
   1حة | صف

 

 

                                                                                                                                                         جامعة ام القرى                                          
     واألنظمةة كلية الدراسات القضائي              

                                                                                                                                                                                                                                                         رئيس قسم الدراسات القضائية سكرتارية مكتب              

  -قائمة باملوضوعات املسجلة بقسم الدراسات القضائية ملشروع حبث إلكمال متطلبات نيل درجة املاجستري  -

 اسم الطالب عنوان الرسالة/املوضوع م

 عيرقم اجلامال

 اسم املشرف/املرشـد

 رقم املنسوب

 املرحلة
لس افقة جموخ مريتا

 الكلية

 صادقة         وم رقم

 ياادة الدراسات العلعم
 طريقة التواصل لتواصلاطريقة 

01 

ت النسب من  إثبايفت القضائية التسبيبا

من  القضائية الصادرةاألحكام  عةجممو

 وزارة العدل.

بن حممد لي د بن عومح

 الشهري

44180390 

 

علي بن أمحد بن أمحد 

 احلذيفي

4340293 

0555502442 
   ماجستري

02 

 -لعلقضائية يف اخلا تسبيبات األحكام

يلية تطبيقية على حماكم سة تأصدرا

 ة السعوديةاململكة العربي

فهيد  بنبن فهد  عبداهلل

 البقمي

44180737 

0555549692 

د علي بن أمحد بن أمح

 فياحلذي

4340293 

0555502442 
   ماجستري

03 

بيبات القضائية يف باب احلضانة من سالت

ن موعة األحكام القضائية الصادرة عجم

 هـ 1435لعام  ارة العدلوز

علي بن أمحد بن ظافر 

 الشهري

44113596 

0566678124 

 محد بن أمحدلي بن أع

 احلذيفي

4340293 

0555502442 
   ماجستري

04 

من جمموعة ف ئية يف باب الوقالقضاالتسبيبات 

وزارة العدل كام القضائية الصادرة عن األح

 بيقية فقهية.دراسة تط -هـ1435لعام 

ساعد مبن  ع يبن مر سلطان

 ي قاطامل

44182175 

 

محد بن أمحد علي بن أ

 ياحلذيف

4340293 

0555502442 
   ماجستري

05 

، إلبراهيم بن ح غرر األحكامعدة احلكام شر

بعد املتوفى  نفياحلالرومي األزديين  أبي بكر

ام( : )غرر األحكنتهـ( وهو شرح مل1057سنة )

بداية  منهـ( 885فى سنة )ملال خسرو احلنفي املتو

دراسًة - نهاية كتاب اآلبقب حد الشرب إىل با

 وحتقيقًا

ل بن فهد بن حممد باس

 اهلمزاني

44181792 

0502555564 

أمحد بن حممد بن محود 

 اليماني

محد بن أمحد علي بن أ

 يذيفاحل

4060190 

0501404090 

4340293 

0555502442 

 رمحه اهلل

 

 ماجستري

  

06 
موقف القضاء اإلداري من تسبيب 

 القرارات اإلدارية.

مد حمر بن ن ناصسعـد ب

 احلرقي

44180828 

0564449606 

ناصر بن حممد بن 

 مشـري الغامدي

4170115 

0504505142 
   ماجستري

07 
ة دراس -عيب الشكل يف القرار اإلداري

 طبيقية.لية تتأصي

مثعي  مثبب بن حمماس بن

 البقمي

44181563 

 

ناصر بن حممد بن 

 مشـري الغامدي

4170115 

0504505142 
   ماجستري
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   2حة | صف

 

 
                                                                                                                                                                   القرى         عة ام جام                       

 واألنظمة    ة كلية الدراسات القضائي              
                                                                                                                                                                                                                                                         القضائية  رئيس قسم الدراساتية سكرتارمكتب              

  -ملوضوعات املسجلة بقسم الدراسات القضائية ملشروع حبث إلكمال متطلبات نيل درجة املاجستري ة باقائم -

 اسم الطالب ةعنوان الرسال/املوضوع م

 عيرقم اجلامال

 اسم املشرف/املرشـد

 رقم املنسوب

 لةاملرح
لس تاريخ موافقة جم

 لكليةا

 دقة         ومصارقم 

 يالاسات العالدرة ادعم
 طريقة التواصل صللتوااة طريق

08 
اته يف ديوان اإلداري املضاد وتطبيققرار ال

 هـ.1439هـ إىل عام 1402من عام املظامل 

بداهلل بن يد بن ععبداجمل

 ثقفيه الخليف

44181376 

0554455096 

ناصر بن حممد بن 

 مشـري الغامدي

4170115 

0504505142 
   جستريام

 األثر الرجعي للقرار اإلداري وتطبيقاته 09
عبدالرمحن بن جوداهلل بن 

 قرنيصبحي ال

44180480 

0564605563 

د بن ناصر بن حمم

 الغامديمشـري 

4170115 

0504505142 
   ماجستري

 دراسة تأصيلية تطبيقية -دعاوى التصوير 10
عبدالرمحن بن إبراهيم بن 

 فرحان الزهراني

43880469 

0506055228 

ناصر بن حممد بن 

 مشـري الغامدي

4170115 

0504505142 
   ماجستري

11 

 ضائي يف الدعاويكم القب احلتسبي

م اململكة بيقاته يف حماكري وتطاإلدا

 العربية السعودية

 أنس بن عابد اجلمعة
44181605 

 

ـراج بن عيد مي بن فسـا

 ازمياحل

4280527 

0555535760 
   تريجسما

12 
داري يف إجراءات قاضي اإلالسلطة التقديرية لل

 دراسة تطبيقية.-اإلثبات يف األحكام اإلدارية

عبداهلل  حل بنحممد بن صا

 باخيل

44180469 

 

اج بن عيد رـمي بن فسـا

 ازمياحل

4280527 

0555535760 
   جستريما

 إلداري يف القضاء اإلداريضوابط العقد ا 13
ن فهد عبداهلل بن حممد ب

 يعيالسب

44181560 

 

ـراج بن عيد ن فمي بسـا

 ازمياحل

4280527 

0555535760 
   جستريما

14 

الدين علي بن جمدالدين .. لعالءشرح الوقاية 

ودي البسطامي حممد بن مسعود الشاهر

من بداية  هـ.781سنة املتوفى -نفي احل

 -يات إىل نهاية كتاب اخلنثى كتاب اجلنا

  وحتقيقًا.دراسًة

حممد بن خبيت بن شراز 

 الزهراني

43780207 

0505500268 

ـراج بن عيد مي بن فسـا

 ازمياحل

4280527 

0555535760 
   جستريما

15 
 اختصاصهايا العلاإلدارية احملكمة 

 .دراسة تطبيقية -وأحكامها

غرم  نببن عمر عبدالرمحن 

   فقيهال اهلل

44180993 

 

ـراج بن عيد مي بن فاـس

 ازمياحل

4280527 

0555535760 
   ماجستري
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                                                                                                                                                                ام القرى              جامعة                       

 واألنظمة     ةكلية الدراسات القضائي              
                                                                                                                                                                                                                                                           قضائية رئيس قسم الدراسات ال سكرتارية مكتب             

  -ات املسجلة بقسم الدراسات القضائية ملشروع حبث إلكمال متطلبات نيل درجة املاجستري املوضوعقائمة ب -

 اسم الطالب عنوان الرسالة/املوضوع م

 عيرقم اجلامال

 اسم املشرف/املرشـد

 رقم املنسوب

 لةاملرح
لس تاريخ موافقة جم

 كليةلا

         رقم ومصادقة 

 يات العلة الدراساداعم
 لطريقة التواص صللتوااطريقة 

16 
دراسة  -تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية 

 تأصيلية تطبيقية

حممد رامي بن عبدالرمحن بن 

 العامري

44180407 

0598683678 

حممد بن إبراهيم بن 

 عبدالرمحن النملة

4200082 

0555518063 
   ماجستري

17 
فصل املوظف العام وفق نظام املوارد 

 ةالبشرية يف اململكة العربية السعودي

أمحد بن سعيد بن حممد 

 األمسري

44180986 

0503037111 

حممد بن إبراهيم بن 

 عبدالرمحن النملة

4200082 

0555518063 
   ماجستري

18 
ة القرار اإلداري يف ظل حالة حصان

 النظامسة مقارنة بني الفقه ودرا -الطوارئ

حممد بن هادب بن شعوف 

 العتييب
 

حممد بن إبراهيم بن 

 عبدالرمحن النملة

4200082 

0555518063 
   ماجستري

19 
ء ودعوى أثر اجلمع بني دعوى اإللغا

 التعويض يف حكم واحد.

يوسف بن محد بن عبداهلل 

 العنزي

44180786 

 

حممد بن إبراهيم بن 

 لنملةعبدالرمحن ا

4200082 

0555518063 
   جستريام

20 
م ديوان وتطبيقاتها يف أحكا خلربةا

 هـ1439هـ إىل عام 1402ام مل من عاظامل

ك بن صاحل عبدامللبن  حممد

 ورزيزةبأ

44181609 

 

بن محيدان مـده حامد بن 

 دعانياجل

4340154 

0555355614 
   سترياجم

21 
دراسة  -غاءاإللى ة يف دعوواعد القضائيالق

 تأصيلية تطبيقية.

ملطلب ابن عبدنواف  محزة بن

 ل غالب الشريفآ

44180454 

 

بن محيدان مـده حامد بن 

 اجلدعاني

4340154 

0555355614 
   ماجستري

22 
األخطاء املرفقية وتطبيقاتها يف أحكام ديوان 

 هـ1439م عاإىل  هــ1402املظامل من عام 

بن داود ن عبدالعزيز عمر ب

 الفايز

44181114 

 

بن محيدان مـده حامد بن 

 اجلدعاني

4340154 

0555355614 
   ماجستري

23 

دعوى التعويض عن أخطاء الناقل اجلوي 

يقاتها يف أحكام ديوان دي وتطبالسعو

 هـ1439هـ إىل عام 1402املظامل من عام 

مسفر بن حامد  صالح بن

 اهلذلي

44180689 

 

 بن محيدانده مـحامد بن 

 ياجلدعان

4340154 

0555355614 
   ماجستري

24 
ضائي للمحكمة اإلدارية االختصاص الق

 دراسة تأصيلية تطبيقية -لياالع

حامد  بنبن محاد هلل داعب

 ذلياهل

44180718 

 

آلـ اهلل بن دائل الد بن عبدخ

 الشمراني حيي

4180002 

0505717162 
   ماجستري
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   4حة | صف

 

 
                                                                                                                                                                      ام القرى        جامعة                       

 مة    واألنظة كلية الدراسات القضائي              
                                                                                                                                                                                                                                                         سات القضائية رئيس قسم الدرا  سكرتاريةمكتب              

  -متطلبات نيل درجة املاجستري  ئية ملشروع حبث إلكمالاسات القضائمة باملوضوعات املسجلة بقسم الدراق -

 اسم الطالب ن الرسالةعنوا/املوضوع م

 عيم اجلامرقال

 اسم املشرف/املرشـد

 رقم املنسوب

 لةاملرح
لس موافقة جم تاريخ

 الكلية

         رقم ومصادقة 

 ياادة الدراسات العلعم
 طريقة التواصل صللتواايقة رط

25 
ال الضبط لقضائية على أعمالرقابة ا

 دراسة تأصيلية تطبيقية -اإلداري

ار بن صاحل بن عبداجلب

 هلل بالصقععبدا

44180967 

0532550610 

لـ آ خالد بن عبداهلل بن دائل

 ياني الشمرحي

4180002 

0505717162 
   ستريماج

26 

ع التطبيق عنوي ملضرر املالتعويض عن ا

دراسة  -على أحكام ديوان املظامل

 لية تطبيقيةتأصي

ليد بن طالل بن أمحد الو

 الزهراني 

44180579 

 

خالد بن عبداهلل بن دائل آلـ 

 حيي الشمراني

4180002 

0505717162 
   ماجستري

27 
سة درا -ميني الشخصية االعتبارية 

 تأصيلية تطبيقية

اد بن أمحد بن عبدالعزيز فؤ

 الزهراني

44181043 

0544899066 

خالد بن عبداهلل بن دائل آلـ 

 حيي الشمراني

4180002 

0505717162 
   ماجستري

28 

 -نكاح قضايا فسخ السبيب األحكام يفت

دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية يف القضاء 

 .السعودي

هيس  نيض بحممد بن عا

 القحطاني

44181695 

0541711949 

ن ن حممد باجمليد بدبع

 سـبيل العبداهلل

4170019 

0556548685 
   ماجستري

29 

دراسة فقهية  -رجوع الزوج يف هبته

اململكة  مكة يف حماتأصيلية تطبيقي

 ية السعوديةالعرب

بن سلمان ن خالد سلمان ب

 الروقي العتييب

44181632 

 

بن  اجمليد بن حممدعبد

  السـبيلبداهللع

4170019 

0556548685 
   جستريام

30 
فقهية دراسة  -نة ضاى احلأثر املرض عل

 يلية تطبيقية.تأص

بن عبداخلالق بن  ىموس

 حممد املنتشري

44181650 

 

مد بن يد بن حماجملعبد

 السـبيلداهلل عب

4170019 

0556548685 
   ماجستري

31 
دراسة فقهية تأصيلية  -احلقوق الزوجية

 السعودية ية يف حماكم اململكة العربيةتطبيق

عبداهلل بن مربوك بن عيضه 

 املالكي

44181636 

 

يد بن حممد بن اجملعبد

 السـبيلعبداهلل 

4170019 

0556548685 
   ماجستري

32 
 على الدعوى اوأثره ئيةعوى اجلزاالد

 .السعودي نظامدراسة تطبيقية على ال -التأديبية

ن فهد بن جمهز بكر ب

 الذيابي

44181306 

 

عبدامللك بن حممد بن 

 بداهلل السبيلع

4170019 

0556548685 
   ماجستري

33 
 ض يف القضاء اإلداري السعوديالتعوي دعوى

 دراسة تطبيقية حتليلية.

 صاحلبن ن سليمابن صاحل 

 اخلضريي

44181385 

 

بن  دامللك بن حممدعب

 عبداهلل السبيل

4170019 

0556548685 
   ماجستري
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                                                                                                                                                         ام القرى                     جامعة                        
 ة    مواألنظة ضائيسات الق كلية الدرا              
                                                                                                                                                                                                                                                            رئيس قسم الدراسات القضائية  سكرتاريةمكتب                

  -قائمة باملوضوعات املسجلة بقسم الدراسات القضائية ملشروع حبث إلكمال متطلبات نيل درجة املاجستري  -

 اسم الطالب الةن الرسواعن/املوضوع م

 عيرقم اجلامال

 اسم املشرف/املرشـد

 وبسقم املنر

 لةاملرح
لس موافقة جم تاريخ

 لكليةا

          قةرقم ومصاد

 ياة الدراسات العلادعم
 طريقة التواصل صللتوااطريقة 

34 
حدود سلطة رقابة القضاء اإلداري على 

 دراسة تأصيلية تطبيقية -القرارات اإلدارية

 بن صاحل معاذ بن عبداهلل

 اخلضريي

44181594 

 

بن  دامللك بن حممدعب

 عبداهلل السبيل

4170019 

0556548685 
   ماجستري

35 
الرقابة القضائية على إجراءات نزع 

 تأصيلية تطبيقية.دراسة  -امللكية 

بن عبدالرمحن بن جبري 

 اهلذليخنيفس الكعيب 

44181207 

 

بن  دامللك بن حممدعب

 عبداهلل السبيل

4170019 

0556548685 
   ماجستري

36 
 -مالتقادبالدعوي التأديبية أحكام سقوط 

 قيةبيأصيلية تطدراسة ت

بن باهر ي بن باخت جمد

 لقمانيال

44181552 

 

عبدربه بن وصل ن حممد ب

 املورقي 

4280476 

0505791616 
   ماجستري

37 
ية يف حماكم وناجللسة القضائية االلكرت

 العربية السعوديةملكة يف امل لقضاء اإلداريا
 خلوفه ـلي بن فايز آلفايز بن ع

44181609 

 

عبدربه بن وصل مد بن حم

 ي املورق

4280476 

0505791616 
   ماجستري

38 
ها تطبيقاتع جهة اإلدارة وموق املتعاقد قح

 ملكة العربية السعوديةالقضائية يف امل

ح بابن سلمان بن ربندر 

 السحيمي

44181338 

 

ن وصل به بعبدرحممد بن 

 املورقي 

4280476 

0505791616 
   ماجستري

39 
 -ى العقد اإلداريعلرونا ئحة كأثر جا

 طبيقيةتأصيلية ت دراسة فقهية

بن  لعزيزعبدا منصور بن

 خمتار حممد

44181606 

 

عبدربه بن وصل حممد بن 

 املورقي 

4280476 

0505791616 
   ماجستري

 فقهي مقارنة دراسة -عدة املختلعة  40
غازي بن حممد بن حمسن 

 نيالقر

44180743 

 

ن بركان بن ب فخري

 ي القرشيبرك

4280354 

050451904 
   ماجستري

 مقارنةة دراس -حقوق الزوجة املالية  41
ن صاحل بن عبدالرمحن ب

 ريالعم حممد
44181682 

بن  ن بركانفخري ب

 بركي القرشي

4280354 

050451904 
   ماجستري

42 
األنكحة من  النكاح ومناذجمفهوم 

 املعاصرة.

ض معاذ بن مشعان بن عوي

 السحيمي

44180877 

 

ن بن فخري بن بركا

 بركي القرشي

4280354 

050451904 
   ماجستري

43 
دراسة فقهية  -رأة من النكاحغضل امل

 تطبيقية

بن علي مصطفى بن عبداهلل 

 صديقي

44180393 

 

مد محد بن حمماهر بن 

 املعيقلي البلوي

4280268 

0504511690 / 0551821000 
   ستريماج
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                                                                                                                                                              ى                   ام القر  جامعة                     

 ة    مواألنظة كلية الدراسات القضائي            
                                                                                                                                                                                                                                                          الدراسات القضائية  رئيس قسم سكرتاريةمكتب              

  –اجستري نيل درجة امل تطلباتقائمة باملوضوعات املسجلة بقسم الدراسات القضائية ملشروع حبث إلكمال م -

 الباسم الط لرسالةا نواعن/وعاملوض م

 عيرقم اجلامال

 اسم املشرف/املرشـد

 رقم املنسوب

 لةاملرح
لس موافقة جم تاريخ

 الكلية

         رقم ومصادقة 

 ياادة الدراسات العلعم
 طريقة التواصل صللتوااطريقة 

 سة فقهية تطبيقية.درا-قود إرث املف 44
بن فيحان  ن رابحنايف ب

 ابيالذي

44180481 

 

مد محد بن حمماهر بن 

 املعيقلي البلوي
4280268 

0504511690 / 0551821000 
   ماجستري

45 
اإلسالمية  يف الشريعةق احلضانة ح

 يف حماكم األحوال الشخصية وتطبيقاته

ن سفر حممد بن عبداهلل ب

 الشهراني

44180273 

 

مد محد بن حمماهر بن 

 بلوياملعيقلي ال

4280268 

0504511690 / 0551821000 
   ماجستري

 الثبييتبن عوض سعد د بن مح .يقاتها القضائيةوتطبثة ملستحدة االرضاع 47
44181550 

 

بن فتيق ل بن عواض مشع

 السلمي

4290353 

0503598100 
   ماجستري

48 

يف قضايا الطالق من مدونة  سبيبالت

سة درا -هـ 1435األحكام القضائية لعام 

اإلمام أمحد بن  ملذهب لية مقارنةحتلي

 هللمحه ار حنبل

الحق بن له بن مشعان عبداال

 لعتييبا

44181191 

 

بن فتيق ل بن عواض مشع

 السلمي

4290353 

0503598100 
   ماجستري

49 

األوقاف من ي يف قضايا ب القضائالتسبي

 -هـ1435ة األحكام القضائية لعام مدون

حتليلية مقارنة مبذهب اإلمام أمحد  دراسة

 )رمحه اهلل(- لبن حنب

عد ـبن ساعد ـمسعد بن ـس

 املقاطي

44180693 

 

يق بن فتل بن عواض مشع

 السلمي

4290353 

0503598100 
   ماجستري

50 

يف قسمة الرتكات  ةالقضائي لتسبيباتا

 نةن جمموعة األحكام القضائية سم

صرف  -الدعوى رد  - البيع- هـ1434

قهية تأصيلية مقارنة ة فراسد -ظرالن

 تطبيقية يف القضاء السعودي

عمر بن أمحد بن عبداهلل 

 زورياأل

44180277 

 

ن حممد بن سليمان بن عثما

 املنيعي

4031082 

0555500742 
   ماجستري

51 
بطة ضا-يفسخ به النكاح عيب الذيلا

 .وتطبيقاته
 ن خالد العنزيب عابد بن هليل

44180361 

 

ن عثمان ان بحممد بن سليم

 املنيعي

4031082 

0555500742 
   ماجستري

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5873&m=db
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                                                                                                                                                                            ام القرى  جامعة                       

 ة    مواألنظة كلية الدراسات القضائي              
                                                                                                                                                                                                                                                          قضائية لالدراسات ائيس قسم ر كرتاريةس مكتب              

  -ية ملشروع حبث إلكمال متطلبات نيل درجة املاجستري ئااملوضوعات املسجلة بقسم الدراسات القضبقائمة  -

 اسم الطالب ن الرسالةعنوا/وعاملوض م

 عيرقم اجلامال

 اسم املشرف/املرشـد

 رقم املنسوب

 لةاملرح
لس موافقة جم تاريخ

 الكلية

         قم ومصادقة ر

 ياالعل تالدراسا ادةعم
 طريقة التواصل صللتوااطريقة 

 خين علي الشيعمودي ب ةدراسة فقهي -ثار املرتتبة عليهاآلوا عددال 52
44181000 

 

عبدالكريم عبداهلل بن 

 بن عبداهلل احلنايا

4083558 

0555521173 
   ماجستري

53 
دراسة  -وأحكامها الزوج حقيقتها طاعة

 تأصيلية تطبيقية.

 بن فيصل بن سامل عبداهلل

 نصار احلازمي
44181512 

عبدالكريم عبداهلل بن 

 بن عبداهلل احلنايا

4083558 

0555521173 
   ماجستري

54 
يف الشريعة اإلسالمية أركانه  عخللا

 ة.دراسة تأصيلية تطبيقي -وأحكامه

يم بن سلبن سامل  عزام

 عمرييال

44181519 

 

هلل حسني بن حممد بن عبدا

 احلبشي

4410213 

0567749639 
   ماجستري

 يقيةدراسة تأصيلية تطب -حكم طالق الغضبان 55
عمرو بن مجعان بن محدان 

 مدياالغ

44181548 

056564458 

هلل سني بن حممد بن عبداح

 احلبشي

4410213 

0567749639 
   ماجستري

56 
 -يف قضايا احلضانةقضائي بيب السالت

 .لسعوديا ضاءدراسة تأصيلية تطبيقية يف الق

الرباء بن عماد بن محدي 

 برقت

44181048 

0566255836 

لرمحن بن جعفر بن عبدا

 يل قصـاصمج

4331012 

0503506672 
   ريستماج

57 

ة ايا األحوال الشخصيضق لقضائي يفالتسبيب ا

قية صيلية تطبيدراسة تأ -ييف القضاء السعود

 على قضايا النفقة

محدان بن علي بن عضوان 

 عسريي

44181604 

 

جعفر بن عبدالرمحن بن 

 صمجيل قصـا

4331012 

0503506672 
   ماجستري

58 
 ةملسؤولية العقدية يف عقود الصيانا

 دراسة تأصيلية تطبيقية -تشغيلوال

عبداهلل بن ماجد بن عبدالفتاح 

 أبوشال
 

عفر بن مجعان بن علي ج

 الغامدي

4331048 

0555669110 
   ريماجست

59 
 -يالقرار اإلدارعيب عدم االختصاص يف 

 طبيقية.تأصيلية تدراسة 

ف بن أمحد بن طاهر سي

 الزائدي

4481005 

0545500771 

لي جعفر بن مجعان بن ع

 لغامديا

4331048 

0555669110 
   ماجستري

60 
ثرها على وأ طالقلعية يف باب ااحليل الشر

 .عتماجمل

د غازي بن طامي بن محا

 ياحلكم

44181557 

 

ود بن راشد عحممد بن س

 احلربي

4250194 

0555400196 
   ماجستري

61 
  القضاء السعوديوالزيارة يفمستقات احلضانة 

 ذجًا(أمنوكورونا )عمل املرأة وجائحة 

 فيصل بن نوار بن سعد

 املقاطي العتييب

44180400 

 

راشد  سعود بنحممد بن 

 احلربي

4250194 

0555400196 
   ريتماجس
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                                                                                                                                                                 ام القرى             جامعة                       

 ة    مواألنظة كلية الدراسات القضائي              
                                                                                                                                                                                                                                                          قضائيةئيس قسم الدراسات الر كرتاريةس مكتب              

  -ية ملشروع حبث إلكمال متطلبات نيل درجة املاجستري ئاة بقسم الدراسات القضعات املسجلاملوضوقائمة ب -

 اسم الطالب ن الرسالةعنوا/وعاملوض م

 عيرقم اجلامال

 اسم املشرف/املرشـد

 رقم املنسوب

 لةاملرح
لس موافقة جم تاريخ

 الكلية

         قم ومصادقة ر

 ياالعل تالدراسا ادةعم
 تواصلطريقة ال صللتوااطريقة 

62 
 تهاوتطبيقات بالشبها تدراد احلدو

 ة العربية السعوديةململكئية يف االقضا

بن ن عبدالقدوس بوهيب 

 ىمصطفبدالفتاح ع

44181859 

 

 بن داود عمر بن عبداهلل

 ايزالف

4260101 

0555553199 
   ماجستري

63 
ة دراس -الضمانات التأديبية للموظف العام

 ي.تأصيلية تطبيقية يف النظام السعود

د  بن حممداهللعبحممد بن 

 فينح

44181795 

0505512196 

 بن عبداهلل بن داودعمر 

 الفايز

4260101 

0555553199 
   ماجستري

64 

اف يف قرينة االحنر -القضاء بالقرائن اإلدارية

سة تأصيلية ودرا استعمال السلطة أمنوذج

 ية على أحكام ديوان املظامل تطبيق

نايف بن عبداهلل بن سعيد 

 بارحيم

44181001 

 

بن حسني بن سامل  أنور

 احلمراني

4290323 

0505505779 
   ماجستري

65 
 

 
       

66 
 

 
       

67 
 

 
       

68 
 

 
       

69 
 

 
       

70 
 

 
       

 

       هبراهيم دولإ   

 هـ26/12/1442         
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