كلية الشريعة وأصول الدين

وكالة الكلية للدراسات العليا

الرسائل العلمية

برنامج الأنظمة

رسائل الدكتوراه املسجلة يف ختصص ( األنظمة )
اتريخ

اتريخ

م

عنوان الرسالة

الطالب

املشرف

التسجيل

املناقشة
1438ه

1

آاثر الرهن العقاري يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي

سلطان انعم العمري

د .حممد أنور عبدالعال

1436هـ

2

اجلزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليها يف النظام اإلداري السعودي
(دراسة حتليلية تطبيقية مقارنة ابلفقه اإلسالمي)

علي موسى فقيهي

د .حممد السانوسي

1436هـ

1438ه

3

ضماانت املتعاقد يف مواجهة اإلدارة يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي

مبارك أمحد ااحاريي

د .حممد علي عكاز

1436هـ

-

(دراسة أتصيلية مقارنة)

4

فسخ العقد اإلداري وآاثره يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي دراسة مقارنة

عبدالرمحن عبداحملسن البدر

د .حممد أمحد حلمي

1436هـ

1438ه

5

السلطة التقديرية لقاضي التنفيذ يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي دراسة مقارنة

حيىي حسني ااحريب

أ .د .حممد إبراهيم الغامدي

1436ه

-

6

التنفيذ القضائي لألوراق التجارية يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي

خالد حممد األمحري

د .علي حممد الصياد

1436هـ

-

7

استيفاء ااحقوق يف مسائل األحوال الشخصية دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه

عبدهللا أمحد املازين

د .حممد أنور عبدالعال

1436ه

-

كلية الشريعة وأصول الدين

وكالة الكلية للدراسات العليا

الرسائل العلمية

برنامج الأنظمة

اإلسالمي
8

النطاق النظامي والفقهي اللتزامات املتعاقد مع اإلدارة واجلزاءات املرتتبة على اإلخالل
هبا

حممد سعيد آل ظفران

د .حممد علي عكاز

1437هـ

-

9

القيود الواردة على سلطة احملقق اجلنائي يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي
(دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي).

موسى علي الفيفي

د .عبدالفتاح هبيج

1437هـ

-

10

الشرط االستثنائي وتطبيقاته يف العقود اإلدارية يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي

حسن حسني آل سليمان

د .حممد أمحد حلمي

1437هـ

-

11

الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة يف العقود اإلدارية
(دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه اإلسالمي)

عبداإلله حممد الشهراين

د .حممد علي عكاز

1437هـ

-

12

املسؤولية اجلنائية عن جرائم الشركات يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي

حسن عبدربه الزهراين

د .شحاته عبد املنطلب

1437هـ

-

13

املسؤولية اجلنائية عن األفعال غري املشروعة يف عمليات تداول األوراق املالية يف النظام

سليمان عبدالعزيز امليمان

د .شحاته عبد املنطلب

1437هـ

-

السعودي مقارانً ابلفقه اإلسالمي

14

ااحماية اجلنائية للجمعيات األهلية يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي

حاصل معدي األمحري

د .شحاته عبد املنطلب

1438هـ

-

15

حتول الشركات وتعديلها يف النظام السعودي (دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي).

عبدهللا أمحد آل حيىي

د .علي حممد الصياد

1438هـ

-

كلية الشريعة وأصول الدين

وكالة الكلية للدراسات العليا

الرسائل العلمية

برنامج الأنظمة

رسائل املاجستري املسجلة يف ختصص ( األنظمة )
اتريخ

اتريخ

م

عنوان الرسالة

اسم الطالب

اسم املشرف

التسجيل

املناقشة
1430هـ

1

القيود الواردة على حق العمل لألجنيب يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي

حممد علي حممد القرين

د  .حممد حممد سيد عامر

1429هـ

2

املسئولية اإلدارية يف حالة انعدام اخلطأ يف النظام اإلداري والفقه اإلسالمي

حسني إبراهيم حممد
يعقوب

د  .حممد علي عطا هللا

1429هـ

1431هـ

3

ااحماية الشرعية والنظامية للموظف العام ( دراسة مقارنة )

حممد سعيد آل ظفران

د  .حممد أنور

1429هـ

1431هـ

4

التعسف يف استعمال السلطة يف النظام اإلداري السعودي والفقه اإلسالمي

خالد علي حيىي آل كليب

د  .حممد علي عطا هللا

1429هـ

1431هـ

5

ضماانت الوفاء حبقوق العمال يف الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي

سلطان انعم سلطان

د  .حممد أنور عبدالعزيز

1429هـ

1431هـ

6

ضماانت حقوق العاقدين يف بيع التقسيط
( دراسة فقهية مقارنة بنظام بيع التقسيط يف اململكة العربية السعودية )

العمري
حيىي بن حسن حيىي
ااحريب

د  .حممد علي عطا هللا

1429هـ

1431هـ

كلية الشريعة وأصول الدين

وكالة الكلية للدراسات العليا

الرسائل العلمية

برنامج الأنظمة
عبدهللا أمحد حيىي املازين

د .حممد أنور عبدالعزيز

1429هـ

1431هـ

7
8

أحكام التفتيش يف نظام العمل السعودي مقارانً ابلفقه اإلسالمي

د .حممد النشار

1429هـ

1431هـ

السرقة املعلوماتية وعقوبتها وطرق الوقاية منها (دراسة مقارنة بني النظام
والفقه).

حممدأمحد مكدي

1430هـ

1433هـ

9

صناديق االستثمار التعاوين يف اململكة العربية السعودية (دراسة مقارنة ابلفقه
اإلسالمي).

عبدالكرمي عبدالرمحن أاب
حسني

د .حممد حممد السيد عامر

1432هـ

10

ضماانت حقوق املؤمن له لدى شركات التأمني التعاوين يف النظام السعودي خالد حممد أمحد األمحري
والفقه اإلسالمي

د .حممد إبراهيم الغامدي

1430هـ

1432هـ

11

ااحماية النظامية للملكية الفكرية (دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي).

حاصل معدي األمحري

د .حممد املدخلي

1430هـ

12

حظر األسلحة الكيميائية يف القانون الدويل والنظام السعودي والفقه
اإلسالمي

حممد سعيد آل جبهان

د .حممد حلمي
د .حممد حممد السيد عامر

1431هـ

1432هـ

(دراسة مقارنة).
13

أداء الواجب والتجاوز فيه وأير ذلك على املسئولية
(دراسة مقارنة بني النظام والفقه اإلسالمي).

عبدهللا بن أمحد آل حيىي

د .حممد فتح هللا النشار

1431هـ

1433هـ

14

أير العوارض الطارئة على الدعوى اجلنائية يف مرحلة احملاكمة
(دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه اإلسالمي).

علي حممد هجري

د .شحاته عبداملنطلب

1431هـ

1433هـ

كلية الشريعة وأصول الدين

وكالة الكلية للدراسات العليا

الرسائل العلمية

برنامج الأنظمة

15

أير العوارض الطارئة على تنفيذ ااحكم اجلنائي
(دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه اإلسالمي).

عبدهللا حممد سعيد
الشهراين

د .عبدالفتاح هبيج

1431هـ

1433هـ

16

التحكيم يف العقود اإلدارية يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي (دراسة

حسن حسني آل سلمان

د .حممد علي عطا هللا

1431هـ

1432هـ

مقارنة)

17

الظروف الشخصية املشددة للعقوبة يف نظام مكافحة املخدرات واملؤيرات
العقلية يف السعودية

موسى علي الفيفي

د .حممد حممد سيد عامر

1431هـ

1432هـ

18

ااحماية اجلنائية للمرأة يف مرحليت التحقيق واحملاكمة
(دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه اإلسالمي).

حسن عبدربه الزهراين

د .عبدالفتاح هبيج

1431هـ

1433هـ

19

الظروف املوضوعية املشددة للعقوبة يف جرائم املخدرات
(دراسة فقهية مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي).

حممد بن أمحد األسلمي

د .شحاته عبداملنطلب

1432هـ

1434هـ

20

القيود الواردة على أتديب العامل يف نظام العمل السعودي (دراسة مقارنة
ابلفقه اإلسالمي)

ماجد حممد علي
القحطاين

د .علي حممد الصياد

1432هـ

1434هـ

21

التناسب بني املخالفة التأديبية للموظف العام والعقوبة التأديبية
(دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه اإلسالمي).

علي موسى علي فقيهي

د.حممد علي عطا هللا

1432هـ

1433هـ

كلية الشريعة وأصول الدين

وكالة الكلية للدراسات العليا

الرسائل العلمية

برنامج الأنظمة

 22املواعيد واألحكام املتعلقة هبا يف نظام املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل
(دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي).

عبد اإلله بن سعيد بن
أمحد الشهراين

د.حممد علي عطا هللا

1432هـ

1433هـ

 23املنازعات الناشئة عن االستثمار األجنيب ووسائل تسويتها يف النظام السعودي
والفقه اإلسالمي

منصور بن صاحل ااحريب

د.حممد السانوسي

1432هـ

1433هـ

24

االستثناءات الواردة على مبدأ املشروعية يف النظام اإلداري السعودي (دراسة
مقارنة).

انصر بن مناع بن حممد
القرين

د.حممد علي عطاهللا

1433هـ

1434هـ

25

ضريبة الدخل يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي

عبد هللا بن حيىي اخلميس

د.حممد السانوسي

1433هـ

1434هـ

26

ضماانت منع الفساد اإلداري يف الوظيفة العامة يف النظام السعودي والفقه

أمحد بن عبد هللا بن

د.حممد علي عطا هللا

1432هـ

1434هـ

اإلسالمي

هادي آل سفران

27

التنازل عن الدعوى اجلنائية وأيره يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي

حممد جابر درويش
القحطاين

د .عبدالفتاح هبيج

1433هـ

1435هـ

28

حسن النية وأيره يف عقود الشركات التجارية يف النظام السعودي والفقه
اإلسالمي

صاحل حممد اهلمامي

د .علي حممد علي الصياد

1433هـ

1435هـ

(دراسة مقارنة).

كلية الشريعة وأصول الدين

وكالة الكلية للدراسات العليا

الرسائل العلمية

برنامج الأنظمة

29

ااحماية الدبلوماسية لرعااي الدولة يف اخلارج
(دراسة مقارنة بني القانون الدويل والفقه اإلسالمي).

أمحد حممد خلوي موكلي

30

املسؤولية اجلنائية ألعضاء البعثات الدبلوماسية ومدى حتقيقها ملبدأ العدالة

حسن عبدهللا علي ااحريب

31

اجلنائية
(دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي)
الظروف الشخصية املخففة واملسقطة للعقوبة يف نظام مكافحة املخدرات

د .شحاته عبداملنطلب
أ .د  .سيد حسن د.

1434هـ

1435هـ

1434هـ

1437هـ

عبدالفتاح
عبدالصابر
علي عطية أمحد الزهراين

د .عبدالفتاح هبيج

1434هـ

-

واملؤيرات العقلية السعودي (دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي).

32

الرقابة القضائية على العيوب املوجبة إللغاء القرارات اإلدارية
(دراسة فقهية مقارنة ابلنظام اإلداري السعودي).

سعيد مسفر اخلضران
الشهراين

د .حممد علي عكاز

1434هـ

1437هـ

33

حظر الواردات التجارية وتقييدها (دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه
اإلسالمي).

حافظ حممد أبو مشلة
ااحكمي

د .علي عبده حممد علي

1434هـ

1436هـ

34

الرعاية االجتماعية للسجناء واملفرج عنهم وأسرهم (دراسة فقهية مقارنة
ابلنظام السعودي).

سفر موسى مانع األمحري

د .حممد أمحد حلمي

1434هـ

1437هـ

حيىي انصر آل الرزيين

د  .حممد إبراهيم

1434هـ

1437هـ

 35حقوق الراهن واملرهتن يف نظام الرهن العقاري السعودي (دراسة مقارنة ابلفقه
اإلسالمي).

د .حممد عبدالوهاب

كلية الشريعة وأصول الدين

وكالة الكلية للدراسات العليا

الرسائل العلمية

برنامج الأنظمة

36

ااحماية النظامية ألجور العمال (دراسة فقهية مقارنة).

حممد عبدالرمحن طالع
القحطاين

د .حممد أنور عبدالعزيز

1434هـ

1437هـ

37

منازعات تنفيذ عقد اإلنشاءات العامة ووسائل تسويتها وآاثرها يف النظام

فهد جابر آل سامل

د .حممد علي عكاز

1435هـ

1437هـ

السعودي والفقه اإلسالمي

38

خمالفات ممارسي األلعاب الرايضية املاسة ابلعرض والبدن
(دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي).

موسى حممد أمحد
عسريي

د .عبدالفتاح هبيج

1435هـ

1437هـ

39

التدخل الدويل العسكري وأيره على سيادة الدولة
(دراسة مقارنة بني القانون الدويل والفقه اإلسالمي).

ااحسن علي حسني

د .حممد السانوسي
د .علي حممد علي

1435هـ

1438ه

40

انتهاء خدمة املوظف العام بسبب اإلدارة أو املوظف وآاثرها يف النظام
السعودي والفقه اإلسالمي

تركي هادي منصور
القحطاين

د .حممد أمحد حلمي

1435هـ

1437هـ

41

ضوابط الصيد الربي ومحايته يف النظام السعودي (دراسة مقارنة ابلفقه

انيف خزام حممد

د .حممد حسن عبدالوهاب

1435هـ

1437هـ

اإلسالمي).

الشهراين

42

اآلاثر املرتتبة على إقامة األجانب يف اململكة العربية السعودية
(دراسة فقهية مقارنة ابلنظام السعودي).

عبدالرمحن سعد عبوش
العمري

د .علي حممد الصياد

1435هـ

1437هـ

43

ااحوكمة اإلدارية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية وأتصيلها يف الفقه
اإلسالمي

علي عبدهللا األمحري

د .حممد السانوسي

1435هـ

-

كلية الشريعة وأصول الدين

وكالة الكلية للدراسات العليا

الرسائل العلمية

برنامج الأنظمة

44

جرائم إساءة املعاملة يف نظام ااحماية من اإليذاء (دراسة مقارنة ابلفقه
اإلسالمي).

حممد حسن معيض

د .شحاته عبداملنطلب

1436هـ

1437هـ

45

القصور يف تسبيب األحكام القضائية وأيره على ااحكم يف نظام املرافعات

سعد مشبب األمحري

د .شحاته عبداملنطلب

1436هـ

1437هـ

الشرعية
(دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي).

46

التجنس ابجلنسية السعودية وآاثره (دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي).

أمحد حممد الزايدي

د .أمين فتحي حممد

1436هـ

-

47

اآلاثر املرتتبة على عقد الوكالة التجارية
(دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي).

عبدهللا أمحد الفيفي

د.علي حممد الصياد

1436هـ

-

48

القيود الواردة على حرية التعاقد العتبارات إنسانية يف نظام العمل السعودي

علي جابر آل هيصم

د .أمين فتحي حممد

1436هـ

-

والفقه اإلسالمي

49

ضوابط الصيد البحري ومحايته يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي

جابر عيسى عسريي

د .حيىي حممد اخلاليلة

1436هـ

-

50

جرمية التهريب اجلمركي يف ضوء نظام اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون

عيسى علي الفيفي

د .حممد السانوسي

1436هـ

-

اخلليجي
(دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي).
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 51االختصاص القضائي النوعي يف نظام املرافعات الشرعية (دراسة مقارنة ابلفقه
اإلسالمي).
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سعود سعيد القحطاين

د .حممد حسن عبدالوهاب

1436هـ

-

52

مبدأ الضمان العام يف النظام السعودي (دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي).

حيي سليمان فايع

د .حممد حسن عبدالوهاب

1436هـ

-

53

أحكام االعرتاض على ما يصدره القاضي أيناء نظر الدعوى يف نظام
املرافعات الشرعية السعودي

صاحل عبدالرمحن الشريف

د .حيىي اخلاليلة

1436هـ

-

54

األحكام النظامية والفقهية املرتتبة على امتناع املوظف العام عن تنفيذ

وليد علي دغريري

د .حممد علي عكاز

1436هـ

-

القرارات اإلدارية وااللتزامات العقدية

55

أسباب انقضاء الرهن العقاري يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي

إبراهيم حممد الغامدي

د .حممد أنور عبدالعال

1436هـ

-

56

احملررات العرفية واملسؤولية اجلنائية املرتتبة على عدم حفظها يف النظام

أنس حممد الشهري

د .حيىي حممد اخلاليلة

1436هـ

-

السعودي والفقه اإلسالمي

57

ااحماية النظامية والشرعية خلدم املنازل (دراسة مقارنة بني النظام السعودي
والفقه اإلسالمي).

مبارك محود آل شري

د .أمين فتحي حممد

1436هـ

-

58

إجراءات وضماانت التحقيق اإلداري يف املخالفات التأديبية (دراسة مقارنة
بني النظام السعودي والفقه اإلسالمي).

عبدالرزاق عبدهللا ااحازمي

د .حممد فؤاد رشاد

1437هـ

-
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59

الشروع يف اجلرمية يف النظام السعودي (دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي).

60

أحكام رهن املشاع يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي

حيىي عبدالرحيم أبو عطرة

61

عدول اجلاين عن إمتام جرميته واآلاثر املرتتبة عليه يف النظام السعودي مقارانً
ابلفقه اإلسالمي

إبراهيم أمحد أبو مجيلة

د .حممد فؤاد رشاد

62

املسؤولية اجلنائية لقائد الطائرة (دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه
اإلسالمي).

عبدالعزيز أمحد عسريي

د .عبدالفتاح هبيج

1437هـ

63

مسؤولية الشركة عن أعمال املدير جتاه الغري يف النظام التجاري السعودي
مقاران ابلفقه اإلسالمي

معيض جابر القحطاين

د .علي حممد الصياد

1437هـ

-

64

االستثناءات الواردة على أصول املرافعات الشرعية السعودي مقارانً ابلفقه

عبدهللا علي حسن

د .علي عبده حممد

1437هـ

-

65

املسامهة اجلنائية يف جرائم التزوير (دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه
اإلسالمي).

اإلسالمي

د .شحاته عبداملنطلب

1437هـ

-

د .عبود بن علي درع

1437هـ

-

1437هـ

-

العمري
حممد حسني ااحطم

د .عبدالفتاح هبيج

1438هـ

-

كلية الشريعة وأصول الدين
الرسائل العلمية

وكالة الكلية للدراسات العليا
برنامج الأنظمة

