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رسائل الدكتوراه املسجلة يف ختصص ( الفقه )
م

عنوان الرسالة

الطالب

املشرف

1

العقد الطيب (دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية).

مساعد عبدالرمحن القحطاين

أ .د .حممد إبراهيم الغامدي

1436ه

2

احلوائل الطبية املستجدة حقيقتها وأحكامها (دراسة فقهية مقارنة).

عادل سعد احلارثي

أ.د .حممد مجيل املصطفى

1437هـ

-

3

احمليط الرضوي لرضي الدين حممد بن حممد السرخسي من بداية املخطوط إىل هناية

عايض ذيب القحطاين

أ.د .عبدالرمحن اجلرعي

1437ه

-

4
5
6

كتاب احليض (حتقيقاً ودراسة).

احمليط الرضوي لرضي الدين حممد بن حممد السرخسي من أول كتاب النكاح إىل هناية
كتاب التدبري (حتقيقاً ودراسة).

احمليط الرضوي لرضي الدين حممد بن حممد السرخسي من أول كتاب املكاتب إىل هناية
كتاب املفقود (حتقيقاً ودراسة)
احمليط الرضوي لرضي الدين حممد بن حممد السرخسي من أول كتاب احلج إىل هناية
كتاب الصرف (حتقيقاً ودراسة).

هزاع زهري الشهري

أ.د .عبدالرمحن اجلرعي

اتريخ

اتريخ

التسجيل

املناقشة
-

1437هـ

-

سامل سعيد حرفوف

أ.د .عبدالرمحن اجلرعي

1437هـ

-

علي عبدهللا القرين

أ.د  .عبدالرمحن اجلرعي

1437هـ

-

كلية الشريعة وأصول الدين
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7
8
9

احمليط الرضوي لرضي الدين حممد بن حممد السرخسي من أول كتاب الدعوى يف
النسب إىل هناية كتاب الوكالة (حتقيقاً ودراسة).

احمليط الرضوي لرضي الدين حممد بن حممد السرخسي من أول كتاب الشركة إىل هناية
كتاب القسمة (حتقيقاً ودراسة).

احمليط الرضوي لرضي الدين حممد بن حممد السرخسي من أول كتاب الكفالة إىل هناية
كتاب احلدود (حتقيقاً ودراسة).

10

احمليط الرضوي لرضي الدين حممد بن حممد السرخسي من أول كتاب السرقة إىل هناية
كتاب الفرائض (حتقيقاً ودراسة).

12

احمليط الرضوي لرضي الدين حممد بن حممد السرخسي من أول كتاب اإلجارة إىل هناية

11

احمليط الرضوي لرضي الدين حممد بن حممد السرخسي من أول كتاب الوديعة إىل هناية
كتاب األضحية (حتقيقاً ودراسة).
كتاب الدعوى (حتقيقاً ودراسة).

برنامج الفقه
سلمان حيىي الودعاين

د  .سعد األمسري

1438هـ

-

سيف سعيد املطريي

د .سعد األمسري

1438هـ

-

عبدهللا حممد الزهراين

أ .د .حممد إبراهيم الغامدي

1438ه

-

مساعد موسى الزهراين

د .أمحد حممد الغامدي

1438هـ

-

ظافر مسعود عدرج

د .أمحد حممد الغامدي

1438هـ

-

خالد بشري معافا

د .سعد األمسري

1438هـ

-

كلية الشريعة وأصول الدين
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رسائل املاجستري املسجلة يف ختصص ( الفقه )
م

عنوان الرسالة

اسم الطالب

اسم املشرف

1

إمجاعات ابن حجر الفقهية من خالل كتابه فتح الباري من أول كتاب الوضوء إىل آخر

علي عبدهللا حممد القرين

د  .حممد مجيل حممد املصطفى

االعتكاف  -مجعاً ودراسة

اتريخ

اتريخ

التسجيل

املناقشة

1429هـ

1431هـ

2

إمجاعات ابن حجرالفقهية من خالل كتابه فتح الباري من أول البيوع إىل هناية
النفقات-مجعا ودراسة.

سعيد بن فايز االكليب

أ.د.حممد مجيل حممد املصطفى

1429

1432هـ

3

اخلربة الطبية وأثرها يف اإلثبات دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية .

مساعد بن عبدالرمحن علي آل
جابر

أ.د .عبدالرمحن اجلرعي
أ .د  .سعيد أبو عشي

1429

1432هـ

4

أحكام آابر املياه يف الفقه اإلسالمي

هزاع زهري الشهري

أ.د.حممد بن منصور مدخلي

1430هـ

1432هـ

5

اختيارات اإلمام أيب اخلطاب الفقهية اليت خالف فيها املعتمد من املذهب يف العبادات
مجعا ودراسة

عايض ذيب القحطاين

أ.د.حممد إبراهيم الغامدي

1430هـ

1432هـ

6

اختيارات اإلمام أيب اخلطاب الفقهية اليت خالف فيها املعتمد من املذهب يف املعامالت
املالية مجعا ودراسة

نبيل صالح انجي الردادي

د.عبود بن علي درع

1430هـ

1432هـ

كلية الشريعة وأصول الدين
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7

اختيارات اإلمام أيب اخلطاب يف فقه األسرة واجلناايت واألميان والنذور واألطعمة
والقضاء دراسة فقهية مقارنة

انصر بن مبارك آل مشالن

د  .عبود بن علي درع

1431هـ

1434هـ

8

إمجاعات ابن حجر الفقهية من كتابه فتح الباري من أول كتاب األطعمة إىل هناية
الكتاب

عبد هللا حممد الزهراين

د  .حممد مجيل املصطفى

1431هـ

1435هـ

9

املسائل الفقهية اليت افرتق فيها احلكم داينة عن احلكم قضاء واآلاثر املرتتبة عليه دراسة

إميان حممد علي آل مشحم

د .علي حسني سوادي

1431هـ

1435هـ

مقارنة

10

أثر التأخري يف العبادات

علي أمحد احلارثي

أ  .د .عبدالرمحن اجلرعي

1432هـ

1435هـ

11

أحكام نيابة املرأة عن الغري يف الفقه اإلسالمي

عطرة بنت علي حممد

د .علي حممد علي

1432هـ

1434هـ

12

عمدة احملتاج إىل كتاب املنهاج البن امللقن من كتاب الصلح إىل كتاب الشركة دراسة

عبد هللا بن حيىي بن حسن األمري

د .علي حسني سوادي

1432هـ

1434هـ

وحتقيقا

13

املسائل الطبية املستجدة يف الطهارة دراسة فقهية مقارنة

عادل بن سعد سرت هللا احلارثي

14

األحكام الفقهية املتعلقة ابألعضاء البشرية املقطوعة

إبراهيم بن هادي آل زيلع

د  .عبدالرمحن اجلرعي

1432هـ

1434هـ

د  .بدر الغامدي
أ  .د  .حممد بن إبراهيم
الغامدي

1433هـ

1435هـ

كلية الشريعة وأصول الدين
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15

الشرط املخالف ملقتضى العقد .

سامل عقيل شيبان الراشدي

16

جناية املرأة واجلناية عليها يف الفقه اإلسالمي

سلمى حسن أبو عالم

د .حممد حممد سيد عامر

17

أثر التأخري يف أحكام األسرة من أول النكاح إىل آخر النفقات

موضي آ ل برمان

د  .علي حممد علي

1433هـ

18

املستجدات الطبية وأثرها يف الصالة واجلنائز واحلج

العنود بنت عبده دغريري

أ  .د  .حممد مجيل املصطفى

1433هـ

1436هـ

19

املستجدات الطبية وأثرها يف أحكام اجلناايت واحلدود

أماين سرور حممد الشهراين

د  .حممد حلمي
د .بدر الغامدي

1433هـ

1435هـ

20

األحكام املتعلقة ابجمللس يف الفقه اإلسالمي يف غري العبادات واملعامالت

حممد سعيد القرين

د .عبدالفتاح عبدالصابر أمحد

1434هـ

1435هـ

21

اجلناايت املهدرة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا املعاصرة

حممد علي جربان آل زريب

أ  .د  .عبدالرمحن اجلرعي

1434هـ

1436هـ

22

أحكام الرفقة يف الفقه اإلسالمي

عبدهللا حممد آ ل زيلع

د .عبدالفتاح عبدالصابر أمحد

1434هـ

1435هـ

23

األحكام الفقهية املتعلقة ابلكوارث

حيي بن جابر عبدهللا محدي

د .سعد بن علي األمسري

1434هـ

1435هـ

24

املسائل اليت نفي فيها اخلالف يف املذهب احلنبلي من كتاب الطهارة إىل ابب املسح
على اخلفني (مجعاً ودراسة).

هيفاء بنت اخلديدي العتييب

أ.د .حممد بن منصور املدخلي

1434هـ

1437هـ

نورة بنت أمحد الغامدي

أ.د.حممد بن منصور املدخلي

1434هـ

25

املسائل اليت نفي فيها اخلالف يف املذهب احلنبلي من أول ابب نواقض الوضوء إىل آخر
ابب احليض (مجعاً ودراسة)

أ .د .حممد الغامدي

1433هـ

1435هـ

1433هـ

1434هـ
1436هـ

-

كلية الشريعة وأصول الدين
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26
27
28
29
30
31
32

برنامج الفقه

املسائل اليت نفي فيها اخلالف يف املذهب احلنبلي من أول كتاب الصالة إىل هناية ابب
سجود السهو (مجعاً ودراسة).

عائشة بنت حسن أمحد الفيفي

د .مرعي بن عبدهللا الشهري

1434هـ

-

املسائل اليت نفي فيها اخلالف يف املذهب احلنبلي من أول ابب صالة التطوع إىل هناية

حنان بنت علي الفيفي

د .مرعي بن عبدهللا الشهري

1434هـ

-

صالة االستسقاء (مجعاً ودراسة).

املسائل اليت نفي فيها اخلالف يف املذهب احلنبلي من أول كتاب اجلنائز إىل هناية ابب
زكاة عروض التجارة (مجعاً ودراسة).
املسائل اليت نفي فيها اخلالف يف املذهب احلنبلي من أول ابب زكاة الفطر إىل هناية
ابب املواقيت (مجعاً ودراسة).

املسائل اليت نفي فيها اخلالف يف املذهب احلنبلي من ابب اهلدي واألضاحي إىل هناية
ابب اجلهاد (مجعاً ودراسة).

املسائل اليت نفي فيها اخلالف يف املذهب احلنبلي من بداية ابب القراض إىل هناية ابب
احلجر (مجعاً ودراسة).
التوسط والفتح بني الروضة والشرح  ،أمحد بن محدان األذرعي من أول كتاب الضمان
إىل هناية كتاب الوكالة (دراسة وحتقيقاً).

 33التوسط والفتح بني الروضة والشرح  ،أمحد بن محدان األذرعي من أول كتاب احلجر إىل

خلود علي الشهري

د .مرعي عبدهللا الشهري

1436هـ

-

عائشة علي آل مفرح

د .حممد مجيل املصطفى

1437هـ

-

مرمي سلطان العمري

د .علي حممد علي

1437هـ

-

عائشة جار هللا آل مشهور

د .مرعي عبدهللا الشهري

1437هـ

-

سعيد بن سعد القحطاين

أ.د  .حممد مجيل املصطفى

1435هـ

-

فيصل بن يوسف احلريب

د .عبود علي درع

1435هـ

1437ه

كلية الشريعة وأصول الدين
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هناية كتاب احلوالة (دراسة وحتقيقاً).

34
35
36
37

التوسط والفتح بني الروضة والشرح  ،أمحد بن محدان األذرعي من أول املساقاة إىل
الباب الثاين من حكم اإلجارة الصحيحة (دراسة وحتقيقاً).

التوسط والفتح بني الروضة والشرح  ،أمحد بن محدان األذرعي من أول كتاب التفليس
إىل هنايته (دراسة وحتقيقاً).

التوسط والفتح بني الروضة والشرح  ،أمحد بن محدان األذرعي من أول كتاب اإلقرار إىل
هنايته (دراسة وحتقيقاً).

التوسط والفتح بني الروضة والشرح  ،أمحد بن محدان األذرعي من أول كتاب العارية إىل
آخر كتاب الغصب (دراسة وحتقيقاً).

التوسط والفتح بني الروضة والشرح  ،أمحد بن محدان األذرعي من أول كتاب البيوع إىل
38
هناية ابب تفريق الصفقة (دراسة وحتقيقاً).
التوسط والفتح بني الروضة والشرح  ،أمحد بن محدان األذرعي من أول كتاب البيوع إىل
39
هناية ابب تفريق الصفقة (دراسة وحتقي ًقا)
40
41

التوسط والفتح بني الروضة والشرح  ،أمحد بن محدان األذرعي من أول كتاب الرهن إىل
هنايته (دراسة وحتقيقاً).

التوسط والفتح بني الروضة والشرح  ،أمحد بن محدان األذرعي من أول الباب الثاين يف

برنامج الفقه
حممد عبدهللا آل الورد

د .عبدالفتاح عبدالصابر

1436هـ

-

حممد أمحد آل منيع

د .عبدالفتاح عبدالصابر

1436هـ

-

انيف حممد الذروي

أ.د .حممد مجيل املصطفى

1435هـ

-

ايسر علي عبدهللا السويدي

د .عبود علي درع

1435هـ

-

عبدالعزيز بن حممد أيوب

أ .د .حممد منصور املدخلي

1436هـ

-ـ

علي حيىي آل ساملة

د .علي عبده علي

1436هـ

-

أنس أمحد نعمان العمري

أ .د .حممد الغامدي

1436هـ

-

عبدالرمحن إبراهيم املطلق

أ .د .حممد منصور مدخلي

1436هـ

-ـ

كلية الشريعة وأصول الدين
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حكم اإلجارة إىل هناية ابب اإلجارة (دراسة وحتقيقاً).

42

التوسط والفتح بني الروضة والشرح  ،أمحد بن محدان األذرعي من أول ابب األلفاظ
اليت تطلق على البيع إىل هناية ابب السلم (دراسة وحتقيقاً).

برنامج الفقه
قاسم علي هجري

د .عيد عبداللطيف السيد

1436هـ

-

حممد عطاف الزهراين

د .عبدالفتاح عبدالصابر

1436هـ

-

حسن إبراهيم دغريري

د .علي حسني سوادي

1435هـ

1437ه

د .عيد عبداللطيف السيد

1436هـ

1437هـ

1436هـ

-

43

التوسط والفتح بني الروضة والشرح  ،أمحد بن محدان األذرعي من أول خيار اجمللس
والشرط إىل القسم األول من األلفاظ اليت تطلق على البيع (دراسة وحتقيقاً).

45

الفروق الفقهية يف العبادات عند إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين (مجعاً وتوثيقاً
ودراسة).

فهد بن عبدهللا القحطاين

46

آراء أيب إسحاق ابن شاقال ت 369هـ الفقهية (مجعاً وتوثيقاً ودراسة).

عبدالرمحن مهدي آل مطري

د .عبود بن علي درع

أنس بن عبدهللا القحطاين

د .سعد بن علي األمسري

1436هـ

عبداخلالق حممد األمحري

د .عيد عبداللطيف السيد

1437هـ

-

فيصل سعد الشهراين

د .عيد عبداللطيف السيد

1437هـ

-

حيىي عايض املازين

د .عيد عبداللطيف السيد

1437هـ

-

44

47

االختيارات الفقهية لصديق حسن القنوجي (مجعاً وتوثيقاً ودراسة).

أحكام احلجارة غري الكرمية يف الفقه اإلسالمي (دراسة فقهية مقارنة).

الفروق الفقهية عند إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين من أول كتاب البيوع إىل هناية كتاب
48
القراض (مجعاً وتوثيقاً ودراسة).
49
50

الفروق الفقهية عند إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين من كتاب املساقاة إىل هناية كتاب
الوديعة (مجعاً وتوثيقاً ودراسة).
الفروق الفقهية يف فقه األسرة عند إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين (مجعاً وتوثيقاً
ودراسة).

كلية الشريعة وأصول الدين
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51

الفروق الفقهية يف اجلناايت واحلدود عند إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين (مجعاً وتوثيقاً
ودراسة).

حممد سعيد آل جابر

د .عبدالفتاح عبدالصابر

1437هـ

-

52

تعدد األوصياء وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

قاسم خالد الرباق

د .علي حممد علي

1437هـ

-

53

األعيان املهدرة يف الفقه اإلسالمي

ماجد حممد آل سلطان

د .علي حسني سوادي

1437هـ

-

أحكام االستخدامات البشرية للهرموانت يف األغراض العالجية والتحسينية يف الفقه

سرحان مرزوق القرين

د .أمين فتحي خملوف

1437هـ

-

54

اإلسالمي

املسائل اليت نفي فيها اخلالف يف املذهب احلنبلي من بداية ابب املواقيت إىل هناية ابب
55
الفوات واإلحصار (مجعاً ودراسة).
56
57

املسائل اليت نفي فيها اخلالف يف املذهب احلنبلي من بداية ابب البيع إىل هناية ابب
السلم (مجعاً ودراسة).
أحكام السباحة والغوص يف الفقه اإلسالمي

58

اآلراء الفقهية للشيخ عطية حممد سامل من أول كتاب الطهارة إىل هناية ابب إزالة
النجاسة (مجعاً وتوثيقاً ودراسة).

59

اآلراء الفقهية للشيخ عطية حممد سامل من ابب الوضوء إىل هناية ابب نواقض الوضوء
(مجعاً وتوثيقاً ودراسة).

أرزاق حممد املصعيب

د .علي حممد علي

1438هـ

-

خلود علي أبو عجمة

د .علي حممد علي

1438هـ

-

حممد موسى وشيلي

د .علي حسني سوادي

1438هـ

-

علي حممد الزهراين

د .أمحد مجعة رمضان

1438هـ

-

عبدالوهاب عبدهللا الشديدي

د .أمحد مجعة رمضان

1438هـ

-

كلية الشريعة وأصول الدين
الرسائل العلمية

وكالة الكلية للدراسات العليا
برنامج الفقه

