جامعة ام القرى
كلية الدراسات القضائية واألنظمة
مكتب سكرتارية رئيس قسم الدراسات القضائية

 قائمة باملوضوعات املسجلة ملرحلة الدكتوراه /املاجستري بكلية الدراسات القضائية واألنظمة  -قسم الدراسات القضائية -الرقم اجلامعي
املوضوع

م

اسم الطالب

رقم املنسوب
اسم املشرف/املرشـد

طريقة التواصل
أثر القرائن الطبية املعاصرة يف القضاء

01

وتطبيقاتها يف حماكم اململكة العربية
السعودية (دراسة وحتقيق)
أدب األوصياء -لإلمام عالءالدين علي بن

02

أمحد اجلمالي احلنفي -املتويف سنة
932هـ ( دراسة وحتقيق)
الشروط الكبري لإلمام الطحاوي – من

03

أو باب أشربة النخل والشجر إىل نهاية
الرجل يبتاع الدار من رجل ويقبضها منه

حممد بن فايز بن حممد
القرني
حممد بن عبدربه بن وصل
املورقي

حممد بن فواز بن منري
الثعلي

43470048

43470015

43470014

املرحلة
طريقة التواصل

حامد بن مده بن محيدان
اجلدعاني
فرج زهران حممد
الدمرداش

حامد بن مده بن محيدان
اجلدعاني

4340154

4230126

4340154

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

تاريخ موافقة جملس

رقم ومصادقة

الكلية

عمادة الدراسات العليا

1436/03/16هـ

/412م/س يف
1436/3/8هـ

1436/05/05هـ

/1302م/س
يف 1436/8/9هـ

ويقبض بائعها منه مثنها.

الشروط الكبري لإلمام الطحاوي -

04

من أو باب الكتاب إىل نهاية باب بيع
اخليار -دراسة وحتقيق
السياسة القضائية عند اإلمام أمحد بن

05

حنبل -وتطبيقاتها يف اململكة العربية
السعودي -مجعاً ودراسةً
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علي بن حسن بن عبداهلل

43470013

حممد بن سليمان بن

الشهري

عثمان املنيعي

عبداهلل بن فهد بن عبدالعزيز

حممد بكر إمساعيل

القاسم

43470004

حبيب

4031382

4340490

دكتوراه

دكتوراه

/1302م/س
يف 1436/8/9هـ
/1302م/س
يف 1436/8/9هـ

جامعة ام القرى
كلية الدراسات القضائية واألنظمة
مكتب سكرتارية رئيس قسم الدراسات القضائية

 قائمة باملوضوعات املسجلة ملرحلة الدكتوراه /املاجستري بكلية الدراسات القضائية واألنظمة  -قسم الدراسات القضائية -الرقم اجلامعي
املوضوع

م

اسم الطالب

رقم املنسوب
اسم املشرف/املرشـد

طريقة التواصل
جوامع الفقه املعروف بالفتاوى العتابية

06

ألمحد بن حممد بن عمر العتابي احلنفي
املتوفى سنة 586هـ من بداية كتاب

رشيد أمحد عيدن

43570050

احلدود إىل أخر الكتاب (دراسة وحتقيق)
جوامع الفقه املعروف بالفتاوى العتابية

07

ألمحد بن حممد بن عمر العتابي احلنفي
املتوفى سنة 586هـ من أول كتاب االقرار
إىل نهاية كتاب اإلجازة( .دراسة وحتقيق)

أمحد بن حممد مشيع
الثبييت

43570088

املرحلة
طريقة التواصل

حامد بن مده بن محيدان
اجلدعاني

خالد بن عبداهلل بن دائل
الشمراني

4340154

4180002

دكتوراه

دكتوراه

تاريخ موافقة جملس

رقم ومصادقة

الكلية

عمادة الدراسات العليا

1437/08/03هـ

1438/03/05هـ

جوامع الفقه املعروف بالفتاوى العتابية
ألمحد بن حممد بن عمر العتابي احلنفي

08

املتوفى سنة 586هـ من أول كتاب
البيوع إىل نهاية كتاب الكفالة

عبدالوهاب بن موسى بن
أمحد القلوي

43570030

علي بن أمحد بن أمحد
احلذيفي

4340293

دكتوراه

1438/03/05هـ

واحلوالة( .دراسة وحتقيق)
جوامع الفقه املعروف بالفتاوى العتابية
ألمحد بن حممد بن عمر العتابي احلنفي

09

املتوفى سنة 586هـ من أول كتاب
اإلميان إىل نهاية كتاب العتاق( .دراسة
وحتقيق)
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عبدالرمحن بن سعود بن
عبدالعزيز خباري

43470096

سامي بن فراج بن عيد
احلازمي

4280527

دكتوراه

1438/03/05هـ

جامعة ام القرى
كلية الدراسات القضائية واألنظمة
مكتب سكرتارية رئيس قسم الدراسات القضائية

قائمة باملوضوعات املسجلة ملرحلة الدكتوراه /املاجستري بكلية الدراسات القضائية واألنظمة  -قسم الدراسات القضائية -
الرقم اجلامعي
املوضوع

م

اسم الطالب

رقم املنسوب
اسم املشرف/املرشـد

طريقة التواصل

املرحلة
طريقة التواصل

تاريخ موافقة جملس

رقم ومصادقة

الكلية

عمادة الدراسات العليا

جامع الفصولني يف الفروع -حملمود بن
إسرائيل بن عبدالعزيز ,الشهري بابن

10

قاضي مسوانه ,احلنفي ,املتويف سنة
823هـ من أول املخطوط إىل نهاية

سعيد بن صاحل بن سعيد
الزهراني

43470080

ناصر بن حممد بن
مشري الغامدي

4170115

دكتوراه

1438/09/06هـ

الفصل السادس عشر يف االستحقاق
والغرور وما يتعلق بها (دراسة وحتقيق)
جامع الفصولني يف الفروع -حملمود بن
إسرائيل بن عبدالعزيز ,الشهري بابن

11

قاضي مسوانه ,احلنفي ,املتويف سنة
823هـ من أول املخطوط إىل نهاية

حممد بن فؤاد بن حممد
الكواري

43470126

حممد بكر إمساعيل
حبيب

4340490

دكتوراه

1438/09/16هـ

الفصل السادس عشر يف االستحقاق
والغرور وما يتعلق بها (دراسة وحتقيق)
العذب الفائض -شرح منظومة عمدة كل
فارض ,للشيخ العالمة /إبراهيم بن
عبداهلل بن إبراهيم الفرضي املشرقي

12

احلنبلي املتويف سنة 1189هـ رمحه اهلل

علي بن عبداهلل بن حممد

.عن منظومة عمدة كل فارض( ,ألفية

السعوي

الفرائض) (دراسة وحتقيق)
على نظم العالمة /صاحل بن حسن بن
أمحد بن علي البهوتي األزهري احلنبلي
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43770209

عبدامللك بن حممد بن
عبداهلل السبيل

4170019

دكتوراه

1438/09/17هـ

جامعة ام القرى
كلية الدراسات القضائية واألنظمة
مكتب سكرتارية رئيس قسم الدراسات القضائية

 قائمة باملوضوعات املسجلة ملرحلة الدكتوراه /املاجستري بكلية الدراسات القضائية واألنظمة  -قسم الدراسات القضائية -الرقم اجلامعي
املوضوع

م

اسم الطالب

رقم املنسوب
اسم املشرف/املرشـد

طريقة التواصل

املرحلة
طريقة التواصل

تاريخ موافقة جملس

رقم ومصادقة

الكلية

عمادة الدراسات العليا

املتوفى سنة 1121هـ  -من قوله( :فوائد:
ميكن يف مسائل املناسخات)إىل نهاية
الكتاب ( )76لوحاً (دراسة وحتقيق)
العذب الفائض -شرح منظومة عمدة كل
فارض ,للشيخ العالمة /إبراهيم بن
عبداهلل بن إبراهيم الفرضي املشرقي
احلنبلي املتويف سنة 1189هـ رمحه اهلل

13

.عن منظومة عمدة كل فارض( ,ألفية
الفرائض) على نظم العالمة /صاحل بن
حسن بن أمحد بن علي البهوتي األزهري

ساعد بن سعييد بن سعيد
الزهراني

43770093

ناصر بن حممد بن
مشري الغامدي

4170115

دكتوراه

1438/09/17هـ

احلنبلي املتوفى سنة 1121هـ  -من أول
الكتاب إىل املسألة املشركة ( )62لوحاً
(دراسة وحتقيق)
العذب الفائض -شرح منظومة عمدة كل
فارض ,للشيخ العالمة /إبراهيم بن

14

عبداهلل بن إبراهيم الفرضي املشرقي

خالد بن حممد بن أمحد

احلنبلي املتويف سنة 1189هـ رمحه اهلل

الشيخي

.عن منظومة عمدة كل فارض( ,ألفية
الفرائض)
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43770099

حممد بن سليمان بن
عثمان املنيعي

4031382

1438/09/17هـ

جامعة ام القرى
كلية الدراسات القضائية واألنظمة
مكتب سكرتارية رئيس قسم الدراسات القضائية

 قائمة باملوضوعات املسجلة ملرحلة الدكتوراه /املاجستري بكلية الدراسات القضائية واألنظمة  -قسم الدراسات القضائية -الرقم اجلامعي
املوضوع

م

اسم الطالب

رقم املنسوب
اسم املشرف/املرشـد

طريقة التواصل

املرحلة
طريقة التواصل

تاريخ

رقم ومصادقة

موافقة جملس الكلية

عمادة الدراسات العليا

العذب الفائض -شرح منظومة عمدة
كل فارض ,للشيخ العالمة /إبراهيم بن
عبداهلل بن إبراهيم الفرضي املشرقي
احلنبلي املتويف سنة 1189هـ رمحه اهلل

15

.عن منظومة عمدة كل فارض( ,ألفية
الفرائض) على نظم العالمة /صاحل بن
حسن بن أمحد بن علي البهوتي األزهري

خالد بن عبيد بن مديد
عبيد الشمري

43770100

ناصر بن حممد بن
مشري الغامدي

4170115

دكتوراه

1438/09/17هـ

احلنبلي املتوفى سنة 1121هـ  -من باب
الرد إىل مسألة من هذا القبيل أبوان
( )76لوح ًا (دراسة وحتقيق)
شرح الوقاية لعالءالدين عللي بن بن
جمدالدين حممد بن مسعود الشاهرودي
البسطامي احلنفي املتوفى سنة 875هـ -
شرح كتاب :وقاية الرواية يف مسائل

16

اهلداية لتاج الشريعة حممود بن صدر
الشريعة أمحد بن عبيداهلل بن إبراهيم
تاج الشريعة احملبوبي احلنفي املتوفى
781هـ من بداية كتاب احلدود إىل
نهاية كتاب الكفالة (دراسة وحتقيق)
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عبدالرمحن بن حممد بن
عبدالرمحن الرميح

43770096

حممد بن سليمان بن
عثمان املنيعي

4031382

1438/09/17هـ

جامعة ام القرى
كلية الدراسات القضائية واألنظمة
مكتب سكرتارية رئيس قسم الدراسات القضائية

 قائمة باملوضوعات املسجلة ملرحلة الدكتوراه /املاجستري بكلية الدراسات القضائية واألنظمة  -قسم الدراسات القضائية -الرقم اجلامعي
املوضوع

م

اسم الطالب

رقم املنسوب
اسم املشرف/املرشـد

طريقة التواصل

املرحلة
طريقة التواصل

تاريخ موافقة جملس

رقم ومصادقة

الكلية

عمادة الدراسات العليا

شرح الوقاية لعالءالدين عللي بن بن
جمدالدين حممد بن مسعود الشاهرودي
البسطامي احلنفي املتوفى سنة 875هـ -
شرح كتاب :وقاية الرواية يف مسائل

17

اهلداية لتاج الشريعة حممود بن صدر
الشريعة أمحد بن عبيداهلل بن إبراهيم

بندر بن عبدالرمحن بن
عبداهلل السيف

43770210

عبداجمليد بن حممد بن
عبداهلل السبيل

4140308

دكتوراه

1438/09/17هـ

تاج الشريعة احملبوبي احلنفي املتوفى
781هـ من بداية كتاب املكاتب إىل
نهاية كتاب الرهن (دراسة وحتقيق)
شرح الوقاية لعالءالدين عللي بن بن
جمدالدين حممد بن مسعود الشاهرودي
البسطامي احلنفي املتوفى سنة 875هـ -
شرح كتاب :وقاية الرواية يف مسائل

18

اهلداية لتاج الشريعة حممود بن صدر
الشريعة أمحد بن عبيداهلل بن إبراهيم
تاج الشريعة احملبوبي احلنفي املتوفى
781هـ من بداية كتاب النكاح إىل
نهاية كتاب األميان (دراسة وحتقيق)
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باسل بن علي بن
عبدالرمحن القحطاني

.43770098

حممد بكر إمساعيل
حبيب

4340490

دكتوراه

1438/09/17هـ

جامعة ام القرى
كلية الدراسات القضائية واألنظمة
مكتب سكرتارية رئيس قسم الدراسات القضائية

 قائمة باملوضوعات املسجلة ملرحلة الدكتوراه /املاجستري بكلية الدراسات القضائية واألنظمة  -قسم الدراسات القضائية -الرقم اجلامعي
املوضوع

م

اسم الطالب

رقم املنسوب
اسم املشرف/املرشـد

طريقة التواصل

املرحلة
طريقة التواصل

تاريخ موافقة جملس

رقم ومصادقة

الكلية

عمادة الدراسات العليا

شرح الوقاية لعالءالدين عللي بن بن
جمدالدين حممد بن مسعود الشاهرودي
البسطامي احلنفي املتوفى سنة 875هـ -
شرح كتاب :وقاية الرواية يف مسائل

19

اهلداية لتاج الشريعة حممود بن صدر
الشريعة أمحد بن عبيداهلل بن إبراهيم

إبراهيم بن ثواب بن معيض
السلمي

43770097

سامي بن فراج بن عيد
احلازمي

4280527

دكتوراه

1438/09/17هـ

تاج الشريعة احملبوبي احلنفي املتوفى
781هـ من بداية كتاب احلوالة إىل
نهاية كتاب اإلجارة (دراسة وحتقيق)
املواهب السنية يف أحكام الوصية-

20

لبدرالدين أبي عبداهلل حممد امللقب
بسبط املارديين املتويف سنة 912هـ
كامل املخطوط – دراسة وحتقيقاً

21

22


إبراهيم دوله



1439/06/18هـ
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سلمان بن عبداهلل بن راشد
العويضة

43770188

عبداهلل بن علي بن
حممد املزم

4140110

دكتوراه

1439/05/15هـ

/836م/س يف
1439/05/21هـ

