
 اتريخ املناقشة الربانمج الرسالة الطالب م
  الكتاب وعلومه الرشد يف القرآن الكرمي وآاثره على الفرد واجملتمع أمحد بن سعد الوصايل  .1

هـ( منهجه وأقواله يف التفسري431بن سليمان الزهراوي )ت:  اإلمام علي أمحد بن حممد اجلراح  .2  21/08/1436 الكتاب وعلومه 

دراسة موضوعية -محاية الفكر يف القرآن الكرمي  أمحد بن حممد الفريح  .3  15/08/1436 الكتاب وعلومه 

ول سورة النجم إىل آخر سورة ترجيحات ابن عطية يف تفسريه "احملرر الوجيز" من أ آسية بنت سليمان مسفر الكلثم  .4
عرضاً ودراسة -الواقعة   

  الكتاب وعلومه

  الكتاب وعلومه اإلعجاز النفسي يف القرآن الكرمي أمل بنت سليمان الناصر  .5

ترجيحات البسيلي يف تفسريه التقييد الكبري يف تفسري كتاب هللا اجمليد من سورة  مجال بن حميميد الرويضي  .6
رة البقرة، مجعاً ودراسةالفاحتة حىت سو   

 06/08/1436 الكتاب وعلومه

 09/05/1437 الكتاب وعلومه اجلوانب العلمية يف سورة الطارق مجانة بنت خالد عبدهللا الشيخ حسني  .7

إىل ترجيحات ابن عطية يف تفسريه: احملرر الوجيز  دراسة تطبيقية من أول سورة ق  جوهرة بنت عبدهللا عبداللطيف اجلعفري  .8
 آخر سورة الطور

  الكتاب وعلومه

دراسة تطبيقية على سوريت البقرة وآل عمران -اإلطالق والتقييد يف القرآن الكرمي  حصة بنت حممد سعيد العكروش  .9   الكتاب وعلومه 

  الكتاب وعلومه البعد التطبيقي ملفهوم السياق يف سورة األحزاب عائشة بنت إبراهيم الكليب  .10

ئشة بنت عبدالعزيز عبدهللا النعيمعا  .11   الكتاب وعلومه إعجاز القرآن الغييب والنفسي يف وصف اليهود 

من بداية  -عرضاً ودراسة تطبيقية  -ترجيحات ابن عطية يف تفسريه "احملرر الوجيز"  عائشة بنت مشاري أمحد النعيم  .12
 سورة التحرمي إىل هناية سورة املرسالت

  الكتاب وعلومه

هـ(968دراسة وحتقيق كتاب "جمتمع الثالثة" لطاش كربي زاده ) عاصم بن سعد انصر الغنام  .13  27/06/1436 الكتاب وعلومه 

ترجيحات علم الدين السخاوي يف التفسري من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة  عبدالرحيم بن عبدالرحيم السيد اهلاشم  .14
مجعاً ودراسة -العظيم الكهف من خالل كتابه تفسري القرآن   

 16/08/1436 الكتاب وعلومه
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الثغر الباسم يف قراءة اإلمام عاصم لإلمام كمال الدين حممد بن أيب الوفاء املوقع  عبدالعزيز بن مجال انصر النعيم  .15

دراسة وحتقيق -الشايف   

  الكتاب وعلومه

نصاري يف كتابه: فتح الرمحن بكشف ما يلتبس من منهج شيخ اإلسالم زكراي األ عبدالعزيز بن صاحل الكاموخ  .16
 القرآن

  الكتاب وعلومه

( إىل 137ترجيحات ابن عطية يف تفسريه: احملرر الوجيز  سورة األعراف من آية ) عبدهللا بن أمحد السيد اهلاشم  .17
مجعاً ودراسة -هناية السورة   

 01/08/1436 الكتاب وعلومه

ترجيحات علم الدين السخاوي يف التفسري من أول سورة مرمي إىل آخر سورة الناس  عبدهللا بن حممد املرحوم  .18
 مجعاً ودراسة

 22/08/1436 الكتاب وعلومه

يف تفسريه: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز يف سورة  عطية ابن ترجيحات عبري بنت عبدالعزيز اخلطيب  .19
عرضاً ودراسة -الشورى والزخرف والدخان   

لكتاب وعلومها  29/07/1436 

مجعاً ودراسة ومقارنة -اختالف الرواة عن اإلمام عاصم، أسبابه وأنواعه  عبري بنت حممد سعود السبيت  .20   الكتاب وعلومه 

  الكتاب وعلومه رزق السماء بني القرآن واحلقائق العلمية غادة بنت أمحد سامل الفالسة  .21

دفاطمة بنت خالد حممد املرب   .22 دراسة تطبيقية على سورة البقرة -توظيف ابن جرير للقراءات الشاذة يف تفسريه     الكتاب وعلومه 

 15/06/1437 الكتاب وعلومه ابن نور الدين املوزعي ومنهجه يف كتابه: ]تيسري البيان ألحكام القرآن[ حممد بن صادق عبدالعزيز عطران  .23

هم االختالف يف القرآن عند اإلمام الشافعيدفع مو  مها بنت أمحد حممد الرتكي  .24   الكتاب وعلومه 

 20/03/1437 الكتاب وعلومه ترجيحات ابن عطية يف تفسريه "احملرر الوجيز" دراسة تطبيقية على سورة يونس نورة بنت سامل راشد املري  .25

جلرح والتعديلأقواله ومنهجه يف ا -علي بن احلسن بن اجلنيد  سلطان بن عبدهللا الشثري  .26   السنة علومها 

دراسة تطبيقية يف اجلناايت واحلدود -فقه الكوارث  مشعل بن عبدالرمحن الزمامي  .27  15/03/1436 الفقه وأصوله 

دراسة تطبيقية يف أحكام العبادات -فقه الكوارث  إبراهيم بن سعد احلصني  .28  07/05/1436 الفقه وأصوله 
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هلاشمحممد بن أمحد السيد ا  .29  18/05/1436 الفقه وأصوله أثر املسافة يف أحكام القضاء دراسة فقهية تطبيقية 

هـ( وابن 708توجيه املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي عند ابن الزبري الغرانطي )ت: وايف بن حممد الفضلي  .30
دراسة مقارنة من سورة احلج إىل سورة الزخرف -هـ( 733مجاعة الدمشقي )ت:   

ب وعلومهالكتا   

هـ[ يف تفسريه927توجيه القراءات عند اإلمام جمري الدين بن حممد الُعَليمي ]ت:  سعود عبدالعزيز بوحيمد  .31 : 

دراسة تطبيقية على سورة الفاحتة والبقر –فتح الرمحن يف تفسري القرآن   

  الكتاب وعلومه

كتاب وعلومهال التميز يف القرآن الكرمي شعاع بنت حممد انصر العريين  .32   

مجعاً ودراسة -معرفة أصحاب اإلمام عبدهللا بن عون  غدير بنت عبدالرمحن إبراهيم الصفيان  .33   السنة علومها 

مجعاً ودراسة -معرفة أصحاب اإلمام هشام ابن أيب عبدهللا الدستوائي  خلود بنت عبدهللا سعد املرير  .34   السنة علومها 

  السنة علومها طبقا عمر بن حممد العينيه  .35

مجعاً ودراسة -مروايت أمساء بنت يزيد األنصارية يف الكتب التسعة  خلود بنت صاحل عبدالعزيز احلادي  .36   السنة علومها 

  الفقه وأصوله اجلهالة يف السمسرة اإللكرتونية/ دراسة فقهية راشد السهلي علي  كمال   .37

  الفقه وأصوله َأحكاُم ِعَوِض اْلُمحاماِة/ ِدراَسٌة ِفْقِهيٌَّة ُمقارِنَةٌ  حممد بن عبدالرحيم السيد اهلاشم  .38

  الفقه وأصوله املسائل املبنية على العرف عند الشافعية يف كتاب القضاء فهد بن عبدالعزيز بن عيسى الدوسري  .39

  الفقه وأصوله أحكام اهلدااي الزوجية عبدهللا بن راشد عامر الزمامي  .40

  الفقه وأصوله قاعدة: ]الدفع أسهل من الرفع[ وتطبيقاهتا يف كتايب النكاح والطالق عبدالرمحن بن صاحل التوجيري  .41

فقه القاصرة/ دراسة يف أحكام الزواج والطالق واخللع مقارنة ابتفاقية منظمة األمم  أمل بنت فرحان مخيس اخلماس  .42
 [Unicef /اليونيسيف]املتحدة للطفولة

لفقه وأصولها   

  الفقه وأصوله تطبيقات التعزير املعاصرة/ رؤية َمقِصِديَّة عفاف بنت إبراهيم بوخوة  .43
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الرمحن الوحيمدنورة بنت سعود عبد  .44   الفقه وأصوله تطبيقات معاصرة لقاعدة: ]حكم احلاكم يرفع اخلالف[ 

انسارة بنت إبراهيم علي العريف  .45   الفقه وأصوله املسائل املبنية على العرف عند املالكية يف فقه األسرة 

  الفقه وأصوله التقدير احلكمي يف املعامالت املالية املعاصرة معدي بن حممد الشهري  .46

  الفقه وأصوله أحكام اهلدااي الزوجية حممد راشد الزمامي  .47

صحاب يف فقه األسرة عند احلنفيةأثر االست عبدالرحيم عبدالرمحن املاص  .48   الفقه وأصوله 

دراسة مقارنة -العدول عن اإلقرار يف الفقه والنظام السعودي  عبدهللا بن إبراهيم الودعاين  .49   الفقه وأصوله 

ارنةدراسة مق -ضوابط إحياء املوات يف الفقه اإلسالمي والنظام القضائي السعودي  إبراهيم بن يوسف حممد املسلم  .50  09/04/1437 الفقه وأصوله 

هـ[ وابِن 708َتوِجيه اْلُمَتشابِِه اللَّفِظيِ  يف الُقرآِن الكرمِي عند ابِن الزَُّبري الغرانطيِ  ]ت رفعة بنت مسفر محد القحطاين  .51
َمشِقيِ  ]ت إىل  ُسورَِة يونسهـ[/ دراسٌة مقارِنٌَة/ من ُسوَرِة األعراف 733مَجاَعَة الدِ   

وعلومهالكتاب    

  الفقه وأصوله فقه النوازل يف عقد النكاح جوهرة بنت أمحد علي السعيد  .52

دراسة مقاصدية -القوامة يف األسرة  راان بنت عبداللطيف عبدالوهاب املهاوش  .53   الفقه وأصوله 

  الفقه وأصوله أثر العرف آمنة بنت حممد عبدهللا اجلغيمان  .54

لبحرمرمي بنت عبدهللا ا  .55 دراسة فقية يف ضوء الواقع املعاصر -نفقة الزوجة العاملة     الفقه وأصوله 

مروايت اإلمام زيد بن أسلم املعلة ابالختالف عليه يف كتاب: )العلل( لإلمام  وائل بن مجعان الغامدي  .56
 الدارقطين مجعاً ودراسة

  السنة علومها

هـ[ من بداية )ابب: اجلنب يدخل 126-211اق الصنعاين ]مصنف عبدالرز  مرمي بنت عيسى راشد املبارك  .57
دراسة وحتقيقاً  -املسجد( إىل هناية )ابب: النخامة يف املسجد( من كتاب الصالة   

  السنة علومها

لسنة علومهاامروايت ُهشيم بن نشري املعلة ابالختالف عليه يف كتاب: )العلل( لإلمام الدارقطين  سحمي بن عيد الدوسري  .58   
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 مجعاً ودراسة

منهج حممد بن إمساعيل الصنعاين يف كتابه "التنوير شرح اجلامع الصغري من حديث  عبدالرمحن بن حممد علي ال حسني القحطاين  .59
 "البشري النذير

 29/06/1437 السنة علومها

 -)العلل( للدارقطين  مروايت اإلمام سعيد املقربي املعلة ابالختالف عليه يف كتاب هبة بنت سعد محد الغريب  .60
 دراسة تطبيقية

 16/05/1437 السنة علومها

دراسة  -مروايت اإلمام منصور بن املعتمر املعلة عليه يف كتاب )العلل( للدراقطين  سارة بنت صاحل سامل الصفيه  .61
 تطبيقية

  السنة علومها

)قوت املغتذي على جامع الرتمذي( منهج اإلمام السيوطي يف كتابه خالد بن سامل بن عبدهللا البخيت  .62   السنة علومها 

دراسة فقهية مقارنة -اآلاثر التقنية احلديثة يف احملافظة على النسل  هشام بن مرزوق العكنة  .63  11/07/1436 الفقه وأصوله 

 16/04/1437 الفقه وأصوله األحكام الشرعية لتخفيف الوزن إبراهيم بن مساعيل بكر سهلي  .64

عاء بنت كمال حممد العرفجد  .65 دراسة أتصيلية -العقوابت الذكية يف العالقات الدولية يف الفقه اإلسالمي    10/04/1437 الفقه وأصوله  

دراسة فقهية لنظام احلماية من اإليذاء يف  -التدابري الشرعية للحماية من اإليذاء  عبدهللا بن عبدالرحيم السيد اهلاشم  .66
سعوديةاململكة العربية ال  

 24/04/1437 الفقه وأصوله

كتاب البيوع  -الفروق الفقهية عند اإلمام املاوردي يف كتابه "احلاوي الكبري"  فاطمة بنت حممد سامل العرفج  .67   الفقه وأصوله 

مجعاً وتوثيقاً  - املسائل األصولية اليت خالف فيها اإلمام الشريازي مجهور األصوليني حممد بن عبدهللا عبداللطيف العثمان  .68
 ودراسة

 17/03/1437 الفقه وأصوله

دراسة فقهية مقارنة -وسائل محاية املمتلكات العامة  ماجد بن جاسم حممد البناي  .69  23/05/1437 الفقه وأصوله 

 -إىل ابب اخليار  العرف عند الشافعية وأثره يف املعامالت املالية من كتاب البيع إبراهيم بن حممد بن عبدالرحيم احلمادي  .70
 دراسة أتصيلية تطبيقية

  الفقه وأصوله
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دراسة فقهية -النوازل املعاصرة يف متويل العمل اخلريي واإلغاثي  لذا بنت صنيدح أديغم الرشيدي  .71   الفقه وأصوله 

مقارنة دراسة فقهية -أحكام احلجز اإلداري يف اململكة العربية السعودية  منصور بن ترسن الرتكستاين  .72   الفقه وأصوله 

 أثر العرف عند الشافعية يف املعامالت املالية مروان بن مساعد حممد آل بوعينني  .73
دراسة أتصيلية تطبيقية –من كتاب الِقراض إىل كتاب اللقيط   

 27/06/1437 الفقه وأصوله

م القضائياإلقرار والشهادة بني يدي احملقق وأثرها على احلك طارق بن أمحد احلصني  .74   الفقه وأصوله 

  الفقه وأصوله األحكام الشرعية لإلفادة من األعضاء املبتورة وخملفات التلقيح الصناعي والوالدة عائشة بنت عبداللطيف أمحد العمار  .75

أصولهالفقه و  أثر العرف يف أحكام البيع والوكالة والكفالة عند احلنفية هاجر بنت عبدالعزيز إبراهيم التوميي  .76   

  الفقه وأصوله أثر االستصحاب يف فقه األسرة عند الشافعية هنوف بنت عذال عبداهلادي العدواين  .77

  الفقه وأصوله أثر العرف يف أحكام الوقف والوصية عند احلنفية أبرار بنت فهد عبدهللا اجلويسم  .78

دراسة أتصيلية فقهية تطبيقية - عقد العرق يف األحساء حممد بن عبدالباقي آل الشيخ مبارك  .79   الفقه وأصوله 

  الفقه وأصوله  أثر العرف يف فقه األسرة عند احلنفية عبدالعزيز بن عبداللطيف عبدهللا الصاحل  .80

أثر العرف عند الشافعية يف املعامالت من ابب ]األصول والثمار[ إىل ابب  أمحد بن سيف بن حممد السيف  .81
أتصيلية تطبيقية دراسة -]الشفعة[   

  الفقه وأصوله

هـ[ يف تفسريه )تيسري البيان ألحكام القرآن( 825ترجيحات اإلمام املوزعي ]ت:  عايض بن انصر عايض القحطاين  .82
دراسة تطبيقية على سوريت الفاحتة والبقرة -  

  الكتاب وعلومه

هـ( وابن 708آن الكرمي عند ابن الزبري الغرانطي )ت:وجيه املتشابه اللفظي يف القر  رمي بنت سكران الفيض الرويلي  .83
دراسة أتصيلية ومقارنة من سورة الدخان إىل  -هـ( 733مجاعة الدمشقي )ت: 

 سورة الناس

  الكتاب وعلومه
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دراسة موضوعية -مضاعفة اجلزاء يف القرآن الكرمي  مجانة بنت عبدالعزيز إبراهيم املرداس  .84   الكتاب وعلومه 

عبدهللا العبيد عمر  .85 ترجيحات اإلمام الطحاوي يف التفسري من خالل كتابه: ]أحكام القرآن[/ دراسة  
 حتليلية

  الكتاب وعلومه

هـ[ يف تفسريه440منهج اإلمام أيب العباس أمحد بن عمار املهدوي ]ت:  حممد عبدالعزيز النغموش  .86 : 

 التحصيل لفوائد كتاب التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل)
لكتاب وعلومها   

هـ( وابن 708توجيه املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي عند ابن الزبري الغرانطي )ت: ميمونة بنت عبدالعزيز حسني اجلعفر  .87
دراسة مقارنة من سورة هود إىل سورة األنبياء -هـ( 733مجاعة الدمشقي )ت:   

  الكتاب وعلومه

هـ[ وابِن 708وِجيه اْلُمَتشابِِه اللَّفِظيِ  يف الُقرآِن الكرمِي عند ابِن الزَُّبري الغرانطيِ  ]تتَ  بنان بنت عبدالعزيز أمحد العصفور  .88
َمشِقيِ  ]ت هـ[/ دراسٌة مقارِنٌَة/ من ُسوَرِة آل ِعمران إىل ُسوَرِة األَنعام733مَجاَعَة الدِ   

  الكتاب وعلومه

ة يف تفسريه "احملرر الوجيز" من أول سورة احلديد إىل آخر سورة ترجيحات ابن عطي ميمونة عبدالرمحن أمحد العصفور  .89
عرضاً ودراسة -الطالق   

  الكتاب وعلومه

هـ( وابن 708توجيه املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي عند ابن الزبري الغرانطي )ت: مرمي بنت عبدهللا حممد اجلغيمان  .90
ارنة على سورة الفاحتة والبقرةدراسة أتصيلية ومق -هـ( 733مجاعة الدمشقي )ت:   

  الكتاب وعلومه

  الكتاب وعلومه داللتا االقتضاء واإلشارة وأثرمها يف تفسري ابن عاشور )التحرير والتنوير( فاطمة بنت عبدالعزيز حممد اخلطيب  .91
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