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رسائل املاجستري املسجلة يف ختصص ( أصول الفقه )
م

عنوان الرسالة

اسم الطالب

اسم المشرف

تاريخ

1

الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع من أول احلروف إىل هناية مسائل النسخ
(دراسة وحتقيق)

سامل بن عبداهلل آل
سعيدة

أ.د .جربيل بن حممد
البصيلي

9241هـ

2

الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع من أول كتاب السنة حىت هناية أركان القياس

فهد بن حممد عبداهلل

أ.د .جربيل بن حممد

9241هـ

(دراسة وحتقيق)

الزهرة

البصيلي

3

الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع من أول باب مسالك العلة إىل هناية كتاب
االجتهاد (دراسة وحتقيق)

سعيد بن سعد سعيد آل
محاد

أ.د .جربيل بن حممد
البصيلي

9241هـ

4

ادلسائل األصولية اليت خالف فيها ابن عقيل شيخه أبا يعلى من خالل كتبهما
(مجعاً ودراسة)

محدان بن زهري معيض
الشهري

أ.د .موسى بن علي فقيهي

9241هـ

علي بن سعد مرعي
العياضي

أ.د .موسى بن علي فقيهي

9241هـ

6

اخلالف األصويل بني أتباع اإلمام مالك يف دالالت األلفاظ (مجعاً ودراسة)

حيىي بن حممد مالقي

أ.د .موسى بن علي فقيهي

9241هـ

5

اخلالف األصويل بني أتباع اإلمام مالك يف احلكم الشرعي واألدلة ادلتفق عليها
(مجعاً ودراسة)

التسجيل

تاريخ

المناقشة
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البناوي

7

ادلسائل األصولية ادلختلف فيها عند ادلالكية (مجعاً ودراسة)

9

اعًتاضات األصوليني على ابن قدامة يف روضة الناظر من أول األدلة ادلتفق

8

اعًتاضات األصوليني على ابن قدامه يف روضة الناظر من أول الكتاب إىل
هناية احلكم الشرعي (مجعاً ودراسة)
عليها إىل آخر األدلة ادلختلف فيها (مجعاً ودراسة)

 11اعًتاضات األصوليني على ابن قدامة يف روضة الناظر من أول تقاسيم األمساء
والكالم إىل آخر ادلطلق وادلقيد (مجعاً ودراسة)

 11اعًتاضات األصوليني على روضة الناظر البن قدامة من أول باب فيما يقتبس
من األلفاظ إىل آخر الكتاب (مجعاً ودراسة)
21
آراء ابن عثيمني األصولية يف ادلبادئ واحلكم الشرعي (مجعاً ودراسة)
21
21

آراء ابن عثيمني األصولية يف أدلة األحكام من بداية األدلة ادلتفق عليها إىل
هناية األدلة ادلختلف فيها (مجعاً ودراسة)
آراء ابن عثيمني األصولية يف دالالت األلفاظ (مجعاً ودراسة)

21

آراء ابن عثيمني األصولية يف التعارض والًتجيح واالجتهاد والتقليد (مجعاً

إبراهيم بن حممد الفلقي

أ.د .موسى بن علي فقيهي

9241هـ

مسفر بن هادي العرجاين

أ.د .جربيل بن حممد
البصيلي

9249هـ

علي بن حممد عامر هتان

أ.د .جربيل بن حممد

9249ه

92

البصيلي
أمحد بن ماطر اجلعيد

أ.د .جربيل بن حممد
البصيلي

9249ه

سعيد بن مشبب سعيد
دويرم

أ.د .جربيل بن حممد
البصيلي

9249ه

سلطان بن أمحد شتيفي

د .ربيع مجعة عبد اجلابر

9244ه

زهري بن حممد الشهري

د .ضيف اهلل هادي
الشهري

9244ه

9241ه

عبد اهلل بن حممد ادلرحيب

د .ضيف اهلل هادي
الشهري

9244ه

9241ه

غريب بن عبيد علي آل

د .ربيع مجعة عبد اجلابر

9244ه
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ودراسة)

فهاد

16

ادلطلق وادلقيد  -دراسة تطبيقية على كتاب سبل السالم للصنعاين

مفرح بن حممد مفرح
الشهري

د .أمحد خمتار حممود

9244ه

17

العام واخلاص -دراسة تطبيقية على سبل السالم للصنعاين

عبد اهلل حممود حسن
العلي

د .أمحد خمتار حممود

9244ه

18

االستحسان يف بدائع الصنائع  -دراسة استقرائية تطبيقية من أول كتاب

حسن بن مفرح حيىي

أ.د .سعيد بن متعب

9244ه

الطهارة إىل هناية النكاح

ادلالكي

القحطاين

19

األمر والنهي  -دراسة تطبيقية على كتاب سبل السالم للصنعاين

ماجد علي أمحد الشهري

د .حممد بن متعب كردم

9242ه

21

ادلنطوق وادلفهوم  -دراسة تطبيقية على كتاب سبل السالم للصنعاين

أمحد بن حممد مسرع
القرين

د .علي بن خضران
العمري

9242ه

21

ادلشًتك واحلقيقة واجملاز الصريح والكناية والتعريض والتأكيد والتابع  -دراسة

حممد بن إبراهيم حكمي

د .عبدالسالم العتيق

9242ه

22

تطبيقية على كتاب سبل السالم للصنعاين
اإلمجاع  -دراسة تطبيقية على كتاب سبل السالم للصنعاين

سعيد سامل آل زبنة
القحطاين

د .عبدالسالم العتيق

9242ه

