحث

 مباحث خمسة فً الثانً الفصل ٌتعرض بٌنما .بالمسن اإلسبلم وعناٌة به، والعناٌة ألفاظ من
 الزكاة، فً المسن وأحكام الصبلة، فً المسن وأحكام العبادات، فً المسنٌن أحكام إلى

 النتابج من بمجموعة البحث ٌختتم ثم .الحج فً المسن وأحكام الصٌام، فً المسن وأحكام
.والموضوعات النبوٌة، واألحادٌث القرآنٌة، باآلٌات وفهارس والتوصٌات،
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صالح بن محمد بن سلٌمان السلطان
  اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .اإلسبلمً الفقه فً المشاع أحكام

(45 ؛ علمٌة رسالة ألؾ لنشر العالً التعلٌم وزارة مشروع سلسلة) .م 2002 / هـ1423

 ٌتناول تمهٌد فً الكتاب وٌنتظم .اإلسبلمً الفقه فً المشاع أحكام لموضوع الكتاب هذا ٌتعرض
 الشٌوع بآثار األول الباب ٌختص أبواب؛ خمسة إلى إضافة الشٌوع، وأسباب المشاع، تعرٌؾ

 أربعة وفٌه العقود، فً الشٌوع بآثار الثانً الباب ٌختص بٌنما .فصول ثبلثة وفٌه العبادات، فً
 وفٌه والدعاوي، والحدود الجناٌات فً الشٌوع آثار لتوضٌح الثالث الباب ٌتعرض فٌما .فصول

 أما .فصول ثبلثة وفٌه الحقوق، فً الشٌوع آثار بٌان إلى الرابع الباب وٌتعرض .فصول ثبلثة
 .فصول ثبلثة وفٌه به، واالنتفاع المشاع على اإلنفاق موضوع فٌتناول واألخٌر الخامس الباب

.والتوصٌات النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم
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هـ؛ تحقٌق ودراسة عبدالرحمن بن سبلمة المزٌن724ًعبلء الدٌن بن العطار، ت 
  ،العلمً البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .النساء أحكام

.ص 547 .م 2011 / هـ 1432

 من أهمٌته المخطوط وٌستمد .العطار بن الدٌن لعبلء النساء أحكام لمخطوط ودراسة تحقٌق
 النساء، بؤحكام الخاصة النبوٌة األحادٌث كافة ٌحصر حٌث موضوعه؛ وندرة خصوصٌة

 ٌجمع المخطوط أن كما .الخبلفٌة المسابل ٌخص فٌما والتابعٌن األربعة األبمة بآراء وٌستشهد
 موضوعات حوت كتب تسعة تحت لها مقسما المختلفة، الفقه أبواب فً المنثورة النساء أحكام

 .والنكاح والبٌوع، والحج، والصٌام، والزكاة، والجنابز، النساء، وزٌنة والصبلة، الطهارة،
 للمحقق، بمقدمة العمل وٌبدأ .لها والعربٌة اإلسبلمٌة المكتبة حاجة إلى تحقٌقه أهمٌة وتعود

 ثم وتحقٌقه، الكتاب هذا وأهمٌة النساء، أحكام فً المإلفة الكتب ذكر ثم للمإلؾ، وترجمة
 النكاح، فً بالنساء ٌتعلق ما تتناول الفصول من مجموعة فً العمل ٌنتظم ثم .للمإلؾ مقدمة

.والنفقة والمعامبلت، والعبادات،
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عمر بن علً السبلمً
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض. 1ط. دراسة وتحقٌق: اإلحكام فً أصول األحكام لآلمدي 

سلسلة الرسابل . )ص 588. م 2012/ هـ  1433سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(128الجامعٌة ؛ 

 القٌاس أقسام بداٌة من لآلمدي، "األحكام أصول فً اإلحكام" كتاب تحقٌق على العمل هذا ٌنصب
ٌَّن حٌث وقسمٌن؛ مقدمة إلى العمل وٌنقسم .الترجٌحات نهاٌة إلى  أهمٌة المقدمة فً الباحث ب

 تناول فصلٌن، على (الدراسً القسم) األول القسم وٌشتمل .والتحقٌق الدراسة وخطة الموضوع،
 وثقافته الفقهً، ومذهبه ومعتقده وأخبلقه، وصفاته وأقرانه، وتبلمٌذه وشٌوخه اآلمدي، حٌاة أولهما

 وصحة اسمه، من التحقق حٌث من ،"اإلحكام" كتاب الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .ووفاته ومإلفاته،
 سلكه الذي والمنهج علٌها، اشتمل التً والموضوعات العلمٌة، وقٌمته وأهمٌته مإلفه، إلى نسبته

 وأخًٌرا علٌه، والمإاخذات منه، استفادت التً والكتب ومصادره، الموضوعات، تلك فً المإلؾ
 القسم) الثانً القسم وٌتضمن .المخطوطة الكتاب نسخ من الباحث علٌه اطلع لما شامل وصؾ

 وحجٌة القٌاس، بؤقسام ٌتعلق فٌما علٌه التعلٌق مع الحدٌثة بالصورة الكتاب إخراج (التحقٌقً
.والترجٌحات والتقلٌد، واالجتهاد، فٌها، المختلؾ واألدلة واالستدالل، العلة، وقوادح القٌاس،
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بدر بن ناصر البدر
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض. 1ط. أحوال السلؾ فً الحج

.ص 85. م 2011/ هـ 1432العلمً، 

 عشرة إلى إضافة الحج، لموضوع مقدمة إلى ٌنقسم الحج، فً السلؾ أحوال كتاب
 وأسراره؛ حكمه، وبٌان فٌه، والترؼٌب الحج، فرٌضة :الترتٌب على تتناول مباحث
 بتصحٌح العناٌة مع الحج، أداء على السلؾ وحث ومكانته؛ الحرام، البٌت وقدسٌة

 وبٌان ذلك؛ وتطبٌقهم المبرور الحج بٌان فً السلؾ أقوال وبٌان النفقة؛ وطٌب النٌة،
 فٌها؛ وأقوالهم التشرٌق، وأٌام العٌد ٌوم وفضل فٌه؛ وأحوالهم عرفة، ٌوم فضل

 وتطبٌقها السنة اتباع على السلؾ وحرص تعلمها؛ فً وتؤدبهم السنة بمعرفة وعناٌتهم
 العمل على المداومة وأخًٌرا اتباعها؛ وثمار بالسنة، واالهتمام الخبلؾ، من وتحذٌرهم

.الحج بعد الصالح
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عبدهللا بن جار هللا بن إبراهٌم الجار هللا
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة : الرٌاض . 1ط. األخوة اإلسبلمٌة وآثارها

(9رسابل إرشادٌة ؛ . )ص 108. م 1989/ هـ 1409الثقافة والنشر، 

 األخوة وفضابل ونتابجها، وآثارها، األخوة، موضوع تتضمن اإلسبلمٌة، األخوة آلثار دراسة
 وحق وثمراتها، األخوة وفوابد األخوة، لروح التعمٌق ووسابل هللا، فً األخوة وشروط هللا، فً

 تعالى، هللا فً الحب فً والترؼٌب علٌك، المسلم أخٌك حق ومن المسلم، أخٌه على المسلم
 وحقوق هللا، فً األخوة وآداب المسلمٌن، بٌن والتآلؾ المحبة وأسباب أٌضا، هللا فً والبؽض

 والنهً واالبتبلؾ باالجتماع واألمر نختاره، وكٌؾ الصالح الجلٌس وأهمٌة هللا، فً األخوة
 من العبد بها ٌعتصم التً واألسباب اإلسبلمٌة، اإلخوة ومقتضى واالختبلؾ، التفرق عن

.فٌها والقراءة باقتنابها ٌنصح وكتب منتشرة، ومخالفات بها، العمل قل وسنن الشٌطان،
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حسٌن بن عبدهللا العبٌدي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة : الرٌاض . 1ط. األرش وأحكامه
(54سلسلة نشر ألؾ رسالة علمٌة ؛ . )مج 2. م 2004/ هـ  1425للثقافة والنشر، 

 والقضاة عامة الناس حاجة منها الكتاب؛ هذا إلعداد المإلؾ دفعت التً األسباب هً كثٌرة
 إبراز الكتاب هذا تؤلٌؾ وفً اإلسبلمٌة، الشرٌعة فً التعوٌض من النوع هذا لمعرفة خاصة

 والمعامبلت العبادات من حٌاتهم شإن فً الناس إلٌه ٌحتاج ما كل اإلسبلمٌة الشرٌعة لمعالجة
 فٌه األرش وأن  والمخالفات، المنازعات من الناس بٌن ٌجري قد لما حلوال ووضعت وؼٌرها
 بالباطل، الحقوق تإكل لببل الشرعً الوجه على لمعامبلتهم وإمضاء الناس بٌن للعدالة تحقٌق

 الستنباط النظر وإعمال االجتهاد على العلم لطالب تعوًٌدا األرش أحكام مثل دراسة فً وأن
 وشتات مسابله ٌجمع مستقل مإلؾ فً بحثه ٌسبق لم الموضوع هذا فإن وأخًٌرا الحكم،
.فروعه
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عبدهللا بن محمد بن أحمد الطٌار
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض . 1ط. أركان اإلسبلم

(7رسابل التعرٌؾ باإلسبلم ؛ . )ص 176. م 2006/ هـ 1427

 وأهمٌة وأصوله، اإلٌمان، معنى ٌستعرض تمهٌد   فً اإلسبلم، أركان دراسة على الكتاب ٌنصب
 األول المبحث ٌختص مباحث؛ خمسة عن فضبل والبراء؛ الوالء وموضوع وأهدافها، العقٌدة،

 والسحر وأنواعه، والنفاق القبور، وزٌارة وأقسامه، والشرك والعبادة، التوحٌد، :بالشهادتٌن
 على والمسح والوضوء، الطهارة، بموضوع الثانً المبحث ٌختص بٌنما .وؼٌرهما والشعوذة
 وصبلة الجماعة، صبلة) والصبلة واالستحاضة، والنفاس والحٌض والتٌمم، والؽسل، الخفٌن،

 وصبلة االستسقاء، وصبلة الكسوؾ، وصبلة العٌدٌن، وصبلة الجمعة، وصبلة المرٌض،
 وأهمٌتها تعرٌفها، الزكاة؛ موضوع بعرض الثالث المبحث ٌختص فٌما .(الجنازة وصبلة التطوع،
 وصبلة الصٌام، فٌتناول الرابع المبحث أما .وأنواعها إخراجها، وكٌفٌة وجوبها، وأدلة وحكمها،
 والعمرة وشروطه، وفضابله الحج واألخٌر الخامس المبحث وٌتناول .التطوع وصوم التراوٌح،
.وأحكامها
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القرٌشً رشٌد بن عبدالرحمن بن خالد
 اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .منه الوقاٌة سبل صوره، بعض مفهومه، :الفكري اإلرهاب

 سلسلة) .ص 174 .م 2008 / هـ 1429 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد
(2 ؛ اإلرهاب من اإلسبلم موقؾ

 وفصل مقدمة فً وٌنتظم .اإلرهاب بمإتمر وعبلقته الفكري اإلرهاب موضوع الكتاب ٌتناول
 الفصل ٌتناول .ربٌسٌن فصلٌن إلى إضافة الفكري، اإلرهاب مفهوم على ٌنضوي تمهٌدي
 ؼٌر من اآلخرٌن اتهام :التوالً على هً مبحًثا، عشر أحد وفٌه الفكر، اإلرهاب صور األول
 واالستهزاء واإلشاعة، العامة، المفاهٌم لبعض الخطؤ واالستخدام والتصنٌؾ، بٌنة،

 والؽٌبة واحتقارهم، اآلخرٌن على والتفاخر والتعصب، والتخوٌؾ، والتخذٌل والسخرٌة،
 بسبل الثانً الفصل ٌختص بٌنما .حقوقهم وهضم اآلخرٌن وإقصاء الخطؤ، والتعمٌم والنمٌمة،
.وعبلجه الفكري اإلرهاب من الوقاٌة
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محمد خلٌفة حسن
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. أزمة االستشراق الحدٌث والمعاصر

.ص 472. م 2000/ هـ  1421عمادة البحث العلمً، 

 األول الباب ٌتناول ربٌسة؛ أبواب أربعة فً والمعاصر الحدٌث االستشراق أزمة الكتاب ٌعالج
 فً االستشراقٌة الهوٌة أزمة فٌتناول الثانً الباب أما .فصلٌن فً األزمة هذه ومظاهر أسباب

 بتدهور الثانً ٌختص بٌنما االستشراقٌة، الهوٌة حول باالختبلؾ األول ٌختص فصلٌن؛
 أزمة الثالث الباب وٌستعرض .األٌدٌولوجٌات وسقوط والنصرانٌة الٌهودٌة المدرستٌن
 بٌنما ومظاهرها، األزمة هذه أسباب األول ٌتناول فصول؛ ثبلثة فً المنهجٌة االستشراق

 فهم مشكلة على الثالث وٌنصب اإلسبلمٌة، الدراسات فً الموضوعٌة ؼٌاب الثانً ٌتناول
 فً األخبلقٌة االستشراق ألزمة واألخٌر الرابع الباب وٌتعرض .المستشرقٌن عند اإلسبلم

 األهداؾ الثانً وٌستعرض االستشراقٌة، األخبلقٌات مصادر األول ٌستعرض فصول؛ ثبلثة
.للمستشرقٌن األخبلقٌة ؼٌر الممارسات فٌتناول الثالث أما لبلستشراق، األخبلقٌة ؼٌر
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عبدالرحمن بن عاٌد بن خالد العاٌد
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض. 1ط. أسباب انحبلل العقود المالٌة

سلسلة مشروع وزارة التعلٌم العالً لنشر ألؾ رسالة علمٌة . )ص 656. م 2002/ هـ1423
(43؛ 

 تتناول تمهٌدٌة مباحث ومجموعة منهجٌة بمقدمة تبدأ المالٌة، العقود انحبلل أسباب فً دراسة  
 وبٌن بٌنه والفرق العقد انحبلل ومعنى وااللتزام، التصرؾ وبٌن بٌنه والموازنة العقد تعرٌؾ
 من مجموعة من باب كل وٌتؤلؾ أبواب، ثبلثة إلى الدراسة تنقسم ثم .العقود وتصنٌؾ بطبلنه،
 أو العاقدٌن إلى تعود التً األسباب فصول أربعة فً األول الباب ٌتناول .والمباحث الفصول
 الباب أما .ذاته العقد إلى تعود التً األسباب فصول ثبلثة فً الثانً الباب ٌتناول بٌنما .أحدهما
 الكتاب وٌختتم .علٌه المعقود إلى تعود التً لؤلسباب فصلٌن فً فٌتعرض واألخٌر الثالث

.الفهارس من مجموعة إلى إضافة النتابج، من بمجموعة
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عبدالرحمن بن عبدهللا الشعبلن
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض. 1ط. أسبابه وآثاره: االستثناء من القواعد الفقهٌة 

.ص 160. م 2005/ هـ  1426اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 مباحث ثبلثة فً وٌنتظم وآثاره، أسبابه الفقهٌة؛ القواعد من االستثناء على الكتاب ٌنصب
 من االستثناء ومعنى وأركانها، الفقهٌة القاعدة معنى ٌتناول وتمهٌد منهجٌة، مقدمة تسبقها

 والضرورة، واإلجماع، النص، :وهً االستثناء، أسباب األول المبحث ٌتناول بٌنما .القواعد
 بؤثر الثانً المبحث ٌختص فٌما .المرسلة والمصلحة الفقهٌة، والقاعدة والقٌاس، والحاجة،
 واألخٌر الثالث المبحث أما .القاعدة مجال تحدٌد فً استثنابها على المنصوص المسابل

ٌُعنى  القاعدة وصؾ فً االستثناء أثر حٌث من وحجٌتها القاعدة كلٌة فً االستثناء بؤثر ف
 النتابج، أهم من بمجموعة الكتاب ٌُختتم ثم .القاعدة حجٌة فً االستثناء وأثر كلٌة، بكونها

.والمقترحات والتوصٌات
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عبدهللا بن إبراهٌم بن علً الطرٌقً
جامعة : الرٌاض . 1ط. قراءة الحاضر واستشراؾ المستقبل: اإلسبلم وحوار الحضارات 

.  ص 230. م2008/ هـ1429اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(5سلسلة موقؾ اإلسبلم من اإلرهاب ؛ )

 .والتدافع االختبلؾ سنة ضوء فً والشعوب األمم بٌن العبلقة طبٌعة فً الكتاب قضٌة تتمحور
 ُتحدد تمهٌد إلى وٌنقسم .واالسترداد واالستنباط، والمقارنة، والنقد، التحلٌل، منهج الكتاب وٌّتبع

 بٌنما .وأنواعها المعاصرة الحضارات األول ٌتناول فصول؛ وستة الدراسة، مصطلحات فٌه
 الفصل أما .وأهدافه وأسلوبه، وأسسه، وقواعده الحضارات، مع الحوار أنواع الثانً ٌتناول
 .وعملٌا نظرٌا األخرى والحضارات اإلسبلمٌة الحضارة بٌن العبلقة طبٌعة على فٌنصب الثالث

 وعند المتقدمٌن، اإلسبلم علماء عند الحضارات بٌن العبلقة لمجمل الرابع الفصل وٌتعرض
 ماهو بٌن بالؽرب للعبلقة الخامس الفصل ٌتعرض بٌنما .المسلمٌن ؼٌر وعند المعاصرٌن، الكتاب

 فً ومحاذٌر بملحوظات مبحثٌن فً فٌختص واألخٌر السادس الفصل أما .مؤمول هو وما واقع
.بالؽرب العبلقة طرٌق
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الرشٌد ناصر بن عبدالرحمن بن أحمد
 اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .الفقهٌة القواعد فً والظاهر األصل
(91 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة) .ص 806 .م 2008 / هـ 1429 العلمً، البحث عمادة

 كبلم وؼالب والظاهر، األصل :ٌخص فٌما الفقهٌة القواعد كتب فً استقرابٌة تؤصٌلٌة دراسة
 عبلقة ٌوضح وتمهٌد منهجٌة، مقدمة فً الدراسة وتنتظم .المصطلحٌن هذٌن عن العلماء

 األول الفصل ٌتناول .فصول خمسة إلى إضافة الشك، ٌزول ال الٌقٌن بقاعدة البحث موضوع
 األصل صفات الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .مباحث ثبلثة فً والظاهر األصل حقٌقة

 فً وخصابصه الظاهر لصفات فٌتعرض الثالث الفصل أما .مباحث أربعة فً وخصابصه
 .مباحث خمسة فً والظواهر األصول بٌن بالتعارض الرابع الفصل وٌختص .مباحث ثبلثة
 عشرة فً بالمعامبلت المتعلقة األصول بعض بدراسة واألخٌر الخامس الفصل ٌختص بٌنما

.الفهارس من ومجموعة بالنتابج، الدراسة وتختتم .مباحث
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هـ 1206–1115محمد بن عبدالوهاب، 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة : الرٌاض . 2ط. أصول اإلٌمان

(7مإلفات الشٌخ محمد بن عبدالوهاب ؛ . )ص 656. م 1998/ هـ  1419والنشر، 

 معرفة منها األول ٌتناول أبواب؛ عشرة فً تقع اإلٌمان، أصول موضوع لتقصً علمٌة   محاولة  
 الباب ٌختص فٌما .قلوبهم عن فزع إذا حتى قوله الثانً الباب ٌتناول بٌنما .به واإلٌمان هللا

 الفصل أما .بالقدر اإلٌمان إلى الرابع الباب ٌتعرض فٌما .قدره حق هللا قدروا وما بقوله الثالث
ٌُعنى الخامس ٌُعنً .بهم المبلبكة ذكر بموضوع ف  .هللا بكتاب الوصٌة الخامس الفصل و

 على بالتحرٌض السابع الفصل ٌختص فٌما .السنة على لتحرٌضه السادس الفصل وٌتعرض
 .العلم طلب فً التشدٌد فٌناقش التاسع الفصل أما .العلم قبض الثامن الفصل وٌناقش .العلم طلب
.التكلؾ وترك القول فً للتجوز فٌتعرض واألخٌر العاشر الفصل أما
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هاشم بن علً أحمد األهدل
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. أصول التربٌة الحضارٌة فً اإلسبلم

(75سلسلة الرسابل الجامعٌة؛ . )ص 635. م2007/ هـ 1428البحث العلمً، 

 ٌمثل .فصول ثمانٌة من تتكون اإلسبلم، فً الحضارٌة التربٌة ألصول استنباطٌة دراسة
 عن عامة مفاهٌم على الثانً الفصل ٌحتوي بٌنما للدراسة، المنهجٌة الخطة األول الفصل

 ألهداؾ فٌتعرض الثالث الفصل أما .الحضارٌة التربٌة وأهمٌة وعناصرها، الحضارة،
 وٌنصب .المتفوقة الحضارة وصناعة األجٌال، وبناء العولمة، وأخطار الحضارٌة، التربٌة
 والتعبدٌة، العقدٌة، األسس وهً اإلسبلم؛ فً الحضارٌة التربٌة أسس على الرابع الفصل

ٌُعنى .لكل   التربوٌة اآلثار وأهم والنفسٌة، والعلمٌة، واألخبلقٌة، والتشرٌعٌة،  الفصل و
 التربٌة أسالٌب السادس الفصل ٌعالج بٌنما .الحضارٌة للتربٌة المختلفة بالمٌادٌن الخامس

 والمسجد، األسرة، :التربوٌة المإسسات دور بمعالجة السابع الفصل وٌختص .الحضارٌة
 ومعاٌٌر ضوابط فٌتناول واألخٌر الثامن الفصل أما .والجامعات والمدارس، واإلعبلم،

 الدراسة تختتم ثم .الحضارٌة التربٌة فً األجٌال بها تؤخذ أن ٌنبؽً التً الحضارٌة التربٌة
.النتابج من بمجموعة
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عبدالرحمن بن عبدهللا الشعبلن
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. أدلته النقلٌة: أصول فقه اإلمام مالك

سلسلة مشروع .(. )ص 1368فً )مج  2. 2003/ هـ  1424اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 
(48وزارة التعلٌم العالً لنشر ألؾ رسالة علمٌة ؛ 

 خطة حول مقدمة فً تنتظم النقلٌة، أدلته خاصة وبصفة مالك اإلمام فقه ألصول دراسة  
 ٌختص .قسمٌن إلى إضافة العمل، اعترضت التً العقبات وأهم الموضوع، وأهمٌة البحث،
 ؛ فصول ثبلثة وفٌه اإلجمال، سبٌل على أدلته وحصر وحٌاته، مالك لعصر بتمهٌد األول القسم
 الفصل ٌختص فٌما مالك، عصر فً والعلمٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة بالحالة األول الفصل ٌعنى
 بٌنما .العلمٌة مالك اإلمام لحٌاة فٌتعرض الثالث الفصل أما الشخصٌة، مالك اإلمام بحٌاة الثانً

 من العدٌد تستؽرق فصول ستة وفٌه النقلٌة، مالك اإلمام فقه أصول الثانً القسم ٌستعرض
.الكتاب من الثانً الجزء ٌؽطٌها التً الموضوعات
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سهل بن رفاع بن سهٌل الروقً العتٌبً
  :الرٌاض .1ط .مخالفٌهم وعند والجماعة السنة أهل عند وأحكامها حقٌقتها :القلوب أعمال
 التعلٌم وزارة مشروع سلسلة) .م2005 /هـ1426 اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة
(56 ؛ علمٌة رسالة ألؾ لنشر العالً

 مخالفٌهم، وعند والجماعة السنة أهل عند وأحكامها حقٌقتها القلوب؛ أعمال موضوع فً بحث  
 ثبلثة إلى إضافة القلب، وحقٌقة بٌنها، والعبلقة حقٌقتها، الدٌن، مراتب حول تمهٌد فً ٌنتظم
 أعمال حقٌقة فً :فصول ثبلثة وفٌه وأقسامها، القلوب، أعمال األول الباب ٌتناول .أبواب

 وأقسام بها، الجوارح أعمال وعبلقة القلوب، أعمال وأهمٌة اإلٌمان، من ومنزلتها القلوب،
 فى :فصول ستة وفٌه القلوب، أعمال أحكام الثانً الباب ٌتناول بٌنما .وأمراضها القلوب،
 أعمال وأثر وأسبابه، القلوب، أعمال وتفاضل .القلوب أعمال بٌن التبلزم القلب، عبودٌة أحكام

 الدنٌا فى الظاهر على والحكم الباطن على الحكم بٌن والفرق القلوب، أعمال فى الجوارح
 فً المخالفٌن بمذاهب الثالث ٌختص فٌما .وخواطره ووسوسته، القلب هم وحكم واآلخرة،

.فصول ثبلثة وفٌه علٌهم، والرد القلوب، أعمال
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بدر بن ناصر بن بدر البدر
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .منها وموقفه الطبري تفسٌر فً عبٌدة أبً أقوال

.ص 495 .م 2007 / هـ 1428 ،العلمً البحث عمادة اإلسبلمٌة،

 عرضها، وطرٌقة منها، موقفه وبٌان عنه، الطبري نقلها التً عبٌدة أبً أقوال البحث ٌتناول
 أو باسمه مصرًحا عبٌدة أبً أقوال الباحث جمع وقد .بعدهما أتى فٌمن ذلك وأثر عنده، ودراستها

 وقسمٌن؛ مقدمة إلى البحث وٌنقسم .ذلك إلى ٌشر ولم عنه نقله ما أو أخرى، بعبارة إلٌه مشًٌرا
 ،"القرآن مجاز" وكتابه عبٌدة أبو اإلمامان أولهما ٌتناول فصلٌن؛ على األول القسم ٌنصب

 أما .عبٌدة أبً أقوال مع الطبري منهج الثانً الفصل ٌتناول بٌنما ."البٌان جامع" وكتابه والطبري
 الجمع، فً منهجه الباحث فٌها ٌوضح الطبري تفسٌر فً عبٌدة أبً ألقوال دراسة فهو الثانً القسم

.والتوثٌق اآلٌات، وكتابة والترتٌب،
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عبدالمحسن بن عبدهللا التخٌفً
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض. 1ط. دراسة وتحقٌق: المجلس األول. أمالً ابن عبد كوٌه

.ص 190. م2012/ هـ1433سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 أحادٌث بؤسانٌد ٌنفرد الذي عبدكوٌه البن األمالً لمخطوط األول للمجلس وتحقٌق دراسة
 وإبراز مخطوًطا، ٌزل لم أنه حٌث المجلس، هذا أحادٌث تخرٌج بهدؾ ؼٌره؛ عند لٌست
 مراحل من تارٌخٌة مرحلة ٌمثل الجزء هذا أن عن فضبل اإلمبلء، مجالس صفات إحدى
 تشتمل مقدمة من البحث وٌتكون .الخامس القرن فً كانت التً وتدوٌنه الحدٌث رواٌة
 البن ترجمة وفٌه وتمهٌد، .ومنهجه وخطته، اختٌاره، وأسباب الموضوع، أهمٌة على

 للمإلؾ دراسة أولهما ٌتناول بابٌن؛ فً الكتاب ٌنتظم ثم .بكتابه وتعرٌؾ عبدكوٌه،
 عبدكوٌه ابن أمالً لدراسة الثانً ٌتعرض بٌنما والعلمٌة، الشخصٌة وحٌاته وأمالٌه،
.إلٌها التوصل تم التً النتابج بؤبرز الكتاب وٌختتم .منها األول المجلس وتحقٌق



48

شبلالعلً بن عبدالعزٌز علً 
 بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .هـ 310-224 الطبري جرٌر ابن جعفر أبو اإلمام
  ٌنابٌع من) .ص 100 .م 1999 / هـ 1419 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود
(31 الثقافة؛

 وعلمه لجهاده وإبرازا الطلب، لدرب إضاءة الطبري؛ جرٌر بن جعفر أبً لئلمام ترجمة  
 وعصره جرٌر، ابن عصر فً العلمٌة الناحٌة الكتاب وٌتناول .اإلسبلم علماء عند ومكانته
 ورحبلته، عنهم، أخذ الذٌن شٌوخه وأهم ونشؤته، ووالدته ونسبه، واسمه واجتماعٌا، سٌاسٌا
 خبلل من نماذج فً علٌه العلماء وثناء عنه، أخذوا الذٌن تبلمٌذه وأشهر علٌه، العلماء وثناء

 وجرأته وتدٌنه، وعبادته الفقهً، ومذهبه وعقٌدته، وحفظه، وذكاإه خلقه، وصؾ ثم التارٌخ،
 والعقٌدة والحدٌث وعلومه القرآن فً العلمٌة ومنزلته ومكانته وورعه، وزهده الحق، إظهار فً

 وفتنته، ومحنته ومكارمه، وأخبلقه وشعره، وببلؼته بفنونها، والعربٌة واألخبار والتارٌخ والفقه
.ومراثٌه وفاته فً والخاتمة وآثاره، وتصانٌفه
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أحمد بن عبدهللا الباتلً
 بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .1 .ج .فٌها ومنهجه الحدٌثٌة وآثاره الخطابً اإلمام
  .(ص 1345 فً) مج 2 .م 2005 / هـ 1426 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود

(54 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة)

 حول مقدمة فً وٌنتظم فٌها؛ ومنهجه الحدٌثٌة وآثاره الخطابً اإلمام بموضوع الكتاب ٌختص
 ٌتناول .أبواب أربعة إلى إضافة البحث، لخطة وعرض اختٌاره، وأسباب وأهمٌته، الموضوع،

 ستة وفٌه ووفاته، تبلمٌذه، وأشهر له، وترجمة الخطابً، اإلمام عصر عن الحدٌث األول الباب
 الحدٌثٌة مإلفاته من أربعة فً الخطابً اإلمام منهج بٌان الثانً الباب ٌتناول بٌنما .فصول

 معالم كتاب فً الخطابً منهج بتوضٌح الثالث الباب ٌختص فٌما .فصول أربعة وفٌه المطبوعة،
 فً فٌتعرض واألخٌر الرابع الباب أما .فصبلن وفٌه الحدٌث، أعبلم كتاب فً ومنهجه السنن،
 بمجموعة الدراسة وتختتم .الخطابً اإلمام مإلفات فً الحدٌثٌة الصنعة بٌان إلى فصول أربعة

.والتوصٌات النتابج من
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إبراهٌم بن ناصر بن محمد الحمود
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .باإلرهاب وعبلقته الفكري االنحراؾ
 من اإلسبلم موقؾ سلسلة) .ص 154 .م 2008 / هـ 1429 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة،

(3 ؛ اإلرهاب

 عن مٌل من االنحراؾ هذا ٌولده لما باإلرهاب، وعبلقته الفكري االنحراؾ موضوع الكتاب ٌتناول
 بٌان فٌها بمقدمة الكتاب وٌبدأ .واالستقرار األمن تزعزع التً المنحرفة األفكار تلك بسبب الحق؛ طرٌق
 الفصل ٌتناول .فصول ثبلثة إلى إضافة البحث، وخطة ومنهج السابقة، والدراسات الموضوع، أهمٌة

 وأنواعه، وعبلماته، الصلة، ذات واأللفاظ تعرٌفه حٌث من الفكري االنحراؾ مباحث، أربعة فً األول،
 الصلة، ذات واأللفاظ تعرٌفه حٌث من اإلرهاب مباحث، ثبلثة فً الثانً، ٌتناول بٌنما .وأسبابه

 بٌن للعبلقة فٌتعرض واألخٌر الثالث الفصل أما .ووسابله وأهدافه وأسبابه الكرٌم، القرآن فً ومفهومه
 .والعبلج والمكافحة والؽاٌة، والهدؾ والسلوك، المصدر، :حٌث من واإلرهاب الفكري االنحراؾ

.التوصٌات من ومجموعة بخاتمة الدراسة وتختتم



51

هـ ؛ تحقٌق سعٌد الفبلح 708 - 627أحمد بن إبراهٌم بن الزبٌر، 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. البرهان فً تناسب سور القرآن

.ص 335. م1988/ هـ  1408إدارة الثقافة والنشر، 

 أُلؾ ما نوادر من وهو الثقفً؛ الزبٌر البن "القرآن سور تناسب فً البرهان" لكتاب تحقٌق
 بمدخل الكتاب وٌبدأ .العلماء من الجلة علٌه وأحال اعتمده ما وكثًٌرا وأقدمها، الفن هذا فً
 ٌنصب بٌنما .ومولده ونسبه، اسمه، :للمإلؾ ترجمة فٌه األول المبحث مباحث؛ ثبلثة فً

 قال َمن وأدلة آراء ذكر مع والنظر، التوقٌؾ بٌن السور ترتٌب على الثانً المبحث
 آي مناسبة فً فوِضع الثالث المبحث أما .فّصل ومن االجتهاد، إلى انتصر ومن بالتوقٌؾ،

 نسختٌن؛ على المحقق اعتمد وقد .وضوابطه وفوابده، العلم، هذا وفوابد وسوره، القرآن
 الثانٌة النسخة توجد فٌما بتونس، الوطنٌة بالمكتبة المخطوطات بقسم موجودة األولى النسخة

.الكاؾ حرؾ قسم بالرباط والوثابق للكتب العامة الخزانة فً
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رقٌة بنت محمد بن عبدالعزٌز المحارب
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. البكاء فً الكتاب والسنة

.ص 108. م 2007/ هـ  1428البحث العلمً، 

 الكتب من نماذج على الكتاب وٌقتصر والسنة، الكتاب فً البكاء موضوع على الكتاب ٌنصب
 بالمعنى، وثبلث باللفظ، منها خمس هللا؛ كتاب فً آٌات ثمانً البكاء فً أوردت التً الستة
 ٌتناول .وخاتمة فصول وثبلثة تمهٌد من البحث وٌتؤلؾ .األحادٌث من كثٌر عدد فٌها وورد

 الفصل وٌتعرض .المذموم للبكاء فٌتعرض الثانً الفصل أما .الممدوح البكاء األول الفصل
 الدراسة وتختتم .مدح وال ذم فٌه ٌرد لم ما وهو المباح، للبكاء الدراسة من واألخٌر الثالث

.والتوصٌات النتابج من بمجموعة
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صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان
:  الرٌاض . 1ط. بٌان حقٌقة التوحٌد الذي جاءت به الرسل ودحض الشبهات التً أثٌرت حوله

الطرٌق . )م 1987/ هـ 1408جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 
(1المستقٌم ؛ 

 إدراك بهدؾ حوله؛ أثٌرت التً للشبهات ودحض   الرسل به جاءت الذي التوحٌد لحقٌقة بٌان  
 إما منهم، بعض نفوس فً والمتؽلؽلة المسلمٌن أراضً فً المنتشرة الهدامة المذاهب  خطر
 أثره وبٌان المنحرفة وطرقها خطورتها إبراز وبهدؾ جاهلٌة، عصبٌة أو وتقلٌد جهل عن

 وكشؾ الفبات هذه محاربة على والتؤكٌد .المسلمٌن وواقع اإلسبلم مسٌرة فً وتؤثٌره
 اإلسبلمٌة األمة على واجب أمر ورسوله هللا لهدى ومخالفته معتقدهم فساد وبٌان ضبللتهم
 التً عقٌدتهم وبٌان والجماعة، السنة أهل مذهب شرح على تؤكٌد كذلك الكتاب وفً .جمعاء
.إبلٌس أعماها التً الضالة والفرق الفاسدة العقابد مختلؾ لكشؾ كوسٌلة والهدى الحق تطابق
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صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. بٌان ما ٌفعله الحاج والمعتمر

(1سلسلة رسابل إرشادٌة ؛ . )ص 61. م 2007/ هـ  1428البحث العلمً، 

 مختصرة بصورة والعمرة الحج أحكام الرسالة هذه تبٌن حٌث والمعتمر؛ الحاج ٌفعله ما بٌان
 له تبٌاًنا المطلوب؛ الوجه على المناسك أداء من ٌتمكن بحٌث ؼٌره، عن فضبل العامً تناسب

 الرسالة وتنتظم .الصواب طرٌق فً السٌر على إلعانته كافٌة النبذة وهذه ذلك؛ لمعرفة وإرشاًدا
 بٌنما .النسك وأنواع ومعناه، ووقته، مكانه، اإلحرام؛ األول المبحث ٌتناول ربٌسٌن؛ مبحثٌن فً

 ٌفعله ما وكذلك مكة، إلى وصوله عند والمفرد والقارن، المتمتع، ٌفعله ما الثانً المبحث ٌتناول
 ورمً التشرٌق، أٌام وفً العٌد، وٌوم بمزدلفة، والمبٌت بعرفة، الوقوؾ وعند التروٌة، أٌام

.الوداع وطواؾ الجمرات،
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عبدالمحسن بن محمد الرٌس
جامعة اإلمام : الرٌاض . 1ط. تؤصٌل ما أنكره ابن حزم على الفقهاء من خبلل كتابه اإلحكام

.ص 164. م 2004/ هـ  1425محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 الفروع على ٌشتمل اإلحكام، كتابه خبلل من الفقهاء على حزم ابن أنكره لما تؤصٌل  
 أصول فى اإلحكام كتابه خبلل من الفقهاء على حزم ابن أنكرها التً الفقهٌة والمسابل
 ثم الحدود ثم الجناٌات موضوع الكتاب وعرض .األصولً النظر ٌإٌده ما وبٌان األحكام،

 القاتل، من القصاص استٌفاء وآلة عنه، عفً إذا العمد قاتل عقوبة وفٌها الكفارات،
 أرض فً القتٌل ووجود هدر، إذن دون من المطلع عٌن وفقع الفخذ، كسر فً والقصاص

 وأوالد والرهبان، المرتد، وقتل الحرم، فً الحدود وإقامة القسامة، ٌوجب ال القوم
 القلٌل، لسارق القطع وثبوت ورجم، جلد المحصن الزانً ورجم كفارا، بلؽوا إذا المرتدٌن

.الفقهٌة المسابل من وؼٌرها ...العاقلة على الخطؤ القتل ودٌة الخمر، شارب وحد
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زٌد بن عبدالكرٌم الزٌد
 جامعة :الرٌاض .1ط .له العداء اإلسبلمٌة، األمة عند مكانته حكمه، أساسه، : الهجري التارٌخ
  .ص 92 .م2003 / هـ1424 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام

(34 ؛ الثقافة ٌنابٌع من)

 اإلسبلمٌة، األمة عند ومكانته وحكمه، أسسه، حٌث من الهجري التارٌخ على الكتاب ٌنصب
 المسؤلة تتناول بٌنما .التؤرٌخ معنى األولى المسؤلة تتناول مسابل؛ تسع فً وٌنتظم .له والعداء
 المسؤلة وتتعرض .التقوٌم بؤنواع الثالثة المسؤلة تختص فٌما .والتقوٌم التؤرٌخ بٌن الفرق الثانٌة

 أما .القمري التقوٌم لمشروعٌة الخامسة المسؤلة تتعرض بٌنما .المٌبلدي للتارٌخ الرابعة
 التمسك بؤسباب السابعة المسؤلة تختص فٌما .الهجري التارٌخ بنشؤة فتعنى السادسة المسؤلة
 المسؤلة تتناول بٌنما .الجاهلٌة فً النسًء بنظام الثامنة المسؤلة وتختص .الهجري بالتارٌخ
 النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .الهجري للتارٌخ العداء أسباب واألخٌرة التاسعة

.والتوصٌات
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مفرح بن سلٌمان بن عبدهللا القوسً
جامعة اإلمام محمد : الرٌاض . 1ط. مشروعٌته ومجاالته وضوابطه: تجدٌد الفكر اإلسبلمً

.ص 62. م 2013/ هـ  1434بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 دقًٌقا، تحدًٌدا "اإلسبلمً الفكر"و "التجدٌد" من كل مفهوم لتحدٌد تؤصٌلٌة تحلٌلٌة دراسة
 مجاالته وبٌان الحاضر، الزمن فً وضرورته اإلسبلمً، الفكر تجدٌد مشروعٌة وبٌان

 الفكر قدرة على الضوء تسلٌط فً واإلسهام الشرعٌة، وضوابطه المتعددة، المطلوبة
 وٌنقسم .العصور ونوازل الزمان مستجدات مواكبة على اإلسبلم بضوابط المنضبط اإلسبلمً

 الموضوع، أهمٌة بٌان المقدمة تشمل .وخاتمة مباحث، وثبلثة وتمهٌد، مقدمة، إلى البحث
 الفكر"و "التجدٌد" مصطلحً مفهوم تحدٌد التمهٌد ٌشمل بٌنما .ومنهجه وخطته، وأهدافه،
 المبحث ٌُعنى فٌما اإلسبلمً، الفكر تجدٌد بمشروعٌة فٌختص األول المبحث أما ."اإلسبلمً

 الفكر تجدٌد ضوابط واألخٌر الثالث المبحث وٌعالج اإلسبلمً، الفكر تجدٌد بمجاالت الثانً
.اإلسبلمً
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عبدهللا بن عبدالواحد بن عبدالكرٌم الخمٌس
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. التصرفات الموقوفة فً الفقه اإلسبلمً

سلسلة نشر الرسابل . )ص 554. م 1993/ هـ 1413اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 
(12الجامعٌة ؛ 

 وبابٌن، تمهٌد، من الكتاب وٌتكون .اإلسبلمً الفقه فً الموقوفة التصرفات على الكتاب ٌنصب
 وٌشتمل .الموقوفة التصرفات وطبٌعة والتصرؾ، بالعقد التعرٌؾ على التمهٌد ٌشتمل .وخاتمة

 وعقد الفضولً، العقد تعرٌؾ :تتناول العقدٌة التصرفات فً فصبل عشر أحد على األول الباب
 لؽٌر القبض بعد الرهن الراهن وبٌع المرٌض، وعقد السفٌه، وعقد ولٌه، إذن بدون الممٌز الصبً

 الباب أما .المرتد وعقد المكره، وعقد المؽصوبة، والعٌن الؽاصب وبٌع إذنه، وبدون المرتهن
 األسر، ونظام العبادات، :تتناول فصول أربعة فً العقدٌة ؼٌر التصرفات فٌتناول الثانً

 بمجموعة الكتاب وٌختتم .المالٌة بالمعامبلت خاًصا جزًءا الكتاب ٌتناول كما الجناٌات، وموضوع
.والمراجع واألعبلم، واآلثار، واألحادٌث، القرآنٌة، اآلٌات فهارس من
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طامً بن هدٌؾ بن معٌض البقمً
.  م 1408هـ إلى  1351من عام : التطبٌقات العملٌة للحسبة فً المملكة العربٌة السعودٌة 

 1419جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، : الرٌاض . 1ط
(13سلسلة مشروع وزارة التعلٌم العالً لنشر ألؾ رسالة علمٌة ؛ . )ص 520. م 1998/ هـ

 مقدمة، فً تنتظم السعودٌة، العربٌة المملكة فً االحتساب أو الحسبة لتطبٌقات عملٌة دراسة
 األمر هٌبة على األول الباب ٌنصب .ربٌسة أبواب أربعة إلى إضافة للموضوع، تمهٌدي وفصل

 الماضً بٌن العملً االحتساب مجال فً وأنشطتها وسلطاتها، واختصاصاتها، بالمعروؾ،
 وجهود الدعاة، على اإلشراؾ مجال فً لبلحتساب الثانً الباب ٌتعرض بٌنما .والحاضر

 الباب أما .والمإذنٌن األبمة وتعٌٌن المساجد مجال فً واالحتساب الدعوة، مجال فً المملكة
 الموظفٌن، على الرقابة :المجتمع حماٌة مجال فً للحسبة العملً التطبٌق فٌناقش الثالث

 ٌتناول فٌما .والمكاٌٌل والموازٌن المقاٌٌس ومراقبة األسواق، ومراقبة التجاري الؽش ومكافحة
 المرور تنظٌم :المجتمع وسبلمة أمن مجال فً للحسبة العملً التطبٌق واألخٌر الرابع الباب

.المخدرات ومكافحة الرشوة، ومكافحة والتزوٌر، التزٌٌؾ ومكافحة الطرق، وحماٌة



60

أمل بنت إبراهٌم بن عبدهللا الدباسً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض . التعزٌة وأحكامها

(138سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 540. م2015/ هـ 1436

 فصول؛ أربعة فً الكتاب وٌنتظم .التعزٌة فً ٌُشرع ال وما ٌُشرع ما بٌان على الكتاب ٌنصب
 التعزٌة، شرعٌة فً والمصاب والمصٌبة وأحكامها، وتعرٌفها، التعزٌة، حقٌقة على أولها ٌنصب

ع التً والمصابب  أما .ورًدا ابتداءً  المشروعة وؼٌر المشروعة التعزٌة وصٌػ التعزٌة، لها ُتشرَّ
 الجلوس وأحكام واألحداد، والنعً، التعزٌة، مدة وأحكام التعزٌة، وقت فٌتناول الثانً الفصل

 الثالث الفصل ٌستعرض بٌنما .ومكانها التعزٌة، ومدة والنٌاحة، للتعزٌة، الطعام وصنع واالجتماع
 المٌت، عن والحدٌث والبكاء، المعانقة، عن والحدٌث التعزٌة، وتكرار وطرقها، التعزٌة، كٌفٌة

 وأسباب بطبلنها، وأدلة العزاء، لبدع فٌتعرض واألخٌر الرابع الفصل أما .التعزٌة عند والمصافحة
.النتابج من بمجموعة الدراسة واختتمت .علٌها القضاء وكٌفٌة انتشارها،
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عبدالرحٌم بن إبراهٌم بن عبدالرحمن السٌد الهاشم
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. التعٌٌن وأثره فً العقود المالٌة

(67سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 534. م 2006/ هـ 1427عمادة البحث العلمً، 

 ٌتناول وتمهٌد مقدمة، فً وٌنتظم ،المالٌة العقود فى وأثره التعٌٌن موضوع الكتاب تناولٌ
 إضافة بٌنها، واالختبلؾ االتفاق وأوجه اإلجمالٌة، المالٌة العقود وبٌان والمال، بالعقد التعرٌؾ

 .مسابل سبع وفٌه به، ٌتعلق ما وبٌان التعٌٌن، بتعرٌؾ األول الباب ٌختص .أبواب خمسة إلى
 الباب ٌعنى فٌما .فصول ثبلثة وفٌه المعاوضات، عقود فً بالتعٌٌن الثانً الباب ٌختص بٌنما

 للتعٌٌن الرابع الباب وٌتعرض .فصول ثبلثة وفٌه اإلرفاق، عقود فى التعٌٌن بموضوع الثالث
 عقود فى للتعٌٌن فٌتعرض واألخٌر الخامس الباب أما .فصبلن وفٌه التوثٌق، عقدي فى

 إضافة والتوصٌات، النتابج من مجموعة تتضمن بخاتمة الكتاب وٌختتم .فصبلن وفٌه التبرع،
.الفهارس من مجموعة إلى
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؛ تحقٌق محمد بن صالح بن عبدهللا هـ 468الحسن علً بن أحمد بن محمد الواحدي، ت أبو 
الفوزان، وآخرون

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض . 1ط. التفسٌر البسٌط
، 105، 104، 103، 102، 101سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ج 20. م 2009/ هـ 1430
106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،115)

 وهو هـ،464 سنة المتوفى الواحدي محمد بن أحمد بن علً الحسن أبً لئلمام  البسٌط، التفسٌر
 التفسٌر كتب أشهر ومن الواسعة واإلعراب التفسٌر كتب من هذا وكتابه الخامس، القرن علماء من

 تفاسٌره أكبر وهو الكتاب هذا وهو البسٌط التفسٌر؛ فً الثبلثة كتبه من واحد وهو بالمؤثور،
 بٌن أنه على دل واسمه الوسٌط، الثانً وكتابه منه؛ مصنفه مراد على دلٌل واسمه تؤلٌفاً، وأقدمها
 اإلمام، جامعة أخرجته الذي التحقٌق هذا اعتمد وقد .الوجٌز كتاب والثالث والمختصر، البسٌط

ً  عشر خمسة على  فً الدكتوراه درجة لنٌل رسابلهم سجلوا والذٌن وعلومه القرآن قسم من طالبا
 السفر هذا فً للعمل الملحة الحاجة لتلبً الرسابل هذه وجاءت للواحدي، البسٌط التفسٌر كتاب

 مهمة سنوات إعدادها فً أمضوا التً رسابلهم إخراج فً كبٌرة جهوداً  المحققون بذل وقد الكبٌر،
.الكبٌر السفر هذا تحقٌق فً العلمٌة الدرجات لٌنالوا أعمارهم من
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هـ ؛  688–599ابن أبً الربٌع عبٌدهللا بن أحمد بن عبٌدهللا القرشً اإلشبٌلً السبتً، 
دراسة وتحقٌق صالحة بنت راشد بن ؼنٌم آل ؼنٌم

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض . 1ط. تفسٌر القرآن الكرٌم
(116سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ج 2. م 2009/ هـ  1430العلمً، 

 أحد هو (هـ688-599) السبتً اإلشبٌلً القرشً عبٌدهللا بن أحمد بن عبٌدهللا الربٌع أبً ابن
 مإلفاته، آخر هو الكرٌم القرآن وتفسٌر األندلس، فً الهجري السابع القرن فً العربٌة أبمة

 باللفظ المتصلة المختلفة واآلراء النحوٌة القواعد بذكر عنً حٌث النحوي الطابع علٌه وٌؽلب
 عنً وقد .والتفسٌر النحو بٌن هذا كتابه فً الربٌع أبً ابن ٌجمع أن استطاع وهكذا ؛ القرآنً

 لبعض تفسٌره فً وعرض بالرأي، األخذ من حذراً  وكان المؤثور بالتفسٌر الربٌع أبً ابن
 كما وشاذها، متواترها بالقراءات خاصة عناٌة عنً كما الفقهٌة، واألحكام العقدٌة القضاٌا

 خالفٌه أمام الطرٌق بها وفتح المفسرٌن من سابقٌه بها فاق عناٌة والنحو العربٌة باللؽة عنً
.وببلؼته ولؽته القرآن بنحو لبلهتمام
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محمد بن عبدالعزٌز بن إبراهٌم الخضٌر
 اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .اإلسبلمً الفقه فً التقوٌم
 العالً التعلٌم وزارة مشروع سلسلة) .ص 588 .2002 / هـ 1423 والنشر، للثقافة العامة
(42 ؛ علمٌة رسالة ألؾ لنشر

 عن واإلعبلن االفتتاحٌة، تتضمن مقدمة فً تنتظم اإلسبلمً، الفقه فً التقوٌم لموضوع دراسة  
 التقوٌم تعرٌؾ ٌتضمن تمهٌد إلى إضافة منهجه؛ البحث وخطة اختٌاره، وأسباب الموضوع،

 التقوٌم، مشروعٌة وأدلة ٌشابهه، أنه ٌظن قد وما التقوٌم بٌن والفرق واالصطبلح، اللؽة فً
 التقوٌم، مقتضٌات أولها ٌتناول فصول؛ خمسة فً ذلك بعد الكتاب وٌنتظم .التقوٌم وحكم

 ثبلثة وفٌه التقوٌم، عند المعتبرة األمور الثانً الفصل تناول بٌنما .مبحثان وفٌه ومجاالته،
 الرابع الفصل وٌتعرض .مبحثان وفٌه المقومٌن، بتعرٌؾ الثالث الفصل ٌختص فٌما .مباحث
 واألخٌر الخامس الفصل أما .مبحثان وفٌه األحكام، من علٌه ٌترتب وما التقوٌم، لحجة

 النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .مباحث أربعة وفٌه التقوٌم، لمبطبلت فٌتعرض
.والتوصٌات
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إسحق بن عبدهللا السعدي
جامعة اإلمام : الرٌاض . 1ط. مع دراسة نقدٌة لموقؾ المستشرقٌن منه: تمٌز األمة اإلسبلمٌة

سلسلة الرسابل . )مج2.م 2005/ هـ 1426محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(49الجامعٌة ؛ 

 المستشرقٌن لموقؾ نقدٌة دراسة مع اإلسبلمٌة األمة تمٌز موضوع على الكتاب ٌنصب
 ٌتناول تمهٌدي باب األول الباب أبواب؛ وثبلثة منهجٌة، مقدمة فً الكتاب وٌنتظم .منه

 عن ولمحة وضرورته، اإلسبلمٌة األمة تمٌز ومنزلة اإلسبلمٌة، األمة تمٌز مفهوم
 وموقؾ اإلسبلمٌة األمة تمٌز مقومات فٌتناول الثانً الباب أما .والمستشرقٌن االستشراق

 والوسطٌة، والعالمٌة، الربانٌة، اإلسبلمٌة األمة تمٌز وخصابص منها، المستشرقٌن
 تحقٌق : وهً اإلسبلمٌة األمة تمٌز بؤهداؾ الثالث الباب ٌختص بٌنما .الخٌرة واإلٌجابٌة

 وموقؾ) اإلسبلمٌة األمة تمٌز تحقٌق ووسابل االستخبلؾ، وتحقٌق هلل، العبودٌة
 الدراسة تختتم ثم .وحضارته اإلسبلم وتارٌخ العربٌة، اللؽة : وهً (منها المستشرقٌن

.ختامً بمبحث
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علً بن إبراهٌم النملة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة : الرٌاض . 1ط. التنصٌر فً األدبٌات العربٌة

.ص 272. م 1994/ هـ  1415الثقافة والنشر، 

 لموضوع مقدمة فً الكتاب وٌنتظم .العربٌة األدبٌات فً التنصٌر موضوع على الكتاب ٌنصب
 التنصٌر وأهداؾ التنصٌر، مفهوم :فصول خمسة التنصٌرفً أولهما ٌتناول وقسمٌن؛ التنصٌر،

 مواجهة وطرق للتنصٌر، مساندة ووسابل والمنصرٌن، التنصٌر ووسابل والمنصرٌن،
 برصد فٌختص الثانً القسم أما .والتوصٌات النتابج من مجموعة تتضمن وخاتمة التنصٌر،

 ،(وبٌان وتوضٌح، تارٌخ،) النصرانٌة :فصبل عشر اثنا وفٌه الفكري، لئلنتاج وراقً
 ،(وبٌان توضٌح) والتنصٌر ،(ومناظرات حوارات) والنصرانٌة ،(وتقوٌم ردود) والنصرانٌة

 فً والتنصٌر آسٌا، فً والتنصٌر العربٌة، الببلد فً والتنصٌر األخرى، والتٌارات والتنصٌر
.والمواجهة والتنصٌر واإلعبلم، والتنصٌر والتربٌة، والتنصٌر واألقلٌات، والتنصٌر أفرٌقٌا،
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سعود بن سعد آل درٌب
 السلطة ونظام اإلسبلمٌة الشرٌعة ضوء فً السعودٌة العربٌة المملكة فً القضابً التنظٌم

 للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .القضابٌة
(15 ؛ علمٌة رسالة ألؾ نشر سلسلة) .ص 704 .م 1999 / هـ 1419 والنشر،

 الفصل ٌتناول .ومطالب مباحث فصل كل وتحت وخاتمة، فصول، أربعة فً البحث هذا وضع
 الوالٌات وبٌن القضاء بٌن والفرق االصطبلح، وفً اللؽة فً والحكم القضاء ماهٌة األول

 بٌنما .اإلسبلم فً ومكانته وشروطه، القضاء وأركان للقضاء، اإلمام تنصٌب وحكم األخرى،
 إلى األول الصدر منذ اإلسبلمً، والتارٌخ الشرٌعة فً القضابً النظام الثانً الفصل ٌتناول
 السعودي القضابً بالتنظٌم الثالث الفصل ٌختص فٌما .العربٌة الببلد فً العثمانً الحكم أواخر

ٌُعنى واألخٌر الرابع الفصل أما .القضابٌة السلطة ونظام الشرٌعة ضوء فً  واألسس بالمبادىء ف
 استقبلل ومبدأ الشرعٌة، باألحكام االلتزام مبدأ وهً والمقارن، المملكة فً القضابً للتنظٌم

.ونتابجه البحث خبلصة بها بخاتمة البحث ٌنتهً ثم .القضاء ومحلٌة إقلٌمٌة ومبدأ القضاء،
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صالح بن عثمان بن عبدالعزٌز الهلٌل
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. توثٌق الدٌون فً الفقه اإلسبلمً

سلسلة مشروع وزارة التعلٌم العالً لنشر ألؾ رسالة علمٌة . )ص 548. 2001/ هـ  1421
(22؛ 

 بٌان ٌتناول وتمهٌد منهجٌة، مقدمة فً اإلسبلمً الفقه فً الدٌون توثٌق موضوع على الكتاب ٌنصب
 الباب ٌختص .ربٌسة أبواب ثبلثة إلى إضافة وأسرارها، التوثٌق ومشروعٌة والدٌن، التوثٌق، حقٌقة

 الثانً، الباب ٌختص بٌنما .ومشروعٌته المعامبلت، من ومحله التوثٌق، بحكم فصلٌن، فً األول،
 وأحكامها، الشخصٌة، والكفالة والضمان، الرهن، :االستٌفابٌة التوثٌق بوسابل فصول، ثبلثة فً

 التوثٌق لوسابل فصلٌن فً فٌتعرض واألخٌر الثالث الباب أما .وطرقها وشروطها، ومشروعٌتها،
 ثم .والحكم والشروط، والمشروعٌة، التعرٌؾ، موضًحا واإلشهاد، الكتابة، :من كل فً اإلثباتٌة

 الفهارس؛ من بمجموعة البحث وٌتذٌل .النتابج ألهم اإلشارة مع موجزة بخبلصة البحث ٌختتم
 بمحتوٌات أخٌر وفهرس لؤلعبلم، وفهرس لآلثار، وفهرس لؤلحادٌث، وفهرس لآلٌات، فهرس
.البحث
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عبدهللا بن عبدالمحسن التركً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. توجٌهات اإلسبلم فً نطاق األسرة

(4من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )ص 84. م 1984/ هـ  1404إدارة الثقافة والنشر، 

 ألحكام تمهٌد إلى ٌنقسم .األسرة نطاق فً اإلسبلم توجٌهات دراسة على الكتاب ٌنصب
 أصول من مستمدة األسرة أحكام  أن توضح مهمة موضوعات ثم اإلسبلم، فً األسرة
 بالعبادات وصلتها األسرة وأحكام المتكامل، اإلسبلمً النظام من جزء األسرة ونظام الدٌن،

 بٌن واألسرة اإلسبلم، فً األسرة نظام وشمول وتؽٌٌرا، ثبوتا األسرة وأحكام والمعامبلت،
 فً األسرة بناء ومراحل واألسرة، والفرد اإلسبلم، فً األسرة وأهداؾ والحقوق، الواجبات
 لجرٌمة اإلسبلم ومحاربة اإلسبلم، فً الجنسٌة والمسؤلة األسرة، لحماٌة وضمانات اإلسبلم،

 نظام حول تثار وشبهات الؽربٌة، المجتمعات فً واألسرة األسرة، لكٌان توطٌداً  الزنا
 األسرة بنظام الكتاب وٌنتهً ونتابجها، ودحضها، الشبهات، ومصدر اإلسبلم، فً األسرة
.المشكبلت عبلج على وقدرته المسلمة
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هـ 1206-1115محمد بن عبدالوهاب، 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة : الرٌاض . 1ط. ثبلثة األصول والقواعد األربع

(6مإلفات الشٌخ محمد بن عبدالوهاب ؛ . )ج 1. م 1992/ هـ  1413الثقافة والنشر، 

  نشره ىعل قامت األصٌل، اإلسبلمً التراث من نتاج األربع والقواعد األصول ثبلثة كتاب
 عبدالوهاب بن محمد الشٌخ مإلفات جمع سٌاق فً اإلسبلمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة

 مإلفات معظم جمع لها تحقق حتى معنوٌة أو كانت مادٌة المتاحة، الوسابل جمٌع مستخدمة
 لمراجعتها والمتخصصٌن العلماء من علمٌة الجانً  ذلكل الجامعة وكونت .ورسابله الشٌخ

 التً العلمٌة الندوة انعقاد بمناسبة مجلدا عشر اثنً فً المإلفات هذه صدرت وقد وتصنٌفها،
.واإلسبلمً العربً العالمٌن فً وآثارها الشٌخ دعوة لدراسة الجامعة فً انعقادها سبق
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خالد بن عبدالرحمن المشعل
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. الجانب النظري لدالة االستثمار فً االقتصاد اإلسبلمً

(8سلسلة نشر الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 540. م -199/ هـ  -141سعود اإلسبلمٌة، 

 تمهٌد فً الكتاب هذا وٌنتظم .اإلسبلمً االقتصاد فً االستثمار لدالة لموضوع نظرٌة دراسة  
 إلى إضافة علٌها، الواردة واالنتقادات واآلراء واإلسبلمً، الوضعً االقتصاد موضوع عن

 االستثمار، وأنواع االستثمار، ودالة االستثمار، مفهوم األول الفصل ٌتناول .فصول خمسة
 .اإلسبلمً االقتصاد فً االستثمار وأهداؾ وأهمٌة االستثمار، وأهمٌة المال، رأس ومفهوم
 فٌما .الوضعً االقتصاد فً االستثماري لئلنفاق المحددة العوامل الثانً الفصل ٌتناول بٌنما

 وٌتعرض .اإلسبلمً االقتصاد فً لبلستثمار المحددة العوامل بتوضٌح الثالث الفصل ٌختص
 واالقتصاد الوضعً االقتصاد فً االستثمارٌة المشروعات تقوٌم إلى الرابع الفصل

 االستثمار تموٌل وأسالٌب مصادر لتحدٌد فٌتعرض واألخٌر الخامس الفصل أما .اإلسبلمً
 النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .اإلسبلمً واالقصاد الوضعً االقتصاد فً

.والتوصٌات
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خالد بن راشد بن مساعد العبدان
جامعة اإلمام محمد : الرٌاض . 1ط. جهود اإلمام الشوكانً رحمه هللا فً الدعوة واالحتساب

سلسلة الرسابل . )ص 360. م 2010/ هـ  1431بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(109الجامعٌة ؛ 

 االحتساب فً وجهوده الشوكانً اإلمام بدعوة االستقرابٌة التارٌخٌة الدراسة هذه ُتعنى
 منهجٌة، مقدمة إلى الدراسة وتنقسم .عنده الدعوة وقضاٌا دعوته، فً المدعوٌن وأصناؾ

 .فصول ثبلثة إلى إضافة وسٌرته، الشوكانً، اإلمام عصر فً السابدة األحوال حول وتمهٌد
 أصناؾ حول مبحثان وفٌه هللا، إلى الدعوة فً الشكوانً اإلمام جهود األول الفصل ٌتناول

 جهود الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .عنده الدعوة وقضاٌا الشوكانً، اإلمام دعوة فً المدعوٌن
 عن والنهً بالمعروؾ، األمر فً جهوده حول مبحثان وفٌه االحتساب، فً الشوكانً اإلمام
 الدعوة فً الشوكانً جهود نجاح عوامل فٌعالج واألخٌر الثالث الفصل أما .المنكر

.والتوصٌات النتابج من بمجموعة البحث ٌختتم ثم .وآثارها واالحتساب
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عبدالعزٌز بن محمد بن عبدهللا السحٌبانً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. جوامع كلم القرآن وشواهد اإلعجاز

.ص 171. 2008/ هـ  1429عمادة البحث العلمً، 

 خطة وتتؤلؾ .اإلعجاز شواهد على الدالة القرآنٌة اآلٌات معانً الستكشاؾ استقرابٌة دراسة
 إعجاز ووجوه والقرآن، األنبٌاء معجزات :مبحثان ففٌه التمهٌد أما .وفصلٌن تمهٌد من البحث
 ثبلثة وفٌه اللؽوي، باإلعجاز وصلتها القرآن كلم جوامع أولهما فٌتناول الفصبلن وأما .القرآن

 أقسام على الثانً المبحث ٌنصب بٌنما الجامعة، الكلمة تعرٌؾ األول المبحث ٌتناول مباحث؛
 .الكلم وجوامع اللؽوي القرآن إعجاز فٌتناول الثالث المبحث أما القرآن، فً الجامعة الكلمة

 ٌتعرض مباحث؛ أربعة وفٌه القرآن، كلم جوامع فً اإلعجاز لشواهد الثانً الفصل وٌتعرض
 اآلٌة فً اإلعجاز لشواهد ثانٌها ٌتعرض بٌنما الجامعة، السورة فً اإلعجاز لشواهد أولها

 شواهد رابعها وٌستعرض الجامعة، الجملة فً اإلعجاز بشواهد فٌختص ثالثها أما الجامعة،
.الجامع اللفظ فً اإلعجاز
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حسن بن هندي بن محمد الهندي العماري
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. حسن النٌة وأثره فً العقوبة التعزٌزٌة

سلسلة الرسابل الجامعٌة؛ . )ص 278. م 2008/ هـ  1429اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
98)

 األنظمة من جملة ضوء فً التعزٌزٌة العقوبة فً وأثره النٌة حسن تناول إلى البحث ٌهدؾ
 التزوٌر، ومكافحة الرشوة، مكافحة كؤنظمة السعودٌة، العربٌة المملكة فً بها المعمول
 مع ومقارنة الوضعٌة، األنظمة ضوء وفً التجاري، الؽش ومكافحة األموال، ؼسل ومكافحة

 فً األول ٌتناول فصول؛ وأربعة وتمهٌد، منهجٌة، مقدمة فً البحث وٌنتظم .اإلسبلمً الفقه
 اعتبار مدى مبحثٌن فً الثانً ٌتناول بٌنما .النٌة لحسن بالنسبة المسلم فً العام األصل مبحثٌن

 فً فٌنصب الثالث أما .اإلسبلمً والفقه النظام فً وسببه العقوبة فً مإثًرا عامبلً  النٌة حسن
 خمسة فً واألخٌر الرابع وٌختص .المنظمة التعزٌزٌة العقوبة فً النٌة أثر على مباحث ثبلثة

ضة التعزٌزٌة العقوبة فً النٌة حسن بؤثر مباحث .المفوَّ
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إبراهٌم بن عبدالعزٌز بن عبدهللا الجهنً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. الحق الخاص فً الحدود و تطبٌقاته

(131سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )مج 2. م 2014/ هـ  1435عمادة البحث العلمً، 

 وعشرة وتمهٌد، منهجٌة، مقدمة من تتكون وتطبٌقاته، الحدود فً الخاص الحق لبٌان دراسة
 ٌتناول بٌنما .الحدود فً الخاص الحق حقٌقة األول الفصل ٌتناول .وفهارس وخاتمة، فصول،
 الفصل أما .وإسقاطه واستٌفابه، الحدود، فً الخاص بالحق المطالبة شروط الثانً الفصل
ٌُعنى .الزنا حد فً الخاص بالحق فٌختص الثالث  .القذؾ حد فً الخاص بالحق الرابع الفصل و

 للحق السادس الفصل وٌتعرض .السرقة حد فً الخاص بالحق الخامس الفصل ٌُعنً فٌما
 .والؽٌلة األبمة قتل فً الخاص للحق فٌتعرض السابع الفصل أما .الحرابة حد فً الخاص
 الخاص الحق آثار التاسع الفصل ٌعالج بٌنما .الردة حد فً الخاص الحق الثامن الفصل وٌعالج

.الحدود فً الخاص الحق تطبٌقات فٌقدم واألخٌر العاشر الفصل أما .الحدود فً
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مفرح بن سلٌمان بن عبدهللا القوسً
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. حقوق اإلنسان فً مجال األسرة من منظور إسبلمً

.ص 135. م 2008/ هـ  1429سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 منظور من األسرة مجال فً اإلنسان حقوق بٌان موضوع على تنصب تؤصٌلٌة دراسة
 .المباحث من مجموعة على فصل كل وٌشتمل فصول، خمسة إلى الدراسة وتنقسم .إسبلمً

 البحث، ومنهج وخطة وحدودها، الدراسة، أهداؾ تتناول منهجٌة بمقدمة الدراسة تبدأ
 تكوٌن فً اإلنسان حق األول الفصل وٌتناول .البحث مصطلحات معانً تحدٌد إلى باإلضافة

 اآلباء بحقوق الثالث الفصل ٌختص فٌما .الزوجٌن حقوق الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .األسرة
 لحقوق فٌتعرض واألخٌر الخامس الفصل أما .المرأة بحقوق الرابع الفصل وٌختص .واألبناء

 الفهارس من ومجموعة والتوصٌات النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .األرحام أولً
.والموضوعات والمراجع بالمصادر الخاصة
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محمد بن عبدهللا السلمان
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. حقٌقة دعوة الشٌخ محمد بن عبدالوهاب

(24من ٌنابٌع الثقافة؛ . )ص 69. م1993/ هـ 1414اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 اإلمام جامعة لمدٌر بمقدمة ٌبدأ ودعوته، عبدالوهاب، بن محمد الشٌخ شخصٌة لحقٌقة توضٌح  
 ما الفترة فً عبدالوهاب بن محمد شخصٌة على الكتاب ٌنصب ثم اإلسبلمٌة، سعود بن محمد
 دعوة إلى الكتاب ٌتطرق ثم .نجد وببلد اإلسبلمً، العالم من كل فً اودٌنًٌ  اسٌاسًٌ  الدعوة قبل

 القبور وزٌارة والشفاعة، التوحٌد، حول ورإٌتها وحقٌقتها، نفسها، عبدالوهاب بن محمد
 واالجتهاد والقتال، والتكفٌر المنكر، عن والنهً بالمعروؾ واألمر والبدع، علٌها، والبناء

 آسٌا قارتً فً انتشارها وعوامل اإلسبلمً، العالم فً الدعوة أثر الكتاب تناول كما والتقلٌد،
.المصادر من بمجموعة الكتاب وٌختتم .وأفرٌقٌة
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عبدهللا بن مبارك بن عبدهللا آل سٌؾ
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. حكم اإلضراب عن الطعام فً الفقه اإلسبلمً

.ص 139. م 2006/ هـ 1427اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 هذا وٌنتظم .اإلسبلمً الفقه فً الطعام عن اإلضراب حكم موضوع علً الكتاب ٌنصب
 ظهوره، وأسباب وتارٌخه، ونشؤته، الطعام، عن اإلضراب لموضوع تمهٌد فً الكتاب

 ٌتناول .ربٌسٌن فصلٌن إلى إضافة لئلضراب، واالصطبلحً اللؽوي والتعرٌؾ وأنواعه،
 حكم فً العلماء وأقوال النزاع، محل وتحرٌر الطعام، عن اإلضراب حكم األول الفصل

 وثمرته، الخبلؾ وسبب والترجٌح، والمناقشة، األقوال، وأدلة الطعام، عن اإلضراب
 الفصل ٌتناول بٌنما .اإلضراب مع تزامنا الصٌام وحكم به، قال من عند الجواز وضوابط

 المضربٌن المسلمٌن مناصرة حكم وفٌه الطعام، عن اإلضراب على المترتبة اآلثار الثانً
 النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .تعلٌقه أو اإلضراب بإنهاء المطالبة وحكم الطعام، عن

.والتوصٌات



79

عماد الدٌن خلٌل
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. وقابع ومبلحظات: حول انتشار اإلسبلم 

(8من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )ص 89. م 1985/ هـ 1405اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 أهم من وكان بالفعل، أكثرها ٌكن لم إن العالم فً انتشاًرا األدٌان أكثر أحد اإلسبلم ٌعد
 هو ملحوظة بسرعة له الناس وقبول اإلسبلم انتشار على ساعدت التً - زالت وال –العوامل

 .ومعامبلتها وأخبلقها وعبادتها عقٌدتها فً البشرٌة إلٌه وصلت الذي والتدهور االنحطاط
 محاولة بهدؾ اإلسبلم؛ انتشار موضوع حول والمبلحظات الوقابع بعض الكتاب هذا وٌتناول

 اإلسبلمٌة األقطار كافة وفً السعودٌة العربٌة المملكة أنحاء مختلؾ فً المسلم الشباب جمع
.وشبابه اإلسبلم أبناء فٌها ٌوجد التً المناطق ومختلؾ
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صالح بن عبدالرحمن األطرم، وعبدهللا بن موسى العمار
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. حٌاة الشٌخ محمد بن إبراهٌم آل الشٌخ وآثاره

.ص 279. م1990/ هـ1411اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 وتوضٌح مقدمة، فً ٌنتظمو وآثاره، الشٌخ آل إبراهٌم بن محمد الشٌخ حٌاة الكتاب تناولٌ
 ثبلثة وفٌه العامة، الشٌخ حٌاة األول الباب ٌتناول .أبواب أربعة إلى إضافة البحث، لخطة

 الثانً الباب ٌختص بٌنما .وأخبلقه وصفاته ونشؤته، ومولده وأسرته، نسبه، توضح فصول
 فٌما .العلم ونشر والتوجٌه التعلٌم ومرحلة الطلب، مرحلة :فصبلن وفٌه العلمٌة، بحٌاته
 فً دوره تتناول فصول أربعة وفٌه العامة، وجهوده أعماله بتوضٌح الثالث الباب ٌختص
 .المحمودة ومواقفه الدعوة، فً ومنهجه توالها، التً واألعمال الشرعٌة، المإسسات تؤسٌس

 والمراثً وآثاره، وفاته، :فصول ثبلثة وفٌه وآثاره، لوفاته فٌتعرض واألخٌر الرابع الباب أما
.والتوصٌات النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .فٌه قٌلت التً
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سلٌمان بن عبدهللا الحبس
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض. دراسة دعوٌة: خطبة الجمعة

.م2007/ هـ1428العلمً، 

 فً الجمعة خطبة أهمٌة" منها األول تناول ،مباحث وثبلثة مقدمة على الدراسة هذه تشتمل
 لها، اإلنصات ووجوب لها، االستعداد على والحث الجمعة، لخطبة بالسعً األمر ،"اإلسبلم

 تناول فٌما .والظروؾ األحوال جمٌع فً الجمعة خطبة وقٌام لها، المجتمع فبات جمٌع وحضور
 وتعلٌم ووعظهم، الناس وتذكٌر وأهمٌته، الهدؾ تعرٌؾ ،"الجمعة خطبة أهداؾ" الثانً المبحث

 المبحث وتعرض .والنوازل القضاٌا مستجدات معالجة فً واإلسهام والفقه، العقٌدة أصول الناس
 الجمعة، بخطٌب المتعلقة للعوامل المدعوٌن، فً الجمعة خطبة تؤثٌر نجاح عوامل" واألخٌر الثالث

  .الجمعة خطبة عرض وأسلوب الجمعة، خطبة وموضوع
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أبو العباس تقً الدٌن أحمد بن عبدالحلٌم بن تٌمٌة ؛ تحقٌق محمد رشاد سالم
/  هـ1411جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض. 2. ط. درء تعارض العقل والنقل

.ص 414. م1991

 وعدد الكتاب عنوان وتبٌان بمقدمة، ٌبدأ تٌمٌة، البن والعقل النقل تعارض درء لكتاب تحقٌق
 فً المبتدعة طرٌقتً وتوضٌح المحقق، ومنهج ونسخه، وموضوعه، تؤلٌفه، وتارٌخ مجلداته،
 تٌمٌة البن وجهت التً األسبلة بعض تناول ٌتم ثم .قانونهم فساد وبٌان األنبٌاء، نصوص

 أصول وأن الشركاء، عن تعالى هلل القرآن وتنزٌه والسنة، الكتاب من باألدلة علٌها والرد
 قاعدة ونفً باصطبلحهم، االصطبلح أهل مخاطبة وجواز الدٌن، أصول هً لٌست المتكلمٌن

 لٌس وهو بدلٌل ٌسمى مما على والرد األنبٌاء، عند اإلعراض وطرٌقة النقل، أصل العقل أن
 من وؼٌرها فساده، ٌعلم فالعقل العقلٌات من الشرع عارض ما كل أن وتوضٌح بدلٌل،

.األخرى المسابل
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محمد بٌومً مهران
جامعة اإلمام محمد : الرٌاض . 1ط. فً ببلد العرب (1: )الكرٌمدراسات تارٌخٌة من القرآن 

(2المكتبة التارٌخٌة؛ . )ص 438. م1980/ هـ 1400بن سعود اإلسبلمٌة، 

 الفصل وٌتناول فصبلً؛ عشر أحد من تتؤلؾ العرب، ببلد فً الكرٌم القرآن من تارٌخٌة   دراسات  
 عثمان، ومصحؾ بكر، أبً عهد فً القرآن وجمع النبً، عهد فً التدوٌن :الكرٌم القرآن األول

 الفصل وٌعنى .بالتفسٌر الثالث الفصل ٌختص فٌما .الحدٌث الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .وؼٌرها
 أما .الشرٌفة بالكعبة الخامس الفصل وٌعنى .السبلم علٌه العرب جد الخلٌل بإبراهٌم الرابع
 قوم) للثمودٌٌن السابع الفصل ٌتعرض بٌنما .(هود قوم) للعادٌٌن فٌتعرض السادس الفصل
 .العرم بسٌل فٌختص التاسع الفصل أما .(شعٌب قوم) بالمدٌانٌٌن الثامن الفصل وٌختص .(صالح
 قصة واألخٌر عشر الحادي الفصل وٌتناول .األخدود أصحاب بقصة العاشر الفصل ٌختص فٌما

.الفٌل أصحاب
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رفٌق العظم ؛ إعداد وتقدٌم محمود رداوي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض. 1ط. الدروس الحكمٌة للناشبة اإلسبلمٌة

(17من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )ص 133. م1988/ هـ  1409إدارة الثقافة والنشر، 

 سبعة تحتها ٌنضوي أقسام ثبلثة فً ٌنتظم ،اإلسبلمٌة للناشبة الحكمٌة الدروس فً كتاب
 واإلنسان عاقل، اإلنسان حٌث من المبادئ؛ ذكر فً األول القسم وضع .ادرسً  وعشرٌن

 إلى البشر حاجة ومدى الروابط ذكر فً الثانً القسم وضع بٌنما .الكامل واإلنسان مدنً،
 ومرتبة واإلسبلم، والحكومات لبلجتماع، وضرورتها والحكومة الدٌن، وجامعة الدٌن،
 ذكر فً فوضع الكتاب، من األكبر النصٌب وله واألخٌر، الثالث القسم أما .األولى العدل

 والحرٌة، التساوي فً الثانٌة العدل مرتبة :التالٌة الموضوعات على وٌشتمل المقومات،
 النفس، على واالعتماد والمداهنة، والؽربٌة، اإلسبلمٌة والحرٌة الحرٌة، وتعرٌؾ

 وحب واألخبلق، والتربٌة بالعمل، والعلم والتعلم، والعلم النفس، على هللا بعد واالعتماد
.والوطن الناس
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محمد بن علً بن محمد السكاكر
 .مقارنة تارٌخٌة دراسة : فودي بن عثمان الشٌخ ودعوة عبدالوهاب بن محمد الشٌخ دعوة

 1421 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط
(35 ؛ علمٌة رسالة ألؾ لنشر العالً التعلٌم وزارة مشروع سلسلة) .ص 388 .2000 /هـ

 الشٌخ وكان .فودي بن عثمان الشٌخ ودعوة عبدالوهاب بن محمد الشٌخ دعوة بٌن مقارنة دراسة
 فتعلم علمٌة، أسرة فً نشؤ وقد الهوسا، ببلد شهدتها التً الدٌنٌة العلمٌة للحركة طبٌعٌاً  امتداداً  عثمان

 جبرٌل بالشٌخ وتؤثر زمانه، علماء على ودرس ببلده، فقهاء عن العلم أخذ ثم وجدته والدٌه ٌد على
 عثمان بلػ ولما .والتؽٌٌر الدعوة فً منهجه من واستفاد ،(آهٌر) ببلد فً مدة الزمه الذي عمر بن
 ببلد فً المسلمٌن حال هاله والفكري، العقلً النضوج من حظاً  وأوتً الرجال مبلػ فودي بن

 والخرافات البدع وانتشار .الصحٌح اإلسبلم جادة عن وانحراؾ تخلؾ من علٌه كانوا وما الهوسة،
 آخذة كانت التً السلفٌة بالدعوة فتؤثر الحج، فرٌضة ألداء الحجاز إلى عثمان رحل ثم والوثنٌات،

 عبدالوهاب بن محمد الشٌخ أتباع من السلفٌة دعاة فودي بن عثمان خالط ولقد .واالنتشار النمو فً
 إصبلح فً ملحة رؼبة نفسه فً فؤٌقظت لها، وتحمس السلفٌة الدعوة مبادئ وتشرب إلٌهم واستمع
.فٌها تفشت التً والوثنٌات والخرافات البدع ومحاربة ببلده، فً المجتمع أحوال
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خالد بن راشد بن مساعد العبدان
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. دراسة تطبٌقٌة تقوٌمٌة: المستشفٌاتالدعوة إلى هللا فً 

سلسلة الرسابل . )ص 844. م 2007/ هـ  1428سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(76الجامعٌة ؛ 

 .ربٌسٌن بابٌن فً تنتظم المستشفٌات فً هللا إلى الدعوة لموضوع تقوٌمٌة تطبٌقٌة دراسة
 أهمٌة بتوضٌح ٌختص الذي النظري واإلطار المنهجً، اإلطار فصلٌن فً األول الباب ٌتناول
 فً هللا إلى بالدعوة القابمٌن وصفات ومشروعٌتها، المستشفٌات فً هللا إلى الدعوة

 .عبلجها وطرق ومعوقتها، بها، المتعلقة والقضاٌا الدعوة، هذه وأسالٌب ووسابل المستشفٌات،
 نتابج تقدٌم ٌعقبها منهجٌة، بمقدمة ٌبدأ حٌث التطبٌقٌة؛ بالدراسة الثانً الباب ٌختص بٌنما

 على الدراسة هذه ونتابج المستشفٌات، فً هللا إلى بالدعوة القابمٌن على المٌدانٌة الدراسة
 المضمون تحلٌل دراسة نتابج تقدٌم ثم المسلمٌن، ؼٌر المدعوٌن وعلى ،(المرضى) المدعوٌن
.النتابج هذه ومناقشة الدعوي،
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خالد بن عبدهللا الخمٌس
:  الرٌاض . 1ط. الدعوة إلى هللا فً دور المبلحظة االجتماعٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة

 723. م 2008/ هـ  1429جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(96سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص

 وٌنتظم .السعودٌة العربٌة المملكة فً االجتماعٌة المبلحظة دور فً هللا إلى الدعوة لموضوع بٌان  
 الجانب األول الباب ٌتناول فصول؛ ستة على موزعٌن ربٌسٌن وبابٌن منهجٌة، مقدمة فً الكتاب
 االجتماعٌة الرعاٌة بموضوع فٌها التمهٌدي الفصل ٌختص فصول؛ أربعة فً للدراسة النظري
 الثانً الفصل وٌعنى .هللا إلى بالدعوة القابمٌن بموضوع األول الفصل ٌختص فٌما .لؤلحداث
 الباب ٌخص وفٌما .هللا إلى الدعوة لوسابل فٌتعرض الثالث الفصل أما .هللا إلى الدعوة بموضوع

 األول الفصل ٌتناول فصلٌن؛ من مكون وهو للدراسة، المٌدانً  الجانب ٌتناول فإنه الثانً
 الدراسة وتختتم .المٌدانٌة الدراسة نتابج فٌتناول الثانً الفصل أما .المٌدانٌة الدراسة إجراءات
.والتوصٌات النتابج من بمجموعة
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مصطفى محمود أبو صالح
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة : الرٌاض . 1ط. دلٌل القرآن الكرٌم

(15رسابل إرشادٌة ؛ . )ص 159. م1992/ هـ  1413والنشر، 

 حسب السور تسلسل األول القسم ٌتناول قسًما؛ عشر اثنً فً ٌنتظم الكرٌم للقرآن دلٌل  
 .والمدنً المكً التنزٌل حسب السور تسلسل الثانً القسم ٌتناول فٌما .المصحؾ ترتٌب

 .السجدة آٌات ببٌان الرابع القسم وٌختص .ومواضعها اآلٌات بؤرقام الثالث القسم وٌختص
 السور بتقسٌم السادس القسم وٌعنى .الفتتاحها وفقا السور تقسٌم فٌتناول الخامس القسم أما

 وٌتعرض .األجزاء مع أوابلها تتفق التً بالسور السابع الفصل ٌعنى بٌنما .بها المفتتح
 وفقا السور تقسٌم فٌستعرض التاسع الفصل أما .لطولها وفقا السور لترتٌب الثامن الفصل

 عشر الحادي الفصل أما .السور افتتاح فً التوافق العاشر الفصل ٌستعرض بٌنما .لورودها
 وفقا القرآن سور لتقسٌم األخٌر القسم وٌتعرض .باألرقام والمتعاكس المتوافق فٌتناول

.لتسمٌاتها
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محمد صدقً بن أحمد البورنو
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. الذكر وأثره فً دنٌا المسلم وآخرته

(8الداء والشفاء ؛ . )ص 134. م 1988/ هـ 1408إدارة الثقافة والنشر، 

 حٌاة فً وأهمٌته الذكر حول تمهٌد فً تنتظم وآخرته، المسلم دنٌا فً وأثره الذكر لموضوع دراسة
 معنى األول الفصل ٌتناول .فصول أربعة إلى إضافة وآخرته، المسلم دنٌا فً وأثرها اإلنسان،

 الثانً ٌختص فٌما واصطبلًحا، لؽةً  الذكر بمعنى األول ٌختص مبحثان؛ وفٌه وأنواعه، الذكر
 األول ٌختص مبحثان، وفٌه والسنة، الكتاب من الذكر أدلة الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .الذكر بؤنواع
 والحث الذكر بؤدلة الثانً ٌختص فٌما الكرٌم، القرآن من فضله وبٌان علٌه، والحث الذكر بؤدلة
 أما .واآلخرة الدنٌا فً وأثره الذكر لفوابد الثالث الفصل وٌتعرض .السنة من فضله وبٌان علٌه،

.علٌه وأمثلة الذكر ألنواع فٌتعرض واألخٌر الرابع الفصل
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زٌد بن عبدالكرٌم الزٌد 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة : الرٌاض . 1ط. رحلة الصدقة

(18رسابل إرشادٌة ؛ . )ص 48. م 2001/ هـ  1422والنشر، 

 والسنة القرآنٌة، النصوص لمجموع عامة نظرة خبلل من الصدقة لرحلة متابعة البحث هذا
 عمل والصدقة عقدٌة، مسؤلة الصدقة : منها موضوعات، مجموعة فً السلؾ، وأقوال النبوٌة،
 للمسلم فك والصدقة دواء، والصدقة الدنٌا، فً المتصدق مع الصدقة ورحلة األوقات، أفضل

 وسبب المال، لزٌادة وسبب النقص، من المال وتحمً الببلء، تدفع والصدقة الذنوب، أسر من
 عند الصدقة وأثر واآلخرة، الدنٌا فً للدرجات ورفعة للسٌبات حط والصدقة الدعاء، الستجابة
 البرزخ، فً للمتصدق مستمر صالح عمل والصدقة قبره، فً المتصدق علً وأثرها الموت،

 فً المتصدق علً وأثرها الناس، بٌن القضاء قبل القٌامة ٌوم المتصدق علً الصدقة وأثر
 وما الجنة، ودخول الصدقة بٌن والربط شؤنه، جل هللا على العرض ٌوم األعظم الموقؾ
.الجنة فً وملبسك مطعمك هو الٌوم به تتصدق
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عبدهللا بن ناصر السدحان
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة : الرٌاض. رعاٌة المسنٌن فً اإلسبلم

(.12الداء والشفاء؛ ) .ص92 .م1997/ هـ1417للثقافة والنشر، 

 اإلسبلمٌة المجتمعات أن وبخاصة ونشرها، اإلسبلم فً المسنٌن رعاٌة إبراز الدراسة هذه تستهدؾ
 .الواحدة األسرة أفراد بٌن والعبلقات القٌم فً تؽٌر عنه نتج كبٌر واقتصادي اجتماعً بتؽٌر تمر

 ونظرة الشٌخوخة مرحلة تصاحب التً والمتؽٌرات ،اواصطبلحً  لؽة المسن تعرٌؾ الدراسة وتتناول
 تتناول كما .اإلسبلم فً المسنٌن رعاٌة علٌها تقوم التً والمرتكزات المتؽٌرات، هذه تجاه اإلسبلم
 ورعاٌة الوالدٌن، صدٌق ورعاٌة الوالدٌن، رعاٌة حٌث من للمسنٌن، اإلسبلم رعاٌة أوجه الدراسة
 الدولة جٌوش قبل من الحرب فً المسلمٌن ؼٌر المسنٌن ورعاٌة المسلم، المجتمع فً المسنٌن

  .بالمسنٌن الخاصة الفقهٌة األحكام وبعض المسلمة،
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عبدهللا بن ناصر بن محمد الشقاري
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. السداسٌات مستخرجة من مسموعات اإلمام الفراوي

.ص 134. م 2008/ هـ  1429سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 فً الكتاب وٌقع .الفراوي اإلمام مسموعات من المستخرجة "السداسٌات" لـ وتحقٌق تخرٌج
 والمإلؾ، (السداسٌات) الجزء موضوع (الدراسة) األول القسم ٌتناول ربٌسٌن؛ قسمٌن

 كل فٌه ٌتناول للكتاب وتخرٌجا تحقٌقا الثانً القسم ٌتناول فٌما .الخطٌة ونسخته والكتاب
 فهرس :الفهارس من بمجموعة الكتاب وٌنتهً .تفصٌلً بشكل بالكتاب ورد حدٌث

 المصادر وفهرس لهم، المترجم األعبلم وفهرس ،(الحروؾ على مرتبة) األحادٌث
.الموضوعات وفهرس والمراجع،
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عبدهللا بن إبراهٌم بن علً اللحٌدان
 العربٌة المملكة فً االجتماعً التعامل من ونماذج المسلمٌن ؼٌر معاملة فً اإلسبلم سماحة

 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .السعودٌة
  .ص 144 .م 2010 / هـ1431

 وٌقع .السعودٌة العربٌة المملكة فً المسلمٌن ؼٌر معاملة فً اإلسبلم سماحة موضوع الكتاب ٌتناول
 مفهومها، حٌث من اإلسبلم فً السماحة األول الفصل ٌتناول فصول؛ وسبعة مقدمة، فً الكتاب

 وسلم، علٌه هللا صلى النبً سماحة الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .وأسسها ومجاالتها، وأهمٌتها،
 وحق الحماٌة، بحق الثالث الفصل ٌختص فٌما .المسلمٌن ؼٌر معاملة فً والتابعٌن والصحابة

 الفصل وٌتعرض .إلٌهم باإلحسان الرابع الفصل وٌختص .المملكة فً المسلمٌن لؽٌر الرعاٌة
 فٌما .المملكة فً المسلمٌن ؼٌر شعور مراعاة فً األنظمة والتزام اإلسبلم، أحكام اللتزام الخامس

 والتعلٌم، األنظمة، فً المسلمٌن ؼٌر معاملة فً اإلسبلم سماحة تطبٌق بوسابل السادس الفصل ٌُعنى
 نظر فً المسلمٌن ؼٌر معاملة فً اإلسبلم لسماحة فٌتطرق فً واألخٌر السابع الفصل أما .واإلعبلم

 عامال نفس فً الروسٌة اللؽة إلى مترجًما نفسه الكتاب العمادة نشرت وقد .بالمملكة المسلمٌن ؼٌر
.م2010 /هـ1431
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عبدهللا بن محمد بن حمد الرزٌن
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض . 1ط. سوق المال

(65سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 253. م 2006/ هـ  1427

 ٌتناول .وخاتمة فصول، وثبلثة مقدمة، خبلل من المال سوق موضوع على الكتاب ٌنصب
 .عالمٌا نشؤتها عن تارٌخٌة ونبذة وماهٌتها، مفهومها، حٌث من المالٌة السوق األول الفصل

 التنظٌم حٌث من السوق اقتصادات فً المالٌة األوراق سوق الثانً الفصل ٌتناول فٌما
 لسوق االقتصادٌة والوظابؾ المالٌة، األوراق سوق فً المتداولة المالٌة واألوراق الداخلً،
 االقتصاد فً المالٌة األوراق سوق واألخٌر الثالث الفصل ٌتناول بٌنما .المالٌة األوراق

 المتداولة األوراق وأنواع اإلسبلمً، االقتصاد فً للسلوك العامة القواعد حٌث من اإلسبلمً
 إجراء فً مراعاتها ٌجب التً الشرعٌة والضوابط اإلسبلمٌة، المالٌة األوراق سوق فً

 األسواق وكفاءة اإلسبلمٌة، المالٌة األوراق لسوق االقتصادٌة والوظابؾ السوق، عملٌات
.المال بسوق اإلسبلمً المصرفً الجهاز وعبلقة المالٌة،
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مصطفى محمد حسنٌن 
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. السٌاسة الجنابٌة فً التشرٌع اإلسبلمً

(6من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )م 1984/ هـ 1405اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 المملكة فً التعلٌمٌة السٌاسة على وأثرها اإلسبلمً التشرٌع فً الجنابٌة السٌاسة فً بحث  
 التً الخطرة للمرحلة الواعً اإلدراك من تنبثق خاصة رعاٌة الشباب وتولً ؛ السعودٌة العربٌة
 تعالج التً المدروسة البرامج لهم وتخصص الرشد سن بلوغ إلى المراهقة من ابتداء بها ٌمرون

 والخلق الدٌن فً قوٌا سلٌما إعدادا وتعدهم انحراؾ كل من وتصونهم حاجاتهم وتلبً مشكبلتهم
ً  الكتاب هذا جاء وقد .والسلوك  نحو بواجبها القٌام على تقتصر ال مهمتها بؤن الجامعة من إٌمانا
 لٌتصل الدراسة مقاعد ٌتعدى أن بد ال بل فحسب كلٌاتها أو معاهدها ألحد المنتسب الشباب
 ٌوجد التً المناطق ومختلؾ اإلسبلمٌة األقطار كافة وفً الببلد أنحاء مختلؾ فً المسلم بالشباب

.وشبابه اإلسبلم أبناء فٌها
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محمد الرضا عبدالرحمن األؼبش
:  الرٌاض . 1ط. وصلتها بواقعنا المعاصر[ رضً هللا عنه]السٌاسة القضابٌة فً عهد عمر 

.  م 1996/ هـ  1417جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 
.ص 839

 المعاصر، بواقعنا وصلتها [عنه هللا رضً] الخطاب بن عمر عهد فً القضابٌة للسٌاسة دراسة
 فً ومكانته القضاء معنى ٌتناول تمهٌدي فصل ٌعقبها القضابٌة، السٌاسة معنى فً بمقدمة تبدأ
 بمنهج األول الباب ٌختص أبواب؛ فً الكتاب ٌنتظم ثم .الصدٌق بكر أبً وخبلفة النبوة عهد
 تنظٌم فً وسٌاسته ومنهجه، شخصٌته، متناوال القضاء، تنظٌم فً وسٌاسته الخطاب بن عمر

 الحدود فً الخطاب بن عمر أقضٌة الثانً الباب ٌتناول فٌما .القضاة واختصاصات القضاء،
 وحد والسرقة، الخمر، وشرب والقذؾ، :الزنا :أحكام :مثل أحكامها، تنفٌذ فً وسٌاسته
 إلى إضافة .النفس على والدٌة النفس، دون ما على والجناٌة والسحر، الردة، وحد الحرابة،
 اإلثبات، فً ووسابله والتعزٌز، المعامبلت، مسابل وبعض والطبلق، النكاح فً أحكامه

.والٌمٌن بالشاهد والقضاء بالٌمٌن، والقضاء بالشهادة، والقضاء
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عبدالرحمن بن علً السنٌدي
مع دراسة مقارنة ألبرز مإرخً السٌرة المعاصرٌن له فً : السٌرة النبوٌة عند البٌهقً 

جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. المشرق خبلل القرن الخامس الهجري
سلسلة الرسابل الجامعٌة . )ص 522. م 2005/ هـ  1426اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

(50؛ 

 السٌرة مإرخً ألبرز مقارنة دراسة مع البٌهقً عند النبوٌة السٌرة موضوع على الكتاب ٌنصب
 فصول؛ سبعة فً الكتاب وٌنتظم .الهجري الخامس القرن خبلل المشرق فً له المعاصرٌن

 .الهجري الخامس القرن خبلل اإلسبلمً المشرق فً النبوٌة السٌرة كتابة األول الفصل ٌتناول
 فً البٌهقً عند النبوٌة بالسٌرة الثالث الفصل ٌختص فٌما .البٌهقً حٌاة الثانً الفصل ٌتناول بٌنما
ٌُعنى الرابع الفصل أما .الشرٌعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالبل كتابه  فً النبوٌة بالسٌرة ف
ٌُعنى .أخرى مإلفات وفً الكبرى السنن كتاب  النبوٌة السٌرة عرض بطرٌقة الخامس الفصل و

 السٌرة لمصادر السادس الفصل وٌتعرض .له المعاصرٌن السٌرة مإرخً وأبرز البٌهقً بٌن
 عصره فً السٌرة كتاب بٌن البٌهقً منزلة فٌعالج واألخٌر السابع الفصل أما .البٌهقً عند النبوٌة
.البلحقة المصادر فً وأثره
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عبدالحلٌم عوٌس
جامعة : الرٌاض . 1ط. شخصٌة الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً ضوء المقاٌٌس اإلنسانٌة

من ٌنابٌع . )م 1992/ هـ  1413اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 
(21الثقافة ؛ 

 اإلنسانٌة، المقاٌٌس ضوء فً وسلم علٌه هللا صلى الرسول لشخصٌة الكتاب ٌتعرض
 إلى عصر من التارٌخ فً المتطاولة األحقاب خبلل والنموذجٌة الكاملة الشخصٌة والمقاٌٌس

 الكاملة الشخصٌة أسس تطبٌق الكتاب هذا خبلل من وٌتم .أخرى أمة إلى أمة ومن عصر،
 تكون أن هما الجوهرٌان فالركنان .وسلم علٌه هللا صلى الرسول شخصٌة نموذج على

 هذه تكون وأن المجرد، المثالً أو األسطوري الطابع علٌها ٌؽلب ال واضحة، شخصٌة
 الشخصٌة مركز تحدٌد وٌتم .واألماكن القرون خبلل امتد عام إنسانً تؤثٌر ذات الشخصٌة

 هذه جمٌع تطبٌق تم وقد .الكٌفً والمستوى الكمً، المستوى :هما آخرٌن، مقٌاسٌن على بناءً 
.النموذجٌة للشخصٌة كنموذج وسلم علٌه هللا صلى النبً شخصٌة على المعاٌٌر
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هـ ؛ دراسة  710–634أبو الثناء قطب الدٌن محمود بن مسعود بن مصلح الشٌرازي، 
وتحقٌق عبداللطٌؾ بن سعود بن عبدهللا الصرامً

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. شرح المختصر فً أصول الفقه
(125سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )م 2012/ هـ 1433عمادة البحث العلمً، 

 فً العمل وٌنقسم .الشٌرازي للقطب الفقه أصول فً المختصر شرح لكتاب وتحقٌق دراسة
 :مباحث خمسة وفٌه التحقٌق، إلى مدخل عن عبارة األول القسم قسمٌن؛ إلى الكتاب إخراج

 بقطب والتعرٌؾ الشٌرازي، الدٌن قطب وعصر المنتهى، مختصر وبكتابه الحاجب بابن التعرٌؾ
 الشرح نسخ ووصؾ الفقه، أصول فً المختصر شرح بكتاب والتعرٌؾ الشٌرازي، الدٌن

 ضوء فً المحقق بالكتاب الدراسة من الثانً القسم ٌختص فٌما .تحقٌقه فً المتبع والمنهج
 مجموعة ذلك تلى وقد .اللؽة ومبادىء الكبلمٌة، والمبادىء الفقه، أصول مبادىء من مجموعة
.العامة الفهارس



100

محمد بن عبدهللا السلمان
:  الرٌاض . 1ط. م1935-1865/ هـ 1354-1282: الشٌخ رشٌد رضا  السلفً المصلح 

 192. م 1993/ هـ 1414جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 
(25من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )ص

 رشٌد نشؤة عن األول قسمٌن؛ إلى تنقسم المصلح، السلفً رضا رشٌد الشٌخ لحٌاة دراسة  
 رشٌد وسلفٌة السلفٌة، نحو االتجاه طرٌق :لرشٌد السلفً واالتجاه ونسبه، مولده، :العلمٌة
 مجلة وأهداؾ المنار، مجلة وصدور مصر إلى رشٌد هجرة :وسلفٌتها المنار ومجلة رضا،
 المآخذ وأهم وممٌزاته، المنار، تفسٌر إصدار :وسلفٌته المنار وتفسٌر وموضوعاتها، المنار
 بدراسة فٌختص واألخٌر الثانً القسم أما .العلمٌة وقٌمتها وسلفٌتها رشٌد ومإلفات علٌه،
 أعماله أولهما مواضٌع؛ ثبلثة وٌشمل اإلصبلح، مٌدان فً رضا رشٌد الشٌخ حٌاة

 أثر بتوضٌح ثالثها ٌعنى فٌما السٌاسً، واإلصبلح رشٌد فموضوع ثانٌها أما اإلصبلحٌة،
.اإلسبلمً العالم فً اإلصبلحً المنار
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صالح بن ناصر الخزٌم
 1407جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، : الرٌاض . 1ط. الصبر

(5الداء والشفاء ؛ ). م 1987/ هـ 

 المقصود توضٌح حٌث من والشفاء؛ الداء من سلسلة ضمن الصبر موضوع على البحث ٌنصب
 عن تنبا التً المظاهر بعض إلى ٌتطرق كما .وأنواعه وفضابله، وحكمه، ومعانٌه، بالصبر،

 منه، المباح المٌت؛ على البكاء عن الحدٌث ٌتناول كما .والنوح الندب :مثل والسخط، الجزع
 الموت، كذكر منه؛ وٌكثر المإمن ٌفعله أن ٌنبؽً ما إلى ٌتطرق ثم .والمكروه والمستحب،
 صبر من حٌة نماذج ٌورد ثم .أهلها إلى والحقوق المظالم ورد باهلل، الظن وحسن له، واالستعداد

 البحث وٌختتم .المصابب حلول عند والتابعون الصحابة فعله ما بعض ذكر ٌتم كما .هللا أنبٌاء
 الشدابد ومبلقاة والتحمل الصبر فً وسلم علٌه هللا صلى محمد بسٌدنا االقتداء على بالحث

.والثواب لؤلجر احتسابا
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عبدهللا بن محمد الطٌار
وصؾ مفصل للصبلة بمقدماتها مقرون بالدلٌل من الكتاب والسنة وبٌان ألحكامها : الصبلة 

جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . وآدابها وشروطها وسننها من التكبٌر حتى التسلٌم
رسابل التعرٌؾ باإلسبلم . )ص 363. م 1998/ هـ  1418اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

(.5؛ 

 فً الكتاب وٌنتظم .وسننها وشروطها، وآدابها، أحكامها، ببٌان مقرون للصبلة مفصل وصؾ
 وثالثها ثانٌها ٌتناول بٌنما .اإلسبلم فً ومكانتها الصبلة، معنى أولها ٌتناول مباحث؛ مجموعة
 وقد .وأحكامها الصبلة لمقدمات ٌتعرض مبحث وهناك .وأحكامهما وصفتهما، والتٌمم، الوضوء،

 وما وواجباتها، وشروطها، تاركها، وحكم وأركانها، الصبلة، صفة على التالً المبحث انصب
 آخر ومبحث .الصلوات وقصر وجمع السفر، فً والصبلة فٌها، ٌباح وما ٌكره، وما ٌحرم،
 أفرد وقد .المختلفة وأحكامها الجمعة وصبلة المرٌض، وصبلة وأحكامها، الخوؾ بصبلة ٌختص
 والتراوٌح، الراتبة، للنوافل؛ مبحث خصص كما .الجنازة وصبلة الصبلة، تارك لحكم مبحث

 ومبحث .الجماعة لصبلة ومبحث .االستسقاء وصبلة الكسوؾ، وصبلة العٌد، وصبلة والتهجد،
.المسجد لرسالة أخٌر
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عبدهللا بن محمد بن أحمد الطٌار
 1413جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، : الرٌاض . 1ط. الصٌام

(3رسابل التعرٌؾ باإلسبلم ؛ . )ص 225. م 1993/ هـ 

 الصوم، لموضوع وتمهٌد بمقدمة وٌبدأ عرٌضة؛ موضوعات فً ٌنتظم الصٌام، لموضوع بٌان  
 ٌجب من وعلى مشروعٌته، فً واألصل وأركانه، وأهمٌته، ومكانته، واصطبلحا، لؽة وتعرٌفه
 أو النهار فٌها ٌطول التً الببلد فً الصوم أحكام إلى الكتاب ٌتعرض ثم .الصوم وفترة الصوم،
 كما .الهرم الحامل، النفساء، الحابض، من لكل الصوم وحكم لٌل، أو نهار فٌها ٌوجد ال أو ٌقصر،
 واألكل باختٌاره، المنً وإنزال رمضان، نهار فً والجماع ومكروهاته، الصوم مفسدات ٌتناول

 التعبدٌة، والشعابر والمجتنبات، الصٌام، وآداب الدم، وخروج والتقٌإ، والحٌض، متعمدا، والشرب
 الؽش واجتناب الفطر، إباحة وأدلة المسافر عن بالحدٌث الكتاب وٌختتم .القدر ولٌلة اللٌل، وقٌام

.الزور وشهادة
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صالح أحمد رضا
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. ظاهرة رفض السنة وعدم االحتجاج بها

(11من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )ص 73. م 1986/ هـ  1406إدارة الثقافة والنشر، 

 الذي الكتاب هذا ومنها عنها، والدفاع الشرٌفة النبوٌة السنة عن الذب فً العلماء جهود هً كثٌرة
 عن حادت التً المارقة الفرق ومن  .اإلمام بجامعة العلمً البحث عمادة نشره على حرصت

 منه؛ عاطلة وهً بحلٌته نفسها وحلّت ، لها اسًما " القرآن أهل " اتخذت التً الجماعة تلك السنة،
 ٌد على الهندٌة القارة شبه فً الهجري عشر الرابع القرن من األول الربع فً منشإها كان وقد

 ممن المإسسون هإالء وكان .دول ثبلث إلى بعد فٌما تفّرعت التً البقعة تلك أبناء من زمرة
 اإلسبلمٌة للجماعة ومضعًفا التقدم عن عابًقا بالسنة التمسك فً ورأوا الؽربً بالفكر تؤثروا
 السنة حجٌة فؤنكروا ، الضبلل أهل من سبقهم من به ٌؤت لم بما فجاءوا ، أعجمٌة لمإامرة وتنفًٌذا

ا ًٌّ وا كل  واحًدا مسلًكا سلكوا بل ذلك وؼٌر علٌها مجمع متواترة بٌن ٌفّرقوا ولم شرًكا اتباعها وعدُّ
 عنها الصدّ  فً والمجبلت والرسابل الكتب وإصدار الجمعٌات بتؤلٌؾ وقاموا ، والدفع الردّ  وهو

 والرسابل الكتب فصّنفوا العلم أهل من شاء من لدفعهم هللا فؤقام ، وجهها فً الشبه وإثارة
.منهم والتحذٌر تكفٌرهم فً الفتاوى وأصدروا
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عبدهللا بن صالح بن عبدالرحمن الكنهل
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. العزل عن الوالٌات النٌابٌة فً الفقه اإلسبلمً

سلسلة مشروع وزارة التعلٌم . )م 2004/ هـ  1425اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 
(53العالً لنشر ألؾ رسالة علمٌة ؛ 

 ببٌان وتمهٌد منهجٌة، مقدمة من مكون اإلسبلمً، الفقه فً النٌابٌة الوالٌات عن العزل فً بحث  
 فصل والٌة عن العزل األول الباب ٌتناول .أبواب ثبلثة إلى إضافة والوالٌة، العزل حقٌقة

 عن العزل الثانً الباب ٌتناول بٌنما .الحكم وعزل وناببه، القاضً عزل ضوء فً الخصومات
 ٌتناول فٌما .الوقؾ ناظر وعزل الوصً، وعزل الوكٌل، عزل ضوء فً الحقوق على الوالٌة
 البلد، والً وعزل الوزٌر، عزل ضوء فً القٌادٌة الوالٌات عن العزل واألخٌر الثالث الباب
 المتعلقة الفقهٌة األحكام بٌان ٌتم كل من مسؤلة كل وفً الجٌش، قابد وعزل الحسبة، والً وعزل

.به
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عبدالرحمن بن عاٌد بن خالد العاٌد 
.  م 2004/ هـ 1425جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط.عقد المقاولة

(61سلسلة مشروع وزارة التعلٌم العالً لنشر ألؾ رسالة علمٌة ؛ .)ص 452

 تتناول مقدمة ٌسبقها أبواب خمسة فً وٌنتظم المقاولة، عقد موضوع على الكتاب ٌنصب
 ٌتناول تمهٌد إلى إضافة السابقة؛ والدراسات اختٌاره، وأسباب بالتخصص، وصلته الموضوع،

 الباب ٌختص فٌما .العقود وتصنٌؾ وااللتزام، التصرؾ وبٌن بٌنه والموازنة العقد تعرٌؾ
 الباب ٌختص بٌنما .وأنواعه وصٌؽته، وأركانه، تعرٌفه، حٌث من المقاولة عقد بحقٌقة األول
 آثار فٌتناول الثالث الباب أما .وحكمه وصفاته، وتمٌٌزه، المقاولة، لعقد الفقهً بالتكٌٌؾ الثانً

 الرابع الباب وٌتناول .الباطن من والمقاولة المقاولة، فً والضمان والتزاماته، المقاولة، عقد
ٌُعنى .وكٌفٌته االنتهاء وأسباب المقاولة، عقد بانتهاء  تطبٌقٌة بصور واألخٌر الخامس الباب و
.النشر وعقد التورٌد، وعقد الصٌانة، عقد :مثل المقاولة عقود لبعض
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عبدهللا بن محمد الرشٌد
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. عقوبة الحرمان المالً فً التشرٌع اإلسبلمً

. ص 312. م 2001/ هـ 1422اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 

 ٌتناول تمهٌد فً تنتظم اإلسبلمً، التشرٌع فً المالً الحرمان عقوبة لموضوع استداللٌة   دراسة  
 إلى إضافة واصطبلحا؛ لؽة والتشرٌع والمال، والحرمان، بالعقوبة، التعرٌؾ ٌتناول عاما مدخبل
 الفصل ٌختص بٌنما .والجهاد الزكاة باب فً الحرمان بعقوبة األول الفصل ٌختص .فصول ستة

 عقوبة بتوضٌح الثالث الفصل ٌعنى فٌما .والوقؾ الوصاٌا باب فً الحرمان بعقوبة الثانً
 باب فً الحرمان موضوع إلى الرابع الفصل وٌتعرض .والعتق الموارٌث باب فً الحرمان
 السادس الفصل أما .النفقات باب فً الحرمان موضوع الخامس الفصل وٌعالج والطبلق، النكاح

 وتختتم .العامة والوظٌفة والدٌات الجناٌات باب فً الحرمان عقوبة موضوع فٌعالج واألخٌر
.والتوصٌات النتابج من بمجموعة الدراسة
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محمد بن صالح العثٌمٌن؛ ترجمه إلى اللؽة البنؽالٌة محمد معظم حسٌن خان
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. عقٌدة أهل السنة والجماعة

(. 6سلسلة رسابل التعرٌؾ باإلسبلم ؛ . )ص 120. م 1999/ هـ  1419البحث العلمً، 

 وفً وصفاته، وأسمابه هللا توحٌد باب فً والجماعة السنة أهل عقٌدة بٌان على الرسالة هذه تشتمل
 عنها قال وقد .وشره خٌره والقَدر اآلخر، والٌوم والرسل، والكتب، بالمبلبكة، اإلٌِمان أبواب

ٌّمة العقٌدة على اّطلعت فقد :هللا رحمه - باز بن عبدهللا بن عبدالعزٌز الشٌخ العبلمة  الموجزة، الق
 مشتملة فؤلفٌتها كلها، وسمعتها العثٌمٌن، صالح بن محمد :الشٌخ فضٌلة العبلمة أخونا جمعها التً
 اإِلٌمان :أبواب وفً وصفاته، وأسمابه هللا توحٌد :باب فً والجماعة السنة أهل عقٌدة بٌان على

 فٌها وذكر وأفاد جمعها فً أجاد وقد .وشره خٌره وبالقَدر اآلخر، والٌوم والرسل والكتب بالمبلبكة
 خٌره وبالقدر اآلخر والٌوم ورسله وكتبه ومبلبكته باهلل إٌمانه فً مسلم وكل العلم طالب ٌحتاجه ما

 فً المإلفة الكتب من كثٌر فً توجد ال قد بالعقٌدة تتعلّق جمة فوابد ذلك إلى ضمَّ  وقد وشره،
  .العقابد
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أحمد بن عبدهللا بن محمد الضوٌحً
دراسة تارٌخٌة استقرابٌة : علم أصول الفقه من التدوٌن إلى نهاٌة القرن الرابع الهجري 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض . 1ط. 2. ج. تحلٌلٌة
(62سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 668. م 2006/ هـ  1427

 وٌتؤلؾ .الهجري الرابع القرن نهاٌة إلى التدوٌن من الفقه أصول علم لموضوع استقرابٌة تارٌخٌة دراسة
 إضافة ومنهجه؛ وخطته، البحث، ومصادر السابقة، والدراسات الموضوع، أهمٌة حول مقدمة من الكتاب

 أصول األول الباب ٌتناول .أبواب ثبلثة عن التدوٌن؛فضبلً  قبل وحاله الفقه أصول حقٌقة ٌتناول تمهٌد إلى
 تحلٌلٌة ودراسة الفقه، ألصول الحقٌقً التدوٌن بداٌة ضوء فً فصول، أربعة فً التدوٌن، عصر فً الفقه

 ألصول الثانً الباب وٌتعرض .للشافعً األخرى الكتب فً األصولٌة واآلثار للشافعً، الرسالة لكتاب
 الثالث القرن فً األصول أعبلم منها فصول، أربعة فً الثالث، القرن نهاٌة حتى الشافعً بعد الفقه

 الفقه بؤصول واألخٌر الثالث الباب ٌختص بٌنما .وؼٌرها القرن، هذا فً األصولٌة القضاٌا وأهم وآثارهم،
.فصول ثمانٌة فً الرابع القرن فً
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  ؛هــ397 ت القصار، بابن المعروؾ المالكً، البؽدادي أحمد بن عمرو بن علً الحسن أبو
السعودي ناصر بن سعد بن عبدالحمٌد وتحقٌق دراسة
 جامعة : الرٌاض .1ط .الطهارة كتاب : األمصار فقهاء بٌن الخبلؾ مسابل فً األدلة عٌون
 سلسلة) .مج 3 .م 2006 / هـ 1426 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام

(60 الجامعٌة؛ الرسابل

 الحسن ألبً الطهارة كتاب :األمصار فقهاء بٌن الخبلؾ مسابل فً األدلة عٌون لكتاب تحقٌق  
 مقدمة فً الكتاب وٌنتظم .القصار بابن المعروؾ المالكً البؽدادي أحمد بن عمر بن علً

 األول الفصل ٌتناول فصلٌن؛ من الدراسً، بالقسم خاص وهو األول، القسم ٌتكون وقسمٌن؛
 األول المبحث ٌتعرض مباحث؛ أربعة على وٌشتمل والعلمٌة، الشخصٌة القصار ابن حٌاة

 الثالث المبحث ٌتعرض فٌما وتبلمٌذه، لشٌوخه الثانً المبحث وٌتطرق ونشؤته، ونسبه السمه
 بالكتاب، للتعرٌؾ الثانً الفصل ٌتعرض بٌنما .بمصنفاته الرابع المبحث وٌعنى وعلمه، لمكانته
 ووصؾ وتقوٌمه وأهمٌته الكتاب ومصادر المإلؾ منهج تتناول مباحث عدة على وٌشتمل

.الطهارة وكتاب التحقٌق، على فٌشتمل الثانً القسم أما .الكتاب لمخطوطة
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ٌوسؾ بن حسن بن عبدالرحمن الشراح
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. الؽاٌة عند األصولٌٌن وأثرها فً الفقه

سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص732. م 2006/ هـ  1426اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
61)

 منهجٌة مقدمة فً وٌنتظم الفقه، فً وأثرها األصولٌٌن عند الؽاٌة موضوع على الكتاب ٌنصب
ا ومعناها حقٌقتها، حٌث من الؽاٌة األول الباب ٌتناول .أبواب وثبلثة ًٌ ا، لؽو ًٌ  واصطبلح

ٌَّى، فً دخولها حكم حٌث من الؽاٌة أحكام الثانً الباب ٌتناول فٌما .وأدواتها وأقسامها،  المؽ
ٌَّى الؽاٌة وأحكام متعاطفة، جمل بعد وردت إذا الؽاٌة وحكم  الؽاٌة ومفهوم وتعدًدا، اتحاًدا والمؽ

 المخالفة، مفاهٌم أنواع بٌن الؽاٌة مفهوم ومنزلة المخالفة، بمفهوم العمل وشروط وأنواعه،
 فً الؽاٌة على المترتب الفقهً باألثر واألخٌر الثالث الباب ٌختص بٌنما .المطلق وتقٌٌد

.األسرة وأحكام والعقوبات، والمعامبلت، العبادات،
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محمد محمد محمد سالم محٌسن
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. الفتح الربانً فً عبلقة القراءات بالرسم العثمانً

(17رسابل إرشادٌة ؛ . )ص 280. م 1994/ هـ  1415اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 الكتاب هذا وٌنقسم .العثمانً بالرسم القراءات عبلقة فً الربانً الفتح موضوع على الكتاب ٌنصب
 وأقسامه، الرسم، وتعرٌؾ القراءات، تعرٌؾ حول ٌدور وتمهٌد الكتاب، تصنٌؾ ومنهج مقدمة، إلى

 األحادٌث ببعض فصول ثبلثة فً األول الباب ٌختص ربٌسٌن؛ بابٌن إلى إضافة قسم، كل وتعرٌؾ
 بالرسم القرآن كتابة حكم فً العلماء وأقوال العثمانً، الرسم ومصادر القراءات، نزول فً الواردة

 برسمٌن وكتبت قراءتان فٌها التً بالكلمات فصول ستة فً الثانً الباب ٌختص بٌنما .العثمانً
 واحد، برسم وكتبت قراءة من أكثر فٌها التً الكلمات وبعض العثمانٌة، المصاحؾ فً مختلفٌن

 حذفت التً والكلمات األصلٌة، الٌاء منها حذفت التً والكلمات األلؾ، منها حذؾ التً والكلمات
الواو منها
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عبدالرحٌم بن إبراهٌم السٌد الهاشم
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. فضل  والة األمر وحقهم على الرعٌة

.ص 78. م 2010/ هـ  1431اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 وثبلثة مقدمة فً وٌنتظم ،الرعٌة على وحقهم األمر والة فضل موضوع على الكتاب ٌركز
 وآثار نبوٌة، وأحادٌث كثٌرة، قرآنٌة آٌات على الكتاب وٌحتوي .وفهرسٌن وخاتمة مباحث

 أهمٌة التمهٌد ٌتناول .ـًاوقع أكثر الكتاب ٌكون حتى العلماء األبمة من بعدهم من وأقوال الصحابة،
 إلٌهم الحاجة وبٌان األمر والة تعرٌؾ األول المبحث ٌتناول بٌنما .به الجهل وخطر الموضوع

 المبحث أما .الوالة وتعدد وطرقها األمر ولً تولٌة بحكم الثانً المبحث ٌختص فٌما .وفضلهم
 أهم تتناول فهً الخاتمة عن أما .بها قٌامهم وأثر الرعٌة على األمر والة بحقوق فٌختص الثالث
  .به المتعلقة والتوصٌات البحث نتابج
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سلٌمان بن عبدهللا بن حمود أبا الخٌل
الفقه اإلسبلمً فً عهد أبناء الملك عبدالعزٌز وسعود وفٌصل وخالد وخادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

جامعة اإلمام : الرٌاض. 1ط. م 1419هـ حتى عام  1373من عام : الملك فهد بن عبدالعزٌز 
.ص548. م 2000/ هـ  1420محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 سبعة إلى تنقسم وفهد، وفٌصل، سعود، عبدالعزٌز؛ الملك أبناء عهد فً اإلسبلمً للفقه دراسة
 بٌنما .عبدالعزٌز الملك أبناء حٌاة عن مختصرة نبذة ٌتناول وتمهٌد منهجٌة، مقدمة ٌسبقها فصول
 ٌتناول فٌما .منهم كل حٌاة عن ونبذة العهد هذا فً الفقهاء أبرز بعض األول الفصل ٌتناول
 أبناء عهد فً باإلفتاء فٌختص الثالث الفصل أما .العهد هذا فً الفقه مجاالت أبرز الثانً الفصل
ٌ عنى .الفقهٌة للكتب والنشر التؤلٌؾ بحركة الرابع الفصل وٌختص .عبدالعزٌز الملك  الفصل و

 الفقهٌة البرامج بإذاعة السادس الفصل وٌتعرض .والصحؾ المجبلت فً الفقهٌة بالكتابة الخامس
 واإلدارات والمجامع الهٌبات إلنشاء فٌتعرض واألخٌر السابع الفصل أما .والتلفاز اإلذاعة فً
.بالفقه تعنى التً
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عبدالعزٌز بن محمد بن عبدهللا الحجٌبلن
. م 1373هـ حتى عام  1319من عام : الفقه اإلسبلمً فً عهد الملك عبدالعزٌز رحمه هللا 

/  هـ  1421جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض . 1ط
.ص 495. م 2000

 علم حول نظري وإطار منهجٌة بمقدمة ُتستهل عبدالعزٌز، الملك عهد فً اإلسبلمً للفقه دراسة  
 آل عبدهللا الشٌخ :المإسس عهد فً فقهابه ألبرز مفصلة سٌرة مع ومذاهبه، ومنزلته، الفقه،
 والشٌخ ضوٌان، إبراهٌم والشٌخ عتٌق، بن سعد والشٌخ حمدان، بن سلمان والشٌخ الشٌخ،
 الشٌخ، آل محمد والشٌخ المزٌنً، سلٌمان والشٌخ سلٌم، بن عمر والشٌخ بلهٌد، بن عبدهللا
 عبدهللا والشٌخ مبارك، آل فٌصل والشٌخ السعدي، عبدالرحمن والشٌخ العنقري، عبدهللا والشٌخ

 عبدالرحمن والشٌخ الشٌخ، آل إبراهٌم بن محمد والشٌخ مانع، بن محمد والشٌخ الشٌخ، آل
 فً الفقه تعلٌم ومجاالت المملكة، فً به المؤخوذ الفقهً المذهب تناول ٌتم ثم .وؼٌرهم قاسم،
.الفقه فً والكتابة والتؤلٌؾ واإلفتاء، المإسس، عهد
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محمد المختار ولد أباه الشنقٌطً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة : الرٌاض . 1ط. فً موكب السٌرة النبوٌة

(5الطرٌق المستقٌم ؛ . )ص 280. م 1991/ هـ  1411الثقافة والنشر، 

 األول القسم ٌتناول ربٌسة؛ أقسام ثبلثة فً وٌنتظم النبوٌة، السٌرة موضوع على الكتاب ٌنصب
 وسودة، خدٌجة، :عنهن هللا رضً المإمنٌن أمهات من كل عند وسلم علٌه هللا صلى النبً بٌوت

 وصفٌة وجوٌرٌة، سفٌان، أبً بنت حبٌبة وأم جحش، بنت وزٌنب سلمة، وأم وحفصة، وعابشة،
 وبنو المطلب، وبنو هاشم بنو :األولٌن بالمهاجرٌن الثانً القسم ٌختص بٌنما .ومٌمونة حًٌ، بنت
 وبنو عبدالعزى، بن أسد وبنو زهرة، وبنو نوفل، وبنو شمس عبد وبنو عدي، وبنو مرة، تٌم

 وبنو لإي، بن عامر وبنو هصٌص، بن عمرو بن سهم وبنو جمح، وبنو خزٌم، وبنو عبدالدار،
 ودار وفضلهم، ومجدهم، وبٌعتهم، األنصار، بدور الثالث القسم ٌختص فٌما .قصً بن الحارث

.ساعدة بنً ودار الخزرج، بن الحارث بنً ودار عبداألشهل، بنً ودار النجار، بنً
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أحمد بن عبدهللا بن محمد الضوٌحً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. قاعدة األصل فً األشٌاء اإلباحة

.ص 177. م 2007/ هـ  1428عمادة البحث العلمً، 

 القواعد عن نبذة ٌقدم تمهٌد على ٌشتمل اإلباحة، األشٌاء فً األصل قاعدة موضوع فً بحث  
 القاعدة، ألفاظ األول المبحث ٌتناول مباحث؛ أربعة إلى إضافة األشٌاء، فً واإلباحة األصولٌة،
 الثانً ٌختص فٌما ومفرداتها، القاعدة، بؤلفاظ األول ٌختص مطلبٌن، وفٌه اإلجمالً، ومعناها
 وفٌه القاعدة، صحة الثانً المبحث ٌوضح بٌنما .االستصحاب بدلٌل وعبلقتها اإلجمالً، بمعناها
 ورود بعد عنها المسكوت األشٌاء حكم والثانً الشرع، ورود قبل األشٌاء حكم األول مطلبٌن،
 وٌتعرض .القاعدة، هذه عن المتفرعة القواعد أهم بتوضٌح الثالث المبحث ٌعنى فٌما .الشرع
 النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .منها ٌستثنى وما القاعدة، ضوابط بٌان إلى الرابع المبحث

.والتوصٌات
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محمد بن عبدالعزٌز المبارك
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض . 1ط. القرابن عند األصولٌٌن

(57سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )مج 2. م 2005/ هـ 1426العلمً، 

 .وخاتمة أبواب، وأربعة مقدمة، فً تنتظم األصولٌٌن، عند القرابن لموضوع تؤصٌلٌة   دراسة  
 .الموضوع فً السابقة والدراسات اختٌاره، وأسباب وأهمٌته، البحث، عنوان المقدمة تتناول
 وأقسامها، القرابن، معنى موضوع على األول الباب ٌنصب بابٌن؛ من األول الجزء وٌتكون

 بؤقسام الثانً ٌختص بٌنما القرابن، بمعنى أولهما ٌختص فصول؛ ثبلثة وفٌه العامة، وأحكامها
 القرابن أثر إلى الثانً الباب وٌتعرض .العامة القرابن أحكام الثالث الفصل ٌعالج فٌما القرابن،

 واألخبار، القرابن لموضوع األول الفصل ٌتعرض :فصول ثبلثة وفٌه الشرعٌة، األدلة فً
 القرابن موضوع الثالث الفصل وٌستعرض واإلجماع، للقرابن الثانً الفصل ٌتعرض فٌما

.والقٌاس
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عبدالرحمن بن إبراهٌم بن عبدالعزٌز الحمٌضً
جامعة اإلمام : الرٌاض . 1ط. دراسة تحلٌلٌة تفسٌرٌة: قضاٌا وأقضٌة من القصص القرآنً 

.ص 674. م 2009/ هـ  1430محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 القصص فً وردت التً واألقضٌة القضاٌا بعض على الوقوؾ إلى الدراسة هذه تهدؾ
 إلى الباحث قبل من الموضوع هذا اختٌار وٌعود .فٌها الحكم وكٌفٌة عرضها وطرٌقة القرآنً،
 فً وقعت وأقضٌة قضاٌا عن عبارة القرآنً القصص جوانب من فرٌد نمط دراسة فً الرؼبة
 القصص فً سٌقت أجله من الذي القضٌة محور وبٌان متعددة، ومبلبسات مختلفة أمور

 التطبٌق فً القضابً للنظام كمنهج ذلك من الفوابد واستنباط ذلك، من الهدؾ وبٌان القرآنً
 القضاٌا، طبٌعة :ٌلً ما على تشتمل أبواب وثبلثة منهجٌة مقدمة فً الكتاب وٌنتظم .العملً

 وقضاٌا األعراض، فً وقضاٌا األموال، فً وقضاٌا الدماء، فً وقضاٌا الخصومة، ودواعً
 المراجع عن فضبل والمقترحات، النتابج على تنطوي بخاتمة الكتاب وٌنتهً .متنوعة

  .والفهارس
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سلٌمان بن قاسم الفٌفً
جامعة اإلمام محمد : الرٌاض . 1ط. توعٌة، موعظة، أحكام: القول السدٌد فً الزواج السعٌد 

رسابل إرشادٌة . )ص 177. م 1990/ هـ  1411بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 
(13؛ 

 البلزمة والخطوات الزواج مشروعٌة عن بالكبلم ٌبدأ بالزواج المتعلقة القضاٌا لمختلؾ تناول  
 الزواج، وعقد الصداق، موضوع إلى إضافة .منه محرم هو وما النكاح أنواع بٌان مع لتحقٌقه،
 المقارنة فٌه تتم حٌث النساء؛ ِعشرة عن للحدٌث فصل   وهناك .الزٌنة ووسابل الزفاؾ، وآداب
 من اإلسبلم لها حققه وما والهوان، الذل من تعٌشه كانت وما الجاهلٌة، فً المرأة حال بٌن

 الزوجات، بٌن كالعدل المعاشرة؛ ُحسن عن الحدٌث ٌتم ثم .واالحترام واإلعزاز الكرامة
 الزوجٌة الخبلفات عن الحدٌث إلى ٌتطرق كما .بالزوجة الظن وحسن اإلنفاق، فً والقسط
.المسلمة للمرأة والنصابح اإلرشاد بتوجٌه ٌختتم ثم .والخلع والطبلق، حلها، ووسابل
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فهد بن سعد الزاٌدي الجهنً
جامعة : الرٌاض . 1ط. 1. ج. دراسة تؤصٌلٌة على كتاب األم: القٌاس عند اإلمام الشافعً 

.  ص 541. م 2003/ هـ  1424اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(47سلسلة مشروع وزارة التعلٌم العالً لنشر ألؾ رسالة علمٌة ؛ )

 وأربعة مقدمة، فً تنتظم الشافعً، اإلمام عند القٌاس ومسؤلة "األم كتاب" على تؤصٌلٌة دراسة  
 بٌنما .ووفاته العلمٌة، وآثاره وحٌاته الشافعً لئلمام ترجمة األول الفصل ٌتناول .فصول
 الثالث الفصل ٌتناول فٌما .وحجٌته ومفهومه، تعرٌفه، حٌث من "القٌاس" الثانً الفصل ٌتناول
 وشروط العٌب، من البراءة اشتراط مع الواحد وخبر الشافعً، عند التشرٌع أدلة مراتب
 وتقسٌم األصولٌٌن، عند القٌاس بؤقسام فٌختص واألخٌر الرابع الفصل أما .الشافعً عند القابس
 بالمناسب والتعلٌل القرٌب وقٌاس علٌه، والتطبٌق عنده الشبه وقٌاس للقٌاس، الشافعً اإلمام
.علٌه والتطبٌق عنده،
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أحمد مبشر جالو
 بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .المعاصر الوضعً الفكر وفً اإلسبلم فً العمل قٌمة
 الجامعٌة الرسابل سلسلة) .ج 1 .م 2008 / هـ 1429 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود

(93 ؛

 وأربعة وتمهٌد مقدمة إلى ٌنقسم المعاصر، الوضعً الفكر وفً اإلسبلم فً العمل قٌمة فً بحث  
 والمنهج الخطة، ومجمل اختٌاره، وأسباب الموضوع، أهمٌة ببٌان المقدمة تختص .وخاتمة أبواب
 فٌتناول األول الباب أما .واصطبلحا لؽة الربٌسة المفاهٌم بتحدٌد التمهٌد ٌختص بٌنما ؛ المتبع
 الباب ٌتناول فٌما .وتقوٌمها المعاصر الوضعً الفكر وفً اإلسبلم، فً وخصابصه العمل أهمٌة
ٌُعنى .وتقوٌمها المعاصر الوضعً الفكر فً العمل وأهداؾ اإلسبلم، فً العمل أهداؾ الثانً  و
 والمعٌشٌة والقبلٌة، والفكرٌة العبادٌة، األعمال) اإلسبلم فً العمل بؤنواع الثالث الباب

 المعاصر الوضعً الفكر فً وجزاءاته أنواعه وكذلك واآلخرة، الدنٌا فً وجزاءاتها ،(والعمرانٌة
 الوضعً الفكر وفً اإلسبلم، فً العمل لضوابط فٌتعرض واألخٌر الرابع الباب أما .وتقوٌمها
.وتقوٌمها المعاصر
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محمد بن عبدالرحمن الراوي
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. موردها وداللتها: كلمة الحق فً القرآن الكرٌم 

.ص 973. م 1989/ هـ 1409اإلسبلمٌة،  إدارة الثقافة والنشر، 

 وٌنقسم .وداللتها موردها حٌث من الكرٌم القرآن فً الحق كلمة بٌان على الكتاب ٌنصب
 أربعة من مكون وهو العقٌدة، قضاٌا فً الحق األول الباب ٌتناول أبواب؛ ستة إلى الكتاب
 علٌه، وداللتها بالحق، وقٌامها واألنفس، اآلفاق فً هللا آٌات الثانً الباب ٌتناول بٌنما .فصول

 التربٌة، مجال فً بالحق فصول ثبلثة فً الثالث الباب ٌختص فٌما .فصلٌن من مكون وهو
 أما .الحق من الناس لموقؾ أٌضاً  فصول ثبلثة فً الرابع الباب ٌتعرض بٌنما .النفوس وإعداد
 الباب ٌتعرض بٌنما .فصول خمسة من مكون وهو المعاملة، فً الحق فٌتناول الخامس الباب

.كذلك فصول خمسة فً الحق انتصار لموضوع واألخٌر السادس
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هـ 1206–1115محمد بن عبدالوهاب، 
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .واإلٌمان التوحٌد فً رسابل مجموعة

 الشٌخ مإلفات) .ص 98 .م 1998 / هـ 1419 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة،
(3 ؛ عبدالوهاب بن محمد

 عشرة وثبلث مقدمة فً وٌنتظم واإلٌمان، التوحٌد فً الرسابل من مجموعة على الكتاب ٌقوم
 أما .السٌرة من مواضع ستة شرح الثانٌة تتناول بٌنما .الجاهلٌة مسابل األولى تتناول رسالة؛
 الخامسة وتختص .العقٌدة أصول بتلقٌن الرابعة تختص فٌما .التوحٌد تفسٌر فتتناول الثالثة
 لعبادة الجامع األصل السابعة تتناول فٌما .الطاؼوت معنى فتتناول السادسة أما .مسابل بثبلث

 .اإلسبلم نواقض على فتنصب التاسعة أما .الفاتحة سورة فوابد بعض الثامنة وتتناول .وحده هللا
 استنبطها حاالت بثمانً فتعنى عشرة الحادٌة أما .مستنبطة مسابل على العاشرة تنصب بٌنما

 عشرة الثالثة وتعالج .عظٌمة أصول بسنة فتعنى عشرة الثانٌة أما .عبدالوهاب محمد الشٌخ
.العبادة توحٌد واألخٌرة
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هزاع بن عبدهللا بن صالح الؽامدي
جامعة اإلمام : الرٌاض . 1ط. دراسة وتقوًٌما: محاوالت التجدٌد فً أصول الفقه ودعواته 

سلسلة . )ص 626. م 2008/ هـ  1429محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(89الرسابل الجامعٌة ؛ 

 الكتاب وٌنتظم .وتقوٌما دراسة ودعواته الفقه أصول فً التجدٌد محاوالت على الكتاب ٌنصب
 ترجمة كونه فً الموضوع أهمٌة على المقدمة تشتمل وخاتمة؛ أبواب وأربعة وتمهٌد مقدمة فً

 ودوافع بقضاٌاه، مباشرة عبلقة لها التً البحث نص فً الواردة األصولٌة للشخصٌات
 محاوالت األول الباب ٌتناول بٌنما .الفقه أصول عن تارٌخٌة لمحة فٌتناول التمهٌد أما اختٌاره،
 الفقه أصول فً التجدٌد بدعوى الثانً الباب وٌختص .القدٌمة األصولٌة الدراسات فً التجدٌد

 المنهج فً التجدٌد بدعوى الثالث الباب ٌعنى فٌما .الحدٌثة العقلٌة المدرسة أصحاب عند
 فً التجدٌد دعوى فٌتناول واألخٌر الرابع الباب أما .الواقعٌة المدرسة أصحاب لدى األصولً

.العصرانٌٌن لدى األصولً المنهج



126

هـ ؛ دراسة وتحقٌق طه جابر فٌاض  606–544فخر الدٌن محمد بن عمر بن الحسٌن الرازي، 
العلوانً

/  هـ1399جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. المحصول فً علم أصول الفقه
(13لجنة البحوث والتؤلٌؾ والترجمة ؛ . )م 1979

 بن عمر بن محمد الدٌن فخر لئلمام "الفقه أصول علم فً المحصول" لكتاب تحقٌقٌة   دراسة  
 النص فً وردت التً األلفاظ تصحٌح المحقق فٌه ٌحاول .األول الجزء الرازي؛ الحسٌن
 أهم على الكتاب فً الواردة األصولٌة المسابل وإحالة .والرسم النحو لقواعد المخالفة
 مسابل فً الفقهاء آراء من ذكر لما والتعرض .المسابل هذه تناولت التً األصولٌة المصادر
 .األبمة عن المنقولة النصوص وتناول .إلٌها المنصؾ األمام أشار التً والفروع الخبلؾ
 لجمٌع ترجمة وعرض .وأمثال شعرٌة، وأبٌات وأحادٌث، آٌات، من الكتاب شواهد وتخرٌج
 فً أسماإها وردت التً بالكتب والتعرٌؾ .مختصرة ترجمة الكتاب فً ذكروا الذي األعبلم
.األصلً الكتاب عبارات من ؼمض ما بعض وإٌضاح .وجودها أماكن وذكر الكتاب،



127

مسعود الندوي ؛ ترجمة عبدالعلٌم عبدالعظٌم البستوي ؛ مراجعة محمد تقً الدٌن الهبللً
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. مصلح مظلوم ومفترى علٌه: محمد بن عبدالوهاب 

.ص 222. 1990/ هـ  1411سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 األول الباب ٌتناول أبواب؛ ستة فً موضوعا عبدالوهاب بن محمد الشٌخ من الكتاب ٌتخذ
 وأوالده ووفاته، والدعوة، العمل مٌدان وفً والدعوة، العلم سبٌل فً ودوره ونشؤته، حٌاته،

 .بمإلفاته الثالث الباب ٌختص فٌما .الحكم مٌدان فً دوره الثانً الباب ٌتناول بٌنما .وأحفاده
 والعقابد، الفقهً، ومذهبه السٌاسة، وأالعٌب وحقٌقتها؛ بالدعوة فٌختص الرابع الباب أما

 الوهابٌة، : عبدالوهاب بن محمد حول وأكاذٌب بافتراءات الخامس الباب وٌعنى .والتوحٌد
 وإنكار النبوة ادعاء مثل األكاذٌب من ونماذج آخرون، ومعاصرون علٌه، المفترٌن وأول

.الدٌنٌة والمراجع التارٌخٌة، للمراجع فٌتعرض واألخٌر السادس الباب أما .وؼٌرها الحدٌث
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هـ1206-1115محمد بن عبدالوهاب، 
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض. 1ط. مختصر زاد المعاد لئلمام ابن قٌم الجوزٌة

مإلفات الشٌخ محمد بن عبدالوهاب ؛ . )م1991/ هـ  1412اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 
10 )

 المعاد زاد مختصر وهو هللا، رحمه عبدالوهاب بن محمد الشٌخ مإلفات سلسلة فً المصنفات أحد
 العملً التطبٌق هو وسلم علٌه هللا صلى محمد محمد ونبٌنا سٌدنا هدي فإن الجوزٌة؛ قٌم بن لئلمام

 االعتناق سهل دٌنـًا اإلسبلم دٌن من جعلت التً الخصابص كل هدٌه فً اجتمع فقد الدٌن، لهذا
 .والروحٌة المادٌة واألخبلقٌة، والعملٌة التعبدٌة الحٌاة مناحً لجمٌع لشموله وذلك والتطبٌق،

 وسلم علٌه هللا صلى هدٌه عن كتب ما أفضل من "العباد هدي خٌر فً المعاد زاد" كتاب وٌعتبر
 باختصاره قام وقد وسلم؛ علٌه هللا صلى هدٌه على ونسٌر به لنقتدي حٌاته؛ جوانب سابر فً تقرًٌبا
.منه االستفادة الجمٌع على ٌسهل حتى هللا؛ رحمه عبدالوهاب بن محمد المجدد اإلمام
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عبدالعال أحمد عطوة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة : الرٌاض. 2ط. المدخل إلى السٌاسة الشرعٌة

(.2الطرٌق المستقٌم؛ . )م2004/ هـ1425العامة للثقافة والنشر، 

 تعرٌفات واستقصاء مطلقا بالسٌاسة التعرٌؾ أولها تناول فصول، خمسة فً الكتاب هذا ٌنتظم
 وتناول ومسابلها، وموضوعها ومجاالتها اإلسبلمٌة الشرٌعة فقهاء عند الشرعٌة السٌاسة
 األحكام استنباط لطرٌق الثالث تعرض فٌما الشرعٌة، بالسٌاسة العمل شروط الثانً الفصل

 الفصل وانصب ومكان، زمان كل فً الناس بمصالح اإلسبلم شرٌعة ووفاء الشرعٌة السٌاسٌة
 بالحدٌث الخامس الفصل وانفرد ذلك، على واألدلة الشرعٌة بالسٌاسة العمل حجٌة على الرابع

 بٌن الفرق بٌان عن بخاتمة الكتاب وٌنتهً .الشرعٌة السٌاسة علٌها تقوم التً األسس عن
.والبدع المرسلة المصالح
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إبراهٌم بن ناصر الحمود
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. المدد الشرعٌة فً العبادات والمعامبلت

سلسلة الرسابل الجامعٌة . )ص 614. م 2010/ هـ  1431اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(119؛ 

 من أو والسنة، الكتاب من النص دل التً والمعامبلت العبادات فً الشرعٌة للمدد دراسة
 وخطة ومنهج الموضوع، اختٌار أسباب توضح بافتتاحٌة الدراسة تبدأ .بٌانها على أحدها،
 ٌنتظم ثم .المدة وأسماء وأنواع، وأهمٌة، وخصابص، تعرٌؾ، تتناول مقدمة تتبعها البحث،
 للبلوغ، شرعا المعتبرة والمدة الطهارة، فً بالمدد األول الباب ٌختص بابٌن؛ فً الكتاب

 فً والمدد واالعتكاؾ، الصوم فً والمدد الزكاة، فً والمدد الصبلة، ألداء الزمنً والتوقٌت
 أحكام فً والمدد الجنابز، فً والمدد والعقٌقة، األضحٌة ذبح فً والتوقٌت والعمرة، الحج

 المعاوضات، عقود :المعامبلت عقود فً بالمدد فٌختص الثانً الباب أما .السفر فً العبادات
.اللقطة تعرٌؾ ومدة التوثٌق، وعقود والمنافع، التبرعات وعقود
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علً بن محمد األنصاري ؛ إشراؾ محمد بن عبدهللا عرفه
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. تعلٌمها وعملها فً الشرٌعة اإلسبلمٌة: المرأة 

(1بحوث طبلبٌة ؛ . )ص 105. م 1986/ هـ  1406اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 الكتاب وٌنقسم .اإلسبلمٌة الشرٌعة فً وعملها تعلٌمها المرأة؛ موضوع على الكتاب ٌنصب
 وفٌه المرأة؛ تعلٌم األول الفصل ٌتناول .وفصلٌن المرأة، إلى اإلسبلم نظرة حول مقدمة إلى

 البنت تعلٌم وأثر البنت؟ تتعلم وماذا وتعلٌمها، البنت بتربٌة اإلسبلم اهتمام حول مباحث أربعة
 الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .الصالح التعلٌم لتحقٌق وآراء واقتراحات والمجتمع، األسرة فً

 تكون أن المرأة وظٌفة فً األصل بموضوع األول ٌختص مباحث؛ أربعة وفٌه المرأة، عمل
 فٌتناول الثالث أما ومناقشتها، للعمل المرأة خروج بمبررات الثانً وٌختص البٌت، فً

 المرأة خروج آثار األخٌر ٌتناول فٌما للعمل، المرأة لخروج اإلسبلمٌة والشروط الضوابط
.والمجتمع األسرة على للعمل
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عبداللطٌؾ الطٌباوي ؛ ترجمة قاسم السمرابً
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. دراسة نقدٌة: المستشرقون الناطقون باإلنجلٌزٌة 

.ص 214. م 1991/ هـ  1411سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 .األخرى إحداهما تكمل مقالتان الدراسة هذه وأصل .اإلنجلٌزٌة باللؽة الناطقٌن للمستشرقٌن نقد  
 اإلسبلمً الثقافً المركز مجلة فً الثانٌة ونشرت اإلسبلمً، العالم مجلة فً أوالهما نشرت فقد

 بعد ترجمتهما إعادة الباحث ارتؤى لذلك محدود؛ باهتمام إال تحظَ  فلم بالعربٌة أما .الفصلٌة
 القارئ تعرٌؾ حاول من أول كان الذي بفضله االعتراؾ مع عثمان، فتحً محمد الدكتور
 هذه فً المقالتٌن تناول تم وقد .األوروبً االستشراق حول الطٌباوي بكتابات المسلم العربً
 ستة على الثانً القسم ٌشتمل بٌنما فصول، ثمانً األول القسم ٌتناول قسمٌن؛ خبلل من الدراسة
.المهمة المبلحق من بمجموعة الدراسة وتختتم .فصول
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فهد بن عبدالكرٌم بن راشد السنٌدي
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .اإلسبلمٌة الشرٌعة فً الدٌة حمل مسإولٌة

  ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة) .ص 567 .م 2005 / هـ1426 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة،
56)

 تمهٌد من الكتاب وٌتؤلؾ .اإلسبلمٌة الشرٌعة فً الدٌة حمل مسإولٌة موضوع الكتاب ٌتناول
 تعرٌؾ األول الفصل وٌتناول فصول؛ خمسة إلى األول الباب ٌنقسم .أبواب وثبلثة مبحثان به

 الثالث الفصل ٌختص فٌما .الجانً على الدٌة وجوب أدلة الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .الجانً
 وٌتعرض .الدٌة الجانً أداء كٌفٌة الرابع الفصل ٌتناول بٌنما .الجانً ٌحملها التً بالدٌات
 ٌعنى فصول؛ خمسة إلى فٌنقسم الثانً الباب أما .للدٌة الجانً أداء لتعذر الخامس الفصل
 .الدٌة العاقلة حمل مشروعٌة بؤدلة الثانً الفصل ٌعنى بٌنما .بالعاقلة بالمراد األول الفصل

 التً للدٌات الرابع الفصل وٌتطرق .العاقلة فً المعتبرة للشروط الثالث الفصل وٌتعرض
 فٌنقسم الثالث الباب أما .الدٌة العاقلة حمل لكٌفٌة الخامس الفصل ٌتطرق فٌما .العاقلة تحملها

.فصول خمسة إلى
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علً بن عبدهللا الصٌاح
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. معرفة أصحاب أٌوب السختٌانً

.ص 141. م 2009/ هـ  1430عمادة البحث العلمً،

 أجزاءً  الحفاظ وأفرد األبمة به ُعنً الذي السختٌانً أٌوب بؤصحاب البحث هذا ٌختص
 بدأ وقد .علٌه االختبلفات كثرة بؤصحابه العناٌة أهمٌة ٌبٌن ومما .حدٌثه جمع فً

 من بؤنه وصؾ لمن هجابً ترتٌب ثم ألٌوب، موجزة ترجمة ثم بمقدمة، الجمع
 عن راوٌا صحٌحهما فً ومسلم البخاري علٌه اعتمد أو السختٌانً، أٌوب أصحاب

 الكتب أصحاب له أخرج ومن ووفاته، ومولده ونسبه، الراوي اسم ذكر حٌث أٌوب؛
 مدى على االهتمام وانصب .توسع دون بإٌجاز حاله من تبٌن ما ُذكر كما .الستة

 عدد بذكر الترجمة واختتمت .عنه رواٌته حول والملحوظات بؤٌوب، الراوي ارتباط
.والتوصٌات النتابج أبرز تتضمن بخاتمة العمل ٌنتهً ثم .أٌوب عن مروٌاته
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سلطان بن علً محمد شاهٌن
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. المنقوالت الدٌنٌة واالجتماعٌة من منظور إسبلمً

سلسة الرسابل . )مج 1. م 2004/ هـ  1425سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(100الجامعٌة ؛ 

 أبواب، وثبلثة مقدمة، إلى ٌنقسم إسبلمً، منظور من واالجتماعٌة الدٌنٌة المنقوالت فً بحث  
 اختٌاره، وأسباب الموضوع، أهمٌة على المقدمة تشتمل .فهارس ومجموعة وخاتمة،

 حٌث من المنقوالت األول الباب ٌتناول فٌما .البحث وخطة البحث، ومنهج السابقة، والدراسات
 المتعلقة والعوارض بالثبوت، المنقولة العوارض :وعوارضها وأنواعها، وتعرٌفها، مفهومها،
 الشهادة، وطلب التثبت، :المنقوالت توثٌق فً اإلسبلم منهج الثانً الباب ٌتناول بٌنما .بالداللة

 أما .المنقوالت من االستفادة فً اإلسبلم منهج إلى إضافة المنقول، ونقد والضبط، والعدالة،
  العقٌدة فً اإلسبلمٌة،وآثارها الثقافة على المنقوالت بآثار فٌختص واألخٌر الثالث الباب

.والتوصٌات النتابج أهم من بمجموعة الكتاب ٌختتم ثم .(السلبٌة واآلثار اإلٌجابٌة، اآلثار)
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أبو العباس تقً الدٌن أحمد بن عبدالحلٌم بن تٌمٌة ؛ تحقٌق محمد رشاد سالم
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة : الرٌاض . 1ط. 1. ج. منهاج السنة النبوٌة

.ص 591. م 1986/ هـ 1406الثقافة والنشر، 

 أشهر من الكتب هذا وٌعد تٌمٌة، ابن اإلسبلم إمام تؤلٌؾ من ضخم كتاب النبوٌة السنة منهاج
ٌّة، وفرقة عشرٌة اإلثنً الشٌعة على الرد على وٌشتمل اإلطبلق، على مإلّفاته  كتبه وقد القدر

 وقد .الكرامة منهاج الحلً المطهر ابن المعروؾ الشٌعً الفقٌه كتاب على رداً  األصل فً
 التً الرفض دعاوى مقابل فً والسنة، الحق أهل مذهب عن الكتاب هذا فً تٌمٌة ابن ناضل
 البدع أهل مذاهب على والؽالب .الحاضر الوقت فً اإلسبلم ببلد من بلد كل على أطلت

 بمرور ٌزداد فإنه الرفض مذهب اعد ما الضبلل، وعظٌم الشطح عن تتراجع أنها واألهواء
ا وانحداًرا، تطرًفا األٌام ًٌ  "السنة منهاج"وٌعد .والجماعة السنة أهل مذهب محاربة فً وتماد
 فً مطولة وؼٌر مطولة مباحث على ٌشتمل حٌث والقدرٌة الرافضة أهل على الرد فً امرجعً 

 "تٌمٌة ابن" فٌه ٌنقض عقلً بؤسلوب الطوابؾ سابر من وؼٌرهم والمتكلمٌن القدرٌة على الرد
.العقلٌة الكبلمٌة أسالٌبهم بنفس حججهم
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طارق بن عودة العودة
جامعة اإلمام : الرٌاض . 1ط. 1. ج. منهج اإلمام أبً القاسم البؽوي فً إعبلل األحادٌث
سلسلة . )ص 1195. م 2012/ هـ  1433محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

(122الرسابل الجامعٌة ؛ 

  مقدمة، فً الكتاب وٌنتظم .األحادٌث إعبلل فً البؽوي اإلمام لمنهج المبٌنة لؤلحادٌث جمع  
 على الكبلم فً البؽوي طرٌقة :تناولت فصول وعشرة ،البؽوي لئلمام شخصٌةال ةسٌرالو

 اإلعبلل قرابن ودراسة والترجٌح، اإلعبلل فً البؽوي ألفاظ ودراسة إجماالً، األحادٌث
 علٌها، الحكم فً ومنهجه ووقفها رفعها فً المختلؾ واألحادٌث البؽوي، عند والترجٌح
 فٌها المختلؾ واألحادٌث علٌها، الحكم فً ومنهجه وإرسالها وصلها فً المختلؾ واألحادٌث

 تسمٌة فً االختبلؾ وقع التً واألحادٌث علٌها، الحكم فً ومنهجه وإسقاطه فؤكثر راو بزٌادة
 ألفاظ بعض فً االختبلؾ وقع التً واألحادٌث علٌها، الحكم فً ومنهجه سندها رجال أحد

 ثم .األحادٌث إعبلل فً حنبل ابن ومنهج منهجه بٌن ومقارنة الحكم، فً ومنهجه متونها،
.والتوصٌات النتابج من بمجموعة الكتاب ٌُختتم
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عٌسى بن ناصر بن علً الدرٌبً
جامعة اإلمام محمد : الرٌاض . 1ط. منهج السمٌن الحلبً فً التفسٌر فً كتابه الدر المصون

سلسلة الرسابل . )ص 785. م 2007/ هـ  1428بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(74الجامعٌة ؛ 

 الكتاب هذا وٌنتظم .المصون الدر كتابه فً التفسٌر فً الحلبً السمٌن منهج موضوع حول كتاب
 من الحلبً فٌه عاش الذي العصر :فصلٌن فً األول الباب ٌتناول ربٌسة؛ أبواب ثبلثة فً

 وآثاره وعقٌدته، ونشؤته، حٌاته، عن مفصلة وسٌرة والعلمٌة، واالجتماعٌة السٌاسٌة النواحً
 والقراءات، التفسٌر كتب من مصادره إلى فصول ثبلثة فً الثانً الباب ٌتعرض بٌنما .العلمٌة

 الثالث الباب أما .واللؽة النحو كتب من ومصادره والؽرٌب، القرآن إعراب كتب من ومصادره
 والتفسٌر الدر، فً اللؽوي والتفسٌر بالمؤثور، التفسٌر فً منهجه على فصول أربعة فً فٌنصب
 اآلٌات، :بفهارس الكتاب ٌُختتم ثم .العلمٌة الدر وقٌمة المصون، الدر فً والفقهً العقدي

.واألشعار واألماكن، واألمم، واألعبلم، واآلثار، واألحادٌث



139

أحمد بن ٌوسؾ بن أحمد الدرٌوٌش
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. موجب القتل فً الفقه اإلسبلمً

.ص 256. م 2008/ هـ  1429عمادة البحث العلمً، 

 تتناول منهجٌة مقدمة فً الكتاب وٌنتظم .اإلسبلمً الفقه فً القتل موجب لموضوع دراسة  
 إلى إضافة وتقسٌماته، البحث، وتخطٌط البحث، ومنهج اختٌاره، وسبب الموضوع، أهمٌة
 العمد حقٌقة :التالٌة والمباحث الموضوعات للكتاب األربعة الفصول وتتناول .فصول أربعة

 وموجبه، العمد شبه القتل وحقٌقة العمد، القتل وموجب العمد، القتل وتعرٌؾ وموجبه،
 وتختتم .الخطؤ القتل وموجب الخطؤ، وتعرٌؾ العمد، شبه القتل وموجب العمد، شبه وتعرٌؾ
.الفهارس من بمجموعة الدراسة
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على بن إبراهٌم النملة
جامعة : الرٌاض . 1ط. موقؾ المستشرقٌن من الحضارة اإلسبلمٌة بٌن االستمداد والتؤصٌل

.ص 86. م 2012/ هـ  1433اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 فً الكتاب وٌنتظم .والتؤصٌل االستمداد بٌن اإلسبلمٌة الحضارة من المستشرقٌن لموقؾ دراسة  
 فٌما .اإلسبلمٌة الحضارة من الؽرب مواقؾ األول المبحث ٌتناول مبحًثا؛ عشر وأحد تمهٌد

 محور فٌتناول الثالث المبحث أما .اإلسبلمٌة الحضارة بمرجعٌة الثانً المبحث ٌختص
 فٌعنى الخامس المبحث أما .للحضارة المستشرقٌن لنظرة الرابع المبحث وٌتعرض .الحضارات
 السابع المحور أما .المستشرقٌن لدعاوى السادس المحور ٌتعرض بٌنما .الحضاري باالمتداد
 المحور وٌختص .العكسً التؤثر الثامن المحور ٌناقش بٌنما .والقانون الفقه موضوع فٌناقش
 وٌعالج .المستشرقٌن على للردود العاشر المحور ٌتعرض بٌنما .والعقٌدة المستشرقٌن التاسع
.العرب تؤثر موضوع واألخٌر عشر الحادي المبحث
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فهد بن عبدهللا العمري
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. نزع الملكٌة الخاصة وأحكامها فً الفقه اإلسبلمً
سلسلة . )ص 662. م 2003/ هـ  1424سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 

(46مشروع وزارة التعلٌم العالً لنشر ألؾ رسالة علمٌة ؛ 

 فً وٌنتظم اإلسبلمً، الفقه فً وأحكامها الخاصة الملكٌة نزع موضوع على الكتاب ٌنصب
 ثبلثة إلى إضافة .وأقسامها ومحلها، والملكٌة، النزع، تعرٌؾ ٌوضح وتمهٌد منهجٌة، مقدمة
 المعتبرة المصلحة ضوابط ضوء فً الخاصة للمصلحة الملكٌة نزع األول الباب ٌتناول .أبواب

 عن الراهن ملكٌة ونزع الدٌن، لقضاء الملكٌة ونزع بالشفعة، بالتملك الملكٌة ونزع شرعا،
 الباب ٌختص بٌنما .خاصة لمصلحة الملكٌة لنزع وصور البٌع، طرٌق عن المرهونة العٌن
 بنزع والتعزٌز العامة، للمصلحة العقار نزع ضوء فً العامة للمصلحة الملكٌة بنزع الثانً
 الحاكم بنزع فٌختص واألخٌر الثالث الباب أما .البٌع طرٌق عن المحتكر ملكٌة ونزع المال،
.التؤمٌم طرٌق عن الملكٌة ونزع العامة، المصالح على النفقة لسد الناس من المال
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محمد فرٌد محمود عزت
.  1ط. نظام حماٌة حقوق المإلؾ فً المملكة العربٌة السعودٌة وفق ضوابط الشرٌعة اإلسبلمٌة

 1992/ هـ  1413جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، : الرٌاض 
.ص 96. م

 ضوابط وفق السعودٌة العربٌة المملكة فً المإلؾ حقوق حماٌة لنظام مقارنة   وصفٌة   دراسة  
 نشؤة فصلٌن فً األول الباب ٌتناول .وبابٌن منهجٌة، مقدمة إلى تنقسم اإلسبلمٌة، الشرٌعة
 على التركٌز مع الحاضر، وقتنا حتى الستخدامه المبكرة البداٌات منذ المإلؾ حق وتطور
 الباب ٌتناول بٌنما .اآلن وحتى العثمانً الحكم أٌام منذ المإلؾ حقوق حماٌة نظام تطور
 التً والمصنفات اإلسبلمٌة، الشرٌعة ضوابط ضمن المإلؾ حق فصول خمسة فً الثانً
 والمصلحة المإلؾ حق بٌن والتوفٌق والمالٌة، األدبٌة المإلؾ حق وعناصر مإلفوها، ٌُحمى
.ووسابلها الحماٌة ونطاق المإلؾ، حق حماٌة ومدة العامة،
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محمد بن إبراهٌم الموسى
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. الكفالة: نظرٌة الضمان الشخصً 

(6سلسلة نشر الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 280. م 1991/ هـ 1411إدارة الثقافة والنشر، 

 فً الكتاب هذا وٌنتظم .(الكفالة) الشخصً الضمان نظرٌة موضوع علً الكتاب ٌنصب
 أربعة وفٌه (العام بمعناه) األساسٌة الضمان مقومات األول الباب ٌتناول أبواب؛ وستة مقدمة،
 الخصابص، وبٌان والنشؤة الماهٌة :الشخصً الضمان حقٌقة الثانً الباب ٌتناول بٌنما .فصول

 أربعة وفٌه الشخصً، الضمان أقسام ببٌان الثالث الباب ٌختص فٌما .فصول ثبلثة وفٌه
 .فصبلن وفٌه الشخصً، للضمان العامة واألحكام القواعد إلى الرابع الباب وٌتعرض .فصول
 السادس الباب أما .فصول ثبلثة وفٌه اإلسبلمً، الفقه فً الكفالة آثار الخامس الباب وٌتناول
 والقانون، اإلسبلمً الفقه فً وانتهاإه الشخصً الضمان بطبلن لموضوع فٌتعرض واألخٌر

.والتوصٌات النتابج من بمجموعة البحث وٌختتم .فصول خمسة وفٌه
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خلٌل محمد خلٌل
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .القرآن عنها تحدث كما البشرٌة النفس

 الثقافة ٌنابٌع من) .ص 172 .م 2001 / هـ 1422 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة،
(32 ؛

 ثمانً من الكتاب وٌتؤلؾ .القرآن عنها تحدث كما البشرٌة النفس موضوع على الكتاب ٌنصب
 فً ودالالتها النفس ومعانً اللؽة، فً النفس مدلول عن مقدمة عن عبارة منها األول مباحث؛
 للنفس التشرٌع هدي الثانً المبحث ٌتناول بٌنما .خالقها عند البشرٌة النفس وقٌمة القرآن،
 هللا حكم فً اإللهٌة والرحمة بالعدل الثالث المبحث ٌختص فٌما .موضوعات عدة فً البشرٌة

 ونفوسا زكت نفوسا الرابع المبحث ٌتناول بٌنما .العمل هذا على وجزابها بعملها النفس على
 للنفس بالتنبٌه الخامس المبحث ٌختص فٌما .والترهٌب للترؼٌب القرآن ذكرهم ممن طمست

 القدرة لمظاهر فٌتعرض السادس المبحث أما .التفرٌط من والتحذٌر هللا، طاعة تلزم بؤن
 بمصٌر واألخٌر الثامن المبحث وٌختص .والوفاة األجل السابع المبحث ٌتناول بٌنما .اإللهٌة
.اآلخرة فً وحالهم الناس
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زٌاد بن صالح لوبانؽا
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. واقعٌة التشرٌع اإلسبلمً وآثارها

سلسلة مشروع وزارة .(. )ص 773فً . )مج 2. م 2005/ هـ  1426عمادة البحث العلمً، 
(57التعلٌم العالً لنشر ألؾ رسالة علمٌة ؛ 

 على الكتاب وٌشتمل .وبناء توحٌد :وآثارها اإلسبلمً التشرٌع واقعٌة لكتاب موضوعٌة   دراسة  
 وخطته، البحث، ومنهج السابقة، والدراسات اختٌاره، وأسباب الموضوع أهمٌة تعرض مقدمة
 التشرٌع فً وخصابصها الواقعٌة حقٌقة األول الفصل ٌتناول .وخاتمة فصول ثبلثة إلى إضافة

 التشرٌع فً الواقعٌة خصابص فً والثانً الواقعٌة، حقٌقة فً األول :مبحثان وفٌه اإلسبلمً،
 خمسة وفٌه اإلسبلمً، التشرٌع فً الواقعٌة مظاهر الثانً الفصل ٌوضح بٌنما .اإلسبلمً
 بالجوانب فٌختص الثالث أما االجتماعٌة، الجوانب فً والثانً العبادات، فً األول مباحث؛

 .والجناٌات الحدود بجانب الخامس وٌختص االقتصادٌة، بالجوانب الرابع وٌختص السٌاسٌة،
 مبحثان وفٌه اإلسبلمً، التشرٌع فً الواقعٌة آثار بٌان إلى واألخٌر الثالث الفصل وٌتعرض

.والتوصٌات النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .التطبٌقٌة واآلثار النظرٌة، اآلثار حول
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مناع خلٌل القطان
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. وجوب تحكٌم الشرٌعة اإلسبلمٌة

(1رسابل التعرٌؾ باإلسبلم ؛ . )ص 216. م 1985/ هـ  1405إدارة الثقافة والنشر، 

 الحٌاة شإون من شؤن كل فً اإلسبلمٌة الشرٌعة تحكٌم وجوب فً كثٌرة آٌات وردت لقد
 المبادئ ببٌان اآلٌات هذه واقترنت .فٌها للرأي مجال ال صرٌحة قطعٌة نصوص وهً البشرٌة
 كما اإلٌمان، عقٌدة مقتضٌات من هذا واعتبار هللا، شرع إلى التحاكم تقتضً التً واألسس
 المبادئ :على الكتاب واشتمل .اإلسبلمٌة الشرٌعة تحكٌم عن الخروج بواعث ببٌان اقترنت

 تحكٌم وأن تعالى، هلل العبودٌة معنى تحقٌق :ومنها هللا؛ شرع إلى التحاكم تقتضً التً واألسس
 الشرٌعة تحكٌم على الدالة القرآنٌة النصوص على اشتمل كما .اإلٌمان أركان من هللا شرٌعة

 وخشٌة النفاق، :البواعث هذه ومن اإلسبلمٌة؛ الشرٌعة تحكٌم عن الخروج وبواعث اإلسبلمٌة،
 الكتاب ٌتعرض وأخًٌرا .المعاذٌر والتماس الهوى واتباع الدنٌا، أعراض فً والطمع الناس
.هللا أنزل ما بؽٌر الحكم آلثار
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سامً بن عبدالعزٌز علً العجبلن
دراسة : الوحدة السٌاقٌة للسورة فً الدراسات القرآنٌة فً القرنٌن الثامن والتاسع الهجري 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. ببلؼٌة فً التراث العربً
(94سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 793. م 2009/ هـ  1430البحث العلمً، 

 فً القرآنٌة الدراسات علماء حررها التً والنصوص المباحث على الكتاب هذا ٌنصب
 أو مقصدها، وحدة حٌث من سواء القرآنٌة، للسورة الكلٌة الدراسة مجال فً التراثٌة المصادر

 فصولها، واتصال بنابها، ترابط أو فٌها، واألسلوبٌة الموضوعٌة الخصابص بعض اطراد
 بالتناول المتعلقة والموضوعات المسابل من ذلك ؼٌر إلى ببعض، بعضها أجزابها وتبلحم
 فٌه تناول الذي التمهٌد عن وفضبل .القرآنٌة الدراسات علماء عند للسورة الشمولً الكلً

 الوحدة مفهوم و المعاصرة، الدراسات فً والسٌاق العربً، التراث فً السٌاق :الباحث
 على هً فصول ثبلثة على الكتاب اشتمل القرآنٌة؛ الدراسات فً ومنزلتها للسورة السٌاقٌة
 األسلوبٌة بالظواهر للسورة السٌاقٌة الوحدة وعبلقة للسورة، السٌاقٌة الوحدة مكونات :الترتٌب
.القرآنٌة الدراسات فً للسورة السٌاقٌة الوحدة تناول ومنهج الكرٌم، القرآن فً الشابعة
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سعٌد بن نزال العنزي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. الوسابل التعلٌمٌة فً السنة النبوٌة

(97سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ج 2. م2008/ هـ1429عمادة البحث العلمً، 

 مقدمة، من الكتاب وٌتؤلؾ .النبوٌة السنة فً التعلٌمٌة الوسابل موضوع على الكتاب ٌنصب
 التكرار، فٌتناوالن والثانً األول الفصل أما فصول، ستة فً اللفظٌة، الوسابل أولهما وبابٌن؛

 الفصل وٌختص .األمثال وضرب الصوت، برفع والرابع الثالث الفصل ٌختص فٌما .واالستفهام
 فصول، تسعة فً العملٌة، الوسابل فٌتناول الثانً الباب أما .والقصة بالموازنة، والسادس الخامس
 الفصبلن وٌتناول .والمتعلم المعلم وأعضاء المعبرة، الحركات والثانً األول الفصبلن ٌتناول
 لعناصر فٌتعرضان والسادس الخامس الفصبلن أما .والعٌنات الحقٌقٌة، األشٌاء والرابع الثالث
 والتدرٌب التعلٌمٌة بالرحبلت والثامن السابع الفصبلن وٌعنى .والكتاب واللوح والبٌبة، الكون
 من بمجموعة الكتاب وٌختتم .المباشرة للخبرات فٌتعرض واألخٌر التاسع الفصل أما .العملً
.والتوصٌات النتابج
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إسماعٌل عبدالفتاح عبدالكافً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة : الرٌاض . 1ط. وصاٌا إسبلمٌة فً أدب الذرٌة

(9بحوث فً ثقافة الطفل المسلم ؛ .  )ص 68. م 1994/ هـ  1415الثقافة والنشر، 

 مباحث؛ خمسة من الكتاب وٌتؤلؾ .الذرٌة أدب فً إسبلمٌة وصاٌا موضوع الكتاب ٌتناول
 الثانً المبحث ٌتناول بٌنما .الكرٌم القرآن فً والوصاٌا اللؽة، فً الوصاٌا أولهما ٌتناول
 البر على األبناء تنشبة فً الطفل،ووصاٌا علٌها ٌُربى أن ٌجب التً اآلداب فً وصاٌا

 .القوٌم الخلق األبناء تعلٌم فً ووصاٌا دٌنهم، أصول األوالد تعلٌم طرق فً ووصاٌا بالوالدٌن،
 المبكر التعلٌم ضوء فً األطفال وتؤدٌب تعلٌم فً إسبلمٌة بوصاٌا الثالث المبحث ٌختص فٌما

 الرابع المبحث وٌعنى .وؼٌرها التعلٌم، فً األوالد على الشدة وعدم الكرٌم، القرآن وتحفٌظ
 الخامس المبحث وٌتعرض .والتابعٌن والصحابة الصالحٌن من لؤلوالد إسبلمٌة بوصاٌا
.اإلسبلمً والتؤدٌب التربٌة من لنماذج واألخٌر
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إبراهٌم بن ناصر الحمود
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة : الرٌاض . 1ط. وصاٌا مهمة للشباب

(19رسابل إرشادٌة ؛ . )ص 48. م 2002/ هـ  1422للثقافة والنشر، 

 فً المإلؾ ضمنها قد للشباب، الموجهة المهمة الوصاٌا من مجموعة على الكتاب ٌنصب
 بر الثانٌة الوصٌة وتتناول وجل، عز هللا تقوى األولى الوصٌة تتناول وصاٌا؛ عشر

 الرابعة الوصٌة وتختص الشرعً، العلم طلب الثالثة الوصٌة تختص فٌما الوالدٌن،
 الوصٌة تتعرض بٌنما الفاضلة، باألخبلق للتحلً الخامسة الوصٌة وتتعرض باإلخبلص،

 الوصٌة وتركز الحسنة، القدوة على فتركز السابعة الوصٌة أما الوقت، لحفظ السادسة
 االنحراؾ، أسباب من بالحذر التاسعة الوصٌة وتعنى الفتور، داء من الحذر على الثامنة
.النافعة الكتب فً بالقراءة واألخٌرة العاشرة الوصٌة وتعنى
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صالح بن عبدالرحمن األطرم
 1407جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، : الرٌاض . 1ط. الوصٌة

(3ؼذاء الروح ؛ . )ص 52.م 1987/ هـ 

 فً الناس إلٌه ٌحتاج ما جملة من تعد الوصٌة أن إلى المصنؾ هذا لكتابة المإلؾ دوافع تعود
 أحكام من به ٌتعلق وما الموت عن العامة للؽفلة نتٌجة عنها الناس ولؽفلة ومكان، زمان كل
 سد على والتعاون االجتماعً التكافل روافد من رافًدا الوصٌة كون إلى إضافة بعده، ٌؤتً وما

 بؤركانها، المتصلة المهمة الوصٌة مسابل من جملة المإلؾ جمع هنا ومن .المعوزٌن حاجات
 وذكر اإلمكان، قدر المعنى وتحدٌد العبارة وضوح فٌها توخى موجزة كتابة فٌها وكتب

 الراجح وبٌان قول كل ووجهة ألصحابها األقوال نسبة مع المسابل من فٌه قوي فٌما الخبلؾ
.بوجهٌها المإلؾ فذكرها الخبلؾ فٌها ٌقو لم التً المسابل أما نظره، وجهة من
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علً بن محمد الحمود
.  1ط. دراسة نقدٌة: االتجاه اإلسبلمً فً الرواٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجٌة العربٌة 

 2010/ هـ  1431جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض 
(120سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 305. م

 تمهٌد، فً تنتظم الخلٌجً، التعاون مجلس دول فً الرواٌة فً اإلسبلمً لبلتجاه دراسة
 وسمات الرواٌة، فً اإلسبلمً االتجاه مفهوم التمهٌد ٌتناول .وخاتمة فصول، وخمسة

 الفصل ٌتناول بٌنما .الخلٌجً التعاون مجلس دول فً الروابً والنتاج الرواٌة، فً المضمون
 .وسماتها الربٌسة، األحداث ومصادر اإلسبلمً، االتجاه رواٌات فً الروابٌة األحداث األول

 اإلسبلمً، االتجاه رواٌات فً الروابٌة الشخصٌات بدراسة فٌختص الثانً الفصل أما
ٌُعنى .البطولة ومفهوم وأبعادها،  اإلسبلمً، االتجاه رواٌات فً الفنٌة بالحبكة الثالث الفصل و

 أما .اإلسبلمً االتجاه رواٌات فً الروابٌة بالبٌبة الرابع الفصل ٌُعنى بٌنما .عناصرها وأهم
 اإلسبلمً، االتجاه رواٌات فً الروابً األسلوب بدراسة فٌختص واألخٌر الخامس الفصل
.والمقترحات التوصٌات من ومجموعة بنتابجها، الدراسة تختتم ثم .الحوار وسمات
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محمد بن عمار بن مسعود درٌن
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. أثر األخفش فً الكوفٌٌن وتؤثره بهم

(83سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 300. م 2008/ هـ  1429عمادة البحث العلمً، 

 وتمهٌد، مقدمة، على ٌشتمل إذ بهم؛ وتؤثره الكوفٌٌن فً األخفش أثر موضوع على الكتاب ٌنصب
 بٌنما .السابقة والدراسات وأهدافه، الموضوع، أهمٌة المقدمة تتناول .وفهارس وخاتمة، وقسمٌن،

 بٌن والتؤثر التؤثٌر وعوامل النحوي، الكوفٌٌن مذهب عن ونبذة لؤلخفش، ترجمةَ  التمهٌد ٌتناول
 ودراستها، واألخفش الكوفٌون فٌها اتفق التً المسابل فٌجمع األول القسم أما .والكوفٌٌن األخفش

 القسم أما .إلٌها الرجوع ٌسهل حتى مالك ابن ألفٌة أبواب ترتٌب حسب المسابل هذه رتبت وقد
 من الموقؾ وفً وبالقٌاس، بالسماع، االستدالل منهج فً والتؤثر التؤثٌر بدراسة فٌختص الثانً

 ومعانً لؤلخفش القرآن معانً كتابً بٌن موازنة إلى إضافة والتقدٌر، الحذؾ وفً العامل،
.النتابج أبرز تشمل بخاتمة البحث ٌختتم ثم .للفراء القرآن
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الجوهرة بنت بخٌت آل جهجاه
جامعة اإلمام : الرٌاض . 1ط. أثر النظرٌة النقدٌة األدبٌة فً تنشبة العنؾ واإلرهاب الفكري

سلسلة . )ص 118. م 2008/ هـ  1429محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(4موقؾ اإلسبلم من اإلرهاب ؛ 

 أي الفكري؛ واإلرهاب العنؾ تنشبة فً األدبٌة النقدٌة النظرٌة أثر موضوع الكتاب ٌتناول
 فً تطرح التً بمناهجها والباحثٌن قاربٌها فً والعداء العنؾ جذور زرع فً إسهامها
 منها، لكل المناسبة الطرٌقة وفق بالنظرٌات التعرٌؾ منهج الكتاب وٌطبق .الٌومٌة الصحؾ
 على الحرص مع سبق، ما تدعم التً األمثلة بعض بتحلٌل التوسع ثم إشكاالتها، وعرض
 المقدمة فبعد الكتاب، بتقسٌم ٌتعلق وفٌما .أفكارها ٌوضح بما ووصفها النظرٌات، بٌن الموازنة
 ووظابفها مفهومها حٌث من األدبٌة النقدٌة النظرٌة األول ٌتناول مباحث؛ ثبلثة هناك والتمهٌد
 المقارن األدب فً واإلرهاب العنؾ تنشبة فً المإثرة نماذجها الثانً ٌتناول بٌنما .المعلنة

 ٌتبع ثم .واإلرهاب العنؾ معالجة فً المإثر نموذجها فٌعرض واألخٌر الثالث أما .والتفكٌكٌة
.بخاتمة الكتاب
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إمام بن حسن الجبوري
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .وصوابها اإلمبلبً الرسم فً الشابعة األخطاء

 الثقافة ٌنابٌع من) .ص 104 .م 1996 / هـ 1417 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة،
29 ؛

 لموضوع مقدمة من تتكون وصوابها، اإلمبلبً الرسم فً الشابعة لؤلخطاء أدبٌة   دراسة  
 ٌتناول مباحث؛ ثبلثة وفٌه والسماع، القٌاس بٌن الكتابة وموضوع اإلمبلبٌة، األخطاء
 الكتابة الثانً ٌتناول بٌنما العثمانً، الرسم إعجاز وجوه من وأمثلة المصحؾ رسم األول

 األخطاء موضوع ٌنتظم فٌما .القٌاسً بالخط فٌختص الثالث أما وسماتها، العروضٌة
 وأمثلته األصل عن الزابد :هً مباحث، بضعة فً وصوابها، اإلمبلبً الرسم فً الشابعة

 نقط عن الناتجة الشابعة واألخطاء والصواب، وأمثلته األصل عن والناقص والصواب،
 وزٌادة اإلبدال، عن الناتجة الشابعة واألخطاء الفصل، ٌستحق ما وأصل والعكس، المهمل

 لبعض والرمز والقطع، الوصل ألفً فً الشابعة واألخطاء حرؾ، وجود إلى ٌشٌر ما
.وصوابها الشابعة األخطاء بدلٌل الكتاب وٌنتهً .أخرى وأمور الجمل الكلمات
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سمٌر عبدالحمٌد إبراهٌم
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة : الرٌاض . 1ط. األدب األردي اإلسبلمً

(1سلسلة آداب الشعوب اإلسبلمٌة ؛ . )ص 761 .[م1999[ / ]هـ1419]والنشر، 

 .الباكستانٌة الهندٌة القارة شبه منطقة فً اإلسبلمً األردي لؤلدب المشرق الوجه إلبراز بحث  
 البدع لرد الهند فً ظهرت التً اإلسبلمً اإلصبلح حركات على الضوء البحث وٌلقً

 الهند مسلمً بٌن العبلقات البحث وٌتقصى .بؽٌرهم المسلمٌن اختبلط عن الناتجة والخرافات
 كما .الهند مسلمً على السلفٌة الدعوة وأثر العربٌة، الجزٌرة وخاصة العربٌة الببلد ومسلمً
 وؼٌرها، الخبلفة كحركات اإلسبلمٌة، الحركات مع األدب تجاوب على أمثلة البحث ٌتناول

 فً اإلسبلم وأثر الهند، اإلنجلٌز دخول حتى الهندٌة القارة لشبه والحضارٌة التارٌخٌة والظروؾ
 أواخر فً األردي واألدب الدكن، فً األردي لؤلدب أًٌضا الكتاب وٌتعرض .األردٌة اللؽة نشؤة
.هـ12 القرن مطلع وفً هـ،11 القرن
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محمد أمان صافً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. األدب األفؽانً اإلسبلمً

(3سلسلة آداب الشعوب اإلسبلمٌة ؛ . )ص 400. م 1996/ هـ  1417البحث العلمً، 

 بمدخل األول القسم ٌختص ربٌسٌن؛ قسمٌن خبلل من اإلسبلمً األفؽانً لؤلدب الكتاب ٌتعرض
 وكتابتها األفؽانٌة، اللؽة نشؤة فً اإلسبلم تؤثٌر على التركٌز مع األدب، لهذا موجز تارٌخً

ا هجرت أن بعد العربٌة بالحروؾ ًٌ  عن بالحدٌث القسم هذا ٌعنى كما .القدٌمة الهجابٌة نهاب
 أجادوه ما وبٌان األفؽانً، األدب تارٌخ من فترة كل فً اإلسبلمٌٌن األفؽان واألدباء الشعراء

 االعتماد مع اإلسبلمٌة، والمفاهٌم المعانً من شعرهم فً صوروه وما اإلسبلمً، األدب فً
 الجهاد أدب الثانً القسم ٌتناول بٌنما .العربٌة إلى األفؽانٌة من ونقلها األدبٌة، الشواهد على

 شعرٌة نماذج تقدٌم أعقبها أفؽانستان، فً اإلسبلمً للجهاد موجزة تارٌخٌة بمقدمة األفؽانً
.العربٌة إلى األفؽانٌة من ونقلها الجهاد، أدب من ونثرٌة
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فإاد محمد فخر الدٌن ؛ تحرٌر سمٌر عبدالحمٌد إبراهٌم ؛ مراجعة عبدالعزٌز بن ناصر 
الخرٌؾ

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. االدب األندونٌسً اإلسبلمً
(8سلسلة آداب الشعوب اإلسبلمٌة ؛ . )ص 227. م 2008/ هـ  1429البحث العلمً، 

 األمة كٌان من مهًما جزًءا تمثل التً إندونٌسٌا إلى اإلسبلمً باألدب المهتمٌن الكتاب ٌوجه
 الجزر، هذه فً اإلسبلم دخول وعن إندونٌسٌا تارٌخ عن نبذة تقدٌم خبلل من اإلسبلمٌة؛

 خبلل المختلفة ومواقفهم العصور، عبر اإلندونٌسٌٌن األدباء وإبداع اإلسبلمً، األدب وظهور
 فصول؛ أربعة فً الكتاب وٌنتظم .اإلسبلم ظبلل تحت به نعمت وما واالستقبلل، االحتبلل

 فنون على الثانً الفصل ٌنصب بٌنما .اإلندونٌسً األدب فً المإثرة العوامل األول ٌتناول
 الثالث الفصل ٌُعنى فٌما .ورواٌة وقصة، ورسالة، ومقالة، شعر، من اإلندونٌسً األدب

 الرابع الفصل أما .الطفل وأدب اإلسبلمً، االتجاه اإلندونٌسً؛ األدب فً األدبٌة باالتجاهات
.اإلسبلمً والعصر اإلسبلم، قبل ما عصر اإلندونٌسً؛ االدب لعصور فٌتعرض واألخٌر
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شاه رستم ؼٌاث شاه موساروؾ
 1425جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. األدب األوزبكً اإلسبلمً

(7سلسلة آداب الشعوب اإلسبلمٌة ؛ . )ص 436. م 2004/ هـ 

 وشعرابه، أدبابه أبرز من مجموعة وٌقدم مسٌرته، ٌتتبع األوزبكً اإلسبلمً األدب فً بحث
 أثر وبٌان األدب، هذا وخصابص إسهاماتهم، إلبراز محاولة فً نتاجهم؛ من نماذج وٌعرض

 التارٌخٌة الظروؾ األول الفصل ٌناقش فصول؛ سبعة فً الكتاب وٌنتظم .فٌه العقٌدة
 األوزبكٌة اللؽة الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .آسٌا وسط اإلسبلم دخول وبعد حتى والحضارٌة

 الشعبً األدب على اإلسبلم بتؤثٌر فٌختص الثالث الفصل أما .العربٌة كتابة وانتشار وكتابتها،
ا األدب هذا بداٌات بتوضٌح الرابع الفصل وٌختص .األوزبكً ًٌ  الفصل ٌنصب فٌما .إسبلم
 بٌن األدب هذا برصد السادس الفصل وٌختص .التٌمورٌٌن عهد فً األدب هذا على الخامس

 لهذا فٌتعرض واألخٌر السابع الفصل أما .الهجري عشر الرابع والقرن عشر الحادي القرن
.األدباء ترجمة ٌتضمن بملحق الكتاب وٌتذٌل .االستقبلل عصر فً األدب
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محمد عبداللطٌؾ هرٌدي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة : الرٌاض . 1ط. األدب التركً اإلسبلمً

(1سلسلة آداب الشعوب اإلسبلمٌة ؛ . )ص 325. م 1987/ هـ  1407والنشر، 

 ٌتناول أبواب؛ وخمسة مقدمة خبلل من اإلسبلمً، التركً األدب موضوع على الكتاب ٌنصب
 الحضارة فً الترك تمثل :فصول خمسة فً اإلسبلمً التركً األدب نشؤة األول الباب

 التركً األدب إنتاج وباكورة العثمانً، التركً لؤلدب اإلسبلمٌة والمصادر اإلسبلمٌة،
 الباب أما .الهجري التاسع القرن فً الفنً والنثر الدٌنٌة، والموضوعات والشعر العثمانً،

 العاشر القرنٌن خبلل اإلسبلمٌة الحضارة موكب فً العثمانً التركً األدب فٌتناول الثانً
 بٌن الحضاري بالصراع الثالث الباب ٌختص فٌما .فصول ستة فً الهجرٌٌن عشر والحادي

 بالحل الرابع الباب ٌختص بٌنما .فصول أربعة فً األدب صفحة على والؽرب الشرق
 فً اإلسبلمً الوعً بعودة فٌعنى واألخٌر الخامس الباب أما .فصول خمسة فً اإلسبلمً

.فصول أربعة فً المعاصر التركً األدب
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محمد إبراهٌم محمد أبو عجل
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. األدب السواحلً اإلسبلمً

(6سلسلة آداب الشعوب اإلسبلمٌة ؛ . )ص 452. م 2002/ هـ  1422البحث العلمً،

 منها األول ٌتناول ؛ثحمبا سبعة فً السواحلً اإلسبلمً األدب موضوع على الكتاب ٌنصب
 احتبلل وحتى النشؤة منذ وحضارتهم والسواحلٌٌن انتشارها، ومناطق السواحلٌة اللؽة تارٌخ

 وٌظهر بالمنطقة البرتؽالٌٌن تارٌخ الثانً بحثمال بعدها لٌعالج أفرٌقٌا، لشرق البرتؽالٌٌن
 شهد والذي أفرٌقٌا، شرق فً العمانً بالعهد الثالث بحثمال وٌختص .التخرٌبٌة نواٌاهم

ا كبًٌرا ازدهاًرا ًٌ ا سٌاس ًٌ ا واقتصاد ًٌ  اإلنجلٌزي للدور الرابع بحثمال ٌتعرض بعدبذ .وأدب
 باألدب مقارنة السواحلً لؤلدب الخامس بحثمال ٌتعرض ثم .أفرٌقٌا شرق فً األلمانً
 نمط وهو اإلنجلٌز شجعه الذي الوحٌد الشعري النمط السادس بحثمال ٌبٌن بٌنما .العربً
 فٌعالج واألخٌر السابع بحثمال أما .والرقص الموسٌقً للعزؾ المصاحبة الشعرٌة األؼنٌة

.والموضوع الشكل حٌث من وٌقسمها المعاصرة السواحلٌة المسرحٌات موضوعات
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محمد بن عبدالرحمن الربٌع، و أحمد علً زلط
جامعة : الرٌاض . 1ط. أدب الطفل وثقافته وبحوثه فً جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة

 164. م 1998/ هـ  1418اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 
(11سلسلة بحوث فً ثقافة الطفل ؛ . )ص

 سعود بن محمد اإلمام جامعة فً وبحوثه وثقافته الطفل أدب لموضوع الكتاب ٌتعرض
 تثقٌؾ فً الكبٌر دورها بٌان على التركٌز مع اإلسبلمٌة، القصص من مجموعة فً اإلسبلمٌة

 بالثقافة واالهتمام الصحٌح اإلسبلمً النهج على الطفل ألدب إحٌاء مع المسلم، الطفل
 وثقافته، للطفل أدب إٌجاد فً اإلسبلمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة جهود وبٌان .اإلسبلمٌة
 تعالجه وما أفكار من تطرحه ما أساس على لها تصنٌؾ وضع مع قصصٌة سلسلة وعرض

 النقص وأوجه لنزٌدها، الكمال أوجه لبٌان والنقد، التقوٌم مع القصص وتحلٌل قضاٌا، من
 بثقافة المتعلقة البحوث ودراسة وطرٌقة، ومضمونا لؽة القصة بمستوى للرقً وصوال لتفادٌها
 ببعض الدراسة وتختتم .عموما بالطفولة واهتمامها الجامعة كلٌات جهد كذلك المسلم، الطفل

.والنتابج التوصٌات
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مصطفى حجازي السٌد
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض . 1ط. أدب الهوسا اإلسبلمً

(4سلسلة آداب الشعوب اإلسبلمٌة ؛ . )ص 464. م 2000/ هـ  1421العلمً، 

 ٌتناول .فصول عشرة فً وٌنتظم اإلسبلمً، الهوسا أدب موضوع على الكتاب ٌنصب
 انتشار الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .ونٌجٌرٌا إفرٌقٌا ؼرب إلى اإلسبلم دخول األول الفصل

 العربٌة اللؽة بؤثر الثالث الفصل ٌختص فٌما .الهوسا ووالٌات سكنو دولة فً العربٌة اللؽة
 ٌعنى فٌما .الهوسا أدب فً العربٌة الثقافة بؤثر فٌعنى الرابع الفصل أما .الهوسا لؽة على

 القصة ظهور بداٌة السادس الفصل وٌتناول .والترجمة التؤلٌؾ بحركة الخامس الفصل
 الفصل وٌتعرض .الهوسا قصص فً العربً لؤلثر فٌتعرض السابع الفصل أما .الهوساوٌة

 أما .الهوسا أدب فً بالشعر التاسع الفصل ٌختص فٌما .الهوسا أدب فً لؤلمثال الثامن
.الهوسا لشعر تحلٌلٌة لدراسة فٌتعرض واألخٌر العاشر الفصل
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فراج بن ناصر بن محمد الحمد
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. جمًعا ودراسة: آراء ابن بري التصرٌفٌة 

(69سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )مج 2. م 2006/ هـ  1427عمادة البحث العلمً، 

 وقسمٌن، مقدمة إلى الكتاب وٌنقسم .(ودراسة جمعا) التصرٌفٌة بري ابن آراء لكتاب تحقٌق  
 تسعة إلى فٌنقسم الثانً القسم أما .ومناقشة جمعا التصرٌفٌة بري ابن آراء األول القسم ٌتناول

 فً بري ابن بمنهج الثانً الفصل ٌختص بٌنما .بري ابن بمصادر األول الفصل ٌختص فصول؛
 ابن بموقؾ الرابع الفصل ٌعنى بٌنما .بري ابن عند باألدلة الثالث الفصل ٌعنى فٌما .التصرٌؾ

 شواذ من بري ابن موقؾ الخامس الفصل ٌتناول فٌما .علٌها واستدراكاته األبنٌة من بري
 السابع الفصل وٌتعرض .التصرٌفٌة بري ابن لشخصٌة فٌتعرض السادس الفصل أما .التصرٌؾ

 الفصل أما .وتؤثٌره بري ابن تؤثر الثامن الفصل وٌعالج .التصرٌؾ علماء من بري ابن لموقؾ
.بري ابن آراء تقوٌم فٌعالج واألخٌر التاسع
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فراج بن ناصر بن محمد الحمد
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض . 1ط. آراء ابن بري النحوٌة

(85سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 808. م 2008/ هـ  1429العلمً، 

 إلى الكتاب وٌنقسم .بري ابن عن بنبذة الدراسة وتستهل .النحوٌة بري ابن آلراء ودراسة   جمع  
 بٌنما .الكلمة أقسام حسب آرابه تصنٌؾ ٌتم ثم النحوٌة، بري ابن آلراء األول القسم ٌتعرض قسمٌن؛
 الكتب من بمصادره األول الفصل ٌختص فصول؛ ستة فً ذاتها الدراسةَ  الثانً القسم ٌتناول

 ٌتعرض بٌنما .عنده باألدلة الثالث الفصل ٌختص فٌما .بمنهجه الثانً الفصل ٌختص بٌنما .والرجال
 وتؤثٌره قبله بمن لتؤثره فٌتعرض الخامس الفصل أما .النحوٌة المذاهب من لموقفه الرابع الفصل
 أهم الباحث فٌها بٌن بكلمة البحث وٌختتم .للتقوٌم فٌتعرض واألخٌر السادس الفصل أما .بعده فٌمن
.الفهارس من مجموعة البحث آخر فً ووضع .نتابجه
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عبدالعزٌز بن صالح العمار
 اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .الببلؼٌة ومعانٌه التركٌبٌة خصابصه : الصحٌحٌن فً االستفهام

 سلسلة) .ص 620 .م 2009 / هـ 1430 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد
(107 ؛ الجامعٌة الرسابل

 التركٌبٌة خصابصه حٌث من الصحٌحٌن فً االستفهام موضوع على الكتاب ٌركز
 وأدوات االستفهام، تعرٌؾ ٌتناول وتمهٌد مقدمة، فً الكتاب وٌنتظم .الببلؼٌة ومعانٌه

 فً بالحذؾ األول الباب ٌختص .بابان ٌتبعه الببلؼٌة، االستفهام ومعانً االستفهام،
 االستفهام جملة وعبلقة االستفهامٌة، الجملة فً والتؤخٌر والتقدٌم االستفهامٌة، الجملة

 فً االستفهام ألسالٌب الببلؼٌة بالمعانً الثانً الباب ٌختص بٌنما .وبعدها قبلها بما
 االستفهام ومعانً الطلبٌة، االستفهام ومعانً باالستفهام، اإلخبار حٌث من الصحٌحٌن

 المصاحبة النظمٌة والخصابص االستفهام، فٌها ٌرد التً والموضوعات الطلبٌة، ؼٌر
.أداة لكل
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ناصر بن محمد بن ناصر كرٌري
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .واألصولٌٌن النحوٌٌن بٌن الشرط أسلوب

 ألؾ لنشر العالً التعلٌم وزارة مشروع سلسلة) .ص 548 .م 2004 / هـ 1425 اإلسبلمٌة،
(49 ؛ علمٌة رسالة

 وخمسة منهجٌة، مقدمة من ٌتؤلؾ واألصولٌٌن، النحوٌٌن بٌن الشرط أسلوب بٌان فً بحث  
 النحو، علم أهمٌة ٌتناول وتمهٌد البحث، ومنهج خطة من المنهجٌة المقدمة تتكون .فصول
 مجموعة خبلل من وذلك بالموضوع المرتبطة المحاور من والعدٌد األصولٌٌن، عن ولمحة

 ٌختص فٌما .الشرط دراسة فً النحاة منهج األول الفصل ٌتناول بٌنما .والمباحث المسابل من
 الشرط أحكام فٌتناول الثالث الفصل أما .األصولٌٌن عند والجزاء الشرط بداللة الثانً الفصل

 الخامس الفصل أما .بالمستقبل والجزاء الشرط تعلق الرابع الفصل وٌتناول .األصولٌٌن عند
 والتوصٌات النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .األدوات بٌن الموازنة فٌتناول واألخٌر

.الفهارس من ومجموعة
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عبدالرازق حسٌن
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة : الرٌاض . 1ط. األطفال فً التراث العربً

(3بحوث فً ثقافة الطفل المسلم ؛ . )ص 216. م 1991/ هـ  1412الثقافة والنشر، 

 فصول؛ عشرة فً ٌنتظم العربً، التراث فً األطفال وطرابؾ ونوادر للحكاٌات جمع  
 ٌتناول بٌنما .هللا على والتوكل المهاجرٌن والصبٌان واإلٌمان األطفال األول الفصل ٌتناول
 بجهاد الثالث الفصل ٌختص فٌما .واألطفال وسلم علٌه هللا صلى النبً الثانً الفصل

 األطفال بموضوع فٌعنى الرابع الفصل أما .الصؽٌر والمجاهد الشهٌد، والطفل األطفال،
 .الحفاظ األطفال بموضوع الخامس الفصل ٌعنى بٌنما .عبدالعزٌز بن عمر ونباهة العلماء
 موضوع على فٌنصب السابع الفصل أما .البررة األطفال موضوع السادس الفصل ٌعالج
 ٌتعرض بٌنما .الشعراء لؤلطفال الثامن الفصل وٌتعرض .أجوبتهم وحسن األطفال ذكاء

 األطفال بطرابؾ العاشر بالفصل الكتاب وٌختتم .الفصحاء لؤلطفال التاسع الفصل
.الكتاب نهاٌة فً الفهارس من مجموعة وهناك .ونوادرهم
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محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا السبٌهٌن
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. اعتراض النحوٌٌن للدلٌل العقلً

سلسلة مشروع وزارة التعلٌم العالً . )ص 616. م 2005/ هـ  1426عمادة البحث العلمً، 
(55لنشر ألؾ رسالة علمٌة؛ 

، خبلل من النحوي البحث فً العقلً للدلٌل النحوٌٌن اعتراض البحث ٌتناول  أبواب؛ وثبلثة مدخل 
 تختص فصول أربعة فً مطلقا ٌبطله بما العقلً للدلٌل االعتراض وجوه على األول الباب ٌنصب

 ٌنصب بٌنما .والقلب الدلٌل، على باطل أمر ولزوم الوضع، وفساد النقض، :من بكل   باالعتراض
 فصول ثبلثة فً ؼٌره دون موضع فً ٌبطله بما العقلً للدلٌل االعتراض وجوه على الثانً الباب
 الدلٌل ومخالفة علٌه، والمقٌس المقٌس بٌن والفرق الموجب، القول :من بكل   باالعتراض ُتعنى
 عنه خارج بؤمر العقلً للدلٌل االعتراض وجوه فٌعالج واألخٌر الثالث الباب أما .المستدل مذهب

 والدلٌل التؤثٌر، وعدم العلة، بتصحٌح المطالبة :من بكل   االعتراض تناقش فصول خمسة فً
.األصل واستصحاب العقلً، والدلٌل السماعً،
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عبدالعزٌز بن حمٌد الحمٌد
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. أعمال المستشرقٌن العربٌة فً المعجم العربً

سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )مج 2. م 2012/ هـ  1433اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
126)

 أبواب؛ وثبلثة تمهٌد فً تنتظم العربً، المعجم فً المستشرقٌن ألعمال تقوٌمٌة تحلٌلٌة دراسة
 بٌنما .اللؽوٌة دراساتهم فً المستشرقٌن مناهج أولها ٌتناول فصول؛ أربعة فً األول الباب ٌنتظم
 المستشرقٌن مناهج فٌتناول ثالثها أما .اللؽوٌة المعاجم تحقٌق فً المستشرقٌن مناهج ثانٌها ٌتناول

 الباب أما .اللؽوٌة الفهرسة فً المستشرقٌن مناهج على رابعها وٌنصب .المعجم صناعة فً
 ٌتناول فصول؛ ثبلثة فً الباب هذا وٌنتظم .المستشرقٌن أعمال لبعض بتحلٌل فٌختص الثانً
 الثالث أما الموضوعات، معاجم الثانً ٌتناول بٌنما التارٌخٌة، المعاجم من عدد دراسة األول

 من ٌتفق ما وجمع بتقوٌم واألخٌر الثالث الباب واختص .المستشرقٌن دراسات من عدًدا فٌتناول
.أعمال عدة فً مشتركة ظاهرة بوصفها ودراستها مسابل،
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م؛ تحقٌق محمود أحمد الدراوٌش1301/ هـ  700. أحمد بن محمود بن عمر الجندي، ت
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة : الرٌاض . 1ط. لصالمفشرح : اإلقلٌد 

(.ص 2320فً )مج  4. م 2002/ هـ  1423العامة للثقافة والنشر، 

 تراث إحٌاء فً اإلسهام بهدؾ الجندي؛ الدٌن لتاج "المفصل شرح :اإلقلٌد" لكتاب تحقٌق  
 مجلدات أربعة فً الكتاب وٌنتظم .إلٌه الرجوع فً القاربٌن على وتسهٌبلً  الصالح، السلؾ

 ٌتناول وخاتمة؛ فصول وسبعة مقدمة على تشتمل والتً الدراسة األول القسم ٌتناول وقسمٌن؛
 والعلمٌة السٌاسٌة الحالة عن تارٌخٌة نبذة الثانً الفصل وٌتناول .الزمخشري األول الفصل
 الفصل ٌختص بٌنما .باإلقلٌد بالتعرٌؾ فٌختص الثالث الفصل أما .الجندي موطن لبخارى
 .الجندي لمنهج البارزة للمبلمح فٌتعرض الخامس الفصل أما .اإلقلٌد صاحب بطرٌقة الرابع

ٌُعنى واألخٌر السابع الفصل أما .الجندي مخالفات على السادس الفصل وٌقتصر  بالموازنة ف
.ومنهجه نفسه التحقٌق على فٌشتمل الثانً القسم أما .المفصل شروح وبعض اإلقلٌد بٌن



175

عمر بن عبدالعزٌز المحمود
البحث الببلؼً والنقدي فً كتاب المآخذ على شراح دٌوان أبً الطٌب المتنبً البن معقل 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض . 1ط. األزدي
(134سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 825. م 2014/ هـ  1435

ً   بحث   اح على المآخذ" كتاب فً ونقدي   ببلؼ  األزدي، معقل البن "المتنبً الطٌب أبً دٌوان ُشرَّ
 المتنبً شروح وكتب معقل، البن مفصلة سٌرة ٌتناول بتمهٌد مسبوقة فصول أربعة إلى ٌنقسم
 ابن كتاب فً الببلؼً بالبحث فٌختص األول الفصل أما ."المآخذ" وكتاب معقل، ابن تناولها التً

 ٌختص فٌما .والبدٌع والبٌان، المعانً، :الثبلثة الببلؼة علوم بحسب مباحث ثبلثة إلى مقسم   معقل،
 أو والقافٌة، الوزن أو المعنى، أو اللفظ، فً سواء الكتاب، فً النقدي بالبحث الثانً الفصل
 الفصل ٌنصب بٌنما .المإلؾ عند النقدٌة المإثرات أو االجتماعً، العرؾ أو السٌاقٌة، الوحدة
 الفصل أما .ومنهجٌته ولؽته، الكتابة وأسلوب والترتٌب، االختٌار فً المإلؾ منهج على الثالث
.والتوصٌات النتابج من بمجموعة الدراسة تختتم ثم .الكتاب هذا لتقوٌم فٌتطرق واألخٌر الرابع
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عمر بن عبدالعزٌز المحمود
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط". عم"ببلؼة البدٌع فً جزء 

(124سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 551. م 2012/ هـ 1433البحث العلمً، 

 وخمسة تمهٌد فً الكتاب وٌنتظم .عم جزء فً البدٌع ببلؼة موضوع على الكتاب ٌنصب
 الثانً الفصل أما .الكرٌم القرآن فً وإعجازها االستهبلل صور األول الفصل ٌتناول فصول؛

 الفصل ٌختص فٌما .جمالٌاتها عن متحدثا "عم" جزء فً المعنوي التناسب صور تناول فقد
 هذه فً مهم حضور الفصل لهذا كان وقد "عم" جزء فً اللفظً التناسب صور بدراسة الثالث

 الخامس الفصل وٌعنى .البدٌع بفنون التؤكٌد صور بدراسة فٌختص الرابع الفصل أما .الدراسة
."عم" جزء فً البدٌع وظٌفة بدراسة واألخٌر
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محمد بن عمار درٌن
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. تؤثٌر الكوفٌٌن فً نحاة األندلس

(66سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )مج 2. م 2006/ هـ  1427عمادة البحث العلمً، 

 وتمهٌد المقدمة، إلى وإضافة .األندلس نحاة فً الكوفٌٌن تؤثٌر موضوع على الدراسة تنصب
 تشتمل ؛ ببعض واتصالهما األندلس، فً والنحاة والنحو النحوي، الكوفً المذهب حول

 النحوٌة المسابل خبلل من األندلس نحاة فً الكوفٌٌن تؤثٌر أولهما ٌتناول ؛ قسمٌن على الدراسة
 األصول فً األندلس نحاة فً الكوفٌٌن تؤثٌر الثانً القسم ٌتناول بٌنما .المختلفة والتصرٌفٌة

 نحاة فً الكوفٌٌن تؤثٌر إلى أدت التً العوامل حٌث من النحوٌة باألدلة واالحتجاج والمنهج
 وفً النحوي، التصنٌؾ وفً المصطلحات، فً األندلس نحاة فً الكوفٌٌن وتؤثٌر األندلس،

 استعمال فً األندلسٌٌن وأثر النحوٌة، باألدلة االحتجاج وفً التعلٌبلت، وفً النحوي، العامل
.النحوي الكوفً المذهب
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 محمد عبدالفتاح تحقٌق ؛ هـ 442 ت المعري، التنوخً مسعر بن محمد بن المفضل المحاسن أبو
الحلو
 بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .وؼٌرهم والكوفٌٌن البصرٌٌن من النحوٌٌن العلماء تارٌخ
(15 ؛ العلمً المجلس) .م 1981 / هـ 1401 والنشر، الثقافة إدارة اإلسبلمٌة، سعود

 المفضل المحاسن ألبى وؼٌرهم والكوفٌٌن البصرٌٌن من النحوٌٌن العلماء تارٌخ لكتاب تحقٌق  
 العلماء تارٌخ خط ما كل فٌه جمع الذي الكتاب وهو المعري، التنوخً مسعر بن محمد بن

 واحد لتراجم القلٌلة أوراقه اتسعت شامل، جامع والكتاب .والكوفٌٌن البصرٌٌن من النحوٌٌن
 وابتدأ والفقهاء، القراء ذكر إلٌهم ضم وإنما بهذا، المإلؾ ٌكتؾ ولم ولؽوٌا، نحوٌا وثمانٌن
 ترجم ثم للكوفٌٌن، ترجم ثم سٌبوٌه، إمامهم بترجمة كثٌرا واحتفل بالنحوٌٌن، كتابه المإلؾ
 الزمنً، بالتتابع المحاسن أبو ٌعتد لم .والفقهاء القراء ذكر على عطفه ذلك بعد وعرج للؽوٌٌن،

.منه القرٌبٌن ومعاصرٌه بؽداد، فً بؤساتذته كتابه بدأ فقد
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محمد بن عبدالعظٌم بنعزوز
جامعة اإلمام : الرٌاض . 1ط. دراسة فً التماثل واالختبلؾ: تحلٌل بنٌوي لنص سردي قدٌم 

. ص 88. م 2013/ هـ  1435محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 معالجة خبلل من دالالته؛ إلى الوصول بؽٌة النص تحلٌل على تحرص نصٌة داللٌة دراسة
 شخصٌات على تقوم حكابٌة بنٌة بوصفها القصة مستوى على "المخالفة" و "المماثلة" عنصري
 مقارنة على هنا "المخالفة" و "المماثلة" وتقوم .ودوافع وصفات وأحوال وعبلبق ومواقؾ وأحداث
 الفكرٌة بالمنظومة مقارنتها وعلى ببعض، بعضها وأفعالها وصفاتها والشخصٌات المحكٌة الوقابع

 العبلقة مفهوم ومنها علٌها، تؤسست التً المفاهٌم ألن والواقع؛ القصة علٌها تقوم التً والعقدٌة
 الثناٌة هذه تجلٌات الدراسة وتبرز .الخالدة اإلسبلم بشرٌعة الرتباطها تتؽٌر لم هً هً الزوجٌة،

 الدالة المإشرات بعض إلى الوصول ٌمكن بحٌث ودالالتها؛ السردي النص فً اشتؽالها وكٌفٌة
ل التً الواقعٌة المادة أي الخارجٌة النص مكونات على .منها تتشكَّ
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عبدهللا بن ثانً الروٌلً
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. جمًعا ودراسة: ثعلبتفسٌر أبنٌة سٌبوٌه ألبً العباس 

.ص 277. م 2013/ هـ  1434سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 وقسمٌن؛ مقدمة من الكتاب وٌتؤلؾ .ثعلب العباس ألبً سٌبوٌه أبنٌة لتفسٌر ودراسة   جمع  
 سٌرة عن بالحدٌث األول الجزء ٌختص أجزاء؛ ثبلثة فً نفسها الدراسة األول القسم ٌتناول
 الثالث الجزء أما .سٌبوٌه أبنٌة تفسٌر بكتاب الثانً الجزء ٌختص بٌنما ،ثعلب العباس أبً

 األول الجزء ٌتناول جزأٌن؛ إلى فٌنقسم الثانً القسم أما .األبنٌة تفسٌر فً ثعلب لمنهج فٌتطرق
.الفهارس على الثانً الجزء ٌشتمل فٌما األبنٌة،
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ٌوسؾ بن عبدهللا بن محمد العلٌوي
.  1ط. التوجٌه الببلؼً آلٌات العقٌدة فً المإلفات الببلؼٌة فً القرنٌن السابع والثامن الهجرٌٌن

 2008/ هـ  1428جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض 
(90سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 721. م

 والثامن السابع القرنٌن فً الببلؼٌة المإلفات فً العقٌدة آلٌات الببلؼً للتوجٌه بٌان  
 سار وقد .الصحٌحة اإلسبلمٌة العقٌدة وخدمة العظٌم، هللا كتاب خدمة بهدؾ الهجرٌٌن؛

 .وخاتمة فصول خمسة ثم فتمهٌد بمقدمة بدأها مرسومة، خطة على كتابه فً الباحث
 بٌنما .بالمفردات المتعلقة العقٌدة آلٌات الببلؼٌة التوجٌهات بجمع األول الفصل ٌختص
 بٌنما .بالتراكٌب المتعلقة العقٌدة آلٌات الببلؼٌة التوجٌهات جمع الثانً الفصل ٌتناول
 فٌعالج الرابع الفصل أما .العقٌدة آلٌات الببلؼٌة التوجٌهات بجمع الثالث الفصل ٌعنى
 الخامس الفصل وٌختص .البدٌع بفنون المتعلقة العقٌدة آلٌات الببلؼٌة التوجٌهات جمع

.العقٌدة آلٌات الببلؼً التوجٌه مصادر بتوضٌح واألخٌر
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أبو عبدهللا الحسٌن بن موسى بن هبة هللا الدٌنوري، الملقب بالجلٌس ؛ دراسة وتحقٌق محمد بن خالد 
الفاضل

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة : الرٌاض. 1ط. فً علم العربٌة: ثمار الصناعة
(9سلسلة نشر الرسابل الجامعٌة؛ . )ص 591. م 1990/ هـ  1411الثقافة والنشر، 

 هللا هبه بن موسى بن الحسٌن عبدهللا ألبً العربٌة اللؽة علم فً الصناعة ثمار لكتاب تحقٌق  
 على أولها ٌنصب فصول؛ ثبلثة فً األول القسم وضع قسمٌن، إلى الكتاب وٌنقسم .الدٌنوري
 ٌنصب بٌنما .ووفاته ومإلفاته، وشٌوخه، ولقبه، وكنٌته، واسمه، وحٌاته، بالدٌنوري التعرٌؾ

 تؤلٌفه، وسبب ودراسته، عرضه، خبلل من "الصناعة ثمار" بكتابه التعرٌؾ على ثانٌها
 االتجاه ثالثها ٌتناول فٌما .وشواهده ومصادره، وخصابصه، سماته وبعض وقٌمته، ومنهجه،
 قسمه وقد (الُمحقق النص) الكتاب بتحقٌق فٌختص الثانً القسم أما .الدٌنوري عند النحوي
 ذكر الثانً الجزء ٌتناول فٌما المإلؾ، مقدمة األول الجزء ٌتناول أجزاء، ثبلثة إلى المإلؾ

 من بمجموعة التحقٌق وٌنتهً .الصرؾ ألبواب الثالث الجزء وٌتعرض المرفوعات،
.الفهارس
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سالم بن وصٌل السمٌري
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .العتاهٌة أبً شعر فً والمثال الواقع ثنابٌة

  الجامعٌة؛ الرسابل سلسلة) .ص 519 .م 2015 / هـ1437 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة،
140)

دراسة  للواقع والمثال فً شعر أبً العتاهٌة من خبلل معالجة التحوالت الهابلة التً تسم حٌاة 
أبً العتاهٌة ال من خبلل شخصه وسلوكٌاته، وإنما من خبلل شعره بوصفه ٌمثل رإٌة 

والكتاب محاولة .ٌتعاطى من خبللها شخصه وسلوكٌاته، ومنظوماته القٌمٌة ومبادبه الذاتٌة
ٌُعبر  لتتبع امتداد مدونة أبً العتاهٌة الشعرٌة، من خبلل ذإابتٌن؛ األولى كٌؾ كان وهو ما 

ٌُعبر عنه بالمثال ومن اجتماع هاتٌن . عنه بالواقع، واألخرى كٌؾ ٌجب أن ٌكون؟ وهو ما 
حٌنا وافتراقهما حٌناً آخر تنهض فصول الدراسة مستكشفة ومحللة ( الواقع والمثال)الذإابتٌن 
.ومعللة
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سمٌر عبدالحمٌد نوح
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. الجزٌرة العربٌة فً أدب الرحبلت األردي
سلسلة آداب . )ص663. م 1999/ هـ  1419اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 

(5الشعوب اإلسبلمٌة ؛ 

 مقدمة من الكتاب وٌتؤلؾ .األردي الرحبلت أدب فً العربٌة الجزٌرة موضوع الكتاب ٌتناول
 الفصل ٌتناول بٌنما الهندٌة، القارة شبة فً الرحلة أدب األول الفصل ٌتناول فصول؛ وثمانٌة
 الجزٌرة إلى األردٌة بالرحبلت الثالث الفصل ٌختص فٌما الرحلة، أدب وازدهار تطور الثانً

 الفصل أما .العربٌة الجزٌرة إلى األردٌة الرحلة باتجاهات الرابع الفصل وٌختص .العربٌة
 الفصل ٌتعرض بٌنما .عبدالعزٌز الملك ٌد على العربٌة الجزٌرة لتوحٌد فٌتعرض الخامس
 الفصل وٌعنى .األردٌة الرحلة اتجاهات على وأثره السعودٌة العربٌة المملكة لتؤسٌس السادس
 واألخٌر الثامن الفصل وٌتطرق .السعودٌة العربٌة المملكة فً الحضارٌة بالنهضة السابع

.المترجمة والرحبلت والخٌالٌة الشعرٌة للرحبلت
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؛ تحقٌق محمد علً الهاشمً القرشًمحمد بن أبً الخطاب زٌد  وأب
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. جمهرة أشعار العرب فً اإلسبلم والجاهلٌة

(6لجنة البحوث والتؤلٌؾ والترجمة والنشر ؛ ). م 1981/ هـ  1401اإلسبلمٌة، 

 نبذة ثم الكتاب، ملؾ عن نبذة ٌبدأ واإلسبلم، الجاهلٌة فً العرب أشعار جمهرة لكتاب تحقٌق  
 ثم التحقٌق، ومنهج وطبعاتها، للجمهرة، الخطٌة لؤلصول توضٌح ٌعقبها نفسه، الكتاب عن

 جمهرة نصوص ثم الجمهرة، مإلؾ مقدمة ذلك تبل .المختلفة مخطوطاته من لصور عرض
 وأصحاب المذهبات، وأصحاب المنتقٌات، وأصحاب المجمهرات، وأصحاب العرب، أشعار

ً  أفرد كما .الملحمات وأصحاب المشوبات، وأصحاب المراثً،  :الجمهرة قصابد لتخرٌج قسما
 ٌُذٌل كما .والملحمات والمشوبات، المراثً، والمذهبات، والمنتقٌات، والمجمهرات، السموط،
 وشعراء الشرٌؾ، والحدٌث الكرٌم القرآن آلٌات وذلك الفنٌة، الفهارس من بمجموعة الكتاب

 والمواضع، والبلدان واألعبلم، الشواهد، وقوافً الجمهرة، قصابد وقوافً الجمهرة،
.العرب وأٌام والقبابل، واألمم واألجناس
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محمد بن عبدالرحمن الربٌع
جامعة اإلمام محمد بن سعود : جهود المملكة العربٌة السعودٌة فً تعلٌم اللؽة العربٌة 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض. 1ط. اإلسبلمٌة نموذًجا
.ص 142. م 2002/ هـ1423العلمً، 

 وأدواته، نظرٌاته، له علم   اللؽة تعلٌم أن حقٌقة على الوصفً المنهج خبلل من الكتاب ركزٌ
 اللؽة تعلٌم فً اإلسبلمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة لجهود دراسته خبلل من ومناهجه؛
 وثبلثة اللؽة، وتعلٌم عالمٌة حول وتمهٌد مقدمة، فً الكتاب وٌنتظم .بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة
 ٌتناول بٌنما الداخل، فً بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة اللؽة تعلٌم األول الفصل ٌتناول .فصول
 واألخٌر الثالث الفصل أما الخارج، فً بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة اللؽة تعلٌم الثانً الفصل
.العالم فً ونشرها بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة اللؽة تعلٌم تطوٌر قضٌة فٌعالج
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محمد بن شدٌد البشري
 مقترح وبرنامج المتوسطة مرحلة طبلب لدى الشفهً التعبٌر مهارات فً الضعؾ جوانب
  العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض.1ط .لعبلجها
(105 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة) .ص 616 .م 2009 /هـ1430

 الشفهً التعبٌر مهارات فً الضعؾ جوانب تحدٌد إلى التحلٌلٌة الوصفٌة الدراسة هذه تهدؾ
؛Delphi دلفً أسلوب باستخدام لعبلجها برنامج اقتراح مع المتوسطة، المرحلة طبلب لدى
 :هً ربٌسة، جوانب المهارات وتؽطً .الطبلب لهإالء وتؤثٌر أهمٌة من المهارات لهذه لما

 خمسة فً الدراسة وتنتظم .والشخصٌة والملمحٌة، والصوتٌة، واللؽوٌة، الفكرٌة، الجوانب
 النظري باإلطار الثانً الفصل ٌختص بٌنما منهجً، بمدخل األول الفصل ٌختص فصول؛

ٌُعنى .الدراسة وإجراءات منهج فٌتناول الثالث الفصل أما السابقة، والدراسات  الرابع الفصل و
 الدراسة، لملخص واألخٌر الخامس الفصل وٌتعرض .النتابج ومناقشة وتقدٌم البٌانات، بعرض

.ومقترحاتها وتوصٌاتها، ونتابجها،
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محمد بن سعد الدبل
 جامعة : الرٌاض .1ط .تحلٌلٌة نقدٌة دراسة : المعاصر العربً الشعر فً اإلبداع خصوصٌة

 108 .م1996 / هـ1416 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام
(27 ؛ الثقافة ٌنابٌع من) .ص

 تنتظم المعاصر، اإلسبلمً الشعر فً اإلبداع خصوصٌة موضوع حول تحلٌلٌة   نقدٌة   دراسة  
 فً اإلبداع معنى تتناول؛ ربٌسة أقسام خمسة إلى إضافة الموضوع، حول عامة مقدمة فً

 النقد رإٌة فً اإلبداع ومعنى والنقاد، واألدباء الببلؼٌٌن آثار فً اإلبداع ومفهوم اللؽة،
 وتختتم .المعاصر اإلسبلمً الشعر من مختارة ونماذج األدبً، اإلبداع وعوامل المعاصر،
.علٌها المعتمد والمراجع بالمصادر وقابمة الموضوعات، فهارس من بمجموعة الدراسة



189

بهاء الدٌن عبدالوهاب عبدالرحمن
 .1ط .السابع القرن نهاٌة إلً الخامس القرن بداٌة من : فارس ببلد فً النحوٌة الدراسات
 2008 / هـ 1429 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض

(82 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة) .ص 814 .م

 القرن نهاٌة إلى الخامس القرن بداٌة من فارس ببلد فً النحوي البحث مناهج عن الدراسة تكشؾ
 األول الباب ٌختص أبواب؛ وخمسة وتمهٌد، منهجٌة، مقدمة فً البحث خطة وتنتظم .السابع

 بٌنما .بٌنها والموازنة فٌها، النحوي البحث ومنهج النحوي، االتجاه ذات التفاسٌر فً النحو بدراسة
 البحث ومنهج النحوٌة، المختصرات أهم متناوال المختصرة النحوٌة بالكتب الثانً الباب ٌختص
 النحوي البحث ومنهج الوسٌطة، النحوٌة المإلفات على فٌنصب الثالث الباب أما .فٌها النحوي

 الشروح أهم متناوال والشروح البسٌطة النحوٌة بالمإلفات الرابع الباب ٌُعنى فٌما .فٌها المستخدم
 النحوٌة الدراسات تقوٌم فٌعالج الخامس الباب أما .فٌها النحوي البحث ومنهج البسٌطة، والمإلفات

.واالجتهاد واالختٌار العصر، ثقافة وأثر السابقٌن، دراسات أثر توضٌح مع السابقة،
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ٌوسؾ بن عبدهللا بن محمد العلٌوي
جامعة : الرٌاض . 1ط. دراسة ببلؼٌة تحلٌلٌة: رعاٌة حال المخاطب فً أحادٌث الصحٌحٌن 

.  ص 679. م 2010/ هـ  1431اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(121سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ )

 وتمهٌد مقدمة، إلى تنقسم الصحٌحٌن، أحادٌث فً المخاطب حال لرعاٌة تحلٌلٌة ببلؼٌة دراسة
 بمعرفة وسلم علٌه هللا صلى النبً وعناٌة والنقد، الببلؼة فً المخاطب حال رعاٌة حول

 رعاٌة فً المإثرة العوامل األول الفصل ٌتناول .فصول ستة إلى إضافة المخاطبٌن، أحوال
 وعدد السلوكٌة، والصفات والعمر، والجنس والمنزلة، والبٌبة، الدٌانة، :المخاطب حال

 فٌما .المخاطب لحال المبلبمة التعبٌرٌة الوسابل اختٌار فٌتناول الثانً الفصل أما .المخاطبٌن
 الرابع الفصل ٌختص بٌنما .المفردات اختٌار فً المخاطب برعاٌة الثالث الفصل ٌختص
ٌُعنى .التراكٌب بناء فً المخاطب حال برعاٌة  الظاهر مقتضى بمخالفة الخامس الفصل و
 البٌانٌة الصور اختٌار على فٌنصب واألخٌر السادس الفصل أما .المخاطب لحال ورعاٌة
.المخاطب لحال المبلبمة البدٌعٌة والفنون
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أسامة زكً السٌد العربً
 تعلم مواقؾ فً أمثل تٌبوؼرافً استثمار نحو : العربٌة اللؽة تعلٌم كتب فً الصورة سٌمٌابٌة

 بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .بؽٌرها الناطقٌن العربٌة اللؽة لمتعلمً العربٌة اللؽة
.ص 428 .م 2015 / هـ1436 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود

 فً الكتاب وٌنتظم .العربٌة اللؽة تعلٌم كتب فً الصورة سٌمٌابٌة موضوع على الكتاب ٌنصب
 الفصل ٌتناول بٌنما .وجذورها مضمونها خبلل من السٌمٌابٌة األول الفصل ٌتناول فصول؛ تسعة
 فٌما .الفنً اإلخراج فٌتناول الثالث الفصل أما .وضروبها مضمونها خبلل من الصورة الثانً

 الخامس الفصل أما .بها الناطقٌن لؽٌر اللؽة تعلٌم كتب فً الصورة بمحتوى الرابع الفصل ٌختص
 المٌادٌن فً الصورة قراءة وآلٌات بمفهوم السادس الفصل وٌعنى .الصورة تصمٌم بؤسس فٌختص
 اللؽة تعلٌم كتب فً الصورة لقراءة مقترحة بمراحل السابع الفصل وٌعنى .المختلفة المعرفٌة
 أما .التعلٌمٌة الصورة سٌمابٌة وتقوٌم لتحلٌل مقترح لمعٌار الثامن الفصل وٌتعرض .العربٌة
.العربٌة اللؽة تعلٌم فً الصورة دور فٌتناول واألخٌر التاسع الفصل
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دراسة وتحقٌق حسن بن محمد بن إبراهٌم الرضً؛ محمد بن الحسن اإلستراباذي السمنابً 
، وٌحٌى بشٌر المصريالحفظً

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. شرح الرضً لكافٌة ابن الحاجب
(13سلسلة نشر الرسابل الجامعٌة ؛ . )مج 2[. م1996/ هـ1417]إدارة الثقافة والنشر، 

 وعشرة جزبٌن فً الدراسة وتنتظم .الحاجب لكافٌة الرضً شرح بٌان على الدراسة تنصب
 فٌما .الرضً ترجمة الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .الحاجب ترجمة األول الفصل ٌتناول .فصول
 .لمإلفاته فٌتعرض الرابع الفصل أما .عنه قٌل وما الرضً بمكانة الثالث الفصل ٌختص

 الفصل أما .بؤسلوبه السادس الفصل وٌعنى .الكافٌة شرح فً بمنهجه الخامس الفصل وٌختص
 التاسع الفصل ٌعالج .الكافٌة شرح بشواهد الثامن الفصل ٌختص فٌما .النحوي مذهبه السابع
 عن أما .للكتاب تقوٌمٌة لنظرة فٌتعرض واألخٌر العاشر الفصل أما .الحاجب ابن من موقفه
 الخاص القسم وهو الكتاب من األول الجزء تحقٌق على فٌشتمل بالتحقٌق الخاص الثانً الجزء

.األسماء من بالمعربات
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هـ ؛ تحقٌق إبراهٌم بن محمد أبو عباة543أبو الحسن علً بن الحسٌن الباقولً، ت 
 البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .لبلصفهانً اللمع شرح

(1 ؛ جامعٌة رسابل) .م 1990 / هـ1410 العلمً،

 إلى الكتاب وٌنقسم .األول الجزء الباقولً؛ الحسن ألبً لؤلصفهانً اللمع شرح لكتاب تحقٌق  
 ٌنصب فصول؛ وخمسة اختٌاره، وأسباب الموضوع، أهمٌة عن بمقدمة األول القسم ٌبدأ قسمٌن،
 شارح عن الحدٌث ثانٌها ٌتناول بٌنما .اللمع وكتاب وسٌرته، جنً بابن التعرٌؾ على أولها
 فٌه وافق وما النحوٌة األصفهانً آراء بٌان فً ثالثها ُوضع فٌما .وآثاره األصفهانً علً اللمع

 نسبته وأن لؤلصفهانً الكتاب نسبة توثٌق فٌتناول الرابع الفصل أما .آراء من البصرٌٌن
 شروح من شرحٌن بٌن موازنة لعقد الخامس الفصل وٌتعرض .قوٌة وبؤدلة وثابتة صحٌحة
 الثانً القسم أما .الشارحٌن لتعاصر للعبرتً اللمع وشرح لؤلصفهانً، اللمع شرح :وهما اللمع؛

 مبدإا اللمع ترتٌب حسب مرتًبا والصرؾ النحو ألبواب شامبلً  نفسه الكتاب بتحقٌق فٌختص
ا الكبلم بباب ًٌ .اإلمالة بباب ومنته
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فواز بن عبدالعزٌز اللعبون
-1963 /هـ 1423-1383 : والبنٌة الرإٌة فً دراسة : المعاصر السعودٌة المرأة شعر

  العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .م2002
(104 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة) .ص 700 .م 2009 /هـ1430

 لدى الثقافٌة المكونات حول بتمهٌد تبدأ المعاصر السعودٌة المرأة شعر وبنٌة رإٌة فً دراسة
 وتتكون .الشعرٌة ومنجزاتها الفنٌة، تجاربها شكلت التً الشعرٌة والمإثرات السعودٌة، الشاعرة
 وشعر التؤملً، والشعر الوجدانً، الشعر :الذاتٌة بالرإٌة األول الباب ٌختص بابٌن؛ من الدراسة

 والقضاٌا اإلسبلمٌة، والقضاٌا الوطنً، والشعر االجتماعً، بالشعر ٌختص كما االؼتراب،
 وبنٌة العنوان، ونظام النص، أشكال :حٌث من الفنٌة بالبنٌة فٌختص الثانً الباب أما .العالمٌة
 التركٌبٌة، المستوٌات على باللؽة أٌضا وٌختص .الخاتمة ونسق النص، وتوالد المطلع،

 وإٌقاع والقافٌة، البحر، وإٌقاع والكلٌة، والمقطعٌة، الجزبٌة، والصورة والداللٌة، والصوتٌة،
.والتوصٌات النتابج من بمجموعة الكتاب ٌختتم ثم .النصً الفضاء
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عبدهللا بن صالح العرٌنً
 :الرٌاض .1ط .األدبً النقد موازٌن فً الهجري  الرابع القرن نهاٌة حتى الروم جهاد شعر

  .م2002 / هـ1423 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة
(44 ؛ علمٌة رسالة ألؾ لنشر العالً التعلٌم وزارة مشروع سلسلة) .ص516

 إلى ٌنقسم األدبً، النقد موازٌن فً الهجري الرابع القرن نهاٌة حتى الروم جهاد شعر فً بحث  
 والخلفاء النبوة عصر فً الروم جهاد شعر التمهٌد ٌتناول .وخاتمة فصول، وخمسة تمهٌد،

 حٌث من الجهاد شعر األول الفصل ٌتناول بٌنما .والعباسً األموي العصرٌن وفً الراشدٌن،
 عمقها ناحٌة من الجهاد شعر معانً الثانً الفصل ٌتناول فٌما .والفخر المدٌح ؼرضً

 الفصل ٌختص بٌنما .وتكرارها وتنوعها وتقلٌدها، وإبداعها ووضوحها، وؼموضها وسطحٌتها،
 وسموه والضعؾ، والقوة فٌها، والكذب الصدق جانب وبخاصة العواطؾ، بدراسة الثالث

 والخٌال المركب، الخٌال :الجهاد شعر فً الخٌال بدراسة الرابع الفصل وٌختص .وانحطاطه
 ودقة إٌحابها، ناحٌة من المفردة الكلمة لدراسة فٌتعرض واألخٌر الخامس الفصل أما .االبتكاري
.التركٌب إطار فً األسلوب ودراسة استعمالها،
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محمود فجال
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. الصحٌح والضعٌؾ فً اللؽة العربٌة

(28من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )ص 184. م 1996/ هـ 1417اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 

 فً الخطؤ مظاهر حٌث من العربٌة، اللؽة فً والضعٌؾ الصحٌح موضوع الكتاب ٌتناول
 األلفاظ من وطابفة الجملة، وصٌاؼة التعدٌة، وفً التركٌب، فً الخطؤ ومظاهر األلفاظ،
 الكرٌم القرآن على واالعتماد والتصوٌب، التخطبة فً المتبع والمنهج عنها، والبدٌل الدخٌلة

 الكتاب تسمٌة وسبب اللؽوي، المجمع وقرارات والمعجمات، العرب وكبلم والحدٌث،
 معجمً إلى والرجوع بالدلٌل، التخطبة فً النقاد واتباع العربٌة، اللؽة فً والضعٌؾ بالصحٌح

 والحدٌثة، القدٌمة األخرى المعجمات فً وآراء العدنانً، معجمً فً وآراء العدنانى، محمد
 .طوٌل اللؽوي التحقٌق وطرٌق والكوفٌٌن، البصرٌٌن رأى وقبول للكتاب، المعجمً والترتٌب

.الٌاء إلى الهمزة من المعجم حروؾ على عام بوجه الكتاب ترتٌب وتم
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سعود بن عبدالعزٌز بن عبدالرحمن الخنٌن
.  ، منقحة ومشتملة على زٌادات مهمة2ط. دراسة منهجٌة تؤصٌلٌة تٌسٌرٌة: طرٌقة اإلعراب

. م2017/ هـ1438جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض

 وعدم التطبٌق، عن التعلٌم انفصال هو األٌام هذه النحو تعلٌم مشكبلت أكبر أن المإلؾ ٌرى
  التؤصٌلٌة المنهجٌة الدراسة هذه فقدم كلٌة؛ إحاطة به واإلحاطة عاًما تصوًرا كله النحو تصور
 عدة فً المدخل، عن فضبل الكتاب، وٌنتظم .والدارسٌن للطبلب تٌسًٌرا اإلعراب لطرٌقة
 عند المفقودة اإلعراب ومهارات اإلعراب، فً الطبلب ضعؾ أسباب :التوالً على هً مباحث
 النوع، ذكر وتشمل) اإلعراب وخطوات ،(ربٌسة مهارات خمس فً تتمثل والتً) الطبلب

 وإعراب الجملة، شبه وإعراب الجملة، وإعراب ،(العبلمة وذكر العامل، وذكر الحكم، وذكر
  .االستفهام وأسماء الشرط أسماء
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عبدالعزٌز بن عبدهللا الخراشً
 جامعة : الرٌاض .1ط .واإلجراء المفهوم : واألٌوبً الزنكً العهدٌن شعر فً العنوان ظاهرة
  .ص 516 .م2015 / هـ1436 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام

(137 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة)

 الزنكً العهدٌن شعر فً العنوان ظاهرة ازدهار عوامل ٌتناول تمهٌد من البحث ٌتؤلؾ
 الشعري للشاهد وتؤطًٌرا للمصطلح، تؤصٌبلً  األول الباب ٌتضمن .بابٌن إلى إضافة واألٌوبً،

 الثانً الفصل ٌختص بٌنما .ومنزلته وأركانه، العنوان، بمفهوم أولهما ٌختص :فصلٌن عبر
 الذي "الكبٌر الكتاب" رصد خبلل من والتارٌخً، واألدبً، الدٌنً، المصدر العنوان؛ بمصادر

 فً الظاهرة مقاربة مجال فٌإسس الثانً الباب أما .عناوٌنهم صٌاؼة فً الشعراء عنه صدر
 .البناء ومن الشعر، أؼراض من العنوان منزلة أولها ٌتناول فصول؛ ثبلثة عبر الشعري النص
 أما .العنوان وتحوٌر الضمنً، والعنوان الصرٌح، العنوان صناعة طرابق ثانٌها ٌتناول بٌنما
 ورصد بخبلصة، البحث وٌختتم .للعنوان والنفسٌة والفنٌة، النفعٌة، للوظابؾ فٌتعرض ثالثها
.التوصٌات من ومجموعة النتابج، ألهم
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محمد بسام ملص
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. عثمان بن عفان فً أدب االطفال

إصدارات اللجنة العلمٌة لثقافة الطفل . )ص 90. م 1988/ هـ 1408إدارة الثقافة والنشر، 
(8المسلم ؛ 

 اقتضت وقد األطفال، أدب فً (عنه هللا رضً) عفان بن عثمان موضوع على الكتاب ٌنصب
 وأهمٌة اإلسبلمً، التارٌخ من جانب عن الحدٌث الكتاب هذا ٌتناول أن الموضوع طبٌعة

  الؽفاري ذر أبو مثل الصحابة بعض سٌر ٌعرض ثم األمة، ألطفال اإلسبلمً التارٌخ تدرٌس
 حٌاة من جانب ودراسة المسلمٌن، عند والزهد األموال، كنز عن والحدٌث عنه، هللا رضً
 بن سعد بن عبدهللا وقصة ،ةعقب بن الولٌد مع الحكم بن مروان وقصة سفٌان، أبً بن معاوٌة

.التارٌخٌة الموضوعات رواٌة وكٌفٌة المزعوم، الكتاب وقصة سرح، أبً
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إبراهٌم بن ناصر الشقاري
 جامعة : الرٌاض .1ط .وتطبٌقا دراسة : التصرٌؾ و النحو فً  به واالحتجاج النظٌر عدم

  .ص 532 .م2014 / هـ1436 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام
(136 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة)

 األدلة حول بتمهٌد تبدأ والتصرٌؾ، النحو فً به واالحتجاج النظٌر عدم لموضوع تطبٌقٌة دراسة
 األصل، واستصحاب القٌاس، دراسة تتم حٌث بإٌجاز؛ النظٌر عدم منها التً العقلٌة النحوٌة

 وجود بعدم واالستدالل العلة، ببٌان واالستدالل بالعكس، واالستدالل واالستقراء، واالستحسان،
 به، واالحتجاج النظٌر عدم حقٌقة أولهما ٌتناول قسمٌن؛ إلى إضافة .بالباقً واالستدالل الدلٌل

 .النظٌر بعدم االحتجاج فً والقدح النظٌر، بعدم االحتجاج ومواضع النظٌر، بعدم النحوٌٌن واعتداد
 احتج التً والتصرٌفٌة النحوٌة المسابل دراسة فٌتناول التطبٌقٌة، الدراسة وهو الثانً، القسم أما

 النظٌر بعدم واالحتجاج والتصرٌؾ، النحو فً النظٌر عدم وأثر النظٌر، بعدم النحوٌون فٌها
.النظٌر بعد االحتجاج على بنٌت التً والتصرٌفٌة النحوٌة والقواعد واعتضادا، اعتمادا
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محمد بسام ملص
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .نقدٌة دراسة : االطفال أدب فً قرٌش عذراء

 العلمٌة اللجنة إصدارات) .ص 165 .م1988 / هـ1409 والنشر، الثقافة إدارة اإلسبلمٌة،
(2 ؛ المسلم الطفل لثقافة

 ناشبة تزوٌد أهمٌة حول مقدمة إلى تنقسم األطفال، أدب فً قرٌش عذراء لكتاب نقدٌة   دراسة  
 بؤم والتعرٌؾ الكرام، وصحابته الرسول وسٌرة الحنٌؾ، الدٌن عن الصادقة بالحقابق اإلسبلم
 أبً بن ومعاوٌة والزبٌر، وطلحة عفان، بن عثمان : الكرام والصحابة عابشة، المإمنٌن
 االفتراءات على الرد عن الحدٌث إلى إضافة .بكر أبً بن ومحمد الحكم، بن ومروان سفٌان،
 أخرى وأمور الحكم، بن مروان وحٌاة والتحكٌم، صفٌن، وواقعة الجمل، وواقعة الدٌن، على
.النخعً واألشتر طالب، أبً بن وعلً عفان بن عثمان بٌن اإلسبلمٌة والحٌاة الرواٌة، مع
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الصادق بن الناعس قسومة
 سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .والداللة والخطاب المحتوى :السرد علم

.ص 682 .م 2009 / هـ 1430 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة،

 مقدمة فً الكتاب وٌنتظم .والداللة والخطاب، المحتوى، السرد؛ علم موضوع على الكتاب ٌنصب
 إطار ففً مؽامرة، أم محتوى هو حٌث من السردي النتاج األول الباب ٌتناول أبواب؛ وثبلثة

 دنٌا، سردٌة وحدات :هً حٌث من األعمال إلى إضافة والمكان، الزمن، تناول ٌتم المحتوى
 ٌتناول بٌنما .والشخصٌات بنٌوٌا، األعمال وتحلٌل أدوار، ذات مقاطع ومادة وأدوار، ووظابؾ،

 والحوار ووظابفه، والحوار والوصؾ، الزمنً، النظام حٌث من السردي النتاج الثانً الباب
 ماهٌة عن لمحة متناوال بالداللة الثالث الباب ٌختص فٌما .الداخلٌة الشفافٌة وتقنٌات الباطنً
 األجنبٌة البحوث فً والداللة العربً، التراث فً والداللة المعنى عبلمات وأبرز العامة، الداللة
.الجدٌدة
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عبده الراجحً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. علم اللؽة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة

.ص 132. م 1995/ هـ 1416إدارة الثقافة والنشر، 

 أن الكتاب طبٌعة اقتضت وقد .العربٌة وتعلٌم التطبٌقً اللؽة علم دراسة على الكتاب ٌنصب
 المصطلح التطبٌقً؛ اللؽة علم األول الفصل ٌتناول  فصول؛ وسبعة مقدمة، فً ٌنتظم

 الثالث الفصل أما .العلمٌة ومصادره التطبٌقً، اللؽة علم الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .والمعنى
 التقابلً، التحلٌل لموضوع الرابع الفصل وٌتعرض .اللؽة لعلم الداخلٌة بالمقارنة فٌختص
 الفصل وٌعالج .وتنظٌمه المحتوى اختٌار الخامس الفصل ٌستعرض فٌما .األخطاء وتحلٌل
 اللؽة بتعلٌم فٌعنى واألخٌر السابع الفصل أما .ألبنابها العربٌة اللؽة تعلٌم موضوع السادس
.بها الناطقٌن لؽٌر العربٌة
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عبدالعزٌز بن إبراهٌم العصٌلً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض . 1ط. علم اللؽة النفسً

(سلسلة البحوث العلمٌة. )ص 495. م 2006/ هـ  1427العلمً، 

 إلى ٌنقسم العلم، هذا مصادر لجمٌع شامل كمدخل النفسً اللؽة علم موضوع على الكتاب ٌنصب
 تتناول فصول عشرة إلى إضافة والتطبٌقٌة، النظرٌة وفروعه اللؽة بعلم للتعرٌؾ تمهٌد

 النظرٌات عبر وتطوره ونشؤته، وتارٌخه، ومجاالته، وأهمٌته، النفسً، اللؽة علم موضوعات
 اللؽوي، التحلٌل ومستوٌات النفسً، اللؽة علم فً اللؽوٌة والجوانب والنفسٌة، اللؽوٌة والمذاهب
 وكٌفٌة اللؽة، فً العصبٌة والجوانب التواصلٌة، العملٌات فً والفٌزٌابٌة العضوٌة والجوانب

 والنظرٌات ونموهما، الثانٌة واللؽة األم اللؽة واكتساب واستقباله، وانتقاله اللؽوي الصوت إصدار
 القراءة ونظرٌات ونموها، واستعمالها اللؽة فهم فً تإثر التً اللؽوٌة والمشكبلت تفسرهما، التً
.واكتسابها وقواعدها طبٌعتها حٌث من للصم اإلشارة ولؽة النفسً، اللؽة علم ضوء فً
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محمد بسام ملص
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. دراسة نقدٌة: فتح األندلس فً أدب األطفال 

بحوث فً ثقافة الطفل . )ص 88. م 1994/ هـ  1415اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 
(8المسلم ؛ 

 عرضا منها األول ٌتناول فصول؛ ثبلثة إلى تنقسم األطفال، أدب فً األندلس لفتح نقدٌة دراسة
 وبٌن بٌنها مقارنة ثم والشخصٌات، الحوادث حٌث من المعدة والرواٌة المبسطة، للرواٌة
 والجهاد العقٌدة عن وأموًرا التارٌخٌة الجوانب ٌشمل نقدا الثانً الفصل ٌتناول فٌما .األصل
 نصرانٌة نظر وجهة من والحكم والسلطة، والجهاد والنصارى، الٌهود من الذمة وأهل

 من المستخلصة والنتابج لؤلحكام فٌتعرض الثالث الفصل أما .إسبلمٌة رإٌة مع وٌهودٌة،
.الدراسة



206

نور الدٌن أحمد بنخود
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض. فن السٌرة فً التراث العربً

.م2016/ هـ1437العلمً، 

 هو السٌر من واحد صنؾ على وتنصب التراجم، أدب دون وحدها بالسٌرة الدراسة هذه تهتم
 من لعدد السٌر من مجموعة ذلك فً المإلؾ وانتخب والحكم؛ السٌاسة أهل بحٌوات المتعلق
 لمجمل ممثلةً  تكون أن المإلؾ فٌها حاول التاسع، القرن حتى الهجري الثالث القرن من المإلفٌن
 احتلتها التً المنزلة أولها تناول أبواب، أربعة فً الدراسة وتنتظم .النمط هذا فً السٌري اإلنتاج
 أما .األولى بداٌاتها منذ والتصنٌؾ المصطلح إشكالٌة المإلؾ فٌه وتتبع الحدٌثة الدراسات فً السٌرة

 هً ثبلثة محاور ضمن السٌرة فً الكتابة خصابص المإلؾ فٌها فدرس األخرى الثبلثة األبواب
  .والتناصً والحجاجً، السردي،



207

(تحرٌر وتعرٌب)علً علً أحمد شعبان 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. قراءات فً علم اللؽة التطبٌقً
.ص 260. م 1995/ هـ  1416اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 

 منها اللؽة؛ موضوع فً الفرعٌة الموضوعات من العدٌد تتناول التطبٌقً اللؽة علم فً قراءات  
 العلوم وعبلقة التطبٌقً، اللؽة بعلم األساسٌة العلوم وعبلقة التطبٌقً، اللؽة بعلم التعرٌؾ
 المناهج من والتحوٌل المقررات، لتصمٌم األساسٌة والخلفٌة التطبٌقً، اللؽة بعلم األساسٌة
 التعلٌمً، والنحو اللؽوٌة، المهارات وتحلٌل اللؽات، تعلٌم فً الوظٌفٌة المناهج إلى البنابٌة
 واختبارات والثانٌة، األولى اللؽتٌن تعلٌم فً النحو واكتساب األجنبٌة، اللؽات تعلٌم فً والنحو
 فهم بتعلٌم وعبلقتها الحدٌث فهم فً المنظورة المادة إسهام ومدى الشفاه وخدمة اللؽة،

 إنجلٌزي، عربً مصطلحات بمسرد الدراسة وتنتهً .األجنبٌة اللؽات فً واختباره المسموع
.عربً إنجلٌزي آخر مصطلحات ومسرد
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عبدهللا بن محمد بن مهدي األنصاري
جامعة اإلمام محمد : الرٌاض . 1ط. دراسة نظرٌة تطبٌقٌة: القرٌنة الصوتٌة فً النحو العربً 

سلسلة الرسابل . )ص 487. م2013/ هـ 1434بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(130الجامعٌة ؛ 

 القرابن أثر إلبراز محاولة فً العربً؛ النحو فً الصوتٌة للقرٌنة تطبٌقٌة   نظرٌة   دراسة  
 منهجٌة، مقدمة فً الكتاب وٌنتظم .وتحدٌدها النحوٌة األحكام عن الكشؾ فً الصوتٌة
 الباب ٌتناول بٌنما .ووظابفهما والسكون الحركات األول الباب ٌتناول .أبواب وخمسة وتمهٌد،
 على فٌنصب الثالث الباب أما .النحوٌة التنوٌن ووظابؾ وأنواعها، التنوٌن قرٌنة الثانً
 الرابع الباب ٌتعرض فٌما .النحوٌة ووظابفه وأنواعه، الصوتٌة أحكامه حٌث من الوقؾ
ٌُعنى واألخٌر الخامس الباب أما .الصوتٌة ووظابفه الصوتٌة، وأحكامه أنواعه، : لئلدؼام  ف
.النحوٌة ووظابفها الصوتٌة، وأحكامها مفهومها، : التنؽٌم بظاهرة
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عبدهللا بن محمد بن حسٌن أبو داهش
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. القصٌدتان الدالٌتان المنسوبتان إلى األمٌر الصنعانً

.ص 105. م 2012/ هـ  1433سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 البحث الستحقاقهما الصنعانً؛ األمٌر إلى المنسوبتٌن الدالٌتٌن القصٌدتٌن على البحث ٌنصب
 القصٌدة وأما الصنعانً، األمٌر إسماعٌل بن محمد للشٌخ فهً األولى القصٌدة أما .والدراسة

 ومعارض لها مإٌد بٌن بٌنهم االختبلؾ دابرة ووسعت الباحثٌن أشؽلت فقد الثانٌة الدالٌة
 من والمإلؾ البحث لملخص المقدمة تتعرض .أقسام وثبلثة مقدمة فً البحث وٌنتظم .لحقٌقتها

 القصٌدتان وهاتان وتحقٌقهما، القصٌدتٌن األول القسم ٌتناول بٌنما .ووفاته شعره، أعماله، حٌث
 ٌختص فٌما .المعارضة هً الثانٌة الدالٌة والقصٌدة المإٌدة، :األولى الدالٌة القصٌدة هما؛
 للرأي واألخٌر الثالث القسم ٌتعرض بٌنما .العلمً البحث مٌزان فً بالقصٌدتٌن الثانً القسم

 من بمجموعة البحث وٌختتم .المخطوطة الٌمنٌة المصادر ضوء فً القصٌدتٌن حول العلمً
.التوصٌات النتابج
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فهٌد بن رباح بن فهٌد التمٌمً
".  هـ437المتوفى سنة "لمكً القٌسً ( الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة)القضاٌا النحوٌة فً كتاب 

.  م2016/ هـ1438جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض
(.141سلسلة الرسابل الجامعٌة؛ )

 تفسٌر كتاب القٌسً، طالب أبً بن لمكً (النهاٌة بلوغ إلى الهداٌة) كتاب أن من بالرؼم
 التً النحوٌة والقضاٌا والتصرٌؾ والنحو اإلعراب من ٌخل لم أنه إال معانٌه، وبٌان للقرآن

 فً ذكرت التً النحوٌة القضاٌا هذه الباحث تناول المنظور هذا ومن .النحو دارس مجال هً
 ٌنصب وتمهٌد مقدمة، فً الكتاب وٌنتظم .وكثرتها لتنوعها نتٌجة علٌها مقتصًرا التفسٌر،

 العامل، :التوالً على هً فصول سبعة ثم البحث؛ محل وتفسٌره حٌاته، :القٌسً مكً على
 والتعلٌل النحوٌة، واألدلة والخبلؾ، والتؤخٌر، والتقدٌم والتقدٌر، والحذؾ واإلعراب،

  .والباحثٌن للقراء عنها ؼنً ال التً الفنٌة الفهارس من بمجموعة الكتاب وٌنتهً .والتوجٌه
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عبدالعزٌز بن عبدالرحمن الشعبلن
جامعة : الرٌاض. 1ط(. هـ421ت )قضاٌا النقد األدبً فً مقدمة شرح حماسة أبً تمام للمرزوقً 

.ص344. م 2002/ هـ 1423اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

  عشر ثبلثة فً تنتظم للمرزوقً، تمام أبً حماسة شرح مقدمة فً األدبً النقد لقضاٌا دراسة  
 فٌما الشعر، اختٌار الثانً المبحث ٌتناول بٌنما المرزوقً، عن نبذة األول المبحث ٌتناول .امبحثً 

ٌُعنى .البدٌع بمذهب فٌختص الرابع المذهب أما العرب، بطرٌقة الثالث المبحث ٌختص  المبحث و
 الشعر، بعمود السادس المبحث ٌُعنى بٌنما حماسته، نصوص فً بالتؽٌٌر تمام أبً باتهام الخامس

 اللفظ لجزالة الثامن المبحث وٌتعرض .وصحته المعنى لشرؾ فٌتعرض السابع المبحث أما
 على العاشر المبحث ٌركز بٌنما الوصؾ، فً اإلصابة على التاسع المبحث وٌركز واستقامته،
 من تخٌر على والتبامها النظم أجزاء التحام عشر الحادي المبحث ٌناقش فٌما التشبٌه، فً المقاربة

 الثالث المبحث أما له، للمستعار منه المستعار مناسبة عشر الثانً المبحث وٌناقش .الوزن لذٌذ
.للقافٌة اقتضابهما وشدة للمعنى اللفظ ُمشاكلة فٌتناول واألخٌر عشر
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عاطؾ محمد المؽاوري إبراهٌم
جامعة : الرٌاض . 1ط. كشاؾ توهٌمات الفٌروزابادي فً قاموسه الجوهري فً صحاحه

.ص 160. م 2007/ هـ  1428اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 أوجه وإجمال للفٌروزابادي، "صحاحه فً الجوهري" قاموس حول دارت التً لؤلعمال حصر  
 مبة فً) وحصرها الجوهري الفٌروزابادي توهٌم صٌػ تتبع مع للجوهري، الموجه النقد

 وتناولت .مباشر ؼٌر نحو على فٌها القاموس نقد كان أخر مواضع ذكر مع ،(ونٌؾ وخمسٌن
 واالستدراك القاموس، (خطبة) مقدمة وشرح القاموس، مصطلحات شرح :القاموس دراسات

 ومختصرات القاموس، على وشروح القاموس، على وحواش   القاموس، ونقد القاموس، على
 توهٌمات كشاؾ" عرض ٌتم ثم .القاموس ترتٌب وإعادة للقاموس، وترجمات للقاموس،

 فً للجذور األلفبابً الترتٌب مراعاة مع ،"صحاحه فً الجوهري قاموسه فً الفٌروزابادي
.موضعا 335 نحو التوهٌمات فكانت الكشاؾ؛ سرد
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محمد األمٌن بن فضل هللا المحبً؛ تحقٌق سعود بن عبدهللا آل حسٌن، وعبدالعزٌز بن صالح العقٌل
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. ما ٌعّول علٌه فً المضاؾ والمضاؾ إلٌه

(118سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )م 2010/ هـ  1431اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 البحث عمادة وقامت الدكتوراه، درجة لنٌل المحققان قدمهما علمٌتان رسالتان الكتاب هذا أصل
 المعجم إلى ٌكون ما أقرب الكتاب وهذا .صفحة 3688 على مجلدات سبعة فً بنشرهما العلمً
 أشمل وهو إلٌه، والمضاؾ المضاؾ فً العربٌة اللؽة بها حفلت التً األمثلة رصد فً اللؽوي
 وطولها، العلمٌة مادته بسعة وٌتمٌز مدخل، آالؾ ثمانٌة مداخله تجاوزت بابه فً لؽوي معجم
 النصوص من لكثٌر موسوعة ذلك إلى وهو العلمٌة، مصادره وكثرة فٌه، الداللٌة الحقول وتعدد
 األلفبابً، الترتٌب لمادته المإلؾ اختار حٌث واألعبلم؛ واآلراء واألقوال والشعرٌة النثرٌة
 ودراسته به والعناٌة النص ضبط على المحققٌن جهود وقامت ألفاظه، وشرح كلماته، وضبط

ٌُمّكن موضوعه، فً التراث كتب أهم من الكتاب هذا وٌعد .متمٌزة علمٌة بصورة وإخراجه  و
 كما بخاصة، اللؽوي المجال وفً بعامة عصره فً التؤلٌؾ مبلمح على التعرؾ من علٌه المطلع

.العربً اللؽوي المعجم لتطور صورة أنه
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عبد الستار الحلوجً
جامعة اإلمام : الرٌاض . 1ط. منذ نشؤته إلى آخر القرن الرابع الهجري: المخطوط العربً 

لجنة البحوث والتؤلٌؾ . )ص 301. م 1978/ هـ  1398محمد بن سعود اإلسبلمٌة، 
(4والترجمة والنشر ؛ 

ً   بحث    أهمٌة وترجع .الهجري الرابع القرن آخر إلى نشؤته  منذ العربً للمخطوط وصف
 .والبحث بالدراسة الموضوع هذا ٌتناول حدٌث أو قدٌم واحد كتاب ٌوجد ال أنه إلى الدراسة
 وعوامل العربً، المخطوط نشؤة ظروؾ أولهما ٌتناول ربٌسٌن؛ قسمٌن فً البحث هذا وٌنتظم
 الكتابة وأدوات المختلفة، العصور فً وتطوراتها العربٌة، الكتابة واستعماالت تطوره،
 األربعة القرون خبلل العربً المخطوط صناعة فٌتناول الثانً القسم أما .وتطورها العربٌة،
 والرسوم، والصور المخطوط، وكتابة واإلمبلء، والتؤلٌؾ المخطوط، وإخراج للهجرة، األولى

.المخطوطات وترمٌم تجلٌد بموضوع الدراسة وتختتم .والتذهٌب والزخارؾ، والحلٌات
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أحمد علً عطٌة زلط
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. أسسه، أهدافه، وسابطه: مدخل إلى أدب الطفولة 

ثقافة الطفل . )ص 168. م 2000/ هـ 1421سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 
(11المسلم ؛ 

 إلى الكتاب وٌنقسم .ووسابطه وأهدافه، أسسه، الطفولة؛ أدب موضوع على الكتاب ٌنصب
 أدب إلى مدخل األول الفصل ٌتناول فصول؛ ثبلثة إلى إضافة وأسسها، الطفولة ألدب مقدمة

 وأدب اإلسبلمً األدب وبٌن ومفاهٌمه، الطفولة، أدب ماهٌة وفٌه ،(األسس) الطفولة
 الطفل أدب فنون الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .واتجاهاته الطفولة، أدب وأهداؾ الطفولة،
 وطرق للطفل، األدبٌة األشكال وتنوع للطفل، األدبً التعبٌر أنواع وفٌه ،(وسابطه) ووسابله
 والعصرٌة، التقلٌدٌة والوسابل الطفل، أدب ووسابط الطفل، أدب فً والتذوق التدرٌس

 تؤرٌخا الطفولة أدب أجٌال بدراسة واألخٌر الثالث الفصل ٌختص فٌما .ودوره والمسرح
 جبلل، عثمان لمحمد شعرٌتان وقصتان شعبٌة، شفهٌة وحكاٌة مختارة، نماذج وفٌه وفنا،

.زرزور وأحمد شوقً، وأحمد الهراوي، لمحمد شعرٌة ونماذج
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وآخرون ؛ ترجمة الصادق بن الناعس قسومة… دانٌال بارجاس، 
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. مدخل إلى المناهج النقدٌة فً التحلٌل األدبً

.ص 497. م 2008/ هـ 1429اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 بتناول ٌبدأ الذي "األدبً التحلٌل فً النقدٌة المناهج إلى مدخل" الفرنسً للكتاب ترجمة  
 ٌتم ثم .النصٌة والتولٌدٌة دراساته، ومجاالت إشكالٌته، تارٌخ حٌث من التولٌدي النقد موضوع

 والنقد األدب، فً التحلٌلً النفس بعلم واالستعانة وأسسه، النفسانً، النقد موضوع تناول
 حٌث من الؽرضً النقد بموضوع الكتاب هذا ٌعنى كما .مورون شارل عند النفسانً التحلٌلً
 ؼاستون عند الؽرضً والنقد الؽرضٌة، الطرٌقة ومسار والجمالٌة، الفلسفٌة وأسسه تارٌخه،
 : الكتاب شملها التً األخرى الموضوعات ومن .رٌتشارد بٌار وجان بولً، وجورج باشبلر،

 تحلٌبل القصص تحلٌل حٌث من النصانً النقد وكذلك ومشاكله، تارٌخه، االجتماعً؛ النقد
.القول عملٌة من النابعة النص ونظرٌات الجمع، والنص اإلنشابً، النص ونظرٌة بنٌوٌا،
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محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا السبٌهٌن
جامعة اإلمام محمد : الرٌاض. مسابل الخبلؾ النحوٌة فً ضوء االعتراض على الدلٌل النقلً

سلسلة الرسابل الجامعٌة؛ . )م2005/ هـ1426بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
53.)

 االعتراض دخله مما علته الثابتة منه المعلول وتمحٌص النحوي الدلٌل على الكتاب ٌنصب
 وجوه الستقصاء واألصول الجدل علماء كتب فٌه الباحث وتناول بريء، منه وهو

 عنه؛ للجواب سبٌبلً  اعتراضً وجه ولكل كثٌرة الوجوه ووجد النقلً، الدلٌل على االعتراض
 علٌها الواردة االعتراضات وصنؾ علٌها، المعترض النحوٌة األدلة من أمثلة أخذ فً فشرع
 األدلة أبرز حصر إلى بذلك الباحث وتوصل والجدل، المناظرة أصحاب ذكره ما بحسب
 ذب بما منها عنه الجواب ٌمكن عما والجواب وتصنٌفها االعتراض علٌها ٌرد التً النحوٌة

 بٌان ثم ومن منها، شًء عن الجواب من الحجة إلٌه تهدي وبما األدلة، بعض عن العلماء به
 دراسة أولهما ٌتناول وبابٌن؛ تمهٌد فً الكتاب وٌنتظم .المذهبٌن وأقوى الرأٌٌن أرجح

  االعتراضات على الثانً ٌنصب فٌما ثبوته، جهة من النقلً الدلٌل على الواردة االعتراضات
.متنه جهة من النقلً الدلٌل على الواردة
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محمد نور الدٌن عبدالمنعم
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. معجم األلفاظ العربٌة فً اللؽة الفارسٌة

.ص 536. م 2005/ هـ 1426اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 الباحثٌن تفٌد التً الكلمات ٌحصر األول، الجزء الفارسٌة؛ اللؽة فً العربٌة لؤللفاظ معجم  
 الذٌن الفارسٌة أهل تفٌد كما العربٌة، باللؽة تؤثرها ومدى الفارسٌة، اللؽة مجال فً العرب
 ٌطرأ الذي التؽٌٌر ومدى ودالالتها، واشتقاقاتها، العربٌة، الكلمات أصول لمعرفة ٌتوقون
 فً الكلً االعتماد وكان .الكتابة أو المعنى، أو المنطق، ناحٌة من سواء الكلمات هذه على

.إبراهٌم الحمٌد عبد سمٌر للدكتور األردٌة اللؽة فً العربٌة األلفاظ اختٌار
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مصطفى حجازي السٌد حجازي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. معجم األلفاظ العربٌة فً لؽة الهوسا

.ص 396. م 2005/ هـ  1426عمادة البحث العلمً، 

 بهدؾ الهوسا؛ لؽة وهً اإلفرٌقٌة اللؽات أكبر من لؽة فً المستعملة العربٌة لؤللفاظ معجم  
 فٌها ٌحدث وما العربٌة، من المقترضة الكلمات على التعرؾ فً معا والمتعلم المعلم مساعدة

 التعلٌمٌة؛ العملٌة تٌسٌر فً ٌفٌد بما النطقٌة أهلها وعادات اللؽة  طبٌعة تناسب حتى تؽٌر من
 والعلوم اإلسبلمٌة الثقافة حول تدور التً الجمل فً والسٌما قصٌرة جمل فً بإدخالها وذلك

 أن على ذلك ساعده المقترضة الكلمات معانً المتعلم أدرك إذا أنه إلى باإلضافة الشرعٌة،
.الكلمات معانً ٌخمن
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سعد بن عبدهللا الجنٌدل
 سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .العشر المعلقات فً الواردة األماكن معجم

ص 519 .م1990 / هـ1411 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة،

 ورد الذي الشعري البٌت المعجم هذا اتخذ وقد .العشر المعلقات فً الواردة لؤلماكن معجم  
 الشواهد، من أمكن ما كل إٌراد مع للبحث، أساًسا العشر المعلقات فً الموضع ذكر فٌه

 حصر تم وقد .وتحدًٌدا وضًعا المعلقات، مواضع المعجم هذا بحوث استهدفت حٌث
 المختلفة الرواٌات على االطبلع محاولة مع هجابٌا، وترتٌبها المعلقات فً المواضع
 أن المعجم صاحب حاول وقد .العشر المعلقات فً المواضع ذكر فٌها ورد التً لؤلبٌات
ا وصفا موضع كل ٌصؾ ًٌ .معرفته من القارئ لتمكٌن وتحدٌده جؽراف
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رٌاض عبد الحمٌد مراد
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض . 1ط. معجم األمثال العربٌة

.جم 4. م 1986/ هـ  1407العلمً، 

 حرؾ لكل الهجاء، حروؾ عدد على فصبلً  وعشرٌن ثمانٌة فً ٌقع العربٌة؛ لؤلمثال معجم  
 وهكذا، ....التاء لحرؾ وفصل الباء، لحرؾ وفصل الهمزة، لحرؾ فصل فهناك فصل؛ منها

 الهجاء حروؾ على مرتبة اللؽوٌة، المواد من عدد فصل كل وداخل .الٌاء حرؾ إلى وصوال
 ب أ :التالً النحو على مرتبة التالٌة، المواد نجد الهمزة، حرؾ وهو األول، الفصل ففً .أًٌضا
 عدد المواد من مادة كل وفً .وهكذا ... م ث أ ر، ث أ ي، ت أ م، ت أ و، ب أ ل، ب أ ب،
ا ومرتبة المادة هذه من مشتقة األمثال فً الواردة األلفاظ من ًٌ  أحد على الكتاب وٌشتمل .هجاب

.مفهرًسا كتاًبا عشر
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محمد عبداللطٌؾ إبراهٌم
جامعة اإلمام : الرٌاض . 1ط. القسم األول. عربً -إنجلٌزي : معجم المصطلحات الطبٌة 

. م 1990/ هـ  1411محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 نقل إلى تهدؾ إذ التعرٌب، مقومات أبرز أحد اللؽات ثنابٌة المصطلحات معاجم تعد
 المصطلحات، تلك وتوحٌد األم، اللؽة إلى األساس اللؽة من الدقٌقة التخصصٌة المصطلحات

  وهذا العربٌة، اللؽة فً الطبٌة المصطلحات معاجم العموم على هً قلٌلةو .معانٌها وإٌضاح
 موجهـًا الطبٌة الكلمات تحصر مصؽرة بموسوعة أشبه اإلمام جامعة عن الصادر المعجم
 وٌتكون .الطبً المصطلح ٌمثله الذي الدقٌق المعنى إلى للرجوع الطب وطالب للطبٌب
 عناوٌن إلى تنصرؾ وال أكبر، عناوٌن على تحٌل ال مباشرة مداخل من مجموعة من المعجم
.اقتضاب وال تكرار، ؼٌر من شؤنه أدركها وكلما حٌنه، فً األمر وتتدارك فرعٌة،



223

إبراهٌم بن سعٌد الدوسري
 بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .والقراءات التجوٌد علمً فً المصطلحات معجم
 معاجم سلسة) .ص 162 .م2004 / هـ1425 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود

(1 ؛ المصطلحات

 الدراسات فً الباحثٌن إفادة إلى ٌهدؾ والقراءات؛ التجوٌد علمً فً للمصطلحات معجم
 والقٌاس، األداء، وأهل النص، مثل القراء، عند والقراءات التجوٌد مصطلحات ومعانً القرآنٌة

 الهمزة، وخٌال المطولة، والهمزة والتخلٌص، والتركٌب، والتحرٌرات، والمفردة، واالختبار،
 والصفات العارضة، والصفات البلزمة، والصفات واإلضجاع، والقلب، واالختبلس، واإلخفاء،
 ومد الشاذة، والقراءات الواجب، والخبلؾ الجابز، والخبلؾ المحسنة، والصفات الممٌزة،
 معجم تنظٌم تم وقد .إلخ ... والزمزمة والترجٌع، واإلرسال، االعتبار، ومد التمكٌن،

 المعجم وٌبدأ العربٌة للؽة األبجدٌة للحروؾ وفقا وأساسها القراءات علم فً المصطلحات
 كل أسفل القرآنٌة المصطلحات تندرج ثم القراءات وعلم التجوٌد علم تعرٌؾ تتناول بمقدمة
.الفهارس من بمجموعة الكتاب وٌختتم .حرؾ
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سمٌر عبدالحمٌد إبراهٌم
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. معجم تراكٌب األلفاظ العربٌة فً اللؽة األردٌة

.ص 512. م2001/ هـ 1422اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 اللؽة نشر فً ٌساهم من كل خدمة بهدؾ األردٌة؛ اللؽة فً العربٌة األلفاظ لتراكٌب معجم  
 بتؤثٌر المعنٌٌن والدارسٌن الباحثٌن خدمة وكذلك الباكستانٌة، الهندٌة القارة شبه فً العربٌة
 طرٌق عن وتنمٌتها األردٌة اللؽة إثراء فً ٌساعد أن وؼاٌته األردٌة، اللؽة فً العربٌة اللؽة

 تقارب إلى بالتالً ٌإدي مما األردٌة، اللؽة فً الشابعة العربٌة األلفاظ تراكٌب استخدام
.العربٌة البلدان فً إخوتهم مع باألردٌة الناطقٌن
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عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجانً؛ تحقٌق أحمد بن عبد هللا بن إبراهٌم الدوٌش
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. المقتصد فً شرح التكملة

(.78سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )م 2007/ هـ 1428البحث العلمً، 

 قسمٌن، إلى الكتاب وٌنقسم .الجرجانً لعبدالقاهر  "التكملة شرح فً المقتصد" لكتاب تحقٌق  
 ونشؤته، ومولده، ونسبه، اسمه، الفارسً؛ علً أبً حٌاة عن تمهٌد فً األول القسم وضع

 إلى إضافة الجرجانً، عبدالقاهر الشٌخ عن ونبذة فٌه، وآرابهم عنه العلماء وأقوال ورحبلته،
 وشواهده ومصادره، وأسلوبه، التكملة، شرح فً الجرجانً طرٌقة على األول ٌنصب فصلٌن؛

 واعتماده للقٌاس، واستخدامه وأمثالهم، العرب وأقوال والشعر، والحدٌث، الكرٌم، القرآن من
 ومخالفة، موافقة التكملة صاحب من وموقفه عنده، واللؽوي الصرفً واالتجاه التعلٌل، علً
 التكملة شرح فً المقتصد بٌن موازنة عقد على الثانً ٌنصب بٌنما .بعده فٌمن وأثره

 والقٌاس، والتعلٌل، والشواهد، والمصادر، واألسلوب، المنهج، :ٌؤتً ما على تقوم والمنصؾ
.الدراسة نتابج بها بخاتمة الكتاب وٌنتهً
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عبدالعزٌز بن إبراهٌم العصٌلً
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض. 1ط. مناهج البحث فً اللؽة المرحلٌة لمتعلمً اللؽة األجنبٌة

.ص 190. م 2010/ هـ  1431سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 اللؽة وتعتبر .األجنبٌة اللؽات لمتعلمً المرحلٌة اللؽة فً البحث مناهج على الكتاب ٌركز
 عن مقدمة تسبقها مناهج عشرة فً الكتاب وٌنتظم .األجنبٌة الثانٌة اللؽة متعلم لؽة هً المرحلٌة

 لتحلٌل الثانً المنهج ٌتعرض بٌنما .التقابلً التحلٌل األول المنهج وٌتناول المرحلٌة؛ اللؽة
 بدراسات فٌختص الرابع المنهج أما .الكلٌة بالقواعد الثالث المنهج ٌختص فٌما .األخطاء
 السادس المنهج ٌختص فٌما .الخاص المرحلً بالنمو الخامس المنهج ٌتعرض بٌنما .المورفٌم

 المنهج أما .للمورفٌمات المعجمً التصنٌؾ السابع المنهج وٌتناول .الهرمٌة اللؽوٌة بالعملٌات
 أما .المرحلٌة اللؽة فً التنوع التاسع المنهج وتناول .اللؽة استعمال إستراتٌجٌات فٌتناول الثامن
.والفهارس المراجع من بمجموعة الدراسة وتختتم .للتحجر فٌتعرض واألخٌر العاشر المنهج
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ولٌد إبراهٌم قصاب
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض.  نشؤتها، إشكاالتها، حصاد تجربتها(: قصٌدة النثر)النثٌرة 

.م2016/ هـ1437سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 ومفهومها، تسمٌتها حول المختلفة واإلشكاالت النثر بقصٌدة ٌسمى ما نشؤة الكتاب هذا ٌبٌن
 الشعراء أبرز من لعدد شهادات وٌقدم منها، كثٌرة نماذج وٌعرض لها، المّدعاة والخصابص

 ونشؤة الشعرٌة الحداثة :التوالً على تتناول فصول، وأربعة تمهٌد فً الكتاب وٌقع .فٌها والنقاد
 قصٌدة وإشكالٌات منها، انطلقت التً والفلسفة النثر قصٌدة سمً ما ومفهوم النثر، قصٌدة
 نصوصها من نماذج عرض خبلل من النقد مٌزان فً ووضعها التجربة هذه وعرض النثر،
 والنقاد الشعراء من طابفة شهادات خبلل من ثم علٌها جاءت التً واألشكال الصور وبٌان
 .علٌها
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صالح بن الهادي رمضان
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. النقد الروابً العربً وقضاٌا المرجع

.ص 240. م 2013/ هـ  1435اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 على منها األول ٌنصب ربٌسة؛ محاور أربعة فً ٌنتظم المرجع وقضاٌا العربً الروابً للنقد بحث  
 المعرفً والسٌاق الروابٌة الكتابة فٌه نشؤت الذي العام الثقافً والسٌاق الروابً، للنقد العامة األُطر
 النقد اتجاهات على الثانً المحور ٌنصب فٌما .الروابً للنص المنتج األدبً الفكر فٌه تربى الذي

 واالتجاه الموضوعاتً، واالتجاه االنطباعً، االتجاه :االتجاهات هذه بٌن والتمٌز العربً، الروابً
 ذو والنقد اإلجرابٌة، الصبؽة ذو والنقد والتفكٌكً، والحواري والبنٌوي الواقعً واالتجاه االنعكاسً،

 الفردٌة، واآلثار الروابٌة األنواع تصنٌؾ لقضاٌا فٌتعرض الثالث المحور أما .التنظٌرٌة الصبؽة
 الرواٌة بمسؤلة واألخٌر الرابع المحور ٌختص بٌنما .معها النقاد تعامل وطرابق المعرفٌة، وأسسها
.الرقمٌة الثورة خضم فً الروابٌة الكتابة مستقبل ضوء فً الروابً النقد ومستقبل التجرٌبٌة
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سعود بن عبدالعزٌز بن عبدالرحمن الخنٌن
  سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .النقاد قدامى عند والصرفً النحوي النقد

.ص 428 .م 2007 / هـ 1428 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة،

، أهل أنهم النقاد على ٌؽلب  وإن فلكها، فً وٌدور بها ٌختص أحكامهم من األعظم والسواد معان 
 بالنحو العلم اشتراط ٌإكدون دروسهم أوابل فً ٌنفكون ال فهم كبٌرًة؛ باأللفاظ عناٌة لهم نجد كنا

 ٌخوض أو األدب ٌنشا أو المعانً فً ٌتكلم من على النكٌر وٌشددون واألدٌب، للناقد واإلعراب
 النحو وإتقان اللؽة بمعرفة واألدٌبَ  الكاتبَ  النقادُ  أوصى وطالما .النحو علم ٌتقن ال وهو النقد فً

 الثابر، نصرة فً كما جٌدة، ملكة ذا ٌصٌر حتى ونهارا؛ لٌبل اإلعراب إدمان وألزموه والصرؾ،
 ؼٌر على وجارٌا ملحونا ٌكون أن اللفظ عٌوب من جعفر بن قدامة وعد .الصفدي الدٌن لصبلح
 ...":نصابه فً الحق وواضعا ألهله بالفضل معترفا الشعر، نقد فً وقال واللؽة، اإلعراب سبٌل
 هم النحاة وقدماء النحو فرواد ."...النحو صناعة واضعو الفن،وهم هذا استقصى من تقدم وقد

 .قدامة ورابدهم النقاد شٌخ من الصرٌح النص هذا حسب نقده وأصول األدب تذوق قواعد واضعو
 فاش   هو مما اللؽة فً القول الصرؾ،وسبلمة فً اللفظ واستقامة النحو، فً الكبلم صحة واشتراط

 العمل فً خبلؾ أدنى ببل بٌنهم علٌه متفق أمر فهو قدٌم، نقد كتاب منه ٌخلو وال النقاد قدامى عند
.كاذب نظري تظاهر به منهم قلة واستخفاؾ والتطبٌق،
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محمد بسام ملص
 بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .نقدٌة دراسة : األطفال أدب فً األوربٌة النهضة
 ثقافة فً بحوث) .ص 179 .م1992 / هـ1413 والنشر، الثقافة إدارة اإلسبلمٌة، سعود
(4 ؛ المسلم الطفل

 مجموعة على اإلجابة بهدؾ األطفال، أدب فً األوربٌة النهضة لموضوع نقدٌة   دراسة  
 هو ما ألبنابنا؟ علمابنا إنجازات تقدم كٌؾ :وهً بالموضوع، الخاصة التساإالت من

 ٌسمى ما حقٌقة هً ما أوروبا؟ فً العلوم تطور فً علمابنا لمساهمات الحقٌقً الدور
 هذه أبناء دور هو ما أمتنا؟ علماء إنجازات من أوروبا موقؾ هو ما األوربٌة؟ بالنهضة

 علمً مستوى على علمابنا بمساهمات لٌهتموا بؤٌدٌهم واألخذ النشء توجٌه فً األمة
 مٌادٌن فً علماإنا قدمه ما وكل اإلنسانٌة المعرفة الدراسة تتناول كما وعمٌق؟ جاد رفٌع

  .المعرفة
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الفراجإبراهٌم علً صالح بن 
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .البسٌط كتابه خبلل من النحوي الواحدي

  الجامعٌة؛ الرسابل سلسلة) .مج 2 .م2015 / هـ1436 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة،
139)

 "الوجٌز"و "الوسٌط" كتابٌه مع البسٌط وٌعتبر التفسٌر، فً "الواحدي" كتب أكبر "البسٌط" ٌعد
ً  أصبحت بل كتبه، أشهر التفسٌر فً وكلها  بل وأكبرها، الكتب هذه أول "البسٌط"و .علٌه علما

 القرآن تفسٌر فً واألدب النحو أهمٌة التحصٌل إلى اتجاهه منذ الواحدي أدرك وقد .أصلها هو
 الشؤن، هذا أبمة مصاؾ فً ٌعد جعله مما النحو مسابل استوعب كما عمدتاه، وأنهما

  كتابه فً أفرغ وقد ؛ له ترجموا الذٌن أكثر علٌه أطلقه الذي "النحوي" لقب والمستحق
 أقرب الكتاب أصبح حتى وفروعه ودقابقه النحو مسابل من ووعاه جمعه مما كثٌراً  "البسٌط"

 النحو، مسابل أؼلب كتابه فً الواحدي طرق وقد .تفسٌر كتاب إلى منه نحوٌة موسوعة إلى
 أو بالتصرٌؾ تتعلق كانت سواء لها وتعرض إال نحوٌة لمسابل تفسٌره فً مناسبة تؤتً وال

 عناٌته لها تعرض التً النحوٌة المسابل مجموع من وٌبلحظ ذلك، ؼٌر أو الكلمة بإعراب
.والحروؾ واألدوات القرآن، إعراب : وهما مهمٌن بؤمرٌن
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نجاة بنت ؛ تحقٌق ودراسة هـ  776بن محمد بن علً األصبحً العنابً األندلسً، ت أحمد 
حسن بن عبدهللا نولً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض . 1ط. الوافً بمعرفة القوافً

(16سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 304. م 1997/ هـ  1418العلمً، 

 المإلؾ، عن وافٌة بترجمة الكتاب ٌبدأ .األندلسً العباس ألبً القوافً بمعرفة الوافً لكتاب تحقٌق  
 وأسماء فٌها، العلماء وخبلؾ القافٌة وتعرٌؾ الكتاب، فً المإلؾ منهج عن نبذة إلى التطرق ثم

 للقافٌة، البلزمة الحروؾ وأسماء والمترادؾ، والمتدارك، والمتراكب، والمتكاوس، القافٌة،
 للقافٌة، البلزمة الحركات وأسماء والدخٌل، والتؤسٌس، والردؾ، والخروج، والوصل، والروي،

 والؽلو الحروؾ، فً والمتعدي والؽالً والتوجٌه، واإلشباع، والرس، والحذو، والنفاذ، والمجري،
 والتضمٌن، والسناد، واإلٌطاء، واإلكفاء، واإلقواء، القافٌة، وعٌوب الحركات، فً والتعدي

ٌُختتم .المطلقة والقوافً واإلقعاد، والتحرٌد، والبؤو، والنصب، واإلجازة،  اآلٌات :بفهارس الكتاب و
.واألعبلم األبٌات، وأنصاؾ واألرجاز، الشعرٌة، والشواهد القرآنٌة،
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حمد بن ناصر الدخٌل
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. ٌحٌى بن طالب الحنفً حٌاته وشعره

.ص 188. م 2001/ هـ  1421اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 

 ٌتناول بٌنما وموطنه، قبٌلته، التمهٌد فً متناوال "الحنفً طالب بن ٌحٌى" على الكتاب ٌنصب
 .وأخبلقه وصفته ونشؤته، ووفاته، ووالدته ونسبه، ترجمته، ومصادر حٌاته، األول الفصل

 إلى والحنٌن والؽزل، وموضوعاته، وتوثٌقه، ومصادره، شعره الثانً الفصل ٌتناول بٌنما
 تم المضمون ففً والشكل؛ المضمون حٌث من لشعره فنٌة دراسة إلى إضافة والفخر، الوطن،

 والتراكٌب، والجمل األلفاظ، تناول تم الشكل ٌخص وفٌما والعاطفة، والمعانً، األفكار تناول
 وتحقٌقه، شعره بجمع خاصا قسما الكتاب ٌتضمن كما .والقوافً واألوزان الفنٌة، والصور

.والتحقٌق الجمع فً المتبع المنهج وبٌان
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مساعد بن عبدالرحمن بن ناصر الجخٌدب
جامعة : الرٌاض . 1ط. أحجام المراكز الحضرٌة وامتداد أقالٌمها الوظٌفٌة بمنطقة القصٌم

.  ص 632. م 2002/ هـ  1423اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(38سلسلة نشر ألؾ رسالة علمٌة ؛ )

 أقالٌمها وامتدادات الحضرٌة المراكز أحجام بٌن القابم االقتران مدى لتقدٌر استنتاجٌة دراسة
 على األول الفصل ٌشتمل .وخاتمة فصول ثمانٌة الدراسة وتحتوي .القصٌم منطقة فً الوظٌفٌة
 الثالث الفصل ٌتعرض بٌنما .النظري باإلطار الثانً الفصل وٌختص .بالموضوع التعرٌؾ

ٌُعنى الرابع الفصل أما .المنهجٌة لئلجراءات  األنماط مناقشة مع الحضرٌة المراكز بتوزٌع ف
 المراكز أحجام الخامس الفصل وٌناقش .المراكز بتلك الخاصة الجؽرافٌة للمواقع النوعٌة

 مع القصٌم منطقة فً األحجام لمستوٌات الفعلٌة الهرمٌة البنٌة مقارنة خبلل من الحضرٌة
 بالوظٌفة بدًءا العامة الوظٌفٌة األقالٌم السادس الفصل ٌناقش بٌنما .المركزي المكان نظرٌة

 الخاصة الوظابؾ دراسة على واألخٌر السابع الفصل وٌركز .الصحٌة الوظٌفة وحتى اإلدارٌة
.فرعٌة وظٌفة 12 تحتها تنطوي ربٌسة وظابؾ خمس على المشتملة
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صالح بن زٌد بن صالح العنزي
 .1ط .اإلنترنت لشبكة االتصالٌة السمات ضوء فً اإللكترونٌة السعودٌة الصحؾ إخراج

 2007 / هـ 1428 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض
(80 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة) .ص 364 .م

 االتصالٌة السمات مع اإللكترونٌة السعودٌة الصحؾ اتساق لمدى تقوٌمٌة مسحٌة دراسة
 اإللكترونٌة، الصحؾ فً الشكل جانب ٌإدٌه الذي االتصالً الدور بحث خبلل من لئلنترنت،
 وقد .اإلنترنت لطبٌعة الصحؾ إخراج مراعاة لمدى الصحؾ مصممً آراء على والتعرؾ
 فصبلن؛ وفٌه النظري، اإلطار على أولهما ٌنصب وبابٌن؛ منهجٌة، مقدمة فً الدراسة انتظمت

 السعودٌة، العربٌة المملكة فً وواقعها اإلنترنت، ونشؤة مفهوم بتوضٌح األول الفصل ٌبدأ
 ثبلثة فً اإللكترونٌة الصحؾ إخراج الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .لئلنترنت االتصالٌة والسمات

 األول ٌختص فصول؛ ثبلثة فً التطبٌقٌة الدراسة على فٌنصب الثانً الباب أما .مباحث
 الصحؾ مصممً آلراء المٌدانٌة بالدراسة الثانً ٌختص بٌنما مبحثٌن، فً التحلٌلٌة بالدراسة
.والتوصٌات الدراسة، لنتابج ومناقشة تحلٌبل فٌتناول الثالث الفصل أما اإللكترونٌة، السعودٌة
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عبدهللا بن محمد بن عمرو
جامعة : الرٌاض . 1ط. مسكوٌه وابن القٌم نموذجـًا: األخبلق بٌن المدرستٌن السلفٌة والفلسفٌة 

.  ص 314. م 2006/ هـ  1427اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(63سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ )

 وٌنتظم .القٌم وابن مسكوٌه عند والفلسفٌة السلفٌة المدرستٌن بٌن لؤلخبلق مقارنة دراسة
 مفصل سٌرة مع القٌم، وابن بمسكوٌه التعرٌؾ ٌتناول تمهٌد ٌسبقها أبواب ثبلثة فً الكتاب

ا األخبلق مفهوم األول الباب ٌتناول بٌنما .لهما ًٌ ا، لؽو ًٌ  عند األخبلق ومفهوم واصطبلح
 ذلك، وتقوٌم دراسة مع األخبلق، ومجال وطبٌعته، الخلق، تعرٌؾ حٌث من القٌم وابن مسكوٌه
 عند األخبلق أسس الثانً الباب ٌتناول فٌما .القٌم وابن مسكوٌه عند األخبلق مصادر وتبٌان

 ٌلٌها واإلٌمانٌة، والحاجٌة، الفطرٌة، األسس حٌث من وتقوٌم دراسة مع القٌم، وابن مسكوٌه
 فٌختص واألخٌر الثالث الباب أما .والتقوٌم الدراسة مع أًٌضا عندهما األخبلق خصابص تناول

.بٌنهما والتقوٌم المقارنة مع القٌم، وابن مسكوٌه عند الخلقً واإللزام األخبلق بمعٌار
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أٌمن بن إسماعٌل ٌعقوب، وعبدهللا بن حضٌض السلمً
.  1ط. رإٌة للخدمة االجتماعٌة: إدارة العمل التطوعً واستفادة المنظمات الخٌرٌة التطوعٌة 

 2005/ هـ  1426جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض 
.ص 177. م

 من التطوعٌة الخٌرٌة المنظمات واستفادة التطوعً العمل إدارة موضوع على الكتاب ٌنصب
 الرعاٌة األول الفصل ٌتناول فصول؛ ثمانٌة فً الكتاب وٌنتظم .االجتماعٌة للخدمة رإٌة خبلل

 األسس جهة من االجتماعٌة المنظمات الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .اإلنسانً والمجتمع االجتماعٌة
 الرعاٌة وجهود المهنٌة بٌن الخٌرٌة المنظمات الثالث الفصل ٌختص فٌما .والوظابؾ والمقومات
 الرعاٌة وجهود المهنٌة بٌن االجتماعٌة بالخدمة فٌختص الرابع الفصل أما .االجتماعٌة
 ٌتعرض بٌنما .التطوعٌة للجهود النظرٌة األسس إلى الخامس الفصل وٌتعرض .االجتماعٌة

 وتنظٌم بإدارة السابع الفصل ٌعنى فٌما .التطوعً العمل ممارسة تفعٌل لقضاٌا السادس الفصل
 برنامج لتصمٌم مقترح تصور بتقدٌم فٌعنى واألخٌر الثامن الفصل أما .التطوعً العمل

.اإلسبلمٌة الخٌرٌة المنظمات فً للمتطوعٌن
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إسماعٌل أحمد ٌاؼً
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. اإلرهاب والعنؾ فً الفكر الصهٌونً

(12من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )م1986/ هـ1407اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 جوانب من جانباً  بوصفه الصهٌونً الفكر فً والعنؾ اإلرهاب موضوع على الكتاب ٌنصب
 الكتاب وٌتناول .والمسلمٌن اإلسبلم أعداء مع الجدٌد القدٌم وصراعه اإلسبلمً العالم حرب

 العربٌة الببلد من وؼٌرها فلسطٌن أرض فً الصهٌونٌة ترتكبها التً الوحشٌة المجازر
 ٌنصب كما .ومرتكزاته الصهٌونً الفكر عن المعلومات من الكثٌر توثٌق بهدؾ واإلسبلمٌة؛

 والعنؾ، باإلرهاب عبلقتها والصهٌونٌة الٌهودٌة لتارٌخ الموضوعٌة دراسته خبلل من الكتاب
 على دولتهم ٌقٌموا أن استطاعوا حتى وأؼراضها، مطامعها لتحقٌق أداة ٌتخذونهما وكٌؾ
 الصهٌونٌة بٌن الوثٌق االرتباط الكتاب ٌوضح كما .المسلمة العربٌة فلسطٌن أرض

.واالستعمار
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طارق بن ناصر الشدوخً
جامعة اإلمام محمد : الرٌاض . 1ط. أسالٌب تقدٌم البرامج الحوارٌة وعبلقتها بتعزٌز المشاهدة

سلسلة الرسابل . )ص 453. م 2010/ هـ  1431بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(117الجامعٌة ؛ 

 تقدٌم أسالٌب موضوع على ربٌسٌن، وبابٌن منهجٌة مقدمة فً ٌنتظم الذي الكتاب، هذا ٌنصب
 ثبلثة فً النظري اإلطار األول الباب ٌتناول .المشاهدة بتعزٌز وعبلقتها الحوارٌة البرامج
 ثانٌها ٌتعرض بٌنما ،(اللفظٌة ؼٌر واللؽة اللفظٌة، اللؽة) االتصال للؽة أولها ٌتعرض :فصول

 الحوارٌة، البرامج بجمهور فٌختص ثالثها أما التقدٌم، وأسالٌب الحوارٌة البرامج تقدٌم إلى
 الدراسة الثانً الباب ٌتناول فٌما .علٌه المساعدة والعوامل المشاهدة تعزٌز وأهمٌة وصفاته،
 واتجاهات الحوارٌة، البرامج تقدٌم أسالٌب :من لكل   وتحلٌبلً  الوصفٌة، ونتابجها المٌدانٌة،
 بتعزٌز الحوارٌة البرامج تقدٌم أسالٌب وعبلقة الحوارٌة، البرامج تقدٌم أسالٌب نحو الجمهور
 ذلك ٌعقب ثم المشاهدة، وتعزٌز األسالٌب هذه بٌن العبلقة فً المإثرة والعوامل المشاهدة،
.التوصٌات من مجموعة وتقدٌم للنتابج، مناقشة
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علً بن إبراهٌم النملة
جامعة : الرٌاض . 1ط. ثنابٌة الخصوصٌة والعولمة: االستثناء الثقافً فً مواجهة الكونٌة 

.ص 49. م 2010/ هـ  1431اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 عولمً، مشروع أي عن الحدٌث عند الدافعة اإلسبلمٌة الخصوصٌة اعتبار على الدراسة تإكد
 على ٌسٌطر الذي بالدٌن ارتباطها ٌتضح واضحة عولمٌة عالمٌة برإٌة للخروج تهمًٌدا

 وثمانً مقدمة فً الدراسة وتنتظم .المختلفة بؤشكالها العولمة إلى للدعوة الجؽرافً المنطلق
 والخصوصٌة العولمة بٌن المفتعل الصراع هذا تجلٌة إلى فٌها الباحث ٌسعى وخاتمة، وقفات

 األولى الوقفة فتناولت .وسٌاسٌة واقتصادٌة اجتماعٌة ارتباطات من للثقافات ما مع الثقافٌتٌن،
 المجتمع خصوصٌة الثانٌة الوقفة تناولت بٌنما .الحاصرة والخصوصٌة الدافعة الخصوصٌة

 لمفهوم الرابعة الوقفة وتعرضت .الثقافٌة الجذور على فانصبت الثالثة الوقفة أما .اإلسبلمً
 بمحاذٌر السادسة الوقفة واختصت .الثقافٌة العولمة فاستعرضت الخامسة الوقفة أما .العولمة
.والعولمة بالخصوصٌة والثامنة السابعة الوقفتان اختصت بٌنما .العولمة
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حمد بن ناصر الموسى
جامعة اإلمام : الرٌاض . 1ط. استخدام االتصال التسوٌقً المتكامل فً الشركات السعودٌة

سلسلة . )ص 522. م 2010/ هـ  1431محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(108الرسابل الجامعٌة ؛ 

 االتصال نموذج رواد من اثنٌن قبل من المقدمة العلمٌة التصورات أحد الدراسة تطبق
 .النموذج لهذا السعودٌة الشركات تطبٌق مدى لقٌاس وكٌتشن، شولتز وهما المتكامل، التسوٌقً

 من مجموعة فً النظري اإلطار األول الباب ٌتناول ربٌسٌن؛ بابٌن فً الدراسة وتنتظم
 ونماذجه، إلٌه، التوجه وأسباب المتكامل، التسوٌقً االتصال مفهوم تستعرض التً الفصول
 االتصال، بٌبة فً التقنٌة والتطورات ونظرٌاته، النموذج، هذا فً التكامل ومبلمح وأدواته،

 تضمنت التً المٌدانٌة الدراسة نتابج الثانً الباب ٌتناول بٌنما .السابقة الدراسات إلى إضافة
 فً وتطبٌقاته المتكامل التسوٌقً االتصال ومظاهر عٌنتها، وسمات إجراءاتها، مناقشة

 للشركات المالً األداء وبٌن بٌنه والعبلقة فٌه، المإثرة والعوامل السعودٌة، الشركات
.التوصٌات من بمجموعة الباب ٌختتم ثم السعودٌة،
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أمل بنت إبراهٌم بن عبدهللا العمران
جامعة : الرٌاض . 1ط. إستراتجٌات اختٌار وتطبٌق النظم المتكاملة فً مكتبات مدٌنة الرٌاض

.  ص 202. م 2008/ هـ  1429اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(84سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ )

 الرٌاض، مدٌنة مكتبات فً المتكاملة اآللٌة النظم وتطبٌق اختٌار استراتٌجٌات الدراسة تتناول
 فصول، خمسة فً الدراسة وتنتظم .مستقببل النظم هذه تطبٌق عند القرار متخذي ٌخدم بما

 والدراسات النظري اإلطار الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .الدراسة مشكلة منها األول ٌتناول
 الفصل أما ."الوصفً المنهج" الدراسة ومنهج إجراءات الثالث الفصل وٌستعرض .السابقة
 التً والنتابج بالملخص واألخٌر الخامس الفصل وٌختص .البٌانات تحلٌل على فٌنصب الرابع
  الٌونٌكورن نظام ٌلٌه (%74) األفق نظام تستخدم الدراسة محل المكتبات أؼلب أن أبرزها من

 وإدارة بالمكتبة العاملٌن من لجنة طرٌق عن تتم لبلختٌار التخطٌط مسإولٌة وأن ،(10%)
ٌُختتم .اآللً لنظامها المكتبات اختٌار عن عام   بوجه   رضى هناك وأن الحاسب،  الفصل هذا و
.مستقبلٌة لدراسات ومقترحات التوصٌات من بمجموعة األخٌر
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نبٌل السمالوطً
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. اإلسبلم ومواجهة الجرٌمة واالنحراؾ فً المجتمع

. ص 505. م1991/ هـ  1411سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 العقابدي البناء ضوء فً المجتمع فً واالنحراؾ للجرٌمة اإلسبلم مواجهة فً دراسة  
 الكتاب وٌتؤلؾ .المختلفة وتنظٌماته بنظمه اإلسبلمً المجتمع بناء أساس ٌعد الذي والتشرٌعً

 السٌاسة ٌتناول للدراسة تحلٌلً مدخل على األول الفصل ٌنصب فصول؛ وخمسة مقدمة من
 والنظم والعود، الجرٌمة مكافحة ونظرٌات االنحراؾ، من المجتمع ووقاٌة والجنابٌة االجتماعٌة
 لمفهوم الثانً الفصل ٌتعرض بٌنما .وؼٌرها االنحراؾ، من والوقاٌة االجتماعٌة والتنظٌمات
 الفصل وٌتعرض .والقانونً االجتماعً والتحدٌد الشرعً التحدٌد بٌن والجرٌمة االنحراؾ

 الرابع الفصل وٌتطرق .اإلجرامً السلوك تفسٌر فً والنفسٌة البٌولوجٌة للمدرسة الثالث
 الخامس الفصل ٌنصب فٌما .اإلجرامً والسلوك االنحراؾ تفسٌر فً االجتماعٌة للمدارس
.اإلجرامً والسلوك لبلنحراؾ اإلسبلمً للتفسٌر واألخٌر
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موضً بنت إبراهٌم بن سلٌمان الدبٌان
 .1ط .المعلومات على الحصول فً اإلنترنت من السعودٌة الجامعات فً الباحثات إفادة

  .م2005 / هـ1426 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض
(58 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة) .ص 300

 الحصول فً اإلنترنت من السعودٌة الجامعات فً الباحثات إفادة لموضوع وصفٌة دراسة
 وٌنتظم .منها إفادتهن ومدى لهن، اإلنترنت توافر مدى من التحقق بهدؾ المعلومات؛ على

 الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .الدراسة مشكلة على األول الفصل ٌنصب فصول؛ خمسة فً العمل
 .وإجراءاتها الدراسة بمنهجٌة فٌختص الثالث الفصل أما .السابقة والدراسات النظري اإلطار
 مجتمع معظم أن بٌنها من التً الدراسة نتابج وٌستعرض البٌانات الرابع الفصل وٌحلل

 وأن المنزل، من باإلنترنت ٌتصلن ؼالبٌتهن وأن ،(%75.3) اإلنترنت ٌستخدمن الدراسة
 أما .علٌها اعتمدن التً األدوات أهم هو ٌاهو البحث محرك وأن ٌومٌا، ٌستخدمنه معظمهن

.والتوصٌات واالستنتاجات الملخص فٌتناول واألخٌر الخامس الفصل
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هند بنت عبدالرحمن بن إبراهٌم الؽانم
 جامعة : الرٌاض .1ط .السعودٌة الجامعات مكتبات فً األجنبٌة للدورٌات التعاونً االقتناء
  .ص 294 .م2006 / هـ1427 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام

(64 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة)

 دراسة وهو العلمً، البحث عمادة تقدمها التً الجامعٌة الرسابل سلسلة من حلقة العمل هذا ٌعد
 الدراسة وتنتظم .السعودٌة الجامعات مكتبات فً األجنبٌة الدورٌات تنمٌة لواقع وصفٌة تحلٌلٌة

 والدراسات النظري، واإلطار المنهجٌة، المقدمة األول الباب ٌتناول ربٌسة؛ أبواب ثبلثة فً
 الثانً الباب ٌنصب بٌنما .للدورٌات التعاونً االقتناء مجال فً األخرى الدول وتجارب السابقة،

 على الحصول ومصادر األجنبٌة، الدورٌات من الجامعٌة المكتبات مقتنٌات بٌانات تحلٌل على
 لنظام تحلٌل مع السعودٌة، الجامعٌة المكتبات فً منها واإلفادة اقتنابها، وتكلفة الدورٌات، هذه

 نتابج تضم بخاتمة فٌختص واألخٌر الثالث الباب أما .األجنبٌة للدورٌات التعاونً االقتناء
.مقترحة وخطة التوصٌات، من ومجموعة الدراسة،
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تاج السر أحمد حران
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض. 1ط. األقلٌة المسلمة فً كٌنٌا

.ص 324. م2000/ هـ1421العلمً، 

 وثمانٌة تقدٌم، فً الكتاب وٌنتظم .كٌنٌا فً المسلمة األقلٌة موضوع على الكتاب ٌنصب
 االجتماعٌة بٌبتهم حٌث من كٌنٌا فً المسلمٌن األول الفصل ٌتناول .ومبلحق وخاتمة، فصول،

 الفصل ٌختص فٌما .كٌنٌا فً والمسلمٌن اإلسبلم تارٌخ الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .واالقتصادٌة
 المسلمٌن الرابع الفصل ٌتناول بٌنما .اإلصبلح وحركة كٌنٌا فً المسلمٌن بعلماء الثالث

 المشكبلت حٌث من كٌنٌا بمسلمً الخامس الفصل ٌختص فٌما .السٌاسٌة والمتؽٌرات
 ٌتناول بٌنما .كٌنٌا فً اآلسٌوٌٌن للمسلمٌن فٌتعرض السادس الفصل أما .واآلمال والتحدٌات

 الفصل أما .كٌنٌا فً المسلم المجتمع وتنمٌة اإلسبلمٌة والجمعٌات التنظٌمات السابع الفصل
.المسلمٌن على وأثرها كٌنٌا فً التنصٌر لحركة فٌتعرض واألخٌر الثامن
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حسن مبروك الصبلي، وخالد بن عبدالعزٌز الشلفان
 سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .والتقنٌات المفاهٌم : والنظم الشبكات أمن

.ص 264 .م 2013 / هـ 1435 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة،

 فً الكتاب وٌنتظم .والتقنٌات المفاهٌم حٌث من والنظم الشبكات أمن موضوع الكتاب ٌتناول
 األمنٌة، األهداؾ حٌث من عامة مقدمات األول الفصل ٌتناول فصول؛ وخمسة مقدمة

 الفصل ٌتناول بٌنما .األمنٌة واآللٌات والخدمات والهجومات، والتوفٌرٌة، والسبلمة، والسرٌة،
 بؤمن الثالث الفصل ٌختص فٌما .والحدٌثة القدٌمة، التشفٌر نظم حٌث من التشفٌر تقنٌات الثانً

 .البٌانات سبلمة وخدمة البٌانات، وسرٌة المفاتٌح تبادل حٌث من والبروتوكوالت الشبكات
 ونظم الحماٌة، جدران نظم حٌث من والتطبٌقات النظم ألمن الرابع الفصل ٌتعرض بٌنما

 حٌث من المعلومات أمن لسٌاسات فٌتعرض واألخٌر الخامس الفصل أما .االختراقات اكتشاؾ
 تحلٌل وطرق العالمٌة القٌاسٌة والمعاٌٌر إعدادها، وكٌفٌة وأنواعها، وأساسها، أهدافها،
.المخاطر
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محمود أحمد شوق
جامعة اإلمام : الرٌاض . 1ط. أهم أسس تربٌة الطفل المسلم وتطبٌقاتها فً المناهج الدراسٌة

بحوث فً ثقافة . )م 1992/ هـ  1413محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 
(5الطفل المسلم ؛ 

 تحقٌق تحاول الدراسٌة، المناهج فً وتطبٌقاتها المسلم الطفل تربٌة أسس أهم حول دراسة  
 أسسها، اشتقاق فً المطهرة والسنة الكرٌم القرآن على ترتكز إسبلمٌة تربٌة األطفال تربٌة
 عناٌة مدى بٌان وكذلك األطفال، بهإالء الخاصة الدراسٌة المناهج فً األسس هذه تطبٌق وفً

 فً األجنة فبة وهم خاصة، عناٌة الحنٌؾ الدٌن أوالهم األطفال من خاصة بفبات اإلسبلم
.اللقطاء وفبة الٌتامى، وفبة الرضع، وفبة أمهاتهم، بطون
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مجموعة من العلماء
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. بحوث فً االقتصاد اإلسبلمً

.ص 331. م 1989/ هـ  1409البحث العلمً، 

 منها األول ٌتناول أبحاث؛ عشرة من تتؤلؾ العلماء، من لمجموعة اإلسبلمً االقتصاد فً بحوث  
 فً للبحث اإلسبلمً للمنهج الثانً البحث ٌتعرض بٌنما اإلسبلمً، االقتصاد علم ماهٌة

 ٌتطرق فٌما الشركات، الرابع البحث وٌتناول النقدي، بالورق الثالث البحث وٌختص .االقتصاد
 فٌما اإلسبلم، فً بالسوق السادس البحث وٌعنى .اإلسبلمً االقتصاد فً لبلبتمان الخامس البحث
 بمنهج الثامن البحث وٌختص .اإلسبلمً االقتصاد إطار فً المالٌة بالسٌاسة السابع البحث ٌعنى
 ثبتـًا فٌعرض التاسع البحث وأما اإلسبلمٌة، االقتصادٌة الدراسات فً تٌمٌة ابن اإلسبلم شٌخ

 االقتصاد لمإلفات واألخٌر العاشر البحث وٌتعرض .الموضوع فً الجامعٌة الرسابل ببعض
.(هــ1405-1395 بٌن فٌما) سنوات عشر خبلل اإلسبلمً
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سٌد أشرؾ حضرت شاه بشار
 بٌن مقارنة تحلٌلٌة دراسة :والبشتو الفارسٌة باللؽتٌن الموجهة اإلذاعات فً اإلخبارٌة البرامج
 عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .أمرٌكا وصوت لندن إذاعتً
(51 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة) .ص 414 .م2005 / هـ1426 العلمً، البحث

 الفارسٌة باللؽتٌن أمرٌكا وصوت لندن إذاعتا قدمتها التً اإلخبارٌة للبرامج مقارنة تحلٌلٌة دراسة
 العالمٌة، واألحداث خاص، بوجه المستهدفة المنطقة فً لؤلحداث معالجتهما وكٌفٌة والبشتو،

 .المصادر وانتقاء األخبار، وتحرٌر تقدٌم فً اإلذاعتٌن وأسالٌب واتجاهات تناولها، وكٌفٌة
 الذي النظري واإلطار المنهجً، اإلطار األول الباب ٌتناول ربٌسٌن؛ بابٌن فً البحث وٌنتظم
 وصوت البرٌطانٌة اإلذاعة وهٌبتً الموجهة، الدولٌة اإلذاعات وأهداؾ ونشؤة بمفهوم ٌختص
 الفارسً قسمً وبرامج والجمهور، التموٌل، ومصادر والتطور، النشؤة، حٌث من أمرٌكا

 .الموجهة اإلذاعات ووظٌفة اإلذاعً، الخبر ومعاٌٌر ومصادر ماهٌة توضٌح إلى إضافة والبشتو،
 بؤبرز الدراسة تختتم ثم .والمقارنة النتابج، ومناقشة التحلٌلً، الجانب فٌتناول الثانً الباب أما

.والتوصٌات النتابج
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عواطؾ بنت الشرٌؾ شجاع بن علً بن الحسٌن الحارث
 جامعة : الرٌاض .1ط .الحٌوٌة الجؽرافٌا فً دراسة –المكً الحرم لمنطقة الحٌوٌة البٌبة
  .ص 491 .م2006 / هـ1427 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام

(71 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة)

 .فصول وخمسة منهجٌة مقدمة فً تنتظم المكً، الحرم لبٌبة الحٌوٌة الجؽرافٌا فً دراسة
 مشكلة وتوضٌح له، المنهجً والتقدٌم الدراسة، بموضوع التعرٌؾ األول الفصل ٌتناول

 السمات الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .وأهدافه ومصطلحاته، وإطاره، وأبعاده، وأهمٌته، البحث،
 الحرم ومناخ والجٌومورفولوجٌة، الجٌولوجٌة الخصابص حٌث من الدراسة لمنطقة الطبٌعٌة

 والؽطاء التربة، :الدراسة لمنطقة الحٌوٌة البٌبة لخصابص فٌتعرض الثالث الفصل أما .المكً
 اإلنسان ألثر الرابع الفصل وٌتعرض .الدراسة منطقة فً البرٌة الحٌوانٌة والحٌاة النباتً،

 واألخٌر الخامس الفصل أما .الدراسة بمنطقة الحٌوٌة البٌبة حماٌة فً الشرعٌة الحماٌة ودور
 الخاصة الفهارس من بمجموعة الدراسة وتختتم .والتوصٌات واالستنتاجات بالخبلصة فٌعنى

.والمحتوٌات المبلحق وفهارس واللوحات واألشكال بالجداول
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً
:  الرٌاض . 1ط. المشروع، بناء العمل، اإلنجازات: التؤصٌل اإلسبلمً للعلوم االجتماعٌة 

.م1987/ هـ1407جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

ً   تؤصٌل    اإلمام جامعة جهود ضمن العلمً البحث عمادة من مقدم االجتماعٌة للعلوم إسبلم
 فً الجامعة بها انطلقت التً الجهود لتلك سرٌع سجل عن ٌعبر اإلسبلمٌة، سعود بن  محمد

 العلوم مجال فً خصوًصا والفكرٌة العلمٌة الجوانب فً المسلمٌن معاناة واقع من التؤصٌل
 مفكرٌه، وآراء الؽرب مناهج على واعتمدت القوٌم اإلسبلمً المنهج افتقدت التً االجتماعٌة

 للمدرسة وعلمٌة واعٌة أسس صٌاؼة أجل من المهم العلمً الجانب بهذا الجامعة اهتمت لذا
 قواعد على المبنٌة الذاتٌة المسلم للعقل وتقدم اإلسبلمٌة، هوٌتها تحدد العلوم تلك فً اإلسبلمٌة

.المجال هذا فً واإلنتاج اإلبداع من ٌتمكن حتى سلٌمة وأسس علمٌة
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هند بنت عقٌل المٌزر
التدخل المهنً لخدمة الفرد باستخدام العبلج المعرفً السلوكً مع األطفال المصابٌن بمرض 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض . 1ط. السكري
(103سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 362. م 2009/ هـ  1430

 األطفال مع السلوكً المعرفً العبلج باستخدام الفرد لخدمة المهنً للتدخل عملٌة دراسة
 للدراسة؛ النظري بالبناء األول الباب ٌختص .بابٌن فً تنتظم السكري، بمرض المصابٌن

 والمشكبلت األطفال، لدى السكري لمرض الطبً المنظور تقدٌم ثم منهجً، بمدخل ٌبدأ حٌث
 فً المهنٌة ومداخلها االجتماعٌة والخدمة السكري، بمرض األطفال إصابة على المترتبة
 الباب أما .اجتماعٌا لتؤهٌلهم األول النوع من السكري بمرض المصابٌن األطفال مع التعامل
 وإستراتٌجٌات للدراسة، المنهجٌة اإلجراءات متناوال للدراسة المنهجً بالبناء فٌختص الثانً

 حاالت مع المهنً التدخل لعابد المٌدانٌة والنتابج الدراسة، حاالت مع المهنً التدخل وآلٌات
.الدراسة
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MATLAB)

محمد بن إبراهٌم بن محمد السحٌبانً
ماتبلب  ) تدرٌس المبادئ الرٌاضٌة لبلقتصادٌٌن باستخدام لؽة  MATLAB ). الرٌاض . 1ط :

 229. م 2009/ هـ  1430جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
.ص

 كلٌات لطبلب الرٌاضٌة المبادىء لشرح مساندة تعلٌمٌة أداة واستخدامها ماتبلب، للؽة شرح  
 لؽة أساسٌات األول ٌتناول ربٌسٌن؛ بابٌن فً الكتاب وٌقع .واإلدارٌة االقتصادٌة العلوم
 ماتبلب، عمل بٌبة بٌان ذلك ٌعقب .السحرٌة المصفوفة دالة وحتى تشؽٌلها، من بداٌة ماتبلب

 والتحكم البٌانٌة، والرسوم والتجهات، المصفوفات تكوٌن وطرابق المستخدمة، والتعبٌرات
 بٌنما .الرسومٌة الواجهات وتطوٌر المٌمٌة، والملفات البٌانات، وأنواع والتكرار، باالنسٌاب

 والجذور واألسس األعداد، حٌث من ماتبلب باستخدام الرٌاضٌة المبادىء الثانً الباب ٌتناول
 وجبر والتكامل، التفاضل، وتطبٌقات ومبادىء والدوال، الجبرٌة، والمقادٌر واللوؼارٌتمات،

 .وقوانٌنها والمجموعات الخطٌة، المعادالت ونظم واحد، مجهول فً معادلة وحل المصفوفات،
 ماتبلب، فً األساسٌة الدوال وبعض ماتبلب، عن المزٌد تعلم تتضمن بمبلحق الكتاب وٌنتهً
.وترجمتها بالمصطلحات ثبت إلى إضافة
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صالح بن إبراهٌم بن عبداللطٌؾ الصنٌع
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث : الرٌاض . 1ط. التدٌن والصحة النفسٌة

.ص 560. م2000/ هـ 1421العلمً، 

 الدراسة أهمٌة األول ٌتناول فصول؛ تسعة إلى تنقسم النفسٌة، والصحة التدٌن لموضوع دراسة  
 العبلقة الثانً ٌتناول بٌنما .فٌها الواردة المصطلحات وأهم فٌها، المتبع البحث ومنهج وأهدافها،

 العربٌة للدراسات فٌتعرض الثالث أما .األجنبٌة الدراسات فً النفسٌة والصحة التدٌن بٌن
 ومظاهر التدٌن بٌن العبلقة تناولت محلٌة دراسة عشرة ثمانً على الرابع وٌنصب .المٌدانٌة
 الفصل ٌتعرض بٌنما .اإلسبلمً التراث فً بالعبلقة الخامس الفصل ٌختص فٌما .النفسٌة الصحة
 من والعبلج للوقاٌة إسبلمٌة أسالٌب فٌتناول السابع أما .النفسٌة للصحة بنابً لنموذج السادس

 واألخٌر التاسع الفصل أما .النفسٌة للصحة إسبلمٌا منظورا الثامن وٌقدم .النفسٌة المشكبلت
.الدراسة بها خرجت التً التوصٌات من لعدد فٌتعرض
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محمد عبدالعلٌم مرسً
 إدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .اإلسبلم فً والتنمٌة التربٌة
(22 ؛ الثقافة ٌنابٌع من) .ص 145 .م 1992 / هـ 1413 والنشر، الثقافة

 ٌتناول فصول؛ أربعة إلى ٌنقسم اإلسبلم، فً والتنمٌة التربٌة موضوع على الكتاب ٌنصب
 والسنة القرآن وموضوع اإلسبلم، فً والتنمٌة التربٌة موضوع فً البحث أهمٌة األول

 التربٌة الثانً ٌتناول بٌنما .نموذجً عملً ودرس التربوٌة، الرسول ومواقؾ والتربٌة،
 واالقتصادٌة، واالجتماعٌة، والنفسٌة، الروحٌة، والتنمٌة اإلسبلم، فً التنمٌة وشمول والتنمٌة،
 الثالث الفصل أما .والسٌاسٌة والخلقٌة، والعلمٌة، واإلدارٌة، والعسكرٌة، الثقافٌة، والفكرٌة

 بكر وأبً عمر وعدل اإلسبلم، عن شًء وفٌه الرابعة، اإلسبلم حضارة من لمحات فٌستعرض
 وحضارة اإلسبلم حضارة بٌن للمقارنة لمحات واألخٌر الرابع الفصل وٌتناول .وعلمهما
 بعض ومآسً السن، كبار ومعاملة األخبلقٌة، الجرابم وبعض العنؾ، جرابم وبعض الؽرب،

.تقال أن ٌنبؽً حق وكلمة الدٌن، رجال
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بن قاسم الفالحسلٌمان و عبدهللا بن حسٌن الخلٌفة، 
 :العربٌة الخلٌج لدول التعاون مجلس دول فً الوطنً األمن على وأثرها السكانٌة التركٌبة
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .والتنمٌة الجرٌمة اجتماع علم فً تطبٌقٌة دراسة

.ص 284 .م 2013 / هـ 1434 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة،

 على السكانٌة التركٌبة أثر بٌان خبلل من والتنمٌة الجرٌمة اجتماع علم فً تطبٌقٌة دراسة
 ٌختص فصول؛ خمسة فً الكتاب وٌنتظم .الخلٌجً التعاون مجلس دول فً الوطنً األمن

 ٌختص بٌنما .ومفاهٌمها وأهمٌتها، وأهدافها، وتساإالتها، الدراسة، بمشكلة األول الفصل
 واالقتصادي االجتماعً للوضع التارٌخٌة الخلفٌة ٌتناول الذي النظري باإلطار الثانً الفصل

 على فٌنصب الثالث الفصل أما .السابقة الدراسات إلى إضافة التعاون، مجلس دول فً
 وتحلٌل بوصؾ الخاصة والنتابج التحلٌل على الرابع الفصل ٌنصب فٌما .المنهجٌة الدراسة

 مجلس دول فً السكانٌة التركٌبة فً الخلل ومظاهر المختلفة، بجوانبه الوطنً األمن
ٌُعنً .التعاون .والتوصٌات الدراسة بموجز واألخٌر الخامس الفصل و
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محمد بن سالم بن محمد القرنً
جامعة : الرٌاض. 1ط. برنامج عبلجً معرفً سلوكً لتخفٌؾ مستوى الكدر الزواجًتصمٌم 

.  ص 482. م2008/ هـ 1429اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(88سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ )

 األول الفصل فصول؛ ستة فً الدراسة وتنتظم .سلوكً معرفً زواجً عبلج لبرنامج تصمٌم  
 وأهمٌتها، وأهدافها، وتساإالتها، الدراسة، مشكلة ٌتناول منهجً مدخل عن عبارة

 وانتشاره نشؤته، الزواجً؛ الكدر :النظري اإلطار الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .ومصطلحاتها
 ٌختص فٌما .وعبلجه المفسرة، ونظرٌاته وعوامله، وأنماطه، المبكرة، وجذوره وآثاره،
 الزواجً العبلج تناولت دراسات إلى الباحث قسمها التً السابقة بالدراسات الثالث الفصل

 الزواجً العبلج تناولت ودراسات المعرفً، الزواجً العبلج تناولت ودراسات السلوكً،
ٌُعنى الرابع الفصل أما .الدراسات هذه على الباحث من عام تعقٌب ثم السلوكً، المعرفً  ف
 .فٌها المستخدمة اإلحصابٌة واألسالٌب ومتؽٌراتها، وأدواتها، وإجراءاتها، الدراسة، بمنهج
ٌُعنى  الفصل أما .وضعها تم التً للفروض وفقا وتفسٌرها الدراسة بنتابج الخامس الفصل و
.والتوصٌات النتابج لمناقشة فٌتعرض واألخٌر السادس
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محمد بن عبد الرحمن بن ٌوسؾ الشبل
 العربٌة بالمملكة الخاص القطاع منشآت فً العامة للعبلقات االستشارٌة الوظٌفة تطبٌقات
  العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .السعودٌة

(72 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة) .ص 285 .م 2007 / هـ1428

 القطاع منشآت فً العامة للعبلقات االستشارٌة الوظٌفة تطبٌقات والتحلٌل بالوصؾ البحث ٌتناول
 ٌعالج مباحث، ثبلثة على ٌشتمل نظري وجانب منهجٌة، مقدمة إلى البحث وٌنقسم .السعودي الخاص
 المبحث ٌختص فٌما .ومهامها وأهمٌتها، العامة، للعبلقات االستشارٌة الوظٌفة مفهوم األول المبحث

 المبحث وٌتعرض .االستشارٌة للوظٌفة العامة العبلقات أداء فاعلٌة فً المإثرة بالعوامل الثانً
 ففٌه التطبٌقً الجانب أما .السعودٌة العربٌة المملكة فً العامة للعبلقات المهنً االدء لتطور الثالث
 االستشارٌة الوظٌفة تطبٌقات وواقع العٌنة، وسمات المٌدانٌة الدراسة إجراءات تناولت مباحث أربعة

 فً الخاص القطاع منشآت قٌادًٌ وآراء السعودي، الخاص القطاع منشآت فً العامة للعبلقات
.والتوصٌات النتابج، ومناقشة وتحلٌل العامة، للعبلقات االستشارٌة الوظٌفة تطبٌقات حول المملكة
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محمد بن سالم بن شدٌد العوفً 
 بن فهد الملك الشرٌفٌن الحرمٌن خادم عهد حتى الحرام المسجد وتوسعة عمارة تطور

 العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .سعود آل عبدالعزٌز
(20 ؛ الثقافة ٌنابٌع من سلسلة) .ص 112 .م 1998 / هـ 1419 والنشر، للثقافة

 الشرٌفٌن الحرمٌن خادم عهد حتى الحرام المسجد وتوسعة عمارة موضوع الكتاب ٌتناول
 ٌتناول موضوعات؛ وثمانٌة مقدمة من الكتاب وٌتؤلؾ .سعود آل عبدالعزٌز بن فهد الملك

 عهد نهاٌة حتى الحرام المسجد الثانً الموضوع ٌتناول بٌنما .الحرام المسجد األول الموضوع
 ٌتعرض فٌما .األموي العهد فً الحرام للمسجد الثالث الموضوع وٌتعرض .الراشدٌن الخلفاء

 بالمسجد فٌختص الخامس الموضوع أما .العباسً العهد فً الحرام للمسجد الرابع الموضوع
 عهد فً الحرام بالمسجد السادس الموضوع وٌعنى .الجراكسة الملوك عهد فً الحرام

 الموضوع وٌتطرق .الحرام المسجد بإضاءة السابع الموضوع وٌعنى .العثمانٌٌن السبلطٌن
 الملك الشرٌفٌن الحرمٌن خادم عهد حتى السعودي العهد فً الحرام للمسجد واألخٌر الثامن

.هللا رحمه فهد
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سالم بن محمد السالم
جامعة اإلمام محمد : الرٌاض . 1ط. التطوٌر المهنً للعاملٌن فً مجال المكتبات والمعلومات

.ص 294. م 1996/ هـ  1417بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 ثبلثة فً تنتظم والمعلومات، المكتبات مجال فً للعاملٌن المهنً التطوٌر لموضوع دراسة  
 ومجال وأسبلتها، وأهدافها، الدراسة، مشكلة تتضمن مقدمة عن عبارة األول الفصل .فصول

 مفهوم ضوء فً للدراسة الفكري باإلطار الثانً الفصل ٌختص فٌما .وأهمٌتها الدراسة،
 التطوٌر برامج وإعداد وتطورها، المهنً التطوٌر فكر ونشؤة وطبٌعته، المهنً التطوٌر
 التطوٌر برامج ومعوقات عالمً، منظور من المهنً والتطور وأسالٌبها، وطرقها، المهنً،
 النتابج بعرض الثالث الفصل وٌختص .وؼٌرها المهنً، التطوٌر ومسإولٌة المهنً،
 وآراء المحاضرٌن آراء واستطبلع آراءهم، واستطبلع الدارسٌن، سجبلت تحلٌل :وتحلٌلها
 الرابع الفصل وٌشتمل .التدرٌبٌة للبرامج الموضوعً المحتوى وتحلٌل المجتمع، خدمة مركز

.والتوصٌات للمقترحات وعرض للنتابج، ملخص من الدراسة خاتمة على واألخٌر
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محمد بن علً بن محمد السوٌد
 فً التجارٌة اإلعبلنات من لعٌنة تقوٌمٌة تحلٌلٌة دراسة :التجاري اإلعبلن فً الثقافً التؽرٌب

 اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .السعودي المجتمع فً اإلعبلم وسابل
(81 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة) .مج 2 .م 2008 / هـ 1429 العلمً، البحث عمادة

 السعودي المجتمع فً اإلعبلم وسابل فً التجارٌة اإلعبلنات من لعٌنة تقوٌمٌة تحلٌلٌة دراسة
 وبابٌن؛ منهجٌة، مقدمة فً الدراسة هذه وتنتظم .فٌها الثقافً التؽرٌب أثر من التحقق بؽض

 اإلعبلم، ووسابل الثقافً التؽرٌب متناوال للدراسة النظري باإلطار األول الباب ٌختص
 اإلعبلن وضوابط وتؤثٌراتها، التجارٌة اإلعبلنات تعرٌفات فً واالجتماعً الثقافً والمضمون

 لنتابج العامة المإشرات متناوال وتقوٌمها التحلٌلٌة بالدراسة الثانً الباب ٌختص بٌنما .التجاري
 نتابج إلى إضافة المجبلت، وإعبلنات الصحؾ، وإعبلنات التلفازٌة، القنوات إعبلنات دراسة
 عٌنة إعبلنات فً الثقافً التؽرٌب ومعالم اإلعبلنٌة، للرسابل الثقافً المحتوى عناصر دراسة

 الدراسة تختتم ثم .التجاري اإلعبلن ضوابط ضوء فً النتابج وتقوٌم والدولٌة، المحلٌة الوسابل
.والتوصٌات النتابج من بمجموعة
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محمد عبدالعلٌم مرسً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. التؽرٌب فً التعلٌم فً العالم اإلسبلمً

(19من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )ص 92. م 1988/ هـ  1409إدارة الثقافة والنشر، 

 الكتاب وٌنتظم .اإلسبلمً العالم فً التعلٌم فً التؽرٌب موضوع على الكتاب ٌنصب
 بٌن والعبلقة وتارٌخا، معنى التؽرٌب تعرٌؾ :التوالً على وهً ،مباحث ةعشر فً

 وبرامج التدرٌس، ولؽات والمعلومات بالتعلٌم التؽرٌب وعبلقة والتؽرٌب، التبشٌر
 .األجنبٌة والمدارس السعودٌة، العربٌة المملكة فً التعلٌم وسٌاسة ومحتواها، التعلٌم
.اإلسبلمً العالم فً لبلستعمار التعلٌمٌة السٌاسة عن بنبذة الكتاب وٌختتم
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بٌرك، و ماكسوٌل لٌمان ؛ ترجمة حشمت محمد علً قاسم .م. تحرٌر توماس ج
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. تقنٌات االتصاالت وتدفق المعلومات

. م 1993/ هـ  1413عمادة البحث العلمً، 

 تقنٌات أهمٌة حول تمهٌد إلى تنقسم المعلومات، وتدفق االتصاالت تقنٌات لموضوع دراسة  
 االتصاالت ومجتمع التقنٌة األول ٌتناول فصبل؛ عشر واثنى والمعلومات، االتصاالت
 فٌما .االتصال سبل تطور المعلومات؛ اختزان تقنٌة الثانً ٌتناول بٌنما .شخصٌة وانطباعات
 األقمار اتصاالت فٌتناول الرابع أما .للمعلومات الدولٌة االحتٌاجات الثالث ٌستعرض
 .المعلومات مجال فً التخطٌطً التعبٌر أشكال من الجدٌد بالجٌل الخامس وٌختص .الصناعٌة
 إلى السابع ٌتعرض بٌنما .المستقبلٌة المنزلٌة االتصاالت معلومات بنظم السادس وٌختص
 لبعض فٌتعرض التاسع أما .المستقبل لمكاتب الثامن ٌتعرض فٌما .العالمٌة المعلومات خدمات
 .كندا فً الحدٌثة االتصال تقنٌة استخدام العاشر وٌستعرض .الحدٌثة المكاتب تقنٌة قضاٌا

 المتكاملة للدوابر فٌتعرض واألخٌر عشر الثانً أما .الذكٌة اآلالت عشر الحادي وٌستعرض
.الضخامة بالؽة
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محمد بن عبدهللا الدوٌش
تقوٌم أداء معلم القرآن الكرٌم فً مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم االبتدابٌة فً منطقة الرٌاض فً 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض.  ضوء الكفاٌات التدرٌسٌة البلزمة
(.77سلسة الرسابل الجامعٌة؛ . )م2007/ هـ1428البحث العلمً، 

 الكرٌم القرآن لمعلمً البلزمة التدرٌسٌة الكفاٌات على التعرؾ إلى الدراسة هذه هدفت
 القوة نقاط على والتعرؾ الرٌاض، بمدٌنة االبتدابٌة الكرٌم القرآن تحفٌظ مدارس فً

 والدورٌات والمإهل الخبرة من كل وأثر الدراسة، مجتمع لدى تحققها فً والضعؾ
 إلى والتوصل الدراسة، مجتمع أداء على الكرٌم القرآن وحفظ والتخصص التدرٌبٌة
 فً الدراسة انتظمت وقد .الكرٌم القرآن معلمً بؤداء االرتقاء فً تسهم مقترحات

.والمبلحق والمراجع، المصادر وقابمة فصول، خمسة
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إبراهٌم بن سلٌمان األحٌدب
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. التنمٌة وأثرها على المٌاه فً المملكة العربٌة السعودٌة

.ص 103. م 2010/ هـ  1431سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 فً تنتظم السعودٌة، العربٌة المملكة فً المٌاه على وأثرها التنمٌة لموضوع وصفٌة   دراسة  
 الجٌولوجٌة الخصابص األول الفصل ٌتناول .فصول وتسعة الموضوع، حول منهجٌة مقدمة

 الفصل ٌختص فٌما .المملكة فً المٌاه مصادر الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .للمملكة والجؽرافٌة
 خطط ضوء فً للمٌاه الرابع الفصل وٌتعرض .المملكة فً والمٌاه والتنمٌة بالسكان الثالث
 السادس الفصل وٌتناول .المملكة فً للمٌاه الراهن الوضع فٌتناول الخامس الفصل أما .التنمٌة
 المٌاه على المحافظة وسبل بإجراءات السابع الفصل ٌختص فٌما .المملكة فً المابً المٌزان

 .المملكة فً الؽذابً واألمن المابً باألمن الثامن الفصل وٌختص .وفاعلٌتها المملكة فً
.والتوصٌات النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم
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زٌد عبدالكرٌم الزٌد
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. توجٌهات منهجٌة فً التحصٌل العلمً

من ٌنابٌع الثقافة . )ص 118. م 2002/ هـ  1423اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 
(33؛ 

 الفصل ٌتناول .فصول أربعة فً ٌنتظم العلمً، التحصٌل فً المنهجٌة للتوجٌهات بٌان  
 ثبلثة فً التلقً مصدر الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .وأهمٌته المنهج تعرٌؾ األول

 المبحث ٌنصب بٌنما والسنة، الكتاب فً الوحً على األول المبحث ٌنصب مباحث؛
 الثالث الفصل أما .العقل بموضوع الثالث المبحث ٌختص فٌما السلؾ، فهم على الثانً
 من المكونة المنهج تجاوز لنتابج الرابع الفصل وٌتعرض .العلمً التؤهٌل فٌتناول
 تؤثرا انحرفوا ممن ونماذج المنهج تضٌٌع نتابج إلى أشارت التً النصوص بعض

 الحق إلى للرجوع شؤنه جل هللا وفقهم ثم انحرفوا ممن نماذج إلى باإلضافة بمعلمٌهم،
.والتوصٌات النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .حلقهم لمن وصاٌاهم وسجلوا
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عبدهللا بن عبدالعزٌز الحمٌدي
 اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .الرٌاض لمنطقة الطبٌة الجؽرافٌة

 التعلٌم وزارة مشروع سلسلة) .ص 460 .م 2001 / هـ 1421 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة
(39 ؛ علمٌة رسالة ألؾ لنشر العالً

 األول الفصل ٌتناول فصول؛ ستة فً تنتظم الرٌاض، لمنطقة الطبٌة للجؽرافٌة عملٌة دراسة
 .الموضوع اختٌار وأسباب وأهدافها، وأهمٌتها، الدراسة، مشكلة حٌث من الدراسة منهجٌة

 الفصل ٌختص فٌما .الدراسة علٌها اعتمدت التً النظرٌة باألسس الثانً الفصل ٌختص بٌنما
 الفصل ٌتعرض بٌنما .دراسته إلنجاز الباحث سلكها التً المنهجٌة الدراسة بإجراءات الثالث
 العوامل فٌتناول الخامس الفصل أمال .الرٌاض لمنطقة العامة المرضٌة للخصابص الرابع

 التوزٌع فٌتناول واألخٌر السادس الفصل أما .الرٌاض بمنطقة األمراض توزٌع فً المإثرة
.والتوصٌات النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .الرٌاض بمنطقة لؤلمراض الجؽرافً
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–

ندى بنت صالح بن علً أبا الخٌل
جامعة اإلمام : الرٌاض . 1ط. حٌاته ونثره: هـ 1407–1352حسن بن عبدهللا آل الشٌخ 

.  ص 397. م 2004/ هـ  1425محمد بن سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 
(50سلسلة نشر ألؾ رسالة علمٌة ؛ )

 نجد فً والثقافٌة األدبٌة الحٌاة عن بلمحة ُتستهل الشٌخ آل عبدهللا بن حسن ونثر لحٌاة دراسة
 والبعثات، األدبٌة، والنوادي والمكتبات، والمجبلت، والصحؾ والمطابع، التعلٌم، تناولت
 الشٌخ آل حسن حٌاة أولها ٌتناول فصول؛ أربعة إلى الكتاب ٌنقسم ثم .والتلٌفزٌون واإلذعة

 ثم .وآثاره ووفاته، وأعماله، وأخبلقه، وشخصٌته وثقافته، وتعلٌمه وحٌاته، مولده حٌث من
 فً منها كبل ٌعالج مستقل   فصل   والرسابل والخطابة، المقالة، موضوعات من لكل   ٌُفرد

، .الفنٌة وسماتها وموضوعاتها، أنواعها، مبًٌنا مدخل 
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علً خالد قطٌشات
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. دراسة مقارنة: الحماٌة اإلجرابٌة لبراءة االختراع 

.ص 153. م 2013/ هـ  1434سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 ٌضم .وفصلٌن مقدمة فً منتظمة مقارنة لدراسة عنوان هو االختراع لبراءة اإلجرابٌة الحماٌة
 لبراءة اإلجرابٌة الحماٌة نطاق تتناول فرعا؛ عشر وأحد مطالب وثبلثة مبحثٌن، األول الفصل

 قانونٌا، حماٌتها وشروط االختراع ببراءة التعرٌؾ :وهً النقاط؛ من عدد خبلل من االختراع
 المشروعٌة، وشرط االبتكارٌة، الفكرة وشرط االختراع، لبراءة الموضوعة والشروط
 أطراؾ لحقوق القانونً والتنظٌم االختراع، براءة ومنح االختراع، لبراءة الشكلٌة والشروط

 أطراؾ لحقوق القانونً التنظٌم فٌتناول الثانً الفصل أما .االختراع لبراءة اإلجرابٌة الحماٌة
 التنظٌم تتناول مطالب؛ وأربعة مبحثٌن، من مكون وهو االختراع، لبراءة اإلجرابٌة الحماٌة
 من بمجموعة الدراسة وتختتم .االختراع لبراءة اإلجرابٌة الحماٌة أطراؾ لحقوق القانونً
.بالمراجع وقابمة والتوصٌات النتابج
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كٌث راٌت، و جودٌث دٌفً ؛ ترجمة أحمد علً تمراز
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. خدمات المكتبات والمعلومات للمعاقٌن

.ص 280. م 1997/ هـ  1418اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 من الكتاب وٌتؤلؾ .للمعاقٌن والمعلومات المكتبات خدمات موضوع على الكتاب ٌنصب
 من للمعاقٌن والمعلومات المكتبات خدمات فً مقدمة األول الفصل ٌتناول فصول؛ تسعة
 السمع، وضعاؾ الصم، :بؤنواعهم والمعاقون لهم، التارٌخً الوضع استعراض حٌث

 من للمعاقٌن القانونً الموقؾ لتؽٌر الثانً الفصل ٌتعرض بٌنما .آخره إلى ...والشٌخوخة
 الرابع الفصل أما .البصر وضعاؾ بالمكفوفٌن الثالث الفصل ٌختص فٌما .وتوظٌؾ تعلٌم

 للمعاقٌن الخامس الفصل وٌتعرض .المربٌة ؼٌر واإلعاقة السمع، وضعاؾ الصم، فٌتناول
ا، ًٌ ا، المعاقٌن السادس الفصل ٌتناول فٌما نطق ًٌ  المعاقٌن على السابع الفصل وٌنصب عقل

 حول ٌدور الذي التاسع بالفصل الكتاب وٌختتم .بالمسنٌن الثامن الفصل ٌختص فٌما جسدٌـًا،
.المواقؾ وتؽٌٌر الذاتً التقوٌم حٌث من بالمكتبات المعاقٌن تطوٌر
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إسماعٌل عبدالفتاح عبدالكافً
 العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .المسلم الطفل ذكاء

(10 ؛ المسلم الطفل ثقافة فً بحوث) .ص 120 .م1996 / هـ1417 ،والنشر للثقافة

 بذكاء التعرٌؾ على أولها ٌنصب فصول؛ ثبلثة فً المسلم الطفل ذكاء موضوع الكتاب ٌتناول
 المفاهٌم، من ؼٌره وبٌن بٌنه والتفرٌق ومفهومه، الذكاء، ماهٌة توضٌح مع المسلم الطفل

 :الذكاء تنمٌة وسابط على الثانً الفصل ٌنصب بٌنما .الذكً للطفل العامة الصفات وبعض
 :الذكاء تنمٌة طمناش الفصل ٌتناول كما .واألصدقاء والمساجد، والتعلٌم، والتربٌة األسرة،
 المدرسٌة، واألنشطة الطفل، ومسرحٌات والزخرفة، والتقنٌات، العلمً، والكتاب اللعب،

 الطفل، وحوافز التروٌحٌة، واألنشطة والهواٌات والمكتبات، والكتب والقراءة البدٌنة، والتربٌة
 والشعر، اللؽة فً الذكاء معنى بتوضٌح فٌختص الثالث الفصل أما .الكرٌم القرآن وحفظ

 اإلسبلم، فً الطفل وذكاء واإلسبلمً، العربً التراث أعبلم عٌون فً الذكاء واختبارات
.الذكاء حول التراثٌة واإلسبلمٌة العربٌة المواقؾ لبعض وسرد
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السوٌلم هللابن محمد بن علً الدخٌل لً ع
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. رإٌة نقدٌة لنظرٌات أرسطو طالٌس المنطقٌة

.ص 253. م 2010/ هـ  1431اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 األول الفصل ٌتناول فصول؛ ثبلثة فً تنتظم المنطقٌة، طالٌس أرسطو لنظرٌات نقدٌة رإٌة
 ٌشتمل حٌث الٌونان، بلؽة المنطق صلة فٌتناول التمهٌد أما ومبحثٌن؛ تمهٌد فً األرسطً الحد
 .الفكرٌة مناهجهم وفً الٌونان لؽة فً إال توجد ال التً واأللفاظ المصطلحات من عدد على

 الثانً المبحث ٌنصب بٌنما .ومكوناته أرسطو، عند الحد معنى على األول المبحث وٌنصب
 بموضوع الثانً الفصل ٌختص فٌما .اإلنشابً الجانب وهو للحد اإلسبلمً البدٌل تناول على

 .اإلسبلمً والبدٌل األرسطً، القٌاس وصلة القٌاس، فً مباحث ثبلثة فً األرسطً القٌاس
.المجرد المنطق عن للحدٌث الثالث الفصل ٌتعرض بٌنما
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حمد بن ناصر الدخٌل
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة : الرٌاض . 1ط. درة الصحراء: الرٌاض 

(36من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )ص 56. م 2004/ هـ  1425البحث العلمً، 

 الحضاري وتارٌخها الجؽرافً، واألثر الموقع حٌث من الرٌاض مدٌنة على الكتاب ٌنصب
 والتجاري، االقتصادي، ودورها الثقافً، وتؤثٌرها تؤلقها، واستمرار المختلفة، العصور عبر

 تطورها وكذلك .البارز ودورها ورجالها، وأمجادها، السعودٌة، العربٌة بالمملكة والسٌاسً
 ومشروعاتها ودورها، مجدها واستعادة الممٌزة، والتراثٌة المعمارٌة وخصابصها وتنمٌتها،
 فٌما وتؤثٌرها ،فٌها والسٌاسٌة واالقتصادٌة، االجتماعٌة، الحٌاة إلى إضافة المختلفة، التنموٌة

ا حولها ًٌ ا داخل ًٌ .وخارج
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مقداد ٌالجن
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. الشعوب اإلسبلمٌة ووسابل التقرٌب بٌنها

(15من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )ص 253. م 1988/ هـ  1408إدارة الثقافة والنشر، 

  ٌتناول .بٌنها التقرٌب ووسابل اإلسبلمٌة الشعوب موضوع فصول أربعة فً الكتاب تناولٌ
 الروابط ضوء فً التضامن وتحقٌق الصؾ لتوحٌد األساسٌة المنطلقات تحدٌد األول الفصل

 والسٌاسة، والمعامبلت، واألخبلق، والعبادات، العقٌدة، ووحدة اإلسبلمٌة، الشعوب بٌن
 ومدى المعاصرة اإلسبلمٌة الشعوب أوضاع الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .والعاطفة والقبلة،
 الوقت فً اإلسبلم من الشعوب هذه وموقؾ بٌنها، للروابط وفقا اإلسبلمٌة الشعوب تضامن
 .اإلسبلمٌة الشعوب بٌن للتقرٌب األساسٌة بالوسابل الثالث الفصل ٌختص فٌما .الحاضر

 تحقٌق فً العالمٌة اإلسبلمٌة المإسسات بعض إسهامات بؤنماط واألخٌر الرابع الفصل وٌعنى
 اإلسبلمً، العالم ورابطة اإلسبلمً، المإتمر منظمة وإسهام اإلسبلمٌة، الشعوب بٌن التقرٌب

.العالمٌة اإلسبلمٌة والجامعة
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محمد بن علً السوٌد
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. الصحافة الجامعٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة

سلسلة الرسابل الجامعٌة . )ص 852. م 2009/ هـ  1430اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
(106؛ 

 فً ٌنتظم حٌث السعودٌة، العربٌة المملكة فً الجامعٌة الصحافة موضوع على الكتاب ٌنصب
 النظري االستدالل حٌث من للدراسة المنهجٌة الجوانب األول الفصل ٌتناول فصول؛ ستة

 ٌختص بٌنما .وتساإالتها وصٌاؼتها، وتحدٌدها، البحثٌة، المشكلة على والتحلٌلً والمٌدانً
 وتارٌخها، نشؤتها، ضوء فً وأنواعها ووظابفها الجامعٌة الصحافة بمفهوم الثانً الفصل

 بالصحافة الثالث الفصل ٌختص فٌما .وإجراءاتها وأهدافها، وأهمٌتها، وسماتها، وتطورها،
 فٌتناول الرابع الفصل أما .النماذج من مجموعة خبلل من السعودٌة العربٌة بالمملكة الجامعٌة

 الفصل وٌتناول .الجامعٌة الصحؾ لمضمون والشكلٌة الموضوعٌة الجوانب تحلٌل نتابج
 لنتابج مناقشة ٌتبعه والشكلٌة، الموضوعٌة المضمون لفبات االرتباطٌة العبلقات الخامس

.التوصٌات من مجموعة تقدٌم مع السادس، الفصل فً والتحلٌلٌة المٌدانٌة الدراستٌن
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عبدهللا بن محمد بن عبدالمحسن المطوع
دراسة وصفٌة مٌدانٌة على مإسستٌن خٌرٌتٌن فً المملكة العربٌة : العمل الخٌري المإسسً 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض . 1ط. السعودٌة
(92سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 758. م 2008/ هـ  1429

 مقدمة فً تنتظم السعودٌة، العربٌة المملكة فً خٌرٌتٌن مإسستٌن على مٌدانٌة وصفٌة دراسة
 المقترن اإلسبلمً الخٌري العمل (النظري اإلطار) األول الباب ٌتناول .بابان ٌعقبها منهجٌة،
 تناول إلى إضافة وخصابصه، وأهدافه، ووظٌفته، وأهمٌته، مفهومه، حٌث من بالدعوة

 الباب ٌنصب بٌنما .وخططها وبرامجها، أهدافها، حٌث من المملكة فً الخٌرٌة المإسسات
 وسماتهم، الخٌرٌة، المإسسات فً بالدعوة القابمٌن متناوال المٌدانً الجانب على الثانً

 فً تفٌد التً والعوامل عبلجها، وطرق تواجههم، التً والمعوقات بٌنهم، العبلقة وطبٌعة
 المملكة فً الخٌرٌة المإسسات لدى الدعوة موضوعات تناول ٌتم كما المدعوٌن، استجابة

 الخٌري للعمل المملكة فً الخٌرٌة المإسسات توظٌؾ ومدى وأسالٌبها، ووسابلها، ومٌادٌنها،
.الدعوة فً
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فهد بن عبدالعزٌز بدر العسكر
  .1ط .الشرٌفة المصاحؾ طباعة فً التطبٌقٌة واستخداماتها اإلسبلمٌة الطباعٌة العناصر
  / هـ1420 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض
.ص 96 .م 1999

 طباعة فً التطبٌقٌة واستخداماتها اإلسبلمٌة الطباعٌة العناصر موضوع على الكتاب ٌنصب
 اإلسبلمً االتصال فً المتمٌزة الطباعٌة للعناصر التؤصٌل بهدؾ الشرٌفة؛ المصاحؾ
 وزخرفة كتابة فً اإلسبلمٌة الطباعٌة العناصر بها استخدمت التً الكٌفٌات ورصد المطبوع،
 ٌتناول ربٌسٌن؛ مبحثٌن من الكتاب وٌتكون .العصور مر على الشرٌفة المصاحؾ وتذهٌب
 ٌتعرض فٌما .والزخارؾ العربٌة، الحروؾ وفٌه اإلسبلمٌة، الطباعٌة العناصر األول المبحث
 المصاحؾ طباعة فً اإلسبلمٌة الطباعٌة للعناصر التطبٌقٌة لبلستخدامات الثانً المبحث

 االستخدامات عن والحدٌث والتجلٌد، والتذهٌب، والزخارؾ، الخطوط، :مثل الشرٌفة،
.الطباعٌة للعناصر المعاصرة
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وآخرون، عبدهللا بن حسٌن الخلٌفة
:  الرٌاض . 1ط. دراسة مٌدانٌة: عوامل االستفادة من خدمات المإسسات العبلجٌة الخاصة 

 556. 1993/ هـ  1413جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 
.ص

 ٌوضح تمهٌد إلى تنقسم .الخاصة العبلجٌة المإسسات خدمات من االستفادة لعوامل مٌدانٌة   دراسة  
 فصبل؛ عشر وأحد الخاصة، العبلجٌة المإسسات خدمات من االستفادة وراء تقؾ التً العوامل
 التصوري اإلطار الثانً ٌتناول بٌنما .السعودٌة العربٌة المملكة فً الصحٌة التنمٌة األول ٌتناول
 الرابع وٌختص .المحلٌة الصحؾ فً الصحٌة الشبون ألصداء فٌتعرض الثالث أما .للبحث

 .الدراسة بفروض الخامس وٌختص .السعودٌة العربٌة المملكة فً لؤلمراض الجؽرافً بالتوزٌع
 الثامن ٌعرض فٌما .النتابج بتحلٌل السابع وٌعنى .المنهجٌة البحث بإجراءات السادس ٌعنى بٌنما

 العبلجٌة المإسسات خدمات من االستفادة مدى فً المإثرة للعوامل التؽاٌر متعدد التحلٌل
 الفصل أما .موجزاًللبحث العاشر وٌقدم .الدراسة نتابج مناقشة على التاسع وٌنصب .الخاصة
.الدراسة لتوصٌات فٌتعرض واألخٌر عشر الحادي
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سٌد شوربجً عبدالمولى 
 جامعة :الرٌاض .1ط .تحلٌلٌة دراسة :والنقود األسعار : خلدون ابن عند االقتصادي الفكر
.ص 83 .م1989 / هـ1409 والنشر، الثقافة إدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام

 ٌتناول مباحث؛ ثبلثة فً تقع خلدون ابن عند االقتصادي الفكر موضوع فً تحلٌلٌة دراسة
 بٌنما .العلمٌة ومكانته خلدون ابن وحٌاة اإلسبلمً االقتصادي الفقه دراسة أهمٌة األول المبحث
 االقتصادي التحلٌل وٌتضمن خلدون، ابن عند لؤلسعار التحلٌلٌة الدراسة الثانً المبحث ٌتناول

 الكمٌات لتؽٌر االقتصادي والتحلٌل األسعار، على وأثرها المعروضة الكمٌات تؽٌر ألسباب
 المطلوبة الكمٌات تؽٌر ألسباب االقتصادي والتحلٌل األسعار على ذلك وأثر المطلوبة

 بٌن العبلقة فٌتناول واألخٌر الثالث المبحث أما .اإلنتاج عوامل وعوابد معا، والمعروضة
 مختصرة نقدٌة دراسة إلى إضافة خلدون، ابن عند النقود وظابؾ خبلل من واألسعار النقود

 والنقود للنقود الشرابٌة القوة فً النسبً الثبات تحقٌق وكٌفٌة الوضعٌة النقدٌة للنظرٌات
.خلدون ابن عند والثروة
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علً بن إبراهٌم بن حمد النملة
  :الرٌاض .1ط .واألوزار والهوٌة واألسباب المفهوم فً مراجعات : لئلرهاب التصدي فكر

 113 .م2008 / هـ1429 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة
(1 ؛ اإلرهاب من اإلسبلم موقؾ سلسلة) .ص

 تتناول .وقفات سبع فً تؤتً لئلرهاب، التصدي فكر وهوٌة وأسباب مفهوم فً مراجعات
 على التؤكٌد مع اإلرهاب، ظاهرة مع التعاطً فً المنهج حول احترازات األولى الوقفة

 فً المضطرب المفهوم الثانٌة الوقفة تتناول فٌما .إرهابً عمل ألي التسوٌػ عن االبتعاد
 بالبحث الثالثة الوقفة تختص بٌنما .حوله محدد مفهوم إلى الوصول وعدم اإلرهاب، تعرٌؾ

 فٌما والتشفً بالشماتة الرابعة الوقفة وتختص .السٌاسً اإلرهاب لظاهرة الفعلٌة األسباب عن
 أن على التؤكٌد فٌها تم التً بالجهوٌة الخامسة الوقفة وُتعنى .تبلها وما سبتمبر أحداث ٌخص

 على التعرؾ حٌث من القابلٌة على السادسة الوقفة وتنصب .هوٌة وال له جهة ال اإلرهاب
 واألخٌرة السابعة الوقفة أما .والمسلمٌن الؽرب بٌن المشحونة األجواء من أفادت جهات

.لئلرهاب البرٌبة الضحاٌا حٌث من األوزار على فتنصب
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عبدهللا بن سعد بن محمد آل توٌم
 جامعة :الرٌاض .1ط .األولوٌات ترتٌب فً دراسة :السعودٌة الصحؾ فً االقتصادٌة القضاٌا
  .ص 576 .م2007 / هـ1428 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام

(79 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة)

 بٌن المتداخلة العبلقات تناول خبلل من السعودٌة؛ الصحؾ فً االقتصادٌة للقضاٌا دراسة
 نظامها ضوء فً الجمهور، واتجاهات الخاص، أو العام القطاع مإسسات أو الصحؾ عمل

 األول الباب ٌتناول ربٌسٌن؛ بابٌن فً الدراسة وتنتظم .النظام ذلك بؤجزاء وعبلقتها الشامل،
 اإلخبارٌة القٌم فً المإثرة والعوامل اإلعبلم، وسابل تؤثٌر :فصول ثبلثة فً النظري اإلطار

 الباب ٌتناول بٌنما .السعودٌة العربٌة المملكة فً االقتصادٌة والصحافة الصحفً، العمل فً
 والقضاٌا البحث، لمجتمع العامة والسمات التطبٌقٌة، للدراسة المنهجٌة اإلجراءات الثانً

 والمصادر استخدمتها، التً التحرٌرٌة واألشكال العٌنة، صحؾ عرضتها التً االقتصادٌة
 النتابج مناقشة على الدراسة عرجت ثم .المعلومات استقاء فً علٌها اعتمدت التً اإلخبارٌة

.التوصٌات وتقدٌم
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أسماء محمد عبدالحمٌد
 عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .االنفعالً؟ ذكاءك تنمً كٌؾ

.ص 68 .م2012 / هـ1433 العلمً، البحث

 وخصابص ومكوناته، االنفعالً، الذكاء مفهوم توضح االنفعالً؛ الذكاء تنمٌة كٌفٌة حول دراسة  
 الذكاء بتنمٌة اهتمت لدراسات ونماذج االنفعالً، الذكاء مهارات على والتدرٌب انفعالٌا، األذكٌاء
 مع بالتعامل خاصة مهارات إلى األول القسم ٌتطرق قسمٌن؛ إلى الكتاب وٌنقسم .االنفعالً
 الؽضب، إدارة مهارة من الذاتٌة االنفعاالت إدارة ومهارات بالذات، الوعً مهارات وفٌه الذات،
 بٌنما .بالنفس الثقة ومهارة الذاتٌة، الدافعٌة إثارة ومهارة والقلق، العصبً الضؽط إدارة ومهارة
 إدراك مهارات :وفٌه اآلخرٌن، مع بالعبلقات خاصة مهارات بٌان إلى الثانً القسم ٌتعرض
 وتختتم .والقٌادة اآلخرٌن، مع والتحدث بالتعاطؾ، اآلخرٌن إدارة ومهارة اآلخرٌن، مشاعر
.التقوٌم أسبلة بإجابات الدراسة
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فإاد سزكٌن
  اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .العلوم تارٌخ فً محاضرات

(8 ؛ والنشر والترجمة والتؤلٌؾ البحوث لجنة) .ص 158 .م 1979 / هـ1399

 المسلمٌن مكانة على األولى تنصب محاضرات؛ سبع من تتكون العلوم، تارٌخ فً محاضرات  
 جهود أن إلى بعضها ٌذهب التً والشبهات المزاعم من كثٌراً  لتصحح العلوم تارٌخ فً

 على الثانٌة المحاضرة تنصب بٌنما .اإلؼرٌق من تعلموه ما نقل على اقتصرت قد المسلمٌن
 فً اإلسناد ألهمٌة فتتعرض الثالثة المحاضرة أما .ومنهجه وأهدافه، العربً، التراث تارٌخ
 القدٌم العربً الشعر عن بـالحدٌث الرابعة المحاضرة تختص فٌما .واإلسبلمٌة العربٌة العلوم
 فٌما .التجرٌبٌة العلوم مٌدان موضوع الخامسة المحاضرة وتتناول .واالنتحال األصالة بٌن

 السابعة المحاضرة أما .أوروبة فً العربً الفلك أثر إلى السادسة المحاضرة تتعرض
.العلوٌة اآلثار تارٌخ فً المسلمٌن العلماء مكانة فتتناول واألخٌرة
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محمد بن علً بن محمد السكاكر
  :الرٌاض .1ط .م 1837-1817 / هـ 1253-1232 عهده فً الصكتٌة والدولة بل محمد
 .م2000 / هـ1421 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة
(34 ؛ علمٌة رسالة ألؾ نشر سلسلة) .ص 328

 بل محمد موضوع دراسة خبلل من الهوسا ببلد فً اإلسبلمً الوضع لتقصً علمٌة محاولة
ا نٌجٌرٌا شمال) الصكتٌة والدولة ًٌ  الهوسا، ببلد جؽرافٌة تناول تمهٌد فً الدراسة وتنتظم .(حال

 تعرض فصول؛ خمسة إلى إضافة .هناك والدٌنٌة واالقتصادٌة، واالجتماعٌة، السٌاسٌة، واألوضاع
 محمد لخبلؾ الثانً الفصل تعرض بٌنما .الخبلفة وتولٌه ونشؤته، بل محمد ألسرة األول الفصل

 الثالث الفصل أما .األخرى الثورات ومن السبلم، عبد األمٌر ثورة من وموقفه عبدهللا، عمه مع بل
 وٌتناول .االقتصادٌة وسٌاسته العسكرٌة، بل محمد وإصبلحات اإلدارٌة، النظم على فٌنصب
 واألخٌر الخامس الفصل وٌستعرض .اإلسبلم نشر فً السلمٌة بل محمد جهود الرابع الفصل
.النتابج أهم تتضمن بخاتمة الدراسة اختتمت ثم .ورسابله بل، محمد مإلفات
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أحمد محمد جاد الرب أبو زٌد
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. مدخل إلى تربٌة وتعلٌم المعاقٌن عقلٌـًا

.ص 301. م 2012/ هـ  1433اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً،  

 الفصل ففً .عقلٌا المعاقٌن وتعلٌم بتربٌة المرتبطة الموضوعات من العدٌد على الكتاب ٌنصب
 الفصل ٌبدأ فٌما .وأسبابها وتشخٌصها، وتصنٌفها، العقلٌة، اإلعاقة مفهوم المإلؾ ٌتناول األول
 بٌنما .أهدافها وأهمٌتها، وبرنامجها، عقلٌا، المعاقٌن وتعلٌم تربٌة عن تارٌخٌة بلمحة الثانً

 فٌختص الرابع الفصل أما .عقلٌا المعاقٌن وتعلٌم تربٌة ألسالٌب الثالث الفصل ٌتعرض
 بالمهارات الخامس الفصل ٌختص بٌنما .وأهمٌتها مفهومها، حٌث من الحٌاتٌة بالمهارات
 الرٌاضٌة األنشطة السادس الفصل وٌعالج .الحساب ومهارات الكتابة، مهارات األكادٌمٌة؛

 وأهمٌتها، وأنماطها، مفهومها، حٌث من االجتماعٌة للمهارات السابع الفصل وٌتعرض .والفنٌة
 أما .اللعب باستخدام والنفسٌة التربوٌة الرعاٌة الثامن الفصل ٌستعرض فٌما .علٌها والتدرٌب

 وفنٌاته، ومحدداته وأهدافه، مفهومه، الوالدي؛ التدرٌب فٌستعرض واألخٌر التاسع الفصل
.علٌه ونماذج
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مرضٌة بنت محمد البردٌسً
 .1ط .السعودي المجتمع فً المرضى مع لممارستها االجتماعٌة الخدمة تعلٌم مبلءمة مدى

 2009 / هـ 1430 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض
(102 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة) .ص 520 .م

 فً المتخصص االجتماعً األخصابً تدرٌب ٌتضمن حدٌث اتجاه الطبٌة االجتماعٌة الخدمة
 الخدمات من واالستفادة الصحٌة، المنشآت فً المرضى تحفٌز كٌفٌة على جماعة أو فرد خدمة
ا مجاالً  ٌعد الطبً فالمجال .له المقدمة الطبٌة ًٌ  االجتماعٌة الخدمة مجاالت من ومهًما حٌو

 وبعد وأثناء قبل ممكن حد أقصى إلى لهم االجتماعً األداء مستوى ورفع المرضى لمساعدة
 فً سواء باإلنسان تهتم إنسانٌة مهنة االجتماعٌة الخدمة أن على تؤكٌد وهذا .العبلجٌة العملٌة

 وتإمن كرامته، على والحفاظ اإلنسان، لرفاهٌة وتهدؾ المرض، حالة فً أو الصحة، حالة
 للدكتوراه، رسالة األصل فً كان الذي الكتاب، هذا موضوع هو وهذا .قدراته تنمٌة فً بحقه

 المجتمع فً المرضى مع لممارستها االجتماعٌة الخدمة تعلٌم مبلءمة مدى على ٌركز والذي
.السعودي
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–
ولٌد بن محمد بن أحمد جمٌل

  :الرٌاض .1ط .هـ 1373 –1343 عبدالعزٌز الملك عهد فً المدنٌة وخدماتها الحج مرافق
  .م1999 /هـ1419 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة
(12 ؛ علمٌة رسالة ألؾ لنشر العالً التعلٌم وزارة مشروع سلسلة) .ص310

 وٌنقسم .عبدالعزٌز الملك عهد فً المدنٌة وخدماتها الحج مرافق موضوع حول الكتاب ٌدور
 الملك عهد قبل الحجاز األول الفصل ٌتناول مقدمة؛ تتصدرها فصول سبعة إلى الكتاب

 الثالث الفصل ٌختص فٌما .للحج اإلداري التنظٌم الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .عبدالعزٌز
 موسم خبلل الصحٌة الخدمات فٌتناول الرابع الفصل أما .الحج موسم خبلل األمنٌة بالخدمات

 السادس الفصل أما .الحج موسم فً واالتصاالت للموصبلت الخامس الفصل وٌتعرض .الحج
 بآثار فٌعنى واألخٌر السابع الفصل أما .الحج مرافق فً واإلصبلحات العامة بالخدمات فٌعنى
.والتوصٌات النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .العامة الخدمات تطور ونتابج



292

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن الواصل
 فً دراسة :حابل منطقة فً القرى تنمٌة فً ودورها الرٌفٌة الخدمات استقطاب مراكز

 البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .الرٌؾ جؽرافٌة
(52 ؛ الجامعٌة الرسابل سلسلة) .ص 672 .م 2005 / هـ1426 العلمً،

 فً القرى تنمٌة فً ودورها الرٌفٌة الخدمات استقطاب مراكز موضوع على الكتاب ٌنصب
 الفهارس من ومجموعة وخاتمة، فصول، وسبعة مقدمة، فً البحث وٌنتظم .حابل منطقة

 وأهمٌتها، وأهدافها، وأسبلتها، ومنطقتها، الدراسة، بموضوع األول الفصل ٌختص .والمبلحق
 وٌعنى .العملٌة الدراسة وفروض النظري، باإلطار فٌختص الثانً الفصل أما .ومصطلحاتها

 الدراسة، ومصادر البحث، ومجتمع ومتؽٌراتها، وأسالٌبها، الدراسة، بمنهج الثالث الفصل
 الخدمات استقطاب مراكز ودور الرٌفٌة، بالتنمٌة الرابع الفصل وٌعنى .وأدواتها وإجراءاتها،

 الرٌفٌة الخدمات استقطاب لمراكز الجؽرافً التوزٌع الخامس الفصل ٌتناول فٌما .الرٌفٌة
 الفصل أما .الرٌفٌة الخدمات استقطاب لمراكز التنموي الدور السادس الفصل وٌتناول .وأنماطها

 البحث وٌنتهً .الرٌفٌة الخدمات استقطاب مراكز لتجربة تقوًٌما فٌعرض واألخٌر السابع
.والنتابج التوصٌات من بمجموعة
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عبدالرحمن بن حمد الداود
المشكبلت العلمٌة واإلدارٌة التً تواجه أعضاء هٌبة التدرٌس فً جامعة اإلمام محمد بن 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض. سعود اإلسبلمٌة
.م2005/ هـ1426

 هٌبة أعضاء تواجه التً واإلدارٌة العلمٌة المشكبلت على التعرؾ على الدراسة هذه هدفت
 درجة على والتعرؾ نظرهم، وجهة من اإلسبلمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة فً التدرٌس

 ٌرونها التً المقترحات على التعرؾ إلى باإلضافة نظرهم، وجهة فً المتؽٌرات بعض تؤثٌر
 العلمً التبادل فً الضعؾ :الدراسة إلٌها توصلت التً النتابج أبرز ومن .المشكبلت تلك لحل
 وعدم الجامعة، تعقدها التً والندوات المإتمرات وقلة األخرى، الجامعات وبٌن الجامعة بٌن

 من المنشورة المتخصصة المجبلت وندرة ونشرها، البحوث إلعداد الكافً المادي الدعم توافر
 إلى ٌإدي مما الطبلب من كثٌر لدى الدراسً التحصٌل مستوى وانخفاض الجامعة، قبل

.الدراسً المقرر أهداؾ تحقٌق فً التدرٌس هٌبة عضو مهمة صعوبة
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أحمد بن محمد الجمٌعة
.  1ط. المعالجة الصحفٌة ألحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعٌاتها فً الصحؾ السعودٌة

 2012/ هـ  1433جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، : الرٌاض 
(129سلسلة الرسابل الجامعٌة ؛ . )ص 389. م

 الصحؾ فً وتداعٌاتها سبتمبر من عشر الحادي ألحداث الصحفٌة للمعالجة تحلٌلٌة دراسة
 اإلطار األول الباب ٌتناول فصول؛ عدة منها كل تحت بابٌن فً الكتاب وٌنتظم .السعودٌة
 حٌث من الطاربة واألزمات لؤلحداث الصحفٌة المعالجة :فصول أربعة فً للدراسة النظري
 الممارسة إطار ومحددات اإلعبلمً، اإلطار ونظرٌة فٌها، المإثرة والعوامل والسمات المفهوم

 فً التحلٌلٌة بالدراسة الثانً الباب ٌختص فٌما .وتداعٌاتها سبتمبر 11 وأحداث اإلعبلمٌة،
 إخراج أسالٌب اتساق ومدى الصحفٌة، المعالجة مضامٌن اتساق مدى :حول تدور فصول ثبلثة

 النتابج من بمجموعة الدراسة وتختتم .الدراسة نتابج وتحلٌل ومناقشة األحداث، معالجة
.والتوصٌات
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صالح بن عبدالعزٌزعمر الربٌعان
 وفهمها الصحفٌة النصوص قراءة على القراء قدرة فً دراسة : السعودٌة الصحؾ مقروبٌة

 البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .ذلك فً المإثرة والعوامل
.(86 الجامعٌة؛ الرسابل سلسلة) .م2008 /هـ1429 العلمً،

هدفت الدراسة لقٌاس قدرة عٌنة من طبلب الجامعات السعودٌة على قراءة وفهم عٌنة من 
النصوص الصحفٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة والدٌنٌة والرٌاضٌة والسٌاسٌة والمحلٌة، وكذلك 
التعرؾ على العوامل المإثرة فً سهولة وصعوبة القراءة والفهم لدى أفراد العٌنة، ودراسة 

اتجاهات الصحفٌٌن نحو المقروبٌة، وتنتمً هذه الدراسة للبحوث الوصفٌة، واستخدم الباحث 
فً دراسته ثبلثة مناهج هً المنهج التارٌخً، والمنهج المسحً، والمنهج الوصفً االرتباطً، 

، وتمثلت العٌنة التحلٌلٌة للدراسة )تحلٌل المضمون واالستبانة(واعتمدت الدراسة على أداتً 
فً صحؾ الجزٌرة والرٌاض وعكاظ، أما العٌنة المٌدانٌة فشملت القراء ومحرري الصحؾ، 

وتمثل القراء فً طبلب وطالبات جامعتً اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة والملك سعود 
.بالرٌاض، أما محررو الصحؾ فتمثلوا بمحرري الصحؾ الثبلث التً تشملها العٌنة التحلٌلٌة
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عبدهللا عبدالقادروحمد كٌنٌث إي داولٌن ؛ ترجمة حسنً عبدالرحمن الشٌمً، 
 بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .التطبٌق ووقابع المرتقبة اآلفاق : اإللكترونٌة المكتبة
.ص 352 .م 1995 / هـ1416 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود

 الكتاب وٌتؤلؾ .تطبٌقها ووقابع لها المرتقبة واآلفاق اإللكترونٌة المكتبة لموضوع الكتاب ٌتعرض
 سوؾ التً والتؽٌرات الٌوم مجتمع اتجاهات األول الفصل ٌتناول فصول؛ وعشرة مقدمة من

 ٌختص فٌما .اإللكترونً العصر فً المعلومات بدور الثانً الفصل ٌختص بٌنما .علٌه تطرأ
 إلى الرابع الفصل وٌتعرض .اإللكترونً العصر فً والمكتبٌٌن المكتبات بدور الثالث الفصل
 تطبٌق فٌتناول الخامس الفصل أما .والمعلومات المكتبات خدمات منظمات فً التؽٌٌر إلى الحاجة
 بٌنما .بالمهارات السابع الفصل وٌعنى .المادٌة بالمكونات السادس الفصل وٌعنى .النظم نظرٌة

 وٌتناول .والمعلومات المكتبات خدمات لمستقبل المهنٌة لئلستراتٌجٌات الثامن الفصل ٌتعرض
 الكتاب وٌختتم .ماجً بٌت فٌتناول العاشر الفصل أما .الوعد أو البشرى موضوع التاسع الفصل

.بملحقٌن
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إبراهٌم عكاشة علً
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. مبلمح عن النشاط التنصٌري فً الوطن العربً

(2مركز البحوث ؛ . )ص 177. م 1987/ هـ 1407اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

وٌنتظم الكتاب فً تمهٌد . ٌركز هذا الكتاب على موضوع النشاط التنصٌري فً الوطن العربً
ٌتناول النشاط التنصٌري فً الوطن العربً بصفة عامة، إضافة إلى بابٌن؛ ٌختص األول 

.  فً فصلٌن بمناهج النشاط التنصٌري فً الوطن العربً( التنصٌر بٌن النظرٌة والتطبٌق)
وٌختص الباب الثانً بموضوع التنصٌر فً الوطن العربً، فً ستة فصول؛ ٌتناول الفصل 
األول الدولة العثمانٌة والتنصٌر، بٌنما ٌتناول الفصل الثانً ببلد الشام والصلٌبٌٌن، وٌعنى 

.  وٌعنى الفصل الرابع بالحدٌث عن مصر. الفصل الثالث بالحدٌث عن منطقة الخلٌج العربً
أما الفصل السادس واألخٌر . فٌما ٌركز الفصل الخامس على السودان والتنصٌر فٌها

وٌختتم هذا البحث بمجموعة من . فٌستعرض النشاط التنصٌري فً الوطن العربً بوجه عام
.النتابج والتوصٌات
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أحمد بن ٌوسؾ بن أحمد الدرٌوٌش
 محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .وأرقام حقابق : اإلؼاثً والعمل السعودٌة العربٌة المملكة

.ص 104 .م2001 / هـ1422 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن

 الفعال الدور توضٌح بهدؾ السعودٌة؛ العربٌة المملكة فً اإلؼاثً العمل حول وأرقام حقابق
 الموضوع ٌتناول ربٌسة؛ موضوعات وأربعة مقدمة من الكتاب وٌتؤلؾ .المجال هذا فً للمملكة
 الفقراء،) اإلؼاثة من المستفٌدة الجهات الثانً الموضوع ٌتناول بٌنما .اإلؼاثة معنى األول

 للمنظور الثالث الموضوع ٌتعرض فٌما .(الطبٌعٌة والكوارث والبلجبون، الحروب، وضحاٌا
 المبدأ اإلؼاثة؛ مجال فً المملكة لجهود واألخٌر الرابع الموضوع وٌتطرق .لئلؼاثة الشرعً
 عالمٌة حصة وأضخم دولة، 100 لـ عالمٌة ومساعدات الدولٌة، والمساعدات والمملكة والمنهج،

 بالبلجبٌن واالهتمام واالجتماعٌة، الثقافٌة والمإسسات الفلسطٌنٌة، القضٌة ودعم المساعدات، فً
 اإلسبلمٌة وللمنظمات اإلسبلمً للشباب المملكة ورعاٌة والعراقٌٌن، واألفؽان، الفلسطٌنٌٌن،

.الخٌرٌة الجمعٌات ودعم واإلعانات، والتبرعات، النظامٌة،



299

محمد بن عبد الرحمن الربٌع
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. من قضاٌا البحث العلمً فً الجامعات السعودٌة

.ص 100. م 1995/ هـ 1415اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

جمع  لبعض البحوث وأوراق العمل والمقاالت التً كتبها الدكتور محمد بن عبد الرحمن 
معوقات البحث : الربٌع؛ والتً تدور حول قضاٌا البحث العلمً فً الجامعات السعودٌة وهً 

العلمً فً الجامعات العربٌة، وأسس ترسٌخ التعاون وتبادل الخبرات فً مجال البحوث، 
والتعاون والتنسٌق بٌن الجامعات السعودٌة فً مٌدان المخطوطات، وربط الدراسات العلٌا فً 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة بخطط التنمٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة 
وباحتٌاجات العالم اإلسبلمً، والبحوث العلمٌة فً المرحلة الجامعٌة، وجهود الجامعات 

السعودٌة فً خدمة التراث األندلسً، واالستشراق ومحاولة للفهم والتفاهم، وخواطر حول 
.جمع الشعر العربً القدٌم ودراسته
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سندرا لً مكاي؛ ترجمة صالح بن ناصر الشوٌرخ
جامعة : الرٌاض . 1ط. مناهج البحث العلمً المستعملة فً دراسة فصول تعلٌم اللؽة الثانٌة

.ص 268. م 2011/ هـ  1432اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

ٌُستهل .الثانٌة اللؽة تعلٌم فصول دراسة فً المستعملة العلمً البحث مناهج لكتاب ترجمة  الكتاب و
 الصلة ذات وأنواعه وأؼراضه، العلمً، البحث على منها األول ٌنصب فصول؛ وأربعة بمقدمة،
 لطرق الثانً الفصل وٌتعرض .بٌنهما والفرق الكٌفٌة والبحوث الكمٌة والبحوث الصفٌة، بالبحوث

 اإلجرابً، البحث ذلك وٌشمل وسلوكهم، والمتعلمٌن المعلمٌن توجهات دراسة فً المستعملة البحث
 ٌنصب فٌما .اإلثنوقرافً والمنهج الحالة، دراسة ومنهج المقاببلت، وإجراء المسحٌة، والبحوث

 والتحلٌل والمكتوب، الشفهً الصفً الخطاب دراسة فً تستعمل التً الطرق على الثالث الفصل
 واألخٌر الرابع الفصل أما .الطبلبٌة للنصوص النصً والتحلٌل الخطاب، وتحلٌل التفاعلً،
 البحوث، ومنهجٌة الدراسة، وأدبٌات العلمٌة، البحوث تقارٌر كتابة حول بإرشادات فٌختص
.البحث خاتمة وكتابة البٌانات، وتحلٌل النتابج، وعرض
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. تعرٌؾ موجز: الموسوعة الجؽرافٌة للعالم اإلسبلمً 

.ص 80. م 1999/ هـ 1420سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 عشر سبعة من الموسوعة وتتكون .موجز تعرٌؾ اإلسبلمً؛ للعالم الجؽرافٌة للموسوعة عرض  
 وٌشتمل المتوسط، القطع من تقرٌبا صفحة 950-550 بٌن مجلد كل صفحات عدد وٌتراوح مجلداً،
 عن خاص مجلد فهناك ذلك إلى باإلضافة وإقلٌمٌة، قطرٌة بحوث على منها مجلدا عشر ثبلثة

 بحوث على تحتوي المجلدات هذه وكل العالم، فً المسلمة األقلٌات عن وآخر اإلسبلم انتشار
 إحصابٌة مبلحق على ومشتملة والجداول البٌانٌة واألشكال بالخرابط ومدعمة وموثقة محكمة
 مجلد البحثٌة، المجلدات هذه إلى ٌضاؾ .العالمٌة اإلحصاءات مصادر أفضل من ومستقاة حدٌثة
.اإلسبلمً للعالم حدٌث أطلس عن عبارة وآخر البحثٌة، والمستخلصات الفهارس على ٌحتوي
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محمد عبدالعلٌم مرسً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. مٌسرات البحث العلمً عند المسلمٌن

(16من ٌنابٌع الثقافة ؛ . )ص 167. م 1988/ هـ 1408إدارة الثقافة والنشر، 

 قسمٌن؛ فً الكتاب وٌنتظم .المسلمٌن عند العلمً البحث مٌسرات موضوع على الكتاب ٌنصب
 الرٌاضٌات ومجال الكٌمٌاء، ومجال الطب، مجال فً للعالم المسلمٌن إنجازات هماأول ٌتناول

 اإلسبلم موضوع متناوال المٌسرات؛ بموضوع الثانً القسم ٌختص بٌنما .بتنوٌه وٌختتم والفلك،
 بالعلم واألمراء الحكام واهتمام والمكتبات، الحكمة وبٌوت العلم، لطالبً المساجد وإتاحة والعلم،

 و الشدابد، وتحملهم إرادتهم وقوة العلماء وصبر المسلم، المجتمع فً العلماء ومكانة ورجاله،
 العلماء وحرص إٌمانهم، وعمق المسلمٌن العلماء وتواضع العلمً، البحث على اإلنفاق كثرة
.الرأي إبداء وحرٌة الفرص، وتكافإ المعرفة، وإشاعة العلم نشر على
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خالد خلٌل ظاهر الظاهر
جامعة اإلمام محمد : الرٌاض . 1ط. دراسة مقارنة: وسابل النشاط اإلداري : النظام اإلداري

.ص 616. م 2013/ هـ 1434بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 أربعة فً الكتاب وٌنتظم .اإلداري النشاط ووسابل اإلداري للنظام استقرابٌة   تحلٌلٌة   دراسة  
 وواجباته، وحقوقه العام، الموظؾ مباحث خمسة فً األول الفصل ٌتناول ربٌسة؛ فصول
 الوظٌفة فً والتعٌٌن بالدولة، الموظؾ وعبلقة العامة والوظٌفة خدمته، وانتهاء وتؤدٌبه،
 وتمٌٌزه، اإلداري القرار تعرٌؾ :مباحث خمسة فً الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .العامة

 مباحث ستة فً فٌختص الثالث الفصل أما .وانقضاءه وتنفٌذه، وسرٌانه، وأنواعه، وأركانه،
 العقود وآثار اإلدارٌة، العقود وأنواع اإلدارٌة، العقود وإبرام اإلدارٌة، العقود وتحدٌد بنشؤة

 .اإلدارٌة العقود منازعات بنظر القضابً واالختصاص اإلدارٌة، العقود وانقضاء اإلدارٌة،
 وشروط وخصابص وطبٌعة تعرٌؾ على مباحث ثبلثة فً واألخٌر الرابع الفصل وٌنصب
.حماٌته ووسابل واستعماله، العام، المال
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محمد عبدالعلٌم مرسً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض . 1ط. هجرة العلماء من العالم اإلسبلمً

.ص 325. م 1984/ هـ  1404إدارة الثقافة والنشر، 

 العلماء هجرة أسباب حول مقدمة إلى تنقسم اإلسبلمً، العالم من العلماء هجرة لموضوع دراسة  
 ظاهرة مدخل األول الفصل ٌتناول .فصول أربعة إلى إضافة ذلك؛ منع وسبل اإلسبلمً، العالم من

 على وأثرها وحجمها، العلماء، هجرة وظاهرة خطورة الثانً الفصل ٌتناول بٌنما .العلماء هجرة
 العالم من الكفاءات وذوي العلماء هجرة بـؤسباب الثالث الفصل ٌختص فٌما .اإلسبلمً العالم

 واألسباب االجتماعٌة، واألسباب االقتصادٌة، واألسباب السٌاسٌة، األسباب وفٌه اإلسبلمً،
 أخرى وأسباب األمرٌكٌة، المتحدة بالوالٌات خاصة وأسباب التعلٌمٌة، واألسباب األكادٌمٌة،

 التحدي، لمواجهة المسلمٌن ومسبولٌات لواجبات فٌتعرض واألخٌر الرابع الفصل أما .متنوعة
.اإلسبلمٌة الدعوة مجال فً بالخارج علمابنا من االستفادة ٌمكن وكٌؾ
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سالم محمد السالم
 اإلمام بجامعة التدرٌس هٌبة أعضاء التجاهات دراسة : الجامعات فً العلمً البحث واقع
 عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .اإلسبلمٌة سعود بن محمد
.ص 380 .م 1997 / هـ 1417 العلمً، البحث

 أجل من اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام بجامعة التدرٌس هٌبة أعضاء التجاهات دراسة  
 األول ٌتناول فصول؛ أربعة فً الدراسة وتنتظم .الجامعات فً العلمً البحث واقع من التحقق
 ٌتناول بٌنما .ومنهجٌتها وتساإالتها، وأهدافها، ومشكلتها، الدراسة، عن منهجٌة مقدمة منها

 البحث وطبٌعة مفهوم الفصل ٌتناول كما السابقة، والدراسات الفكري، اإلطار الثانً الفصل
 فً ومناقشتها وتحلٌلها النتابج بعرض فٌختص الثالث الفصل أما .ومعوقاته ودوافعه، العلمً،
 الجامعة، فً العلمً البحث ومعوقات العلمٌة، واإلنتاجٌة الدراسة، فً المشاركٌن ضوء

 والنتابج الخبلصة، بتقدٌم واألخٌر الرابع الفصل ٌعنى فٌما .العلمً بالبحث النهوض ومسإولٌة
.والمبلحق المراجع من بمجموعة الكتاب وٌختتم .العامة
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مصباح بن سعد بوزنٌؾ
:  الرٌاض . 1ط. دراسة مٌدانٌة: واقع الخدمات المكتبٌة العامة لؤلطفال فً منطقة الرٌاض 

.  م 2001/ هـ 1422جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 
(36سلسلة مشروع وزارة التعلٌم العالً لنشر ألؾ رسالة علمٌة ؛ . )ص 280

 فً الكتاب هذا وٌنتظم .الرٌاض مدٌنة فً لؤلطفال العامة المكتبٌة الخدمات لواقع مٌدانٌة   دراسة  
 ٌتناول فصول؛ خمسة إلى إضافة .المملكة فً األطفال مكتبات شهدتها التً الطفرة ٌتناول تمهٌد
 بٌنما .السابقة والدراسات البحث، ومصطلحات وأهدافه، وأهمٌته، البحث، مشكلة األول الفصل
 المكتبٌة الخدمة فً الفعالة األساسٌة والعوامل ومراحلها، الطفولة أهمٌة الثانً الفصل ٌتناول

 الدراسة، وعٌنة الدراسة، ومجتمع الدراسة، منهج بتوضٌح الثالث الفصل ٌختص فٌما .لؤلطفال
 من وخدماتها الدراسة مكتبات على التعرؾ إلى الرابع الفصل وٌتعرض .البٌانات جمع وأدوات
 وتوصٌاته، البحث لنتابج فٌتعرض واألخٌر الخامس الفصل أما .المكتبات أمناء نظر وجهة

.مستقبلٌة لدراسات ومقترحات
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فإاد سزكٌن ؛ نقله إلى العربٌة محمود فهمً حجازي ؛ راجعه عرفة مصطفى
 : الرٌاض .1ط .العالم مكتبات فً العربٌة المخطوطات مجموعات : العربً التراث تارٌخ
  .م1982 / هـ 1402 والنشر، الثقافة إدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة

 فً ودراسات مإلفات من به حفلت بما اإلسبلمٌة للحضارة الثقافً التارٌخ سزكٌن كتاب ٌمثل
 الحضارة لنتاج هابلة ببلٌوجرافٌا ٌمثل الذي بروكلمان كتاب مقابل فً المعرفة، مناحً شتى

 كتاب بخبلؾ –سزكٌن كتاب ٌؽطً .(الحدٌث العصر حتى) قرنا عشر أربعة خبلل اإلسبلمٌة
 للعلماء لٌإرخ م1039/هـ430 سنة حوالً حتى اإلسبلم بدء من الزمنٌة الفترة –بروكلمان
 فً وجودها وأماكن مإلفاته أسماء وبٌان مإلؾ كل ترجمة مع العلمٌة ومنجزاتهم المسلمٌن
 من المإلفات بهذه تعلق ما بٌان مع منها، المطبوع ناشري وأسماء منها المخطوط العالم مكتبات
 اسم فٌه ٌورد زمنٌا ترتٌبا ذلك مرتبا إلخ...ونظم وذٌول وردود وتعقبات ومختصرات شروح

 القرآن علوم :لدراسة العربً التراث تارٌخ وٌعرض .المذكور النحو على آثارها ثم الشخصٌة
 واللؽة العربً، والشعر والتصوؾ، والعقابد، والفقه، التارٌخً، والتدوٌن الحدٌث، وعلم الكرٌم،
 النفس، وعلم والمنطق، والفلسفة واألدب، والعروض، الفنً والنثر والببلؼة والنحو، العربٌة

 والرٌاضٌات والفبلحة، والنبات والكٌمٌاء، والسٌمٌاء والطب واالجتماع، والسٌاسة واألخبلق،
. العلوٌة واآلثار النجوم أحكام وعلم والفلك
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فإاد علً جبر
 الدولة سقوط حتى اإلسبلم قبل ما عصر من : اإلسبلمٌة للدول التارٌخٌة العصور جدولة

 : الرٌاض .1ط .العربٌة المإلفات تصنٌؾ لخدمة عمل دلٌل : م 1258 / هـ 656 العباسٌة
  .م 1986 / هـ 1406 والنشر، الثقافة إدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة

 من اإلسبلمٌة للدول التارٌخٌة العصور وجدولة العربٌة المإلفات تصنٌؾ لخدمة عمل   دلٌلُ 
 الفترة لهذه تمهدٌة مقدمة فً الدلٌل وٌنتظم .العباسٌة الدولة سقوط حتى اإلسبلم قبل ما عصر

 وعبلوة .العمل صلب فً المطلوبة المادة إلى الوصول لتسهٌل كشاؾ من أكثر وهناك .التارٌخٌة
 والحركات واألمكنة، وأسماء والدول، التارٌخٌة، بالعصور كشاؾ ٌوجد األعبلم، كشاؾ على

 العربٌة الترجمة لجداول طبقا التصنٌؾ بؤرقام قابمة على الكتاب ٌشتمل كما .والدٌنٌة السٌاسٌة
 وقابمة العربٌة، الترجمة لجداول طبقا التصنٌؾ بؤرقام وقابمة العشري، دٌوي لتصنٌؾ المعدلة
 السٌاسٌة والحركات الكتاب ٌؽطٌها التً التارٌخٌة للفترة الممهدة الموضوعات تصنٌؾ بؤرقام

.والدٌنٌة
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محمد محروس الشناوي، وأحمد علً تمراز 
 .1ط .الكتب الجامعٌة، الرسابل الدورٌات، مقاالت المإتمرات، : النفس لعلم اإلسبلمً التؤصٌل دلٌل

  / هـ1417 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض
(3 ؛ االجتماعٌة للعلوم اإلسبلمً التؤصٌل سلسلة) .ص 104 .م1996

 محاولة فً اإلسبلمٌة المبادئ نظر وجهة من النفس علم مجال فً العربً الفكري باإلنتاج دلٌل  
 لعمٌد أخرى ومقدمة الجامعة، لمدٌر مقدمة الدلٌل محتوى تتقدم .النفس لعلم اإلسبلمً للتؤصٌل
 خبلل من نفسٌة نظر وجهة من اإلسبلمً التؤصٌل موضوع الدلٌل وٌعالج .العلمً البحث

 الرسابل من ومجموعة الدورٌات، مقاالت إلى باإلضافة المإتمرات، أعمال من كبٌرة مجموعة
.للمإلفٌن بكشاؾ الدلٌل وٌختتم .المهمة العلمٌة والكتب الجامعٌة،
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بن محمد السالم سالم ؛ إشراؾ اإلدارة العامة للثقافة والنشرإعداد 
 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .هـ1420 عام نهاٌة حتى الجامعة مطبوعات دلٌل

  .ص 124 .م2000 / هـ1421 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة،

 أنه كما المستقبل، إلى لبلنطبلق والعبر الدروس تستلهم بها التً األمم ذاكرة هو الفكري اإلنتاج
 وقد .وإنجازاتها مناشطها عن تعبٌر خٌر تعبر التً والتعلٌمٌة والعلمٌة البحثٌة المإسسات ذاكرة
 مختلؾ فً المطبوعات من كثٌر بنشر نشؤتها منذ اإلسبلمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة قامت

 .والتعلٌمٌة البحثٌة لؤلؼراض واالجتماعٌة، واإلنسانٌة واللؽوٌة واألدبٌة الشرعٌة التخصصات
 وفهارس واألدلة الكتب من اإلمام، جامعة لمطبوعات الفنً الوصؾ إلى الببلٌوجرافٌة هذه وهدفت
 البٌانات وتوفٌر هـ،1420 عام نهاٌة حتى الصادرة والكشافات، المخطوطات وفهارس الكتب

 الببلٌوجرافٌة تنظٌم تم وقد .األصلٌة مظانها فً المطبوعات تلك إلى بالوصول الكفٌلة الببلٌوجرافٌة
.الٌاء إلى األلؾ من دقٌقة موضوعٌة لتقسٌمات وفقـًا
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علً بن حسٌن البواب
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. فهارس معجم األماكن الواردة فً المعلقات العشر

.ص119. م 1992/ هـ  1413سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 وفهرس األحادٌث، فهرس على ٌشتمل العشر، المعلقات فً الواردة األماكن معجم فهارس
 إلى إضافة .والرجز واألشطار، الشعر، وسابر المعلقات، :وفٌه األشعار، وفهرس األمثال،
 فً الواردة والرسابل والمإلفات والفرق، والجماعات والقبابل والمواضع، األعبلم، فهرس
.العام بالفهرس الكتاب ٌنتهً ثم الكتب،
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قاسم السمرابً
جامعة اإلمام محمد  -الفهرس الوصفً للمنشورات االستشراقٌة المحفوظة فً مركز البحوث 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة : الرٌاض . 1ط. بن سعود اإلسبلمٌة
.ص 271. م 1988/ هـ 1408والنشر، 

ً   فهرس    بن محمد اإلمام بجامعة البحوث مركز فً المحفوظة االستشراقٌة للمنشورات وصف
 250 على تزٌد نادرة لمجموعة اإلنجلٌزٌة واللؽة العربٌة باللؽة فهرس وهو اإلسبلمٌة، سعود
 والنصؾ عشر، والثامن عشر السابع القرن خبلل األوربٌون المستشرقون نشرها مطبوعا كتابا
 محمد اإلمام بجامعة البحوث مركز مكتبة فً محفوظة اآلن وهً عشر، التاسع القرن من األول

 إلى باإلضافة البلتٌنٌة باللؽة دراسات على المجموعة هذه تحتوي .بالرٌاض اإلسبلمٌة سعود بن
 واإلنجلٌزٌة واأللمانٌة الفرنسٌة باللؽات متعددة دراسات إلى إضافة المحققة، العربٌة النصوص
 فروع فً والبحوث والمعاجم النحوٌة النصوص إلى باإلضافة وؼٌرها، والهولندٌة واإلٌطالٌة

 االكتناه كعلم المساعدة العلوم وبعض والببلوؼرافٌا، والجؽرافٌة والتارٌخ والدٌن األدب
.(البالٌوؼرافً)
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قاسم السمرابً
 المكتبة فً المحفوظة الشٌخ آل  عبداللطٌؾ بن عبدهللا الشٌخ لمخطوطات الوصفً الفهرس
 بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .اإلسبلمٌة سعود بن محمد اإلمام بجامعة المركزٌة

.ص 282 .م 2005 / هـ1426 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود

ً   فهرس    المكتبة فً المحفوظة الشٌخ آل اللطٌؾ عبد بن عبدهللا الشٌخ لمخطوطات وصف
 علم موضوع فً وصفً فهرس وهو اإلسبلمٌة؛ سعود بن محمد اإلمام بجامعة المركزٌة
 وربما األلفبابً، النظام على المشهورة العناوٌن حسب ترتٌبه تم وقد اإلسبلمً العربً االكتناه

 إلى اإلشارة فٌتم عنوانها إلى اإلشارة ٌتم لم إذا إال المختلفة، عناوٌنها إلى اإلشارة ٌتم
 ورودها حسب مإلفٌها أسماء مع المخطوطات بعناوٌن مسردا بالفهرس ألحق كما موضوعها،

 به ألحقت وأخٌرا النساخ، وأسماء المإلفٌن بؤسماء مسرد به ألحق كما أرقامها، مع الفهرس فً
 من وردت التً باالقتباسات االحتفاظ إلى إضافة تنظٌمه، فً استعملت التً بالمصادر جرٌدة
.فٌها وردت التً المختلفة والتقٌٌدات توارٌخها وتقٌٌد آخرها ومن المخطوطة أول
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قاسم السمرابً
 بن محمد اإلمام بجامعة المركزٌة المكتبة فً المحفوظة العسافً لمخطوطات الوصفً الفهرس
 البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .اإلسبلمٌة سعود

.ص 212 .م 2005 / هـ 1426 العلمً،

ً   فهرس    بن محمد اإلمام بجامعة المركزٌة المكتبة فً المحفوظة العسافً لمخطوطات وصف
 العسافً ثابت قدمها التً الثانٌة المجموعة على فقط ٌقتصر بالرٌاض، اإلسبلمٌة سعود
 إلى جده مخطوطات من مجموعة أهدى أن له سبق وقد .هـ1411 بتارٌخ الجامعة لمكتبة
 السٌرة مخطوطات ضمن وصفت التً المكتبة مخطوطات ضمن دخلت الجامعة، مكتبة
 الفهرس من األولى الخمسة األجزاء فً وؼٌرها والمواعظ واألثبات والتراجم النبوٌة

 5032-4944 األرقام بٌن ما العسافً مخطوطات من األولى المجموعة وتنحصر .الوصفً
.بعد تفهرس لم وهً المخطوطات، قسم فً الموجود المخطوطات حصر سجل من
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–
علً بن شوٌش الشوٌش

 محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .هـ 1413 –1390  الجامعة لمجبلت التحلٌلً الكشاؾ
.ص 504 .م 1997 / هـ 1417 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن

 بن محمد اإلمام جامعة عن الصادرة المجبلت فً المنشورة للمقاالت تحلٌلً كشاؾ العمل هذا
 لرإوس وفقـًا الكشاؾ تنظٌم تم .هـ1413 عام إلى هـ1390 عام من وذلك اإلسبلمٌة سعود

ا هذه الموضوعات رإوس هذه ترتٌب وتم دقٌقة، موضوعات ًٌ  وتم .الٌاء إلى األلؾ من هجاب
 المجلة، واسم المقالة، وعنوان الباحث، اسم :مقالة كل عن التالٌة الببلٌوجرافٌة البٌانات تقدٌم
.العدد ذلك فً المقالة شؽلتها التً والصفحات المقالة، صدور وتارٌخ والعدد، المجلد ورقم
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محمد بن عبد الرحمن الربٌع، وسالم بن محمد السالم
 الماجستٌر رسابل خبلل من (هـ1419-1319)  عام مابة فً السعودٌة العربٌة المملكة

 اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .اإلسبلمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة إلى المقدمة والدكتوراه
ص 528 .م 1998 / هـ 1419 والنشر، للثقافة العامة اإلدارة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد

 الماجستٌر رسابل خبلل من (هــ1419-1319) عام مابة فً السعودٌة العربٌة للمملكة دراسة  
 مقدمة، من الدراسة وتتؤلؾ .اإلسبلمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة إلى المقدمة والدكتوراه
 الدراسة، مشكلة ضوء فً الدراسة إلى المدخل األول الفصل ٌتناول فصول؛ وخمسة وتمهٌد،
 الثانً الفصل ٌتعرض بٌنما .ومجتمعها وأهمٌتها، ومجالها، وأسبلتها، ومحاورها، وهدفها،
 الجامعٌة الرسالة ومفهوم وأهمٌته، الوراقً الضبط مفهوم ضوء فً للدراسة النظري للجانب
 فً العالً والتعلٌم تارٌخً، منظور من الجامعٌة للرسابل الوراقً والضبط وطبٌعتها، وأهمٌتها
 الثالث الفصل ٌختص فٌما .كنموذج اإلمام جامعة فً العلٌا والدراسات السعودٌة، العربٌة المملكة
 الفصل وٌنصب .للدراسة التحلٌلً بالجانب الرابع الفصل وٌختص .للدراسة التطبٌقً بالجانب
.التوصٌات إلى باإلضافة والمسجلة، المجازة بالرسابل المتعلقة النتابج على الخامس
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. الموسوعة الجؽرافٌة للعالم اإلسبلمً

. م 1992/ هـ  1412اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 الموسوعة وتناولت .اإلسبلمً العالم عن الجؽرافٌة الموسوعات أبرز أحد الموسوعة هذه تعد
 وإقلٌم السعودٌة، العربٌة والمملكة العربٌة، الجزٌرة شبه وإقلٌم االسبلم، انتشار :مجلداتها فً

 وإقلٌم الكبرى، الصحراء وإقلٌم أفرٌقٌا، شرقً وإقلٌم النٌل، حوض وإقلٌم آسٌا، شرقً جنوبً
 العالم لجؽرافٌة العامة المبلمح و المعاصر، العالم فى المسلمة االقلٌات و أفرٌقٌا، ؼربً

 الدول ألسماء وفقا الهجاء حروؾ على هجابٌا ترتٌبا الموسوعة رتبت وقد .االسبلمى
 فً للمسلمٌن المبوٌة للنسبة وفقا األولى قاعدتٌن على اإلسبلمٌة الدول تقسٌم وتم .اإلسبلمٌة

 المبوٌة بالنسب مقارنة للمسلمٌن المبوٌة النسبة على بناء  والثانٌة سكانها، جملة إلى الدولة
.األخرى الدٌنٌة للطوابؾ
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 أثر تطبيق الحدود في المجتمع
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، المجلس العلمً

 سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1 .ط .المجتمع فً الحدود فً الحدود تطبٌق أثر
 المجلس) .ص 314 .م 1981 / هـ 1401 والنشر، الثقافة إدارة العلمً، المجلس اإلسبلمٌة،

 بن محمد اإلمام جامعة عقدته الذي اإلسبلمً الفقه لمإتمر المقدمة البحوث من .(21 ؛ العلمً
.هـ1396 سنة اإلسبلمٌة سعود

 هـ،1396 عام بالجامعة عقد الذي اإلسبلمً الفقه لمإتمر المقدمة البحوث أحد الكتاب هذا ٌعد
 للدكتور األول القسم أقسام، أربعة خبلل من الموضوع المجتمع فً الحدود تطبٌق أثر وٌتناول

 خلٌل الؽزالً لؤلستاذ الثانً والقسم مباحث، وستة والعقوبات مقدمة وفٌه الشاذلً علً حسن
 العربٌة مصر جمهورٌة مفتً خاطر محمد للشٌخ الثالث والقسم فصول، وتسعة تمهٌد وفٌه عٌد
 بمكة البنات بكلٌة األستاذ إمام عبدالسمٌع للدكتور واألخٌر الرابع والقسم مباحث، أربعة وفٌه

.مبحثان وفٌه بالضرورة الدٌن من معلومة حقابق وٌتناول المكرمة
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المإتمر العالمً عن تارٌخ الملك عبد العزٌز بن عبد الرحمن آل سعود
.  1. ط. بحوث المإتمر العالمً عن تارٌخ الملك عبد العزٌز بن عبد الرحمن آل سعود

.مج 2. م 1999/ هـ  1419جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، : الرٌاض 

  عام "سعود آل الرحمن عبد بن العزٌز عبد الملك تارٌخ عن العالمً المإتمر" عقد
 بحوث أعمال على ٌشتمل الذي الكتاب هذا وٌنطوي ،1985 الموافق هـ1406
 والكلمات المإتمر، فكرة ونشؤة عبدالعزٌز، الملك عن تارٌخٌة نبذة :على المإتمر

 الختامً والبٌان للمإتمر، العام األمٌن وكلمة المإتمر، فً ألقٌت التً االفتتاحٌة
 فً العزٌز عبد الملك قوة أثر تتناول التً الدراسات من كثٌر إلى باإلضافة للمإتمر،

 فً العرب جزٌرة فً السٌاسٌة واألوضاع القٌادٌة، وصفاته المملكة، وتؤسٌس تكوٌن
 عصره، رجاالت وأبرز السٌاسً، وفكره السٌاسٌة، التنمٌة فً ودوره عهده،

 فً للمملكة والدٌنٌة والتعلٌمٌة والعلمٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة واألحوال
  .سعود آل عبدالعزٌز الملك عهد
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مركز البحوث. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. بحوث المإتمر الجؽرافً اإلسبلمً األول

. م 1984/ هـ  1404اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 فً الباحثٌن من لمجموعة دراسات على األول اإلسبلمً الجؽرافً المإتمر بحوث تشتمل
 الممالك كتاب من مصر وجؽرافٌة اإلسبلمٌة، الجؽرافٌا فً آثار وفٌه الجؽرافٌا، مجال

 والخصابص الجؽرافً، الفكر تطور فً ودورهم المسلمون والجؽرافٌون ،"للبكري" والمسالك
 الخرابط، رسم فً والمسلمٌن العرب ودور القدٌمة، اإلسبلمٌة العربٌة للجؽرافٌة العلمٌة

 الجؽرافٌة، الخرابط رسم فً المسلمٌن الجؽرافٌٌن وجهود المسلمٌن، عند الجؽرافٌا ومدارس
 المقدسً، عند دراسته وأسلوب اإلقلٌم ومفهوم الخرابط، رسم فً المسلمٌن الجؽرافٌٌن وجهود

 هذا الوسطى، العصور فً اإلفرٌقً الساحل عن كتبوه وما العرب والرحالة والجؽرافٌون
 الجؽرافٌٌن كتب خبلل من وتعرٌفها الجؽرافٌة المصطلحات إطبلق حول نماذج عن فضبلً 

.المسلمٌن



326

(الرٌاض: هـ  1405)ندوة األدب اإلسبلمً 
 .1 .ط .هـ1405 / 7 / 16 بتارٌخ الرٌاض فً المنعقدة اإلسبلمً األدب ندوة بحوث

  .م1985 / هـ1405 ،[والنشر الثقافة إدارة] اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض
.ص 303

  بتارٌخ الرٌاض فً المنعقد اإلسبلمً األدب ندوة بحوث على الكتاب ٌنصب
 اإلسبلمً؛ األدب :التالً النحو على المإتمر فً األبحاث وتنتظم .هـ 16/7/1405

 واإلسبلم اإلسبلمً، األدب فً وااللتزام والوسابل، واألسالٌب والوظٌفة، المنهج،
 وتراثنا الثقافٌة وجذوره ومعارضٌه أنصاره بٌن اإلسبلمً واألدب األدبٌة، والمذاهب

 الخطاب، بن وعمر الصدٌق، بكر أبو) الراشدٌن الخلفاء زمن فً والشعر النقدي،
 الجهاد شعر رابد رواحه بن وعبدهللا ،(طالب أبً بن وعلً عفان، بن وعثمان

 فً ومكانته وسٌرته، وصفاته، ونسبه،  شعره، فً ودراسة حٌاته، - اإلسبلمً
.بالموضوع الصلة ذات األبحاث من آخره إلى ... الجاهلٌة،
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، معهد العلوم العربٌة واإلسبلمٌة فً إندونٌسٌا
 الفترة فً والمستقبل، الواقع : اإلندونٌسٌة الجامعات فً العربٌة اللؽة تعلٌم تطوٌر ندوة بحوث

 .1ط .م 1992 دٌسمبر 2 –نوفمبر 30 من الموافق هـ 1413 اآلخر جمادى 8 –6من
 1996 / هـ 1416 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض

.ص 308 .م

 التً اإلندونٌسٌة الجامعات فً العربٌة اللؽة تعلٌم تطوٌر ندوة بحوث على الكتاب ٌشتمل
 مقدمتٌن فً الكتاب وٌنتظم .هـ 1413 اآلخرة جمادى 8-6 من الفترة فً بالرٌاض انعقدت
 اإلسبلمٌة العلوم ومعهد اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام بجامعة العلمً البحث لعمادة

 تناولت أبحاث ثمانٌة إلى إضافة .الندوة وتوصٌات قرارات أعقبهما إندونٌسٌا، فً والعربٌة
 الجامعات فً التعبٌر مادة مناهج وتقوٌم اإلندونٌسٌة، الجامعات فً العربٌة تعلٌم واقع

 معهد وتجربة السعودٌة، العربٌة المملكة فً لؤلجانب العربٌة تعلٌم معاهد وتجربة اإلندونٌسٌة،
 الجامعات فً العربٌة أقسام فً النحو مادة وتقوٌم الحدٌثة، اإلسبلمٌة للتربٌة السبلم دار

 تواجه التً والصعوبات لؤلجانب، العربٌة قراءة تعلٌم صعوبة من والتحقق اإلندونٌسٌة،
.اإلندونٌسٌة الجامعات فً العربٌة معلمً إعداد وكٌفٌة العربٌة دارسً
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة
جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . بحوث ندوة دعوة الشٌخ محمد بن عبدالوهاب

.مج2. م1991/ هـ 1411اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة والنشر، 

 فً السلفٌة الدعوات أبرز أحد وهً الوهاب عبد بن محمد الشٌخ دعوة على الندوة تنصب
 بن محمد منها األول ٌتناول موضوعات؛ وتسعة مقدمة من الندوة كتاب وٌتؤلؾ .الحدٌث العصر

 الوهاب عبد بن محمد لئلمام الثانً الموضوع ٌتعرض بٌنما التوحٌد، إلى ودعوته الوهاب عبد
 الموضوع وٌتناول .للشٌخ الشخصٌة بالرسابل الثالث الموضوع ٌختص فٌما الموصل، مدٌنة فً

 إمام حٌاة فً المرأة فٌتناول الخامس الموضوع أما العلمٌة، وآثاره الشٌخ حٌاة الندوة من الرابع
 دعوة العتماد والسابع السادس الموضوعان وٌتعرض .الوهاب عبد بن محمد الشٌخ الدعوة
 الكتاب على الشٌخ دعوة فقه باعتماد الثامن الموضوع وٌعنى .والسنة الكتاب علً الشٌخ

.الشٌخ عند الفقهً التفكٌر لخصابص واألخٌر التاسع الموضوع ٌتطرق فٌما والسنة،
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عمادة البحث العلمًجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، 
جامعة : الرٌاض . 1ط. أحكام موضوعٌة أم رإى ذاتٌة: السجل العلمً لندوة التحكٌم العلمً 

.مج 2. م 2008/ هـ  1428اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 معاٌٌره حٌث من العلمً، للتحكٌم تخصص التً المملكة فً األولى العلمٌة الندوة هً هذه تعد
 العلمً، البحث مخرجات وتقوٌم العربً، العالم مستوى على ومشكبلته وأخبلقٌاته وضوابطه

 فً العلمً والنشر الترقٌة، أبحاث بتحكٌم العبلقة ذات والمعاٌٌر الضوابط مراجعة خبلل من
 جانب إلى هذا .البحثٌة المشروعات وتموٌل الجامعٌة، والرسابل العلمٌة، والدورٌات المجبلت
م، تواجه التً المشكبلت على التعرؾ م المحكِّ  واألكادٌمٌة، البحثٌة والمإسسات له، والمحكِّ

.والتحلٌل بالدراسة العلمً التحكٌم أخبلقٌات الندوة تناولت كذلك
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عبدالملك بن عبدالعزٌز الشهلوب
جامعة اإلمام محمد بن : الرٌاض . 1ط. السجل العلمً لندوة العبلقات الثقافٌة السعودٌة الٌابانٌة

.ص 388. م 2003/ هـ  1423سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

ً   سجل    فً تقدٌمها تم التً العمل أوراق ٌضم الٌابانٌة السعودٌة الثقافٌة العبلقات لندوة علم
 وقضاٌا بطوكٌو، اإلسبلمً العربً والمعهد الٌابان، فً العربٌة اللؽة :التالٌة الموضوعات

 الٌابانٌة، العربٌة والعبلقات والٌابان، المملكة بٌن التجارٌة والعبلقات الٌابان، فً المسلمٌن
 الٌابان، فً واإلسبلم القرى، أم جرٌدة فً للٌابان الصحفٌة والرإٌة الٌابانٌة، السعودٌة والعبلقات
 البٌان ٌعقبه الٌابانٌة، للبحوث بملخص الكتاب ٌختتم ثم .الٌابانٌة السعودٌة العبلقات وجذور
.التوصٌات من عدد تقدٌم مع للندوة الختامً
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً
جامعة : الرٌاض . 1ط. السجل العلمً لندوة كراسً البحث فً المملكة العربٌة السعودٌة

.ص 432. م2012/ هـ 1433اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 هذا فً السعودٌة الجامعات تجربة تقوٌم إلى المملكة فً البحث لكراسً األولى الندوة هذه تهدؾ
 دور ٌعزز بما الجهود، وتنسٌق والخبرات، المعلومات وتبادل العالمٌة، بنظٌرتها مقارنة المجال
 الندوة وهدفت .المملكة فً العلمً البحث لصناعة الربٌسة المكونات أحد بصفتها البحث كراسً

 سبل وبحث العلمً البحث كراسً مجال فً السعودٌة الجامعات تجارب وتقوٌم عرض إلى
 الخبرات وتبادل الوطنً المستوى على العلمً البحث ثمرات من ٌعزز بما البحث، جهود تنسٌق

 .البحث كراسً مجال فً الرابدة العالمٌة التجارب وعرض البحث كراسً إدارة مجال فً
 وتجارب البحث، كراسً مجال فً المحلٌة التجارب :هً المحاور من عدداً  الندوة وتضّمنت
 وهٌباتها البحث كراسً أساتذة وتجارب البحث، كراسً برامج إدارة فً السعودٌة الجامعات
 كراسً مجال فً العالمٌة والتجارب البحث، كراسً من والمستفٌدٌن الممّولٌن وتطلّعات العلمٌة،
  .البحث كراسً على المشرفة الجهات وتجارب البحث،
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محمد بن عبد الرحمن الربٌع
بحوث ومحاضرات وأوراق عمل ومقاالت متنوعة عن جامعة اإلمام محمد : من وحً الجامعة

جامعة اإلمام محمد بن سعود : الرٌاض . 1ط. بن سعود اإلسبلمٌة ونشاطاتها العلمٌة المختلفة
.ص 296. م 2002/ هـ  1423اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً، 

 التً المقاالت وبعض العمل وأوراق والمحاضرات البحوث من مجموعة على الكتاب ٌشتمل
 العلمٌة ونشاطاتها اإلسبلمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة عن الربٌع عبدالرحمن بن محمد كتبها

 مإسسات :والمحاضرات البحوث األول القسم ٌتناول ربٌسٌن؛ قسمٌن إلى العمل وٌنقسم .المختلفة
 وحركة المستقبل، تحدٌات ومواجهة والجامعة السعودٌة، العربٌة المملكة فً العلمً البحث

 والموسوعة السعودٌة، الجامعات فً العلٌا الدراسات برامج وتطور الجامعة، فً الترجمة
 والعبلقات العالً، التعلٌم وتعرٌب اإلسبلمٌة، الشعوب آداب وسلسلة اإلسبلمً، للعالم الجؽرافٌة

 :المقاالت الثانً القسم ٌتناول بٌنما .المؽربٌة والجامعات السعودٌة الجامعات بٌن والثقافٌة العلمٌة
 األمة رقً دلٌل والكتاب واإلبداع، الفكر ومعارض المرأة، وتعلٌم والجامعة للتؤمل، وقفات

.الجامعة فً بالشرق المتعلقة والدراسات وتقدمها،
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً
 سجل :السعودٌة العربٌة المملكة فً العلمً البحث مجال فً المجتمعٌة الشراكة منتدى

  ،العلمً البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .1ط .المنتدى
.ص 372 .م 2009 /هـ1430

 وتقوٌم المملكة، فً العلمً البحث مجال فً المجتمعٌة الشراكة واقع رصد المنتدى هذا استهدؾ
 البحثٌة، والكراسً العلمٌة، األوقاؾ تجربة مثل المجتمعٌة، الشراكة لتعزٌز الوطنٌة المبادرات
 بقٌام الكفٌلة واإلجراءات السٌاسات بحث جانب إلى ،األعمال وحاضنات العلمٌة، والحدابق
 واستشراؾ الشراكة، قٌام تواجه التً والتحدٌات المعوقات أبرز ودراسة المجتمعٌة، الشراكة
 األدوار بحث وكذلك العلمً، البحث مجال فً لبلستثمار الخاص القطاع أمام المتاحة الفرص

 نماذج استعراض المنتدى استهدؾ كما العلمً، البحث لدعم المدنً المجتمع مإسسات من المنتظرة
 المنتدى وتضمن .العلمً البحث مجال فً المجتمعٌة للشراكة ودولٌاً  إقلٌمٌاً  الرابدة التجارب من
.منه المبتؽاة األهداؾ جمٌعها ؼطت محاور ستة
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً
 :المملكة فً العلمً البحث صناعة ،2 .العلمً البحث مجال فً المجتمعٌة الشراكة منتدى
  العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .1ط .المنتدى سجل

.ص 471 .م 2011 / هـ1432

 البلزمة الربٌسة المقومات على المملكة فً المحلٌة البٌبة توافر مدى تقوٌم إلى المنتدى هذا سعى
 من المتوقعة والتنموٌة واالقتصادٌة، االجتماعٌة، اآلثار وتحدٌد العلمً، البحث صناعة لقٌام

 البحث صناعة لمجاالت العام اإلطار تحدٌد فً واإلسهام المملكة، فً العلمً البحث صناعة
 المختلفة وفعالٌاته المجتمع فبات من المتوقعة األدوار واستشراؾ المملكة، فً وأولوٌاتها العلمً،

 المحلً الخاص القطاع أمام المتاحة الفرص واستعراض المملكة، فً العلمً البحث صناعة فً
 الخبرات وتبادل للنقاش فرصة وتوفٌر المملكة، فً العلمً البحث صناعة فً لبلستثمار واألجنبً

 العلمً البحث صناعة توطٌن فً األبحاث ومراكز الجامعات أطلقتها التً المبادرات دور حول
 الدولٌة التجارب من عدد على للتعرؾ والمهتمٌن المسبولٌن أمام الفرصة وإتاحة المملكة، فً

  .العلمً البحث صناعة فً الرابدة واإلقلٌمٌة
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً
 سجل :المعرفً والتبادل العلمً البحث ،3 .العلمً البحث مجال فً المجتمعٌة الشراكة منتدى

  /هـ1434 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الرٌاض .المنتدى
.ص 377 .م2013

 الجامعات بٌن المعرفً التبادل آلٌات بٌن العلمً البحث مكانة على التعرؾ إلى المنتدى هذا سعى
 المعرفً التبادل فً العلمً البحث إسهام واقع وتقوٌم والدولٌة، المحلٌة ومجتمعاتها البحثٌة والمراكز

 البحث دعم فً المعرفً للتبادل متخصصة وحدات بإنشاء السعودٌة األبحاث ومراكز الجامعات بٌن
 وإتاحة العالمٌة، التصنٌفات فً السعودٌة الجامعات موقؾ تعزٌز إلى سعى كما .المملكة فً العلمً
 مجال فً الرابدة واإلقلٌمٌة الدولٌة التجارب من عدد على للتعرؾ والمهتمٌن المسإولٌن أمام المجال
 المحلٌة ومجتمعاتها البحثٌة والمراكز الجامعات بٌن العلمً البحث خبلل من المعرفً التبادل

.والدولٌة
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة البحث العلمً
 :الرٌاض .المنتدى سجل :العلمٌة النزاهة ،4 .العلمً البحث مجال فً المجتمعٌة الشراكة منتدى
.ص 400 .م 2015 / هـ1436 العلمً، البحث عمادة اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة

 للفساد المختلفة األوجه وبٌان وقٌمها، العلمٌة النزاهة أسس ترسٌخ فً اإلسهام الى المنتدى هذا هدؾ
 النزاهة آلٌات تفعٌل تواجه التً التحدٌات أبرز ومناقشة مواجهتها، وآلٌات العلمً، البحث مجال فً

 العلمٌة، النزاهة بتحقٌق المعنٌة واألنظمة والبرامج التشرٌعات أبرز ورصد وضوابطها، العلمٌة،
 البحثً، الفساد ومكافحة العلمٌة النزاعة تعزٌز فً لئلسهام المنتظرة المجتمعٌة األدوار واستشراؾ
.ودولٌاً  وإقلٌمٌا، محلٌاً، العلمً، البحث مجال فً النزاهة تعزٌز فً الرابدة المبادرات بؤهم والتعرٌؾ
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 الخلٌج تلفزٌون وجهاز الجامعة بٌن بالتعاون الخلٌج تلفزٌونات فً الدٌنٌة البرامج تطوٌر ندوة
  مارس 31 حتى مارس 29 الموافق .هـ 1407 شعبان 2 حتى رجب 29من الفترة فً

  / هـ1407 والنشر، الثقافة إدارة  اإلسبلمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة : الرٌاض .م1987
 .م 1987

 جامعة بٌن بالتعاون عقدت التً الخلٌج تلٌفزٌونات فً الدٌنٌة البرامج تطوٌر ندوة عمل أوراق
 والكلمات وبرنامجها، وأهدافها الندوة لفكرة بمقدمة تبدأ الخلٌج، تلٌفزٌون جهاز وبٌن اإلمام
 الندوة وتناولت .والمناقشات والتعقٌبات الندوة وبحوث الندوة، افتتاح حفل فً ألقٌت التً

 الفكري والمنظور الخلٌج، دول تلفزٌونات من المقدمة الدٌنٌة البرامج واقع : موضوعات
 منظور من العربً واإلعبلم الخلٌج، دول بتلفزٌونات الدٌنٌة للبرامج واالجتماعً والحضاري

 خدمة فً بدورها والتذكٌر الخلٌج شعوب خصابص إبراز فً الدٌنٌة البرامج ودور إسبلمً،
 ومشكبلت قضاٌا معالجة فً الدٌنٌة البرامج ودور والحضاري، الفكري العطاء وتقدٌم اإلسبلم

 التكامل وآفاق واإللحاد، االنحراؾ مواجهة فً الدٌنٌة والبرامج والطفل، والتلفزٌون المجتمع،
 والبرامج الدٌنٌة البرامج بٌن والؽاٌات المبادئ تكامل أسس وفٌه البرامج، إنتاج فً والتعاون
.األخرى
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، إدارة الثقافة : الرٌاض. 1ط. نظام القضاء فً اإلسبلم

من البحوث المقدمة لمإتمر الفقه اإلسبلمً الذي . )ص232. م1991/ هـ 1412والنشر، 
(.هـ1396عقدته الجامعة بالرٌاض سنة 

 تطوٌر األول القسم ٌتناول .قسمٌن من مكون اإلسبلم، فً القضاء نظام موضوع فً بحث  
 سبعة وفٌه المرصفاوي، صادق جمال للمستشار اإلسبلمٌة الشرٌعة أحكام وفق القوانٌن
 والثالث وعزلهم، وتعٌٌنهم القضاء شرابط فً والثانً بالقضاء، التعرٌؾ فً األول أبواب،

 نزاهة ضمانات فً والخامس واختصاصه، القاضً سلطة فً والرابع المحكمة، فكرة فً
 ٌختص بٌنما .فٌها والطعن األحكام نقض فً والسابع القضاء، آداب فً والسادس القضاء،

 بعد متناوال المبارك، عبدالعزٌز بن أحمد للشٌخ اإلسبلم فً القضاء بنظام الثانً القسم
 ٌقضى ال وما فٌه ٌقضى وما القضاء، من والتخوٌؾ واالصطبلح، اللؽة فً القضاء المقدمة

.أخرى وموضوعات القضاء، ومكان فٌه،
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338، 328جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة
157الجوهرة بنت بخٌت آل جهجاه

192(محقق)حسن بن محمد بن إبراهٌم الحفظً 
74حسن بن هندي بن محمد الهندي العماري

250حسن مبروك الصبلي
296(مترجم)حسنً عبدالرحمن الشٌمً 

34حسٌن بن عبدهللا العبٌدي
267(مترجم)حشمت محمد علً قاسم 

116حمد المختار ولد أباه الشنقٌطً
277، 233حمد بن ناصر الدخٌل

244حمد بن ناصر الموسى
296(مترجم)حمد عبدهللا عبدالقادر 

86، 72خالد بن راشد بن مساعد العبدان
71خالد بن عبدالرحمن المشعل

36خالد بن عبدالرحمن بن رشٌد القرٌشً
250خالد بن عبدالعزٌز الشلفان

87خالد بن عبدهللا الخمٌس

343



303خالد خلٌل ظاهر الظاهر
144خلٌل محمد خلٌل

296داولٌن، كٌنٌث إي
274دٌفً، جودٌث

274راٌت، كٌث
84رفٌق العظم

52رقٌة بنت محمد بن عبدالعزٌز المحارب
221رٌاض عبد الحمٌد مراد

145زٌاد بن صالح لوبانغا
270، 90، 56زٌد بن عبدالكرٌم الزٌد

305، 264سالم بن محمد السالم
312(  مشرف)سالم بن محمد السالم 

183سالم بن وصٌل السمٌري
147سامً بن عبدالعزٌز علً العجبلن

220سعد بن عبدهللا الجنٌدل
67سعود بن سعد آل درٌب

229، 197سعود بن عبدالعزٌز بن عبدالرحمن الخنٌن
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213(محقق)سعود بن عبدهللا آل حسٌن 
51(محقق)سعٌد الفبلح 

148سعٌد بن نزال العنزي
135سلطان بن علً محمد شاهٌن

81سلٌمان بن عبدهللا الحبس
114سلٌمان بن عبدهللا بن حمود أبا الخٌل

260سلٌمان بن قاسم الفالح
120سلٌمان بن قاسم الفٌفً

224، 184، 159سمٌر عبدالحمٌد إبراهٌم نوح
161(محرر)سمٌر عبدالحمٌد إبراهٌم نوح 

45سهل بن رفاع بن سهٌل الروقً العتٌبً
253سٌد أشرف حضرت شاه بشار

283سٌد شوربجً عبدالمولى
162شاه رستم غٌاث شاه موساروف

202الصادق بن الناعس قسومة
216(مترجم)الصادق بن الناعس قسومة 

104صالح أحمد رضا
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258صالح بن إبراهٌم بن عبداللطٌف الصنٌع
231الفراجإبراهٌم علً صالح بن 

228صالح بن الهادي رمضان
238صالح بن زٌد بن صالح العنزي

151، 80صالح بن عبدالرحمن األطرم
295صالح بن عبدالعزٌزعمر الربٌعان

68صالح بن عثمان بن عبدالعزٌز الهلٌل
54، 53، 18صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان
29صالح بن محمد بن سلٌمان السلطان

101صالح بن ناصر الخزٌم
300(مترجم) صالح بن ناصر الشوٌرخ

63(محقق)صالحة بنت راشد بن غنٌم آل غنٌم 
137طارق بن عودة العودة

242طارق بن ناصر الشدوخً
59طامً بن هدٌف بن معٌض البقمً

126(محقق)طه جابر فٌاض العلوانً 
212عاطف محمد المغاوري إبراهٌم
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214عبد الستار الحلوجً
98عبدالحلٌم عوٌس

22عبدالحمٌد بن سعد السعودي
110(محقق)عبدالحمٌد بن سعد بن ناصر السعودي 

171عبدالرازق حسٌن
119عبدالرحمن بن إبراهٌم بن عبدالعزٌز الحمٌضً

293عبدالرحمن بن حمد الداود
30(محقق)عبدالرحمن بن سبلمة المزٌنً 

106، 38عبدالرحمن بن عاٌد بن خالد العاٌد
44، 39عبدالرحمن بن عبدهللا الشعبلن

292عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن الواصل
97عبدالرحمن بن علً السنٌدي

113، 61عبدالرحٌم بن إبراهٌم بن عبدالرحمن السٌد الهاشم
129عبدالعال أحمد عطوة

226، 204عبدالعزٌز بن إبراهٌم العصٌلً
173عبدالعزٌز بن حمٌد الحمٌد

19عبدالعزٌز بن سطام بن عبدالعزٌز آل سعود
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213(محقق)عبدالعزٌز بن صالح العقٌل 
169عبدالعزٌز بن صالح العمار

23عبدالعزٌز بن عبدالرحمن السعٌد
211عبدالعزٌز بن عبدالرحمن الشعبلن

198عبدالعزٌز بن عبدهللا الخراشً
115، 27عبدالعزٌز بن محمد بن عبدهللا الحجٌبلن
73عبدالعزٌز بن محمد بن عبدهللا السحٌبانً

161(مراجع)عبدالعزٌز بن ناصر الخرٌف 
127(مترجم)عبدالعلٌم عبدالعظٌم البستوي 

178(محقق)عبدالفتاح محمد الحلو 
132عبداللطٌف الطٌباوي

99(محقق)عبداللطٌف بن سعود بن عبدهللا الصرامً 
40عبدهللا بن إبراهٌم بن علً الطرٌقً
93عبدهللا بن إبراهٌم بن علً اللحٌدان

180عبدهللا بن ثانً الروٌلً
33عبدهللا بن جار هللا بن إبراهٌم الجار هللا

282، 260عبدهللا بن حسٌن الخلٌفة
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240عبدهللا بن حضٌض السلمً
285عبدهللا بن سعد بن محمد آل توٌم

195عبدهللا بن صالح العرٌنً
105عبدهللا بن صالح بن عبدالرحمن الكنهل

271عبدهللا بن عبدالعزٌز الحمٌدي
69عبدهللا بن عبدالمحسن التركً

58عبدهللا بن عبدالواحد بن عبدالكرٌم الخمٌس
78عبدهللا بن مبارك بن عبدهللا آل سٌف

107عبدهللا بن محمد الرشٌد
103، 102، 35عبدهللا بن محمد بن أحمد الطٌار

209عبدهللا بن محمد بن حسٌن أبو داهش
94عبدهللا بن محمد بن حمد الرزٌن

280عبدهللا بن محمد بن عبدالمحسن المطوع
239عبدهللا بن محمد بن عمرو

208عبدهللا بن محمد بن مهدي األنصاري
80عبدهللا بن موسى العمار

91عبدهللا بن ناصر السدحان
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92عبدهللا بن ناصر بن محمد الشقاري
47عبدالمحسن بن عبدهللا التخٌفً

55عبدالمحسن بن محمد الرٌس
330عبدالملك بن عبدالعزٌز الشهلوب

203عبده الراجحً
25عبٌر بنت عبدهللا المدٌفر

284، 243، 140، 66علً بن إبراهٌم بن حمد النملة
313علً بن حسٌن البواب

48، 20بن علً الشبل عبدالعزٌزعلً بن 
134علً بن عبدهللا الصٌاح

131علً بن محمد األنصاري
155علً بن محمد الحمود

276السوٌلم لً بن محمد بن علً الدخٌل هللاع
273علً خالد قطٌشات

207(محرر ومترجم)علً علً أحمد شعبان 
79عماد الدٌن خلٌل

، 331، 329، 301، 255عمادة البحث العلمً، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة
333-336
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176، 175عمر بن عبدالعزٌز المحمود
31عمر بن علً السبلمً

254عواطف بنت الشرٌف شجاع بن علً بن الحسٌن الحارث
138عٌسى بن ناصر بن علً الدرٌبً

168، 167فراج بن ناصر بن محمد الحمد
121فهد بن سعد الزاٌدي الجهنً

281فهد بن عبدالعزٌز بدر العسكر
133فهد بن عبدالكرٌم بن راشد السنٌدي

141فهد بن عبدهللا العمري
210فهٌد بن رباح بن فهٌد التمٌمً 

26فإاد بن سلٌمان الغنٌم
309، 287فإاد سزكٌن

310فإاد علً جبر
161فإاد محمد فخر الدٌن

194فواز بن عبدالعزٌز اللعبون
316-314قاسم السمرائً

132(مترجم)قاسم السمرائً 
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267(محرر)لٌمان، ماكسوٌل 
21مازن بن صبلح مطبقانً

323المجلس العلمً، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة
252مجموعة من العلماء

164محمد إبراهٌم محمد أبو عجل
17محمد األنور السهنوتً

96محمد الرضا عبدالرحمن األغبش
160محمد أمان صافً
230، 205، 201، 199محمد بسام ملص

143محمد بن إبراهٌم الموسى
257محمد بن إبراهٌم بن محمد السحٌبانً

182(محقق)محمد بن خالد الفاضل 
263محمد بن سالم بن شدٌد العوفً 
261محمد بن سالم بن محمد القرنً

188محمد بن سعد الدبل
187محمد بن شدٌد البشري

108محمد بن صالح العثٌمٌن
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62(محقق)محمد بن صالح بن عبدهللا الفوزان 
262محمد بن عبد الرحمن بن ٌوسف الشبل

123محمد بن عبدالرحمن الراوي
332، 299، 186، 165محمد بن عبدالرحمن الربٌع

217، 172محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا السبٌهٌن
118محمد بن عبدالعزٌز المبارك

64محمد بن عبدالعزٌز بن إبراهٌم الخضٌر
179محمد بن عبدالعظٌم بنعزوز

268محمد بن عبدهللا الدوٌش
100، 77محمد بن عبدهللا السلمان

128، 124، 70، 42هـ1206محمد بن عبدالوهاب بن سلٌمان آل مشرف التمٌمً، ت 
279محمد بن علً السوٌد

288، 85محمد بن علً بن محمد السكاكر
265محمد بن علً بن محمد السوٌد

177، 156محمد بن عمار بن مسعود درٌن
83محمد بٌومً مهران

127(مراجع)محمد تقً الدٌن الهبللً 
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37نمحمد خلٌفة حس
136، 82(محقق)محمد رشاد سالم 

89محمد صدقً بن أحمد البورنو
304، 302، 266، 259محمد عبدالعلٌم مرسً

222محمد عبداللطٌف إبراهٌم
163محمد عبداللطٌف هرٌدي

185(محقق) محمد علً الهاشمً
142محمد فرٌد محمود عزت
311محمد محروس الشناوي 

112محمد محمد محمد سالم محٌسن
108(مترجم)محمد معظم حسٌن خان 

218محمد نور الدٌن عبدالمنعم
174(محقق)محمود أحمد الدراوٌش 

251محمود أحمد شوق
196محمود فجال

290مرضٌة بنت محمد البردٌسً
325جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، مركز البحوث
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237مساعد بن عبدالرحمن بن ناصر الجخٌدب
127مسعود الندوي

306مصباح بن سعد بوزنٌف
219، 166مصطفى حجازي السٌد حجازي

95مصطفى محمد حسنٌن
88مصطفى محمود أبو صالح

جامعة اإلمام محمد بن سعود ، معهد العلوم العربٌة واإلسبلمٌة فً إندونٌسٌا
إلسبلمٌةا

327

76، 57مفرح بن سلٌمان بن عبدهللا القوسً
278مقداد ٌالجن

300مكاي، سندرا لً 
146مناع خلٌل القطان

28منى بنت عبدالرحمن الحمودي
247موضً بنت إبراهٌم بن سلٌمان الدبٌان

170ناصر بن محمد بن ناصر كرٌري
246نبٌل السمالوطً

232(محقق)نجاة بنت حسن بن عبدهللا نولً 
272ندى بنت صالح بن علً أبا الخٌل
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206نور الدٌن أحمد بنخود
43هاشم بن علً أحمد األهدل

125هزاع بن عبدهللا بن صالح الغامدي
248هند بنت عبدالرحمن بن إبراهٌم الغانم

256هند بنت عقٌل المٌزر
227ولٌد إبراهٌم قصاب

291ولٌد بن محمد بن أحمد جمٌل
192(محقق) ٌحٌى بشٌر المصري

111ٌوسف بن حسن بن عبدالرحمن الشراح
190، 181ٌوسف بن عبدهللا بن محمد العلٌوي

356



كشاف العناوين

الصفحــــــــةالعنوان
17سٌرته، منهجه، آراإه فً اإللهٌات: ابن قٌم الجوزٌة 

155دراسة نقدٌة: االتجاه اإلسبلمً فً الرواٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجٌة العربٌة 
18إتحاف أهل اإلٌمان بدروس شهر رمضان

19اتخاذ القرار بالمصلحة
20اآلثار العقدٌة للوثنٌة الٌونانٌة

156أثر األخفش فً الكوفٌٌن وتؤثره بهم
أثر المملكة العربٌة السعودٌة الرائد فً االهتمام باالستشراق فً عهد خادم الحرمٌن 

الشرٌفٌن الملك فهد بن عبدالعزٌز رحمه هللا
21

157أثر النظرٌة النقدٌة األدبٌة فً تنشئة العنف واإلرهاب الفكري
323أثر تطبٌق الحدود فً المجتمع

22أثر تلف المعقود علٌه
23االجتهاد ورعاٌة المصلحة ودرء المفسدة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة

24االحتٌاط فً الفقه اإلسبلمً
237أحجام المراكز الحضرٌة وامتداد أقالٌمها الوظٌفٌة بمنطقة القصٌم

25أحكام الزٌنة
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27األحكام الفقهٌة الخاصة بالقرآن الكرٌم
26األحكام الفقهٌة المتعلقة بالمكان فً العبادات

28أحكام المسنٌن فً العبادات
29أحكام المشاع فً الفقه اإلسبلمً

31دراسة وتحقٌق: اإلحكام فً أصول األحكام لآلمدي 
32أحوال السلف فً الحج

238إخراج الصحف السعودٌة اإللكترونٌة فً ضوء السمات االتصالٌة لشبكة اإلنترنت
158األخطاء الشائعة فً الرسم اإلمبلئً وصوابها

239مسكوٌه وابن القٌم نموذجـًا: األخبلق بٌن المدرستٌن السلفٌة والفلسفٌة 
33األخوة اإلسبلمٌة وآثارها

رإٌة للخدمة : إدارة العمل التطوعً واستفادة المنظمات الخٌرٌة التطوعٌة 
االجتماعٌة

240

159األدب األردي اإلسبلمً
160األدب األفغانً اإلسبلمً

161االدب األندونٌسً اإلسبلمً
162األدب األوزبكً اإلسبلمً

163األدب التركً اإلسبلمً
164األدب السواحلً اإلسبلمً
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165أدب الطفل وثقافته وبحوثه فً جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة
166أدب الهوسا اإلسبلمً

167جمًعا ودراسة: آراء ابن بري التصرٌفٌة 
168آراء ابن بري النحوٌة

34األرش وأحكامه
35أركان اإلسبلم

36مفهومه، بعض صوره، سبل الوقاٌة منه: اإلرهاب الفكري
241اإلرهاب والعنف فً الفكر الصهٌونً
37أزمة االستشراق الحدٌث والمعاصر

242أسالٌب تقدٌم البرامج الحوارٌة وعبلقتها بتعزٌز المشاهدة
38أسباب انحبلل العقود المالٌة

243ثنائٌة الخصوصٌة والعولمة: االستثناء الثقافً فً مواجهة الكونٌة 
39أسبابه وآثاره: االستثناء من القواعد الفقهٌة 

244استخدام االتصال التسوٌقً المتكامل فً الشركات السعودٌة
245إستراتجٌات اختٌار وتطبٌق النظم المتكاملة فً مكتبات مدٌنة الرٌاض

169خصائصه التركٌبٌة ومعانٌه الببلغٌة: االستفهام فً الصحٌحٌن 
40قراءة الحاضر واستشراف المستقبل: اإلسبلم وحوار الحضارات 
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246اإلسبلم ومواجهة الجرٌمة واالنحراف فً المجتمع
170أسلوب الشرط بٌن النحوٌٌن واألصولٌٌن

41األصل والظاهر فً القواعد الفقهٌة
42أصول اإلٌمان

43أصول التربٌة الحضارٌة فً اإلسبلم
44أدلته النقلٌة: أصول فقه اإلمام مالك

171األطفال فً التراث العربً
172اعتراض النحوٌٌن للدلٌل العقلً

45حقٌقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفٌهم: أعمال القلوب
173أعمال المستشرقٌن العربٌة فً المعجم العربً

247إفادة الباحثات فً الجامعات السعودٌة من اإلنترنت فً الحصول على المعلومات
248االقتناء التعاونً للدورٌات األجنبٌة فً مكتبات الجامعات السعودٌة

249األقلٌة المسلمة فً كٌنٌا
174لصشرح المف: اإلقلٌد 

46أقوال أبً عبٌدة فً تفسٌر الطبري وموقفه منها
47دراسة وتحقٌق: المجلس األول. أمالً ابن عبد كوٌه

48هـ 310-224اإلمام أبو جعفر ابن جرٌر الطبري 
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49اإلمام الخطابً وآثاره الحدٌثٌة ومنهجه فٌها
250المفاهٌم والتقنٌات: أمن الشبكات والنظم 

50االنحراف الفكري وعبلقته باإلرهاب
251أهم أسس تربٌة الطفل المسلم وتطبٌقاتها فً المناهج الدراسٌة

175البحث الببلغً والنقدي فً كتاب المآخذ على شراح دٌوان أبً الطٌب المتنبً البن معقل األزدي
325بحوث المإتمر الجغرافً اإلسبلمً األول

324بحوث المإتمر العالمً عن تارٌخ الملك عبد العزٌز بن عبد الرحمن آل سعود
326بحوث ندوة األدب اإلسبلمً 

327الواقع والمستقبل: بحوث ندوة تطوٌر تعلٌم اللغة العربٌة فً الجامعات اإلندونٌسٌة 
328بحوث ندوة دعوة الشٌخ محمد بن عبدالوهاب

دراسة تحلٌلٌة مقارنة بٌن : البرامج اإلخبارٌة فً اإلذاعات الموجهة باللغتٌن الفارسٌة والبشتو
إذاعتً لندن وصوت أمرٌكا

253

52البكاء فً الكتاب والسنة
176"عم"ببلغة البدٌع فً جزء 

53بٌان حقٌقة التوحٌد الذي جاءت به الرسل ودحض الشبهات التً أثٌرت حوله
54بٌان ما ٌفعله الحاج والمعتمر

254دراسة فً الجغرافٌا الحٌوٌة: البٌئة الحٌوٌة لمنطقة الحرم المكً 
177تؤثٌر الكوفٌٌن فً نحاة األندلس
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309مجموعات المخطوطات العربٌة فً مكتبات العالم: تارٌخ التراث العربً 
178تارٌخ العلماء النحوٌٌن من البصرٌٌن والكوفٌٌن وغٌرهم

56أساسه، حكمه، مكانته عند األمة اإلسبلمٌة، العداء له: التارٌخ الهجري 
255المشروع، بناء العمل، اإلنجازات: التؤصٌل اإلسبلمً للعلوم االجتماعٌة 

55تؤصٌل ما أنكره ابن حزم على الفقهاء من خبلل كتابه اإلحكام
57مشروعٌته ومجاالته وضوابطه: تجدٌد الفكر اإلسبلمً

51البرهان فً تناسب سور القرآن
30أحكام النساء

179دراسة فً التماثل واالختبلف: تحلٌل بنٌوي لنص سردي قدٌم 
256التدخل المهنً لخدمة الفرد باستخدام العبلج المعرفً السلوكً مع األطفال المصابٌن بمرض السكري

257(ماتبلب ) تدرٌس المبادئ الرٌاضٌة لبلقتصادٌٌن باستخدام لغة 
258التدٌن والصحة النفسٌة

259التربٌة والتنمٌة فً اإلسبلم
دراسة : التركٌبة السكانٌة وأثرها على األمن الوطنً فً دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة

تطبٌقٌة فً علم اجتماع الجرٌمة والتنمٌة
260

58التصرفات الموقوفة فً الفقه اإلسبلمً
261تصمٌم برنامج عبلجً معرفً سلوكً لتخفٌف مستوى الكدر الزواجً

59م 1408هـ إلى  1351من عام : التطبٌقات العملٌة للحسبة فً المملكة العربٌة السعودٌة 
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262تطبٌقات الوظٌفة االستشارٌة للعبلقات العامة فً منشآت القطاع الخاص بالمملكة العربٌة السعودٌة
263فهد بن عبدالعزٌز آل سعودالملك تطور عمارة وتوسعة المسجد الحرام حتى عهد خادم الحرمٌن 

264التطوٌر المهنً للعاملٌن فً مجال المكتبات والمعلومات
60التعزٌة وأحكامها

61التعٌٌن وأثره فً العقود المالٌة
265التغرٌب الثقافً فً اإلعبلن التجاري 
266التغرٌب فً التعلٌم فً العالم اإلسبلمً
180جمًعا ودراسة: تفسٌر أبنٌة سٌبوٌه ألبً العباس ثعلب

62التفسٌر البسٌط
63تفسٌر القرآن الكرٌم

267تقنٌات االتصاالت وتدفق المعلومات
تقوٌم أداء معلم القرآن الكرٌم فً مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم االبتدائٌة فً منطقة الرٌاض فً ضوء 

الكفاٌات التدرٌسٌة البلزمة
268

64التقوٌم فً الفقه اإلسبلمً
65مع دراسة نقدٌة لموقف المستشرقٌن منه: تمٌز األمة اإلسبلمٌة

66التنصٌر فً األدبٌات العربٌة
67التنظٌم القضائً فً المملكة العربٌة السعودٌة فً ضوء الشرٌعة اإلسبلمٌة ونظام السلطة القضائٌة

269التنمٌة وأثرها على المٌاه فً المملكة العربٌة السعودٌة
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68توثٌق الدٌون فً الفقه اإلسبلمً
181التوجٌه الببلغً آلٌات العقٌدة فً المإلفات الببلغٌة فً القرنٌن السابع والثامن الهجرٌٌن

69توجٌهات اإلسبلم فً نطاق األسرة
270توجٌهات منهجٌة فً التحصٌل العلمً

70ثبلثة األصول والقواعد األربع
182فً علم العربٌة: ثمار الصناعة

183ثنائٌة الواقع والمثال فً شعر أبً العتاهٌة
71الجانب النظري لدالة االستثمار فً االقتصاد اإلسبلمً

من عصر ما قبل اإلسبلم حتى سقوط الدولة العباسٌة : جدولة العصور التارٌخٌة للدول اإلسبلمٌة
دلٌل عمل لخدمة تصنٌف المإلفات العربٌة: م1258/ هـ 656

310

184الجزٌرة العربٌة فً أدب الرحبلت األردي
271الجغرافٌة الطبٌة لمنطقة الرٌاض

185جمهرة أشعار العرب فً اإلسبلم والجاهلٌة
72جهود اإلمام الشوكانً رحمه هللا فً الدعوة واالحتساب
186نموذًجاجامعة اإلمام : جهود المملكة العربٌة السعودٌة فً تعلٌم اللغة العربٌة 

73جوامع كلم القرآن وشواهد اإلعجاز
187جوانب الضعف فً مهارات التعبٌر الشفهً لدى طبلب مرحلة المتوسطة وبرنامج مقترح لعبلجها
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74حسن النٌة وأثره فً العقوبة التعزٌزٌة
272حٌاته ونثره: هـ1407–1352حسن بن عبدهللا آل الشٌخ 

75الحق الخاص فً الحدود و تطبٌقاته
76حقوق اإلنسان فً مجال األسرة من منظور إسبلمً

77حقٌقة دعوة الشٌخ محمد بن عبدالوهاب
78حكم اإلضراب عن الطعام فً الفقه اإلسبلمً

273دراسة مقارنة: الحماٌة اإلجرائٌة لبراءة االختراع 
79وقائع ومبلحظات: حول انتشار اإلسبلم 

80حٌاة الشٌخ محمد بن إبراهٌم آل الشٌخ وآثاره
274خدمات المكتبات والمعلومات للمعاقٌن

188دراسة نقدٌة تحلٌلٌة: خصوصٌة اإلبداع فً الشعر العربً المعاصر 
81دراسة دعوٌة: خطبة الجمعة

82درء تعارض العقل والنقل
189من بداٌة القرن الخامس إلً نهاٌة القرن السابع: الدراسات النحوٌة فً ببلد فارس 

83فً ببلد العرب (1: )دراسات تارٌخٌة من القرآن الكرٌم
84الدروس الحكمٌة للناشئة اإلسبلمٌة

85دراسة تارٌخٌة مقارنة: دعوة الشٌخ محمد بن عبدالوهاب ودعوة الشٌخ عثمان بن فودي 
86دراسة تطبٌقٌة تقوٌمٌة: الدعوة إلى هللا فً المستشفٌات
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87الدعوة إلى هللا فً دور المبلحظة االجتماعٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة
311المإتمرات، مقاالت الدورٌات، الرسائل الجامعٌة، الكتب: النفسدلٌل التؤصٌل اإلسبلمً لعلم 

88دلٌل القرآن الكرٌم
312هـ1420دلٌل مطبوعات الجامعة حتى نهاٌة عام 

275ذكاء الطفل المسلم
89الذكر وأثره فً دنٌا المسلم وآخرته

90رحلة الصدقة
91رعاٌة المسنٌن فً اإلسبلم

190دراسة ببلغٌة تحلٌلٌة: رعاٌة حال المخاطب فً أحادٌث الصحٌحٌن 
276رإٌة نقدٌة لنظرٌات أرسطو طالٌس المنطقٌة

277درة الصحراء: الرٌاض 
329أحكام موضوعٌة أم رإى ذاتٌة: السجل العلمً لندوة التحكٌم العلمً 

330السجل العلمً لندوة العبلقات الثقافٌة السعودٌة الٌابانٌة
331السجل العلمً لندوة كراسً البحث فً المملكة العربٌة السعودٌة

92السداسٌات مستخرجة من مسموعات اإلمام الفراوي
سماحة اإلسبلم فً معاملة غٌر المسلمٌن ونماذج من التعامل االجتماعً فً المملكة العربٌة 

السعودٌة
93

94سوق المال
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95السٌاسة الجنائٌة فً التشرٌع اإلسبلمً
96وصلتها بواقعنا المعاصر[ رضً هللا عنه]السٌاسة القضائٌة فً عهد عمر 

مع دراسة مقارنة ألبرز مإرخً السٌرة المعاصرٌن له فً المشرق : السٌرة النبوٌة عند البٌهقً 
خبلل القرن الخامس الهجري

97

نحو استثمار تٌبوغرافً أمثل فً مواقف تعلم : سٌمٌائٌة الصورة فً كتب تعلٌم اللغة العربٌة 
اللغة العربٌة لمتعلمً اللغة العربٌة الناطقٌن بغٌرها

191

98شخصٌة الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً ضوء المقاٌٌس اإلنسانٌة
192شرح الرضً لكافٌة ابن الحاجب

193شرح اللمع لبلصفهانً
99شرح المختصر فً أصول الفقه

194م2002-1963/ هـ1423-1383: دراسة فً الرإٌة والبنٌة : السعودٌة المعاصرشعر المرأة 
195شعر جهاد الروم حتى نهاٌة القرن الرابع  الهجري فً موازٌن النقد األدبً

278الشعوب اإلسبلمٌة ووسائل التقرٌب بٌنها
100م1935-1865/ هـ 1354-1282: الشٌخ رشٌد رضا  السلفً المصلح 

101الصبر
279الصحافة الجامعٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة

196الصحٌح والضعٌف فً اللغة العربٌة
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102والسنةوصف مفصل للصبلة بمقدماتها مقرون بالدلٌل من الكتاب : الصبلة 
103الصٌام

197دراسة منهجٌة تؤصٌلٌة تٌسٌرٌة: طرٌقة اإلعراب
198المفهوم واإلجراء: ظاهرة العنوان فً شعر العهدٌن الزنكً واألٌوبً 

104ظاهرة رفض السنة وعدم االحتجاج بها
199عثمان بن عفان فً أدب االطفال

200دراسة وتطبٌقا: عدم النظٌر واالحتجاج به  فً النحو و التصرٌف 
201دراسة نقدٌة: عذراء قرٌش فً أدب االطفال 

105العزل عن الوالٌات النٌابٌة فً الفقه اإلسبلمً
106عقد المقاولة

107عقوبة الحرمان المالً فً التشرٌع اإلسبلمً
108عقٌدة أهل السنة والجماعة

109دراسة تارٌخٌة استقرائٌة تحلٌلٌة: علم أصول الفقه من التدوٌن إلى نهاٌة القرن الرابع الهجري 
202المحتوى والخطاب والداللة: علم السرد

203علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة

204علم اللغة النفسً
دراسة وصفٌة مٌدانٌة على مإسستٌن خٌرٌتٌن فً المملكة العربٌة : المإسسًالعمل الخٌري 

السعودٌة
280
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281العناصر الطباعٌة اإلسبلمٌة واستخداماتها التطبٌقٌة فً طباعة المصاحف الشرٌفة
282دراسة مٌدانٌة: عوامل االستفادة من خدمات المإسسات العبلجٌة الخاصة 

110كتاب الطهارة: عٌون األدلة فً مسائل الخبلف بٌن فقهاء األمصار 
111الغاٌة عند األصولٌٌن وأثرها فً الفقه

205دراسة نقدٌة: فتح األندلس فً أدب األطفال 
112الفتح الربانً فً عبلقة القراءات بالرسم العثمانً

113فضل  والة األمر وحقهم على الرعٌة
الفقه اإلسبلمً فً عهد أبناء الملك عبدالعزٌز وسعود وفٌصل وخالد وخادم الحرمٌن 

م 1419هـ حتى عام  1373من عام : الشرٌفٌن الملك فهد بن عبدالعزٌز 
114

هـ حتى عام  1319من عام : الفقه اإلسبلمً فً عهد الملك عبدالعزٌز رحمه هللا
م 1373

115

283دراسة تحلٌلٌة: األسعار والنقود: الفكر االقتصادي عند ابن خلدون 
284مراجعات فً المفهوم واألسباب والهوٌة واألوزار: فكر التصدي لئلرهاب 

206فن السٌرة فً التراث العربً
313فهارس معجم األماكن الواردة فً المعلقات العشر

جامعة اإلمام  -الفهرس الوصفً للمنشورات االستشراقٌة المحفوظة فً مركز البحوث 
محمد بن سعود اإلسبلمٌة

314
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الفهرس الوصفً لمخطوطات الشٌخ عبدهللا بن عبداللطٌف  آل الشٌخ المحفوظة فً المكتبة 
المركزٌة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة

315

الفهرس الوصفً لمخطوطات العسافً المحفوظة فً المكتبة المركزٌة بجامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسبلمٌة

316

116فً موكب السٌرة النبوٌة
117قاعدة األصل فً األشٌاء اإلباحة

207قراءات فً علم اللغة التطبٌقً
118القرائن عند األصولٌٌن

208دراسة نظرٌة تطبٌقٌة: القرٌنة الصوتٌة فً النحو العربً 
209القصٌدتان الدالٌتان المنسوبتان إلى األمٌر الصنعانً

285دراسة فً ترتٌب األولوٌات: القضاٌا االقتصادٌة فً الصحف السعودٌة
210"هـ437المتوفى سنة "لمكً القٌسً ( الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة)القضاٌا النحوٌة فً كتاب 

211(هـ421ت )قضاٌا النقد األدبً فً مقدمة شرح حماسة أبً تمام للمرزوقً 
119دراسة تحلٌلٌة تفسٌرٌة: قضاٌا وأقضٌة من القصص القرآنً 

120توعٌة، موعظة، أحكام: القول السدٌد فً الزواج السعٌد 
121دراسة تؤصٌلٌة على كتاب األم: القٌاس عند اإلمام الشافعً 

122قٌمة العمل فً اإلسبلم وفً الفكر الوضعً المعاصر
212كشاف توهٌمات الفٌروزابادي فً قاموسه الجوهري فً صحاحه
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123موردها وداللتها: كلمة الحق فً القرآن الكرٌم 
286كٌف تنمً ذكاءك االنفعالً؟

213ما ٌعّول علٌه فً المضاف والمضاف إلٌه
124مجموعة رسائل فً التوحٌد واإلٌمان

287محاضرات فً تارٌخ العلوم
125دراسة وتقوًٌما: محاوالت التجدٌد فً أصول الفقه ودعواته 

126المحصول فً علم أصول الفقه
288م 1837-1817/ هـ  1253-1232محمد بل والدولة الصكتٌة فً عهده 

127مصلح مظلوم ومفترى علٌه: محمد بن عبدالوهاب 
128مختصر زاد المعاد لئلمام ابن قٌم الجوزٌة

214منذ نشؤته إلى آخر القرن الرابع الهجري: المخطوط العربً 
215أسسه، أهدافه، وسائطه: مدخل إلى أدب الطفولة 

129المدخل إلى السٌاسة الشرعٌة
216مدخل إلى المناهج النقدٌة فً التحلٌل األدبً

289مدخل إلى تربٌة وتعلٌم المعاقٌن عقلٌـًا
130المدد الشرعٌة فً العبادات والمعامبلت

290مدى مبلءمة تعلٌم الخدمة االجتماعٌة لممارستها مع المرضى فً المجتمع السعودي
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131تعلٌمها وعملها فً الشرٌعة اإلسبلمٌة: المرأة 
291هـ 1373–1343مرافق الحج وخدماتها المدنٌة فً عهد الملك عبدالعزٌز 

دراسة فً جغرافٌة : مراكز استقطاب الخدمات الرٌفٌة ودورها فً تنمٌة القرى فً منطقة حائل
الرٌف

292

217مسائل الخبلف النحوٌة فً ضوء االعتراض على الدلٌل النقلً
132دراسة نقدٌة: المستشرقون الناطقون باإلنجلٌزٌة 

133مسإولٌة حمل الدٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة
المشكبلت العلمٌة واإلدارٌة التً تواجه أعضاء هٌئة التدرٌس فً جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسبلمٌة
293

294المعالجة الصحفٌة ألحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعٌاتها فً الصحف السعودٌة
218معجم األلفاظ العربٌة فً اللغة الفارسٌة

219معجم األلفاظ العربٌة فً لغة الهوسا
220معجم األماكن الواردة فً المعلقات العشر

221معجم األمثال العربٌة
222عربً -إنجلٌزي : معجم المصطلحات الطبٌة 

223معجم المصطلحات فً علمً التجوٌد والقراءات
224معجم تراكٌب األلفاظ العربٌة فً اللغة األردٌة

134معرفة أصحاب أٌوب السختٌانً
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225المقتصد فً شرح التكملة
دراسة فً قدرة القراء على قراءة النصوص الصحفٌة وفهمها : مقروئٌة الصحف السعودٌة 

والعوامل المإثرة فً ذلك
295

296اآلفاق المرتقبة ووقائع التطبٌق: المكتبة اإللكترونٌة 
297مبلمح عن النشاط التنصٌري فً الوطن العربً

298حقائق وأرقام: المملكة العربٌة السعودٌة والعمل اإلغاثً 
299من قضاٌا البحث العلمً فً الجامعات السعودٌة

بحوث ومحاضرات وأوراق عمل ومقاالت متنوعة عن جامعة اإلمام محمد : من وحً الجامعة
بن سعود اإلسبلمٌة ونشاطاتها العلمٌة المختلفة

332

300مناهج البحث العلمً المستعملة فً دراسة فصول تعلٌم اللغة الثانٌة
226مناهج البحث فً اللغة المرحلٌة لمتعلمً اللغة األجنبٌة

333منتدى الشراكة المجتمعٌة فً مجال البحث العلمً فً المملكة العربٌة السعودٌة
334، صناعة البحث العلمً فً المملكة2. منتدى الشراكة المجتمعٌة فً مجال البحث العلمً
335، البحث العلمً والتبادل المعرف3ً. منتدى الشراكة المجتمعٌة فً مجال البحث العلمً
336، النزاهة العلمٌة4. منتدى الشراكة المجتمعٌة فً مجال البحث العلمً
135المنقوالت الدٌنٌة واالجتماعٌة من منظور إسبلمً

136منهاج السنة النبوٌة
137منهج اإلمام أبً القاسم البغوي فً إعبلل األحادٌث

373



138منهج السمٌن الحلبً فً التفسٌر فً كتابه الدر المصون
139موجب القتل فً الفقه اإلسبلمً

301تعرٌف موجز: الموسوعة الجغرافٌة للعالم اإلسبلمً 
140موقف المستشرقٌن من الحضارة اإلسبلمٌة بٌن االستمداد والتؤصٌل

302مٌسرات البحث العلمً عند المسلمٌن
227نشؤتها، إشكاالتها، حصاد تجربتها(: قصٌدة النثر)النثٌرة 

337ندوة تطوٌر البرامج الدٌنٌة فً تلفزٌونات الخلٌج بالتعاون بٌن الجامعة وجهاز تلفزٌون الخلٌج
141نزع الملكٌة الخاصة وأحكامها فً الفقه اإلسبلمً

303دراسة مقارنة: وسائل النشاط اإلداري : النظام اإلداري
338نظام القضاء فً اإلسبلم

142نظام حماٌة حقوق المإلف فً المملكة العربٌة السعودٌة وفق ضوابط الشرٌعة اإلسبلمٌة
143الكفالة: نظرٌة الضمان الشخصً 

144النفس البشرٌة كما تحدث عنها القرآن

228النقد الروائً العربً وقضاٌا المرجع
229النقد النحوي والصرفً عند قدامى النقاد

230دراسة نقدٌة: النهضة األوربٌة فً أدب األطفال 
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304هجرة العلماء من العالم اإلسبلمً
231الواحدي النحوي من خبلل كتابه البسٌط

232الوافً بمعرفة القوافً

دراسة التجاهات أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة : واقع البحث العلمً فً الجامعات 
اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة

305

306دراسة مٌدانٌة: واقع الخدمات المكتبٌة العامة لؤلطفال فً منطقة الرٌاض 
145واقعٌة التشرٌع اإلسبلمً وآثارها
146وجوب تحكٌم الشرٌعة اإلسبلمٌة

:  الوحدة السٌاقٌة للسورة فً الدراسات القرآنٌة فً القرنٌن الثامن والتاسع الهجري 
دراسة ببلغٌة فً التراث العربً

147

148الوسائل التعلٌمٌة فً السنة النبوٌة
149وصاٌا إسبلمٌة فً أدب الذرٌة

150وصاٌا مهمة للشباب
151الوصٌة

233ٌحٌى بن طالب الحنفً حٌاته وشعره
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كشاف مؤلفي الكتب الرتاثية حمل البحح والتحكيل

الصفحــــــــةاســــــم المؤلف 
63هـ 688ابن أبً الربٌع عبٌدهللا بن أحمد بن عبٌدهللا القرشً اإلشبٌلً السبتً، ت 

51هـ 708ابن الزبٌر، أحمد بن إبراهٌم، ت 
30هـ724ابن العطار، عبلء الدٌن أبو الحسن بن إبراهٌم، ت 

110هــ397ت ابن القصار، أبو الحسن علً بن عمرو بن أحمد البغدادي المالكً، 
136، 82هـ728ابن تٌمٌة، أبو العباس تقً الدٌن أحمد بن عبدالحلٌم بن تٌمٌة، ت 

55هـ456ابن حزم، أبو محمد علً بن أحمد، ت 
47هـ432ابن عبد كوٌه، على بن ٌحٌى، ت 

128هـ751ابن قٌم الجوزٌة، محمد بن أبً بكر، ت 
180هـ291أبو العباس ثعلب، أحمد بن ٌحٌى، ت 

185هـ  170زٌد القرشً، محمد بن أبً الخطاب، ت  وأب
232هـ   776األصبحً األندلسً، أحمد بن محمد، ت 
31هـ631اآلمدي، علً بن أبً علً بن محمد، ت 

193هـ 543الباقولً، أبو الحسن علً بن الحسٌن ، ت 
178هـ442التنوخً، أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر ، ت 

225هـ471الجرجانً، عبدالقاهر بن عبدالرحمن، ت 
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174هـ 700الجندي، أحمد بن محمود، ت 
182هـ490الدٌنوري، أبو عبدهللا الحسٌن بن موسى، ت 

126هـ 606الرازي، فخر الدٌن محمد بن عمر، ت 
192هـ686الرضً اإلستراباذي، محمد بن الحسن، ت 

138هـ756السمٌن الحلبً، أحمد بن ٌوسف، ت 
121هـ767الشافعً، محمد بن إدرٌس، ت 
46هـ310الطبري، محمد بن جرٌر، ت 

212هـ817الفٌروزابادي، محمد بن ٌعقوب، ت 
99هـ710قطب الدٌن الشٌرازي، أبو الثناء محمود بن مسعود بن مصلح، ت 

210هـ437القٌسً، مكً بن أبً طالب، ت 
175هـ 354المتنبً، أحمُد بن الحسٌن، ت 

213هـ 1111المحبً، محمد األمٌن بن فضل هللا، ت 
211هـ421المرزوقً، أبو علً أحمد بن محمد، ت 

231، 62هـ 468الواحدي، أبو الحسن علً بن أحمد بن محمد ، ت 
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كشاف عناوين الكتب الرتاثية حمل البحح والتحكيل

الصفحــــــةالعنوان 
30أحكام النساء، لعبلء الدٌن بن العطار 
55اإلحكام فى أصول األحكام، البن حزم
31اإلحكام فً أصول األحكام، لآلمدي 

174اإلقلٌد شرح المفصل، لتاج الدٌن الجندي
121األم ، لئلمام الشافعً
47أمالً ابن عبد كوٌه

51البرهان فً تناسب سور القرآن، البن الزبٌر الثقفً
178تارٌخ العلماء النحوٌٌن من البصرٌٌن والكوفٌٌن وغٌرهم، ألبى المحاسن التنوخً المعري

180تفسٌر أبنٌة سٌبوٌه، ألبً العباس ثعلب
231، 62التفسٌر البسٌط،  ألحمد بن محمد الواحدي 

46تفسٌر الطبري المعروف بجامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن، لمحمد بن جرٌر الطبري 
63تفسٌر القرآن الكرٌم، البن أبً الربٌع

182ثمار الصناعة، للدٌنوري
185جمهرة أشعار العرب فً الجاهلٌة واإلسبلم، ألبً زٌد القرشً
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212الجوهري فً صحاحه، للفٌروزابادي
211حماسة أبً تمام، للمرزوقً

138الدر المصون، للسمٌن الحلبً
82درء تعارض النقل والعقل، البن تٌمٌة

175دٌوان أبً الطٌب المتنبً 
128زاد المعاد فً هدي خٌر العباد، البن قٌم الجوزٌة

192شرح الرضً لكافٌة ابن الحاجب
193شرح اللمع ، لؤلصفهانً

99شرح المختصر فً أصول الفقه، لقطب الدٌن الشٌرازي
110عٌون األدلة فً مسائل الخبلف بٌن فقهاء األمصار، البن القصار
213ما ٌعّول علٌه فً المضاف والمضاف إلٌه، لمحمد األمٌن المحبً

126المحصول فً علم أصول الفقه، لفخر الدٌن الرازي
225المقتصد فً شرح التكملة، لعبدالقاهر الجرجانً

136منهاج السنة النبوٌة، البن تٌمٌة
210الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة، لمكً القٌسً  

232الوافً بمعرفة القوافً، ألبً العباس األندلسً
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كشاف املوضوعات

الصفحــــــةالموضــــوع
188اإلبداع 

283هـ1332ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، ت 
239، 17هـ751ابن قٌم الجوزٌة، محمد بن أبً بكر، ت 

19اتخاذ القرار بالمصلحة
244االتصال التسوٌقً 

23االجتهاد
24(  فقه إسبلمً)االحتٌاط 

294األحداث السٌاسٌة
25أحكام الزٌنة 

27(فً القرآن الكرٌم)األحكام الفقهٌة 
29أحكام المشاع 

156األخفش 
239األخبلق 

91، 90األخبلق اإلسبلمٌة
33األخوة اإلسبلمٌة 

380



159األدب األردي اإلسبلمً
326األدب اإلسبلمً 

215، 205، 201، 199، 165أدب األطفال
160األدب األفغانً اإلسبلمً

161االدب األندونٌسً اإلسبلمً
162األدب األوزبكً اإلسبلمً

163األدب التركً اإلسبلمً
184أدب الرحبلت

164األدب السواحلً اإلسبلمً
166أدب الهوسا اإلسبلمً

89األدعٌة واألذكار
34األرش 

35أركان اإلسبلم
284، 241، 50اإلرهاب

157، 36اإلرهاب الفكري
71االستثمار 
39(قواعد فقهٌة)االستثناء 

381



، 140، 173، 132، 65، 37، 21االستشراق
314

169(ببلغة)االستفهام 
76، 69األسرة

122اإلسبلم والعمل
40اإلسبلم وحوار الحضارات 

255إسبلمٌة العلوم 
، 118، 111، 109، 99، 44، 31أصول الفقه

125 ،126 ،170   
78اإلضراب عن الطعام

73إعجاز القرآن
197اإلعراب

305، 293أعضاء هٌئة التدرٌس 
265اإلعبلنات التجارٌة 

45أعمال القلوب
247اإلفادة من المعلومات

285االقتصاد
283، 71االقتصاد اإلسبلمً
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249األقلٌات اإلسبلمٌة
17اإللهٌات

65األمة اإلسبلمٌة
250أمن المعلومات
260األمن الوطنً

247، 238اإلنترنت
246نحرافاال
50الفكري نحراف اال

93أهل الذمة
42اإلٌمان

314، 312، 311ببلٌوجرافٌات
336-333، 305، 299البحث العلمً

302البحث العلمً عند المسلمٌن
273براءات االختراع 
253البرامج اإلخبارٌة 

253البرامج اإلذاعٌة
337، 242البرامج التلٌفزٌونٌة
242البرامج الحوارٌة 

383



337البرامج الدٌنٌة 
52البكاء

176ببلغة البدٌع 
190، 169ببلغة الحدٌث النبوي الشرٌف

181، 175الببلغة العربٌة
181، 176، 147ببلغة القرآن الكرٌم

254البٌئة الحٌوٌة 
310، 79التارٌخ اإلسبلمً

287تارٌخ العلوم
335التبادل المعرفً

223التجوٌد
270التحصٌل العلمً

146تحكٌم الشرٌعة اإلسبلمٌة
329التحكٌم العلمً 
216التحلٌل األدبً
206، 171التراث العربً
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، 251، 150، 149، 84، 43التربٌة اإلسبلمٌة
259 ،275

43التربٌة الحضارٌة 
289تربٌة المعاقٌن عقلٌـًا

323تطبٌق الحدود 
264التطوٌر المهنً 
187التعبٌر الشفهً 

60التعزٌة 
290تعلٌم الخدمة االجتماعٌة

257تعلٌم الرٌاضٌات
300تعلٌم اللغة الثانٌة

327، 203، 191، 186تعلٌم اللغة العربٌة 
131تعلٌم المرأة

289تعلٌم المعاقٌن عقلٌـًا
61التعٌٌن 

266التغرٌب التعلٌمً 

385



265التغرٌب الثقافً
138، 83، 63، 62، 46تفسٌر القرآن الكرٌم
144، 123، 52التفسٌر الموضوعً

267تقنٌات المعلومات واالتصاالت
64، 56التقوٌم الهجري

297، 66التنصٌر 
67التنظٌم القضائً 

269، 259التنمٌة
292تنمٌة القرى

68توثٌق الدٌون 
327الجامعات اإلندونٌسٌة 

299، 247الجامعات السعودٌة
، 312، 305، 293، 186، 165جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة

332 ،337
246الجرٌمة

184الجزٌرة العربٌة 
325الجغرافٌا

254الجغرافٌا الحٌوٌة
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292جغرافٌة الرٌف
271الجغرافٌة الطبٌة 

195الجهاد
337جهاز تلفزٌون الخلٌج

54، 32الحج
104حجٌة السنة النبوٌة الشرٌفة

75الحدود الشرعٌة
254الحرم المكً

72، 59الحسبة
74حسن النٌة 

272هـ1407حسن بن عبدهللا آل الشٌخ، ت 
140الحضارة اإلسبلمٌة

76حقوق اإلنسان
273، 142حقوق الملكٌة الفكرٌة

142حقوق المإلف 
40حوار الحضارات
292الخدمات الرٌفٌة 

387



282الخدمات الطبٌة
306، 274خدمات المعلومات
256، 240الخدمة االجتماعٌة

290الخدمة االجتماعٌة للمرضى 
243الخصوصٌة 
81خطبة الجمعة

87، 86، 81، 72الدعوة اإلسبلمٌة
328، 127، 85، 77الدعوة السلفٌة

217الدلٌل النقلً
87دور المبلحظة االجتماعٌة 
248الدورٌات العلمٌة األجنبٌة

288الدولة الصكتٌة 
133الدٌة 

275الذكاء 
286الذكاء االنفعالً
158الرسم اإلمبلئً 
112الرسم العثمانً

388



91رعاٌة المسنٌن
23رعاٌة المصلحة ودرء المفسدة 

155الرواٌات اإلسبلمٌة
228الرواٌات العربٌة

277الرٌاض
261، 120الزواج
260السكان

148، 137، 134، 92، 52، 49السنة النبوٌة الشرٌفة
94سوق المال

95السٌاسة الجنائٌة 
129، 113السٌاسة الشرعٌة

96السٌاسة القضائٌة 
206السٌرة الذاتٌة

128، 116، 98، 97السٌرة النبوٌة 
150الشباب

244الشركات السعودٌة
262شركات القطاع الخاص

146، 145، 95، 67الشرٌعة اإلسبلمٌة

389



، 194، 188، 185، 183، 175الشعر العربً
195 ،198 ،209 ،227 ،232 ،

233 ،313
278الشعوب اإلسبلمٌة 

18شهر رمضان
72هـ1250الشوكانً، محمد بن علً، ت 

101الصبر
279الصحافة الجامعٌة 

258الصحة النفسٌة
238الصحف اإللكترونٌة

295، 294، 285، 238الصحف السعودٌة
، 192، 182، 180، 177، 174الصرف العربً

193 ،200 ،229
102الصبلة 

334صناعة البحث العلمً
241الصهٌونٌة

103، 18الصٌام
222الطب
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281الطباعة
48هـ 310-224الطبري، جعفر ابن جرٌر ، 

256، 251، 171الطفولة
110الطهارة

304، 301، 266العالم اإلسبلمً
28، 26العبادات

199(رضً هللا عنه)عثمان بن عفان 
85هـ 1232عثمان بن فودي، ت 

105العزل عن الوالٌات النٌابٌة 
106عقد المقاولة

107، 74فقه إسبلمً–العقوبات 
22(فقه إسبلمً)العقود 

61، 38العقود المالٌة
، 136، 124، 108، 82، 70، 53العقٌدة اإلسبلمٌة

181
261، 256العبلج المعرفً السلوكً

330العبلقات الثقافٌة 
262العبلقات العامة
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260علم اجتماع التنمٌة
260علم اجتماع الجرٌمة 

207، 203علم اللغة التطبٌقً 
204علم اللغة النفسً

311علم النفس 
255العلوم االجتماعٌة

88، 51علوم القرآن الكرٌم
263عمارة المسجد الحرام وتوسعته

96(رضً هللا عنه)عمر بن الخطاب 
54العمرة

298العمل اإلغاثً 
280، 240العمل التطوعً

131عمل المرأة 
241، 157العنف

243العولمة
، 114، 78، 68، 64، 58، 55الفقه اإلسبلمً

115
57الفكر اإلسبلمً
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316، 315فهارس المخطوطات
313فهارس المعاجم

223، 112القراءات القرآنٌة
118القرائن 

208القرٌنة الصوتٌة 
119قصص القرآن الكرٌم 

227قصٌدة النثر
338القضاء فً اإلسبلم

117، 41القواعد الفقهٌة
121القٌاس 

331كراسً البحث العلمً
143الكفالة

226اللغات األجنبٌة
257(ماتبلب ) لغة 

224اللغة األردٌة
196اللغة العربٌة

218اللغة الفارسٌة
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219لغة الهوسا
246المجتمع اإلسبلمً

337، 260، 155مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة
288هـ  1253-1232محمد بل ، 

80هـ 1389محمد بن إبراهٌم آل الشٌخ، ت 
328، 127، 85، 77هـ1206محمد بن عبدالوهاب بن سلٌمان آل مشرف التمٌمً، ت 

100هـ 1354محمد رشٌد رضا، ت 
309، 214المخطوطات العربٌة 

268مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم
130المدد الشرعٌة 

30المرأة
194المرأة السعودٌة 

291مرافق الحج 
237المراكز الحضرٌة 

256مرض السكري
314جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة -مركز البحوث 

86المستشفٌات
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239مسكوٌه
28(فقه إسبلمً)المسنون 

281المصحف الشرٌف
220معاجم األماكن 
221معاجم األمثال 

301المعاجم الجغرافٌة
-222، 219، 218، 212، 173المعاجم اللغوٌة 

224
313، 220المعلقات العشر

268معلمو القرآن الكرٌم
225المقروئٌة

26(  فقه إسبلمً)المكان 
306مكتبات األطفال

296المكتبات اإللكترونٌة 
264، 248، 245المكتبات السعودٌة
316، 315جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة -المكتبة المركزٌة 

324، 291، 115هـ1373الملك عبد العزٌز بن عبد الرحمن آل سعود، ت 
141الملكٌة الخاصة 
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300، 226مناهج البحث العلمً 
251المناهج الدراسٌة

276المنطق األرسطً
135المنقوالت االجتماعٌة 

135المنقوالت الدٌنٌة
139موجب القتل 

280، 240المإسسات الخٌرٌة 
282المإسسات العبلجٌة الخاصة 

269المٌاه
، 172، 170، 168، 167، 156النحو العربً

174 ،177 ،178 ،180 ،182 ،
189 ،192 ،193 ،200 ،208 ،
210 ،213 ،217 ،225 ،229 ،

231 
336النزاهة العلمٌة
303النظام اإلداري

143نظرٌة الضمان الشخصً 
157النظرٌة النقدٌة األدبٌة
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245النظم اآللٌة للمكتبات
338، 67النظم القضائٌة
144النفس البشرٌة 

، 202، 195، 179، 175، 157النقد األدبً
211 ،216 ،228

229النقد الصرفً
229النقد النحوي 

230النهضة األوربٌة 
304هجرة العقول

20الوثنٌة الٌونانٌة
148الوسائل التعلٌمٌة

151الوصٌة
262الوظائف االستشارٌة

45الوعظ واإلرشاد
233هـ180ٌحٌى بن طالب الحنفً، ت 

397



398

(وقفة)
  :بعد أما وصحبه، آله وعلى محمد نبٌنا على والسالم والصالة وحده، هلل الحمد

 بٌن نضعه (م2017 -هــ1438 األولى الطبعة) اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام بجامعة العلمً البحث عمادة إصدارات دلٌل فهذا

.العلمً البحث عمادة فً ممثلة الجامعة طبعته ما معرفة فً رائدهم لٌكون الباحثٌن أٌدي

 ما حسب تعالى هللا بفضل مستمر اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة فً العلمً النشر أن الباحثٌن معاشر على ٌخفى ال ومما

 إصدار ٌحتم ما وهذا ،2030 السعودٌة العربٌة المملكة رؤٌة ضوء فً بحثٌة أولوٌات من وضعته وما أهداف من الجامعة رسمته

   .الدلٌل من األولى الطبعة إصدار بعد نشره استجد ما لتحصر الدلٌل هذا من الحقة طبعات

 منذ العمادة إصدارات لكل الكامل الشامل والحصر االستقصاء ومحاولة والتصحٌح المراجعة فً بذلت التً الجهود من الرغم وعلى

 لهم نشرت الذٌن الكرام الباحثٌن ندعو فإننا هنا ومن النقص، ٌعترٌه بشرٌا عمال ٌظل ذلك أن إال الدلٌل هذا صدور وقت حتى نشأتها

 عبر العلمً إنتاجهم عن بإفادتنا ٌتفضلوا أن الدلٌل هذا فً ترد ولم العلمً البحث عمادة طرٌق عن كتب أو بحوث أو علمٌة رسائل

 القادمة الطبعة فً العلمٌة أعمالهم تدرج حتى العلمً البحث عمادة زٌارة أو الهاتفً االتصال أو العلمً البحث لعمادة الشبكً البرٌد

.تعالى هللا شاء إن الدلٌل، هذا من

.والتوفٌق الهداٌة تعالى وباهلل وجل، عز هلل خالصة أعمالنا ٌجعل وأن الجهود، فً ٌبارك وأن الدلٌل، بهذا ٌنفع أن تعالى هللا نسأل
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