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                                                             جامعة ام القرى                                                                                                                                      
  كلية الدراسات القضائية واألنظمة               

                                                                                                                                              رئيس قسم الدراسات القضائية                                                                                                   سكرتارية مكتب              

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

 اسم الطالب املوضوع م

 الرقم اجلامعي

 اسم املشرف/املرشـد

 رقم املنسوب

 املرحلة
تاريخ موافقة جملس 

 الكلية

م ومصادقة          رق

 عمادة الدراسات العليا
 طريقة التواصل طريقة التواصل

01 

الشروط الكبري لإلمام أبي جعفر 
 لمن أوهـ 321املتوفى سنة  –الطحاوي 

باب إثبات الديون بالبينات إىل نهاية باب 
البينات عليها )دراسة دعوى الرشد وإثبات 

 وحتقيق(

 عبداهلل بن مجعان بن علي
 43480043 الغامدي

حممد بن إبراهيم بن 
  ماجستري 4200082 عبدالرمحن النملة

م/س              /1302
 هـ9/8/1436يف 

02 

الشروط الكبري لإلمام أبي جعفر  أمحد 
املتوفى  -بن حممد بن سالمة الطحاوي 

هـ من أول باب السلم  إىل أخر 321سنة 
 باب الصدقات واملوقوفات على الواليات.

ائل بن حممد بن عثمان و
 43480373 احلكمي

بن عيد سامي بن فراج 
  ماجستري 4280527 احلازمي

م/س              /1302
 هـ9/8/1436يف 

03 

املتوفى سنة  –الشروط الكبري لللطحاوي 
هـ باب الواليات على إصالح املراكب 321

من أموال سبيل اهلل عز وجل للغزو عليها 
باب اإلقرار  آخروالكتاب يف ذلك إىل 

 )دراسة وحتقيق(

حممد بن عبدالرمحن بن 
 43480010 عبدالعزيز السديس

فخرالدين الزبري علي 
  ماجستري 4331372 الزبري

م/س              /1302
 هـ9/8/1436يف 

04 

املتوفى سنة  –الشروط الكبري لللطحاوي 
هـ من أول باب دعوى الرجل الواحد 321

يف ثر منهما البيع من االثنني أو من أك
دعوى اجلنايات  إىل آخر بابالدار الواحدة 

 العمد.

جعفر بن مجعان بن علي 
 43480032 الغامدي

عمر بن سعيد بن حممد 
  ماجستري 4350060 آل مبطي

م/س              /1302
 هـ9/8/1436يف 
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                                                                                                                                      جامعة ام القرى                                                             
 كلية الدراسات القضائية واألنظمة                

                                                                                                                                                                                                                            رئيس قسم الدراسات القضائية                     سكرتارية مكتب              

  - قسم الدراسات القضائية -واألنظمة بكلية الدراسات القضائية دكتوراه/ املاجستري ملرحلة القائمة باملوضوعات املسجلة  -

 اسم الطالب املوضوع م

 الرقم اجلامعي

 اسم املشرف/املرشـد

 رقم املنسوب

 املرحلة
تاريخ موافقة جملس 

 الكلية

رقم ومصادقة          

 عمادة الدراسات العليا
 طريقة التواصل طريقة التواصل

05 
جتزؤ القضية الفقهية وتطبيقاتها 

 القضائية يف اململكة العربية السعودية
بن عامر لؤي بن منري 

 43480041 مطيوري
بن مسفر سـرت بن ثواب 

  هـ13/07/1437 ماجستري 4010480 اجلعيد

06 

حملمود بن  -جامع الفصولني يف الفروع
إسرائيل بن عبدالعزيز, الشهري بابن 
قاضي مسوانه, احلنفي, املتويف سنة 

هـ من أول أحكام االستثناء يف 823
الفصل الرابع والثالثني إىل نهاية 

 الكتاب )دراسة وحتقيق(

بن إبراهيم علي بن حممد 
 43580268 الفقيه

بن أمحد علي بن أمحد 
  هـ06/09/1438 ماجستري 4340293 احلذيفي

07 

حملمود بن  -جامع الفصولني يف الفروع
إسرائيل بن عبدالعزيز, الشهري بابن 
قاضي مسوانه, احلنفي, املتويف سنة 

هـ من أول الفصل احلادي والثالثني 823
 إىل نهايةيف مسائل الشيوع وأحكامه  

أحكام الدالل وما يتعلق به من الفصل 
 ني )دراسة وحتقيق(الرابع والثالث

بن حممد حممد بن نصري 
 43580212 الربكاتيالشريف 

حممد بكر إمساعيل 
  هـ06/09/1438 ماجستري 4340490 حبيب

08 

 

شرح الوقاية لعالءالدين عللي بن بن 
جمدالدين حممد بن مسعود الشاهرودي 

  -هـ 875البسطامي احلنفي املتوفى سنة 

بن شراز حممد بن خبيت 
 43780207 الزهراني

بن عيد سامي بن فراج 
  هـ17/09/1438 ماجستري 4280527 احلازمي
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                                                             جامعة ام القرى                                                                                                                                      
 كلية الدراسات القضائية واألنظمة                

                                                                                                                                              رئيس قسم الدراسات القضائية                                                                                                   سكرتارية مكتب              

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

 اسم الطالب املوضوع م

 يالرقم اجلامع

 اسم املشرف/املرشـد

 رقم املنسوب

 املرحلة
تاريخ موافقة جملس 

 الكلية

رقم ومصادقة          

 عمادة الدراسات العليا
 طريقة التواصل طريقة التواصل

 

شرح كتاب: وقاية الرواية يف مسائل 
اهلداية لتاج الشريعة حممود بن صدر 
الشريعة أمحد بن عبيداهلل بن إبراهيم 

شريعة احملبوبي احلنفي املتوفى تاج ال
هـ من بداية كتاب اجلنايات إىل 781

 نهاية كتاب اخلنثى )دراسة وحتقيق(

       

09 
املرض وأثره يف الدعوى اجلنائية 
وتطبيقاته يف حماكم اململكة العربية 

 السعودية.

عبدالعزيز بن عزت بن 
 4378020 عبداهلل حلواني

علي بن أمحد بن أمحد 
 هـ15/05/1439 ماجستري 4340293 احلذيفي

م/س يف /836
 هـ21/05/1439

10 

أثر القواعد األصولية والفقهية يف األحكام 
الواردة يف جمموعة األحكام واملبادئ 
اإلدارية لديوان املظامل يف اململكة العربية 

هـ دراسة 1435-1429السعودية لألعوام 
 نظرية تطبيقية.

مشرف بن عبدالرمحن بن 
 43780205 مشرف العمري

أمحد بن حمد بن محود 
 هـ15/05/1439 ماجستري 4060190 اليماني

م/س يف /836
 هـ21/05/1439

11 

أثر القواعد األصولية والفقهية يف األحكام 
الواردة يف جمموعة األحكام واملبادئ 
اإلدارية لديوان املظامل يف اململكة العربية 

هـ دراسة 1435-1429السعودية لألعوام 
 طبيقية.نظرية ت

عبدالرمحن بن سليمان بن 
 43780235 عثمان املنيعي

عبداهلل بن علي بن 
 هـ15/05/1439 ماجستري 4140110 حممد املزم

م/س يف /836
 هـ21/05/1439

                 إبراهيم دوله    
 هـ18/06/1439         


