
 جدول بالكتب املوجودة يف مكتبة املعهد العايل للقضاء

 

 الرقم التاريخ املرحلة الباحث العنوان

حصانات وامتيازات املمثلني السياسيني يف الفقه 
 0 0 الدكتوراه عبد اجمليد بن علي موسى البلوي اإلسالمي والقانون الدويل

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
وكنزالفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر الفرائد 

السعدي من بداية قوله يف باب الربا والصرف يف 
مسألة ـ والجيوز بيع احملاقلة ... إخل تنبية قولة 

ويف بيعة بغري جنسه  إىل قولة يف باب الرهن يف 
 0 0 املاجستري   جواز رهن املصحف ـ تنبية ظاهر كل

 0 0 املاجستري بن حميميد العتييبفهد  ملك املفعة يف الفقه اإلسالمي

 0 0 املاجستري ابراهيم بن عبدهللا صاحل القصري أحكام ولد الزنا

 0 0 املاجستري ابراهيم بن عبدهللا ابراهيم السعدان اجلزاءات يف العقود اإلدارية يف الفقه والنظام

 0 0 املاجستري عمر بن محد علي العقيل أحكام االبن يف غري العبادات واملعامالت

 0 0 املاجستري زايد بن مبارك عبدهللا الزايد الضبط اإلداري بني الفقه والنظام

 0 0 املاجستري عبداحملسن بن ابراهيم عبدهللا البليهي أحكام زيارة األماكن وآداهبا يف الفقه اإلسالمي

 0 0 املاجستري إبراهيم بن عبدهللا صاحل القصري أحكام ولد الزنا

 0 0 املاجستري سلطان بن حممد عبدالعزيز آل سعود واجبات اإلمام

 0 0 املاجستري   فقه اإلمام ابن سريين يف كتاب الصالة

التطبيقات الفقهية لقاعدة (اليقني ال يزول 
بالشك)       والقواعد املندرجة حتتها يف فقه 

 0 0 املاجستري خالد بن حممد اخلليوي األسرة

 0 0 املاجستري   ابن املنذر يف كتابهدراسة إمجاعات 

التطبيقات الفقهية لقاعدة الساقط ال يعود يف 
 0 0 املاجستري حممد بايزيد بن حممد مسلم املعامالت املالية



 0 0 املاجستري إبراهيم بن عبدهللا إبراهيم السعدان اجلزاءات يف العقود اإلدارية يف الفقه والنظام

 0 0 املاجستري فهد بن حيىي حممد العماري الفقه اإلسالمي أحكام التشبه بالكفار يف

 1 1388 املاجستري سامل بن حممد بن سامل السامل يسر اإلسالم

 2 1388 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالرمحن الربيعة القسطاس يف حكم العمل بالقياس

 3 1388 املاجستري سليمان بن قاسم الفيفي اخلالفة اإلسالمية

 3 1388 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز الزايد اجلهاد يف اإلسالمطبيعة 

 4 1388 املاجستري صاحل بن عبدالعزيز بن إبراهيم املنصور موقف اإلسالم من اخلمر

 4 1388 املاجستري صاحل بن غامن السدالن التحقيق واإليضاح يف شروط النكاح

 {1} 1389 املاجستري محود بن عبدالعزيز الفايز األسرة يف اإلسالم

 2 1389 املاجستري سعود بن سعد الدريب الشركات يف الفقه اإلسالمي والتشريع الوضعي

 3 1389 املاجستري عبدهللا بن حممد بن إسحاق أل الشيخ الطالق السين والبدعي

 4 1389 املاجستري صاحل بن حممد اللحيدان اإلقرار يف الشريعة

 5 1389 املاجستري النجيدي صاحل بن حممد مشول الشريعة

 {6} 1389 املاجستري عبدالرمحن بن عبدالعزيز الكلية اإلستدالل

 7 1389 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا الدرويش املصاحل املرسلة يف لشريعة اإلسالمية

 {8} 1389 املاجستري عبد العزيز بن إبراهيم اهلوبش أقتضاء النهي الفساد

 {9} 1389 املاجستري عبدالعزيز بن صاحل التوجيري تعليل األحكام

 {11} 1389 املاجستري عبدهللا بن سليمان املنيع حقيقة الورق النقدي

 12 1389 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن الراشد الديات يف اإلسالم

 13 1389 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدالسالم تعدد الزوجات

 15 1389 املاجستري عبدهللا بن حممد العجالن اإلجتماعي يف اإلسالمالتكافل 

 17 1389 املاجستري غيهب حممد الغيهب التعزير يف الشريعة

 18 1389 املاجستري حممد بن إبراهيم القعود املوارد املالية للدولة اإلسالمية

 19 1389 املاجستري حممد بن إبراهيم اهلويش االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية

 20 1389 املاجستري حممد بن عبدهللا األمري القسامة

 21 1389 املاجستري مسفر بن ناصر البحري موقف الشريعة من التأمني

 {22} 1389 املاجستري علي بن حسن العنزان التعارض والرتجيح

 1 1390 املاجستري إبرهيم بن محد السلطان النرباس على مسالك علة القياس

 {3} 1390 املاجستري سليمان بن إبراهيم الرشودي يف الزواج الوالية



 4 1390 املاجستري محد بن عبدالرمحن اجلنيدل نظرية التملك يف اإلسالم

 5 1390 املاجستري محد بن حممد احلناكي مكافحة جرمية الزنا يف اإلسالم

 6 1390 املاجستري صاحل بن عبدالرمحن األطرم جرمية احلرابة وعقوبتها يف اإلسالم

أخبار األحاد يف احلديث النبوي ـ حجيتها 
 8 1390 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين مفادها, العمل مبوجبها

 9 1390 املاجستري عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي جممل أسباب أختالف الفقهاء

 11 1390 املاجستري حممد بن محود الراجحي الوقف يف الشريعة اإلسالمية

 12 1390 املاجستري حممد لقمان حممد بارك هللا السلفي حجية السنة والرد على شبه املنكرين

 13 1390 املاجستري حممد بن مرزوق املعيتق االستفادة من أحكام الشهادة

 14 1390 املاجستري حممد بن أمحد العسكري املرأة بني السفور واحلجاب

 18 1390 املاجستري علي بن حممد الرتكي اإلجارة واألجور يف الشريعة

 19 1390 املاجستري حممد بن حسن اهلاليل أحكام الوصية يف اإلسالم

 33 1390 املاجستري إبراهيم بن عبدهللا بن حممد الناصر مكافحة اجلرمية

 {1} 1391 املاجستري سعد بن حمماس املخيمر اجلناية على ما دون النفس

 2 1391 املاجستري محود بن سليمان االحم اإلسالميةالشفعة يف الشريعة 

 {2} 1391 املاجستري سعد بن حممد الرشيد الربا وموقف اإلسالم منه

 3 1391 املاجستري راشد بن عيسى اخلنني النسخ يف الشريعة اإلسالمية

 {8} 1391 املاجستري عبدالرمحن بن إبراهيم العريين مكافحة جرمية السرقة

 12 1391 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عثمان السعيد املقاصد يف الشريعةاعتبار 

 13 1391 املاجستري حممد بن سعد عبدهللا السعدان عقوبة اإلعدام بني الشريعة والقانون

 14 1391 املاجستري عبدالعزيز بن حممد بن سعد محري نظام احلجر املايل يف اإلسالم

 15 1391 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن بن حممد التوجيري العاقلة وما حتمله

 16 1391 املاجستري ناصر بن إبراهيم احلبيب السلم حبث مقارن

 18 1391 املاجستري حممد بن عبدالرمحن السدحان الرسالة يف حتقيق الضمان والكفالة

 31 1391 املاجستري أمحد بن علي سري مباركي العرف وأثره يف الشريعة والقانون

 32 1391 املاجستري سليمان بن دحيان احلريب القضاء يف اإلسالم وما يتصل به من مباحث

 33 1391 املاجستري عبدالرمحن بن محود بن سعد الدويش أحكام املهور يف اإلسالم

اإلستئذان يف العالقات اخلاصة مواضعه 
 34 1391 املاجستري صاحل السمحان علي بن عبداللطيف بن وأحكامه يف الفقه اإلسالمي



الرهن يف الشريعة اإلسالمية ـ مقارنا بالقانون 
 34 1391 املاجستري علي بن عبدهللا اجلمعة الوضعي

 35 1391 املاجستري عبدهللا بن دخيل هللا بن شبيب املطلق اخليار يف البيع يف الشريعة اإلسالمية

 3 1392 املاجستري عبدهللا بن سليمان العبيدان عقوبة جرمية القذف يف الشريعة اإلسالمية

 {4} 1392 املاجستري سامل بن عبدهللا الدخيل العدالة يف اإلسالم

 4 1392 املاجستري سامل بن عبدهللا السامل شروط صحة النكاح

 7 1392 املاجستري عبدهللا بن ناصر النويصر أحكام اهلبة والعطية يف الشريعة اإلسالمية

 {8} 1392 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي وما يتعلق بهالتقليد 

 9 1392 املاجستري عبدالعزيز بن حممد املهيزع النفقات الواجبة يف الشريعة اإلسالمية

 9 1392 املاجستري حممد بن مشاري املعمر الصلح يف الشريعة اإلسالمي

 15 1392 املاجستري حممد بن عبداللطيف الالحم البيوع املنهي عنها

 15 1392 املاجستري حممد بن عبداللطيف الالحم البيوع املنهي عنها

 17 1392 املاجستري حممد بن عمر بن عقيل تفسري سورة الطالق واستنباط مافيها من أحكام

 20 1392 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن املانع الدعوى بني الشريعة والقانون

 33 1392 املاجستري عبدالعزيز بن حممد املرشد اإلسالمنظام احلسبة يف 

 34 1392 املاجستري حممد بن علي السبيهني الوكالة يف الفقه اإلسالمي

أحكام احلضانة يف اإلسالم مقارنة بني املذاهب 
 3 1393 املاجستري سعد بن عبدالعزيز بن كليب األربعة

 6 1393 املاجستري حممد بن عبدهللا عرفه حقوق املرأة يف اإلسالم

 7 1393 املاجستري   قضايا الغصب واإلتالف

 10 1393 املاجستري مسفر بن دخيل مسفر العتييب حقوق األوالد يف اإلسالم

 11 1393 املاجستري حممد عمر عبده شبوت عتني الغروي أحكام الرضاع يف اإلسالم

 12 1393 املاجستري حممد بن عبدالعزيز النمي الوالية على املال

 13 1393 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبدهللا الرسيين مفهوم املوافقة

 14 1393 املاجستري نايف بن عوض نفال احلريب أحكام اجلنني واحلامل يف الفقه اإلسالمي

من أحكام القصاص يف النفس يف الفقه 
 15 1393 املاجستري عبدالكرمي بن حممد الالحم اإلسالمي

 16 1393 املاجستري محد بن دعيج بن علي الدعيج صحية يف التشريع اإلسالميجوانب 

 17 1393 املاجستري صاحل بن سعود بن سليمان أل علي الذرائع واحليل يف الشريعة اإلسالمية



دراسة  -من طرق اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية 
 18 1393 املاجستري ناصر بن عقيل جاسر الطريفي فقهية مقارنة بالقوانني الوضعية

 1 1394 املاجستري صاحل بن سليمان اجلارهللا أحكام الذبائح والصيد يف الفقه اإلسالمي

الديات يف الفقه اإلسالمي مقارنة بني املذاهب 
 2 1394 املاجستري عبدالعزيز بن عبداللطيف الدعفس األربعة

 3 1394 املاجستري سليمان بن عبدهللا األشقرعبدالقادر بن  أقضية الرسول صلى هللا عليه وسلم يف احلدود

املزارعة يف الشريعة اإلسالمية ـ حبث مقارن بني 
 4 1394 املاجستري عبدالرمحن بن مهيزع بن عبدالرمحن املهيزع املذاهب األربعة

 5 1394 املاجستري عبدهللا بن محد بن عثمان اخلويطر املضاربة يف الشريعة اإلسالمية

 6 1394 املاجستري عبدالرمحن بن حممد بن فهد السدحان والبيان عند األصولنياإلمجال 

اإلحتكار والتسعري يف الشريعة اإلسالمية مقارنة 
 7 1394 املاجستري حممد بن عبدالرمحن اجلريبة بني املذاهب األربعة

 7 1394 املاجستري مرعي بن جمدوع عبدهللا القرين معاذ بن جبل أقضيته ومروياته

 8 1394 املاجستري مبارك حممد محد الدعيلج الوضع يف احلديث

 9 1394 املاجستري محد بن حممد بن عبدالرمحن الداود النذور يف الشريعة اإلسالمية

 10 1394 املاجستري حممد بن علي سعيد آل مسيح إحياء املوات يف الشريعة مع مقارنات قانونية

 11 1394 املاجستري سعدون بن عبداملنعم السعدون العبداملنعم أحكام اخللع يف الفقه اإلسالمي

 12 1394 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا السامل نظرية األهلية يف الشريعة اإلسالمية

أحكام اللعان يف الشريعة اإلسالمية ـ دراسة 
 13 1394 املاجستري إبراهيم بن عبدالعزيز البليهد مقارنة

 14 1394 املاجستري عبدهللا بن عبداحملسن بن منصور الطريقي الشريعة اإلسالميةجرمية الرشوة يف 

 {15} 1394 املاجستري عبدالرمحن بن حممد الالحم أحكام اجلزية يف الشريعة اإلسالمية

 16 1394 املاجستري احلميدي بن صاحل احلميدي احلقوق الزوجية يف اإلسالم

 16 1394 املاجستري احلميدي بن صاحل احلميدي احلقوق الزوجية يف اإلسالم

 19 1394 املاجستري حممد بن سعد شراز الغامدي طرق إثبات جرمية القتل يف الفقه اإلسالمي

 2 1395 املاجستري علي بن عبدالرمحن بن علي الربيعة أحكام الغنيمة والفيء يف الشريعة اإلسالمية

 3  1395 املاجستري صاحل املصريسليمان بن أمحد بن  األميان يف اإلسالم

 4 1395 املاجستري صاحل بن حممد بن عبدهللا الرشود التكافل اإلجتماعي



امللكية اخلاصة يف الشريعة اإلسالمية ومقارنتها 
 5 1395 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن مصلح الشاكر باإلجتاهات املعاصرة

علمي بني األموال اليت جتب فيها الزكاة ـ حبث 
 6 1395 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم بن عثمان الدهش مذاهب العلماء

 8 1395 املاجستري فهد بن سعد فهد اهلزاع دراسة مقارنة -نفقات األقارب 

حملات من عالقة الدولة اإلسالمية بغريها من 
 9 1395 املاجستري علي بن عبدالعزيز بن علي احملمود الدول

 10 1395 املاجستري حممد بن ناصر اجلعوان اإلسالمالقتال يف 

 11 1395 املاجستري حممد بن صاحل بن حممد الفوزان التعزير يف الشريعة اإلسالمية

 13 1395 املاجستري حممد عايش عبدالعال شبري جرمية قطع الطريق وعقوبتها يف الشريعة

 15 1395 املاجستري صاحل العمري ناصر بن اإلقرار بالزنا وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية

دراسة  -النسيان وأثره يف األحكام الشرعية 
 16 1395 املاجستري حيي بن حسني ضيف هللا الفيفي مقارنة

 17 1395 املاجستري سعد بن عبدهللا بن خنني العارية يف الفقه اإلسالمي

 19 1395 املاجستري عبدالرمحن احلميانعبدهللا بن محيان بن  املساقاة وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية

أراء العلماء يف حكم التسوية بني األوالد يف 
 22 1395 املاجستري عبدهللا بن حممد بن ناصر احلمود العطية

 33 1395 املاجستري عبدهللا بن حممد الطريقي األطعمة احليوانية يف الشريعة اإلسالمية

 1 1396 املاجستري سليمان بن صاحل بن سليمان الفيز جرمية الزنا وعقوبتها يف اإلسالم

 2 1396 املاجستري أمان هللا بن حممد صديق أحكام البغاة يف الشريعة اإلسالمية

 4 1396 املاجستري أبو الشمع عبداجمليد الربماوي والية النكاح يف الشريعة اإلسالمية

بعض جرائم أمن الدولة وعقوبتها يف الشريعة 
 5 1396 املاجستري سليمان بن أمحد اخلضريي اإلسالمية

اإلثبات بالقرائن يف الفقه اإلسالمي ـ دراسة 
 1 1397 املاجستري إبراهيم بن حممد بن يوسف الفايز مقارنة

أحكام املريض يف الفقه اإلسالمي ) العبادات 
 2 1397 املاجستري أبوبكر إمساعيل حممد ميقا واألحوال الشخصية (

 {3}  1397 املاجستري دوخي بن فهيد اهلمزاين النكاحالوالية يف 

اإلثبات يف الشهادة ــ دراسة مقارنة بني املذاهب 
 6 1397 املاجستري سليمان بن عبدهللا القاسم الفقهية



 7 1397 املاجستري محود بن مرشد السليمان اخلراج يف الفقه اإلسالمي

 {8} 1397 املاجستري علي الزيدعبدهللا بن أمحد بن  عقوبة السكر يف الشريعة

الشروط اجلعلية يف عقد البيع يف الشريعة 
 9 1397 املاجستري عبدهللا بن حافظ حكمي اإلسالمية

مكافحة جرمية السرقة يف اإلسالم ـ فقه مقارن يف 
 10 1397 املاجستري خليفة بن إبراهيم بن صاحل الزرير القانون الوضعي

 {12} 1397 املاجستري عبدهللا بن سليمان الفاضل الردة حقيقتها وبعض أحكامها

طرق  -الرئيس األعلى يف الدولة اإلسالمية 
 15 1397 املاجستري حممد بن عبدهللا فهد اجلريوي توليته مقارناً بالنظم السياسة املعاصرة

 17 1397 املاجستري سليمان بن فهد بن عيسى العيسى العدة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

 18 1397 املاجستري (L) اإلقطاع يف اإلسالم

 19 1397 املاجستري عبدهللا بن حممد بن صاحل السليمان كيفية تنفيذ احلدود ـ دراسة فقهية مقارنة

 20 1397 املاجستري كاسب بن عبدالكرمي البدران دراسة مقارنة -عقد االستصناع 

 21 1397 املاجستري عبدالعزيز العسكر علي بن التعزير باحلبس واملال يف الشريع اإلسالمية

 33 1397 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم بن علي الطريقي احلكومة اإلسالمية بني نظم احلكم األخرى

حتقيق كتاب " نـصاب األحتساب " للعالمة عمر 
 1 1398 الدكتوراه حممد بن رجاء غـبجـوقة السقامي

 1 1398 املاجستري إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدهللا الصبحي عقوبة القتل يف السياسة الشرعية

 {2} 1398 املاجستري احلميدي بن صاحل احلميدي احلقوق الزوجية يف اإلسالم

أحكام القرض يف الفقه اإلسالمي ــ دراسة مقارنة 
 3 1398 املاجستري سعد بن فائز بن حممد املدرع بني املذاهب الفقهية

اإلسالم مقارنة بني املذاهب أحكام الظهار يف 
 5 1398 املاجستري عبدالعزيز بن محد بن إبراهيم احلميدي األربعة وغريها

 {7} 1398 املاجستري عبدالرمحن بن عبدالعزيز القفاري نظرية القصاص

 {8} 1398 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا بن فاحل الصغري القسامة

نظام  ضريبة العشور يف اإلسالم مع دراسة
 10 1398 املاجستري علي بن سليمان بن علي السعوي اجلمارك يف اململكة العربية السعودية

 11 1398 املاجستري عبدهللا بن حممد بن أمحد الطيار خيار اجمللس والعيب يف الفقه اإلسالمي

 -النسب أسباب ثبوته وطرق إثباته وطرق نفيه 
 13 1398 املاجستري كاملجميد الدين منهاج الدين   دراسة مقارنة



 14 1398 املاجستري حممد بن إبراهيم عبدهللا املوسى شركات األشخاص بني الشريعة والقانون

 15 1398 املاجستري حممد بن عبدالعزيز املوسى التقنيني امللزم وآثاره

مكافحة جرمية االعتداء على العقل يف الفقه 
 16 1398 املاجستري حممد بن عبدهللا الزاحم اإلسالمي

مكافحة جرمية االعتداء على العقل يف الفقه 
 16 1398 املاجستري حممد بن عبدهللا الزاحم اإلسالمي

 17 1398 املاجستري حممد إمساعيل حممد إبراهيم البسيط القسامة يف الفقه اإلسالمي

 18 1398 املاجستري مفلح بن أمحد موسى الدباسي الضمان املايل يف الفقه اإلسالمي

 19 1398 املاجستري بكر بن عبدهللا بن حممد أبو زيد احلدود والتعزيرات عند أبن القيم ـ دراسة مقارنة

 20 1398 املاجستري حممد بن عبدهللا األمري القسامة

خطة اإلسالم يف ضمان احلاجات األساسية لكل 
 20 1398 املاجستري فهد بن محود دخيل العصيمي فرد

 21 1398 املاجستري سليمان بن أمحد العليوي القضائية بني الشريعة واألنظمة الوضعيةالدعوى 

 22 1398 املاجستري حممد بن عبدهللا الزبن أحكام اهل الذمة

 22 1398 املاجستري حممد بن عبدهللا إبراهيم الزبن أحكام أهل الذمة

 23 1398 املاجستري حممد الدرعان عبدهللا بن عبدالعزيز بن األستنباط الفقهي عند أهل الرأي

 24 1398 املاجستري معاود بن عايد العويف األسس اليت تقوم عليها احلكومة اإلسالمية

 3 1399 املاجستري جرب بن محود الفضيالت أحكام املرتد يف الشريعة اإلسالمية

 4 1399 املاجستري خليفة بن موسى أمحد أهلية الطالق يف الشريعة اإلسالمية

القضاء با ليمني والنكول عنها يف الفقه 
 5 1399 املاجستري سامل بن احلميدي العياد اإلسالمي

 6 1399 املاجستري صاحل بن عبدالكرمي الزيد أحكام عقد األمان واملستأمنني

 7 1399 املاجستري سعيد بن بريك بن ظافر القرين الرجوع عن التربعات يف الفقه اإلسالمي

 8 1399 املاجستري عبدهللا بن حممد بن صاحل املطرودي بالعيب بني الزوجني يف الفقه اإلسالميالتفريق 

احملرمات يف النكاح بسبب النسب والرضاع 
 10 1399 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا احمليميد واملصاهرة حترميا مؤبدا

 11 1399 املاجستري إبراهيم اجلارهللاعبدهللا بن جارهللا بن  مصارف الزكاة يف الشريعة اإلسالمية



 12 1399 املاجستري عبدالعزيز بن محد بن سليمان املطرودي خيار الشرط يف الفقه اإلسالمي ـ دراسة مقارنة

 13 1399 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا اللهييب أحكام املفلس يف الشريعة اإلسالمية

 14 1399 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبدالرمحن املطلق التعارض والرتجيح بني األدلة التشريعية

السياسة اخلارجية للدولة اإلسالمية يف عهد 
 15 1399 املاجستري عبدهللا بن ناصر بن سلطان السحيباين النبوة

أحكام اإللتقاط يف الفقه اإلسالمي ــ دراسة 
 16 1399 املاجستري محود بن حيىي عوضة مقارنة

 18 1399 املاجستري علي بن فهيد بن دغيمان السربايت اإلسالم نظام احلكم يف

 19 1399 املاجستري فاحل بن عبدالرمحن فاحل الصغري نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية

 21 1399 املاجستري علي بن حممد األخضر العريب اهلدنة يف اإلسالم ـ دراسة مقارنة

 22 1399 املاجستري حممد بن عبدالقادر شيبة احلمد السياسة اإلدارية يف عهد عمر بن اخلطاب

 25 1399 املاجستري مزيان حدو بن ناصر املغريب السلم يف الفقه اإلسالمي

 29 1399 املاجستري نادر بن اسعد بيوض التميمي تطبيق اإلسالم وأثره يف مكافحة اجلرمية

 33 1399 املاجستري أمحد بن جابر بن أمحد الشهراين احلوالة يف الفقه اإلسالمي

 75 1399 املاجستري حممد بن زاهر حممد عسريي السلطة التشريعية يف اإلسالم

أحكام الصيد والذبائح وما يطعم يف الشريعة 
 2 1400 الدكتوراه عبدهللا بن حممد أمحد الطريقي دراسة مقارنة --اإلسالمية 

 3 1400 املاجستري أمحد بن حسني سيدالرمحن أحكام النكاح الفاسد والباطل

 4 1400 املاجستري أمحد بن عبدالكرمي احمليميد دفع الصائل وأثره يف الفقه اإلسالمي

 5 1400 املاجستري خالد بن حممد بن شريف الزيبق أحكام الشفعة يف الشريعة اإلسالمية

 6 1400 املاجستري مساعي حاج عبدالرمحن جافاكيا أختالف الدارين وأثره يف األحكام اجلنائية

 7 1400 املاجستري سفيان الثوري سرجيار موانع املسؤولية اجلنائية يف الشريعة  اإلسالمية

 8 1400 املاجستري سليمان بن عبدهللا الدخيل أحكام الصداق يف الفقه اإلسالمي

 9 1400 املاجستري سعد بن دهريان بن دخيل الشلوي اإلقرار يف الشريعة اإلسالمية

 11 1400 املاجستري طالب بن قائد املقبل الفقه اإلسالميالوكالة يف 

 12 1400 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا الدباسي أحكام الصلح يف الشريعة اإلسالمية

 14 1400 املاجستري عبدالعزيز بن زيد بن سليمان الرومي من أحكام اليتامى يف الشريعة

 16 1400 املاجستري عبدالكرمي بن مبارك املوسى املسؤولية اجلنائية يف الفقه املقارن



 17 1400 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبدهللا الرشيد سياسة اإلسالم يف إعداد القوة

 18 1400 املاجستري عبدهللا بن ياسني إلياس تعدد الزوجات يف اإلسالم

 19 1400 املاجستري غنيم بن عواد محاد اجلهين أحكام املفقود

 20 1400 املاجستري علي بن عبدهللا بن صاحل بن علي جابر عبدهللا بن عمر وأثره يف مدرسة املدينةفقه 

 22 1400 املاجستري علي بن حممد بن صاحل اليحىي أحكام العارية

 23 1400 املاجستري حممد بن سعد بن عبدهللا شقري الربا وضرره على األمة يف الفقه اإلسالمي

 24 1400 املاجستري حممد بن علي حممد سنان يف جرمية الزنااجلانب التعزيري 

 27 1400 املاجستري مساعد بن معتق احملمد املعتق اخلمر وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية

 28 1400 املاجستري ناصر بن أمحد سليمان الراشد حبث فقهي تارخيي -الوزارة واألمارة 

 33 1400 املاجستري عبدالكايف محيد القرشيغالب  أوليات الفاروق السياسية

التطليق على الزوج أحكامه وقواعده يف الفقه 
 34 1400 املاجستري عبدالواحد بن حممد سحاري اإلسالمي

 {1} 1401 املاجستري أمحد بن عبدالرازق بن عبدالرمحن الدويش اإلفتاء وما يتعلق به

 2 1401 املاجستري سليمان السمحانسليمان بن عبدالرمحن بن  القرض وأحكامه

 3 1401 الدكتوراه عبدهللا بن حممد أمحد الطيار البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبـيـق

 4 1401 الدكتوراه عبدهللا بن عبدالعزيز املصلح أل شاكر قيود امللكية اخلاصة يف الشريعة

عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وسياسته 
 4 1401 املاجستري عبدالعزيز بن قائد بن علي املنصور القضائية

تولية اإلمام بني النظرية والتطبيق عرب تاريخ 
 5 1401 الدكتوراه علي بن فهيد الدغيمان السربايت اإلسالم السياسي

تولية اإلمام بني النظرية والتطبيق عرب تاريخ 
 5 1401 الدكتوراه علي بن فهيد بن دغيمان السربايت اإلسالم السياسي

 5 1401 املاجستري سليم هللا بن سليم كريدمي العويف الغنب والتدليس

 6 1401 الدكتوراه حممد بن عمر عبده شبوت عتـني الغروي حقوق الزوجة يف الفقه اإلسالمي

الشروع يف اجلرمية والرجوع عنها يف الفقه 
 6 1401 املاجستري رزق هللا بن حممد بن جمول السلمي اإلسالمي

التعزيرات األدبيةوأسباب سقوطها يف الشريعة 
 7 1401 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا السعدان اإلسالمية

 م8 1401 املاجستري صاحل بن عبدالرمحن بن سليمان احمليميد حقوق االرتفاق يف اإلسالم
 9 1401 املاجستري صاحل بن حممد بن سليمان الزايد تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية



 10 1401 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا  بن إبرهيم التوجيري الوديعة يف الشريعة اإلسالمية

 11 1401 املاجستري أمحد بن عبداجمليد بن سعيد الغامدي ضمانات العدالة يف القضاء

قضاء أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا 
 12 1401 املاجستري املقبل عبدهللا بن عثمان بن علي عنه

 14 1401 املاجستري عبدهللا بن حممد الضالع أسباب العقد املوقوف وأحكامه

 15 1401 املاجستري عبدالرمحن بن صاحل بن عبداللطيف العبدالقادر كفارة اليمني والظهار والقتل

 {16} 1401 املاجستري اإلندونيسيعبدالواحد بن عبداملنان  السياسة اخلارجية يف عهد عمر رضي هللا عنه

 19 1401 املاجستري حممد بن حممد حجر محدي شروط اإلمام والقاضي

 20 1401 املاجستري حممد بن عبدالعزيز إبراهيم الدويش النص أحد مسالك العلة يف القياس

 21 1401 املاجستري حممد إمساعيل عبداحلكيم الدفاع املشروع يف اإلسالم

 33 1401 املاجستري أمحد بن سليمان بن حممد السماعيل وأحكامها يف الفقه اإلسالميالقسمة 

 2 1402 املاجستري عبدهللا بن عبداجمليد بن سعيد املطوع عيوب النكاح

 3 1402 املاجستري صادق  بن شائف نعمان اخلالفة اإلسالمية ووظيفة احلكم مبا أنزل هللا

 4 1402 املاجستري طنف بن حممد بن مبارك الدعجاين اإلسالمية ــ نصبه وشروطهالرئيس األعلى للدولة 

 5 1402 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالكرمي بن عبدالعزيز العيسى الكفارات يف الفقه اإلسالمي

 6 1402 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم بن عبدهللا اجلريان اإلجتهاد يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم

 7 1402 الدكتوراه كاسب بن عبدالكرمي البدران فقه عطاء بن أيب رباح

 7 1402 املاجستري عبدهللا بن رحيل بن عوض العنزي فقه اإلمام بن أيب ليلي

 8 1402 الدكتوراه حممد بن علي سعيد أل مسيح مالكية األراضي يف الشريعة اإلسالمية

 8 1402 املاجستري بن سليمان بن عقيل املطلقعبدهللا  مصارف بيت مال الدولة اإلسالمية

 9 1402 الدكتوراه أبو بكر أمساعيل حممد ميقا الرأي و أثره يف مدرسة املدينة

نظرات يف اإلقتصاد اإلسالمي مقارنة باألنظمة 
 9 1402 املاجستري عبدهللا بن سليمان بن ناصر الصيقل اإلقتصادية املعاصرة

 10 1402 الدكتوراه صاحل بن خامن عبدهللا السدالن الشرعيةالنية وأثرها يف األحكام 

 10 1402 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا العجالن السفر وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

 11 1402 الدكتوراه مروان بن علي حممد القدومي السياسة اإلدارية يف عهد عمر بن عبدالعزيز

 11 1402 املاجستري علي بن حممد بن إبراهيم العبود اإلسالمية منهااملخدرات وموقف الشريعة 

 12 1402 الدكتوراه عبدهللا بن عبداحملسن منصور الطريقي تنظيم النسل وموقف الشريعة اإلسالمية منه

 12 1402 املاجستري عواض بن حممد محدان الوذيناين قواعد احلرب بني الشريعة والقانون



 13 1402 املاجستري علي بن علي بن إبراهيم عبريي احملكمة يف نظام القضاء اإلسالمي 

 14 1402 املاجستري حممد بن راشد علي العثمان بيع األصول والثمار يف الفقه اإلسالمي

التنظيم القضائي يف اململكة العربية السعودية يف 
 15 1402 الدكتوراه بن سعد  سعود الدريب سعود ضوء الشريعة اإلسالمية ونظام السلطة القضائية

 15 1402 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا بن سليمان املزروع البيعة يف نظام احلكم يف اإلسالم

حبث مقارن بني املذاهب -الرضاع وأحكامة
 16 1402 املاجستري حممد موسى الصديق االربعة

 17 1402 املاجستري مشاري بن علي مقطوف الشهري جرمية الزنا وعقوبتها يف الشريعة اإلسالمية

 18 1402 املاجستري مولوي عبيد هللا مولوي عبدهللا البلوشي العرف والعادة وآثرمها يف األحكام الشرعية

 19 1402 املاجستري عبدالرمحن بن إبراهيم بن عبدالعزيز الوهيب اإلحتساب وواقعة املعاصر

 20 1402 املاجستري سعود اهلوتة سعود بن حامد بن الرضاع احملرم

 21 1402 املاجستري عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن أل رقيب شروط الشهادة

أحكام اجلناية على النفس وما دوهنا عند ابن 
 22 1402 الدكتوراه بكر بن عبدهللا حممد أبو زيد دراسة وموازنة --القيم 

 23 1402 املاجستري مربوك بن كايف املطرييسعد بن  أحكام الصيد يف الشريعة اإلسالمية

 24 1402 املاجستري عبدالرمحن بن فايز بن عبيد احلريب أحكام الغصب يف الفقه اإلسالمي

تعدد اجلرمية واجملرمني بني الفقه اإلسالمي 
 25 1402 املاجستري حممد حممد عيسى مربع عسريي والقوانني الوضعية

 26 1402 املاجستري عبدالعزيز بن فهد بن زيد السعيد اإلسالمية أحكام ثبوت النسب يف  الشريعة

 27 1402 املاجستري عبدهللا بن عبدالكرمي بن حممد الالحم نصاب الشهادة

 28 1402 املاجستري علي بن محد بن علي العثمان خيار الشرط يف الفقه اإلسالمي

 29 1402 املاجستري العيديحممد بن عبدهللا  جرمية التزوير يف الشريعة االسالمية

 29 1402 املاجستري حممد بن عبدهللا إبراهيم العيدي جرمية التزوير يف الشريعة اإلسالمية

 {1} 1403 املاجستري خالد بن قاسم بن خليل احلشاش أحكام امللكية يف اإلسالم

 2 1403 املاجستري إبراهيم بن علي بن صاحل الضالع شروط الوصية يف الفقه اإلسالمي

 3 1403 املاجستري أمحد بن عبدالرمحن بن محد اخلضري الفضويل , تصرفاته وعقوده يف الفقه

 4 1403 املاجستري سعد بن علي بن حممد الصليهم خيار العيب يف الفقه اإلسالمي

 5 1403 املاجستري أمحد بن علي النزيلي احملرمات من النساء يف اإلسالم

 6 1403 املاجستري أمحد بن حممد بن عبدالعزيز املطوع اإلسالميأحكام اجلنني يف الفقه 



اجلناية على ما دون النفس وعقوبتها يف الشريعة 
 7 1403 املاجستري زايد بن حيىي بن درويش العمري اإلسالمية

 9 1403 املاجستري صاحل بن إبراهيم بن سليمان احلمود أحكام املرتد

 10 1403 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا العامرصاحل بن  الشورى يف اإلسالم

 11 1403 املاجستري عبدهللا بن سلطان بن حممد الضوحيي وظيفة القاضي يف الشريعة اإلسالمية

 12 1403 املاجستري حممد بن عبدالرمحن حممد املنصور الوالية القضائية تفويضها وختصيصها واسقاطها

 13 1403 الدكتوراه عبدالعزيز بن حممد سعد احلمري الصغريالوالية النفسية واملالية على 

حتقيق وتعليق على خمطوطة " املذهب اإلمام 
 14 1403 املاجستري عبدالرمحن بن حممد بن محد الغزي أمحد يف مذهب اإلمام أمحد " ألبن اجلوزي

 15 1403 املاجستري فؤاد بن حممد عبدالعزيز املاجد القضاء بالقيافة

 16 1403 الدكتوراه علي بن حممد األخضر العريب احلدـيبية وأثرها يف جمال السياسة الشرعيةغزوة 

 16 1403 املاجستري عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز اجمللي احلضانة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

نظرية الضمان الشخصي ) الكفالة ( ــ د راسة 
 17 1403 الدكتوراه املوسىحممد بن إبراهيم عبدهللا  مقارنة

 17 1403 املاجستري عبدالعزيز بن إبراهيم بن حممد احلصني نفقة األقارب

 18 1403 الدكتوراه فهد بن محود دخيل العصيمي خطة اإلسالم يف موارد اإلنتاج

حتقيق ود راسة كتاب " املنح الشافيات يف شرح 
 19 1403 الدكتوراه املطلقعبدهللا بن حممد عبدالرمحن  املفردات " لللبهويت

 19 1403 املاجستري عبداحملسن بن إبراهيم أل الشيخ أحكام احلجر على املفلس يف الفقه

 20 1403 الدكتوراه سليمان بن فهد عيسى  العيسى الديون املالية يف الفقه اإلسالمي

 20 1403 املاجستري عبداحملسن بن سليمان بن إبراهيم أبامني أحكام املريض يف األحوال الشخصية

أحكام الوصايا يف الفقه اإلسالمي ــ دراسة 
 21 1403 الدكتوراه علي بن عبدالرمحن علي الربيعة مقارنة

 {21} 1403 املاجستري علي بن إبراهيم بن حممد القصري دية األطراف

األحكام الشرعية اليت ختتلف فيها املرأة عن 
 22 1403 الدكتوراه الشعالنمحد بن عبدهللا عبدالرمحن  الرجل

أبو األعلى املودودي وأراؤه يف جمال السياسة 
 23 1403 الدكتوراه حممد بن علي مصطفى الصليب الشرعية



 23 1403 الدكتوراه طالل بن عمر عبدالرمحن بافقيه الوقف األهلي

 23 1403 املاجستري حممد بن عبدالرمحن علي العامري اخلويفي أسرى احلرب يف اإلسالم

 24 1403 املاجستري مزهر بن حممد ظافر القرين التصرفات املنفردة يف التربعات املنجزة

 25 1403 املاجستري مسفر بن حسن مسفر القحطاين الوالية على املال

 26 1403 املاجستري ناصر بن حممد عبدالعزيز العامر إحياء األرض املوات

 27 1403 املاجستري يوسف بن إبراهيم حممد اجلريفاين اإلسالميةالوالية يف النكاح يف الشريعة 

 28 1403 املاجستري دهش بن عبدالرمحن بن أمحد الدهش مسقطات القصاص

 29 1403 املاجستري طلق بن نفاع بن عادي السلمي جناية غري املكلف

 30 1403 املاجستري عبدالعزيز البابطنيعبدالرمحن بن عبداحملسن بن  أحكام التذكية يف الشريعة اإلسالمية

 31 1403 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا بن عبدالعزيز أل حسني التسعري ومكانته يف السياسة الشرعية

 32 1403 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبدالعزيزالشثري أنواع الربا

 33 1403 املاجستري النجيمي إبراهيم بن اخلالف بن أمحد عقد املضاربة يف الفقه اإلسالمي

 34 1403 املاجستري عبدهللا بن عبدالكرمي بن عبدالعزيز العيسى القضاء بعلم القاضي

 35 1403 املاجستري علي بن إبراهيم بن فهد الداود نفقة الزوجة يف الشريعة اإلسالمية

 36 1403 املاجستري حسن بن عبده بن حممد الربعي عسريي عقوبة اجللد فقها وسياسة

 37 1403 املاجستري عبدالعزيز بن حيىي بن صاحل اليحىي اللعان يف الفقه اإلسالمي

 38 1403 املاجستري حممد بن عبدالعزيز عبدهللا السديس أحكام الصغري املميز

 39 1403 املاجستري عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن أل الشيخ احليازة والتقادم يف الفقه اإلسالمي

 40 1403 املاجستري موسى بن عبدهللا امحد املسعود الرجعة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

الرهن وأحكامه يف الفقه اإلسالمي ـ دراسة 
 1 1404 املاجستري إبراهيم بن أمحد املكاشفي مقارنة

 {2} 1404 املاجستري إمساعيل بن شايع بن علي العايدي أحكام السكران يف الشريعة اإلسالمية

أحكام الطالق الرجعي والبائن يف الفقه 
 3 1404 املاجستري بيشي بن حسني بن إبراهيم احلسين اإلسالمي ـ حبث مقارن

أداب احلرب وأثرها يف العالقات اخلارجية ــ 
 4 1404 املاجستري إبراهيم بن عبد احملسن بن خامت العتييب دراسة مقارنة مبا يف القانون الدويل العام

 5 1404 املاجستري محود بن عبدهللا بن مطلق املطلق التحكيمقضاء 

 6 1404 املاجستري راشد بن عبدهللا بن راشد اجمللي الرق يف اإلسالم

 6 1404 املاجستري راشد بن عبد هللا راشد اجمللي الرق يف اإلسالم



وسائل إثبات اجلرمية يف اإلسالم ووظيفة التحقيق 
 7  1404 املاجستري عبدهللا أل زنانراشد بن حممد بن  واحملقق

 8 1404 املاجستري فرحان بن برازي نازل الرويلي البطالن وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

 9 1404 املاجستري صاحل بن عبدهللا بن إبراهيم الدويش املسابقة وأحكامها يف اإلسالم

احلجر ومشروعيته يف الفقه اإلسالمي ــ دراسة 
 10 1404 املاجستري إبراهيم بن يوسف الساملأمحد بن  مقارنة

 11 1404 املاجستري سليمان بن حممد بن صاحل الربعي السرقة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

 12 1404 املاجستري خلف بن فهد بن حممد السبيعي من أحكام الرهن

 13 1404 املاجستري سعد بن سعود بن عبدهللا البديع بيع الثمار والزروع

 14 1404 املاجستري حممد بن إبراهيم بن عبدالرمحن الربيع الفيء والغنيمة ومصارفهما

 {15} 1404 املاجستري عبدالعزيز بن محود بن عبدهللا التوجيري زكاة الزروع والثمار

 16 1404 املاجستري عبدالعزيز بن أمحد بن عبدالعزيز الدهش نفقة الزوجة يف الفقه اإلسالمي

 17 1404 املاجستري زيد بن عبدالكرمي بن علي الزيد الوكالة يف الفقه اإلسالميشروط 

والية قضاء املظامل يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف 
 18 1404 املاجستري عبدالكرمي بن حيىي بن حممد العثمان اململكة العربية السعودية

 19 1404 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن بن حممد اخلنني اهلبة وحكم الرجوع فيها

 20 1404 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم بن عبدالكرمي العريين احلريات العامة يف اإلسالم

 21 1404 املاجستري عبدهللا بن سليمان بن علي الغفيص شروط املبيع

 22 1404 املاجستري عثمان بن عبدهللا بن عثمان املضيان أحكام القرض يف الفقه اإلسالمي

 23 1404 املاجستري رياض بن عبداللطيف بن عبداحملسن املهيدب الغنب يف الفقه اإلسالمي ـ دراسة مقارنةخيار 

 24 1404 الدكتوراه عبدالرمحن بن حممد فهد السدحان النهي عند األصولني

 24 1404 املاجستري عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز القاسم أحكام احلوالة يف الفقه اإلسالمي

 25 1404 الدكتوراه صاحل بن عبدالرمحن عبدهللا األطرم دوافع األميان و موجباهتا

 25 1404 املاجستري علي بن حممد بن علي املطري أحكام أهل الذمة

الشك وأثره يف جناسة املاء و طهارة البدن 
 26 1404 الدكتوراه عبدهللا بن حممد صاحل السليمان وأحكام الشعائر التعبـدية

 26 1404 املاجستري جارهللا بن إبراهيم بن جارهللا الغفيص الرجوع عن الشهادة والنكاح وأثره

 27 1404 الدكتوراه حممد بن إمساعيل حممد البسيط أحكام اهلبة يف الفقه اإلسالمي ــ دراسة مقارنة



 27 1404 املاجستري علي بن عبدهللا بن دويح الغامدي حقوق العمال وواجباهتم يف اإلسالم

 28 1404 الدكتوراه جرب بن محود حممد الفضيالت سقوط العقوبات يف الفقه األسالمي

 28 1404 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن محامه اجلربين السلم ـ حبث مقارن يف الفقه اإلسالمي

 -أحكام أهليه الطالق يف الشريعة اإلسالمية 
 29 1404 املاجستري سلطان اخلضرفهد بن حممد  دراسة فقهية مقارنة

 30 1404 املاجستري حممد بن سعد رشيد اخلرجي الوديعة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

 31 1404 املاجستري حممد بن سليمان حممد السكاكر مقدار املهر وأنواعه

 32 1404 املاجستري حممد بن عبدهللا حممد الضفيان الشفعة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

 33 1404 املاجستري حممد بن مبارك عبدهللا الرشود القسامة

 34 1404 املاجستري مبارك بن إبراهيم حممد الدوسري القسمة وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية

 35 1404 املاجستري مسفر بن إبراهيم عبدهللا الدوسري النظام اإلداري يف اإلسالم

 36 1404 املاجستري منصور بن عبدالكرمي محود البكر اخللع وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية

حتقيق القسم األول من كتاب اختيارات ابن 
 37 1404 املاجستري ناصر بن زيد ناصر الداود تيمية للبعلي مجع وترتيب

 38 1404 املاجستري عبدالعزيز بن زيد بن عبدهللا العميقان التعزيرات املادية يف الشريعة اإلسالمية

 39 1404 املاجستري سعيد بن مسفر بن عوض الدغار الوادعي الشبهات يف احلدود ـ دراسة فقهية مقارنةأثر 

 40 1404 املاجستري صاحل بن عبدهللا بن عبدالكرمي الدويش عناية اإلسالم باألوالد

 {41} 1404 املاجستري عبدالرمحن بن إبراهيم بن سليمان الوابل اإلجتهاد والتقليد يف الفقه اإلسالمي

 42 1404 املاجستري عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز العجالن البيعة والنص يف الفقه السياسي

 42 1404 املاجستري عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز العجالن البيعة والنص يف الفقه السياسي اإلسالمي

 43 1404 املاجستري علي بن صاحل بن علي العقيل أحكام اجلزية يف الفقه

 44 1404 املاجستري عبدالعزيز بن حممد بن عبدالرمحن املشعل جرمية الزنا ـ أدلة إثباهتا , العقوبة املقررة عليها

 45 1404 املاجستري سليمان بن إبراهيم بن سليمان الغفيص عقد احلوالة يف الفقه اإلسالمي ــ دراسة مقارنة

 48 1404 الدكتوراه حممد سعد الفريانمحد بن  أراء ابن تيمية يف احلكم واإلدارة

 50 1404 املاجستري راشد بن حممد بن راشد اهلزاع الدوسري البغاة وأحكامهم

القتل العمد وموجبة يف الفقه اإلسالمي ـ دراسة 
 1 1405 املاجستري إبراهيم بن عبدالرمحن بن إبراهيم الشربمي مقارنة



 2 1405 املاجستري العكرشإبراهيم بن زامل بن عبدالرمحن  املزارعة

 4 1405 املاجستري أمحد بن إبراهيم بن حممد الفرهود أثر اإلكراه يف السؤولية اجلنائية ــ دراسة مقارنة

 5 1405 املاجستري حسن بن أمحد بن بكر أزييب أحكام الظهار يف الفقه اإلسالمي املقارن

 9 1405 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن الغديانسعود بن  الكفالة يف الفقه اإلسالمي ـ دراسة مقارنة

 10 1405 املاجستري سليمان بن علي بن سامل الغازي جرائم األموال املوجبة للتعزير

 11 1405 املاجستري سعود بن عبدهللا بن مرشد العثمان أحكام القرض يف الفقه اإلسالمي

 13 1405 املاجستري صاحل بن منصور بن صاحل اجلربوع شركة الوجوه والصنائع

 {14} 1405 املاجستري عبداإلله بن سليمان بن عبدالعزيز السليمان أحكام تصرفات املريض مرض املوت

 15 1405 املاجستري عمار بن سعد بن حممد احلقباين الضمان يف الفقه اإلسالمي

 16 1405 املاجستري عبدالكرمي احلجيالنعبدالرمحن بن حممد بن  اإليالء وأحكامه يف اإلسالم ـ دراسة مقارنة

 {17} 1405 املاجستري عبدالرمحن بن حممد بن عبدهللا احلسني خيار العيب يف الفقه اإلسالمي

الكفارات يف الشريعة اإلسالمية مقارنة بني 
 19 1405 املاجستري عبدهللا بن حممد بن سعد القويزاين املذاهب األربعة

وشروطهما يف عقد البيع يف اإلجياب والقبول 
 19 1405 املاجستري عبدهللا بن حممد بن سعيد الشامي الفقه اإلسالمي

 21 1405 املاجستري   أحكام اخللع يف الشريعة اإلسالمية

 22 1405 املاجستري عبدالعزيز بن صاحل بن حممد الكحالن التعزير باحلبس يف الشريعة اإلسالمية

 23 1405 املاجستري عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن صاحل احلميد اإلسالمي ـ دراسة مقارنةاإلجارة يف الفقه 

 24 1405 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا بن عبدالرمحن السدحان أحكام القذف

 25 1405 املاجستري عبدالكرمي بن إبراهيم بن عبدهللا السلوم فقه أيب هريرة رضي هللا عنه ) الطهارة والصالة (

 26 1405 املاجستري عبده بن صاحل احلجوري أحكام الوكالة يف الفقه اإلسالمي

 26 1405 املاجستري عثمان بن عبدالكرمي بن علي املطرودي العارية يف الشريعة اإلسالمية

 27 1405 املاجستري عبدهللا بن محود بن ناصر الفراج مفردات اإلمام أمحد يف املعامالت

وأثره يف أحكام املناكحات  أختال ف الدارين
 29 1405 الدكتوراه مساعي حاج عبدالرمحن جافاكيا واملعامالت

 29 1405 املاجستري فهد بن عبدالعزيز إبراهيم بن سلمه دراسة مقارنة -العيب وأثره يف البيوع 

 30 1405 الدكتوراه صاحل بن سعود سليمان آل علي عوارض األهلية املؤثرة يف السؤولية اجلنائية



 -الطالق السين والبدعي يف الفقه اإلسالمي 
 30 1405 املاجستري فهد بن صاحل محد الناصر دراسة مقارنة

 31 1405 الدكتوراه سعود بن حممد عبدهللا البشر تأصيل وتطبيق -العقوبات املالية يف اإلسالم 

 31 1405 املاجستري فهد بن حممد خلف اخللف الغرر وأثره يف البيع

 32 1405 املاجستري فيصل بن عبدالعزيز صاحل اليوسف دية النفس وموجبها يف الفقه اإلسالمي

أحكام الشفعة يف الفقه اإلسالمي مقارنا با 
 33 1405 الدكتوراه عبدهللا بن عبدالعزيز حممد الدرعان لقانون الوضعي

 34 1405 الدكتوراه سليمان بن عبدهللا سليمان القاسم القاضي شريح فقهه وقضاؤه

 34 1405 املاجستري حممد بن إبراهيم عبدهللا الثمريي الشروط املقرتنة بالعقد

د راسة  -الوفاه وأثرها يف األحكام الشرعية 
 35 1405 الدكتوراه عبدهللا بن حممد عبدهللا الضالع مقارنة يف الفقه اإلسالمي

 35 1405 املاجستري حممد بن عبدهللا حممد احمليميد تعدد . وآثره على العقوبة يف الفقه اإلسالمي

حتقيق ود راسة كتاب " الوقف والوصايا " برواية 
 36 1405 الدكتوراه عبدهللا بن أمحد علي الزيد * اخلالل عن أمحد

 36 1405 املاجستري ناصر بن عبدالرمحن حسن بن زهرة الصلح يف الفقه اإلسالمي

 37 1405 الدكتوراه فاحل بن عبدالرمحن فاحل الصغري كفالة احلريات يف اإلسالم

 37 1405 املاجستري حممد بن عبدهللا حممد الغنيمان أحكام ضمان الغصب

 38 1405 الدكتوراه مبارك بن حممد محد الدعيلج الرهن يف الفقه اإلسالمي

 38 1405 املاجستري مرشد بن عبدالعزيز مرشد العبدهللا الشبهة يف حدي الزنا والسرقة

 39 1405 الدكتوراه صاحل بن عبدالرمحن سليمان احلميد اإلبراء من احلق يف الفقه اإلسالمي

 39 1405 املاجستري ناصر بن عبدهللا حممد احلمود جرمية احلرابة وعقوبتها يف الفقه اإلسالمي

دراسة  -أحكام الرجعة يف الفقه اإلسالمي 
 40 1405 املاجستري الفريانوليد بن عبدالرمحن حممد  مقارنة

 44 1405 املاجستري إبراهيم بن أمحد الشيخ حممد األمني الضرير النقود الورقية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

 2 1406 املاجستري إبراهيم بن مصطفى أدي اإلشرتاك يف القتل أنواعة وموجبه ـ دراسة مقارنة

 5 1406 املاجستري جابر بن حممد بن أمحد احلكمي الفيفي إستيفاء عقوبة اجلناية على النفس وما دوهنا

 6 1406 املاجستري محد بن عبدالعزيز بن أمحد اخلضريي بيع العينة يف الفقه اإلسالمي ـ دراسة موازنة



أقضية الرسول صلى هللا عليه وسلم يف القصاص 
 8 1406 املاجستري حسن بن حسن بن علي مكرمي يف النفس

 9 1406 املاجستري محد بن إيراهيم بن عبدهللا احليدري زكاة النقدين

 10 1406 املاجستري راشد بن سليمان بن عبدالرازق الدويش أحكام الرهن

الربا وأنواعه وأحكامه ـ دراسة مقارنة بني 
 11 1406 املاجستري 56 املذاهب األربعة

 12 1406 املاجستري عبدالعزيز أل سعودسلطان بن حممد بن  واجبات اإلمام يف نظام احلكم يف اإلسالم

 13 1406 املاجستري سليمان بن حممد بن عبدهللا املهنا أحكام بيع الزروع والثمار

العاقلة ماحتمله وما ال حتمله من الديات يف الفقه 
 14 1406 املاجستري صاحل بن عبدالرمحن بن صاحل الفوزان اإلسالمي

يف الزنا قضاء الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 15 1406 املاجستري عازب بن سعيد بن مسبل األمحري والقذف

 16 1406 املاجستري عبداإلله بن إبراهيم بن عبدالعزيز السليمان اخلراج وصلته بالسياسة الشرعية

 17 1406 املاجستري عبدالرمحن بن سليمان بن صاحل الربيش خياراجمللس يف الفقه اإلسالمي

الفقه اإلسالمي ــ دراسة القتل بالتسبب يف 
 18 1406 املاجستري صاحل بن عبدهللا بن ناجي الظبياين مقارنة

 19 1406 املاجستري عبدهللا بن ناصر بن حممد السليمان حقيقة القتل العمد يف الفقه اإلسالمي

 20 1406 املاجستري عبدالعزيز بن علي بن حممد الرزقان أحكام احلضانة يف الفقه اإلسالمي

 {23} 1406 املاجستري عبدهللا بن محيان بن خالد العتييب اإلشرتاك يف اجلرمية

أحكام الرضاع يف الفقه اإلسالمي ـ دراسة مقارنة 
 24 1406 املاجستري علي بن حممد بن زيد أل حسني بني املذاهب األربعة

أسباب سقوط عقوبة القصاص يف الفقه 
 28 1406 املاجستري اجلار هللافهد بن جار هللا عبدالرمحن  االسالمي

 31 1406 املاجستري حممد بن عبدالرمحن عبدهللا العجالن دراسة مقارنة -خيار الشرط يف عقد البيع 

الشبهات الدارنة حلد السرقة يف الفقه اإلسالمي 
 32 1406 املاجستري حممد بن  عبدالرمحن عبدالعزيز السعدان دراسة مقارنة -

الكلية تأليف اإلمام شيخ  حتقيق كتاب القواعد
 33 1406 املاجستري حميسن بن عبدالرمحن احمليسن اإلسالم ابن تيمية

 40 1406 الدكتوراه محود بن حيىي عوضه فقه عبدهللا بن عباس

 41 1406 الدكتوراه عبدهللا بن رحيل عوض العنزي فقه اإلمام سفيان بن سعيد الثوري



عند أهل نصب اإلمام األعظم وطرف توليته 
 41 1406 املاجستري حممد بن عبدهللا حممد املعال السنة واجلماعة

 42 1406 الدكتوراه علي بن عبدهللا صاحل جابر فقه القاسم بن حممد موازنا بفقه أشهر اجملتهد ين

حتقيق ود راسة كتاب " املذهب األمحد يف فقه 
 43 1406 الدكتوراه عبدالرمحن بن حممد محد الغزي اإلمام أمحد " ألبن اجلوزي

القيادة العسكرية يف عهد رسول هللا صلى هللا 
 44 1406 الدكتوراه عبدهللا حممد عبدهللا الرشيد عليه وسلم

حتقيق كتاب" إيثار اإل نـصاف يف أثار اخلالف" 
 45 1406 الدكتوراه عبدهللا بن عبدالعزيز عبدهللا العجالن ألبن اجلوزي

نظام املرور يف اململكة أحكام الطريق مقارنا مع 
 46 1406 الدكتوراه سليمان بن عبدهللا سعد الدخيل العربية السعودية

أبن تيمية منهجه واختياراته الفقهية يف اجلنايات 
 47 1406 الدكتوراه عبدالرمحن بن عبدهللا صاحل الدباسي واحلدود

 48 1406 الدكتوراه حممود األ قطشعبداجمليد بن حممد  الفكر اإل قتصادي لدى أيب الفضل الد مشقي

 49 1406 الدكتوراه عبدهللا بن إبراهيم علي الطريقي اإلستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي

دراسة  --أحكام احلامل يف الشريعة اإلسالمية 
 53 1406 الدكتوراه أمحد بن حسني سيد الرمحن مقارنة بني املذاهب اإلسالمية

 1 1407 املاجستري إبراهيم بن صاحل عبدالكرمي القين الفقه اإلسالميعقد املضاربة يف 

اإلقرار يف الشريعة اإلسالمية ـ دراسة فقهية 
 2 1407 املاجستري محد بن عبدهللا بن حممد احلويكم مقارنة بني املذاهب اإلربعة

 5 1407 املاجستري سعد بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن العسكر تفريق القاضي بني الزوجني بالعيب

 6 1407 املاجستري سعد بن عبدهللا بن ناصر الربيك التأمني التجاري وخالف العلماء فيه

 7 1407 املاجستري خليفة بن صاحل بن جماهد اخلليفة املهر وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

 9 1407 املاجستري علي بن عبدالعزيز بن منيع املنيع أحكام اللقطة يف الفقه اإلسالمي

 10 1407 املاجستري صاحل بن عبدالرمحن بن علي اليوسف العدة أسباهبا وأنواعها

 12 1407 املاجستري عبدالعزيز بن صاحل بن إبراهيم اجلوعي حقوق الزوجة يف الفقه اإلسالمي

 13 1407 املاجستري عبدالرمحن بن حممد بن سليمان املليص أحكام الزنا الفقهية يف قصيت ماعز والغامدية



أحكام قتل اخلطأ وعقوبته يف الفقه اإلسالمي ـ 
 14 1407 املاجستري عبدهللا بن عبد الرحيم بن سويلم الزهراين دراسة مقارنة

 15 1407 املاجستري عبدهللا بن محد بن عبدهللا السكاكر أحكام احلائض يف اإلسالم

 16 1407 املاجستري التوجيريعبدهللا بن عبدالعزيز بن أمحد  مسقطات القصاص يف النفس

 17 1407 املاجستري عبداإلله بن عبدالعزيز بن حممد الفريان احلرابة وأحكام احملاربني يف الفقه اإلسالمي

 18 1407 املاجستري عبداله بن علي بن عبدهللا املخلف بيع الغرر ـ دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي

 19 1407 املاجستري صاحل بن حسن احلميدعلي بن  النجاسات وكيفية تطهريها

 20 1407 املاجستري عبدهللا بن علي بن عبدهللا السديس نقض األحكام القضائية

 21 1407 املاجستري علي بن حيىي بن حزام القرماين كفارة القتل

 22 1407 املاجستري علي بن عبدهللا بن محدان الشهري أحكام اجلنايات يف كتاب عمرو بن حزم

 23 1407 املاجستري فهد بن صاحل عبدهللا املزروع شروط اهلبة

 24 1407 املاجستري حممد بن عبدهللا سعيد الودعاين الوليمة أحكامها وآداهبا

والية املظامل يف اإلسالم ودورها يف الرقابة على 
 25 1407 املاجستري حممد بن عبدهللا األمني الشنقيطي السلطة

 26 1407 املاجستري حممد بن عبدالرمحن عبدهللا اهلوميل مقارن يف الفقه اإلسالميشروط الشهادة حبث 

 27 1407 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن بن حممد الدويش حقوق اجلنني يف الفقه اإلسالمي

 28 1407 املاجستري صاحل بن عبدهللا بن صاحل احلميدي الدعوى يف الفقه اإلسالمي

 29 1407 املاجستري علي بن حممد  بن أمني املراغي يف الشريعة اإلسالميةالتعزيرات البدنية 

 51 1407 الدكتوراه عبدهللا بن عبدالعزيز محاد اجلربين حتقيق كتاب" اإل قـناع يف الفقه" ألبن املنذر

 52 1407 الدكتوراه حممد بن سعيد عبدهللا شقري فقه عمر بن عبدالعزيز

اإلسالمي مع احلوالة أحكام احلوالة يف الفقه 
 53 1407 الدكتوراه سعد بن عبدالعزيز عبدهللا الكليب البنكية

حتقيق كتاب" إرشاد السالك إىل أفعال املناسك" 
 54 1407 الدكتوراه حممد بن اهلادي أبو األجفان ألبن فرحون املالكي

 55 1407 الدكتوراه اخلضريأمحد بن عبد الرمحن محد  أختال ف املتعاقـد ين وأثره يف العقود املالية

 56 1407 الدكتوراه عبدهللا بن سليمان عقيل املطلق عبدهللا بن شربمه فقهه و قضاؤه

 57 1407 الدكتوراه غالب بن عبدالكايف محيد القرشي أوليات الفاروق يف اإلدارة والقضاء

حتقيق كتاب" املمتع شرح املقنع" ألبن املنجا من 
 58 1407 الدكتوراه سعد بن دهريان دخيل الشلوي كتاب العارية  أول كتاب البيع إىل أخر



 59 1407 الدكتوراه حممد بن راشد علي العثمان نظرية األجل يف الفقه اإلسالمي

القصد وأثره على العقوبة بني الفقه اإلسالمي 
 60 1407 الدكتوراه حممد بن حممد عيسى عسريي والقانون

 61 1407 الدكتوراه زيد بن عبدالكرمي الزيد اإلسالميالعفو عن العقوبة يف الفقه 

السجن وموجباته يف الشريعة اإلسالمية مقارنا 
بنظام السجن والتوقيف و موجباهتما يف اململكة 

 62 1407 الدكتوراه حممد بن عبدهللا فهد اجلريوي د راسة حتليلية مقارنة -

 63 1407 الدكتوراه عبدالعزيز بن فهد زيد السعيد أحكام الصيب املميز يف الشريعة اإلسالمية

 90 1407 الدكتوراه سليمان بن أمحد سليمان العليوي الفقه اإلسالمي يف القرن الرابع عشر اهلجري

 2 1408 املاجستري تيسري بن حممد بن صاحل املهوس اللعان يف الشريعة اإلسالمية

 3 1408 املاجستري قاسم الفيفيجربان بن سامل بن  مشروعية الوقف والتصرف فيه

 5 1408 املاجستري محود بن عبدالرمحن بن عبدهللا اخلضريي اإلحتكار وطرق معاجلته يف الفقه اإلسالمي

 6 1408 املاجستري محود بن عبدهللا بن حممد احلمود أحكام القسامة يف الفقه اإلسالمي

 {8} 1408 املاجستري سعيد بن زهري بن زايد العمري تنفيذ احلدود

 9 1408 املاجستري سعد بن مجيل بن عوضه املالكي اإلكراه على األفعال يف الفقه اإلسالمي

 10 1408 املاجستري صاحل بن حممد بن محني الفهد الظهار وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

 11 1408 املاجستري عبدالقادر بن سليمان بن إبراهيم احلفظي األجل وأثره يف العقود

 12 1408 املاجستري عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن عبدهللا املليفي حجية الكتابة أمام القضاء

 {14} 1408 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالرمحن العبداللطيف شروط وجوب القصاص يف النفس واألطراف

 15 1408 املاجستري عبدالعزيز بن علي بن سليمان الرومي أحكام األضاحي يف الشريعة اإلسالمية

 16 1408 املاجستري عبدالكرمي بن محود بن عبدهللا التوجيري أبو ذر الغفاري وأراؤه الفقهية يف العبادات

سلطة القاضي يف التفريق بني الزوجني للضرر 
 17 1408 املاجستري عبدهللا بن جاسم بن عبيدان فخرو وعدم اإلتفاق ـ دراسة مقارنة

 19 1408 املاجستري عبدهللا بن سليمان بن عبداحملسن املطرودي اإلسالمياحملرمات من النساء يف الفقه 

 20 1408 املاجستري عبدهللا بن فهد بن إبراهيم احليد أحكام اجلوار يف الفقه اإلسالمي

 21 1408 املاجستري عبدالعزيز بن حممد بن عثمان الربيش املولود وبيان أهم أحكامه عند والدته

 22 1408 املاجستري عبدهللا بن علي بن حممد الدخيل اإلسالمياجلعالة يف الفقه 

 24 1408 املاجستري علي بن زيد بن علي اجلليميد أحكام املفلس يف اإلسالم

دراسة  -القصاص يف اجلناية على مادون النفس 
 29 1408 املاجستري فهد بن إبراهيم صاحل احمليميد مقارنة



 31 1408 املاجستري حممد بن زيد حممد الرقيب اإلسالميةأحكام الشفعة يف الشريعة 

 32 1408 املاجستري حممد بن صاحل عبدهللا العجالن أحكام الذبائح يف الفقه اإلسالمي

 35 1408 املاجستري حممد بن عبدهللا حممد البشر أحكام البغاة يف الشريعة اإلسالمية

 36 1408 املاجستري حيىي حسن النجيميحممد بن  أحكام املرتد يف الشريعة اإلسالمية

 37 1408 املاجستري مزيد بن إبراهيم صاحل املزيد صيغة العقد

حتقيق كتاب " عماد الرضا ببيان أداب أهل 
 64 1408 الدكتوراه زيد بن حيىي درويش العمري القضاء " لزكريا األنصاري

حتقيق كتاب" إيضاح األحكام ملايأخذه العمال 
 65 1408 الدكتوراه حسني بن حممد عبدهللا أل الشيخ ألبن حجر اهليتميواحلكام" 

 66 1408 الدكتوراه حممد بن علي حممد سنان القاضي إياس بن معاوية والقضاء بالفراسة

حتقيق كتاب"املمتع شرح املقنع " ألبن املنجا  
 67 1408 الدكتوراه عبدالرمحن بن فايز عـبـيد احلريب كتاب اجلنايات واحلدود

املساواة بني اجلاين واجملين عليه وأثرها يف 
 68 1408 الدكتوراه حسن بن إبراهيم أمحد املهال وي القصاص

 69 1408 الدكتوراه صادق بن شائف نعمان أمحد السياسة الشرعية و أعتبار العمل هبا

حتقيق كتاب " كشف املروط يف حماسن الشروط 
 114 1408 الدكتوراه املهيدب *رياض بن عبداللطيف عبداحملسن  "

التهمة وأثرها يف تصرفات املكلف يف باب 
 1 1409 املاجستري إبراهيم بن عبدهللا بن علي الزهراين الوالية واملرياث

 2 1409 املاجستري إبراهيم بن جامع أوتويو التوريث با لتقديرواإلحتياط يف الفقه اإلسالمي

 3 1409 املاجستري إبراهيم بن عبدهللا الثمرييأمحد بن  القبض وأثره يف العقود

 4 1409 املاجستري خبيت بن شراز بن قينان الزهراين الرضا يف عقود املعاوضات املالية

 5 1409 املاجستري حسني بن عبدالعزيز بن حسن أل الشيخ أحكام اإلحداد يف الفقه اإلسالمي

 6 1409 املاجستري محاد بن حممد بن محاد أل عمر اإلثبات بالقرائن

 7 1409 املاجستري محد بن سليمان بن محد اجلبلني االستطاعة لوجوب احلج

 8 1409 املاجستري خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اخلضري أحكام السفيه

 9 1409 املاجستري سعد بن عبدالرمحن بن ناصر الزير القبلة وأحكام استقباهلا واستدبارها

 10 1409 املاجستري سعود بن عبدهللا بن علي العسكر الفقه اإلسالميأحكام الوصية يف 



مفردات اإلمام الشافعي يف احلدود واجلنايات 
 11 1409 املاجستري سليمان بن عبدهللا بن صاحل اللحيدان واألقضية والشهادات

 12 1409 املاجستري صاحل بن إبراهيم بن صاحل أل الشيخ أقضية الرسول صلى هللا عليه وسلم يف النكاح

 13 1409 املاجستري صاحل بن محود بن عبدهللا التوجيري حتديد العورات وأحكام سرتها يف الصالة

 14 1409 املاجستري عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن إبراهيم سلمه مسقطات القصاص يف النفس

 15 1409 املاجستري إبراهيم الدويش عبدالعزيز بن عبدهللا بن فقه اإلمام الشعيب يف الشهادات وسيلة لإلثبات

 16 1409 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا بن فهد العيسى اللقيط يف الفقه اإلسالمي

 18 1409 املاجستري عبدالعزيز بن فوزان بن صاحل الفوزان اإلشتباه وأثره يف الطهارة

 19 1409 املاجستري إبراهيم الغميجانعبدهللا بن سعد بن  الرجوع عن التربعات احملضة يف الفقه اإلسالمي

 20 1409 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن مرشد العبدهللا أحكام النشوز يف الفقه اإلسالمي

 21 1409 املاجستري عبدهللا بن حممد بن صاحل الربعي أحكام األشرتاك يف أرتكاب اجلرمية املوجبة للحد

 23 1409 املاجستري خالد بن عبدهللا بن إبراهيم احلبيب موانع القصاص يف اجلناية على النفس

 24 1409 املاجستري علي بن عبدالعزيز بن عبدهللا السديس مفردات اإلمام الشافعي يف املعامالت

 25 1409 املاجستري حممد بن صاحل علي القاضي اليمني يف الدعوى

 26 1409 املاجستري رشود احلصيينحممد بن صالح  عقوبة النفي والتغريب يف الفقه اإلسالمي

 27 1409 املاجستري حممد بن عبدالعزيز فارس السبيعي أسباب الضمان يف الفقه اإلسالمي

 28 1409 املاجستري ناصر بن ابراهيم صاحل احمليميد أحكام الكفيف يف الواليات

 29 1409 املاجستري سليمان اجلربوعإبراهيم بن عبدهللا بن  الرجوع عن الشهادة واإلقراروأثرة يف القضاء

 30 1409 املاجستري حممد بن عبدالعزيز حممد العمران اإلعسار وأثره يف إسقاط الواجبات املالية

 32 1409 املاجستري عادل بن عبدهللا الكرش أسقاط احلقوق يف الشريعة اإلسالمية

حتقيق ود راسة كتاب " مسعـفة احلكام على 
 70 1409 الدكتوراه صاحل بن عبدالكرمي علي الزيد التمرتاشاألحكام " حملمد 

حتقيق كتاب" املمتع شرح املقنع " ألبن املنجا 
 71 1409 الدكتوراه عبدالعزيز بن زيد سليمان الرومي من بدايته إىل هناية كتاب صالة أهل األعذار



الوالية القضائية لديوان املظامل يف اململكه العربية 
 72 1409 الدكتوراه بن عبدالقادر شيبة احلمد حممد السعودية

 73 1409 الدكتوراه عبدهللا بن إبراهيم عبدالكرمي العريين العال قات الدولية يف اإلسالم

 1 1410 املاجستري إبراهيم بن حممد بن عبدهللا التوجيري فقه اإلمام أبن سريين يف كتاب الطهارة

 2 1410 املاجستري محيد بن قائد بن سيف أمحد العقد اجلائز يف املعامالت وأحكامه

فقه اإلمام ابن سريين يف كتاب الطالق واإليالء 
 3 1410 املاجستري خالد بن عبدالرمحن بن حممد النمر والظهار والفرائض والعدة والنفقات واملتعة

 4 1410 املاجستري محود بن أمحد بن عبدهللا الفحام فقه اإلمام الشعيب يف النكاح والصداق

فقه اإلمام ابن سريين يف كتاب النكاح والصداق 
 5 1410 املاجستري سليمان بن صاحل بن فهد الغيث واخللع

فقه اإلمام الشعيب يف كتاب الوصايا وما يف 
 6 1410 املاجستري صاحل بن عبدهللا بن سعيد الودعاين حكمها

مفردات اإلمام الشافعي يف النكاح والطالق 
 7 1410 املاجستري بن عبدهللا بن صاحل اللحيدانصاحل  وتوابعه

مفردات اإلمام الشافعي يف احلج والعمرة 
 8 1410 املاجستري عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن محود النويصر واألضاحي والذبائح والصيد ـ دراسة مقارنة

 9 1410 املاجستري عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز اهلوميل نكاح الكفار

 10 1410 املاجستري عبدهللا بن محد الطيار النيابة يف احلج

 11 1410 املاجستري خالد بن عبدهللا بن حممد اللحيدان القتل شبه العمد وعقوبته

 12 1410 املاجستري عبدالكرمي بن يوسف اخلضري مفردات اإلمام الشافعي يف الزكاة

 13 1410 املاجستري بن صاحل بن عبدالرمحن الصراميعبدهللا  التمثيل السياسة يف ضوء الفقه اإلسالمي

 14 1410 املاجستري عبداحملسن بن عبدالعزيز بن عبدالكرمي املهنا مفردات اإلمام الشافعي يف كتاب الطهارة

 15 1410 املاجستري علي بن راشد بن عبدهللا الدبيان التحكيم بني الزوجني

 16 1410 املاجستري بن ناصر بن صاحل السحيباين علي فقة اإلمام الشعيب يف أبواب الطهارة

 17 1410 املاجستري فهد بن عبدهللا حممد املزعل خطبة النكاح أحكامها وآثارها

 18 1410 املاجستري حممد بن عبدالكرمي عبدالعزيز العيسى أحكام الكفار يف جملس القضاء الشرعي

 19 1410 املاجستري النور سليمانحممد سليمان  فقه اإلمام ابن سريين يف اجلنايات

 20 1410 املاجستري يوسف بن عبدالعزيز عبدهللا الربيش احلقوق املتعلقة بالرتكة



 21 1410 املاجستري حممد مفرح حممد آل براز الدوسري فقه اإلمام الشعيب يف باب الطالق

 22 1410 املاجستري عبدالرمحن الغديانحممد بن عبدهللا  دراسة مقارنة -املواقيت الزمانية ألعمال احلج 

مفردات اإلمام الشافعي يف كتايب الصالة 
 23 1410 املاجستري عبدهللا بن علي بن عبدهللا الطريف واجلنائز

 24 1410 الدكتوراه عبداجمليد بن راشد العبود فقه اإلمام ابن سريين يف املعامالت

 25 1410 املاجستري سليمان صاحل العمرو عمر بن فقه اإلمام ابن سريين يف كتاب الصالة

املسؤولية عن حوادث السيارات يف نظام املرور 
 26 1410 املاجستري عبدهللا بن صاحل العبداللطيف باململكة والفقه اإلسالمي

 27 1410 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عبدهللا العجالن النكول عن اليمني يف الدعوى املالية

 28 1410 املاجستري منصور بن حممد سعد الراشد اسرتداد العوض يف عقود املعاوضات

 29 1410 املاجستري أمني بن علي بن مقبل علي أحكام امليتة

 30 1410 املاجستري عبدالعزيز بن نايف بن صاحل الغزي األجري املشرتك يف الفقه اإلسالمي

 32 1410 الدكتوراه بن حممد يوسف الفايز إبراهيم البناء وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

أبويوسف وفقهه الذي اختلف فيه مع أيب حنيفة 
 74 1410 الدكتوراه فهد بن حممد سلطان اخلضر دراسة فقهية مقارنة --

 76 1410 الدكتوراه مزهربن حممد ظافر القرين السكوت وأثره على األحكام

كتاب   -حتقيق كتاب" اجلامع" أليب بكر اخلالل 
أهل امللل والردة والزنادقة وتارك الصالة 

 76 1410 الدكتوراه إبراهيم بن محد عبدالرمحن السلطان والفرائض

 77 1410 الدكتوراه إبراهيم مصطفى أدي أحكام التداوي والتطبيب يف الفقه اإلسالمي

أحكام حضور اخلصوم وغياهبم يف نظام 
 1 1411 املاجستري إبراهيم بن ناصر بن حممد السياري اإلسالمياملرافعات الشرعية مقارنا با لفقه 

 2 1411 املاجستري أمحد بن عبدهللا بن عبدالعزيز الريس شهادة املرأة أمام القضاء

سريان النصوص اجلنائية من حيث الزمان يف 
 3 1411 املاجستري بديع بن سعود بن عبدهللا البديع الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

مفردات اإلمام الشافعي يف الوقف والرق 
واألميان والرضاع واحلضانة والنفقة واملرياث من  

كتاب ـ املسائل الفقهية اليت أنفرد هبا الشافعي ـ 
 4 1411 املاجستري سعيد بن سامل بن مساعد الغامدي البن كثري



أحكام الرتمجان يف القضاء ـ دراسة مقارنة يف 
 5 1411 املاجستري عبدالرمحن بن حممد بن مبارك اجلوفان يف اململكةالفقه اإلسالمي والنظام 

املسائل اليت خالف فيها احلجاوي املعتمد من 
 6 1411 املاجستري عبدالكرمي بن عبدهللا بن صاحل الصقعوب مذهبه يف كتابة الزاد

سريان النص اجلنائية من حيث املكان يف الفقه 
 7 1411 املاجستري بن حممد السحيباين عبدهللا بن علي اإلسالمي والنظام

مسؤولية اإلدارة على أساس املخاطر يف القضاء 
 8 1411 املاجستري علي بن حممد بن سلطان السلطان اإلداري مقارنة بالفقه اإلسالمي

تنفيذ األحكام األجنبية يف اململكة العربية 
السعودية دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الفقه 

 10 1411 املاجستري بن صاحل عيد احلريبيوسف  اإلسالمي

 11 1411 املاجستري سليمان بن عبدهللا بن ناصر الطرمي نظام األراضي البور يف ضوء الفقه اإلسالمي

نزع امللكية للمنفعة العامة يف النظام السعودي 
 12 1411 املاجستري حممد بن ناصر عبدالعزيز الناصر يف ضوء الفقه اإلسالمي

الدعوى اإلدارية يف النظام السعودي إجراءات 
 13 1411 املاجستري عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالعزيز القاسم والفقه اإلسالمي املقارن

 14 1411 املاجستري عبدالرمحن بن علي بن سليمان الطريقي وأثرها يف اجلرائم 

 14 1411 املاجستري عبد الرمحن بن علي سليمان الطريقي التوبة وأثرها يف اجلرائم

مشروعية اجلهاد يف ابتداء ودفاعا يف الفقه 
 15 1411 املاجستري فهد بن ناصر عبدالعزيز اليوسف اإلسالمي مقارنة بالقانون الدويل

الغش التجاري  يف النظام السعودي والفقه 
 16 1411 املاجستري فارس بن سعد فارس احلقباين اإلسالمي

الفقه اإلسالمي والنظام زكاة عروض التجارة يف 
 17 1411 املاجستري حسن بن بركات بن جاري املنتشري السعودي

 18 1411 املاجستري حممد بن إبراهيم بن عبدالرمحن القعود فقه اإلمام الشعيب يف حدي الزنا وشرب املسكر

 19 1411 املاجستري حسني بن غنام الفريدي تزكية الشهود وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

 20 1411 املاجستري عبدالرمحن بن عثمان بن راشد اجللعود األحكام واألداب املرتتبة على النوم

 21 1411 املاجستري مسفر بن حممد إبراهيم البشر دفع الصائل

 22 1411 املاجستري عمر بن علي حممد الصحن استيفاء القصاص



الرسوم واجلزاءات املالية يف نظام املرور يف ضوء 
 23 1411 املاجستري عبدهللا بن عثمان بن عبدالرمحن املسند اإلسالمي الفقه

الدخول بالزوجة يف النكاح الصحيح أدابه 
 24 1411 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم بن زيد أل داود وأحكامه

 25 1411 املاجستري فهد بن حممد إبراهيم احلميداين فقه اإلمام الشعيب يف حد القذف

 26 1411 املاجستري عبد العزيز بن إبراهيم عبد العزيز املهنا     ودوافعه وطرقه وأثارهاإلنتحار 

 27 1411 املاجستري عبدالباقي بن حممد بن إبراهيم أل الشيخ مبارك مفردات اإلمام مالك يف احلدود ـ دراسة مقارنة

 28 1411 املاجستري حممد بن حسن عبدالرمحن آل الشيخ عقد اجلعالة وأحكامه

 29 1411 املاجستري عبداملنعم بن سعدون بن عبدالعزيز العبداملنعم ضمان املتلف يف البيع واإلجارة

اإلختصاص النوعي واحمللي يف نظام املرافعات يف 
اململكة العربية السعودية والفقه اإلسالمي ـ 

 30 1411 املاجستري عبدالرمحن بن أمحد بن سليمان العليوي دراسة مقارنة

 32 1411 املاجستري سليمان بن يوسف الدويش أحكام الغائب يف جملس القضاء

اجلرمية اإلجيابية با ملتناع ـ دراسة فقهية مقارنة يف 
 33 1411 املاجستري إبراهيم بن علي كنتاو الفقه اإلسالمي والنظام

النظر إىل اإلنسان حقيقته وأحكامه يف الفقه 
 34 1411 املاجستري الفنديحممد بن إبراهيم علي  اإلسالمي

املسؤولية التأديبية للموظف يف النظام السعودي 
 35 1411 املاجستري أمحد بن إبراهيم بن أمحد مصبح الشهراين يف ضوء الفقه اإلسالمي

 36 1411 املاجستري خالد بن عويض بن طامي القحطاين أحكام سكىن الزوجة واملعتدة وأدابه

"األشباه والنظائر " ألبن حتقيق ود راسة كتاب 
 78 1411 الدكتوراه محد بن عبدالعزيز أمحد اخلضريي قسم العبادات واملعامالت -امللقن 

حتقيق ود راسة كتاب " املنهج الفائق واملنهل 
الرائق واملعىن الالئق بأداب املوثق وأحكام 

 79 1411 الدكتوراه عبدالرمحن األطرمعبدالرمحن بن محود  الوثاق " أليب العباس الونشريسي املالكي

جابر بن عبدهللا وفقهه ــ أول تدوين لفقه هذا 
 80 1411 الدكتوراه موسى بن علي حممد األمري الصحايب اجلليل

 81 1411 الدكتوراه سعيد بن مسفر عوض الوادعي أحكام الطوارىء يف عقود املعاوضات املالية

 82 1411 الدكتوراه عبدالعزيزبن محود عبدهللا التوجيري دراسةفقه عبدهللا بن الزبري ـ مجع و 



حتقيق حاشية عثمان بن أمحد بن قائد النجدي 
من أوله  -على" منتهى اإلردات " ألبن النجار

 83 1411 الدكتوراه خالد بن علي حممد املشيقح إىل أخر كتاب اجلهاد

 84 1411 الدكتوراه خليفة بن صاحل جماهد أل خليفة اجملد أبو الربكات وأراؤه الفقهية يف غري العبادات

 85 1411 الدكتوراه حسن بن عبده حممد عسريي العجز وأثره يف الوفاء باأل لتزامات املالية

 86 1411 الدكتوراه حممد بن عبدهللا حممد احمليميد فقه عـكرمة ــ مجع وترتيب ود راسة

اختيارات اإلمام الشوكاين الفقهية على ضوء  
 87 1411 الدكتوراه صاحل بن عبدهللا ناجي الضبياين كتابيه: نيل األ وطارـ وـ السيل اجلرار

تـطبيقات القواعد والضوابط الفقهية يف جمال 
األحوال الشخصية ــ قواعد وضوابط وفروع 

 88 1411 الدكتوراه سعود بن عبدهللا عبدالرمحن الغديان خمتارة

سبـيـل الرشاد " حتقيق ود راسة " اإلرشاد إىل 
 89 1411 الدكتوراه عبدالرمحن بن حممد اجلارهللا ألبن موسى احلنبلي

 1 1412 املاجستري إبراهيم بن صاحل إبراهيم الزغييب حكم اإلنتفاع با املرهون

إنتهاء العالقة الوظيفية يف النظام السعودي 
 2 1412 املاجستري إبراهيم بن حممد بن عبدهللا أل سلطان والفقه اإلسالمي

مسؤولية املتبوع عن التابع يف الفقه اإلسالمي 
 4 1412 املاجستري أمحد بن إبراهيم بن حممد احلصني والقانون

 5 1412 املاجستري أمحد بن سليمان بن صاحل االربيش ديات املنافع واجلمال يف الفقه اإلسالمي

إبرام املعاهدات الدولية يف الشريعة اإلسالمية 
 6 1412 املاجستري أمحد بن عبدهللا بن حممد الصبيحي والقانون الدويل العام

 7 1412 املاجستري سليمان بن عبدهللا بن حممد الفايز أحكام الويل يف الدم

 8 1412 املاجستري سعود بن عبدالعزيز بن عمر السنبل العفو عن القصاص يف الفقه اإلسالمي

 9 1412 املاجستري سعيد بن راشد أل سعيد جناية الصيب يف الفقه اإلسالمي

 10 1412 املاجستري خالد بن حامد  بن خالد الغامدي إعرتاف املتهم يف الفقه اإلسالمي والقانون

 11 1412 املاجستري خالد بن عبدالرمحن بن سلمان اخلضر عقوبة اجلناية على غري املسلم يف الفقه اإلسالمي



الثابتة يف ضوء  عقد مقاوالت البناء واملنشأت
 13 1412 املاجستري سامل بن خويتم بن خبيت الراشدي الشريعة اإلسالمية

 14 1412 املاجستري زياد بن ناصر بن محد الزرعة دفع الدعوى يف الشريعة والقانون

 15 1412 املاجستري سامل بن صاحل بن جاسم املطوع -شرط الصفة يف الدعوى بني الشريعة والقانون

األسرى يف الفقه اإلسالمي والنظام أحكام 
 16 1412 املاجستري صاحل بن عبدالعزيز بن صاحل التوجيري الوضعي

 17 1412 املاجستري طارق بن حممد بن عبدهللا اخلويطر أحكام التجسس  يف الفقه والقانون

 {18} 1412 املاجستري عائش بن عوض الشهري األجري اخلاص

 20 1412 املاجستري عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن صاحل التوجيري املاليةوالعقود الطارئة أثرالنية يف عقود املعاوضات

 21 1412 املاجستري عبدهللا بن سليمان بن صاحل التوجيري حقوق األوالد

أحكام أجرة العامل يف نظام العمل السعودي 
 23 1412 املاجستري الفضليعبدالعزيز بن عبداحملسن بن عبد لرمحن  مقارنا با الشريعة اإلسالمية

 24 1412 املاجستري عبدالعزيز بن سليمان اجلربوع حقوق الوالدين  على األوالد

نقض املعاهدات يف لفقه اإلسالمي والقانون 
 25 1412 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبدهللا الشهري الدويل

مدى سلطة الدولة على القضاء يف الفقه ونظام 
 27 1412 املاجستري عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا املخلف اململكة ـ دراسة مقارنةالقضاء يف 

أثار احلرب على التمثيل اخلارجي واملعاهدات يف 
 28 1412 املاجستري علي بن حممد بن مقبول قيقب الفقه اإلسالمي والقانون الدويل

 29 1412 املاجستري عثمان بن حممد بن أسلم بن أمحد عقوبة اجللد يف الشريعة

استغالل املوظف العام لسلطته ونفوذه يف الفقه 
 30 1412 املاجستري عبدالواحد بن حممد بن عبدالرمحن املزروع اإلسالمي والنظام

 31 1412 املاجستري فهد بن حممد إبراهيم اجلوعي أعمال السيادة يف الفقه اإلسالمي

 32 1412 املاجستري السليمانفهد بن ناصر  العيب وأثره يف عقد ا لنكاح

 33 1412 املاجستري فيصل بن رميان صاحل الرميان احلماية اإلدارية للمال العام يف الفقه والنظام

املسؤولية عن االشياء بني القانون والفقه 
 34 1412 املاجستري حممد بن مسفر منري الشرايف اإلسالمي



 احلجر على املفلس يف النظام التجاري السعودي
 35 1412 املاجستري حممد بن  عبدالعزيز صاحل التوجيري يف ضوء الفقه اإلسالمي

 36 1412 املاجستري حممد بن عبدالكرمي حممد العامر اجلناية على األعضاء املعيبة

 37 1412 املاجستري حممد بن عبدهللا حممد الدوسري أحكام السبق يف الشريعة اإلسالمية

وضماناته يف النظام الوضعي قواعد تفتيش املتهم 
 38 1412 املاجستري حممد بن ناصر سليمان اجلربوع والفقه اإلسالمي

جرائم النشر يف الفقه اإلسالمي والنظام  
 39 1412 املاجستري ناصر بن عبدهللا حممد الشثري السعودي

 40 1412 املاجستري حممد بن عبدهللا سفر البشر النكاح املؤقت

املبيع والثمن وأثرها يف عقد البيع يف اجلهالة يف 
 41 1412 املاجستري ناصر بن سعود بن عبدهللا السالمة الفقه اإلسالمي

 42 1412 املاجستري أوهاب بن حممد الطيب نذير السلطة التقديرية لإلدارة

حتقيق ود راسة كتاب " املفيد للحكام فيما 
يعرض هلم من نوازل األحكام " أليب الوليد 

 92 1412 الدكتوراه سليمان بن عبدهللا محود أبااخليل القرطيب املالكي

 93 1412 الدكتوراه عبدهللا بن سليمان حممد العجالن القضاء بالقرائن املعاصرة

حتقيق ود راسة كتاب " األموال " أليب جعفر 
 94 1412 الدكتوراه بشر بن فهد سفران البشر الداودي املالكي

راسةكتاب " اجلمع والفرق " أليب حتقيق ود 
حممد اجلويين ــ القسم األخريمن كتاب الزكاة إىل 
أخرالكتاب ) حقق أوله يف مرحلة املاجستري يف  

 99 1412 الدكتوراه عبدالرمحن بن سالمة عبدهللا املزيين كلية الشريعة (

دراسة  --أحكام التبعيض يف الفقه اإلسالمي 
 100 1412 الدكتوراه عبدهللا فهد العيسى عبدالرمحن بن فقهية مقارنة

والية الشرطة يف اإلسالم ــ د راسة فقهية 
 101 1412 الدكتوراه منر بن حممد إبراهيم احلميداين تـطـبـيقـية

حتقيق كتاب " خمتصر أبن متيم على مذهب 
اإلمام أمحد رمحة هللا " تأليف الفقية حممد بن 

 102 1412 الدكتوراه القصري علي بن إبراهيم حممد متيم احلراين



حجية احلكم القضائي يف الفقه اإلسالمي 
 1413 املاجستري بدر بن حممد بن سلطان الفالح والنظام السعودي

     
{3} 

خصائص اإللتزام املصريف يف ضو الفقه 
 3 1413 املاجستري محاد بن حممد بن أمحد البشري اإلسالمي

اإلسالمي حق األجنيب يف التملك يف الفقه 
 4 1413 املاجستري خالد بن إبراهيم بن حممد احلصني والنظام السعودي

 5 1413 املاجستري حبيب بن فهد بن سفران البشر النيابة يف الطالق

إنتهاء عقد العمل واألثار املرتتبة عليه يف الفقه 
 6 1413 املاجستري رزين بن حممد بن محد الرزين اإلسالمي والقانون

 7 1413 املاجستري خالد بن حممد بن عبدهللا العجالن ربا الفضل يف الشريعةأحكام 

 8 1413 املاجستري سعود بن إبراهيم الشرمي النسب وأحكامه

 10 1413 املاجستري سامي بن حممد بن عبدالعزيز العبدالقادر أثار احلرب يف أموال العدو

خصائص دعوى اإللغاء اإلدارية يف ضوء الفقه 
 11 1413 املاجستري شفيق هللا  بن أمني هللا اإلسالمي

أنقضاء الشركات يف النظام السعودي مقارنا 
 12 1413 املاجستري صاحل بن إبراهيم بن حممد احلصني بالفقه اإلسالمي

 13 1413 املاجستري صاحل بن سليمان بن حممد املطرودي احلرابة حقيقتها وشروطها 

املصرفية مقارنة يف الفقه الكفالة يف املعامالت 
 14 1413 املاجستري عامر بن عبدهللا بن سعيد الودعاين اإلسالمي

 15 1413 املاجستري عبدالسالم بن إبراهيم أبابطني أحكام تصرفات الغاصب يف الفقه اإلسالمي

التنفيذ اجلربي على أموال املدين يف الفقه 
 16 1413 املاجستري عبدالعزيز بن سعود بن ضوحيي املطريي والنظام

 17 1413 املاجستري أمحد بن عبدالعزيز بن غزي الغزي التحكيم يف املنازعات الدولية يف الفقه والنظام

 22 1413 املاجستري عبداجمليد بن عبدالرمحن بن عبدهللا الدرويش اجلرائم القولية املوجبة للتعزير

 23 1413 املاجستري بن حممد بن عبدالرمحن القاسم عبداحملسن شروط حد السرقة وأثر اختالف الفقهاء فيه

 24 1413 املاجستري عبداجمليد بن عبدالعزيز الدهيشي إنتهاء عقد الوكالة

 25 1413 املاجستري علي بن جارهللا بن حممد بن عبود الشهراين عقد النقل البحري يف الفقه اإلسالمي والنظام

 26 1413 املاجستري إبراهيم املطروديعلي بن سليمان بن  الودائع املصرفية



 27 1413 املاجستري علي بن سليمان الصقيهي األجل وأحكامه يف األسرة

 29 1413 املاجستري فاحل بن عبدالعزيز الفاحل اإلحراق وأحكامه

 30 1413 املاجستري فهد بن محود أمحد املزيين أحكام األخرس يف الفقه اإلسالمي

تناول احملظورات يف الفقه الضرورة وأثرها يف 
 31 1413 املاجستري حممد بن إبراهيم األحيدب اإلسالمي

 32 1413 املاجستري فيصل بن عبدهللا راشد الفوزان الضرورة وأثرها يف إتالف النفس

حل املنازعات بالوسائل السليمة بني الدول 
 34 1413 املاجستري حممد بن عبدالرزاق الطبطباين اإلسالمية

الواجبات واآلداب املعتربة يف القاضي يف الفقه 
 38 1413 املاجستري ناصر بن حممد مبارك اجلوفان اإلسالمي

 90 1413 الدكتوراه حممد بن عبدهللا سعيد الودعاين الواليات اخلاصة يف الفقه

حتقيق ود راسة " شرح خمتصر اخلرقي " للقاضي 
كتاب أيب يعلي من كتاب السبق والرمي إىل هناية  

 91 1413 الدكتوراه عبدالعزيز بن صاحل إبراهيم اجلوعي عـتـق أمهات األوالد

 1 1414 املاجستري أمحد بن صاحل بن عبدهللا العبدالسالم التصرفات الضارة يف الوقف

املسؤولية اجلنائية ملمثل الدولة األجنبية يف الفقه 
 2 1414 املاجستري إمام بن عيسى عبدالكرمي والقانون

السكوت واإلنكار يف جواب الدعوى يف الفقه 
 3 1414 املاجستري أمحد بن حممد حسني اإلسالمي

أثر املوت على اإللتزامات الناشئة عن عقود 
 4 1414 املاجستري أمحد بن حممد بن ناصر اخلاطري الشركات

 5 1414 املاجستري التوجيريسليمان بن عبدهللا بن سليمان  أحكام احلرم يف الفقه اإلسالمي ــ دراسة مقارنة

 {6} 1414 املاجستري جديع بن حممد بن محود اجلديع اإلعيان احملرمة البيع يف الفقه اإلسالمي

مسؤولية اإلدارة عن اإلنظمة والقرارات املؤثرة 
 7 1414 املاجستري داود بن ناصر بن عبدهللا الداود على العقد اإلداري يف النظام والفقه اإلسالمي

احلصص يف شركيت التضامن والتوصية البسيطة 
 8 1414 املاجستري خالد بن مسفر بن مبارك اجلوفان يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي



موت الدماغ واألحكام املتعلقة به يف الفقه 
 9 1414 املاجستري زياد بن حممد بن محاد السعدون اإلسالمي

 10 1414 املاجستري صاحل بن سليمان بن صاحل العقال حكم نقل األعضاء يف الفقه اإلسالمي

 11 1414 املاجستري صالح بن أمحد أل الشيخ مبارك والية التأديب اخلاصة

 12 1414 املاجستري صويان بن شايع بن حممد اهلاجري املنافسة التجارية غري املشروعة يف الفقه والنظام

 13 1414 املاجستري يوسف بن أمحد الطاهرعبدالعزيز بن  استيفاء احلدود والتعزيرات

العرف أركانه وشروطه وأقسامه وأثره يف الفقه 
 14 1414 املاجستري عبدالكرمي بن محد بن عبدالكرمي الصايغ والنظام ـ دراسة مقارنة

 15 1414 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم بن عبدهللا الناصر املخدرات وعقوبتها يف الفقه اإلسالمي والنظام

تفريق الصفقة وأثارها يف الفقه اإلسالمي ـ دراسة 
 16 1414 املاجستري عبدهللا بن برجس أل ظفر الدوسري فقهية مقارنة

 17 1414 املاجستري عبدالسالم بن برجس بن ناصر العبدالكرمي التوثيق بالعقود يف الفقه اإلسالمي

التزامات صاحب العمل غري املتعلقة باألجر وأثر 
 18 1414 املاجستري خالد بن مبارك بن حسني العلي اإلخالل هبا يف الفقه والنظام

مسؤولية الشركاء يف الشركة املسامهة والشركة 
ذات املسؤولية احملدودة يف النظام والفقه 

 19 1414 املاجستري عبداحملسن بن عبدهللا بن إبراهيم الزكري اإلسالمي

 20 1414 املاجستري عبدامللك بن الشيخ حممد بن أمحدالراجح االستثناء وأثره يف اإلقرار

 21 1414 املاجستري عبدامللك بن عبدالرمحن بن عبداللطيف الكثري أحكام  يف النفقات ـ دراسة فقهية مقارنة

 22 1414 املاجستري عيسى طاهر والغومبا التهمة وأثرها يف رد الشهادة يف الفقه اإلسالمي

على أعمال اإلدارة يف الفقه  الرقابة اإلدارية
 23 1414 املاجستري فهد بن محد حمسن السبيعي اإلسالمي والنظام السعودي

 24 1414 املاجستري فهد بن عبدهللا عبدالرمحن العثمان نزع امللكية للمصلحة اخلاصة يف الفقه اإلسالمي

الوكالة باخلصومة يف الفقه اإلسالمي والنظام 
 25 1414 املاجستري حممد شوكت بن غوث حممد طلحة بن السعودي

 26 1414 املاجستري حممد بن إبراهيم عبدهللا اخلنني مسؤولية القاضي يف الفقه والنظام



 27 1414 املاجستري حممد بن إبراهيم حممد السعود تأجيل العقوبة يف الفقه اإلسالمي

الصكوك اليت تصدرها شركة املسامهة يف النظام 
 28 1414 املاجستري حممد بن حامد عبدهللا الساملي اإلسالميالسعودي والفقه 

 29 1414 املاجستري منصور بن عبدهللا حممد املنصور أحكام املصحف يف الشريعة اإلسالمية

 30 1414 املاجستري حممد بن عبدهللا عبدالرمحن املال جناية احليوان وآثارها

 31 1414 املاجستري عبدهللا فهد الرشوديفهد بن  الكفاءة يف الزواج يف الفقه اإلسالمي

 32 1414 املاجستري هندي بن شرار دغيلب العتييب احملرم وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

 33 1414 املاجستري واصل بن داود سليمان املذن بيع الدين بالدين يف الفقه اإلسالمي

 34 1414 املاجستري عبداللطيف محد اجلربيوسف بن  العمليات اجلراحية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

التزام العامل يف الفقه اإلسالمي ويف نظام العمل 
 35 1414 املاجستري يوسف بن عبدهللا حممد اخلضري السعودي

 36 1414 املاجستري فهد بن سعد عبدالرمحن الدمشق أثر اإلكراه يف اإلقرار

 37 1414 املاجستري عبدالعزيز عبدالرمحن العامرحممد بن  رد املبيع واسرتداده أسبابه وآثاره

 38 1414 املاجستري فهد بن حممد إبراهيم الداود التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب

 39 1414 املاجستري مجاز بن حسن بن عبدهللا اجلماز واجبات املوظف العام يف الفقه والنظام

أثر املوت على اإللتزامات الناشئة عن عقود 
 40 1414 املاجستري محد بن حممد بن عبدالرمحن الزيد التربعات

أثر املوت على االلتزمات الناشئة عن عقود 
 41 1414 املاجستري حممد بن فهد محني الفهد املعاوضات املالية

 42 1414 املاجستري نايف بن أمحد علي احلمد آثار الطالق املالية

 43 1414 املاجستري بن حممد بن حممد النشوان سلمان أحكام السوق يف الفقه اإلسالمي

 44 1414 املاجستري حممد بن صاحل حممد املقبل عقد السمسرة يف الفقه والنظام

 45 1414 املاجستري حممد بن  عبدالعزيز إبراهيم بن فائز أحكام التصرفات القولية والفعلية يف املسجد

 46 1414 املاجستري إبراهيم عبدالعزيز احلميديفهد بن  حكم اجلوائح وتطبيقاهتا املعاصرة

 47 1414 املاجستري فايز بن هليل رباح السحيمي بيوع االمانة املراحبة التولية الوضيعة

 48 1414 املاجستري سامل بن سعيد بن حممد العواشز أحكام احلرمي ومقداره يف الفقه اإلسالمي

 49 1414 املاجستري سلمان بن غرم بن سعيد الشهراين أمان غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية

 50 1414 املاجستري علي بن عبدهللا بن حممد بريدي عسريي البلوغ أحكامه وأثاره



حكم تعدد الزوجات وألثار املرتتبة عليه يف الفقه 
 51 1414 املاجستري عبدهللا بن حممد بن ناصر البشر اإلسالمي

بني األفراد يف مشروعية التحكيم يف اخلصومة 
 {52} 1414 املاجستري صاحل بن عوض بن مشهور املشهور الفقه والنظام السعودي

املسائل الفقهية اليت خالف فيعا أبو اخلطاب 
 95 1414 الدكتوراه عبدهللا بن محد عبدهللا السكاكر شيخة أبا يعلى

حتقيق كتاب " شرح جممع البحرين وملتقى 
من أول الكتاب إىل  -النريين " ألبن الساعايت 

 95 1414 الدكتوراه صاحل بن عبدهللا صاحل اللحيدان هناية كتاب احلج ) قسم العبادات (

اختيارات احلافظ بن عبد الرب الفقهية يف 
 96 1414 الدكتوراه عبدالعزيز بن حممد عثمان الربيش العبادات

 97 1414 الدكتوراه املزيدمزيد بن إبراهيم صاحل  أستيفاء الد يـون يف الفقه اإلسالمي 

إهدار د م اإل نـسان ــ أسبابه وأحكامه يف 
 98 1414 الدكتوراه خالد بن عبدالرمحن حممد النمر الشريعة اإلسالمية

اختيارات احلافظ بن عبد الرب الفقهية يف 
 103 1414 الدكتوراه سليمان بن عبدهللا صاحل اللحيدان املعامالت ــ مجع ودراسة مقارنة

اختيارات احلافظ بن عبد الرب الفقهية يف 
األحوال  الشخصية واجلنايات واحلدود واأل 

 104 1414 الدكتوراه علي بن راشد عبدهللا الدبيان قضية

أختال ف الدين وأثره يف الفقه اإلسالمي ــ دراسة 
 105 1414 الدكتوراه عبدهللا بن سليمان عبداحملسن املطرودي مقرنة

املمتع شرح املقنع " ألبن النجا حتقيق كتاب" 
 106 1414 الدكتوراه عبدهللا بن عبدالكرمي حممد الالحم من باب الغضب إىل أخر باب املوصى إلية

 107 1414 الدكتوراه محد بن إبراهيم عبدهللا احليدري أحكام النماء يف الفقه اإلسالمي

 107 1414 الدكتوراه إبراهيم جامع أوتويو األحتياط يف الفقه اإلسالمي

حتقيق ود راسة " كتاب التهذيب يف الفرائض " 
 0 1415 الدكتوراه راشد بن حممد راشد العزاع أليب اخلطاب الكلوذاين

أثار احلرب على أشخاص غري املقاتلة يف الفقه 
 1 1415 املاجستري أمحد بن إبراهيم بن رمحة الزعايب والنظام



شركات األشخاص يف زكاة األموال املختلطة يف 
 2 1415 املاجستري أمحد بن حيىي بن حممد حيىي حامد الفقه اإلسالمي

 3 1415 املاجستري أمحد بن حممد بن حسن خليل سندات اإلستثمار وحكمها يف الفقه اإلسالمي

 7 1415 املاجستري خالد بن عبدهللا بن علي املزيين حتصيل الزكاة يف الفقه والنظام

 8 1415 املاجستري خالد بن حممد بن زامل الزامل الطيب يف الفقه والنظامعقد العالج 

اإلحنراف بالسلطة وأثره على القرار اإلداري يف 
 12 1415 املاجستري سعد بن عبدالقادر بن سعد القويعي الفقه والنظام

معاهدات التحالف العسكري يف الفقه اإلسالمي 
 13 1415 املاجستري بن دغيس العتييب سعد بن مطر مقارنة با القانون الدويل

 14 1415 املاجستري سعيد بن حسني بن سعيد القحطاين الركاز يف الفقه والنظام

أحكام احليوان يف املعاوضات املالية يف الفقه 
 16 1415 املاجستري سلمان بن عبدهللا  املهيين اإلسالمي

اخلطأ يف املسؤولية يف عقود املعاوضات املالية يف 
 18 1415 املاجستري عادل بن حيدر بن حيىي شائع الفقه والنظام

اجلزاءات التأديبية على املوظف العام يف الفقه 
 19 1415 املاجستري عادل بن عبدهللا بن عبدالعزيز الدهيش والنظام

التطبيقات الفقهية للمعدول به عن القياس يف 
 20 1415 املاجستري سعيد أمحد املالعبداإلله بن حممد بن  بايب العبادات املعامالت

 21 1415 املاجستري عبدالرمحن بن واصل بن خبيت الرحيلي توظيف األموال يف البنوك اإلسالمية

 22 1415 املاجستري عبدالرمحن بن محود بن مانع البليهي اإلعتماد املستندي وحكمه يف الفقه اإلسالمي

رضي السياسة املالية يف عهد عمر بن اخلطاب 
 25 1415 املاجستري عبداجمليد بن علي بن موسى البلوي هللا عنه ويف النظام السعودي

 26 1415 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن صاحل العقيل أحكام بيع املزاد يف الفقه والنظام

 26 1415 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن صاحل العقيل أحكام بيع املزاد يف الفقه والنظام

التطبيقات الفقهية لقاعدة " املشقة جتلب 
 27 1415 املاجستري عدنان بن حممد بن عتيق الدقيالن التيسري " يف العبادات الدينية

 28 1415 املاجستري علي بن إبراهيم بن عبدالرمحن العدوان عقوبة جرمية اإلختالس يف الفقه والنظام

الفقه  الضرر يف املسؤولية يف عقود املعاوضات يف
 29 1415 املاجستري علي بن عبدهللا بن حيدر الوصايب والنظام

 30 1415 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن بن أمحد السلطان بيع املشاع



الرشوة يف الوظيفة العامة وعقوبتها يف الفقه 
 31 1415 املاجستري علي بن حممد بن عبدهللا الكندري والنظام

وتطبيقاهتا العملية يف القرعة وأثرها الشرعي 
 32 1415 املاجستري فهد بن محد عبدهللا البسام أحكام األسرة

 33 1415 املاجستري فهد بن إبراهيم عبدهللا الثمريي تقييد املباح يف الفقه والنظام

 34 1415 املاجستري فهد بن سليمان عبدهللا اخلليفه املتهم وحقوقه يف الفقه اإلسالمي

للحرب بني املسلمني وغريهم يف الصلح املنهي 
 35 1415 املاجستري فهد بن سعد عبدهللا السعد الفقه اإلسالمي والقانون الدويل

االلتزام بصيانة العني املؤجرة وتطبيقه على 
 36 1415 املاجستري متعب بن عايد عبار العنزي السفينة يف الفقه والنظام

 37 1415 املاجستري حممد صاحل الشيخفيصل بن  أحكام احلريب يف الفقه اإلسالمي

 38 1415 املاجستري حممد بن سعد حممد املقرن أحكام اخلنثي يف الفقه اإلسالمي

 39 1415 املاجستري حممد بن عبدالرمحن حممد النصري طاعة الرؤساء يف الوظيفة العامة يف الفقه والنظام

تطبيقات لقاعدة  " املشقة جتلب التيسري " يف 
 40 1415 املاجستري حممد بن سليمان صاحل العابد املعاوضات املاليةعقود 

 41 1415 املاجستري حممد بن عبدالعزيز حممد العقيل أحكام " ذوي األرحام " يف فقه األسرة

 42 1415 املاجستري حممد بن عبدهللا عبدالعزيز بن عمار احلساب اجلاري يف الفقه اإلسالمي

 43 1415 املاجستري حممد فائز عبدالرمحن الشهري واألوالدالعدل بني الزوجات 

 45 1415 املاجستري حممد حافظ شعيب ابو بكر رهن السفينة يف الفقه والنظام

 47 1415 املاجستري ناجح بن علي بن حممد الشراري ابرام عقد العمل يف الفقه والنظام السعودي

 48 1415 املاجستري ناصر بن احلميدي السموحي املطريي احلجر على أموال املدين يف الفقه والنظام

 49 1415 املاجستري ناصر بن عثمان حممد العريين أحكام جنوح األحداث يف الفقه والنظام

الزكاة يف األموال احملتلطة يف شركات األموال يف 
 50 1415 املاجستري حيي بن حممد حيي حسن صواب الفقه والنظام

 51 1415 املاجستري حممد بن عبدهللا سعد السعدان الفقه اإلسالميأحكام السحر يف 

إقليم الدولة وأسباب اكتسابه وفقده يف الفقه 
 52 1415 املاجستري عبدالغفار بن عبدالكرمي بن عبدالعزيز جوندل اإلسالمي والقانون الدويل

إنكار احلقوق املالية ومايتعلق به من أحكام يف 
 53 1415 املاجستري بن حممد عثمان العمريناصر  الفقه اإلسالمي



 55 1415 املاجستري سامي بن عبدهللا بن سليمان السلمان أحكام املريض يف فقه اإلسرة

قاعدة" األمور مبقاصدها " وتطبيقاهتا الفقهية يف 
 56 1415 املاجستري عمر بن أمحد بن سعيد بانبيلة املعامالت

 57 1415 املاجستري يوسف بن عبدالعزيز عثمان اليوسف الفروق الفقهية يف احلج والعمرة

 58 1415 املاجستري يوسف بن عبدالعزيز حممد الفراج القضاء بالشاهد واليمني يف الفقه اإلسالمي

 59 1415 املاجستري سليمان بن إبراهيم بن حممد األصقة الفروق الفقهية يف كتاب الطهارة

 60 1415 املاجستري عبدالعزيز بن حممد العمر سد الذرائع وتطبيقاهتا املعاصرة

 61 1415 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز الكلية التعويض عن الضرراملايل يف الفقه اإلسالمي

 62 1415 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا بن إبراهيم الروميي هالك املبيع يف الفقه اإلسالمي

 63 1415 املاجستري أمحد بن عبدهللا بن حممد اليوسف الفروق يف كتاب الصالة

 64 1415 املاجستري فهد بن عبدهللا صاحل التوجيري اخلرس ومايتعلق به من أحكام يف الفقه اإلسالمي

 65 1415 املاجستري خالد بن عبدالرمحن بن عبدهللا العيت تعارض البينات يف الفقه اإلسالمي

 66 1415 املاجستري خلوفة بن حممد بن غرم البكري الشهري القيمة يف الفقه اإلسالمي

 67 1415 املاجستري أمحد بن سليمان العريين الصلح عن اجلنايات مع تطبيقات  معاصرة

 68 1415 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبدهللا السعدان السراية يف الفقه اإلسالمي

 69 1415 املاجستري علي الضالععبدهللا بن حممد بن  اخلربة وأثرها يف القضاء

جلد احليوان وما يتعلق به من أحكام يف الفقه 
 70 1415 املاجستري صالح بن حممد بن حممد البدير اإلسالمي

 71 1415 املاجستري علي بن إبراهيم الرسيين الكتابة وأثرها يف اإلثبات يف الفقه والنظام

 72 1415 املاجستري عبدالرزاق بن حممد السيفطارق بن  أحكام التقبيل يف الفقه اإلسالمي

 73 1415 املاجستري حممد بن عبدهللا العبدالوهاب األرش ومايتعلق به من أحكام يف البيع

 73 1415 املاجستري حممد بن عبدهللا العبدالوهاب األرش ومايتعلق به من أحكام يف البيع

 74 1415 املاجستري هللا خوجه قل خانسيد حبيب  أحكام ربان السفينة يف الفقه والنظام

 75 1415 املاجستري سياف بن حممد بن جمدل أل وثيله الدوسري الفروق بني طرق إهناء النكاح

اإلختصاص يف إصدار القرارات اإلدارية يف الفقه 
 76 1415 املاجستري علي بن إبراهيم بن أمحد الشهراين والنظام

 77 1415 املاجستري بن عبداحملسن اللعبونعبدهللا بن إبراهيم  شروط الوقف

القتل بالسبب وأثاره يف حقوق هللا وحقوق العباد 
 78 1415 املاجستري علي بن صاحل بن حممد اللحيدان ـ دراسة مقارنةاخللويت



الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثرها يف 
 79 1415 املاجستري خالد بن عبدالعزيز بن سليمان السحيباين الفروع الفقهية

حتقيق كتاب" املستجمع شرح اجملمع والنتقى 
شرح امللتقى " للعيين من أول كتاب البيوع إىل 

 110 1415 الدكتوراه حممد بن عبدهللا حممد البشر هناية كتاب الرضاع

حتقيق كتاب " جمالس القضاة واحلكام حماضرهتا 
 111 1415 الدكتوراه احلريب سويعـد بن سلمى سامل ورسوم مناظراهتا "للمكناسي

حتقيق كتاب" الكايف شرح الوايف" للحافظ 
من أول كتاب احلوالة إىل أخر  -النسفي 
 112 1415 الدكتوراه فيصل بن عبدالعزيز صاحل اليوسف الكتاب

حتقيق ود راسة كتاب " التعليق الكبري يف املسائل 
اخلال فية على مذهب اإلمام أمحد " للقاضي أيب 

 114 1415 الدكتوراه عبدهللا بن علي حممد الدخيل كتاب البيـوع  -يعلي 

التأخري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي ــ دراسة 
 115 1415 الدكتوراه حممد بن عبدالكرمي عبدالعزيز العيسى فقهية مقارنة

 116 1415 الدكتوراه عبدالقادربن سليمان إبراهيم احلفظي التحول و  أثره يف الفقه اإلسالمي

حتقيق كتاب" املستجمع شرح اجملمع واملنتقى 
شرح امللتقى" للعيين  من أول كتاب الطالق إىل 

 117 1415 الدكتوراه عبدالرمحن بن سليمان صاحل الربيش هناية الكتاب

قاعدة " األمورمبقاصدها" وتطبيقاهتا الفقهية يف 
 1 1416 املاجستري إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن املربد العبادات

 2 1416 املاجستري إبراهيم بن عبدهللا بن علي القفاري عقوبة الشريك يف اجلرمية يف الفقه والنظام

 3 1416 املاجستري إبراهيم بن صاحل السحيباين الفروق الفقهية يف باب السرقة واحلرابة

اإلهناء التعسفي لعقد األجري اخلاص يف الفقه 
 4 1416 املاجستري بن عبدهللا العجالنأمحد بن علي  والنظام

 4 1416 املاجستري عبدهللا بن حممد بن صاحل أبا اخليل حصةالعمل يف الشركات يف الفقه والنظام

 5 1416 املاجستري أمحد بن عبدالرمحن بن عبدهللا احمليذيف دعاوى احلق العام أمام احملاكم يف الفقه والنظام

 6 1416 املاجستري إمساعيل بن حممد بن حنفي احلاج ناء احلربحكم إتالف ممتلكات العدو أث



السياسة املالية يف عهد عمر بن عبدالعزيز ـ رمحة 
 7 1416 املاجستري محد بن حممد بن أمحد السنني هللا

 8 1416 املاجستري محدان بن مبارك بن دخيل األكليب ضمان العيوب اخلفية يف عقود املعاوضات املالية

التطبيقات الفقهية لقاعدة " الضرر وال ضرار " 
 9 1416 املاجستري خالد بن عبدهللا اجلوفان يف اجلنايات واحلدود

التطبيقات الفقهية لقاعدة " ال ضرر وال ضرار " 
 10 1416 املاجستري سامي بن عبدالعزيز بن حسن أل الشيخ يف باب الشفعة

 11 1416 املاجستري بن عبدالرمحن بن إيراهيم املشعلسفيان  أحكام اخلتان يف الفقه اإلسالمي

تنفيذ التعزير با املال وتطبيقاته يف الفقه 
 12 1416 املاجستري إبراهيم بن علي الرزقان اإلسالمي وأنظمة اململكة العربية السعودية

 13 1416 املاجستري سليمان بن عبدالعزيز الفراج اإلسراف يف استيفاء العقوبة

 14 1416 املاجستري صاحل بن عبداللطيف بن صاحل السمحان الضرورة على قبول شهادة غري العدلأثر 

 15 1416 املاجستري صالح بن حممد بن عبدالرمحن أل الشيخ اإلختصاص القضائي يف الفقه والنظام

 16 1416 املاجستري صاحل بن عبدالرمحن بن حممد القصري أحكام السعي يف الفقه اإلسالمي

 17 1416 املاجستري عادل بن عبدالعزيز املطوع الفراسة وتطبيقاهتا يف القضاء

 21 1416 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا الدخيل وسائل احلرب املمنوعة واملشروعة

عمليات اإلقراض واإلقرتاض يف البنوك ـ دراسة 
 22 1416 املاجستري عبدالعزيز بن فاحل بن دايل الدوسري يف ضوء الفقه والنظام

 23 1416 املاجستري عبدالعزيز بن سعيد بن شهاب اللبان أحكام الكعبة املشرفة

 24 1416 املاجستري عبدهللا بن جباد بن عبدهللا العتييب أثر اإلشتباه يف فقه األسرة

 25 1416 املاجستري عبدهللا بن حممد العاصم الوكالة بالعمولة يف الفقه والنظام

التطبيقات الفقهية لقاعدة " اليسري مغتفر " يف  
 26 1416 املاجستري عبدهللا بن سليمان العبيد كتاب الزكاة والصوم واحلج

القضاء بشهادة الواحد بال ميني وتطبيقاته يف 
 27 1416 املاجستري عبداحلكيم بن عبدالرمحن بن حممد الشعيب اململكة

قاعدة " كل قرض جر منفعة فهو ربا " تأصيلها 
 28 1416 املاجستري عبدهللا بن بكر بن عبدهللا أبو زيد وختريج الفروع الفقهية عليها وتطبيقاهتا املعاصرة

 29 1416 املاجستري علي بن رشيد الصاعدي التفويض يف السلطة اإلدارية يف الفقه والنظام



 30 1416 املاجستري بن سهيل الضياينعلي بن صاحل  التناقض يف الدعوى

 31 1416 املاجستري عبدالسالم بن محد العيدي الفروق الفقهية يف جرائم اإلعتداء على العرض

 32 1416 املاجستري عبدالرمحن بن حممد بن عبدهللا السحيباين الضيافة , أحكامها وأداهبا يف الفقه اإلسالمي

 33 1416 املاجستري علي بن حممد بن سعيد احلاج والنظامضمان البائع للمبيع يف الفقه 

أثر األحتجاج بإمجاع أهل املدينة يف املسائل 
 34 1416 املاجستري علي بن حممد بن عبدالرمحن الرومي اخلالفية

 35 1416 املاجستري عبدالعزيز بن حممد بن عبدالواحد املتيهي حقوق املؤلف يف الفقه والنظام

اليقني اليزول بالشك " وتطبيقاهتا يف قاعدة " 
 36 1416 املاجستري خالد بن سليمان اجلفري املعامالت

 37 1416 املاجستري مرعي بن عبدهللا مرعي احلبيهي الشهري خيار الرؤية يف الفقه اإلسالمي

التزام األجري اخلاص بأداء العمل يف الفقه 
 38 1416 املاجستري فهد بن عبدالعزيز عبدهللا السليمان والنظام

 39 1416 املاجستري عبدهللا بن فهد بن محود اهلديب الشخصية األعتبارية يف الفقه اإلسالمي

 40 1416 املاجستري فهد بن غنام حممد الغنام التزوير وعقوبته يف الفقه اإلسالمي

آثار املسؤولية يف عقود املعاوضات املالية يف 
 41 1416 املاجستري عبدهللا الغماسفهد بن حممد  الفقه والنظام

 43 1416 املاجستري إبراهيم بن سعد اهلوميل إنقضاء اإللتزام يف الفقه اإلسالمي

 45 1416 املاجستري حممد بن سليمان حممد السعيد أحكام املدينة املنورة يف الفقه اإلسالمي

 46 1416 املاجستري ناصر املاجدحممد بن عبدالعزيز  عقد املقاولة من الباطن يف الفقه والنظام

التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع وفروعها يف 
 47 1416 املاجستري مطرف بن سلمان البشر البيع

 48 1416 املاجستري منصور بن عبدالعزيز عبدالكرمي املنصور حق املخرتع يف الفقه والنظام

املقاصد الشريعة من اإلمامة الكربى عند شيخ 
 49 1416 املاجستري مسفربن علي حممد اخلداش القحطاين درسة مقارنة باألنظمة -اإلسالم ابن تيمية رمحه 

 50 1416 املاجستري معتق بن حممد شوميس احلريب زكاة املال املستفاد يف الفقه والنظام

 51 1416 املاجستري منصور بن حامد حسني العمرو الفروق الفقهية بني احلدود والتعازير

التطبيقات الفقهية لقاعدة الضرر والضرار يف 
 52 1416 املاجستري ناصر بن عبدهللا اجلربوع البيوع ومايندرج حتتها



 53 1416 املاجستري هاشم بن علي صاحل الفقيه الشهري املسائل امللقبات يف علم الفرائض

قاعدة "اليقني اليزول بالشك" وتطبيقاهتا الفقهية 
 54 1416 املاجستري هتالل بن علي اهلتالن يف كتاب العبادات

الفروق بني األب واألم واجلد واجلدة يف الفقه 
 54 1416 املاجستري عبدالرمحن بن إبراهيم احملسن اإلسالمي

التطبيقات الفقهية لقاعدة " ال عربه بالظن البني 
 55 1416 املاجستري القاسميوسف بن أمحد عبدالرمحن  خطؤه " يف العبادات واملعامالت وفقه األسرة

الفروق الفقهية يف جرمية اإلعتداء عاى النفس 
 56 1416 املاجستري عبدالرمحن بن صاحل املقحم وموجبها

دراسة  -بطاقات االئتمان واألحكام املتعلقة هبا 
 57 1416 املاجستري يوسف بن عبدهللا الشبيلي فقهية مقارنة

 58 1416 املاجستري يونس بن أمحد املشيقح والنظام ضوابط سري املرافق العامة يف الفقه

التطبيقات الفقهية على قاعدة " ال عربة بالظن 
الببني خطؤه " يف اجلنايات واحلدود والبينات 

 59 1416 املاجستري حممد بن عبدالعزيز إبراهيم القاسم والقضاء

 60 1416 املاجستري احلمود عبدهللا بن محود حرمة امليت واإلعتداء عليها يف الفقه اإلسالمي

حتقيق ود راسة كتاب " الكايف يف شرح الوايف " 
للحافظ النسفي ــ من أول الكتاب إىل هناية  

 119 1416 الدكتوراه عبدالعزيز بن عبدالرمحن العبدالليف كتاب احلج

 121 1416 الدكتوراه حممد بن عبدالرازق الطبطبائي أثار اإلفالس يف الفقه والنظام

 122 1416 الدكتوراه ناصر بن حممد مبارك اجلوفان ضمانات عدالة القضاء يف الفقه والنظام

حتقيق كتاب" الكايف شرح الوايف" للحافظ 
 123 1416 الدكتوراه إبراهيم بن عبدهللا علي الزهراين من أول النكاح إىل هناية الكفالة -النسفي 

حتقيق ود رسة " كتاب العباب احمليط مبعظم 
نصوص الشافعي واألصحاب " تأليف أمحد 

 124 1416 الدكتوراه سعيد بن زهري زايد العمري املرادي الزييدي ) املزجد ( من أوله إىل الوقف

   1417 املاجستري عبد هللا بن ناصر حممد السلمي أحكام اخلطأ يف املعاوضات املالية



 1 1417 املاجستري زيد بن عبدالعزيز املانعأبراهيم بن  مسقطات عقوبة التعزير يف الفقه والنظام

التطبيقات الفقهية لقاعدة " الينكر تغري 
 2 1417 املاجستري إبراهيم بن صاحل السالمة األحكام بتغري األزمان واألحوال "

أحكام احلرز يف السرقة يف الفقه اإلسالمي 
 3 1417 املاجستري السحيباينأبراهيم بن ناصر بن صاحل  وتطبيقات عليه من حماكم مدينة الرياض

 5 1417 املاجستري أمحد بن صاحل بن سليمان الومشي ألة العقوبة البدنية يف الفقه اإلسالمي

 6 1417 املاجستري أمحد بن عبدهللا بن علي النجران أحكام الدفن يف الفقه اإلسالمي

 7 1417 املاجستري محد سعيسأمحد بن رشيد بن  السلطة اإلدارية غري املركزية يف الفقه والنظام

 8 1417 املاجستري أمحد بن فهد بن محود املرويت الشذوذ اجلنسي وعقوبته يف الفقه اإلسالمي

 9 1417 املاجستري محود بن حممد بن غالب الغشيمي أحكام اإلشتباه اجلنائي يف الفقه والنظام

أحكام احليوان يف عقود التربعات يف الفقه 
 10 1417 املاجستري زيد بن علي الوذيناين خالد بن اإلسالمي

 11 1417 املاجستري خالد بن عبدالرمحن بن عبد العزيز عثمان أحكام اهلدية يف الفقه اإلسالمي

 12 1417 املاجستري خالد بن عبد الرمحن عبد هللا العسكر أحكام التمر يف العبادات والبيوع

 12 1417 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا العسكرخالد بن  أحكام التمر يف العبادات والبيوع

 13 1417 املاجستري خالد بن عبدهللا بن علي الدوه أحكام شعر الرأس يف الفقه اإلسالمي

 14 1417 املاجستري خالد بن عبدهللا بن أمحد احلقباين احلقوق غري املالية الناشئة عن عقد الزواج

 15 1417 املاجستري سامل بن عايض الشمراين أحكام تداول الشيك يف الفقه والنظام

التطبيقات الفقهية على قاعدة " إذا اجتمع 
 20 1417 املاجستري صاحل بن عبدالعزيز اجلطيلي حظر وإباحة غلب جانب احلظر"

أحكام حديث العهد باإلسالم يف فقه املعامالت 
 21 1417 املاجستري صاحل بن حممد بن إبراهيم الطالب وألسرة واحلدود واجلنايات

التطبيقات الفقهية لقاعدة " اليسري مغتفر " يف 
 23 1417 املاجستري عبدالرمحن بن أمحد بن عبدهللا اجلاسر الطهارة والصالة واجلنائز

 24 1417 املاجستري عاصم بن ناصر بن عبدالرمحن القاسم أحكام تعليق الطالق

 25 1417 املاجستري عبدالرزاق بن مبارك العقيلعقيل بن  أثر تغري قيمة النقود يف رد القرض

 26 1417 املاجستري عبدالرمحن بن منصور أل علي القحطاين أثر الوطء يف اجلنايات واحلدود والردة

 27 1417 املاجستري عبدالعزيز بن أمحد بن سليمان العليوي أحكام اخليل يف الفقه اإلسالمي

 28 1417 املاجستري عبدالعزيز بن صاحل بن سعد الطويل الكربىفقه السياسة الشرعية يف غزوة بدر 



 29 1417 املاجستري عمر بن عبدالعزيز صاحل التوجيري أثر النية يف النكاح والرجعة

 30 1417 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا أل الشيخ أثر النية يف فرق النكاح

يف الفقه نفاذ القرارات اإلدارية والطعن فيها 
 31 1417 املاجستري عبدهللا بن محد السعدان والنظام

 32 1417 املاجستري عبدهللا بن حممد بن علي العيسى حقوق املتوىف عنها زوجها يف الفقه اإلسالمي

 33 1417 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبدهللا التوجيري السياسة الشرعية يف عهد أيب بكر الصديق

 35 1417 املاجستري عبداحملسن بن نادر بن حزام الدوسري التجاري يف الفقه والنظامأحكام الغش 

وسائل مكافحة اجلرمية يف اململكة العربية 
 36 1417 املاجستري فريح بن دغيلب عشيق الشمري السعودية

 37 1417 املاجستري علي بن سليمان بن عبدهللا الشويهي التغليظ يف األميان والديات

 38 1417 املاجستري حممد بن إبراهيم حممد اجلاسر دراسة فقهية مقارنة -اخليار يف النكاح 

 39 1417 املاجستري حممد بن عبدهللا صاحل اللحيدان أثر الوطء يف العبادات

أحكام نزع امللكية للمصلحة العامة يف الفقه 
 40 1417 املاجستري حممدبن علي حمسن الديقان والنظام

 41 1417 املاجستري حممد بن علي معجب الكبريي املركزية اإلدارية يف الفقه والنظام

شروطه  -اكتساب صفة التاجر يف الفقه والنظام 
 42 1417 املاجستري مشعان بن مبارك مشعان احلامد وآثاره

 43 1417 املاجستري حممد بن عبدهللا العتيق شركة العنان يف الفقه اإلسالمي

 44 1417 املاجستري فايز بن مرزوق بركي اهلبتلي السلمي اجلنائية املتعلقة بالعني الباصرةاألحكام 

 45 1417 املاجستري عبدالرمحن بن حممد بن حممد البديع أحكام املسابقات وتطبيقاهتا املعاصرة

 47 1417 املاجستري إبراهيم بن صاحل حجاج الثنيان أحكام اإلشارة يف العبادات وفقه األسرة

 48 1417 املاجستري عبداحملسن بن عبدهللا بن عمر أل الشيخ أحكام الرضيع

التشديد والتخفيف يف العقوبات التعزيرية يف 
 49 1417 املاجستري عيد بن أمحد عواد العرادي البلوي الفقه والنظام

اإلكراه وأثره على املسؤولية اجلنائية يف الفقه 
 50 1417 املاجستري مجالفائز بن حسن إبراهيم  والنظام

 51 1417 املاجستري ظاهر بن فخري بن عارف الظاهر أثار الوطء يف النكاح

 52 1417 املاجستري نصر بن عبدالرمحن خالد اليمين أحكام خلو الرجل يف الفقه اإلسالمي

 53 1417 املاجستري سعد بن عمر بن عبدالعزيز اخلراشي أحكام غري املسلمني يف ديات النفس

 54 1417 املاجستري خالد بن عبدالرمحن بن إبراهيم الشربمي الوصية باملنافع يف الفقه اإلسالمي



 55 1417 املاجستري علي بن فريح بن عقال العقال أحكام غري املدخول هبا يف الفقه اإلسالمي

 56 1417 املاجستري عبدالكرمي بن سعد بن عبدالكرمي الشواي أحكام العشرة الزوجية يف الفقه اإلسالمي

 57 1417 املاجستري عائض بن سعيد بن علي املسبل حقوق اجملين عليه يف الشجاج واجلراح

 58 1417 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن صاحل احلمود أحكام الطري يف الفقه اإلسالمي

 59 1417 املاجستري هزاع بن عيسى العيسى أعوان القاضي يف الفقه اإلسالمي

أحكام السفتجة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا 
 60 1417 املاجستري ناصر بن سعود حممد احلريب املعاصرة

 61 1417 املاجستري عبداحلكيم بن عبدهللا بن إبراهيم املطوع أحكام األب يف الفقه اإلسالمي

 62 1417 املاجستري حممد بن  عبدالعزيز سعد بن سعيد أحكام اإلبل يف الفقه اإلسالمي

 63 1417 املاجستري فؤاد بن محد عليان اجللسي أحكام العشور وتطبيقاهتا يف الفقه والنظام

 64 1417 املاجستري ناصر بن سعد سالمة السبيعي أحكام املستأمنني يف اإلسالم

يسار الزوج وإعساره وأثرمها على حقوق الزوجية 
 66 1417 املاجستري يوسف بن صاحل حممد السليم املالية

أحكام اخلارج من رأس اإلنسان وفمه يف الفقه 
 67 1417 املاجستري يوسف بن عبداللطيف عبدهللا العقيل اإلسالمي

األحكام الفقهية املتعلقة مبرض نقص املناعة 
 68 1417 املاجستري يوسف بن عبدالعزيز صاحل العقل املكتسبة

 69 1417 املاجستري عبدهللا عبدالرمحن اخلننيحممد بن  أحكام األبار يف الفقه اإلسالمي

أثار الوطء يف فرق النكاح والعدة والرضاع 
 70 1417 املاجستري بندر بن شارع بن خالد الدعجاين العتييب والنفقة يف الفقه اإلسالمي

 71 1417 املاجستري وليد بن عبدالرمحن عبدهللا احلمدان اإلتالف املشروع يف الفقه اإلسالمي

 72 1417 املاجستري عبدهللا بن حممد بن إبراهيم الداود اإلجهاض وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

 73 1417 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالرمحن العيد أثر الشبهة الطارئة يف اإلثبات يف الفقه اإلسالمي

 74 1417 املاجستري فهد بن بادي وديد املرشدي العتييب مسقطات الوالية يف النكاح

 75 1417 املاجستري حممد بن راشد ناصر احلبشان أحكام الربيبة يف الفقه اإلسالمي

 76 1417 املاجستري عارف بن صاحل بن سعود العلي أحكام تصفية الشركات يف الفقه والنظام

 77 1417 املاجستري عايض بن فالح بن عايض أل كزمان أحكام اخلطأ يف النكاح وفرقه

 78 1417 املاجستري خالد بن سعيد بن علي أل مسبل املعامالت يف الفقه والنظامالصورية يف عقد 



املقاصة وأثرها يف انقضاء االلتزام يف الفقه 
 79 1417 املاجستري حممد بن صاحل إبراهيم اليحي والنظام

 80 1417 املاجستري سعد بن حممد املهنا موانع قبول الشهادة يف الفقه اإلسالمي

" رؤوس املسائل اخلال فية أليب  حتقيق كتاب
من أول الفرائض إىل هناية  -املواهب العبكري 

 125 1417 الدكتوراه ناصر بن سعود عبدهللا السالمة الكتاب

 1 1418 املاجستري إبراهيم بن عبدهللا بن عبد العزيز املطرودي الشهادة يف حد الزنا

الفقه الظروف الطارئة وأثرها يف العقود الزمنية يف 
 2 1418 املاجستري إبراهيم بن عبد احلليم إبراهيم العبداللطيف والنظام

 3 1418 املاجستري إبراهيم بن عبدهللا بن حممد العجالن تقييد امللكية الفردية يف الفقه والنظام

 4 1418 املاجستري أمحد بن سيف الرمحن بن أمحد دهلوي وقف تنفيذ العقوبة يف الفقه والنظام

 5   1418 املاجستري أمحد بن صاحل بن حممد اخلليفي عقوبة املدين املماطل يف الفقه اإلسالمي

 8 1418 املاجستري إسامة بن محود بن حممد الالحم رهن السيارة املبيعة بالتقسيط

 9 1418 املاجستري تركي بن فهد بن حممد الفهيد أحكام سلس البول يف الفقه اإلسالمي

 10 1418 املاجستري خالد بن زيد بن هذال املطريي الوجه يف الفقه اإلسالميأحكام شعر 

 11 1418 املاجستري خالد بن نوار بن مبطي منر العتييب حقوق امليت على احلي يف الفقه اإلسالمي

 12 1418 املاجستري خالد بن صاحل بن موسى املوينع مسقطات حد السرقة يف الفقه اإلسالمي

ألسباب ماليه وأثره يف الفقه فسخ النكاح 
 14 1418 املاجستري خالد بن حممد بن عبدالعزيز املهيزع اإلسالمي

صور العقود اإلدارية وخصائصها يف الفقه 
 15 1418 املاجستري خالد بن ناصر بن حممد الدخيل والنظام

 16 1418 املاجستري رجاء بن زايد  بن مفوز األسلمي الشهري رد اإلعتبار يف الفقه والنظام

 17 1418 املاجستري سامل بن احلميدي بن عبيد التميمي أحكام غري املسلمني يف عقود التربعات

 17 1418 املاجستري سعد بن ناصر بن سعد ذ أحكام النعل وأدابه يف الفقه اإلسالمي

 18 1418 املاجستري زياد بن عبدهللا بن حممد السديري أحكام العظام يف فقع العبادات

 19 1418 املاجستري سعود بن كرمي بن سند ألشمري تقرير اخلبري وأثره يف جمال التحقيق اجلنائي

 21 1418 املاجستري سلمان بن صاحل بن حممد الدخيل التأجري املنتهي بالتمليك يف الفقه اإلسالمي

ضمانات احملاكمة التأديبية للموظف العام يف 
 23 1418 املاجستري عبدهللا بن سليمان احلميدسليمان بن  الفقه والنظام

 24 1418 املاجستري صاحل بن عبدالرمحن بن صاحل اخلطيب أحكام اللنب يف الفقه اإلسالمي



 25 1418 املاجستري شجاع بن محدان بن باين اهلاجري التصرف يف الوديعة

 26 1418 املاجستري النوجيمصاحل بن حممد بن عبدهللا  أحكام اإلختصاص يف الفقه اإلسالمي

موجبات القتل املختلف فيها يف غري كتاب 
 27 1418 املاجستري سعد بن حممد بن عبدهللا السيف احلدود والقصاص

 28 1418 املاجستري عبدالرمحن بن بكر بن عبدهللا أبوزيد الوعد يف الفقه اإلسالمي

طالق املكره والغضبان مع دراسة تطبيقية يف 
 30 1418 املاجستري عصام بن عبدالعزيز بن علي الراجحي وألحكام القضائيةالفتاوى 

اختيارات اإلمام القرطيب الفقهية يف العبادات ـ 
 31 1418 املاجستري عايض بن مقبول محود أل محود القرين دراسة فقهية  مقارنة

 34 1418 املاجستري احلسيينعبدالرمحن بن عبدالعزيز  أحكام اجلهر واإلسرار يف الفقه اإلسالمي

 35 1418 املاجستري عبدالرمحن بن جزاع بن شامخ الراشد اجلناية بالسحر حكمها وعقوبتها

 37 1418 املاجستري عبدالعزيز بن علي بن مرزوق الطويلعي الضرائب يف الفقه اإلسالمي

تعدد اجلرائم التعزيرية وأثره يف العقوبة يف الفقه 
 38 1418 املاجستري بن عبدالرمحن بن عبدهللا أل راشدعبدالرحيم  والنظام

 39 1418 املاجستري عبدالسالم بن حممد بن سعد الشويعر أحكام وليمة النكاح يف الفقه اإلسالمي

شروط صحة املعاهدات الدولية يف الفقه 
 40 1418 املاجستري عبدالعزيز بن سعد بن عبدهللا املزيد والقانون الدويل

العمل بالسياسة الشرعية يف الفقه ضوابط 
 41 1418 املاجستري محد بن سامل بن محد أل دماغ املري والنظام

 44 1418 املاجستري عبدالعزيز بن ناصر بن فراج الفريدي أحكام التفتيش اجلنائي يف الفقه والنظام

 45 1418 املاجستري عبدهللا بن سعد بن عبدالعزيز احملارب أحكام أهل البادية يف الفقه اإلسالمي

 46 1418 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم بن عبدهللا العمر أحكام البقر يف كتاب العبادات

 47 1418 املاجستري صاحل بن ناصر بن فهد العويويد الباهلي أحكام التوقيف اإلحتياطي يف الفقه والنظام

 48 1418 املاجستري عبدالعزيز املنصورعبدهللا بن صاحل بن  أحكام اجلنب يف الفقه اإلسالمي

 50 1418 املاجستري عبدهللا بن حممد بن مبارك أحكام اخلامت يف الفقه اإلسالمي

 51 1418 املاجستري عبدهللا بن حممد بن محد العمرييين أحكام السالح يف الفقه اإلسالمي

الشرط اجلزائي وتطبيقاته يف احملكمة الكربى 
 53 1418 املاجستري عبدهللا بن حممد بن ناصر الشهري مبدينة الرياضوديوان املظامل 

ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق اجلنائي يف 
 54 1418 املاجستري عبداحملسن بن علي ين إبراهيم الفقيه الفقه والنظام



الرقابة القضائية على خمالفة القرار اإلداري 
 56 1418 املاجستري العمريعلي بن حسن بن علي  للقواعد النظامية

أثر اللعان يف الفقه اإلسالمي مع تطبيقات عليه 
 58 1418 املاجستري عمر بن دهريان بن دخيل هللا الشلوي من احملاكم الشرعية يف اململكة العربية السعودية

 59 1418 املاجستري علي بن حممد بن علي العشبان أحكام التجميل يف بدن اإلنسان

عذر باجلهل بالنظام بعد إعالنه قاعدة ال 
 60 1418 املاجستري عيد بن سليم عابد البلوي وموقف الفقه منه

 61 1418 املاجستري عمر بن علي صاحل احلماد الصلح يف العقود اإلدارية يف الفقه والنظام

 63 1418 املاجستري فواز بن ذعار ملفي العتييب حقوق اجلاين يف عقوبات جرائم احلدود

 64 1418 املاجستري عيسى بن عبدهللا عبدالرمحن الغيث أحكام اخلدمة اخلاصة يف الفقه اإلسالمي

تنفيذ احلكم اجلنائي يف القتل والصلب يف الفقه 
 65 1418 املاجستري علي بن إمساعيل بن فايد النهاري والنظام

 66 1418 املاجستري فهد بن عبدهللا فهد السنيدي أحكام الغنم يف الفقه اإلسالمي

 68 1418 املاجستري فوزان بن سليمان إبراهيم الفوزان أحكام التعزية يف الفقه اإلسالمي

االختالف بني املوكل والوكيل يف عقد البيع 
 69 1418 املاجستري ماجد بن ناصر صاحل السحيباين وتطبيقاته يف حماكم مدينة الرياض

الفقه  اإلعالن التجاري والرتويج السلعي يف
 70 1418 املاجستري حممد بن علي امحد كاملي والنظام

 71 1418 املاجستري حممد بن إبراهيم عبدهللا العباد موجبات القتل املختلف فيها يف كتاب احلدود

 72 1418 املاجستري منصور بن عبدهللا امحد الرفاعي اتسجواب املتهم يف الفقه اإلسالمي

 73 1418 املاجستري حممد بن عبدالعزيز عبدالرمحن الشثري والنظامشكوى اجملين عليه يف الفقه 

التحويالت املصرفية يف البنوك التجارية يف الفقه 
 74 1418 املاجستري حممد بن محد إبراهيم الراضي والنظام

 75 1418 املاجستري مدعث بن فارس خزام احلطيم املقاطي العود يف اجلرائم يف الفقه والنظام

يف إجراء ا لعمليات الطبية أحكامه وأثره اإلذن 
 77 1418 املاجستري هاين بن عبدهللا حممد اجلبري يف الفقه اإلسالمي

 1418 املاجستري عبدهللا بن ناصر بن سليمان اجلربوع األخطاء الطبية يف الفقه والنظام
{78 
} 

 79 1418 املاجستري حيي بن حسن أمحد سفياين تنفيذ عقوبة جرائم احلدود يف الفقه والنظام



 80 1418 املاجستري سعد بن لطيف بن مشعان العنزي أحكام أصابع األدمي يف الفقه اإلسالمي

الضرورة وأثرها على املسؤولية اجلنائية يف الفقه  
 81 1418 املاجستري حممد بن زيد ناصر الفرحان والنظام

 82 1418 املاجستري العتييب نوار بن حممد ثامر سحب القرار اإلداري يف الفقه النظام

 83 1418 املاجستري تركي بن ظافر بن فرحان القرين أحكام ناظر الوقف وتطبيقاته

 84 1418 املاجستري خالد بن حممد بن عبدالعزيز اليوسف أركان القرار اإلداري يف الفقه والنظام

 85 1418 املاجستري العمارمحد بن حممد بن فهد  مباشرة املرأة وأثرها يف الفقه اإلسالمي

 86 1418 املاجستري ياسر بن حممد حسن بن زمل تويل املرأة الوالية العامة

 87 1418 املاجستري العباس بن حسن بن علي بشري أحكام قتل الغيلة يف الفقه والنظام

أحكام اجلناية املرتتبة على التأديب يف الفقه 
 88 1418 املاجستري النعمان بن عبدالرمحن بن إبراهيم املشعل الرياضاإلسالمي وتطبيقاهتا يف حماكم منطقة 

تصرفات الوصي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا 
 89 1418 املاجستري وليد بن عبداحملسن مقبل العيدان من حماكم مدينة الرياض

أختيارات اإلمام القرطيب الفقهية يف اجلنايات 
 90 1418 املاجستري خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم جريد واحلدود واألقضية ــ مجعا ودراسة

 91 1418 املاجستري محد بن حممد بن محد الرزين استبدال الوقف ــ دراسة تأصيلية وتطبيقية

 92 1418 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن منصور الصغري أختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية يف القضاء

 93 1418 املاجستري سليمان بن ضيف هللا بن حممد اليوسف عليه وسلم يف البيوعأقضية النيب صلى هللا 

 94 1418 املاجستري حممد بن موسى عبدهللا احلماد األحكام الفقهية اخلاصة جبزيرة العرب

 95 1418 املاجستري صاحل بن عبدالرمحن بن حممد النفيسة أحكام الثياب يف العبادات

والنفسية وأثرها يف االضطرابات العقلية 
 96 1418 املاجستري مفرح بن سعيد بن علي أل مسبل املسؤولية اجلنائية

عزل القاضي يف الفقه اإلسالمي مع تطبيقات 
 97 1418 املاجستري حممد بن إبراهيم حممد قاضي من وزارة العدل

 98 1418 املاجستري حممد مبارك عبدهللا الرشود نكاح السر يف الفقه اإلسالمي

 99 1418 املاجستري عبداجمليد بن يوسف بن حممد املطلق الدية بالنقود يف الفقه اإلسالمي

 100 1418 املاجستري عبدهللا بن عائض بن عنزان املهداين القحطاين دفع الصائل يف الفقه والنظام

 101 1418 املاجستري عبدالرمحن بن حممد بن سعد أل سعد أحكام القرابة يف اجلنايات واحلدود



 102 1418 املاجستري مهنا بن عمري مغامس السعدون حكم إتالف احليوان يف الفقه والقانون الدويل

حتقيق كتاب " شرح جممع البحرين وملتقى 
من أول كتاب البيوع  -النريين " ألبن الساعايت 

 126 1418 الدكتوراه خالد بن عبدهللا حممد اللحيدن إىل هناية كتاب اهلبة ) قسم املعامالت (

 127 1418 الدكتوراه أوهاب بن حممد الطيب نذير تنمية املال العام ومحايته يف الفقه والنظام

د راسة  -العقوبات التعزيرية عند أبن تيمية 
 128 1418 الدكتوراه عبدالعزيز بن سعود ضوحيي املطريي تأصيلية مقارنة بالنظام

 129 1418 الدكتوراه علي بن حممد مقبول قيقب الفقه اإلسالمياألمتـناع املشروع عن الوفاء يف 

حتقيق كتاب" احمليط الربهاين يف الفقه النعماين" 
من كتاب اإلميان والنذور إىل هناية كتاب املرتدين 

 130 1418 الدكتوراه صاحل بن إبراهيم صاحل أل الشيخ وأحكامهم

 131 1418 الدكتوراه بن حممد حجر ظافري محديحممد  املتون الفقهية وصلتها بتـقـنيـن الفقه

حتقيق كتاب" احمليط الربهاين يف الفقه النعماين" 
 131 1418 الدكتوراه أمحد بن سليمان صاحل الربيش من أول كتاب النكاح إىل هناية كتاب الوالء

حتقيق كتاب" احمليط الربهاين يف الفقه النعماين" 
 132 1418 الدكتوراه عبدهللا بن فهد إبراهيم احليد قضاء الفائتةمن كتاب الطهارة إىل هناية كتاب 

حتقيق كتاب" النجم الوهاج يف شرح املنهاج" من 
 133 1418 الدكتوراه علي بن سليمان علي الصقيهي أول كتاب اجلراح إىل أخر الكتاب

 135 1418 الدكتوراه اخلويطرطارق بن حممد عبدهللا  املال املأخوذ ظلما وما جيب فيه يف الفقه والنظام

 136 1418 الدكتوراه حسني بن عبدالعزيز حسن أل الشيخ القواعد الفقهية للدعوى

   1419 املاجستري عادل بن عبدهللا صاحل السعوي السياسة العسكرية يف فتح مكة

أحكام القرابة يف عقود التربعات املالية ـ دراسة 
 2 1419 املاجستري بن إبراهيم النخيالنإبراهيم بن عبدهللا  فقهية مقارنة



 5 1419 املاجستري بدر بن محدي بن حامد البلوي أحكام األسنان يف الفقه اإلسالمي

 8 1419 املاجستري حامد بن مده بن محيدان اجلدعاين الوسوسة وأثرها يف الفقه اإلسالمي

اجلزاءات يف العقود اإلدارية يف النظام وموقف 
 9 1419 املاجستري بن فهد بن عبدهللا العيدمحد  الفقه منها

إجتماع املباشر واملتسبب يف اجلنايات واحلدود 
 14 1419 املاجستري خالد بن مفلح بن عبدهللا احلامد والتعازير

 15 1419 املاجستري راشد بن مفلح بن راشد أل صعب الشهري أحكام األجل القضائي يف الفقه اإلسالمي

 21 1419 املاجستري صاحل بن حمسن بن سليمان العريين الفقه اإلسالميشروط القاضي يف 

 23 1419 املاجستري عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن عيسى اجلريوي السياسة العسكرية يف غزوة أحد

الضرر املعنوي وضمانه با ملال يف الفقه 
 25 1419 املاجستري عبدالعزيز بن حممد بن عبدالرمحن القاسم اإلسالمي مقارنا با النظام

 26 1419 املاجستري عبدالفتاح بن العباس بن أمحد احلازمي األحكام املتعلقة باإلنكار يف الدعوى

 28 1419 املاجستري عمر بن عبدالعزيز سعد الزيد الصلح يف اجلنايات

 38 1419 املاجستري منصور بن عبدهللا حممد الطريقي أحكام اللمس يف الفقه اإلسالمي

 40 1419 املاجستري ناصر بن صاحل منصور القحطاين مسؤولية تأديب القضاة يف الفقه اإلسالمي

التزام التاجر مبسك الدفاتر التجارية يف الفقه 
 42 1419 املاجستري سامي بن حممد بن مبارك الغنيم والنظام

أسس التحقيق اجلنائي وخصائصه يف الفقه 
 43 1419 املاجستري ناصر اجلريويإمساعيل بن إبراهيم بن  والنظام

 44 1419 املاجستري علي بن عبدهللا بن علي الشمراين أحكام األنف يف الفقه اإلسالمي

 45 1419 املاجستري مشعل بن سعد علي آل عسكر احملاباه يف الفقه اإلسالمي

 46 1419 املاجستري حممد بن صاحل خلف اجلزاع أحكام الرقية يف الفقه اإلسالمي

 48 1419 املاجستري سليمان بن إبراهيم بن عبدالعزيز التوجيري أحكام املخالفات املرورية يف الفقه والنظام

شرط عدم املنافسة يف عقد العمل يف الفقه 
 48 1419 املاجستري علي بن حسن بن عبدهللا الشمراين والنظام

 49 1419 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا بن إبراهيم اخلميس الفروق يف الصيام

أحكام قبول املسحوب عليه للكمبيالة يف الفقه 
 50 1419 املاجستري حممد بن صنت برجس احلريب والنظام

 51 1419 املاجستري حممد بن سعيد عبدهللا القحطاين أحكام الرجل يف الفقه اإلسالمي



 52 1419 املاجستري القحطاينمسفر بن حسن مسفر  التصرف يف جسم اآلدمي احلي يف الفقه والنظام

 53 1419 املاجستري بدر بن حممد بن سعد احلقباين أحكام الراعي يف الفقه اإلسالمي

 54 1419 املاجستري وليد بن سليمان عبدهللا التوجيري محاية احلق األديب للمؤلف يف الفقه والنظام

 {55} 1419 املاجستري بن إبراهيم العويرضيسعد بن عبدالرمحن  األحكام الفقهية املستفادة من غزوة خيرب

 56 1419 املاجستري إبراهيم بن حممد بن عبدالرمحن الزعيرب العوض يف اخللع

 57 1419 املاجستري ياسر بن فهد حممد اجملالد أحكام السلم يف الفقه والنظام

املصلحة والصفة يف دعوى اإللغاء اإلدارية يف 
 58 1419 املاجستري حممد بن حسن العويفإبراهيم بن  الفقه والنظام

 59 1419 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن حممد الغمالس أحكام الكتب يف الفقه اإلسالمي

أحكام اللجوء يف الفقه اإلسالمي والقانون 
 60 1419 املاجستري حممد بن عبد ربه وصل املورقي الدويل

عبدالعزيز املسائل اليت خالف فيها أبو بكر 
اخلرقي يف خمتصره يف االحوال الشخصية 

 61 1419 املاجستري حممد بن عثمان امحد الزهراين واجلنايات واحلدود

التطبيقات الفقهية لقاعدة احلاجة تنزل منزلة 
 62 1419 املاجستري عبدالرحيم بن مراد احلارثي الضرورة يف عقد البيع

 62 1419 املاجستري حممد بن عبدهللا إبراهيم العويشز اإلسالميالصيد املنهي عنه وجزاؤه يف الفقه 

 62 1419 املاجستري حممد بن عبدهللا العويشز الصيد املنهي عنه وجزاؤه يف الفقه اإلسالمي

التكافؤ وأثره يف القصاص يف اجلناية على النفس 
 63 1419 املاجستري صاحل بن محد بن محود اللحيدان مع تطبيقات من حماكم مدينة الرياض

اجتماع العقوبات املقدرة وتداخلها يف الفقه 
 64 1419 املاجستري صاحل بن حامد بن عماش السهلي اإلسالمي

املسائل اليت لإلمام الشافعي فيها قوالن قدمي 
 65 1419 املاجستري عمر بن إبراهيم ب عبدهللا الغيث وجديد يف املعامالت

خمالفة القرار اإلداري الرقابة القضائية على 
 66 1419 املاجستري عبدالرمحن بن مرزوق بن سويلم العتييب للشكل يف الفقه والنظام

املختار من قدمي قول اإلمام الشافعي عند 
 67 1419 املاجستري عشق بن عبدهللا بن فنيدان الشلوي الشافعية



املسؤولية اجلنائية لصانع الدواء وموزعه يف الفقه 
 68 1419 املاجستري خالد بن عبدالعزيز بن عبدهللا أل حسني والنظام

 69 1419 املاجستري عبدهللا بن علي بن رشيد احمليميد والية الفاسق

 70 1419 املاجستري إبراهيم بن سليمان دحيان احلريب طرق تأديب األحداث وأثرها يف الفقه والنظام

 71 1419 املاجستري حسني بن سعيد بن عبدهللا الغامدي نكاح التفويض

 72 1419 املاجستري نايف بن دخيل صعفق العنزي التعويض عن الضرر األديب يف الفقه والنظام

أختيارات اإلمام ابن العريب الفقهية يف فقه 
 73 1419 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا امللحم األسرة واجلنايات واحلدود ـ دراسة فقهية مقارنة

املسائل اليت خالف فيها اإلمام البخاري املشهور 
 74 1419 املاجستري سليمان بن عبدهللا بن ناصر السعوي من املذاهب األربعة يف غري العبادت

فسخ النكاح لغيبة الزوج أو حبسه وأثره يف 
 75 1419 املاجستري خالد بن جاسر بن محود اجلاسر الفقه اإلسالمي

 76 1419 املاجستري فهد بن سعد إبراهيم آل ماجد العباداتأحكام الكسوة يف غري 

 77 1419 املاجستري عبداحملسن بن عبدهللا  بن عثمان الراشد أحكام اإلسراف

 78 1419 املاجستري علي بن حممد بن ناصر العلياين أحكام اليد يف الفقة اإلسالمي

املنازعات الدولية وتسويتها با الطرق السلمية يف 
 79 1419 املاجستري أسامة بن عبدهللا بن عبدالكرمي املوسى والقانون الدويل العامالفقه 

 80 1419 املاجستري صاحل بن حممد بن إبراهيم اليابس أحكام الرتمجة يف الفقه اإلسالمي

مسؤولية املدير اإلداري وشروطه يف الفقه 
 81 1419 املاجستري خالد بن ناصر بن علي اهلياف والنظام

 82 1419 املاجستري مبارك بن حممد عبدهللا اجلمعة الدوسري أحكام الوفاء بالكمبيالة يف الفقه والنظام

الشراء بقصد البيع وما يتفرع عنه من صفقات 
 83 1419 املاجستري صاحل بن عبيد بن مطلق احلريب جتارية يف الفقه والنظام

 84 1419 املاجستري بن حممد الشديعبدامللك بن فهد  أحكام ااإلذن يف الفقه اإلسالمي

املقبول قوله يف الدعاوى الزوجية وتطبيقاته 
 85 1419 املاجستري نايف بن سعود رشيد احلريب القضائية يف حماكم مدينة الرياض

 86 1419 املاجستري أمحد بن صاحل بن إبراهيم الغفيص أحكام املعتدة البائن يف الفقه اإلسالمي

 87 1419 املاجستري بندر بن سليمان بن صاحل الربيش منه يف احلقوق املاليةأحكام املستوىف 



 88 1419 املاجستري أبو بكر بن عمر بن حممد املتحمي الوكالة يف النكاح يف الفقه اإلسالمي

 89 1419 املاجستري غالب بن عبدالرمحن إبراهيم املشعل أحكام الدخول يف غري النكاح

 90 1419 املاجستري راشد بن فهد بن حممد أل حفيظ فيها األميان اليت الكفارة

 91 1419 املاجستري عبدهللا بن صاحل بن سعد الطويل اختيارات اإلمام القرطيب الفقهية يف فقه اإلسرة

 92 1419 املاجستري حممد بن سعود عبدالكرمي اخلميس أحكام قراءة القرآن الكرمي

 93 1419 املاجستري ماجد بن عبدهللا حممد الطريف الفقه والنظاممتلك الثروات الطبيعية الربية يف 

 94 1419 املاجستري خالد بن مطلق بن عبدهللا املطلق أحكام الرب يف البيوع

وقف النفاذ يف عقد البيع لتعلق حق الغري 
 95 1419 املاجستري تركي بن عبدالعزيز بن حممد الرتكي وتطبيقاته يف حماكم مدينة الرياض

عقود املناقصات احلكومية العامة يف الفقه 
 96 1419 املاجستري حممد بن بداح ناصر العازمي والنظام

 97 1419 املاجستري حممد بن  عبدالرمحن سليمان البعيجان الفروق بني الرجل واملرأة يف احلدود

 98 1419 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا بن حممد السند الشهادة باإلستفاضة وتطبيقاهتا القضائية

الشهادة على الشهادة يف الفقه اإلسالمي مع 
 99 1419 املاجستري عبداحملسن بن زيد بن عبدالعزيز أل مسعد تطبيقات قضائية عليها من حماكم مدينة الرياض

مفردات اإلمام أبن حزم الظاهري يف فقه 
 100 1419 املاجستري عبدالرمحن بن صاحل عبدالعزيز احلمدان اجلنايات

 102 1419 املاجستري سامي بن إبراهيم حممد العمري  أحكام الدم يف املعامالت وفقه األسرة واألطعمة

 103 1419 املاجستري علي بن حسني شامي الفاضلي أحكام سباع البهائم يف العبادات

 104 1419 املاجستري امحد بن ناصر عبدهللا الفهيد أحكام اجللوس يف الفقه اإلسالمي

 104 1419 املاجستري امحد بن ناصر عبدهللا الفهيد أحكام اجللوس يف الفقه اإلسالمي

 105 1419 املاجستري صاحل بن إبراهيم حممد الصبيحي أحكام املفارقة يف العبادات واملعاوضات املالية

تكوين جملس إدارة الشركة املسامهة 
 106 1419 املاجستري محد بن حممد عبدالعزيز العبيد واختصاصاته



تكوين جملس إدارة الشركة املسامهة 
 106 1419 املاجستري محد بن حممد عبدالعزيز العبيد واختصاصاته

 107 1419 املاجستري ظافر بن راشد ظافر الثابيت الشهري تسوية اخلالفات الناشئة عن عقد العمل

 108 1419 املاجستري حممد بن موسى حممد الصوقعي املضارة يف اجلوار

 109 1419 املاجستري عبدالكرمي بن امحد عبدهللا الشهري أحكام املال املرتوك

 110 1419 املاجستري سليمان بن حممد عبدالعزيز الشدي العقوبات التكميلية يف الفقه والنظام

دراسة  -أحكام الوفاء بالكمبيالة واالمتناع عنه 
 111 1419 املاجستري معاذ بن أمحد هادي بن جبل -مقارنة

 112 1419 املاجستري حممد بن عبيد مبارك الدوسري -دراسة مقارنة -العقوبات التبعية 

 113 1419 املاجستري جارهللا بن عبدالرمحن سليمان اخلطيب السياسة الشرعية يف احلج

 113 1419 املاجستري جارهللا بن عبدالرمحن سليمان اخلطيب السياسة الشرعية يف احلج

 115 1419 املاجستري علي بن عبدالرمحن علي العيدان املرأة يف نظام العمل والعمالأحكام عمل 

دراسة  -شكلية الكمبيالة وكفايتها الذاتية
 116 1419 املاجستري ياسني بن حممد علي الغامني -مقارنة

 117 1419 املاجستري حممد بن فهد جاسر الزكري -دراسة مقارنة-أوراق اجملاملة التجارية 

 118 1419 املاجستري حممد بن سلمان حممد اجلريوي دراسة مقارنة -حق االمتياز يف الديوان 

 119 1419 املاجستري سعود بن ناصر عبدالعزيز الشثري خصائص الشركة ذات املسؤولية احملدودة

التطبيقات الفقهية لقاعدة( احلاجة ترتل منزلة 
 120 1419 املاجستري عواض احلارثيعبدالرحيم بن مرداد  الضرورة)يف عقد البيع

 137 1419 الدكتوراه عبدهللا بن صاحل العبداللطيف مسؤولية الصيديل يف الفقه والنظام

حتقيق كتاب"احمليط الربهاين يف القفه النعماين" من  
 138 1419 الدكتوراه حممد بن صاحل علي القاضي كتاب سجدة التالوة إىل هناية كتاب املناسك

خمطوط الوجيز" لإلمام حممود احلصريي حتقيق" 
وهو شرح اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن 

 139 1419 الدكتوراه محيد بن قائد سيف أمحد الشيباين

حتقيق كتاب " النجم الوهاج يف شرح املنهاج " 
 140 1419 الدكتوراه علي بن سليمان إبراهيم املطرودي من أول كتاب الصيام إىل هناية كتاب القراض

 141 1419 الدكتوراه أمني علي مقبل علي للخطاب أيب القاسم حصاري " اخلال فيات-



تداول األوراق التجارية با التظهري يف الفقه 
 142 1419 الدكتوراه عبدهللا بن إبراهيم عبدهللا الناصر والنظام

د راسة  -القبض وأحكامه يف الفقه اإلسالمي 
 143 1419 الدكتوراه صاحل الربعيعبدهللا بن حممد  مقارنة

 157 1419 الدكتوراه عامر بن عبدهللا سعيد الودعاين أسباب أنقضاء الدعوى يف الفقه والنظام

سن األنظمة يف الدولة األسالمية , أسسه و 
 244 1419 الدكتوراه يوسف بن عبدهللا حممد  اخلضري دراسة تأصيلية و تطبيقية -ظوابطه 

 0 1420 املاجستري حممد بن حسن علي الشهري والتعقيم يف الفقه اإلسالميأحكام العقم 

 1 1420 املاجستري بدر بن مرزوق بن عايض الروقي العتييب أثر اجلهل يف عقدي البيع والصرف

اإلحصان يف الزنا والقذف وتطبيقاته يف حماكم 
 2 1420 املاجستري فايز بن حممد عبدهللا الدخيل الرياض

 3 1420 املاجستري خالد بن سليمان بن صاحل الربيش اإلحرتاف وأثاره يف الفقه اإلسالميأحكام 

 4 1420 املاجستري عبدهللا بن صاحل بن حممد اللحيدان أحكام اإلحتقان يف الفقه اإلسالمي

 5 1420 املاجستري معجب بن محود معجب الرشيدي أحكام التحمل يف الفقه اإلسالمي

 6 1420 املاجستري ناصر بن عبدالرمحن ابراهيم احلمود األشخاص وآداهباأحكام زيارة 

 7 1420 املاجستري منصور بن ناصر إبراهيم العنزي أحكام الكالم يف العبادات وفقه األسرة

 8 1420 املاجستري عبدالعزيز بن علي بن عبدالعزيز الشثري أحكام معابد الكفار يف الفقه اإلسالمي

 9 1420 املاجستري حممد مفتاح بن علي خاطري النكاح وتطبيقاته القضائيةالتدليس يف 

 10 1420 املاجستري صاحل بن راشد الغيث التعريض وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

جرائم التزييف والتقليد وعقوبتها يف الفقه 
 11 1420 املاجستري عادل بن إبراهيم بن عبدالرمحن الشثري والنظام

 12 1420 املاجستري سامل بن حممد بن ناصر النزال يف الفقه اإلسالميعقوبة الرجم 

فسخ النكاح لتخلف الشروط  فيه وأثره يف 
 13 1420 املاجستري عبدالقادر بن محد بن عبدهللا الشعالن الفقه اإلسالمي

دية مايف جوف اإلنسان من األعضاء مع 
 14 1420 املاجستري عبدهللا اجلفريأمحد بن  تطبيقات من احملاكم الشرعية يف اململكة

دية مايف جوف اإلنسان من األعضاء مع 
 14 1420 املاجستري امحد بن عبدهللا امحد اجلعفري تطبيقات من احملاكم الشرعية باململكة

دية مايف جوف اإلنسان من األعضاء مع 
 14 1420 املاجستري أمحد بن عبدهللا امحد اجلعفري تطبيقات من احملاكم الشرعية باململكة



 15 1420 املاجستري يوسف بن عبدالرمحن الرشيد أحكام الدم يف اجلنايات واحلدود والتداوي

 15 1420 املاجستري يوسف بن عبدالرمحن بن ناصر الرشيد أحكام الدم يف اجلنايات واحلدود والتداوي

أحكام سباع البهائم يف فقه األسرة والصيد 
 16 1420 املاجستري حممد بن حمسن إبراهيم ديباجي واحلدود واجلنايات

أحكام سباع البهائم يف فقه األسرة والصيد 
 16 1420 املاجستري حممد بن حمسن بن إبراهيم االيباجي واحلدود واجلنايات

 17 1420 املاجستري حممد بن سليمان عبدهللا املهنا عقوبة الفصل من الوظيفة العامة

يف املعامالت واألطعمة أحكام سباع البهائم 
 17 1420 املاجستري حسن بن غالب حسن دائلة واللباس والطب

أحكام سباع البهائم يف املعامالت واألطعمة 
 17 1420 املاجستري حسن بن غالب حسن دائلة واللباس والطب

أحكام سباع البهائم يف املعامالت واألطعمة 
 17 1420 املاجستري حسن بن غالب دائله واللباس والطب

 18 1420 املاجستري عبداإلله بن إبراهيم عبدالرمحن العروان مفردات ابن حزم الظاهري يف كتاب الصيام

 18 1420 املاجستري عبداإلله بن إبراهيم بن عبدالرمحن العروان مفردات ابن حزم الظاهري يف كتاب الصيام

 19 1420 املاجستري عبدهللا العمرخالد بن صاحل  خيارات امتناع التسليم يف الفقه اإلسالمي

 19 1420 املاجستري خالد بن صاحل عبدهللا العمر خيارت امتناع التسليم يف الفقه االسالمي

 19 1420 املاجستري خالد بن صاحل العمر خيارات امتناع التسليم يف الفقه اإلسالمي

شهادة الصبيان وتطبيقاهتا من حماكم مدينة 
 20 1420 املاجستري عبدالرمحن فاحل الفاحلبدر بن  الرياض

 20 1420 املاجستري بندر بن عبدالرمحن بن فاحل الفاحل شهادة الصبيان وتطبيقاهتا من احملاكم الشرعية

شهادة الصبيان وتطبيقاهتا يف حماكم مدينة 
 20 1420 املاجستري بندر بن عبدالرمحن فاحل الفاحل الرياض

الزوجة وأثره يف  فسخ النكاح لرفع الضررعن
 21 1420 املاجستري أمحد بن حممد الدعيلج الفقه اإلسالمي

فسخ النكاح لرفع الضرر عن الزوجة وأثرة يف 
 21 1420 املاجستري امحد بن حممد عبدالعزيز الدعيلج الفقه اإلسالمي

 22 1420 املاجستري عبدالعزيز بن محد عبدالعزيز املنيف مفردات اإلمام أيب حنيفة يف احلدود

مفردات اإلمام ابن حزم الظاهري يف كتاب 
 23 1420 املاجستري سليمان بن إبراهيم سعود النجيدي البيوع



 25 1420 املاجستري بدر بن عبدهللا سعيد الغامدي حقوق املدعى عليه يف جملس القضاء

 25 1420 املاجستري بدر بن عبدهللا سعيد الغامدي حقوق املدعى عليه يف جملس القضاء

املسائل اليت خيتلف حكمها يف الليل عن النهار 
 26 1420 املاجستري امحد بن محد عبدالعزيز الونيس يف الفقه اإلسالمي

املسائل اليت خيتلف حكمها يف الليل عن النهار 
 26 1420 املاجستري امحد بن محد عبدالعزيز الونيس يف الفقه اإلسالمي

 27 1420 املاجستري عبدللطيف بن غيهب حممد الغيهب العبادات واألسرةأحكام اجملوس يف فقه 

اختيارات اإلمام املرداوي الفقهية يف كتاب 
 29 1420 املاجستري عبداللطيف بن سعد عبدهللا املزيد احلدود

اقضية الرسول صلى هللا علية وسلم يف فرق 
 30 1420 املاجستري عادل بن حممد سعود الدويسان النكاح

رفع الدعوى يف حدي القذف والسرقة وتطبيقاته 
 31 1420 املاجستري امحد بن عبدالرمحن عبدهللا آل الشيخ يف حماكم مدينة الرياض

رفع الدعوى  يف حدي القذف والسرقة 
 31 1420 املاجستري امحد بن عبدالرمحن عبدهللا آل الشيخ وتطبيقاته يف حماكم مدينة الرياض

 32 1420 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز حممد احلسيين كيسان يف كتاب اجلنايات  فقه اإلمام طاووس بن

 33 1420 املاجستري حيىي بن امحد عبدهللا الزامل مفردات ابن حزم الظاهري يف كتاب احلج

 34 1420 املاجستري سلطان بن عبدالرمحن عبدالقادر العبيدان مفردات ابن حزم الظاهري يف كتاب الطهارة

مفردات اإلمام أبن حزم الظاهري عن املذاهب 
 35 1420 املاجستري عصام بن عبدالعزيز عبدالرمحن آل الشيخ األربعة يف كتاب النكاح

وسائل اإلثبات يف قضاء الين صلى هللا عليه 
 36 1420 املاجستري سلمان بن حممد ساطي احلريب وسلم

 37 1420 املاجستري بن صاحل مناحي السعدبدر  عقد التدرج يف نظام العمل والعمال السعودي

 38 1420 املاجستري إبراهيم بن عبدالعزيز فهد الدهيش مسؤولية الناقل الربي يف نقل البضائع

مسؤلية الناقل الربي يف نقل البضائع دراسة 
 38 1420 املاجستري ابراهيم بن عبدالعزيز فهد الدهيش مقارنة

وآثار  بدائل الشخصية احلكمية يف الشركة
 39 1420 املاجستري عبدالرمحن بن حممد عبدالعزيز الدويش وجودها



 40 1420 املاجستري معمر بن عبدالرمحن حممد العمر أصول تفسري االنظام

 41 1420 املاجستري أمحد بن عبدهللا علي آل صويان الغامدي إندماج الشركات

 41 1420 املاجستري الغامديامحد بن عبدهللا علي آل صويان  إندماج الشركات

 42 1420 املاجستري عمر بن حممد فايز املدرع اللجان ذات االختصاص القضائي

 43 1420 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا عبدالرمحن الربيعة قروض صندوق التنمية العقارية

 44 1420 املاجستري بندر بن عبدهللا عثمان النذير الشركة القابضة

 44 1420 املاجستري بندر بن عبدهللا عثمان النذير القابضةالشركة 

 45 1420 املاجستري ياسر بن عبدالعزيز  عبداحملسن املرشدي السلطة التأديبية لصاحب العمل

 46 1420 املاجستري ملحم بن ناصر ملحم امللحم مسؤولية احملاسب القانوين

أحكام السقوط يف املهر والظهر بني الزوجات 
 47 1420 املاجستري عبدهللا بن حممد أمحد الغامدي والنفقه واللعان

 49 1420 املاجستري تركي بزيع حامد العازمي اإلثراء على حساب الغري وتطبيقاته القضائية

 50 1420 املاجستري عمر بن صاحل عبدرالرمحن األطرم حتول الشركات

 51 1420 املاجستري إبراهيم عثمان السليمخالد بن  مفردات ابن حزم الظاهري يف كتاب الصالة

 51 1420 املاجستري خالد بن إبراهيم عثمان السليم مفردات ابن حزم الظاهري يف كتاب الصالة

 52 1420 املاجستري حممد بن علي مصطفى عبدالعال فقه اإلمام طاووس بن كيسان يف كتاب النكاح

دعوى قطع النزاع ودفع التعرض يف الفقه 
 53 1420 املاجستري محد بن عبدهللا علي اخلضري اإلسالمي

دعوى قطع النزاع ودفع التعرض يف الفقه 
 53 1420 املاجستري محد بن عبدهللا علي اخلضريي اإلسالمي

االختيارات الفقهية لإلمام املرداوي يف 
 54 1420 املاجستري امحد بن عبداحملسن حممد احلصني املعاوضات املالية

األختيارات الفقهية لالمام املرداوي يف 
 54 1420 املاجستري امحد بن عبداحملسن حممد احلصني املعاوضات احلالية

 54 1420 املاجستري أمحد بن عبداحملسن حممد احلصني اإلثراء على حساب الغري وتطبيقاته القضائية

 55 1420 املاجستري عوضه الغامديصقر بن امحد  اختيارات اإلمام ابن العريب الفقهية يف العبادات

مفردات اإلمام ابن حزم الظاهري يف كتاب 
 56 1420 املاجستري امحد بن سامل عبدهللا الغامدي احلدود



مفردات اإلمام ابن حزم الظاهري يف كتاب 
 56 1420 املاجستري امحد بن سامل عبدهللا الغامدي احلدود

 57 1420 املاجستري طالل بن عبدهللا صاحل احلميدان القضائيةأحكام التعدد يف فقه االسرة وتطبيقاته 

 58 1420 املاجستري عبدهللا بن أمحد بن سامل احملمادي األحكام املتعلقة بالبيوت يف الفقه اإلسالمي

 58 1420 املاجستري عبدهللا بنامحد سامل احملمادي األحكام املتعلقة بالبيوت يف الفقه اإلسالمي

 59 1420 املاجستري امحد بن حممد عبدالعزيزي املهيزع اخلصومة وتطبيقاته القضائيةاالمتناع يف 

 59 1420 املاجستري امحد بن حممد عبدالعزيز املهيزع االمتناع يف اخلصومة وتطبيقاته القضائية

 60 1420 املاجستري امحد بن عبدالعزيز حيىي الصقيه أحكام املشلول يف العبادات

 60 1420 املاجستري امحد بن عبدالعزيز حيياء الصقيه يف العباداتأحكام املشلول 

 61 1420 املاجستري حممد بن سليمان إبراهيم الفهيد الفروق الفقهية بني اإلقرار والشهادة

 62 1420 املاجستري فهد بن حممد زيد الرفاعي حقوق اجلند وواجباهتم

 63 1420 املاجستري املهيزعفهد بن حممد عبدالعزيزي  البحر اإلقليمي للدولة

العقوبات العسكرية يف الشريعة االسالمية 
 64 1420 املاجستري عبدهللا بن ناصر سعد الصفيان وأنظمة اململكة العربية السعودية

 65 1420 املاجستري سعد بن علي امحد الشمراين -دراسة مقارنة -احلصص العينية يف الشركات 

 66 1420 املاجستري عبداجمليد بن يوسف آل عبدالكرمي -دراسة مقارنة -ملكية الوحدات السكنية 

 67 1420 املاجستري عبدهللا بن منصور عبدهللا الغفيلي اثر اللون يف األحكام الشرعية

 68 1420 املاجستري عمر بن صاحل عبدالرمحن اخلزمي احليف يف  عقود التربعات

 69 1420 املاجستري فهد عبدالرمحن الرومي هيثم بن األحكام الفقهية املتعلقة بالشعر

يف غري فقه -مسقطات حقوق االدمي غري املالية
 70 1420 املاجستري عبدامللك بن مزروع عبدهللا املزروع -االسرة

 72 1420 املاجستري فيصل بن حممد عبدالعزيز الوعالن أحكام املشلول يف غري العبادات

 73 1420 املاجستري حممد بن أمحد فرح الفيفي األيلأحكام جرائم األموال يف احلاسب 

 74 1420 املاجستري حبيب بن جمري فرج القحطاين دراسة مقارنة -جرمية البالغ الكاذب 

 74 1420 املاجستري حبيب جمري فرج القحطاين دراسة مقارنة -جرمية البالغ الكاذب 

حق اسرتداد احلصص يف الشركة ذات املسؤلية 
 75 1420 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالوهاب عبدهللا الشهري دراسة مقارنة -احملدودة 

 76 1420 املاجستري سليمان بن علي عبدهللا ابا اخليل مسقطات اخليار يف البيع



قاعدة النظر يف املال وتطبيقاهتا يف الفقه 
 77 1420 املاجستري توفيق بن علي امحد الشريف اإلسالمي

املال وتطبيقاهتا يف الفقه قاعدة النظر يف 
 77 1420 املاجستري توفيق بن عي أمحد الشريف اإلسالمي

 78 1420 املاجستري خالد بن عبدهللا عبدالعزيز الرميح القواعد الفقهية يف اإلقرار وتطبيقاهتا

 78 1420 املاجستري خالد بن عبدهللا عبدالعزيزالرميح القواعد الفقهية يف اإلقرار وتطبيقاهتا

 79 1420 املاجستري حممدبن محود عبدهللا الفرهود الفروق بني البكر والثيب يف فقه األسرة

إبرام العقود التجارية عرب الشبكة العاملية 
 80 1420 املاجستري سامي بن عبدالعزيز عبدهللا القاسم للمعلومات االنرتنت

 81 1420 املاجستري فهدإبراهيم بن حبيب أل  عقوبة احلرمان املايل يف الفقة والنظام

 82 1420 املاجستري ماجد بن عبد هللا عبود العتييب جتريد العقود ــ دراسة مقارنة

 82 1420 املاجستري ماجد بن عبدهللا عبود العتييب -دراسة مقارنة -جتريد العقود 

أحكام تأليف الكتب وقاراءهتا يف الفقه 
 83 1420 املاجستري خالد بن حممد محد الشثري اإلسالمي

 150 1420 الدكتوراه مجاز بن حسن عبد هللا اجلماز إقليمية النصوص اجلنائية يف الفقه والنظام

جرائم اإلفساد يف األرض وعقوبتها يف الفقه 
 156 1420 الدكتوراه علي بن حممد  بن عبدهللا الكندري والنظام

احلوادث البحرية واخلسارات املشرتكة يف الفقه 
 168 1420 الدكتوراه متعب بن عايد عبار العنزي والنظام

أحكام تشريح اجلثث يف اجلرائم اجلنائية ـ دراسة 
 / 85 1421 املاجستري حممد بن سعود بن حممد العريفي مقارنة

بيوت املال ووظائفها يف حماكم اململكة العربية 
 / 86 1421 املاجستري عبدهللا بن سهل بن ماضي العتييب السعودي ـ دراسة مقارنة

 1 1421 املاجستري عبدالعزيز بنعبدالعزيز حممد الشثري د راسة مقارنة --عقد الصرف وتطبيقاته 

 1 1421 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالعزيز حممد الشثري عقد الصرف وتطبيقاتة

فقه اإلمام طاووس بن كيسان يف الطالق واخللع 
 2 1421 املاجستري الكليبأمحد بن حممد أمحد  والظهار

فقه اإلمام طاووس بن كيسان يف الطالق واخللع 
 2 1421 املاجستري أمحد بن حممد عبدهللا الكليب والظهار



فقه اإلمام طاووس بن كيسان يف الطالق واخللع 
 2 1421 املاجستري امحد بن حممد امحد الكليب والظهار

 3 1421 املاجستري معن بن عبداحلق عارف خويت اجلنائيأثر ممارسة السلطة يف إبا حة الفعل 

 4 1421 املاجستري طارق بن عبدهللا عبدالرمحن العيدان مسؤولية مشيد البناء اجلنائية ــ د راسة مقارنة

 4 1421 املاجستري طارق بن عبدهللا عبدالرمحن العيدان دراسة مقارنة-مسؤلية مشيد البناء اجلنائية 

 5 1421 املاجستري حجاب بن عائض سفريالذيايب ــ د راسة مقارنةبدائل السجن 

 6 1421 املاجستري صالح بن فهد عبدهللا الشلهوب األحكام املتعلقة بوفاة األب

 7 1421 املاجستري عبدالكرمي بن حممد أمحد السماعيل املهايأة وأثرها يف الفقه اإلسالمي

 8 1421 املاجستري حممد مبارك اجلوفان مسفر بن أحكام القيام يف الفقه اإلسالمي

 9 1421 املاجستري أمحد بن حممد صاحل املطرودي التسوية يف غري العبادات وتطبيقاهتاالقضائية

 10 1421 املاجستري خالد بن سعود عبدهللا الرشود رهن املنفعة

 11 1421 املاجستري املخلفيأمحد بن محود حممد  مهر املثل يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته القضائية

 12 1421 املاجستري عيسى بن عواض عبدالواحد العتييب خصائص النيب صلى هللا عليه وسلم يف النكاح

 13 1421 املاجستري أسامة بن سعيد عبدهللا القحطاين أثر اجلهالة يف عقدي اإلجارة واجلعالة

 14 1421 املاجستري مبارك ناصر الدوسريحمفوظ بن  خيار النقد والتعيني وتطبيقاهتااملعاصرة

اإلعالن يف اجلرائم والعقوبات والقضاء يف الفقه 
 15 1421 املاجستري علي بن عبدالعزيز أمحد اخلضريي اإلسالمي

اإلعالن يف اجلرائم والعقوبات والقضاء يف الفقه 
 15 1421 املاجستري علي بن عبدالعزيز امحد اخلضريي االسالمي

احلجر الصحي دراسة مقارنة يف الفقه أحكام 
 16 1421 املاجستري قاسم بن حممد عبدالعزيز القاسم اإلسالمي والنظام

د راسة مقارنة يف  --أحكام احلجر الصحي 
 16 1421 املاجستري قاسم بن حممد عبدالعزيز القاسم الفقه اإلسالمي والنظام

 17 1421 املاجستري حممد بن سليمان عبدهللا املهنا عقوبة الفصل من الوظيفة العامة ــ د راسة مقارنة

 18 1421 املاجستري سعد بن مشرف حممد العمري أختصاصات السلطة التنفيذية ــ د راسة مقارنة



 18 1421 املاجستري سعد بن مشرف حممد العمري دراسة مقارنة -اختصاصات +  

 19 1421 املاجستري السامليمحود بن عواض  دراسة مقارنة -قروض البنك الزراعي 

 19 1421 املاجستري محود بن عواض الساملي دراسة مقارنه -قروض البنك الزراعي 

 19 1421 املاجستري محود بن عواض االساملي قروض البنك الزراعي ــ د راسة مقارنة

 20 1421 املاجستري خالد بن حممد أمحد الشمراين عقد العمل حتت األختبار ــ د راسة مقارنة

أحكام رعاية ذوي الظروف اخلاصة بدار احلضانة 
 21 1421 املاجستري أمحد بن عبدالعزيز حنيشل السديري ــ د راسة مقارنة

 21 1421 املاجستري امحد بن عبدالعزيز حنيشل السديري أحكام رعاية ذوي الظروف اخلاصة بداراحلضانة

 21 1421 املاجستري امحد بن عبدالعزيز حنيشل السديري أحكام رعاية ذوي الظروف اخلاصة بدار احلضانة

 22 1421 املاجستري حافظ بن علي قاسم الفيفي دراسة مقارنة -اكتساب اجلنسية 

 22 1421 املاجستري حافظ بن علي قاسم الفيفي دراسة مقارنة -أكتساب اجلنسية 

 22 1421 املاجستري حافظ بن قاسم أل طارش الفيفي أكتساب اجلنسية ــ د راسة مقارنة

أهلية املدعي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا يف 
 23 1421 املاجستري مناحي بن حممد مانع العجمي احملاكم الشرعية

وسائل اإلثبات يف دعوى السحر وتطبيقاهتا 
 24 1421 املاجستري ناصر بن حممد إبراهيم أل طالب القضائية

 25 1421 املاجستري راضي بن سندان جالس الشمري والقضاءالفسق وأثره يف فقه األسرة واحلدود 

 25 1421 املاجستري راضي بن سندان جالس الشمري الفسق وأثرة يف فقه األسرة واحلدود والقضاء

األحكام املتعلقة بوفاة أحد الزوجني يف الوصية 
 26 1421 املاجستري سامي بن سليمان عبد الرمحن الرزيزاء واملرياث واحملرمات يف النكاح وفرقة

األحكام املتعلقة بوفاة أحد الزوجني يف الوصيه 
 26 1421 املاجستري سامي بن سليمان عبدالرمحن الرزيزاء واملرياث احملرمات يف النكاح وفرقه

اإلعالن يف املعامالت وفقه األسرة قي الفقه 
 27 1421 املاجستري فهد بن عبدالعزيز عبد الرمحن اهلدلق اإلسالمي

اإلعالن يف املعامالت وفقه األسرة يف الفقه 
 27 1421 املاجستري فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن اهلدلق اإلسالمي



تصرفات النيب صلى هللا عليه وسلم بالقضاء 
 28 1421 املاجستري عوض بن حممد علي القحطاين والفتوى والتبليغ واإلمامه

لقضاء تصرفات النيب صلى هللا علية وسلم با 
 28 1421 املاجستري عوض بن حممد علي القحطاين والفتوى والتبليغ واإلمامة

التعدد يف املعامالت وتطبيقاهته القضائية يف 
 29 1421 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالرمحن عبدالعزيز السويد احملاكم الشرعية

التعدد يف املعامالت وتطبيقاته القضائية يف 
 29 1421 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالرمحن عبدالعزيز السويد احملاكم الشرعية

 30 1421 املاجستري عبدالعزيز بن حممد عبدهللا الناصر دراسة نظرية وتطبيقيه مقارنة -االعتماد البسيط 

د راسة نظرية وتطبيقية  --اإلعتماد البسيط 
 30 1421 املاجستري عبدالعزيز بن حممد عبدهللا الناصر مقارنة

 --قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 31 1421 املاجستري حممد بن سليم صالح اجلهين د راسة مقارنة

 32 1421 املاجستري عبدهللا بن حممد لقمان السلفي دراسة مقارنة --أحكام شركة التوصية البسيطة 

 32 1421 املاجستري السلفيعبدهللا بن حممد لقحان  دراسة مقارنة -أحكام شركة التوصية البسيطة 

-أحكام صناديق االستثمار يف البنوك السعودية 
 33 1421 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن عبدالعزيز الرتيكي -دراسة مقارنة

-أحكام صناديق اإلستثمار يف البنوك السعودية 
 33 1421 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن عبدالعزيز الرتيكي د راسة مقارنة -

األحكام املتعلقه بوفاة أحد الزوجني فيما عدا 
 34 1421 املاجستري راشد بن إبراهيم  عبدالرمحن الغنيم املرياث والوصية واحملرمات يف النكاح وفرقه

األحكام املتعلقة بوفاة أحد الزوجني فيما عادا 
 34 1421 املاجستري الغنيمراشد بن إبراهيم عبدالرمحن  املرياث والوصية واحملرمات يف النكاح وفرقة

 35 1421 املاجستري عادل بن علي صاحل األحيدب شركة املفاوضة يف الفقه اإلسالمي

 35 1421 املاجستري عادل بن علي صاحل األحيدب شركة املفاوضة يف الفقه اإلسالمي



مسقطات حقوق األدمي غري املالية يف أحكام 
 36 1421 املاجستري بن صاحل علي الفوازرياض  األسرة عدا احلضانة ووالية النكاح

مسقطات حقوق األدمي غري املالية يف أحكام 
 36 1421 املاجستري رياض بن صاحل علي الفواز األسرة عدا احلضانة ووالية النكاح

 37 1421 املاجستري عبدامللك بن صاحل عبدالرمحن الفريان أثر ختصيص العلة يف الفروع الفقهية

 37 1421 املاجستري عبدامللك بن صاحل عبدالرمحن الفريان العلة يف الفروع الفقهيةاثر ختصيص 

أحكام اإلختالف بني املؤجر واملستأجر يف الفقه 
 38 1421 املاجستري عبدالرمحن بن عبد الواح إبراهيم النوح اإلسالمي

أحكام االختالف بني املؤجر واملستأجر يف الفقه 
 38 1421 املاجستري عبدالواحد ابراهيم النوحعبدالرمحن بن  االسالمي

 39 1421 املاجستري عايض بن علي عائض العائض أحكام البناء املائل

 39 1421 املاجستري عائض بن علي عائض العائض أحكام البناء املائل

 40 1421 املاجستري فيصل بن محود عبدالعزيز الفايز خيارات اخللف يف الصفة

 40 1421 املاجستري فيصل بن محود عبدالعزيز الفايز الصفةخيار اخللف يف 

 41 1421 املاجستري أمحد بن عبدالعزيز حممد العمريه اجلهالة يف الدعوى والبينة

 41 1421 املاجستري أمحد بن عبدالعزيز حممد العمريه اجلهالة يف الدعوى والبينة

مسقطات نفقة الزوجة يف الفقه اإلسالمي مع 
 42 1421 املاجستري عادل بن عبدالعزيز عبداللطيف أبااخليل من حماكم مدينة الرياضتطبيقات 

مسقطات نفقة الزوجة يف الفقه اإلسالمي مع 
 42 1421 املاجستري عادل بن عبدالعزيز عبدهللا أبا اخليل تطبيقات من حماكم مدينة الرياض

 43 1421 املاجستري السالمة فهد بن أمحد عبدالعزيز أحكام املعازف يف الفقه اإلسالمي

 43 1421 املاجستري فهد بن أمحد عبدالعزيز السالمة أحكام املعازف يف الفقه اإلسالمي

اختالف الراهن واملرهتن يف الفقه اإلسالمي مع 
تطبيقاهتا قضائية من حماكم اململكة العربية 

 44 1421 املاجستري أبراهيم بن عبدالعزيزي حممد بن هوميل السعودية

أختالف الراهن واملرهتن يف الفقه اإلسالمي مع 
تطبيقات قضائية من حماكم اململكة العربية 

 44 1421 املاجستري إبراهيم بن عبدالعزيز حممد اهلوميل السعودية

التطبيقات الفقهية لقاعدة امليسورال يسقط 
 45 1421 املاجستري عبداللطيف بن عبدهللا عبدالعزيز أباعود باملعسور



التطبيقات الفقهية لقاعدة امليسور اليسطق 
 45 1421 املاجستري عبداللطيف بن عبدهللا  عبدالعزيز ابا عود باملعسور

 46 1421 املاجستري ماجد بن سليمان عبدهللا اخلليفة -دراسة مقارنة -املؤسسات العامة 

 46 1421 املاجستري ماجد بن سليمان عبدهللا اخلليفة د راسة مقارنة --املؤسسات العامة 

 47 1421 املاجستري حممد بن عبدهللا الرومي القيود الواردة على السفر يف الفقه والنظام

 48 1421 املاجستري أمحد بن علي أمحد زريعي دراسة مقارنة -أحكام استقدام العمالة األجنبية 

 48 1421 املاجستري زريعيأمحد بن علي أمحد  أحكام استقدام العمالة األجنبية ــ د راسة مقارنة

 49 1421 املاجستري حممد بن موسى حممد الفيفي د راسة مقارنة --عقد إجيار السفينة 

دراسة  -جرمية اهلرب من السجن وعقوبتها 
 50 1421 املاجستري فهد بن عطية مسران املطريي -مقارن 

د راسة  --جرمية اهلرب من السجن وعقوبتها 
 50 1421 املاجستري مسران املطرييفهد بن عطية  مقارنة

 51 1421 املاجستري عمر بن حممد صاحل السنبل تسبيب األحكام القضائية يف الفقه والنظام

 51 1421 املاجستري عمر بن حممد صاحل السنبل تسبيب األحكام القضائية يف الفقه والنظام

 --الشائعات وأثرها على الروح املعنوية للجند 
 52 1421 املاجستري فهد بن سعيد محيد احلريب د راسة مقارنة

-الشائعات وأثرها على الروح املعنوية للجند
 52 1421 املاجستري فهد بن سعيد محيد احلريب -درسة مقارنة

 53 1421 املاجستري عبدالكرمي بن سعيد محيد احلريب د راسة مقارنة --الضمان الصحي 

 53 1421 املاجستري عبدالكرمي بن سعيد محيد احلريب -دراسة مقارنة -الضمان الصحي 

 54 1421 املاجستري رياض بن عبده علي احلريب دراسة مقارنة -تغري األسعار وآثره يف األجور 

 54 1421 املاجستري رياض بن عبده علي حريب تغري األسعار وأثره يف األجور ــ د راسة مقارنة

د راسة  --املسؤولية اجلنائية ملهندس البناء 
 55 1421 املاجستري سلمان بن رضي صبيان السهلي مقارنة

التخيري يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف كتايب 
 56 1421 املاجستري فهد بن ناصر فراج الفريدي احلج واجلهاد



التخيري يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاتة يف كتايب 
 56 1421 املاجستري فهد بن ناصر فراج الفريدي احلج واجلهاد

 57 1421 املاجستري فهد بن عبدالرمحن محد الشقري مسقطات الشفعه وتطبيقاهتا القضائية

 57 1421 املاجستري فهد بن عبدالرمحن محد الشقري مسقطات الشفعة وتطبيقاهتا القضائية

 58 1421 املاجستري حممد بن بشري  النصار أثر التكرار يف األحكام الفقهية

 59 1421 املاجستري يوسف بن عبدالعزيز صاحل التوجيري السجن يف الفقه اإلسالمياحلبس بغري 

 60 1421 املاجستري عبد اجمليد بن عبدهللا إبراهيم اليحىي أثر القمرين يف األحكام الشرعية

 60 1421 املاجستري عبداجمليد بن عبدهللا إبراهيم اليحىي أثر القمرين يف األحكام الشرعية

رب املال واملضارب يف الفقه اإلسالمي أختالف 
 61 1421 املاجستري حممد بن إبراهيم الصائغ مع تطبيقات قضائية

أختال فات املتعاقدين يف عقد الضمان مع 
تطبيقات قضائية من حماكم اململكة العربية 

 62 1421 املاجستري عبد الرمحن بن إبراهيم عبدالرمحن اخلنني السعودية

 63 1421 املاجستري سامي بن عبدالرمحن البطي يف الفقه اإلسالميمسقطات الضمان 

 63 1421 املاجستري سامي بن عبدالرمحن البطي مسقطات الضمان يف الفقه اإلسالمي

 64 1421 املاجستري منر بن تركي عبدهللا العتييب أحكام التسول ــ د راسة مقارنة

تنحي القضاة وردهم عن احلكم يف نظام 
 65 1421 املاجستري مقرن بن أبراهيم حممد املقرن املرافعات الشرعية

 66 1421 املاجستري فهد بن دخيل اجلديعي أحكام رحبة املسجد يف الفقه اإلسالمي

 67 1421 املاجستري عبدهللا بن علي مديين البارقي إلغاء النظام ـــ دراسة مقارنة

ــ دراسة  أمتياز التنفيذ املباشر للسلطة اإلدارية
 68 1421 املاجستري عمر بن عبدالعزيز فضل هللا قاضي مقارنة

 69 1421 املاجستري حممد بن سعيد عبداهلادي العمري عدم مساع الدعوى للتقادم ــ دراسة مقارنة

 70 1421 املاجستري يوسف بن سليمان عبدهللا القرزعي أحكام جرائم الشيك وعقوبتها ــ دراسة مقارنة

 -اخلراج بالضمان  -التطبقات الفقهية لقاعدة 
 71 1421 املاجستري عبدالعزيز بن ابراهيم صاحل احمليميد يف املعامالت

 71 1421 املاجستري نايف بن إبراهيم محاد الصايغ أحكام اجلاه يف العبادات واملعامالت

 72 1421 املاجستري باتع بن عبدهللا خليفه الشمري شركة احملاصة



إجيار اخلزائن احلديدية تكييفة وأحكامة ــ د  عقد
 73 1421 املاجستري إبراهيم بن فرج الفرج راسة مقارنة

احلجز التحفظي على أموال املدين اليت حتت يده 
 74 1421 املاجستري إبراهيم بن صاحل السويد ــ دراسة امقارنة

 75 1421 املاجستري عايد احلريبمشعل بن نايف  أحكام التقرير الطيب وأثاره ــ دراسة مقارنة

 76 1421 املاجستري مخيس بن سعيد دايس الغامدي احلوادث املرورية وأحكامها ــ دراسة مقارنة

سلطة القاضي التقديرية يف العقوبات التعزيرية 
 77 1421 املاجستري فواز بن خلف اللوحيق املطريي والتعويضات

دراسة نظام التقاعد املدين للموظف العام ــ 
 78 1421 املاجستري سامي بن فهد عبدالعزيز العقيلي مقارنة

 79 1421 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم عبدالعزيز العثمان أثر النقص يف احلدود

 80 1421 املاجستري ناصر بن حممد احلقباين وقف العقود وأثرها يف الفقه اإلسالمي

 81 1421 املاجستري عبدالرمحن بن عبدالعزيز الفراج مقارنةمسوغات القبض يف والية احلسبة ــ دراسة 

التعويض عن األخطاء يف عقود الوكاالت 
 82 1421 املاجستري تركي بن أمحد الباز التجارية ـ دراسة مقارنة

 83 1421 املاجستري عبدالرمحن بن علي عبدهللا اجلمعة منظمة التجارة العاملية ــ دراسة مقارنة

 84 1421 املاجستري عبدهللا بن شطيط عيد الشراري الديون ـ دراسة مقارنةاحلبس يف 

 87 1421 املاجستري أمحد بن عبدهللا الربيش التلبس باجلرمية ـ دراسة مقارنة

 87 1421 املاجستري امحد بن عبدهللا الربيش التلبس يف اجلرمية

جرائم اإلعتداء على برامج احلاسوب ـ دراسة 
 88 1421 املاجستري عبدالعزيز بن سليمان الغسالن مقارنة

حتقيق كتاب ) املمتع شرح املقـنـع ( ألبن املنجا ـ 
 149 1421 الدكتوراه عبدالرمحن بن عبدالعزيز إبراهيم بن سلمه من كتاب األطعمة إىل هناية الكتاب

حتقيق ود راسة حاشية ) منت منتهى اإلرادات ( 
أول كتاب الفرائض  للعالمة حممد البهويت ـ من

 151 1421 الدكتوراه حممد بن عبدهللا صاحل اللحيدان إىل أخر الكتاب



األحكام الفقهية ملا يعرض للمسلم املقيم يف دار 
 152 1421 الدكتوراه يوسف بن عبداللطيف محد اجلرب الكفر

حتقيق جزء من كتاب ) البيان ( ليحىي بن سامل 
 153 1421 الدكتوراه عبدالسالم بن حممد سعـد الشويعر الفرائضالعمراين من الوصايا إىل هناية 

حتقيق كتاب ) الفوائـد املنتخبات يف شرح أخصر 
املختصرات ( ألبن جامع النجدي احلنبلي ــ من 

 154 1421 الدكتوراه عبدالسالم بن برجس ناصر العبدالكرمي أوله إىل أخر البيوع

 158 1421 الدكتوراه علي بن عبدهللا عسريي اإلسالمياحلكم القضائي وأثاره يف الفقه 

أحكام اجملاهد بالـنـفـس يف سبـيـل هللا يف الفقه 
 159 1421 الدكتوراه مرعي بن عبدهللا مرعي الشهري اإلسالمي

 160 1421 الدكتوراه سعـد بن عبدهللا ناصر الربيك اختيارات اإلمام اخلطايب الفقهية ــ د راسة مقارنة

حتقيق ود راسة " خمطوطة عيون املذاهب األربعة 
 162 1421 الدكتوراه سامل بن خويتم خبيت الراشدي " لال لكائي

حتقيق ود راسة ) عيون املذاهب األربعة للكاكي 
 162 1421 الدكتوراه سامل بن خويتم خبيت الراشدي (

البـيان ، لإلمام حيىي بن أيب اخلري بن سامل 
أول كتاب اإليالء إىل هناية باب العمراين ــ من 

 164 1421 الدكتوراه عقيل بن عبدالرمحن محد العقيل أستـبـراء األمة وأم الولد

شرح كتاب حتفة امللوك ، لإلمام حممد بن 
 166 1421 الدكتوراه عبداجمليد بن عبدالرمحن عبدهللا الدرويش عبداللطيف بن عبدالعزيز بن ملك

والنظام ــ دراسة  مصادرة األموال يف الفقه
 171 1421 الدكتوراه خالد بن إبراهيم حممد احلصني تأصيلية تطبـيقـية

 174 1421 الدكتوراه عبدهللا بن ناصر حممد السلمي الغش وأثـرة يف العـقود

حضور اخلصوم وغـياهبم بني الفقه اإلسالمي 
 183 1421 الدكتوراه فـؤاد بن حممد عبدالعزيز املاجد والنظم الوضعية

 193 1421 الدكتوراه فيصل بن رميان صاحل الرميان التنظيم اإلداري . د راسة تأصيلية مقارنة بالنظام

التماس  النظر يف األحكام القضائية ـ دراسة 
 / 55 1422 املاجستري عبدهللا بن حممد الدخيل مقارنة



 1 1422 املاجستري سعد بن علي عايض القرين د راسة مقارنة --عقد العمل البحري 

 2 1422 املاجستري سامي بن عبدالعزيز عبدهللا املعجل دراسة مقارنه -التسرت على اجلرمية وعقوبتة 

 2 1422 املاجستري سامي بن عبدالعزيز عبدهللا املعجل التسرت على اجلرمية وعقوبته ــ د راسة مقارنة

 3 1422 املاجستري سامل بن ناصر عبدالعزيز الراكان استثمار الوقف

 3 1422 املاجستري سامل بن ناصر عبدالعزيز الراكان أستثمار الوقف

اإلختالف بني األجريواملستأجر يف الفقه 
 4 1422 املاجستري حممد بن عبدالرمحن إبراهيم احمليميد اإلسالمي ـ دراسة مقارنة

 5 1422 املاجستري حممد بن عبد العزيز أل فواز زكاة أسهم الشركات املسامهة

 6 1422 املاجستري عبدالرمحن بن أمحد حممد املقرن املؤثرات املعاصرة يف ديات الشجاج

 6 1422 املاجستري عبدالرمحن بن امحد حممد املقرن املؤثرات املعاصرة يف ديات الشجاج

اختيارات االمام املرداوي الفقهية يف كتاب 
 7 1422 املاجستري اجلربوعسليمان بن ناصر سليمان  النكاح

أختيارات اإلمام املرداوي الفقهية يف كتاب 
 7 1422 املاجستري سليمان بن ناصر سليمان اجلربوع النكاح

 8 1422 املاجستري حممد بن عبدهللا إبراهيم السحيم أحكام البكر يف النكاح واحلدود

أحكام اجلاه يف فقه األسرة والقضاء والوالية  
 9 1422 املاجستري بن هائل غيالن عبدالويل املدحجي حممد العامة

 -التأمني االجتماعي للعجز والشيخوخه والوفاه 
 10 1422 املاجستري ممدوح بن عبدهللا ماطر العتييب -دراسة مقارنة

التأمني اإلجتماعي للعجز والشيخوخة والوفاة ــ 
 10 1422 املاجستري ممدوح بن عبدهللا العتييب د راسة مقارنة

احلجز التحفظي على أموال املدين اليت لدى 
 11 1422 املاجستري نزار بن صاحل الشعييب الغري

اجلرائم اجلنائية الواقعة على األطفال ــ دراسة 
 12 1422 املاجستري إبراهيم بن عمرعبدهللا باوزير مقارنة

عقد أستضافة املواقع على الشبكة العاملية ) 
 13 1422 املاجستري سطام بن صاحل عبدالرمحن التميمي األنرتنت ( دراسة مقارنة

 14 1422 املاجستري سليمان بن حممد العمرو العقوبةالبديلة ــ دراسة مقارنة



أسباب فصل املوظف بغري الطريق التأدييب ــ 
 15 1422 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن عبدهللا احمليميد دراسة مقارنة

يف الشهادة واإل قرار  ــ سلطة القاضي التقديرية 
 16 1422 املاجستري سليمان بن حممد سليمان اجلويسر دراسة مقرنة

أجراءات اإلثبات باالشهادة واليمني يف نظام 
 17 1422 املاجستري عبداحملسن بن عبدالرمحن عبدهللا أل الشيخ املرافعات الشرعية

 18 1422 املاجستري سعيد حممد العمري تركي بن أستخدام غري العربية يف العبادات وفقه األسرة

دراسة مقارنة  -أحكام شركة التوصية باألسهم 
 19 1422 املاجستري علي بن عبدالعزيز عبدالرمحن النشوان -

 19 1422 املاجستري علي بن عبدالعزيز عبد الرمحن النشوان أحكام شركة التوصية باألسهم ــ د راسة مقارنة

 20 1422 املاجستري صاحل بن حممد اجلربوع دراسة مقارنةاحلراسة القضائية ــ 

 21 1422 املاجستري علي بن مريع الشهراين أحكام إفشاء السر يف الفقه والنظام

توزيع األرباح أنواعة ومصادرة وأسسه ووجباته ــ 
 22 1422 املاجستري إبراهيم بن عمر السكران دراسة مقارنة

وتطبيقاته  أحكام التعيني يف كتاب النكاح
 23 1422 املاجستري فهد بن سليمان الربعي القضائية

 24 1422 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم حممد الراشد تعيني املوظف العام ــ  دراسة مقارنة

جرمية أختطاف الطائرات وعقوبتها ــ دراسة 
 25 1422 املاجستري فهد بن عبدهللا الغامدي مقارنة

 26 1422 املاجستري عبدالكرمي بن إبراهيم الريس ديات الشجاج واجلراح

 27 1422 املاجستري حممد بن حسن عسريي تداول األسهم ــ دراسة مقارنة

األخطار املهنية والتعويض عنها يف نظام 
 28 1422 املاجستري حممد بن علي أمحد القحطاين التأمينات األجتماعية

 29 1422 املاجستري عبدهللا الراجحيعلي بن  التعدد يف الدعاوي والبينات

 30 1422 املاجستري فهد بن سواد مطلق املطريي عقداإلجارة من الباطن ــ دراسة مقارنة

حكم أثبات اجلرائم بالتصوير والتسجيل الصويت 
 31 1422 املاجستري عبدالرمحن بن شائع حممدالعريين مع تطبيقات قضائية



وتطبيقاهتا القضائية الضوابط الفقهية للحضانة 
 32 1422 املاجستري عبدالرمحن بن عبدالعزيز القاسم من احملاكم الشرعية

سلطة رب العمل يف تعديل عقد العمل ــ دراسة 
 33 1422 املاجستري إبراهيم بن عبدهللا إبراهيم الفارس مقارنة

 34 1422 املاجستري أمحد بن صاحل بن أمحد العبودي الشروط اجلعلية يف القرض

القواعد الفقهية يف املفاضلة عند احلافظ ابن 
 35 1422 املاجستري عبداجمليد بن حممد عبدهللا السبهان رجب رمحه هللا

 36 1422 املاجستري حممد بن عبدالرمحن سعد املقرن أثر الطواريء يف شروط الصيام

املسا ئل املختلف فيها بني الصحابة يف علم 
 37 1422 املاجستري علي اللحيدانإبراهيم بن  املواريث

وقف اخلصومة ونقطاعها وتركها يف نظام 
 38 1422 املاجستري حممد بن سعود اجلدعان املرافعات الشرعية ــ دراسة مقارنة

 39 1422 املاجستري عبدالعزيز بن علي حممد الغامدي أحكام بيع املعدوم

أختيارات القرطيب يف املعاوضات املالية من 
تفسريه اجلامع ألحكام القرأن ــ دراسة خالل 
 40 1422 املاجستري فهد بن مهنا األمحدي مقارنة

موت املولود بعد أستهال له وأثره يف الفقه 
 41 1422 املاجستري صاحل بن عبداللطيف صاحل العامر اإلسالمي

 42 1422 املاجستري عبدهللا بن حممد إبراهيم احلسن أحكام التخيري يف الطهارة والصالة

 43 1422 املاجستري رياض بن صاحل مناحي البلوي أحكام التخيري يف الزكاة والصيام

أختيارات عأل الدين علي بن سليمان املرداوي 
 44 1422 املاجستري صاحل بن عبدهللا صاحل اجللعود الفقهيه يف القضاء والشهادات واإلقرار

 45 1422 املاجستري إبراهيم محد النملةيوسف بن  أثر الطواريء يف مفطرات الصيام

 46 1422 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز عبدهللا الصمعاين أحكام التخيري يف فقه األسرة

سلطة رجل األمن يف أستعمال السالح ــ دراسة 
 47 1422 املاجستري عمر بن علي احلمد مقارنة

احلماية اجلنائية للصلح الواقي من اإلفالس ــ 
 48 1422 املاجستري إبراهيم بن حممد إبراهيم املانع دراسة مقارنة



أنتزاع اإلعرتاف من املتهم با لتعذيب واألثار 
 49 1422 املاجستري عبدهللا بن فيصل الفيصل املرتتبة عليه وتطبيقاته القضائية

 50 1422 املاجستري هالل بن علي حممد الراحله حقوق احملامي ووجباته ــ درسة مقارنة

أختصام الغري يف نظام املرافعات الشرعية ــ 
 51 1422 املاجستري عبدالعزيز بن سليمان العيد دراسة تأصيلية

األحكام الفقهية املستفادة من غزوة األحزاب 
 52 1422 املاجستري خالد بن عبدالرمحن عبدالعزيز العبداللطيف وبين قريظة

 53 1422 املاجستري حيىي حممد حريصيأمحد بن  أحكام التعدد يف العبادات

أحكام الضبط اإلداري يف جمال الصحة العامة ــ 
 54 1422 املاجستري إبراهيم بن مبارك اليوسف دراسة مقارنة

حتقيق ود راسة حاشية ) منتهى اإلرادات ( 
للعالمة حممد البهويت ــ من أول احلاشية إىل 

 163 1422 الدكتوراه الصقريسامي بن حممد عبدهللا  أخركتاب الوصايا

 165 1422 الدكتوراه خالد بن زيد علي الوذيـناين عجز املكلف غري املايل وأثـرة يف الفقه اإلسالمي

 167 1422 الدكتوراه واصل بن داود سليمان املذن اختيارات أبن مفلح الفقهية يف العبادات

 169 1422 الدكتوراه غوثحممد بن طلحة حممد  اإلدعاء العام يف الفقه والنظام

اخلدمات املصرفية ألستـثـمارأموال العمالء 
 170 1422 الدكتوراه يوسف بن عبدهللا صاحل الشبـيلي وأحكامها يف الفقه والنظام

 172 1422 الدكتوراه سليمان بن عبدهللا سليمان احلميد أسباب دعوة اإللغاء يف الفقه والقضاء اإلداري

 173 1422 الدكتوراه عبدالواحد بن محد عبدالرمحن املزروع وأحكامها يف الفقه والنظامالسمعة التجارية 

 176 1422 الدكتوراه علي بن حممد سعيد احلاج أحكام أسـتـثـمار األراضي يف الفقه والنظام

أشخاص املالحة البحرية ومسؤوليتهم يف الفقه 
 177 1422 الدكتوراه سعـود العليعارف بن صاحل  اإلسالمي والنظام ـ د راسة مقارنة

البـيان ، لإلمام حيىي بن أيب اخلري بن سامل 
( من أول كتاب  558-984العمراين ) 

 178 1422 الدكتوراه يوسف بن عبدالعزيز صاحل العقل الرضاع إىل هناية كتاب أهل البغي



العباب احمليط مبعظم نصوص الشافعي 
هناية واألصحاب ) من أول كتاب الوقف إىل 

 194 1422 الدكتوراه خالد بن حممد عبدهللا العجالن الكتاب حتقيقا ود راسة (

العباب احمليط مبعـظـم نصوص الشافعي 
وألصحاب للقاضي أمحد بن عمراملزجد السيفي 
) من أول كتاب الوقف إىل هناية الكتاب حتقيقا 

 194 1422 الدكتوراه خالد بن حممد عبدهللا العجالن ود راسة (

 1 1423 املاجستري فهد بن عبدهللا عبدالعزيز الصقعيب -دراسة مقارنة-محاية احلياة الفطرية 

 1 1423 املاجستري فهد بن عبدهللا عبدالعزيز الصقعيب محاية احلياة الفطرية ــ د راسة مقارنة

القضاء املستعجل يف نظام املرافعات ــ د راسة 
 2 1423 املاجستري عمر بن سعيد صالح السناين شرعية

مياه الصرف الصحي ومعاجلتها وإعادة 
 3 1423 املاجستري سليمان بن صاحل حميجني الراشد إستخدامها ــ دراسة مقارنة

مسؤولية اإلدارة عن أخطاء موظفيها ــ دراسة 
 4 1423 املاجستري مروان بن عبدالعزيز الشعالن مقارنة

 5 1423 املاجستري هليل مسباح الشمريساير بن  أحكام جرمية التهريب وعقوبتها

 6 1423 املاجستري عبدالكرمي بن حمارب الزامل االسم التجاري ــ دراسة مقارنة

 7 1423 املاجستري عادل بن حممد عبدالعزيز العتيق األختالفات بني املتعاقدين يف الوديعة والوكالة

 8 1423 املاجستري عبدهللا بن صاحل عبدهللا السويلم أحكام املؤذن

أختيارات عأل الدين علي بن سليمان املرداوي 
الفقهيه ــ من أول صالة التطوع حىت هناية 

 9 1423 املاجستري دخيل بن سعود احلمد الصالة ــ

الضوابط املوضوعية اإلعالنات التجارية ــ دراسة 
 10 1423 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن عبدهللا العضيب مقارنة

أحكام األجزاء البديلة غري اإل نسانية يف جسم 
 11 1423 املاجستري فهد بن صاحل حممد العريض اإلنسان

أخرتاق املواقع على الشبكة العاملية للمعلومات ــ 
 12 1423 املاجستري عبدالرمحن بن حممد الدخيل دراسة مقارنة

 13 1423 املاجستري حممد السحيباينفيصل بن عبدالرمحن  املسابقات العلمية وتطبيقاهتا املعاصرة



أحكام الفورية والرتاخي يف عقود املعاوضات 
 14 1423 املاجستري نواف بن عمري السعدون أبو عبدهللا املالية

 15 1423 املاجستري سلمان بن جابر عثمان اجمللهم بعثة التمثيل السياسي ــ دراسة مقارنة

املتعلقة حتديد الصاع النبوي واألحكام الفقهية 
 16 1423 املاجستري خالد بن سعد حممد السريهد بة

 17 1423 املاجستري أمحد بن مصطفى حممد السنهوري نظام البنك اإلسالمي للتــنمية ــ دراسة مقارنة

 18 1423 املاجستري ضيف هللا بن رمضان صنيدح العنزي محاية السكينة العامة ــ دراسة مقارنة

 19 1423 املاجستري منصور بن تركي املطريي املهنية ــ دراسة مقارنةأحكام الشركات 

 20 1423 املاجستري عبدالرمحن بن مفرح الشهراين الصلح الواقي من اإل فالس ــ دراسة مقارنة

القيود املتعلقة با ملصلحة العامة يف تشغيل 
 21 1423 املاجستري خلف بن عبدالرمحن شبيب املطلق العاملني ــ دراسة مقارنة

اختيارات عالء الدين علي بن سليمان املرداوي 
 22 1423 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا  بن عبدالرمحن احمليسن يف الزكاة والصيام واحلج واجلهاد

حقوق األحداث يف اإلجراءات اجلزائية ــ دراسة 
 23 1423 املاجستري حممد بن معيض أل دواس الشهراين مقارنة

 24 1423 املاجستري أسامة بن إبراهيم عبدهللا الفريح أحكام الوصية بالنكاح وتطبيقاهتا القضائية

املسؤولية التقصريية ملصممي برامج احلاسوب ــ 
 25 1423 املاجستري أمحد بن عبدهللا محيد العمران دراسة مقارنة

 26 1423 املاجستري تركي بن حممد عبدالرمحن اليحىي حرية الرأي ــ دراسة مقارنة

 27 1423 املاجستري أمحد بن عبداحملسن أمحد النحيط اإلفتيات على السلطة ــ دراسة مقارنة

 28 1423 املاجستري صغري بن حممد فاحل الصغري أنواع الصياغة النظامية ــ دراسة تأ صيلية شرعية

 29 1423 املاجستري سامي بن مسعد عطيان املطريي أحكام احملاصة يف الفقه اإلسالمي

سلطة هيئة األمربا املعروف والنهي عن املنكر ــ 
 30 1423 املاجستري عبدهللا بن عبداحملسن حممد السعوي دراسة مقارنة

رضا اجملين علية وأثره يف سقوط العقوبة ــ دراسة 
 31 1423 املاجستري فيصل بن عبده علي عقيل مقارنة

 32 1423 املاجستري وليد بن عيسى حممد احلميد اإلثباتأختيارات ابن القيم يف طرق 



 33 1423 املاجستري أمحد بن حسن املرداوي التحريض على اجلرمية

أختيارات عالء الدين علي بن سليمان املرداوي 
 34 1423 املاجستري طارق بن عبدهللا صاحل العمر الفقهية يف الطهارة

من حماكم الدفوع اإلدارية وتطبيقاهتا القضائية 
 35 1423 املاجستري عبدهللا بن علي عبدالرمحن العليان ديوان املظامل ــ دراسة مقارنة

دعوى وقف تنفيذ القرار اإلداري وتطبيقاهتا 
القضائية يف اململكة العربية السعودية ــ دراسة 

 36 1423 املاجستري صاحل بن علي عبدالرمحن الربيعة مقارنة

 37 1423 املاجستري فهد بن حممد عبداحلمن بن عساكر دراسة مقارنةاإلستخالف القضائي ــ 

 38 1423 املاجستري مهنا بن يوسف السليطي أثر القرابة يف العقود

 39 1423 املاجستري فهد بن صاحل الباحوث األحكام الفقهية املستفادة من غزوة تبوك

 40 1423 املاجستري سعد بن رشيد ناصر الشربمي أحكام الضمان يف الشركات

 41 1423 املاجستري خالد بن حممد عبدهللا الزومان عقد اإلمتياز ــ دراسة مقارنة

 42 1423 املاجستري بدر بن عبدهللا اجلعفري أحكام السرية املصرفية ــ دراسة مقارنة

التضخم وعالجة يف األنظمة والشريعة اإلسالمية 
 43 1423 املاجستري الشريف عبدهللا بن عبدالعزيز ــ دراسة مقارنة

 44 1423 املاجستري أمحد بن عبدالرمحن صاحل السويلم أحكام الفنت عند فقد الوالية العامة أوضعفها

الضوابط الفقهية يف الديات والعاقـلة وتطبيقاهتا 
 45 1423 املاجستري عبدامللك بن عبدهللا محد التوجيري القضائية

 46 1423 املاجستري مساعد بن عبدالعزيز سليمان العقيلي مقارنةاإلغراق السلعي ــ دراسة 

 47 1423 املاجستري مهدي بن عماش سليمان الشمري اجلرمية الصحفية وعقوبتها ــ دراسة مقارنة

 48 1423 املاجستري حممد بن عبدالرمحن عبدالعزيز املهنا التدابرياإلحرتازية ــ دراسة مقارنة

 49 1423 املاجستري علي بن حممد علي اجلليفي املالية للموظف العامأحكام البدالت 

 50 1423 املاجستري حممد بن عبدالرمحن اجلابر أحكام احلمى

 51 1423 املاجستري فهد بن عبدهللا عبدالعزيز العيـيدي فسخ العقد التجاري ـ دراسة مقارنة

القواعد الفقهية املتعلقة بدعوى الضمان 
 52 1423 املاجستري حممد بن سامل حممد املري وموانعهوعوارضه 

 53 1423 املاجستري خالد بن عبدالرمحن إبراهيم املوسى أحكام العبادات املتعلقة باملركبات



مسؤولية املؤسسات الطبية اخلاصة عن أخطاء 
 54 1423 املاجستري أديب بن عبدالعزيز صاحل الدبيخي الطبيب ومساعديه ـ دراسة مقارنة

الرقابة الشرعية يف البنوك السعودية ــ دراسة 
 55 1423 املاجستري عبدهللا بن فريح البهالل ميدانية تأصيلية مقارنة

أثرالظروف الطارئة يف عقد األشغال العامة ــ 
 56 1423 املاجستري بدر بن إبراهيم حممد القاسم دراسة مقارنة

 57 1423 املاجستري اجملرشيعابد بن عبدهللا مسيب  أمتناع تنفيذ العقوبة

تعسف صاحب العمل يف عالقته بالعامل يف 
 58 1423 املاجستري محد بن حممد بن خزينه املري استعمال احلق

 59 1423 املاجستري ماجد بن حيىي بن حممد بن ظافري محدي أحكام التخدير الطيب وتطبيقاته القضائية

موسى النجم الوهاج يف شرح املنهاج ، حملمد بن 
د راسة وحتقيق القسم  -بن عيسى الد مـريي

الثالث من أول كتاب املساقاه إىل أول كتاب 
 179 1423 الدكتوراه فهد بن عبدهللا فهد الرشودي النكاح

 180 1423 الدكتوراه سامي بن حممد عبدالعزيز العبدالقادر احملاكمة يف جرمية الـقـتـل يف الفقه والنظام

الفقه النعماين ، لربهان الدين  احمليط الربهاين يف
 181 1423 الدكتوراه سعـد بن مجيل حممود بن أمحد بن مازه البخاري

 182 1423 الدكتوراه عبداحملسن بن عبدهللا إبراهيم الزكري الوكاالت التجارية يف الفقه والنظام

 184 1423 الدكتوراه عبدهللا بن عبدالرمحن أمحد السلطان ضـمان املنافع يف الفقه اإلسالمي

احمليط ــ لإلمام برهان الدين حممود بن أمحد بن 
عبدالعزيز بن مازه املرغيناين احلنفي ــ حتقيق  

 185 1423 الدكتوراه صالح بن أمحد إبراهيم ألشيخ مبارك كتاب القضاء

املعاملة باملـثـل يف العالقات الدولية يف الفقه 
 186 1423 الدكتوراه عيسى عبدالكرميإمام بن  والقانـون الدويل العام

البـيان ــ ملؤلفه . يـحـيـى بن أيب اخلريين سامل 
العمراين ــ من أول كتاب السري أىل هناية كتاب 

 188 1423 الدكتوراه زياد بن عبدهللا حممد السديري احلدود. د راسة وحتقيقا

 190 1423 الدكتوراه عبدالعزيز عبدالكرمي املنصورمنصور بن  العالمة التجارية وأحكامها يف الفقه والنظام



النجم الوهاج يف شرح املنهاج . حملمد بن موسى 
بن عـيسى الدمريي . من أول كتاب النكاح إىل 

 191 1423 الدكتوراه يوسف بن أمحد عبدالرمحن القاسم هناية كتاب اخللع ــ حتقيقا ود راسة

مقارنا با فقه السياسة الشرعية يف علم السري 
 195 1423 الدكتوراه سعد بن مطر دغيس العتيـيب القانون الدويل

 198 1423 الدكتوراه عبدالعزيز بن علي الطويلعي عـقـد النـقـل اجلـوي فـي الفـقـه والـنـظـام

 198 1423 الدكتوراه عبدالعزيز بن علي الطويلعي عقد النقل اجلوي يف الفقه والنظام

لإلمام برهان الديـن بن أمحد بن احمليط الربهاين 
عبدالعزيز بن عمر بن مازه البخاري ) من أول  

كتاب مامينع األ نـسان عـنـه ومااليـمـنـع إىل أخر  
 199 1423 الدكتوراه حممد بن عبدالكرمي حممد العامر كتاب الشروط

 /234 1424 الدكتوراه عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز أل السعود أختاذ القرار باملصلحة

وسائل التحقيق املستحدثة وأثرها يف  اإلثبات 
اجلنائي يف مرحليت اإلستدالل والتحقيق 

 1 1424 املاجستري وائل بن عبدالرمحن الثنيان األبتدائي ــ دراسة مقارنة

قيود تطبيق العقوبات يف نظام اإلجراءات 
 2 1424 املاجستري أمحد بن مبارك صدون الشامسي اجلزائية ــ دراسة نقارنة

 3 1424 املاجستري حممد بن عبدهللا بن صاحل السالمة إنقضاء اإللتزام الصريف يف الشيك ـ دراسة مقارنة

 4 1424 املاجستري منصور بن عبدالرمحن عبدهللا احليدري جرائم الشركات وعقوبتها ـ  دراسة مقارنة

أحكام تفتيش املساكن يف نظام اإلجراءات 
 5 1424 املاجستري طالب بن عبدهللا إبراهيم بن طالب دراسة مقارنة اجلزائية ــ

 6 1424 املاجستري إبراهيم بن عبدالرمحن سعد السحيلي حتول العقد املايل وأثره ـ دراسة مقارنة

العرف التجاري وأثره يف املعامالت التجارية 
 7 1424 املاجستري داود بن حممد عبدهللا الداود السعودية ــ دراسة مقارنة

 8 1424 املاجستري إبراهيم بن عبدهللا صاحل القصري أحكام ولد الزنا

 9 1424 املاجستري إبراهيم بن حممد إبراهيم املناع األحكام الفقهية املتعلقة با الفشل الكلوي



أثر البصمة الوراثية يف إثبات اجلرائم ونفيها 
 10 1424 املاجستري سعيد األمحريعبدهللا بن مبارك  وتطبيقاته القضائية

املسائل اليت حكى النووي فيها اإلمجاع يف 
 11 1424 املاجستري عبدامللك بن ناصر اجلربوع الطهارة ــ  مجعآ ودراسة

دعوى التزوير الفرعية يف نظام اإلجراءات 
 12 1424 املاجستري يوسف بن سليمان عبدهللا العمرييين اجلزائية

 13 1424 املاجستري خالد بن راشد عبدهللا الدبيان احملضون ونظمها وتطبيقاهتا القضائيةأحكام زيارة 

 14 1424 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالرمحن سعد الشربمي أحكام األطفال احملتاجني للرعاية ــ دراسة مقارنة

 15 1424 املاجستري زيد بن إبراهيم زيد املانع اجلزاءات التأديـبية يف نظام العقوبات العسكري

قاعدة الشرط املتقدم على العقد كا ملقارن له 
 16 1424 املاجستري أمحد بن عبدالعزيز سليمان شبيب وتطبيقاهتا القضائية

أحكام أسم األدمي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته 
 17 1424 املاجستري تراك بن هليل حممد الرويلي القضائية

 18 1424 املاجستري عادل بن عبدالرمحن املنيع احملاكمة ــ دراسة مقارنةحقوق املتهم يف مرحلة 

 19 1424 املاجستري عبدهللا بن صاحل سعد اللحيدان أحكام النقل يف العبادات

ضمان األضرار املتعلقة با لتقاضي وتطبيقاته 
 20 1424 املاجستري مصعب بن عبدهللا حممد اخلنني القضائية

املتعلقة حبدي الزنا والقذف مع الضوابط الفقهية 
 21 1424 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز سليمان احلامد تطبيقات قضائية

 22 1424 املاجستري حسني بن يوسف حممد العبيديل األحكام الفقهية لنوازل اإلجناب الطبية

 23 1424 اجستريامل حممد بن سليمان مراد مريك األحكام الفقهية املستفادة من غزوة بين املستلق

أحكام املفارقة البدنية يف الطهارة والصالة 
 24 1424 املاجستري فهد بن عبدالرمحن إبراهيم احلمام والزكاة

املسائل اليت حكى النووي فيها اإلمجاع يف فقه 
 25 1424 املاجستري تركي بن عبدالعزيز عبدالرمحن أل الشيخ اإلسرة ــ مجعا ودراسه



املتعلقة بتكوين الضمان مع القواعد الفقهية 
 26 1424 املاجستري حيىي بن حممد بطي النعيمي تطبيقات قضائية من احملاكم الشرعية

اإلجبار على البيع يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته 
 27 1424 املاجستري صالح بن مخيس عبدهللا الغامدي القضائية

املسائل اليت حكى فيها النووي اإلمجاع يف كتاب 
 28 1424 املاجستري حممد بن جوهر بشري اجلوهر القصاص والديات واحلدود ــ مجعا ودراسة

 29 1424 املاجستري نايف بن عبدهللا النافع أحكام املخاطرة با لنفس يف الفقه اإلسالمي

 30 1424 املاجستري حممد بن صقر املدرع القحطاين عقد الصيانة اإلداري ــ دراسة مقارنة

اإلجرائية املتعلقة با لدعوى قبل احلكم  املواعيد
 31 1424 املاجستري بدر بن سليمان صاحل النصيان يف نظام املرافعات الشرعية ــ دراسة مفارنة

 32 1424 املاجستري فهد بن أمحد أمحد أبوحسبو ضوابط حرية اإلستثمار املايل ــ دراسة مقارنة

كتاب املسائل الىت حكي النووي فيها اإلمجاع يف  
اجلهاد والسبق والرمي واألميان والنذور والقضاء 

 33 1424 املاجستري سلطان بن عبدهللا اخلليوي ــ مجعا ودراسة

 34 1424 املاجستري مشعل بن عبدهللا الروقي املسؤولية التأديـبية للمحامي ــ دراسة مقارنة

املسائل اليت حكي النووي فيها اإلمجاع يف 
 35 1424 املاجستري يوسف بن عبدالرمحن عبدهللا أل الشيخ ــ مجعا ودراسةاملعامالت املالية 

 36 1424 املاجستري حممد بن سامل حممد الغامدي املسائل اليت بناها املذهب املا لكي على الثلث

قاعدة العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأل 
 37 1424 املاجستري عبداحلميد القريقري علي بن محيد لفاظ واملباين ــ دراسة تأصيليه تطبيقيه

 38 1424 املاجستري بدر بن حممد عبدهللا التوجيري الضوابط الفقهية املتعلقة بالوقف

التنضيض احلكمي أحكامه الشرعية وتطبيقاته 
 39 1424 املاجستري سفر بن محد سفر السفر املعاصرة

 40 1424 املاجستري حميسن صاحل احمليسنعلي بن  األحكام الفقهية املستفادة من غزوة حنني



وسائل محل املدين املماطل على الوفاء مع 
 41 1424 املاجستري عامر بن صاحل محود اللحيدان التطبيقات القضائية

الضوابط الفقهية املتعلقة بالوصية مع تطبيقات 
 42 1424 املاجستري حممد بن مبارك الدعيلج قضائية

 43 1424 املاجستري حممد بن ناصر السلمي املعامالت املاليةأحكام النقل يف 

املسائل اليت حكى النووي فيها اإلمجاع من باب 
صالة املريض إىل أخركتاب اجلنائز   ــ مجعا 

 44 1424 املاجستري أمحد بن عبدهللا القريين ودراسة

إثـبات النسب ونفيه بالـبصمة الوراثية وتطبيقاهتا 
 45 1424 املاجستري عبدالعزيز بن مداوي علي اجلابر القضائية

 46 1424 املاجستري فهد بن إبراهيم احلميد اإلفراج املؤقت يف نظام اإلجراءات اجلزائية

 47 1424 املاجستري حممد بن سليمان الفعيم أحكام النقل يف النكاح واحلدود والقضاء

 48 1424 املاجستري عثمان بن سعدي خليف الشمري أحكام جرمية اإلتـفاق اجلنائي ــ دراسة مقارنة

 49 1424 املاجستري صاحل بن علي األخن املري أركان الدولة ــ دراسة مقارنة

الوطء بأستخدام الوسائل الطبية احلديثة 
 50 1424 املاجستري صاحل بن سعد عبدالرمحن احلصان وتطبيقاته القضائية

غري حدي الزنا الضوابط الفقهية املتعلقة باحلدود 
 51 1424 املاجستري حممد بن عبدالرمحن عايد احلالف والقذف مع تطبيقات قضائية

 52 1424 املاجستري خالد بن عوض عـلوان الغامدي تـقديـرات املالكية الزمنية يف املعامالت املالية

اإلعرتاض على احلكم ونقضه يف نظام 
 53 1424 املاجستري عبدالرمحن بن صاحل عبدالعزيز اليحىي اإلجراءات اجلزائية ــ دراسة مقارنة

تنفيذ األحكام اإلدارية ـ دراسة تأصيلية تطبيقية 
 54 1424 املاجستري وليد بن حممد الصمعاين مقارنة

 55 1424 املاجستري عمر بن حممد صاحل الصمعاين ترقية املوظف العام ـ دراسة مقارنة

 56 1424 املاجستري سعود بن عبدالعزيز املهيزع املتوقعة ـ دراسة مقارنةالصعوبات اإلدارية غري 

 57 1424 املاجستري علي بن حممد مندي يوسف حفظ الدعوى اجلنائية ـ دراسة مقارنة



 58 1424 املاجستري ماجد بن عبدهللا املشوح أحكام ملكية الوحدات العقارية ـ دراسة مقارنة

 59 1424 املاجستري خالد بن عبدالعزيز تركي الرتكي دراسة مقارنةفقد اجلنسية وأثاره ــ 

 60 1424 املاجستري إبراهيم بن حممد إبراهيم احليدر التعويض عن أضرار سجن اخلطأ ـ دراسة مقارنة

مسؤولية وكاالت السفر والسياحة يف الفقه 
 61 1424 املاجستري بكر بن عبداللطيف مبارك  اهلبوب اإلسالمي

 62 1424 املاجستري حممد بن قينان عبدالرمحن النتيفات الكمبيالة اإل كرتونية ــ دراسة مقارنة

 63 1424 املاجستري حممد بن صالح دسوقي عبداحلافظ الضوابط الفقهية املتعلقة بالشركات

خصائص القاعدة النظامية ــ دراسة تأصيلية مع 
 64 1424 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز الغيث تطبيقات من أنظمة اململكة العربية السعودية

السياسة اإلدارية يف عهد عمر بن عفان)رضي 
 65 1424 املاجستري مازن بن حممد حسن سندي هللا عنه وأرضاه(ــ دراسة مقارنة

 66 1424 املاجستري سليمان بن حممد سليمان الشعالن االستثناء  يف األ نظمة ــ دراسة مقارنة

الفقهية يف النفقات مع تطبيقات الضوابط 
 67 1424 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا سعد املقبل قضائية

 68 1424 املاجستري حممد بن ناصر إبراهيم الربادي جماالت السياسة الشرعية يف األنكحة

قاعدة ) يغتفريف الدوام ماال يغتفريف اإلبتداء ( 
 69 1424 املاجستري لواح الرقاصحممد بن  وتطبيقاهتاالفقهية يف العبادات

املواعيد اإلجرائية املتعلقة باالدعوى بعد احلكم 
 70 1424 املاجستري إبراهيم بن عبدهللا إبراهيم البطي يف نظام املرافعات الشرعية

أحكام جرمية الكسب غري املشروع ــ دراسة 
 71 1424 املاجستري ماجد بن حممد عبدهللا الشهري مقارنة

 72 1424 املاجستري حممد بن سعد دهريان الشلوي أثراملوت يف عقود التوثيقات وتطبيقاته القضائية

 73 1424 املاجستري عبدالرحيم بن عبدهللا القالسم البيع با التقسيط ــ دراسة مقارنة

 -حيازهتا  -أسلحة الدمار الشامل ) تصنيعها 
 74 1424 املاجستري النهاريعلي بن صاحل علي  أستخدامها ( دراسة مقارنة



 75 1424 املاجستري حسن بن رجب الزهراين إثبات جرائم تقنية املعلومات

تنظيم أعمال البنوك املتفقة مع الشريعة يف 
دراسة تأصيلية  -اململكة العربية السعودية 

 76 1424 املاجستري حممد بن عبدهللا الفهيد مقارنة

نظام اإلجراءات إجراءات اإل ثبات بالشهادة يف 
 77 1424 املاجستري منصور بن حممد اهلنيدي اجلزائية ـ دراسة مقارنة

قاعدة ـ يغتفر يف الدوام مااليغتفريف اإلبتداء  
 79 1424 املاجستري حممد بن سامل علي القحطاين وتطبيقاهتا الفقهية يف املعامالت

املقاطعة اإلقتصادية وأحكامها يف الفقه 
 80 1424 املاجستري بن عبدهللا فهد الرشوديتركي  اإلسالمي

إجراءات اجللسات ونظامها يف نظام املرافعات 
 81 1424 املاجستري ماجد بن حممد الرجيعي الشرعية ــ دراسة مقارنة

 82 1424 املاجستري حممد بن بلج بن عبدالرمحن العتييب أحكام خطاب الضمان املصريف ـ دراسة مقارنة

 83 1424 املاجستري إبراهيم بن صاحل إبراهيم البصري الدعوى ـ دراسة مقارنةالصورية يف 

 84 1424 املاجستري حامد بن حسن حممد علي مرية صكوك اإلجارة ـ دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية

 1424 املاجستري زيد بن عبدالعزيز الشثري عقد املشاركة يف الوقت صورة وأحكامة
{ 85 
} 

خالف فيها أبوبكرعبدالعزيز) غالم املسائل اليت 
اخلالل (اخلرقي يف خمتصرة يف كتايب الطهارة 

 86 1424 املاجستري نايف بن علي عبدهللا القفاري والصالة

تأجيل إقامة العقوبة يف الفقه والنظام وتطبيقاته 
 87 1424 املاجستري منصور بن فهد نويفع العتييب يف احملاكم السعودية ـ دراسة مقارنة

 88 1424 املاجستري عبدهللا بن سليمان البهدل أثر الطوارىء يف الزكاة

اإلختصاص الدويل يف نظام املرافعات الشرعية ـ 
 89 1424 املاجستري عبدالرمحن بن حممد السلمان دراسة مقارنة

 90 1424 املاجستري إبراهيم بن ناصر سليمان السعوي أحكام العدد يف العبادات

 90 1424 املاجستري إبراهيم بن ناصر سليمان السعوي يف العباداتأحكام العدد 



املسائل اليت خالف فيها أبوبكر عبدالعزيز 
_غالم اخلالل_ اخلرقي يف العبادات عدا الظهار 

 91 1424 املاجستري فهد بن حممد صاحل التوجيري والصالة

النوازل الفقهية يف اجلنايات واحلدود وتطبيقاهتا 
 92 1424 املاجستري سعد بن علي تركي اجللعود القضائية

 93 1424 املاجستري عبدالرمحن بن علي عبدهللا املاجد األحكام الفقهية املستفادة من اهلجرة النبوية

 94 1424 املاجستري راشد بن شهيل إبراهيم القعود فهم النصوص

املواعيد اإلجرائية يف القضاء املستعجل واحلراسة 
اإلستحكام وتنحي القضاة يف  القضائية وحجة

 95 1424 املاجستري حممد بن عبدالعزيز صاحل اخلضريي نظام املرافعات الشرعية ـ دراسة مقارنة

 96 1424 املاجستري راشد بن حمسن بن عبدهللا أل حليان أحكام التوأم يف الفقه اإلسالمي

الدفوع يف نظام املرافعات الشرعية ـ دراسة 
 97 1424 املاجستري عبدالعزيز اليحىيفهد بن  مقارنة

 98 1424 املاجستري حممد بن فرحان بن حسن الفيفي أحكام الفحص الطيب وتطبيقاهتا القضائية

احمليط الربهاين يف الفقه النعماين  لربهان الدين 
حممود بن أمحد بن مازه البخاري ـ حتقيق كتاب 

 187 1424 الدكتوراه عبدهللا بن عبدالعزيز أل الشيخ اجلنايات

 189 1424 الدكتوراه عبدالكرمي بن محد عبدالكرمي الصايغ أحكام توثيق العقود يف الفقه والنظام

أحكام تقنية املعلومات . احلاسب األيل وشبكة 
 192 1424 الدكتوراه عبدالرمحن بن عبدهللا السند املعلومات )األنرتنت (

املسؤوليتني دعاوي التعويض الناشئة عن 
التقصريية والعقدية وتطبيقاهتا يف الفقه والقضاء 

 196 1424 الدكتوراه عبدالعزيز بن حممد املتيهي اإلداري

 197 1424 الدكتوراه فهد بن حممد إبراهيم الداود اختيارات ابن مفـلح القضائية يف غري العبادات

إنتهاء العقد اإلداري يف الفقه والنظام وتطبيقاته 
 200 1424 الدكتوراه عبد هللا بن محد املشعل ديوان املظامليف 

إنـتهاء العـقـد اإلداري يف الفقه والنظام وتطبيقاته 
 200 1424 الدكتوراه عبدهللا بن محد املشعـل القضائية يف د يوان املظامل



حـماية احلياة اخلاصة لأل نـسان وتـطبـيـقـاتـها 
التـقـنـيات  - املراسالت -القـضائـية " األسرار

 201 1424 الدكتوراه مسفر بن حسن مسفر القحطاين املعاصرة "

دفع املسؤلية املدنية وتطبيقاهتا القضائية ـ دراسة 
 202 1424 الدكتوراه حممد بن عبيد الدوسري مقارنة

أحكام استثمار رؤوس األموال الألجنبية يف 
 203 1424 الدكتوراه حممد بن صاحل إبراهيم اليحىي الفقه والنظام

احمليط الربهاين لإلمام برهان الدين حممود بن 
أمحد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه البخاري من 

بداية كتاب الكفالة والضمان إىل هناية كتاب 
 204 1424 الدكتوراه عبدالعزيز بن عبدالرمحن صاحل احملمود الصلح

النعماين احمليط املعروف باحمليط الربهاين يف الفقه 
لإلمام برهان الدين بن حممود بن أمحد بن 

 205 1424 الدكتوراه عبدهللا بن عبدالعزيز مرشد العبدهللا عبدالعزيز بن مازه البخاري

أثارالعقد اإلداري يف الفقه والنظام وتطبيقاته 
 210 1424 الدكتوراه عبدهللا بن محد السعدان القضائية

أعمالة املصرفية يف مسؤولية البنك التجاري عن 
 211 1424 الدكتوراه حممد بن حافظ شعيب الفقه والنظام

املسائل اليت حكى النووي فيه اإلمجاع يف احلج 
 1 1425 املاجستري عيسى بن شباب حممد احليسوين والعمرة ـ مجعا ودراسة

العاهات النفسية وأثرها يف املسؤولية اجلنائية ــ 
 2 1425 املاجستري سليمان محد احلويسخالد بن  دراسة مقارنة

املشاركة املنتهية با التمليك وتطبيقاهتا يف  
 3 1425 املاجستري خالد بن صاحل محود اللحيدان املصارف اإلسالمية

 4 1425 املاجستري وحيد بن عبدهللا العبدالقادر أحكام املسامهات العقارية وتطبيقاهتا القضائية

نظامي املرافعات الشرعية شفوية املرافعة يف 
 5 1425 املاجستري عبدالرمحن بن علي الريس واإلجراءات اجلزائية ـ دراسة مقارنة

العرف الدويل ــ دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي 
 6 1425 املاجستري قاسم بن مساعد قاسم الفاحل والقانون الدويل العام



 7 1425 املاجستري أدم بن يونس شيخ إبراهيم مقارنةدراسة تأصيلية  -تغري القاعدة النظامية 

رعاية الفتيات وتأديبهن يف نظام مؤسسة رعاية 
 8 1425 املاجستري أمحد بن حسني الفقيهي الفتيات ــ دراسة مقارنة

الضوابط الفقهية املتعلعة با العقار) مع تطبيقاهتا 
 9 1425 املاجستري ماجد بن بالل شربه الفقهية

 10 1425 املاجستري صاحل بن حممد صاحل التابعي الدويل ـ دراسة تأصيلية مقارنةاحلياد 

العرف اإلداري وتطبيقاته يف النظام اإلداري 
 11 1425 املاجستري عبداللطيف بن عوض حممد القرين السعودي

 12 1425 املاجستري فهد بن عبدالعزيز حممد الداود التعاقد مع الفندق

 13 1425 املاجستري نايف بن سعد  بن عبدالرمحن لشنيفي األدمي وتطبيقاتة القضائيةأحكام تشريح جثة 

التحفظ على املعاهدات الدولية يف الفقه 
 14 1425 املاجستري فيصل بن عبداجمليد عايد احلصني اإلسالمي والقانون الدويل العام

 15 1425 املاجستري عثمان بن رملي يونوء حتقيق املصلحة العامة ـ دراسة مقارنة

اإلختصاص املكاين يف رفع الدعوى يف نظامي 
 16 1425 املاجستري بندر بن عبدالعزيز صاحل العرفج املرافعات الشرعية واإلجراءات اجلزائية

العقوبات التعزيرية عند املاوردي يف األحكام 
 17 1425 املاجستري تركي بن عبدهللا عقيل الطيار السلطانية ـ دراسة مقارنة

 18 1425 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن عبدهللا املهوس أحكام األصابة با العني

 19 1425 املاجستري عبدالعزيز بن سليمان السعوي األمسدة و  الزراعية وأحكامها الفقهية  

 20 1425 املاجستري حممد بن فهد عبدالعزيز الفريح األحكام املرتتبة على الصوت

 21 1425 املاجستري جارهللا بن سليمان املشيطي وتطبيقاته املعاصرةأحكام اهلدم 

 22 1425 املاجستري عبدالعزيز بن سعد اخلميس أثر الطوارىء يف أحكام املناسك

اإلفراج الشرطي يف نظام السجن والتوقيف ـ 
 23 1425 املاجستري فهد بن عبدالرمحن عبدالكرمي املطرودي دراسة مقارنة

النوعي للمحاكم وفقا لنظام اإلختصاص 
 24 1425 املاجستري صاحل بن عثمان املاضي القضاءيف اململكة العربية السعودية

 25 1425 املاجستري يوسف بن حممد بوانا الالمركزية اإلدارية ـ دراسة تأصيلية مقارنة



قروض الصندوق السعودي للتنمية ــ دراسة 
 26 1425 املاجستري عبدهللا بن عبداحلميد الوابل مقارنة

 27 1425 املاجستري عبدالسالم بن سليمان الصائغ احلبس التعويضي ـ دراسة مقارنة

 28 1425 املاجستري حممد بن عبدهللا حممد اليحىي تسبيب القرار اإلداري ـ دراسة مقارنة

حتويل امللكية العامة إىل امللكية اخلاصة ) 
 29 1425 املاجستري سعد حممد العريفيبندر بن  اخلصخصة ( ــ دراسة مقارنة

حسم  األوراق التجارية يف البنوك  ــ دراسة 
 30 1425 املاجستري ماجد بن عبدهللا حسن اجلدوع مقارنة

ضمانات حرية املتهم يف مرحلة اإلستدالل ـ 
 31 1425 املاجستري عبدهللا بن مشبب حممد القحطاين دراسة مقارنة

وتصحيحة وتفسرية يف إصدار احلكم االقضائي 
 32 1425 املاجستري حممد بن عبدهللا الرشودي نظام املرافعات الشرعية ـ دراسة مقارنة

 33 1425 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز فهد العجالن التحقيق اإلداري ـ دراسة مقارنة

 34 1425 املاجستري مساعد بن راشد مساعد العبدان األحكام الفقهية املتعلقة باهلاتف

املسائل اليت خالف فيها اإلمام أبوبكرعبدالعزيز) 
غالم اخلالل ( اخلرقي يف خمتصره يف فقه 

 35 1425 املاجستري أمحد بن عبدالعزيز بن صاحل التوجيري املعامالت واألطعمة والقضاء

أحكام اإلذن يف التداوي وأثرة وتطبيقاته 
 36 1425 املاجستري عسريياحلسن بن عبدهللا حممد أل حنيلة  القضائية

 37 1425 املاجستري حممد بن عبدالعزيز الدبيخي التدابريالواقية من جرائم الفساد اآلخالقي

 38 1425 املاجستري عبدالرمحن بن علي محيدان ألشمري األحكام الفقهية املتعلقة با املسافة يف العبادات

أحكام األهلة واألثار املرتتبة عليها وتطبيقاهتا 
 39 1425 املاجستري أمحد بن عبدهللا حممد الفريح القضائية

 40 1425 املاجستري فيحان بن فراج عبدهللا بن هقشة أحكام أل البيت يف الفقة اإلسالمي

 41 1425 املاجستري داود بن حممد إبراهيم أل داود القضاء الضمين

 42 1425 املاجستري قلب الدين حكمتيارصالح الدين  مفردات اإلمام أيب حنيفة يف اجلنايات والديات

إستدراكات إبن تيمية فيما نسب إىل أمحد يف 
 43 1425 املاجستري إبراهيم بن عبدالعزيز محد الغنام العبادات



 44 1425 املاجستري ماجد بن ناصر الومشي اآلحكام الفقهية املتعلقة با الكالب

أحكام إعتداءات الكفار بعضهم على بعض يف 
 45 1425 املاجستري عبدهللا بن فهد أمحد السياري اإلسالمدار 

أختيارات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية 
 46 1425 املاجستري إبراهيم بن سليمان الربعي يف كتاب احلدود

اآلحكام الفقهية املستفادة من مرض الرسول 
 47 1425 املاجستري عبد الرمحن بن صاحل احلسن صلى هللا عليه وسلم ووفاته

أحكام الوقف والناظر يف نظام املرافعات 
 48 1425 املاجستري وليد بن عبدهللا املزيد الشرعية ـ دراسة مقارنة

البعثة القنصلية ) تكوينها ـ وظائفهاـ أسباب 
 49 1425 املاجستري بشتيوان بن صابر عزيز إنتهائها ( ـ دراسة مقارنة

 50 1425 املاجستري هشام بن محد بن عبدهللا الشعالن دراسة مقارنةالتقييد يف األنظمة ـ 

أحكام األقوق يف نظام التسجيل العيين للعقار ـ 
 51 1425 املاجستري سليمان بن جابر بن سامل الفيفي دراسة مقارنة

إنقضاء الدعوى اجلنائية يف نظام اإلجراءات 
 52 1425 املاجستري فهد بن حممد السامل اجلزائية ـ دراسة مقارنة

 53 1425 املاجستري محود بن عبدهللا بن محود املسعر الفروق بني العقار واملنقول يف باب املعامالت

اختيارات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية 
 54 1425 املاجستري جربان بن حسني بن أسعد لغيب يف كتاب النكاح

املرافعات مواعيدإجراءات اإلثبات يف نظام 
 55 1425 املاجستري عبدالرمحن بن محد بن إبراهيم اجلنيدل الشرعية ـ دراسة مقارنة

أختيارات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية 
من بداية كتاب القضاء إاىل هناية كتاب اإلقرار ـ 

 56 1425 املاجستري أمحد بن عبدالعزيز الصقعوب مجعا ودراسة ـ

بااملرأة يف باب اإلختصاص يف األحكام اخلاصة 
نظام املرافعات الشرعية                         

 57 1425 املاجستري بندر بن محد التوجيري دراسة مقارنة

القرائن يف نظامي املرافعات الشرعية واإلجراءات 
 58 1425 املاجستري ناصر بن إبراهيم الغنام اجلزائية ـ دراسة مقاران

 59 1425 املاجستري عبدهللا بن علي بن عبدهللا القرين الفقه اإلسالميأحكام الغرق يف 



 60 1425 املاجستري رياض بن راشد بن عبدهللا أل رشود التورق املصريف

 61 1425 املاجستري خالد بن حممد بن عبدهللا الغفيص موانع احلمل وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

يف الفقه أحكام اإلغاثة وتطبيقاهتا املعاصرة 
 62 1425 املاجستري صاحل بن علي أبا اخليل اإلسالمي

 63 1425 املاجستري مساعد بن عبدهللا بن محد احلقيل األحكام الفقهية املتعلقة بعالج السرطان وأثاره

 64 1425 املاجستري فهد بن صاحل بن حممد اللحيدان األحكام الفقهية من األحاديث القدسية

احلكم القضائي بطريق التمييز يف اإلعرتاض على 
الفقه ويف نظام املرافعات الشرعية ـ دراسة مقارنة 

 65 1425 املاجستري إبراهيم بن عبدهللا بن حممد األمحد ـ

مفردات املذهب ال  يف كتايب القضاء 
 66 1425 املاجستري جاسر بن محود بن عبدهللا اجلاسر والشهادات

 68 1425 املاجستري عماد بن صاحل بن أمحد الغامدي دراسة مقارنةمحاية املدنيني احلربيني ــ 

 69 1425 املاجستري عبدهللا بن محد بن منصور املنصور أحكام املال املفقود

 70 1425 املاجستري عبدالكرمي بن صاحل بن جارهللا املقحم أحكام العدد يف فقه األسرة واحلدود والتعازير

 71 1425 املاجستري بندر بن عبدالعزيز العجالن واجلناياتأحكام الرمي يف اجلهاد 

 72 1425 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن بن عبدهللا احلمدان أثر العرف يف كتاب النكاح

 74 1425 املاجستري فهد بن عبدهللا بن حممد السويلمي أثراملرور يف األحكام الفقهية

ـ دراسة النوافذ اإلسالمية يف املصارف الربوية 
 75 1425 املاجستري حممد بن أمحد بن عبداحملسن العوهلي فقهية تطبيقية

 76 1425 املاجستري فهد بن عبدالعزيز اخلضري الشروط اجلعلية يف عقود التوثيقات

األحكام الفقهية املتعلقة بااملسافة يف غري 
 77 1425 املاجستري أمين بن عبدهللا بن عبدالعزيز الدهيشي العبادات

اخلبري: ندبه ومسؤولياته وحقوقه يف نظام 
 78 1425 املاجستري عبدالرمحن بن عبداإلله الدوسري املرافعات الشرعية ـ دراسة مقارنة

 79 1425 املاجستري حسني بن مشوح املشوح حقوق الشاهد وواجباته ـ دراسة مقارنة

الفواكة الشهية يف حل املنظومة املسماة بالقالئد 
للشيخ حممد بن علي بن سلوم ) ت الربهانية 
 80 1425 املاجستري عمر بن علي السديس هـ ( 6491



 81 1425 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبدهللا الرشود السببية اجلنائية ــ دراسة مقارنة

 82 1425 املاجستري بندر بن صقر الذيايب التسويق الشبكي تكييفه وأحكامه الفقهية

 83 1425 املاجستري إبراهيم بن عبدالرمحن بن إبراهيم احلميضي السعودي ـ دراسة مقارنة قروض بنك التسليف

 84 1425 املاجستري حممد بن سعد بن مسفر الغامدي احلمالت األنتخابية البلدية ـ دراسة مقارنة

 84 1425 املاجستري حممد بن سعد بن مسفر الغامدي احلمالت األنتخابية البلدية ـ دراسة مقارنة

احلبس اإلحتياطي يف نظام اإلجراءات اجلزائية ـ 
 85 1425 املاجستري مساعد بن محد بن عبدهللا الشريدي دراسة مقارنة

السياحة يف اإلسالم ـ أحكامها ـ ضوابطها ـ أثارها 
 86 1425 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم بن صاحل اخلضريي ـ واقعها املعاصريف اململكة العربية السعودية

 89 1425 املاجستري عاصم بن عبدهللا املطوع أحكام احلقن الطبية

حتقيق كتاب الفواكه الشهية يف حل املنظومة 
املسماة بالقالئد الربهانية تأليف /اإلمام 
واحلرباهلمام فريد دهره ووحيد عصره أيب 

عبدالرزاق حممد بن علي بن سلوم ـ رمحه هللا ـ   
: مرياث ذوي هـ  من قوله ـ باب  6491ت 

 90 1425 املاجستري خالد بن إبراهيم العبيدان األرحام  حىت هناية ـ فصل مرياث اخلنثى

حتقيق كتاب الفرائض للعالمة أيب عبدهللا احلسني 
بن حممد الوين من بداية ) فصل أخر ( من باب 

(  84الرجل ميوت ويرتك محال . اللوح رقم ) 
 91 1425 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز العباد إىل هناية ) باب املناسخات (

 92 1425 املاجستري محود بن فهد بن محود العصيمي اإلعاقة السمعية وأحكامها الفقهية

البيانات الشكلية وعيوهبا يف السند ألمر ـ دراسة 
 93 1425 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا بن ناصر الروميي اهلوميل مقارنة

الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية اختيارات 
 94 1425 املاجستري ياسر بن صاحل بن عيادة البلوي يف كتايب الطالق والرجعة



حتقيق كتاب الفواكه الشهية يف حل املنظومة 
املسماة بالقالئد الربهانية للشيخ أيب عبدالرزاق 

حممد بن علي بن سلوم منقولة ) املقدمة الثالثة ( 
املسائل إىل هناية ) باب من باب تصحيح 

 95 1425 املاجستري عبدهللا بن صاحل بن عبدهللا املبارك املناسخات (

حتقيق كتاب الفواكه الشهية يف حل املنظومة 
املسماة بالقالئد الربهانية للشيخ أيب عبدالرزاق 

حممد بن علي بن سلوم من قولة ) باب ذكر من 
اث اجلد يرث الثلث ( إىل هناية ) باب أحكام مري 

 96 1425 املاجستري حممد بن سعد بن حممد الفايز (

حتقيق كتاب الفواكه الشهية يف  حل املنظومة 
املسماة بالقالئد الربهانية للشيخ حممد بن علي 
بن سلوم من قوله ) فصل يف ذكر املعادة ( إىل 

 97 1425 املاجستري الزايدمبارك بن عبدهللا بن مبارك  هناية ) املقدمة الثانية ( من باب أ املسائل

 98 1425 املاجستري ضاحي بن علي بن سعود العثمان تعدد درجات التقاضي ـ دراسة مقارنة

األحكام الفقهية املتعلقة بالتفتيش على القضاة 
 99 1425 املاجستري فهد بن حممد بن محيد الشبيب وتطبيقاهتا املعاصرة

 100 1425 املاجستري عبدالرمحن بن حميسن بن عبدالرمحن احمليسن أحكام رأس مال الشركة املسامهة

 101 1425 املاجستري عبداإلله بن إبراهيم السنيدي املصلحة يف الدعوى ـ دراسة مقارنة

حتقيق كتاب الفرائض للعالمة أيب عبدهللا الوين 
من بداية باب اخلناثى إذا إنفردو إىل هناية باب 

 102 1425 املاجستري أمحد بن سعد بن علي العسكر الرجل ميوت ويرتك محال

حتقيق كتاب الفواكه الشهية يف حل املنظومة 
املسماة بالقالئد الربهانية ـ من أول باب معرفة 

 103 1425 املاجستري عبدهللا بن سليمان بن سعود العويرضي التميمي قسمة الرتكات إىل أول باب توريث ذوي األرحام

يف املسؤولية اجلنائية ـ دراسة  خطأ املضرور وأثره
 206 1425 الدكتوراه صاحل بن إبراهيم حممد احلصني مقارنة

 207 1425 الدكتوراه فهد بن بادي املرشدي نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاهتا القضائية



أحكام الضمان اإلجتماعي ـ دراسة تأصيلية 
 208 1425 الدكتوراه عبدهللا بن حممد أبااخليل وتطبيقية

حتقيق ودراسة كتاب التجريد ـ أليب احلسني أمحد 
بن حممد بن أمحد بن جعفر القدوري ـ من بداية  

 209 1425 الدكتوراه حممد بن إبراهيم بن حممد اجلاسر كتاب النكاح إىل هناية كتاب اجلنايات

 213 1425 الدكتوراه الدهشعبدالعزيز بن أمحد بن عبدالعزيز  أحكام التفاضل يف العبادات ويف فقه األسرة

 215 1425 الدكتوراه راشد بن مفرح بن راشد الشهري أثر مرض اإليدز يف األحكام الفقهية

السياسة املالية عند إمام احلرمني اجلويين ــ دراسة 
 216 1425 الدكتوراه علي بن إمساعيل بن فايد النهاري مقارنة بالنظام

املالية يف الفقه التعيني وأثره يف غري العقود 
 217 1425 الدكتوراه هاشم بن علي بن صاحل الفقيه الشهري اإلسالمي

 227 1425 الدكتوراه محود بن حممد بن غالب الغشيمي سلطة ويل األمر يف األحكام اإلجتهادية

احمليط الربهاين يف الفقه النعماين لإلمام برهان 
الدين حممود بن أمحد بن عبدالعزيز بن مازه 

املرغيناين احلنفي حتقيق كتاب الشهادات وكتاب 
 228 1425 الدكتوراه حممد بن عبدالعزيز بن حممد العقيل الرجوع عن الشهادات

املواعيد اإلجرائية يف قواعد املرافعات 
 1 1426 املاجستري حممد بن إبراهيم عبدهللا اللحيدان واإلجراءات أمام ديوان املظامل ـ دراسة مقارنة

 2 1426 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم سليمان اهلوميل أثرالطوارئ يف النكاح

عقوبة الصلب يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا يف 
 3 1426 املاجستري عبدالسالم بن عبدهللا بن متعب الغامدي احملاكم الشرعية

 4 1426 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن احلميضي أحكام القنوت

 5 1426 املاجستري حممد بن عبدهللا بن حممد بوطيبان اإلستدراج وأحكامه الفقهية

 6 1426 املاجستري علي بن عبدهللا بن علي احلمد أحكام التوائم امللتصقة يف الفقه اإلسالمي

 7 1426 املاجستري عبدهللا بن سعد الدوسري أثار القدرة على دفع اجلناية وتطبيقاهتا القضائية



اختيارات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية 
 8 1426 املاجستري عبدالرمحن بن سعد احلريب يف أبواب الوكالة والشركة واملساقاة واإلجارة

 9 1426 املاجستري حممد بن عبدهللا بن حممد الطيار األحكام الفقهية املتعلقة با لوالدة )

دراسة أسباب عدم العمل باإلقرار القضائي ــ 
 10 1426 املاجستري عبداجمليد بن محزة أليب مقارنة

اختيارات ابن العريب الفقهية يف الشفعة واألميان 
 11 1426 املاجستري ياسر بن عبدهللا احلريب والنذور والشهادة واإلقرار

أحكام غياب اخلصوم يف نظام املرافعات 
 12 1426 املاجستري عبدهللا العودةعبداحلميد بن  الشرعية ونظام اإلجراءات اجلزائية

 13 1426 املاجستري عبدالعزيز بن حممد عبدالباقي القواعد الفقهية يف صيغ العقود وتطبيقاهتا

 14 1426 املاجستري بدر بن إبراهيم بن حممد اخلرعان أثر املعصية يف األحكام الفقهية يف غري العبادات

 15 1426 املاجستري بن سليمان الرميخان وليد التأمني ضد الغري ـ دراسة تأصيلية

شروط قبول دعوى إلغاء القرار اإلداري مع 
 16 1426 املاجستري فهد بن ناصر بن عبدالعزيز اجلوفان تطبيقات من أحكام ديوان املظامل ـ دراسة مقارنة

 17 1426 املاجستري بدر بن حذيفة بن عبدهللا الطوالة األحكام الفقهية للرسوم املتحركة

 18 1426 املاجستري بدر بن حذيفة بن عبدهللا الطوالة األحكام الفقهية للرسوم املتحركة

 18 1426 املاجستري سعيد بن مبارك بن دخيل األكليب أختيارات ابن العريب الفقهية يف املعامالت املالية

دراسة وحتقيق لكتاب ) الفتحة األنسية لغلق 
زكريا األنصاري ـ التحفة القدسية ( تأليف الشيخ 

 19 1426 املاجستري عثمان بن حممد أباحسني رمحه هللا

 20 1426 املاجستري زيد بن عمري بن اليف ألشمري العقوبة باحلرمان غرياملايل يف الفقه اإلسالمي

اختيارات ابن العريب الفقهية يف الزكاة والصيد 
 21 1426 املاجستري حممد بن علي عبدالعزيز اليحىي واألطعمة واألضحية

 22 1426 املاجستري فهد بن حممد التوجيري اجلواب عن الدعوى ـ دراسة مقارنة

 23 1426 املاجستري أمحد بن حممد الفاروق بن أمحد أبوبكر إنتهاء القرار اإلداري بغري الطريق القضائي

 24 1426 املاجستري عبداحملسن بن حممد املعيوف م



العام من خالل الضبط احملافظة على األمن 
 25 1426 املاجستري خالد بن حممد بن ناصر اليوسف اإلداري

حسن النية وأثره يف العقوبة التعزيرية ـ دراسة 
 26 1426 املاجستري حسن بن هندي بن حممد اهلندي العماري مقارنة

اختيارات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية 
واحلوالة يف أبواب القرض والرهن والضمان 

 27 1426 املاجستري صاحل بن ناعم بن سلطان العمري والصلح

 28 1426 املاجستري ساعد بن سعيد بن سعيد الزهراين أثار الرهن التجاري وانقضاؤه ـ دراسة مقارنة

إجتماع الربوي مع غريه يف عقود املعاوضات 
 29 1426 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن امليمان وتطبيقاته املعاصرة

حتقيق كتاب تعليق علي الستني مسألة ـ لشهاب 
الدين أيب العباس أمحد بن محزة الرملي املتويف 

 30 1426 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن محود التوجيري هـ 459سنة 

 31 1426 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن بن حممد التوجيري نظام األسلحة والذخائر ـ دراسة مقارنة

القروض املصرفية املتبادلة وتطبيقاهتا املعاصرة ـ 
 32 1426 املاجستري فايز بن حسن بن أمحد قيسي دراسة مقارنة

حتقيق كتاب الفرائض ـ للعالمة أيب عبدهللا 
هـ(  95احلسني بن حممد الوين          ) ت . 

من بداية ) باب أخر من املناسخات ( إىل هناية 
 33 1426 املاجستري عبداحلميد بن سعود البديع ) باب من جر الوالء (

 34 1426 املاجستري فيصل بن سعد بن هليل العصيمي حق اإلنتفاع وصوره املعاصرة

اختيارات الشيخ حممد بن العثيمني الفقهية يف  
 35 1426 املاجستري سعد بن عبدالرمحن أل فريان كتايب اجلنايات والديات

 36 1426 املاجستري عبداجمليد بن عبدالعزيز بن ناصر الزاحم مقارنة عقد التوريد اإلداري ـ دراسة

 37 1426 املاجستري حسان بن إبراهيم بن حممد السيف أحكام اإلكتتاب يف الشركات املسامهة

اختيارات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية 
 38 1426 املاجستري عبدالعزيز بن حممد السلطان يف كتاب األطعمة

 39 1426 املاجستري شيخني بن حممد بن كردم العبديل السوابق القضائية ـ دراسة نظرية تطبيقية



اختيارات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية 
يف أبواب : العارية وإحياء املوات واجلعالة 

 40 1426 املاجستري بدر بن سعود بن أمحد البدر واللقطة واللقيط

األوراق الصادرة منه ـ الصراف األيل وحجية 
 41 1426 املاجستري شايف بن حممد بن ناصر العمراين دراسة مقارنة

 42 1426 املاجستري فهد بن حممد بن عبدهللا العمار أحكام التظهري التوكيلي لألوراق التجارية

حتقيق كتاب الفرائض للعالمة أيب عبدهللا احلسني 
باب هـ ( من بداية )  954بن حممد الوين ) 

الرد ( إىل هناية ) باب اخلنثى الذي يرجى 
 43 1426 املاجستري حسان بن عبدالعزيز الطيار أنكشاف حاله (

اختيارات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية 
 44 1426 املاجستري عبدالرمحن بن عبسي بن عابد املالكي يف أبواب اإليالء والظهار واللعان واألميان

حممد بن عثيمني الفقهية يف  اختيارات الشيخ
 45 1426 املاجستري حممد بن عبدهللا بن محد املسلم بايب احلجر والشفعة

األنواع اخلاصة للشيك وطرق الوفاء هبا ـ دراسة 
 46 1426 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن البعيجان مقارنة

اإلشتباه وأثره يف غري العبادات وفقه األسرة 
 47 1426 املاجستري خالد بن إبراهيم احلمود تطبيقات قضائيةواحلدود مع 

اختيارات الشيخ حممد بن صاحل بن العثيمني 
 48 1426 املاجستري عبداجمليد بن جديع بن سليمان اجلديع الفقهية يف أبواب السبق والغصب والوديعة

خدمات ما بعد البيع وأحكامها يف الفقه 
 49 1426 املاجستري اجلدوعبدر بن عبدهللا  اإلسالمي

 50 1426 املاجستري علي بن عدالن بن غازي الشمراين أحكام األهلية التجارية ـ دراسة مقارنة

 51 1426 املاجستري فارس بن الحق بن مزيد السلمي أحكام التظهري التأميين ـ دراسة مقارنة

 52 1426 املاجستري بن فريج الشكري الدوسريفراج بن حممد  انعقاد الرهن التجاري وإثباته ـ دراسة مقارنة

االستثمار بالوكالة يف البيع األجل ) االستثمار 
 53 1426 املاجستري فيصل بن عبداهلادي بن فرج السبع العنزي املباشر ( ـ دراسة تأصيلية تطبيقية



املسائل اليت أعرتض فيها ابن أيب شيبة عاى أيب 
 54 1426 املاجستري عبدهللا بن حممد بن صاحل اخلضريي حنيفة يف غري مسائل العبادات

حتقيق كتاب الفرائض للعالمة أيب عبدهللا احلسني 
هـ ( من بداية ) باب  954بن حممد الوين ) 

الكسر على ثالثة أجناس ( إىل هناية ) باب 
 55 1426 املاجستري نايف بن عبدهللا العتيق مرياث اجلدة بقرابتني (

حممد بن صاحل العثيمني الفقهية  اختيارات الشيخ
 56 1426 املاجستري ياسر بن محد بن عبدالعزيز العاصم يف كتاب العدد والرضاع والنفقات

 57 1426 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن اهلوميل أحكام مأذوين عقود األنكحة ـ دراسة مقارنة

 58 1426 املاجستري فارس بن أمحد الشهري أحكام التظلم اإلداري

 59 1426 املاجستري حيىي بن فهم بن حممد السلمي عقد نقل البضائع برا ـ دراسة مقارنة

 60 1426 املاجستري نايف بن سعود احلريب حساب الوديعة اجلارية ـ دراسة مقارنة

 61 1426 املاجستري حسن بن حممد بن حسن بن محد الدريعي القيادة اإلدارية ـ دراسة مقارنة

 62 1426 املاجستري سامي بن سعيد الزهراين الوديعة الثابتة يف البنوك ـ دراسة تأصيلية تطبيقية

 63 1426 املاجستري علي با أمحد بن حممد األحيدب احلكم الشرعي والقاعدة القانونية ـ دراسة مقارنة

املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية العامة ـ 
 64 1426 املاجستري عبدالعزيز بن حممد املهنافهد بن  دراسة مقارنة

اختيارات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية 
 65 1426 املاجستري منصور بن حممد بن محد الشثري يف الوقف واهلبة والعطية والوصايا

 66 1426 املاجستري أنس بن عبدهللا بن عيسى العيسى عقد اإلذعان ـ دراسة مقارنة

اليت نقل اإلمجاع على عدم العمل املسائل 
 67 1426 املاجستري بدر ين عبدهللا بن محد اجلامع بأحاديثها

األسباب املادية للفساد اإلداري واساليب 
 68 1426 املاجستري موسى بن بابا تندي حممد العالج ـ دراسة مقارنة



حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
الفالح عبد احلي بن املنتهى تأليف اإلمام أيب 

أمحد بن حممد بن العماد احلنبلي من أول فصل( 
تكرار احملظورات يف اإلحرام )إىل هناية فصل ( مث 

 69 1426 املاجستري فهيد بن معيض بن حممد العجمي يدفع بعد الغروب )من  كتاب احلج

حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
عبداحلي بن  املنتهى تأليف إلمام أيب الفالح

أمحد بن حممد بن العماد العكري من أول قول 
املؤلف ( باب الضمان ) إىل هناية قوله ( فصل : 

 70 1426 املاجستري ناصر بن عبدهللا بن إبراهيم السلطان وجيوز لغري مالك جدار ... )

 71 1426 املاجستري عبدالعزيز بن سامل العويف جرمية إنتحال صفة رجل السلطة العامة وعقوبتها

حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
املنتهى أليب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد ـ 
الشهري بابن العماد من أول باب( صفة الصالة 

 72 1426 املاجستري عبدهللا بن محد بن عبدالرمحن العسيالن )إىل هناية باب( سجود السهو )

 73 1426 املاجستري بن سعد أل مغريةفهد  أحكام عرائس األطفال

حتقيق كتاب منية الرائض لشرح عمدة كل 
فارض تأليف الشيخ اإلمام الفرضي اليحسوب 

أيب العباس شهاب الدين أمحد بن عبدهللا البعلي 
احلنبلي الدمشقي من أول( باب احلجاب )إىل 

 74 1426 املاجستري املباركإبراهيم بن عبدالرمحن بن حممد  هناية ( باب اخلنثى املشكل )

 75 1426 املاجستري سلمان بن حيىي بن سلمان الودعاين أحكام اخلطأ يف اجلنايات

 76 1426 املاجستري رشيد بن حممد بن رشيد العيد دعاوى العالمات التجارية ـ دراسة مقارنة



حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
أمحد بن حممد  املنتهى أليب الفالح عبداحلي بن

بن العماداحلنبلي من قول املؤلف( الرابع من 
شروط البيع .. )إىل قوله ( باب اخليار يف البع 

 77 1426 املاجستري فهد بن نافل بن عبدالعزيز الصغري .. )من كتاب البيوع

الضوابط الفقهية يف املعامالت املالية عند ابن 
 دقيق العيد يف كتاب البيوع يف كتابه إحكام

 78 1426 املاجستري ناجي بن مهيجان بن جناء العتييب األحكام مجعا وتوثيقا ودراسة

الفرق بني أحكام املرأة العجوز والشابة يف الفقه 
 79 1426 املاجستري حممد بن محدان بن عبدهللا الدوسري اإلسالمي

السياسة الشرعية يف تعامل النيب( صلى هللا عليه 
 81 1426 املاجستري عبدالعزيز بن محد الداوود وسلم )مع املنافقني

 82 1426 املاجستري أمحد بن حممد بن مسلم الشراري سلطة القاضي التقديرية يف العقوبات التعزيرية

حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
املنتهى تأليف اإلمام أيب الفالح عبداحلي بن 

باب  أمحد بن حممد بن العماد احلنبلي من أول(
األرضوان املغنومة )إىل بداية قوله ( الرابع يف 

 83 1426 املاجستري عبيد بن عبدالصمد القبيسي شروط البيع )من كتاب البيع

حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
املنتهى تأليف أيب الفالح عبداحلي بن أمحد بن 
حممد بن العماد احلنبلي من أول ) باب صوم 

بداية قوله ) فصل وشرط لوجوب  التطوع ( إىل
 84 1426 املاجستري حممد بن مساعد بن سعود العتييب سعي احلج أو العمرة على أنثى ( من كتاب احلج

 85 1426 املاجستري حممد بن عبداحملسن بن ناصر العبيكان عقد نقل التكنولوجيا ـ دراسة مقارنة

ـ األحكام الفقهية املبنية على الزيادات احلديثية 
 86 1426 املاجستري أمحد بن مانع بن حممد املانع يف اللعان واجلنايات والديات واحلدود

 87 1426 املاجستري عبدالعزيز بن محود بن أمحد العمار أحكام التفحيط وتطبيقاته القضائية



استدراكات ابن تيمية فيما نسب إىل اإلمام أمحد 
 88 1426 املاجستري بن محود بن عبدهللا التوجيري صاحل من كتاب النكاح حىت هناية كتاب الظهار

استدراكات ابن تيمية فيما نسب إىل اإلمام أمحد 
 88 1426 املاجستري صاحل بن محود التوجيري ـ من كتاب النكاح حىت هناية كتاب الظهار

األحكام الفقهية املبنية على الزيادات احلديثية 
 89 1426 املاجستري املرشدخالد بن عمر بن عبدهللا  يف الصالة

حتقيق كتاب  بغية أويل النهى يف شرح غاية 
املنتهى   ألبن العماد احلنبلي ـ من قوله   باب 

الربا والصرف وحترمي احليل   إىل   ـ فصل 
 90 1426 املاجستري حممد بن عليان بن سلطان القحطاين واليشرتط يف السلم ذكر مكان الوفاء

 91 1426 املاجستري إبراهيم بن سليمان بن عبدهللا الشايع الفقه اإلسالميحق اخلصوصية يف 

اإلختصاصات واحملظورات يف نظام العمد ـ 
 92 1426 املاجستري عبداجمليد بن عبدهللا املطوع دراسة مقارنة

حتقيق كتاب منية الرائض لشرح عمدة كل  
فارض للشيخ الفرضي أمحد بن عبدهللا البعلي 

 93 1426 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا بن إبراهيم البخيت هـ 6684ت: 

حتقيق كتاب منية الرائض لشرح كل فارض 
هـ 6684للشيخ أمحد بن عبدهللا البعلي ت : 
 94 1426 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرمحن الفهيد من قوله باب إرث إىل هناية الكتاب

 95 1426 املاجستري باسل بن سعود بن عبدالعزيز الرشود األحكام املتعلقة بالرؤيا

بغية أويل النهى يف شرح غاية املنتهى للشيخ 
الغالمة أيب الفالح عبداحلي بن أمحد بن حممد 

 96 1426 املاجستري عبدهللا بن سعد بن عبدهللا العتيق بن العماد احلنبلي ـ كتاب احلجر

وتطبيقاهتا األحكام الفقهية لألعمال التطوعية 
 97 1426 املاجستري عمر بن نصري الربكايت الشريف املعاصرة

األحكام الفقهية املبنية على الزيادات احلديثية 
 98 1426 املاجستري خالد بن حممد بن عبدهللا السياري يف ـ الصوم واحلج واجلهاد



اإلعتمادات املستندية وحكمها يف الفقه 
 212 1426 الدكتوراه العقالعلي بن فريح بن عقال  اإلسالمي

اختيارات ابن باز, وأراؤه الفقهية يف قضايا 
 214 1426 الدكتوراه خالد بن مفلح بن عبدهللا احلامد معاصرة

 218 1426 الدكتوراه هشام بن عبدامللك بن عبدهللا أل الشيخ أثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهي

 219 1426 الدكتوراه عبدهللا بن بكر بن عبدهللا أبو زيد فقه القضايا املعاصرة يف العبادات

 220 1426 الدكتوراه سليمان بن حممد بن عبدالعزيز الشدي طرق محاية التجارة اإللكرتونية ـ دراسة مقارنة

حتقيق شرح خمتصر الكرخي أليب احلسني 
القدوري ـ من أول كتاب الصلح حىت أخر 

 221 1426 الدكتوراه حممد الغمالسعبدهللا بن عبدالعزيز بن  الكتاب

عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج لسراج الدين أيب 
( 849ـ 947حفص عمر بن علي بن امللقن )

من أول الكتاب إىل أخر كتاب احلج ـ حتقيقا 
 222 1426 الدكتوراه حممد بن عبدالعزيز بن فارس السبيعي ودراسة

دراسة السياسة الشرعية يف إدارة األزمات ـ 
 223 1426 الدكتوراه عبدالرمحن بن عبدالعزيز اجلريوي تأصيلية

عجالة احملتاج إىل توجية املنهاج. لسراج الدين 
أيب حفص عمر بن علي بن امللقن ـ من أول  

كتاب البيع حىت كتاب الصداق ـ دراسة 
 224 1426 الدكتوراه محدان بن مبارك بن دخيل األكليب وحتقيقاأل

الكرخي _ أليب احلسني القدوري شرح خمتصر 
 -_ من اول الكتاب اىل هناية كتاب الزكاة  

 225 1426 الدكتوراه فهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز املشيقح -دراسة وحتقيق 

 226 1426 الدكتوراه حممد بن عبدالرمحن املقرن اختيارات الشيخ عبدهللا بن محيد وأراؤه الفقهية

التجريد أليب احلسني بن حتقيق ودراسة كتاب 
أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر القدوري ) من 
بداية كتاب الصلح إىل هناية كتايب قسم الغنائم 

 229 1426 الدكتوراه أمحد بن فهد بن محود املرويت والصدقات (



النجم الوهاج يف شرح املنهاج حملمد بن موسى 
بن عيسى الدمريي ـ حتقيق ودراسة من أول  

 232 1426 الدكتوراه يوسف بن عبدارمحن بن ناصر الرشيد الطالق إىل بداية كتاب اجلراحكتاب 

الفتيا املعاصرة ـ دراسة تأصيلية تطبيقية على 
 233 1426 الدكتوراه خالد بن عبدهللا بن علي املزيين ضوء السياسة الشرعية

البطالن يف اإلجراءات اجلزائية حاالته وأسبابه 
 235 1426 الدكتوراه أمحد بن حيىي بن حممد حامد مقارنة يف الفقه والنظاموأثاره ـ دراسة 

اإلمتناع عن الوفاء باألوراق التجارية يف الفقه 
 237 1426 الدكتوراه حممد بن صاحل بن حممد املقبل والنظام

حتقيق ودراسة كتاب التجريد أليب احلسني بن 
أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر القدوري من 

 239 1426 الدكتوراه عبداحملسن بن عبدهللا بن عمر أل الشيخ بداية كتاب الطهارة إىل هناية كتاب الزاة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 
السعدي ـ من بداية قوله فائدة لوطلق أمرأة أو 

الطالق وكنايته ظاهر منها ... ـ من باب صريح 
   1427 املاجستري عبدهللا بن سعد بن عبدهللا الواصل إىل هناية فصل يف تعليقه بالكالم

 1 1427 املاجستري أمحد بن مجعان العمري أحكام األشهراحلرم

العمولة اإلدارية على العمليات املصرفية ـ دراسة 
 2 1427 املاجستري خالد بن عبدالعزيز اخلريف مقارنة

زيد بن ثابت رضي هللا عنه يف علم الفرائض  أراء
 3 1427 املاجستري علي بن مشرف بن مفرح الشهري ـ مجعأ ودراسة

 4 1427 املاجستري إبراهيم بن عبدالعزيز اجلهين األحكام الفقهية املتعلقة بالشفاعة

 5 1427 املاجستري سعود بن ناصر بن عبدالعزيزالتميمي أحكام البيوع يف أبواب العبادات

 6 1427 املاجستري عبداجمليد بن صاحل بن عبدالعزيز املنصور أحكام املقبوض بعقد فاسد وتطبيقاته



حتقيق كتاب  /  بغية أويل النهى يف شرح غاية 
املنتهى _  البن العماد احلنبلي ) من أول فصل 
وال جتزئ زكاة لكافر _ اىل هناية / باب ما يكره 

 7 1427 املاجستري بن حممد بن عبدهللا الشهريعلي  بصوم وما يسن بصوم (

أحكام دعاوى احليازة يف نظام املرافعات 
 8 1427 املاجستري فهد بن علي احلسون الشرعية ـ دراسة مقارنة

حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
املنتهى للشيخ العالمة أيب الفالح عبد احلي بن 

من بداية( أمحد بن حممد بن العماد احلنبلي 
فصل يف اجلمع )إىل هناية ( باب صالة اجلمعة ) 

 8 1427 املاجستري نايف بن عايد بن دغيمان احلريب من كتاب الصالة

 10 1427 املاجستري إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن احليدر واجبات السرية حنو املريض

 11 1427 املاجستري حسن بن علي أمحد كاري الظن وأثره يف الصالة والصيام

 12 1427 املاجستري حسن بن سعد الغامدي املسائل الفقهية احلسابية

أحكام السائح غري املسلم يف اجلزيرة العربية ( 
 13 1427 املاجستري عبداحملسن بن عبدالعزيز بن عبداحملسن الغيث  دراسة مقارنة )

 14 1427 املاجستري سليمان بن حممد البهدلسامل بن  حكم التعويض عن ضرر املماطلة يف األموال

مفردات اإلمام أيب حنيفة يف األميان والكفارة 
 15 1427 املاجستري بندر بن أمحد بن حممد السبت والنذر والصيد والذبائح واألطعمة

حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
املنتهى لإلمام عبداحلي بن أمحد بن حممد بن 

أول باب ـ اخليار يف البيع ـ إىل باب ـ العماد من 
 16 1427 املاجستري إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلمدان الربا والصرف

مفردات اإلمام أيب حنيفة يف الغصب واهلبة 
 17 1427 املاجستري سعد بن حممد بن حسن الزبيدي والشفعة واإلجارة

أحكام األجرة املتغرية ـ دراسة فقهية تأصيلية 
 18 1427 املاجستري هشام بن صاحل الذكري تطبيقية



حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
املنتهى تأليف اإلمام ايب احلي بن أمحد بن حممد 
بن العماد احلنبلي من أول " للحج حتلالن " من  
 19 1427 املاجستري فهد بن فريح بن عويضة القحطاين كتاب احلج إىل هناية " باب اهلدي واألضاحي "

جرمية خيانة األمانه يف الشبكة العاملية ـ دراسة 
 20 1427 املاجستري حممد بن عبدالكرمي املطوع مقارنة

 21 1427 املاجستري سلطان بن علي القحطاين أحكام اإلخوة واألخوات يف غري املرياث

حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
أول كتاب اجلهاد إىل  املنتهى ألبن العماد من
 22 1427 املاجستري أمحد بن عبدالعزيز الفارس أخر باب قسمة الغنيمة

حتقيق كتاب ) بغية أويل النهى يف شرح غاية 
املنتهى ( تأليف اإلمام أيب الفالح عبد احلي بن 
أمحد بن حممد بن العماد احلنبلي املتوىف سنة ) 

ـ من أول    فصل يف الشروع يف غسل  6484
امليت  ـ إىل هناية فصل يف دفن امليت ـ من كتاب 

 23 1427 املاجستري حممد بن علي بن إبراهيم أل فائع اجلنائز

 24 1427 املاجستري زياد بن عبداحملسن بن حممد العجيان األحكام الفقهية خلدمات املكاتب العقارية

 25 1427 املاجستري العتيق أمحد بن حممد بن عبدالعزيز األحكام الفقهية املتعلقة بالتدخني

 26 1427 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن بن عبدهللا العريين مفردات اإلمام أيب حنيفة يف الوصايا

التدرج يف تطبيق الشريعة وعالقته بالسياسة 
 27 1427 املاجستري زياد بن عبدهللا بن حممد الفواز الشرعية

غاية حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح 
املنتهى للعالمة أيب الفالح عبداحلي بن أمحد بن 

حممد بن العماد من أول ـ باب أحكام صالة 
العيد ـ إىل هناية ـ فصل يف غسل امليت وما يتعلق 

 28 1427 املاجستري عبدهللا بن حممد بن زيد اخلميس به ـ من كتاب اجلنائز

اإلثبات يف الدعوى اإلدارية ـ دراسة تأصيلية 
 29 1427 املاجستري حممد بن سعود بن صاحل اجلذالين مقارنة



احملكم يف نظام التحكيم السعودي ـ دراسة 
 30 1427 املاجستري إبراهيم بن صاحل  بن عبدالرمحن األطرم مقارنة

التلبس باجلرمية يف نظام اإلجراءات اجلزائية ـ 
 31 1427 املاجستري عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن الرميح دراسة مقارنة

 32 1427 املاجستري نبيل بن عبدالرمحن بن سعد اجلربين مدة الصالحية يف األطعمة وأثارها يف البيوع

حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
املنتهى  ألبن العماد من قولة يف باب السلم  ( 
فصل وال يشرتط يف السلم ذكر مكان الوفاء  

 33 1427 املاجستري حممد بن إبراهيم بن صاحل اخلضري باب الرهن... )  حىت هناية 

 34 1427 املاجستري فيصل بن عبدهللا بن حممد املطرودي القرار املتصل واملنفصل يف العقداإلداري

حقوق عضو جملس الشورى وواجباته يف الفقه 
 35 1427 املاجستري نايف بن عبدهللا بن حممد احمليميد والنظام

 36 1427 املاجستري أمحد بن حممد بن موسى املوسى الفصل يف منازعات األوراق املاليةجلنة 

مسائل اإلمام أمحد الفقهية رواية حممد بن احلكم 
يف فقه األسرة واجلنايات واحلدود واألطعمة 
 37 1427 املاجستري أدفني روكو واألميان والقضاء والشهادات  ـ مجعا ودراسة

أويل النهى يف شرح غاية حتقيق كتاب بغية 
املنتهى " تأليف اإلمام أيب الفالح عبداحلي بن 

أمحد بن حممد بن العماد احلنبلي من أول( باب 
زكاة السائمة )إىل هناية ( فصل : خيرج مزك عن 

 38 1427 املاجستري سعود بن عقاب بن حممد الشمري جيد صحيح )من كتاب الزكاة

اإلجراءات اجلزائية ـ تفتيش األشخاص يف نظام 
 39 1427 املاجستري أمحد بن عبدالكرمي بن حممد العثمان دراسة مقارنة

 40 1427 املاجستري سليمان بن صاحل بن علي العقل محاية حقوق املؤلف يف الفقه والنظام

 41 1427 املاجستري علي بن حيىي بن علي عسريي الزواج باألجنيب وأثره ـ دراسة مقارنة

 42 1427 املاجستري خالد بن عبدهللا بن حممد السليم اإلمام ايب حنيفة يف كتاب الوكالة مفردات

قاعدة تطهري الدفوع يف األوراق التجارية ـ دراسة 
 43 1427 املاجستري سعود بن عبداحملسن بن مقحم املقحم مقارنة



حقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
الفالح عبداحلي بن املنتهى  تأليف اإلمام أيب 

أمحد بن حممد بن العماد احلنبلي من  أول ( 
فصل أحكام التحلي ) إىل هناية ( فصل : وأن 

 44 1427 املاجستري سلمان بن عبدهللا بن نغيمش الشمري  سقط ما على غارم من دين )من كتاب الزكاة

جرمية ترويج املخدرات يف النظام السعودي ـ 
 45 1427 املاجستري عبدالرمحن بن سليمان البعيجان إبراهيم بن دراسة مقارنة

 46 1427 املاجستري بندر بن عيسى بن حممد النعمي عقد احلراسة األمنية اخلاصة ـ دراسة مقارنة

 47 1427 املاجستري حممد بن صاحل بن عبدهللا املطوع محاية املعلومات التجارية السرية ـ دراسة مقارنة

الفقهية رواية حممد بن احلكم مسائل اإلمام أمحد 
 48 1427 املاجستري عبداإلله بن ظاهر اهلويديف يف املعامالت ـ مجعا وتوثيقا ودراسة

 49 1427 املاجستري مالك بن حممد بن عبداللطيف امللحم أحكام البيانات التجارية ـ دراسة مقارنة

 50 1427 املاجستري بن محد الطيار محد بن راشد استحالة التنفيذ يف عقد العمل يف الفقه والنظام

 51 1427 املاجستري عبدالعزيز بن محود الفوزان نظام األئمة واملؤذنني ـ دراسة مقارنة

 53 1427 املاجستري حممد بن عبدالعزيز بن حممد الرشودي أحكام شطب الدعوى ـ دراسة مقارنة

القيود الواردة على جهة اإلدارة يف العقود 
 54 1427 املاجستري حيىي بن أمحد بن حممد عبيد دراسة مقارنة )اإلدارية ( 

 55 1427 املاجستري ماجد بن قينان بن عبدالرمحن النتيفات عقد التأجري التمويلي ( دراسة مقارنة )

األحكام الفقهية املبنية على الزيادات احلديثية 
 56 1427 املاجستري املوينعسلطان بن صاحل  يف   األطعمة واألميان والنذور والقضاء

األحكام الفقهية املبنية على الزيادات احلديثية 
 57 1427 املاجستري أمحد بن عبدهللا بن أمحد اهلاشم يف  اجلنائز والزكاة

 58 1427 املاجستري ماجد بن حسن بن سليمان املشيقح التحريض على اجلرائم التعزيرية املنظمة



يف شرح غاية  حتقيق كتاب بغية أويل النهى
املنتهى من أول ( فصل يف مسائل من أحكام 

اجلن ) إىل هناية ( فصل يف القصر ) للعالمة أيب 
الفالح عبداحلي بن أمحد بن حممد بن العماد 

 59 1427 املاجستري ياسر بن حممد بن عبدالكرمي القشعمي احلنبلي

ضمانات التحقيق اجلنائي مع املرأة ـ دراسة 
 60 1427 املاجستري بن عبدالعزيز بن إبراهيم الشتويعبدهللا  مقارنة

حتقيق كتاب بغية أويل النهى يف شرح غاية 
املنتهى للعالمة أيب الفالح عبداحلي بن أمحد بن 
حممد بن العماد من قوله يف كتاب احلج ( فصل: 

وشرط لوجوب سعي حلج أو عمرة على أنثى 
حمرم ... )حىت بداية ( فصل: ومن كرر حمظورا 

 61 1427 املاجستري مشعل بن محد بن عثمان العريين يف إحرامه ... )

 62 1427 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن حممد الفحام حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات

حقوق األجنيب ووجباته ومسؤولياته يف نظام 
 63 1427 املاجستري عبدالرمحن بن عياض السلمي اإلقامة السعودي ـ دراسة مقارنة

 64 1427 املاجستري حازم بن عبدالرمحن بن عبدهللا البسام أحكام تغيريالدين يف السياسة الشرعية

حقوق ووجبات املرأة يف نظام اخلدمة املدنية 
 65 1427 املاجستري خالد بن عبدالعزيز اجلريد السعودي   دراسة مقارنة

غاية حتقيق كتاب ـ بغية أويل النهى يف شرح 
املنتهى ـ تأليف اإلمام أيب الفالح عبد احلي بن 

أمحد بن حممد بن العماد احلنبلي من فصل ـ كره 
رفع قرب فوق شرب ـ من كتاب اجلنائز إىل هناية 

فصل ـ شرط مع مامرمن الشروط األربعة مضى 
 66 1427 املاجستري يوسف بن عبدالرمحن املشاري حول على نصاب ـ

لقضائية يف تراجم اإلمام السياسة الشرعية ا
البخاري يف صحيحة ـ دراسة مقارنة بنظامي 

 67 1427 املاجستري ماجد بن عبدالرمحن بن حممد اخلميس املرافعات الشرعية اإلجراءات اجلزائية



أحكام الشروع يف اجلرائم املتصلة بالوظيفة 
 68 1427 املاجستري صنيتان بن مقعد بن درويش العامة ـ دراسة تأصيلية مقارنة

 69 1427 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبداللطيف الالحم اإلنابة القضائية يف إجراءات التقاضي والتنفيذ

اإلخصاب واألجنة وعالج العقم ونوازهلا الطبية ـ 
 70 1427 املاجستري أمحد بن عازب بن عسيف آل مرعي دراسة مقارنة

 71 1427 املاجستري فهد بن حممد الضالع مقارنةأحكام أجر العامل يف نظام العمل ـ دراسة 

استثمار أموال القصر ومن يف حكمهم ـ دراسة 
 72 1427 املاجستري ياسر بن عبدهللا بن حممد املسند مقارنة

عقد التأجري التمويلي ـ دراسة مقارنة يف أثاره 
 73 1427 املاجستري أمحد بن سليمان بن محد العودة ونقضائة

 74 1427 املاجستري عبداللطيف بن عبدهللا بن إبراهيم اجلريان املستحيلة ـ دراسة مقارنةاجلرمية 

سلطة ويل األمر يف تغيري النظام : املسوغات 
 75 1427 املاجستري ياسر بن عبدالعزيز املسند والضوابط واجلاالت

 76 1427 املاجستري اخلشيبانتركي بن فواز بن حممد  زيادة رأس مال الشركة املسامهة شروطه وطرقه

التصرفات الضارة يف أموال القصر وتطبيقاهتا يف 
 77 1427 املاجستري سامل بن بادي بن محاد العجمي القضاء الكوييت

إستدراكات ابن تيمية فيما نسب إىل اإلمام أمحد 
 78 1427 املاجستري صفوان بن سليمان بن عبدهللا السويكت يف املعامالت

كتاب الفرائض للعالمة أيب عبدهللا احلسني حتقيق  
هـ )من بداية املخطوط  954بن حممد الوين ( 

إىل هناية باب الكسر على جنسني ـ مع القسم 
 79 1427 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبدهللا اللحيدان الدراسي

 80 1427 املاجستري بدر بن عبدهللا بن عبدالعزيز احلماد قفل باب املرافعة ـ دراسة مقارنة

قاعدة  ـ املعروف عرفا كاملشروط شرطا ـ 
 81 1427 املاجستري منصور بن حممد بن عبدالرمحن الشبيب وتطبيقاهتا املالية

اإلسهام اجلنائي يف اجلرائم املتعلقة بالوظيفة 
 82 1427 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم بن رميزان الدجني العامة ـ دراسة مقارنة



 83 1427 املاجستري عبدهللا بن عيسى بن حممد عايضي التطبيقات املعاصرة لزكاة الديون

حتقيق كتاب الفرائض ـ للعالمة أيب عبدهللا 
احلسني بن حممد الوين ـ من بداية املكاتب إىل 

 84 1427 املاجستري أسامة بن عبدالعزيز بن حممد العبداملنعم هناية املخطوط

نظام اإلجراءات اجلزائية ـ أستجواب املتهم يف 
 85 1427 املاجستري صاحل بن حممد الفحام دراسة مقارنة

حتقيق كتاب مسائل يف البيوع ـ دراسة وحتقيق 
للعالمة اإلمام أبو حيىي أبو بكر بن االقاسم بن 

 86 1427 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا السعدي مجاعة املالكي

 87 1427 املاجستري عبدهللا بن سعد القحطاين احملاكم السعوديةالصلح القضائي وتطبيقاته يف 

 88 1427 املاجستري عزمي بن عبدالعزيز بن إبراهيم املزروع عيوب صياغة القاعدة النظامية ـ دراسة مقارنة

 89 1427 املاجستري منصور بن عبدالعزيز السالمة الصناديق العائلية اخلريية وأحكامها الفقهية

يف شرح املقنع للعالمة زين الدين أيب املمتع 
الربكات بن عثمان بن سعد التنوخي احلنبلي ـ من 

كتاب اللعان إىل هناية كتاب العدد ـ حتقيق 
 90 1427 املاجستري فهد بن عبدهللا بن إبراهيم بن طالب ودراسة

األحكام املتعلقة بالتسجيالت الصوتية يف 
 91 1427 املاجستري حممد بن فداء بن حممد هبجت عامر بن العبادات واملعامالت املالية

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد البن السعدي من كتاب 

 92 1427 املاجستري نايف بن املاشي بن عقايل العنزي النفقات إىل هناية باب شروط القصاص

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد تأليف الشيخ : عبدالرمحن 
بن ناصر السعدي من قول املؤلف: قوله " وإذا 

انكشف م العورة حىت قوله " يف كل خفض ورفع 
 93 1427 املاجستري راشد بن سعد بن عبدالرمحن املطوع " من باب صفة الصالة



حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفوائد تأليف الشيخ : عبدالرمحن الفرائد وكنز 

بن ناصر السعدي من باب مايلزم اإلمام واجليش 
 94 1427 املاجستري فيصل بن إبراهيم بن عبدهللا الناصر يف كتاب اجلهاد إىل هناية كتاب اجلهاد

دفع املسؤولية املدنية يف حوادث املرور ـ دراسة 
 95 1427 املاجستري سعد بن حممد بن سعد السليمان مقارنة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 
السعدي من بداية باب اإلستنجاء إىل هناية باب 

 96 1427 املاجستري أمحد بن إبراهيم بن عبدهللا احلمود نواقض الوضوء

أثراإلكراه على حجية أعرتاف املتهم يف أرتكاب 
 97 1427 املاجستري حممد بن سلطان بن موسى العنزي اجلرمية ـ دراسة مقارنة بني الفقه والنظام

التطبيقات الفقهية اقاعدة اإلسالم يعلو واليعلى 
 98 1427 املاجستري زياد بن سفري لياكيتش عليه يف املعامالت املالية

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفوائد للشيخ عبد الرمحن بن ناصر الفرائد وكنز 

السعدي من بداية باب موجبات الغسل إىل هناية 
 99 1427 املاجستري إياس بن إبراهيم بن حممد اهلزاع باب إزالة النجاسة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 

قوله : فائدة : السعدي (كتاب الصالة من 
حيث يستحب رفع اليدين إىل باب صالة 
 100 1427 املاجستري رشيد بن سليمان بن سعد اجلربين التطوع قوله _فصل يف الرتاويح وغريها )

الطلبات العارضة يف نظام املرافعات الشرعية ـ 
 102 1427 املاجستري أمحد بن خالد العبد القادر دراسة مقارنة



الكرمي الواحد يف شرح عقد  حتقيق كتاب تيسري
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 

السعدي من بداية باب ـ أرش الشجاج وكسر 
العظام إىل هناية باب ـ حد املسكر ـ دراسة 

 103 1427 املاجستري حممد بن عبدهللا الزهراين وحتقيق

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر  الفرائد وكنز

السعدي من بداية ـ باب التعزير إىل هناية ـ كتاب 
 104 1427 املاجستري فهد بن مشخص بن مشيخص املطريي األطعمة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد تاليف الشيخ عبدالرمحن السعدي من 

باب احليض اىل باب سرت العورة من كتاب 
 105 1427 املاجستري خالد بن حممد سامل بامشموس الصالة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 
 106 1427 املاجستري أمحد بن حممد بن محد اخلشيبان السعدي ـ من بداية الكتاب إىل هناية باب األنية

 107 1427 املاجستري لؤي بن عبدهللا علي اخلليوي وعقوبتها دراسة مقارنجرمية تعاطي املخدرات 

فصل العامل بسبب اخلطأ اجلسيم دون إشعار ـ 
 108 1427 املاجستري حممد بن فهد بن حممد الودعاين الدوسري دراسة مقارنة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
عبدالرمحن بن ناصر الفرائد وكنز الفوائد للشيخ 

السعدي ـ من أول باب التدبري إىل هناية الشرط 
 109 1427 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن بن سليمان البصيلي الثاين من شروط النكاح يف كتاب النكاح



حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 

قوله يف كتاب الطالق : فصل يف  السعدي ـ من
 110 1427 املاجستري أمحد بن عجمي العتييب تعليقه باإلذن ـ إىل قوله : باب اللعان

حقوق املعوقني يف النظام السعودي _دراسة 
 112 1427 املاجستري عبدهللا بن حممد الدهش مقارن_

جرمية اإلبادة اجلماعية وعقوبتها يف القانون 
 113 1427 املاجستري علي بن ناضر بن هديان حممد بن الدويل ـ

 114 1427 املاجستري مشعل بن يوسف بن أمحد الوشيل بيع عقارات البلدية

سلطات اإلدارة جتاه املتعاقد ـ دراسة تأصيلية 
 230 1427 الدكتوراه حجاب بن عايض الذيايب مقارنة

حتقيق كتاب شرح خمتصر الكرخي أليب احلسني 
أول كتاب الطالق إىل أخر كتاب القدوري ـ من 

 231 1427 الدكتوراه سامل بن احلميدي بن عبيد التميمي األميان ـ

 236 1427 الدكتوراه عبدهللا بن ثنيان الثنيان أحكام غسل األموال ـ دراسة مقارنة

الينابيع يف معرفة األصول والتفاريع ـ حملمد بن 
هـ  161رمضان الرومي احلنفي ) كان حيا سنة 

 238 1427 الدكتوراه عبدالعزيز بن أمحد بن سليمان العليوي (

 241 1427 الدكتوراه علي بن سليمان العطية السياسة الشرعية يف النظام األساسي للحكم

عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج لسراج الدين أيب 
احلفص عمر بن علي بن النحوي ـ الشهري بابن 

إىل أخر الكتاب امللقن ـ من أول كتاب الصداق 
 244 1427 الدكتوراه علي بن صاحل بن حسن احلميد ـ دراسة وحتقيقا

وظيفة الدولة اإلسالمية يف اجملال االجتماعي ـ 
دراسة تأصيلية وتطبيقية على النظام األساسي 

 245 1427 الدكتوراه مرزوق بن حممد العشري للحكم يف اململكة العربية السعودية

 247 1427 الدكتوراه عبدهللا بن سهل بن ماضي العتييب للدولة املسلمة ـ دراسة مقارنةالنظام العام 

 249 1427 الدكتوراه صالح بن حممد بن عبدالرمحن آل الشيخ املنهج الفقهي ألئمة الدعوة السلفية يف جند

 254 1427 الدكتوراه محد بن سامل بن محد أل دماغ املري أحكام املعاينة ـ دراسة مقارنة



التطبيقات الفقهية على القواعدالنحوية يف فقه 
   1428 املاجستري فيصل بن علي بن عبداجلليل بن مهدي األسرة

احلقوق اإلدارية للمساهم يف شركة املسامهة 
   1428 املاجستري صاحل بن عبدالرمحن العامر وضماناهتا

عقد البناء والتشغيل ونقل امللكية اإلداري ـ 
 1 1428 املاجستري عبدالعزيز بن عايض بن سفري العتييب دراسة مقارنةالبوت ـ 

التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسري مغتفر يف 
 1 1428 املاجستري هاكيا بن حممد كانور يتش البيوع

 2 1428 املاجستري هشام بن مسفر بن عبدهللا البشر بطالن عقد العمل ، دراسة مقارنة

املتعلقة بالقوائم املالية األحكام الفقهية 
 3 1428 املاجستري إبراهيم بن أمحد بن حممد الشطريي للشركات املسامهة

عقد املشاركة بالوقت يف الوحدات العقارية 
 3 1428 املاجستري عبدهللا بن صاحل بن عبدالرمحن العضييب السياحية ـ دراسة نظامية مقارنة

 4 1428 املاجستري علي بن إبراهيم بن زيد الغنام الفقهيةأثر اإلتصاف بالعلم الشرعي يف األحكام 

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد ونظم الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 

السعدي من أول قول املصنف يف باب الرهن ـ 
فوائد األوىل قال يف الرعاية الكربى ـ إىل هناية 

 5 1428 املاجستري القرعاوي فهد بن علي بن فهد باب الصلح

السياسة املالية يف عهد عثمان بن عفان رضي 
 5 1428 املاجستري حممد بن إمساعيل  بن شايع العايدي هللا عنه وأرضاه

جرمية إخالل املوظف بواجباته أستجابة للواسطة 
 6 1428 املاجستري عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن حممد السامل ـ دراسة مقارنة

املمتع يف شرح املقنع للعالمة زين الدين أيب 
الربكات املنجي بن عثمان بن سعد التنوخي 

 6 1428 املاجستري حيىي بن إبراهيم بن عبدهللا اليحىي الدمشقي من باب الرجعة إىل هناية باب الظهار



حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
قوله يف  الفرائد وكنز الفوائد البن السعدي من 

كتاب اإلجارة ـ فوائد منها ... إىل قوله يف كتاب 
الغصب ـ وقال القاضي يف اجملرد : جيب الثمن 

 7 1428 املاجستري فالح بن محود بن محاد الدوسري البذر ـ دراسة وحتقيق

 7 1428 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا بن سليمان العجالن املسؤولية العقدية للمحكم ـ دراسة مقارنة

 8 1428 املاجستري عبداجمليد بن سليمان بن عبدهللا املهنا أحكام الفضاء اخلارجي يف الفقه اإلسالمي

جرمية التالعب والتضليل يف السوق املالية 
 8 1428 املاجستري حممد بن عبدهللا  بن سليمان املرزوق وعقوبتها ـ دراسة مقارنة

 9 1428 املاجستري حممد بن جديع بن سليمان اجلديع استئجار الدولة للعقار ـ دراسة مقارنة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد/عبدالرمحن بن ناصر 

السعدي ـ من بداية فصل يف األعذار املبيحة 
 9 1428 املاجستري حممد بن علي احلميدي لرتك اجلمعة واجلماعة إىل هناية باب صالة اجلمعة

استجواب اخلصوم يف نظام املرافعات الشرعية 
 10 1428 املاجستري صاحل بن عبدالعزيز بن حممد السحيمان السعودي ـ دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي

 10 1428 املاجستري عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز الدعيجي طرق احلزر يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا

الواحد يف شرح حتقيق كتاب تيسري الكرمي 
عقدالفرائدوكنزالفوائد للشيخ عبدالرمحن بن 

ناصر السعدي ـ من بداية كتاب البيع إىل قول 
املؤلف ـ وقيل الينفذ وهو احتمال يف املغين 

 11 1428 املاجستري معاذ بن سليمان بن جربين اجلربين والشرح ـ من باب اخليار يف البيع

 11 1428 املاجستري حممد بن عايض الثقيل العتييب مقارنةعقد تأجري عقارات البلدية دراسة 

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد ـ من أول باب اإلحرام إىل 

 12 1428 املاجستري قاسم بن حيىي بن عيسى الشاجري هناية باب دخول مكة وصفة العمرة

 12 1428 املاجستري بن حممد العمار أمحد السياسة الشرعية يف فقه املساجد



 13 1428 املاجستري فيصل بن عبدالرمحن العصفور والية كاتب العدل يف توثيق العقود

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد البن السعدي من بداية قوله 

يف باب الربا والصرف يف مسألةـ والجيوزبيع 
إخل تنبية قوله ويف بيعه بغري جنسه إىل احملقالة... 

قوله يف باب الرهن يف جواز رهن املصحف ـ 
 13 1428 املاجستري عبدالعزيز بن إبراهيم بن صاحل أل الشيخ تنبيه ظاهر كالم املصنف جواز رهن املص

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
ناصر الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن 

السعدي من بداية باب نكاح الكفار إىل هناية 
 14 1428 املاجستري طالل بن علي بن عبدهللا املهنا باب الوليمة

تسوية املنازعات املصرفية ـ دراسة فقهية قانونية 
 14 1428 املاجستري عبدالعزيز بن سعد الدغيثر مقارنة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر الفرائد 

السعدي من قوله : فائدة ـ لو أذن البائع 
للمشرتي يف التصرف : إىل قوله : ويف بيعه بغري 

 15 1428 املاجستري حممد بن عيد بن مسفر العصيمي جنسةـ من باب الصرف

حتقيق كتاب تيسريالكرمي الواحد يف شرح عقد 
عبدالرمحن بن ناصر الفرائد وكنز الفوائد للشيخ 

السعدي ـ من قوله ـ فائدة : لو أذن البائع 
للمشرتي يف التصرف.. إىل قوله : ويف بيعه بغري 

 15 1428 املاجستري حممد بن عيد بن مسفر العصيمي جنسة ـ من باب الصرف

اجلرائم املتعلقة باملعلومات الداخلية يف سوق 
 15 1428 املاجستري عبدالعزيز بن أمحد املزيين املال السعودي

 16 1428 املاجستري صاحل بن علي راشد الفوزان تعدد العقوبة اجلنائية وأثرها يف ردع اجلاين

 16 1428 املاجستري علي بن عبدهللا السلطان أحكام اختطاف اإلنسان وتطبيقاته القضائية



حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
عبدالرمحن بن ناصر  الفرائد وكنز الفوائد للشيخ

السعدي ـ من بداية باب ـ أستيفاء القصاص  إىل 
 17 1428 املاجستري فهد بن صاحل الدباس هناية باب ديات األعضاء ومنافعها ـ

اإلقرار يف نظام املرافعات الشرعية ـ دراسة 
 18 1428 املاجستري خالد بن عبدهللا بن حممد األمحد مقارنة

 18 1428 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن حممد احلمدان وأحكامها الفقهيةاألحجار الكرمية 

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 

السعدي ـ من باب قسمة الرتكات إىل باب 
 19 1428 املاجستري أجمد بن عبداحملسن اليحىي التدبري

كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد حتقيق  
الفرئد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 

 19 1428 املاجستري أجمد بن عبداحملسن اليحىي السعدي

جرمية العرض املرفوض للرشوة والوساطة فيها ـ 
 19 1428 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا بن ناصر الناصر الرائش ـ دراسة مقارنة

مسؤولية البنك عن األخطاء اإللكرتونية يف 
 20 1428 املاجستري سلطان بن عبدالرمحن النويصر احلسابات املصرفية ـ دراسة مقارنة

 20 1428 املاجستري عثمان بن ظهري بن بيك مغل البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر الفرائد وكنز 

السعدي من باب الشفعة من قوله: فائدتان : 
أحدمها لو اشرتى واحد لنفسه ولغريه بالوكالة 

 21 1428 املاجستري مطلق بن محود املطلق شقصا ... إىل هناية باب اللقطة

 21 1428 املاجستري علي بن عبدالعزيز بن علي الرومي السرت يف اجلرائم ـ دراسة مقارنة

ضمانات خضوع الدولة ملبدا الشرعية دراسة 
 22 1428 املاجستري دانا رمحان فرج تأصيلية مقارنة

 22 1428 املاجستري ماجد بن عبدالرمحن الرشيد أحكام بيع العربون وتطبيقاته املعاصرة



الشروط اجلعلية املتعلقة باألرباح واخلسائر يف 
 23 1428 املاجستري جزاع بن نواف العنزي عقود الشركات

 23 1428 املاجستري اوميد بن عمر علي استقالل القضاء وضماناته

جرمية السب والقذف يف الشبكة العاملية 
 24 1428 املاجستري عبداجمليد بن حممد بن إبراهيم اللحيدان وعقوبتها ـ دراسة مقارنة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر الفرائد وكنز 

السعدي من قوله باب صالة العيدين إىل قوله 
 24 1428 املاجستري عبدهللا بن يوسف الزامل فائدة من الصالة على امليت

رجوع حامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء ـ 
 25 1428 املاجستري مجال بن فاضل بن صاحل  العمري دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي

حتقيق كتاب تيسيسر الكرمي الواحد يف شرح 
عقد الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن 
ناصر السعدي ، من فصل يف الرتاويح وغريها 

 25 1428 املاجستري ماجد بن حممد بن إبراهيم الشوميان إىل هناية فصل يف املوقف

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 
السعدي من قوله " وإن وكله يف بيع فاسد أويف  

كل قليل وكثري " من باب الوكالة إىل قوله : ... 
ويستحب أن يعطى عند الفطام عبدا أو وليدة : 

 26 1428 املاجستري عبدهللا بن عبدالعزيز بن راشد املطريدي من كتاب اإلجارة

عضو هيئة التحقيق واإلدعاء العام ـ  أستقالل
 26 1428 املاجستري ياسر بن سليم القرشي دراسة مقارنة بني الفقه والنظام

أحكام التسجيل الصويت يف فقه األسرة واحلسبة 
 27 1428 املاجستري عماد بن سامل بن حممد املهيين والقضاء

 27 1428 املاجستري حممد بن صاحل الساملصاحل بن  اشتغال املوظف العام بالتجارة ـ دراسة مقارنة

 28 1428 املاجستري عبدهللا بن فهد بن سليمان القاضي الفروق الفقهية يف كتاب اجلهاد



اجلرائم شديدة الضرر وعقوبتها يف النظام البيئي 
 28 1428 املاجستري عبدالرمحن بن عبدالعزيز العثمان السعودي دراسة مقارنة

 29 1428 املاجستري ياسر بن صاحل بن عبدالرمحن الفوزان الفقه اإلسالمي  ـ دراسة مقارنةأحكام الترتس يف 

املسؤولية التقصريية الناشئة عن خطأالعامل جتاه 
 29 1428 املاجستري عبدهللا بن حممد حمسن األمحدي الغري

املسؤولية اجلنائية يف اجلرائم اإلعالمية جتاه 
 30 1428 املاجستري سليمان بن إبراهيم بن عبدالرمحن الفعيم القضاء ـ دراسة مقارنة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 
السعدي من قوله ـ فصل يف اخللطة ـ حىت هناية ـ 

 30 1428 املاجستري صاحل بن سليمان النصيان باب زكاة الفطر

تيسريالكرمي الواحد يف شرح عقد  حتقيق كتاب
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 
السعدي  من قوله ـ فوائد متعلقه بكتاب الوقف 

 31 1428 املاجستري نافع بن إبراهيم بن سليمان اهلبدان إىل باب املوصى له

احلجز التنفيذي على أموال احملكوم علية ـ دراسة 
 31 1428 املاجستري حممد بن على كديشإبراهيم بن  مقارنة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائدوكنزالفوائد  من ـ بداية كتاب الشهادات 

حىت هناية ...  فائدة تقدم بينة اإلكراة ـ من  
 32 1428 املاجستري سعيد بن عايض بن حممد أل قيشان القحطاين كتاب اإلقرار

القضائية على تنفيذ العقوبات إشراف اجلهة 
 32 1428 املاجستري إبراهيم بن حيىي بن إبراهيم اجلهيمي اجلنائية ـ دراسة مقارنة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 
لسعدي ـ من بداية كتاب الزكاة إىل هناية كتاب 

 33 1428 املاجستري عبدالعزيز بن منصور الصغريتركي بن  األميان

 33 1428 املاجستري خالد بن سعود سعد الشبانات دراسة مقارنة -املداولة القضائية 

 34 1428 املاجستري حممد بن فهد بن عبدهللا األمحد وقف األسهم يف الشركات املسامهة



الربيد اإللكرتوين ضوابطه وحجيته (دراسة 
 34 1428 املاجستري عبدهللا سعد الربايك مقارنة)

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد تاليف الشيخ عبدالرمحن السعدي من 

 35 1428 املاجستري يونس بن صاحل امحد بافضل اول كتاب احلجر وكتاب الوكالة اىل هناية فائدتان

 35 1428 املاجستري عبدالعزيز بن عبداحملسن العبيكان عقد إعادة التأمني التعاوين _دراسة مقانه_

التزامات اخلازن ومسؤولياته يف نظام اإليداع ـ 
 36 1428 املاجستري منصور بن عبدهللا بن مبارك املسفر دراسة مقارنة

حتقيق كتاي تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ ابن سعدي من قوله 

: إحدامها حكم احلائض تؤخر الغسل  ـ فائدتان
، من كتاب الصيام إىل هناية باب املواقيت ـ 

 36 1428 املاجستري عبدالرمحن بن سليمان الطوالة دراسة وحتقيق

 37 1428 املاجستري عبدالرمحن بن مسفوه بن حسن املالكي الشروط اجلعلية املتعلقة بأركان الشركة

يف شرح عقد  حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالر بن ناصر 

السعدي ـ ا بداية باب اللعان حىت هناية كتاب 
 38 1428 املاجستري حممد بن أمحد بن سعد املالك الرضاع

متلك األجنيب للعقار يف مكة واملدينة ـ دراسة 
 38 1428 املاجستري ظافر بن عبدهللا بن حسن الشهري مقارنة

كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد حتقيق  
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 

السعدي ـ من قوله : تنبيه : قال احلارثي ... ـ 
من كتاب الغصب. إىل قوله : فائدتان . أحدمها 

 39 1428 رياملاجست عبدهللا بن حمسن بن عابد الصاعدي احلريب لو اشرتى واحد لنفسه ... ـ من كتاب الشفعة

رقابة جملس الشورى على أعمال السلطة 
 39 1428 املاجستري إبراهيم بن محد بن إبراهيم الزير التنفيذية



الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية ـ دراسة 
 40 1428 املاجستري خالد بن عبدهللا الشمراين مقارنة

 40 1428 املاجستري فيصل ظهري بيك مغل أحكام عالوة اإلصدار

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 
السعدي ـ من قوله فائدة يكره ملن صلى عايه أن 
يعيد الصالة من كتاب اجلنائز حىت هناية فصل يف 

 41 1428 املاجستري عبدهللا بن صاحل بن عبدالرمحن احمليميد صدقة الغنم من كتاب الزكاة

 41 1428 املاجستري إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرمحن احلصني منع من السفر ـ دراسة مقارنة

تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد الفرائد وكنز 
الفوائد للشيخ السعدي ـ أول باب النذر إىل 

باب طريق احلكم وصفته ـ هناية مسألة: قوله : 
املدعي , مل وإن أحلفه. أو حلف من غري سؤال 

 42 1428 املاجستري مصطفى بن صاحل بن حممد الزهراين يعتمد بيمينه

 42 1428 املاجستري درع بن عبدالعزيز بن درع أل درع جرمية تزوير الشيك وعقوبتها ـ دراسة مقارنة

 43 1428 املاجستري أشرف بن عبدهللا بن سعد الضوحيي املسامهة يف اجلرائم املتعلقة باإلعتداء الشخصي

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 

السعدي من بداية قوله ـ باب املوصى له إىل 
 43 1428 املاجستري عبدالرمحن بن منصور السدرة هناية قوله باب املناسخات

التطبيقات الفقهية لقاعدة ـ الضرر والضرار ـ يف 
 44 1428 املاجستري علي بن أمحد املشريف األسرة فقه

التطبيقات الفقهية لقاعدة الضرر وال ضرار يف 
 44 1428 املاجستري علي بن أمحد املشريف فقه األسره

 44 1428 املاجستري ظافر بن حممد الشهري احلقوق والضمانات املقررة ملزاويل مهنة الصحافة



يف شرح عقد حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد 
الفرائد وكنز الفوائد للسعدي ـ من بداية باب 
عشرة النساء ـ إىل قوله ..والوجهالثاين ال يقبل 

 45 1428 املاجستري عبدامللك بن عبدالعزيز بن صاحل الفيز يف احلكم من باب صريح الطالق وكنايته

 45 1428 املاجستري سهيل بن عبدهللا ناصر السحيباين الضمان البنكي يف العقد اإلداري

القرارات الصادرة عن منظمة التجارة العاملية ـ 
 46 1428 املاجستري شريف بن سعيد بن أمحد الغامدي السلطة والصناعة واحلجية

قاعدة يثبت تبعا ماال يثبت استقالال وتطبيقاهتا 
 47 1428 املاجستري عبدالعزيز بن أمحد السالمة الفقهية يف املعامالت

املستثناة من اخلضوع لنظام العمل ـ الفئات 
 47 1428 املاجستري سليمان بن حممد بن عبدهللا السويد دراسة مقارنة

تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد الفرائد وكنز 
 48 1428 املاجستري عبدالرمحن بن صاحل الفنيخ الفوائد لعبدالرمحن بن ناصر السعدي

 48 1428 املاجستري عمر بن عبدالعزيز ابراهيم احلصني العماليةالصلح والتحكيم يف املنازعات 

 48 1428 املاجستري عمر بن عبدالعزيز بن إبراهيم احلصني الصلح والتحكيم يف املنازعات العمالية

احلقوق اإلدارية للمساهم يف شركة املسامهة 
 49 1428 املاجستري صاحل بن عبدالرمحن العامر وضماناهتا ـ دراسة مقارنة

 49 1428 املاجستري حممد بن متيم بن  حممد العنيزان الدوسري املودع يف املخازن العامة ـ دراسة فقهية تطبيقية

 50 1428 املاجستري يوسف عبدالرمحن البديوي قضاء التنفيذ (دراسة مقارنة )

 51 1428 املاجستري عبدهللا عبدالعزيز السحيباين قوة النظام

لقاعدة اإلسالم يعلو وال  التطبيقات الفقهية
 52 1428 املاجستري لياكيتش هناض يعلى يف فقه األسرة والتريعات واملرياث

 52 1428 املاجستري حسن علي ال حامد الفقيه تفريد القعوبة التعزيرية

القواعد الفقهية املتعلقة بالشروط الفاسدة 
 53 1428 املاجستري حممد بن سعد بن حسني العبديل وتطبيقاهتا يف العقود

 53 1428 املاجستري فائز بن سويلم بن فايز الشهري وقف عقد العمل ـ دراسة مقارنة

األحكام الفقهية ملنازعات املعاهدين وتطبيقاهتا 
 54 1428 املاجستري عبدالعايل بن عبدهللا احللفي املطريي القضائية يف حماكم اململكة



يف الفقه  التعدي على براءة االخرتاع وعقوبته
 54 1428 املاجستري حممد بن إبراهيم بن علي احلسن والنظام

حتقيق كتاب ـ هتذيب الكالم يف حكم أرض مصر 
والعراق والشام ، تأليف اإلمام الفقيه مرعي بن 

 55 1428 املاجستري عبدهللا بن عبدالرمحن بن مصبح الشهري يوسف الكرمي املقدسي احلنبلي

 55 1428 املاجستري بشار بن عمر بن عبدالرمحن املفدى دراسة مقارنةالتحايل على النظام ـ 

حتقيق كتاب الكرمي الواحد يف شرح عقد الفرائد 
وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 

السعدي من قوله ـ يف كتاب القضاء ـ فائدتان 
إحدامها لوأمسك عن حتليفه وأراد حتليفه بعد 

ذلك ولو أبرأه من ذلك بدعواه املتقدمة كان له 
 56 1428 املاجستري مرشد بن إبراهيم بن حممد املرشد ميينه بريء منها ـ إىل هناية كتاب القضاء

 56 1428 املاجستري نايف بن حممد بن صاحل السامل أحكام األسهم املمتازة ـ دراسة مقارنة

 57 1428 املاجستري نايف بن سعيد بن زايد النفيعي الفروق الفقهية يف كتاب الشهادات

جرميةتزوير الشهادات الدراسية وعقوبتها ـ دراسة 
 57 1428 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبدهللا السيف مقارنة

التطبيقات الفقهية لقاعدة ( هل العربة باحلال او 
 58 1428 املاجستري إبراهيم بن علي بن ابراهيم النفيسة باملال)يف املعامالت املالية واجلنايات والديات

حتقيق كتاب اجملموع فيما هو كثري الوقوع للشيخ 
عبدالرمحن بن عبدهللا أبابطني ـ من أول باب  ـ 

صفة احلج إىل باب اخليار يف البيع والتصرف يف 
 60 1428 املاجستري سعد بن إبراهيم بن سعد احلميد املبيع وقبضه واإلقالة

 61 1428 املاجستري تركي بن عبدالعزيز بن عبدالكرمي اهلوميل تأصيلية تطبيقيةصكوك املراحبة ـ دراسة فقهية 

التطبيقات الفقهية لقاعدة الساقط اليعود يف 
 62 1428 املاجستري حممد بايزيد حممد مسلم املعامالت املالية



التطبيقات الفقهية لقاعدة ـ كل ماالميكن 
 63 1428 املاجستري مساعد بن فهد بن غزي الغزي االحرتازعنه الضمان فيه ـ يف كتاب اجلنايات

املسائل اليت حكى اإلمام النووي فيها اإلمجاع 
من أول كتاب الصالة إىل هناية باب صالة 

 78 1428 املاجستري عبدالرمحن بن يوسف حممد املسلم اجلماعة ــ مجعآودراسة

اإلدخال والتدخل يف نظام املرافعات الشرعية ـ 
 111 1428 املاجستري حممد بن علي بن أمحد الودعاين الدوسري دراسة مقارنة

 112 1428 املاجستري خالد بن عبدالرمحن الشثري الفائض التأميين

 240 1428 الدكتوراه سامل بن ناصر بن عبدالعزيز الراكان القواعد الفقهية يف اجلنايات واحلدود واألقضية

 242 1428 الدكتوراه صاحل العريضفهد بن  أحكام متويل االستثمار يف األسهم

شرح جممع البحرين وملتقى النريين لإلمام أيب 
العباس أمحد بن علي بن تغلب البغدادي 

املعروف بابن الساعايت ـ من أول كتاب الوقف 
 243 1428 الدكتوراه عبدهللا بن صاحل بن حممد اللحيدان إىل هناية املخطوط

 247 1428 الدكتوراه امحد بن عبدالرمحن آل الشيخ املاليةالقواعد الفقهية يف املعامالت 

 248 1428 الدكتوراه عبدالعزيز بن سليمان بن علي الغسالن العقوبة باحلرمان ـ دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة

 251 1428 الدكتوراه حممد بن عبدالرمحن بن حممد النصري اإلدارة يف العهد النبوي ـ دراسة مقارنة

 256 1428 الدكتوراه سعود بن ناصر الشثري متلك الثروات املعدنية ـ دراسة مقارنةأنظمة 

 +6 1429 املاجستري بدرية بنت مشعل احلارثي النوازل يف األطعمة

التطبيقاتالفقهية لقاعدة اليسري مغتفب يف 
   1429 املاجستري فهد بن حسن  الشريف املشيخي الديات واحلدود وألطعمة واألميان والقضاء

 1 1429 املاجستري لؤي بن يوسف بن محد الراشد أحكام القيد املصريف وتطبيقاته املعاصرة

 1 1429 املاجستري حممد بن علي أل بوهادي القحطاين املخالفات واجلزاءات املرورية ـ دراسة مقارنة

جرمية تزوير بطاقات األمتان وعقوبتها ـ دراسة 
 2 1429 املاجستري العرفج فهد بن عبدهللا بن علي مقارنة



 2 1429 املاجستري عبدهللا بن صاحل بن عبدالعزيز السيف األحكام املتعلقة بالربح واخلسارة يف الشركات

 3 1429 املاجستري حممد بن عبدالرمحن العقيل رسالة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل هرقل

احملكوم به يف املعامالت املالية ـ درسة فقهية 
 3 1429 املاجستري عبدالرمحن بن حممد عبده محزي مقارنة

الفروق الفقهية املنصوص عليها يف كتاب ـ أدب 
 4 1429 املاجستري عبدهللا بن أمحد بن حيىي دايلي القاضي ـ للماوردي ـ مجعا ودراسة

املسائل اليت نص اإلمام الرتمذي يف سننه على 
كتاب البيوع أن العمل عليها عند أهل العلم ـ يف  

 5 1429 املاجستري فيصل بن إبراهيم بن عبدهللا الزبن ـ مجعا ودراسة

التطبيقات الفقهية لقاعدة ـ احلاجة تنزل منزلة 
 6 1429 املاجستري عبده بن حممد عطيف الضرورة ـ يف القضاء والشهادات واإلقرار

املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املالية ـ دراسة 
 6 1429 املاجستري حممد بن علي بن حسن البيشي الفقه اإلسالمي والنظام السعوديمقارنة بني 

أثراإلشرتاط يف تغيري الوصف باللزوم واجلواز يف 
 7 1429 املاجستري عبدالرمحن بن عبدهللا بن علي العمرو عقود املعامالت وتطبيقاته املعاصرة

 7 1429 املاجستري عبدالرمحن اجلنيدلحممد بن  بيع املؤسسة التجارية ـ دراسة مقارنة

املسائل اليت نص اإلمام الرتمذي يف سننه ان 
العمل عليها عند اهل العلمي يف كتاب الزكاة 

 8 1429 املاجستري حممود بن عودة بن  سالمة العمراين والصوم واجلنائزـ مجعاً ودراسة

الطعن باإلنكار يف احملررات يف نظام املرافعات ـ 
 8 1429 املاجستري صاحل بن عبدهللا بن صاحل احمليسن مقارنةدراسة 

 9 1429 املاجستري أمحد بن عبدالعزيز بن ناصر احلمد الرتقيع اجللدي وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

 9 1429 املاجستري عمر بن حممد بن سعد السعدان حتصن القرار اإلداري ـ دراسة مقارنة

 10 1429 املاجستري حممد بن حيىي بن حممد حدادي مقارنة رهن املؤسسة التجارية ـ دراسة



املسائل اليت نص اإلمام الرتمذي يف سننه أن 
العمل عليها عند أهل العلم يف كتاب النكاح 

 10 1429 املاجستري عبدهللا بن صاحل بن عبدهللا اهلوميلي احلريب والرضاع واللعان ـ مجعا ودراسة

 10 1429 املاجستري سلمان بن فوزان بن صاحل الفوزان تأصيلية مقارنةحصانة القاضي ـ دراسة 

التطبيقات الفقهية لقاعدة احلاجة تنزل منزلة 
 11 1429 املاجستري خالد بن صاحل بن عبدالرمحن الدويش الضرورة يف النكاح والطالق

 12 1429 املاجستري معيض بن حسن احلريب حتول القرار اإلدري

ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع من  دراسة إمجاعات
 12 1429 املاجستري منصور بن عبدالرمحن بن سعيد القحطاين أول كتاب الوضوء إىل هناية كتاب الصالة

 13 1429 املاجستري حممد بن سليمان بن صاحل القرعاوي املسامهات العربونية وتطبيقاهتا املعاصرة

 13 1429 املاجستري عبدالرمحن البصريياسر بن  تكوين عقد البيع اإللكرتوين

 14 1429 املاجستري حممد بن هزاع بن زيدان الفهيدي أحكام اختيار نوع اجلنني وطرفه

جرمية استعمال القوة ضد املوظف العام 
 14 1429 املاجستري عبدهللا ناصر العمرو وعقوبتها

املسائل اليت نص االمام الرتمذي يف سننه ان 
اهل العلم يف كتاب االحكام  العمل عليها عند
 15 1429 املاجستري عبدهللا بن حممد خضر القرين والديات واحلدود

 15 1429 املاجستري عثمان بن صاحل بن مزعل السبيعي العنزي احملكمة العليا يف نظام القضاء ـ دراسة مقارنة

 16 1429 املاجستري عبدهللا بن عمر بن عبدهللا بالبيد تعدد اجلنسية ـ دراسة مقارنة

 16 1429 املاجستري فهد بن عبدالرمحن الدمهش أثر اجلهالة يف املعامالت املعاصرة

 17 1429 املاجستري سعد بن حممد بن عبدالعزيز التميمي أحكام احلجارة غري الكرمية يف الفقه اإلسالمي

 -تشغيل األحداث يف نظام العمل السعودي
 17 1429 املاجستري حممد محود الصعيديعبدالرمحن بن  -دراسة مقارنة

 18 1429 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم بن مبارك املزروع نوازل جرمية القذف وتطبيقاهتا القضائية

العقوبات التعزيرية ملخالفات نظام اإلقامة ـ 
 18 1429 املاجستري فهد بن حممد بن ناصر املري دراسة مقارنة

املالية ـ دراسة تأصيلية أثر القصد يف العقود 
 19 1429 املاجستري خالد بن صاحل اجلنيدي تطبيقية



وثيقة معهادة احلديبية مقارنة بالقانون الدويل 
 19 1429 املاجستري عبدالعزيز بن سليمان بن صاحل احمليسن العام

تعويض اإلدارة عن املماطلة يف تنفيذ العقود 
 20 1429 املاجستري بن محود اللحيدان محود بن دخيل اإلدارية ـ دراسة مقارنة

 20 1429 املاجستري عبداهلادي بن علي بن عبدهللا  اخلضري أحكام التعامل مع أجهزة الصراف األيل

التطبيقات الفقهية لقاعدة ـ األصل يف العقود 
رضا املتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على 

 21 1429 املاجستري محود بن سليمان  البلوي نايف بن نفسيهما بالتعاقد يف املعامالت املالية

 22 1429 املاجستري عبدالعزيز بن صاحل عبدهللا السحيمان أحكام العمل يف املؤسسات املالية االستثمارية

القيود الواردة على حرية تداول األسهم يف 
 22 1429 املاجستري سليمان بن عبداحملسن السعوي الشركة املسامهة ـ دراسة مقارنة

التطبيقات الفقهية لقاعدة ـ املثبت مقدم على 
 23 1429 املاجستري مفرح بن جابر بن علي األمسري النايف ـ يف اجلنايات واحلدود والقضاء

 23 1429 املاجستري بدر بن عبدهللا بن حممد املطرودي القرار اإلداري املعدوم

حتقيق كتاب ـ اجملموع فيما هو كثري الوقوع 
عبدالرمحن بن عبدهللا أبابطني ـ من بداية للشيخ 

 24 1429 املاجستري علي بن حممد بن علي السعوي كتاب الطهارة حىت هناية باب املشي إىل الصالة

 24 1429 املاجستري باين بن عون بن مشعل الشهراين جرمية تزوير التقارير الطبية وعقوبتها

للشيخ حتقيق كتاب اجملموع فيما هو كثري الوقوع 
عبدالرمحن بن عبدهللا أبابطني ـ من أول باب 

 25 1429 املاجستري عبدالعزيز بن أمحد السمحان العارية ـ إىل هناية كتاب اخللع

خطبة حجة الوداع دراسة مقارنة باإلعالن 
 25 1429 املاجستري فهد بن عبدالعزيز الدايل العاملي حلقوق اإلنسان

 26 1429 املاجستري يوسف بن عواد احلنيين احلريب يف كتاب النكاح التطبيقات الفقهية لسد الذرائع

 26 1429 املاجستري أمحد بن سعد بن سعيد األمسري ملكية النماذج الصناعية ـ دراسة مقارنة

حقوق العامل عند إنتهاء عقد العمل يف نظام 
 27 1429 املاجستري مبارك بن أمحد بن ناصر  احلارثي العمل ـ دراسة مقارنة



األحكام الفقهية املتعلقة باألخبرة وتطبيقاهتا 
 27 1429 املاجستري عبدالعزيز بن سعيد بن عقال الشراري املعاصرة

التطبيقات الفقهية لقاعدة ـ األصل يف كل 
حادث تقديره بأقرب أوقاته ـ يف املعامالت املالية 

 28 1429 املاجستري علي بن أمحد بن حسن عسريي وفقه األسرة و اإلقرار

ربط احلكم الشرعي بالنظام عند الشيخ ابن 
 28 1429 املاجستري حممد بن عبدهللا بن حممد الطريقي عثيمني

اإلعتداء عاى الصراف األيل ـ دراسة فقهية 
 29 1429 املاجستري علي بن ربيع بن حمسن الرويثي تطبيقية

تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية يف اململكة العربية 
 29 1429 املاجستري عمر بن عبدهللا الفايز السعودية

البينات الشكلية وعيوهبا يف الشيك ـ دراسة 
 30 1429 املاجستري عمر بن عبدالعزيز الفهيد مقارنة

التطبيقات الفقهية لقاعدة اإلسالم يعلو وال 
 30 1429 املاجستري حممد بن يوسف القليطي يعلى يف القضاء والشهادات

الفقهيو لقاعدة ـ اإلسالم يعلو وال التطبيقات 
 31 1429 املاجستري عبدالعزيز بن سامل اهلذيلي يعلى ـ يف اجلنايات والديات واحلدود

السياسة الشرعية يف فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية واالفتاء فيما يتعلق مبسائل 

 31 1429 املاجستري عبدهللا حممد املقحم احلسبة

يف إجارة األعيان وتطبيقاهتا  الشروط اجلعلية
 32 1429 املاجستري إبراهيم بن علي بن حممد احلمد املعاصرة

 32 1429 املاجستري عباحملسن عبدالعزيز اجلليفي النجش يف األسهم أنواعه وأحكامه

اجملاالت التطبيقية لسلطة اإلدراة وأثرها يف حتقيق 
 33 1429 املاجستري الفيفيعيسى سليمان  التوازن املايل للعقد اإلداري

أثر تقنية املعلومات واإلتصاالت احلديثة يف 
 33 1429 املاجستري فيصل بن سعيد بن عبدالكرمي الغامدي النكاح والطالق والرجعة وتطبيقاهتا القضائية

 34 1429 املاجستري عبدهللا سليمان السويد محاية احلقوق املالية للمساهم يف شركة املسامهة



إجتماعات ابن النمذر يف كتابه ـ اإلمجاع ـ  دراسة
من بداية كتاب العارية إىل هناية كتاب األميان 

 35 1429 املاجستري إبراهيم بن حممد العامري والنذور

 35 1429 املاجستري عبدهللا محود الغفيص أحكام غري املكلفني يف نظام املرافعات الشرعية

ألهل جنران ( معاهدة النيب صلى هللا عليه وسلم 
 36 1429 املاجستري امحد بن حممد عريشي دراسة مقارنة بالقانون الدويل)

دراسة إمجاع ابن املنذر يف كتابه ـ اإلمجاع ـ من  
 36 1429 املاجستري خالد بن عايض بن حممد الفهاد كتاب اإلحداد إىل هناية كتاب البيوع

 37 1429 املاجستري عبدالرمحن العنزينايف  اتفاق التحكيم يف اململكة العربية السعودي

حساب املضاربة (دراسة تأصيلية تطبيقية على 
 38 1429 املاجستري عبدهللا حممد العجالن املصارف السعودي )

جرائم الشبكة العاملية للمعلومات ـ اإلنرتنت ـ 
 38 1429 املاجستري سعيد بن حسن سعيد الزهراين دراسة مقارنة

يف كتابه اإلمجاع ـ دراسة  إمجاعات ابن املنذر
 39 1429 املاجستري عائض بن سعيد بن حممد أل بن علي القحطاين فقهية ـ من بداية احلدود إىل هناية اجلنايات

دالالت الفاظ االمر يف الشريعة والنظام (دراسة 
 39 1429 املاجستري عبدالرمحن رشيد حممد تطبيقية مقارنة)

املسجل (دراسة انعقاد عقد الرهن العقاري 
 40 1429 املاجستري صاحل محد الزير مقارنة)

املسائل اليت نص اإلمام الرتمذي يف سننه أن 
العمل عليها عند أهل العلم ـ يف كتاب احلج ـ 

 40 1429 املاجستري حممد بن سعيد النعيمي مجعا ودراسة

 41 1429 املاجستري عبدهللا سلمان إسالم اإلعفاء من الرسوم اجلمركية

إمجاعات ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع ـ من كتاب 
 41 1429 املاجستري محدي بن عبدهللا بن سعيد املنصور اللباس إىل كتاب الصيام واإلعتكاف

إمجاعات اإلمام ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع ـ من 
 42 1429 املاجستري عبداإلله بن عوض بن صاحل القحطاين بداية كتاب احلج إىل هنايتة



األنواع الشكلية للتظهري الناقل للملكية لألوراق 
 42 1429 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا األمحد التجارية

 43 1429 املاجستري حممد بن عبدالكرمي بن حممد الالحم أحكام حساب التوفري ـ دراسة مقارنة

حتقيق كتاب اجملموع فيما هو كثري الوقوع للشيخ 
عبدهللا أبابطني ـ من أول كتاب عبدالرمحن بن 

خيرج للسعي من باب  الزكاة إىل هناية فصل ،مث
 43 1429 املاجستري أمحد بن حممد بن أمحد اليحي الصفا ـ من كتاب احلج

دراسة إمجاعات ابن املنذر يف كتاب اإلمجاع ، 
من بداية كتاب الضحايا والذبائح إىل هناية كتاب 

 44 1429 املاجستري حممد بن سعد احلجري الشهادات

مجعيات النفع العام أساس تكوينها وقراراهتا ـ 
 44 1429 املاجستري حممد بن هادي بن محد حكمي دراسة تأصيلية

 45 1429 املاجستري متيم بن سليمان بن عبدهللا الشايع التالف من املصاحف وأحكامه

األحكام الفقهية لنوازل الذهب والفضة ـ يف 
 46 1429 املاجستري ناصر بن عبدالكرمي بن عبدهللا الربكايت املاليةاملعامالت 

املسؤولية املدنية عن أضرار التدخني ـ دراسة 
 46 1429 املاجستري إبراهيم بن عبدالرمحن بن إبراهيم املوسى مقارنة

قاعدة درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل 
وتطبيقاهتا الفقهية املعاصرة يف أحكام اجلوار 

 47 1429 املاجستري فارس بن ناصر العمار والشفعة واحلجر

العالقة بني احلقني اخلاص والعام يف الدعوى 
 47 1429 املاجستري بالل بن إبراهيم  بن عثمان الفارس اجلزائية ـ دراسة مقارنة

اإلعانة على احملرم يف املعامالت املالية ـ دراسة 
 48 1429 املاجستري ناصر بن عنيقناصر بن إبراهيم بن  تأصيلية تطبيقية

العقد اإلستشاري اهلندسي اإلداري ـ دراسة 
 48 1429 املاجستري عيد بن أمحد بن عواد البلوي مقارنة

التطبيقات الفقهية لقاعدة ـ الساقط ال يعود ـ يف 
 49 1429 املاجستري سعد بن عمار بن سعد احلقباين فقه األسرة واجلنايات واحلدود والتعازير



الشروط اجلعلية يف عقد اجلعالة وتطبيقاهتا 
 50 1429 املاجستري عبداجمليد بن حممد بن عبدهللا الشويهي املعاصرة

 50 1429 املاجستري عبدالعزيز بن حممد بن عبدهللا الناصر املنافسة التجارية ـ دراسة مقارنة

 51 1429 املاجستري العتيقعبدالعزيز بن عبدهللا  حتقيق كتاب اجملموع فيما هو كثري الوقوع

أحكام خمالفات املكاتب العقارية وعقوباهتا ـ 
 51 1429 املاجستري سامل بن راشد بن عمران املطريي دراسة مقارنة

حتقيق كتاب اجملموع فيما هو كثري الوقوع للشيخ 
عبدالرمحن بن عبدهللا أبابطني ـ من أول باب الربا 

 51 1429 املاجستري عبدالعزيز بن عبدهللا بن محدالعتيق إىل هناية باب السبق واملناضلة

محاية األداب العامة من خالل الضبط اإلداري  
 51 1429 املاجستري عبدالرمحن  بن حممد بن عبدالعزيز  بن سيف ـ دراسة مقارنة

دراسة أمجاعات ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع ـ من 
 52 1429 املاجستري حممد مب منصور بن حممد السفران أول كتاب الطالق إىل هناية كتاب العدة

 53 1429 املاجستري رائد بن إبراهيم بن عبدالرمحن أبو زيد الضوابط الفقهية املتعلقة بقوادح الشهادة

املسائل اليت نص اإلمام الرتمذي يف سننه أن 
العمل عليها عند أهل العلم ـ من أول أبواب 

 54 1429 املاجستري أمحد بن صاحل بن أمحد الصقعيب مجعا ودراسةالصيد حىت أخر أبواب السري ـ 

دراسة إمجاعات ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع ـ  
كتاب الديات ـ كتاب إثبات دية اخلطأ ـ كتاب 

 55 1429 املاجستري مزهر بن مربوك بن أمحد البارقي القسامة

دراسة إمجاعات ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع ـ من  
 56 1429 املاجستري عبدالوهاب بن علي بن منصور زامل املرتد إىل هناية كتاب الوكالةكتاب 

دراسة إمجاعات ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع ـ من 
 57 1429 املاجستري احلسن بن علي بن إبراهيم الغامدي بداية كتاب الشفعة إىل هناية كتاب الوديعة

 58 1429 املاجستري عبدالواحد بن صاحل السويد األعمالالشروط اجلعلية املتعلقة باألجارة على 



دراسة إمجاعات ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع ـ من 
 59 1429 املاجستري عبداخلالق بن عبدالرمحن القحطاين بداية كتاب الوصايا إىل هناية كتاب النكاح

املسائل اليت نص اإلمام الرتمذي يف جامعة أن 
العلم من بداية كتاب العمل عليها عند أهل 

الطهارة حىت ـ باب يف أفتتاح القراءة باحلمدهلل 
 60 1429 املاجستري بسام بن حممد النجيدي رب العاملني ـ من كتاب الصالة ـ مجعا ودراسة

حتقيق كتاب تيسري الكرمي الواحد يف شرح عقد 
الفرائد وكنز الفوائد للشيخ عبدالرمحن بن ناصر 

قوله ـ الشرط الثالث  بن عبدهللا السعدي من
 61 1429 املاجستري عبداإلله بن حممد التوجيري الويل ـ إىل أخر باب العيوب يف النكاح

التطبيقات الفقهية لقاعدة ـ األصل يف العقود 
رضا املتعاقدين وموجبه.ا هوما أوجباه على 

 62 1429 املاجستري ياسر بن عبدالعزيز العتيق نفسيهما بالتعاقد يف كتاب النكاح

األحكام الفقهية املبنية على الزيادات احلديثية 
 63 1429 املاجستري مقبل بن حممد بن عبدهللا املقبل يف كتاب اللباس والزينة وألدب والدعاء

املمتع يف شرح املقنع للعالمة زين الدين أيب 
الربكات املنجي بن عثمان بن أسعد التنوخي 

هناية باب الدمشقي ـ من باب الضاع إىل 
 64 1429 املاجستري هشام بن إبراهيم بن حممد اليحىي النفقات

املستثنيات الفقهية من قاعدة  البينة على 
املدعي واليمني على من انكر وتطبيقاهتا 

 65 1429 املاجستري عبدالرمحن بن عبدالعزيز حممد املوسى الفضائية

مسائل اإلمام أمحد برواية إبراهيم بن إسحاق 
 67 1429 املاجستري عبدالرمحن بن خلف بن حممد املطلق احلريب



التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسري مغتفر يف 
 68 1429 املاجستري عايض حسن ال عبداهلادي النكاح والطالق

 69 1429 املاجستري امحد عبدالعزيز الشثري صناديق االستثمار العقاري

الوقوع من اول حتقيق كتاب اجملموع فيم هو كثري 
 70 1429 املاجستري عبدهللا حممد العليان كتاب النكاح اىل اخر الكتاب

التطبيقات الفقهية لقاعدة املثبت مقدم على 
 71 1429 املاجستري حسني حسن الفيفي النايف يف املعاوضات املالية

التطبيقات الفقهية لقاعدة ـ اليسري مغتفر ـ يف 
 72 1429 املاجستري غازي بن حممد الثقفيخالد بن  الوقف والوصايا

التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسري مغتفر يف 
 73 1429 املاجستري عمر بن علي بن دخيل العودة الوكالة والشركة واإلجارة

دراسة إمجاعات ابن املنذر يف كتابه ـ اإلمجاع ـ 
 74 1429 املاجستري علي العسكرإبراهيم بن سعد بن  من أول كتاب الفرائض إىل هناية كتاب الوالء

التطبيقات الفقهية لقاعدة ـ ترك االستفصال 
 75 1429 املاجستري حممد بن مبارك بن عبيد القحطاين ينزل منزلة العموم يف املقال ـ يف غري العبادات

 76 1429 املاجستري فواز بن عبدالعزيز بن حيىي السليم زكاة الشخصية االعتبارية وتطبيقاهتا املعاصرة

 77 1429 املاجستري صاحل بن عثمان بن صاحل العثمان االفتيات على اإلمام أو نائبع وأثاره الفقهية

 78 1429 املاجستري هشام بن عبد العزيز بن فهد السعيد تقسيمات العقود وألثار الفقهية املرتتبة عليها

أثر تكرار ارتكاب املوجب للعقوبة التعزيرية 
 79 1429 املاجستري بدر بن عبدهللا بن راشد الديداين القضائيةوتطبيقاته 

إمجاعات ابن حزم يف كتابه ـ مراتب اإلمجاع ـ  
 80 1429 املاجستري عبدالعزيز بن حممد الالحم كتاب احلج

الضوابط الفقهية للتصرفات يف حق الغري ـ مجعا 
 81 1429 املاجستري سعد بن عبدهللا السرب ودراسة

الفقهية للتصرفات يف حق الغري مجعاً الضوابط 
 81 1429 املاجستري سعد بن عبدهللا السرب ودراسة



شرح خمتصر الكرخي أليب احلسني القدوري من 
 246 1429 الدكتوراه عبداحملسن بن عبدهللا بن عثمان الراشد أول كتاب اإلجارات إىل أخر كتاب الرهن

شرح خمتصر الكرخي أليب احلسني القدوري من 
 250 1429 الدكتوراه خالد بن عتيق بن مسفر العتيق أول كتاب الصيام أىل أخر كتاب النكاح

حتقيق كتاب شرح خمتصر الكرخي لأليب احلسني 
القدوري ـ من أول كتاب الصيام إىل أخر كتاب 

 252 1429 الدكتوراه خالد بن عتيق بن مسفر العتيق النكاح

عبدالسالم  القواعد الفقهية عند االمام العز بن
 253 1429 الدكتوراه كمال صادق ياسني )مجعاً ودراسة وتطبيقا(

أثر املخالفات الشرعية والنظامية يف عقود 
 253 1429 الدكتوراه تركي بن حممد بن عبدالرمحن اليحىي الشركات

التطبيقات الفقهية املختلف فيها على قاعدة ـ 
ـ  البينة على املدعي  . واليمني على من أنكر  

   1430 املاجستري أنس بن علي بن عبدهللا السلطان يف املعامالت املالية  دراسة فقهية مقارنة

العقوبات التأديبية يف نظام العمل السعودي ـ 
 1 1430 املاجستري عبدهللا بن عوض بن عبدهللا الشهري دراسة مقارنة

التطبيقات الفقهية لقاعدة ـ الضرر وال ضرار يف 
 2 1430 املاجستري خالد بن عبدالرمحن العرفج الوكالة والشركة واإلجارةأبواب 

دعوى التزوير األصلية يف نظام املرافعات 
 2 1430 املاجستري عبداإلله بن عيسى اخلنني الشرعية ـ دراسة مقارنة

 3 1430 املاجستري عبداجمليد حممد الصاحل ضوابط احلكم بالعرف املصريف

اخلالفية يف كتاب مراتب اإلمجاع دراسة املسائل 
 4 1430 املاجستري عبدالعزيز بن عبداحلميد الفارس البن حزم من باب اإليالء إىل هناية باب الرجعة

الضوابط الفقهية للشروط الصحيحة يف العقود ـ 
 5 1430 املاجستري سليمان بن حممد السالمة مجعا ودراسة

 5 1430 املاجستري نايف ين إبراهيم بن محد املسعد مقارنةالتحكيم بواسطة االنرتنت ـ دراسة 



الكفاية يف الوظيفة العامة يف نظام اخلدمة املدنية 
 6 1430 املاجستري أمحد بن محد بن صطاماالخب السعودي

الضوابط الفقهية يف فسخ عقد البيع ـ مجعا 
 6 1430 املاجستري عبدالعزيز بن إبراهيم بن حممد املزيد ودراسة

خطأ اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري ـ دراسة 
 7 1430 املاجستري أمحد بن حممد بن أمحد اجلوير مقارنة

 7 1430 املاجستري عاصم بن حممد بن عبدالعزيز اللحيدان الضوابط الفقهية يف عقد اإلجارة ـ مجعا ودراسة

إيضاح اخلفيات عند تعارض بينة النفي واإلثبات 
الشرنباليل احلنفي ت: حلسن بن عمار 

هـ ـ حتقيق ودراسة مقارنة باملذاهب 6414
 8 1430 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبداحملسن أل الصقر الدوسري األربعة والنظام

تعليم املرأة يف سياسة التعليم يف اململكة العربية 
 9 1430 املاجستري صاحل بن عبدهللا الدخيل السعودية ـ دراسة مقارنة

إجراءات التنفيذ بالسندات القضائية الوطنية ـ 
 10 1430 املاجستري عبداحلميد بن حممد بن صاحل أبااخليل دراسة مقارنة

املسائل اليت خالف فيها ابن القيم شيخة ابن 
 10 1430 املاجستري فهد بن عاضه  بن عوض النفيعي العتييب تيمية يف غري العبادات ـ مجعا ودراسة

اإلدارة عن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري ـ امتناع 
 11 1430 املاجستري سعد بن عثمان بن ماضي املاضي دراسة مقارنة

 11 1430 املاجستري حممد بن مقبل املقبل األسبقية وأثرها يف احلقوق وتطبيقاهتا املعاصرة

الصعوبات املادية غري املتوقعة يف العقود اإلدارية 
 12 1430 املاجستري بن إبراهيم العجالنزكريا  ـ دراسة مقارنة

 12 1430 املاجستري طارق بن علي العريين الضوابط الفقهية املتعلعة بالوكالة ـ مجعا ودراسة

 13 1430 املاجستري بندر بن عبدهللا بن عبدالرمحن التميمي الشروط اجلعلية يف الوقف والوصايا

 14 1430 املاجستري خالد العثمانسلمان بن  حقوق اجملين عليه يف جرائم احلدود

 16 1430 املاجستري يزيد بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز الفياض أحكام تعبري الرؤيا



 17 1430 املاجستري عبدهللا بن إبراهيم بن عبدهللا البسام الضوابط الفقهية املتعلقة بالقرض ـ مجعا ودراسة

 18 1430 املاجستري عبدالرمحن بن متيم بن سعد الزعري مفردات اإلمام أيب حنيفة يف كتاب الوقف

التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع يف 
 19 1430 املاجستري يوسف بن موسى بن سليمان الدويش اجلنايات والديات واحلدود

التطبيقات الفقهية لقاعدة احلاجة تنزل منزل 
 20 1430 املاجستري حممد عبدهللا القرين مرعي الضرورة يف اجلنايات والديات واحلدود والتعزيز

قاعدة محك احلاكم ال يزيل الشيءعن صفته ـ 
 21 1430 املاجستري عبدهللا بن حممد بن عبدهللا اهلوميل وتطبيقاهتا الفقهية يف فقه األسرة والقضاء

الضوابط الفقهية يف فقه اإلسرة عند ابن دقيق 
العيد يف كتابه إحكام األحكام شرح عمدة 

 22 1430 املاجستري عبداحملسن بن ناصر بن حممد السويدان األحكام ـ مجعا وتوثيقا ودراسة

 23 1430 املاجستري حممد بن عمر الربيعان الضوابط الفقهية املتعلقة بالقبض يف العقود

تقدير الغبطة واملصلحة يف الوقف وأموال القصر 
 24 1430 املاجستري عبدالرمحن الشهراينعبدالعزيز بن فاهد بن  ـ يف الفقه والنظام

إمجاعات ابن حزم يف كتابه مراتب اإلمجاع ـ  
 25 1430 املاجستري فارس بن حممد بن راجي احلريب كتاب اجلهاد ـ مجعا ودراسة

 26 1430 املاجستري عويض ين عليان علي املطريي حساب املسائل الفرضية بالطرق  الرياضية

كتابه مراتب اإلمجاع ـ  إمجاعات ابن حزم يف  
 27 1430 املاجستري حممد بن حامت الشمري كتاب البيوع ـ مجعا ودراسة

 28 1430 املاجستري عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز العنقري األحكام الفقهية املتعلقة بالشرب

الضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد يف كتابه 
إىل إحكام األحكام من أول كتاب القصاص 

 29 1430 املاجستري إبراهيم بن حممد بن علي العتييب هناية كتاب القضاء مجعا ودراسة

الضوابط الفقهية يف خيار اجمللس والشرط 
 31 1430 املاجستري حممد بن سعود بن علي احلسن واالتدليس والغنب ـ مجعا ودراسة

األحكام الفقهية املتعلقة بالفقراء واملساكني 
 32 1430 املاجستري شاكر بن حممد عتيق القضائيةوتطبيقاهتا 



إمجاعات ابن حزم يف كتابه ـ مراتب اإلمجاع يف  
 33 1430 املاجستري تركي بن حممد بن عبدهللا احلقباين الدوسري كتايب الشهادات والدعاوى

 34 1430 املاجستري عبدهللا بن خالد بن عثمان احلماد األحكام الفقهية املتعلقة بالقصص

مفردات اإلمام أيب حنيفة يف الرهن والصلح 
 36 1430 املاجستري رشيد نونو والعارية واللقطة واللقيط

حاجة فسخ النكاح إىل حكم احلاكم وتطبيقاته 
 37 1430 املاجستري علي بن حممد بن أمحد الفريح القضائية

الضوابط الفقهية يف السبق واجلعالة ـ مجعا 
 38 1430 املاجستري الدوسريياسر بن راشد  ودراسة

الفروق الفقهية بني اإلجارة واجلعالة وتطبيقاهتا 
 39 1430 املاجستري حممد بن إبراهيم بن عبدالرمحن الشاوي املعاصرة

 40 1430 املاجستري علي بن عبده بن مشاري احلكمي الضوابط الفقهية يف الرضاع

حسام احلكام احملني لصد البغاة املعتدين عن 
أوقاف املسلمني للشيخ حسن بن عمار 

 41 1430 املاجستري أمحد بن عبدالباقي املسلم الشرنباليل احلنفي ـ حتقيقا ودراسة

بسط املقالة يف حتقيق تأجيل وتعليق الكفالة 
للشيخ حسن بن عمار الشرنباليل احلنفي ـ حتقيقا 

 42 1430 املاجستري خالد بن هنار بن عبدالرمحن السعد ودراسة

املسائل اليت علل فيها احلنابلة احلكم ب خروجا 
من اخلالف يف املعامالت املالية وفقه األسرة ـ 

 43 1430 املاجستري أنس بن عادل اليتامي مجعا ودراسة

أحكام الوصي يف نظام املرافعات الشرعية ـ 
 49 1430 املاجستري عمر بن حسن بن علي النحيلي عسريي دراسة مقارنة

 49 1430 املاجستري طارق بن طالل بن حمسن عنقاوي الربء من املرض يف غري العباداتأثر رجاء 

التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئمة ـ 
من أول مسألة ترتيب الصالة حىت هناية مسألة 

وجوب اجلمعة على العبد ـ للقاضي أيب يعلى 
 255 1430 الدكتوراه عبدالعزيز الفريححممد بن فهد بن  حممد بن احلسني بن الفراء

 1 1431 املاجستري مساعد بن حممد بن مبارك اجلوفان أحكام إصدار األوامر القضائية



 2 1431 املاجستري عبدهللا بن خالد بن عبدهللا القاسم ضوابط التمويل االستهالكي ـ دراسة مقارنة

 

 


