اجمللد (  ) 1العدد (  / ) 1حمرم 1429هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

اختالف احلنفية يف حقيقة العام واخلاص وداللتهما  :السبب واألثر

ترحييب بن ربيعان الدوسري

أستاذ مشارك

أصول الفقه

اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة

2

اإليثار  ،ضوابطه وتطبيقاته الفقهية

صاحل بن ابراهيم اجلديعي

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

3

الثبات على احلق يف ضوء القرآن الكرمي

عبدالعزيز بن عبدهللا اخلضريي

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

4

أحكام املسبوق يف الصالة

مزيد بن ابراهيم املزيد

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

5

أداء صالة الظهر يوم اجلمعة

عبدالعزيز بن عمر اخلطيب

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة امللك خالد

6

التصرف يف األعيان اململوكة بغري البيع قبل قبضها

فهد بن خلف املطريي

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

7

الرتف وذمه يف القرآن الكرمي

حممد بن محد احمليميد

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

اجمللد (  ) 1العدد (  / ) 2رجب 1429هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

أحكام التداوي ابحملرمات احلسية يف الفقه اإلسالمي

أمحد بن حممد اخلليل

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

2

اجلماعة األمحدية يف العصر احلديث

يوسف بن علي الطريف

أستاذ مساعد

العقيدة

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

3

انتشار األحاديث الضعيفة عرب وسائل االتصال احلديثة

عمر بن عبدهللا بن حممد املقبل

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

4

حكم اإلفاضة من عرفات قبل غروب الشمس

عبدهللا بن محد السكاكر

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

5
6

األحاديث الواردة يف اشرتاط احلول لوجوب الزكاة مجعاً وخترجياً ودراسة

تركي بن فهد الغميز

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

حكم إخراج القيمة يف زكاة املال

حممد بن عبدهللا احمليميد

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

7

اجملاز الراجح واحلقيقة املرجوحة

السراح
أمحد بن حممد ّ

أستاذ مشارك

أصول الفقه

كلية الشريعة

اجمللد (  ) 2العدد (  / ) 1حمرم 1430هـ

م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

حقوق اليتيم يف القرآن الكرمي

علي بن عمر بن حممد السحيباين

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

2

النور يف القرآن الكرمي دراسة موضوعية

يوسف بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشبل

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

كلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

3

التوكل على هللا يف ضوء القرآن

سليمان بن محد الصقري

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

4

الرجوع عن اإلقرار ابحلقوق يف الفقه اإلسالمي

حممد بن ابراهيم بن علي آل حسن الغامدي

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة امللك خالد

5

آايت اخلشوع " دراسة تفسريية "

حممد بن عبدهللا بن حممد العيدي

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

6

حكم اإلغراء إبهناء العقد

حممد مجيل حممد ديب املصطفى

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة امللك خالد

7

مقاصد الشريعة يف فريضة اجلهاد

عبدالرمحن بن علي احلطّاب

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة

اجمللد (  ) 2العدد (  / ) 2رجب 1430هـ

1

ما ورد يف السنة من آداب الزفاف والدخول وال ِوقاع مجعا ودراسة

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

م

عبدهللا بن محد اللحيدان

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

2

استشراف املستقبل بني الشريعة واخلرافة

صاحل بن عبدالعزيز التوجيري

أستاذ مساعد

العقيدة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

3

استفتاء القلب " دراسة أتصيلية "

وليد بن علي احلسني

أستاذ مساعد

أصول الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

4

اخلرص يف الزكاة

حممد بن سعود اخلميس

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

5

العبادات العملية الواردة يف الصالة على صفات متعددة
حديث ِع ْت َبان بن مالك رضي هللا عنه " دراسة حتليلية "
زكاة األسهم والسندات " حبث فقهي مقارن "

أمحد بن عبدهللا بن حممد اليوسف

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

حممد بن عبدهللا القنّاص
يوسف بن عبدالعزيز العقل

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

6
7

عنوان البحث

اجمللد (  ) 3العدد (  / ) 1حمرم 1431هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

الضحك والبكاء يف القرآن الكرمي

علي بن عبدهللا الصيَّاح

أستاذ مشارك

الثقافة اإلسالمية

كلية الرتبية  ،جامعة امللك سعود

3

آداب محلة القرآن الكرمي أمهيتها وجهود العلماء فيها
اإلمام َّ
الص َّفار ت 220ومنهجه يف التَّل ِّقي واألداء والنقد
عفان بن مسلم َّ

ابراهيم بن صاحل بن عبدهللا احلميضي

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

4

أهداف االستقامة اخللقية يف اإلسالم

أستاذ مساعد

احلديث والسنة النبوية

كلية العلوم واآلداب جبامعة القصيم

5

توسعة مرمى اجلمار " دراسة فقهية أتصيلية "

عبدالرمحن بن صاحل بن حممد الغفيلي

أستاذ مشارك

الفقه

كلية العلوم واآلداب جبامعة القصيم

6

طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف السنة النبوية

خالد بن ابراهيم بن سليمان الرومي

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

كلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

7

ختان األنثى " دراسة حديثية فقهية "

سليمان بن عبدهللا القصري

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

2

سعود بن عبدالعزيز بن سليمان احلمد
ابراهيم بن عبدهللا الدويِّش

اجمللد (  ) 3العدد (  /) 2رجب 1431هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

الشورى بني تراثنا وبني مفكري العصر احلديث

امساعيل حممد عيسى شاهني

أستاذ مساعد

دراسات اسالمية

كلية اجملتمع جبامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية

2

االحنراف يف فهم السنة النبوية  :أسبابه ومظاهره

حممد بن عبدالعزيز الفراج

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

3

خصائص األمة االسالمية ورسالتها الدعوية

حممد بن ابراهيم بن سليمان الرومي

أستاذ مشارك

الدعوة

كلية املعلمني  ،جامعة امللك سعود

4

الشروط يف العقود " دراسة حديثية فقهية "

بندر بن انفع العبديل

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

5

دور الزكاة يف مكافحة الفقر والبطالة

 /1عدانن حممد يوسف راببعه،

 /1حماضر،

 /1االقتصاد واملصارف اإلسالمية،

الريموك يف األردن .جامعة القصيم

6

عادات القرآن اللغوية واملوضوعية " عرض ودراسة "

7

عيادة املريض يف ضوء السنة ( تعريفها – فضائلها وأحكامها وآداهبا )

شايف بن سلطان العجمي
ِ
أمحد بن حممد بن عبدهللا بن محيّد

أستاذ مساعد

القرآن

كلية الشريعة – جامعة الكويت

أستاذ مشارك

السنة

جامعة امللك خالد أبهبا

اجمللد (  ) 4العدد (  / ) 1حمرم 1432هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

مدى توافق جرائم اخلطف واحتجاز الرهائن مع جرمية احلرابة يف الفقه اإلسالمي

 /1أسامة علي الفقري الراببعة

 /1أستاذ مشارك

 /1األنظمة والقانون

 /1كلية الشريعة والدراسات االسالمية جبامعة

2

" بداية اجملتهد وهناية املقتصد " أمهيته  ،تسميته  ،سنة وضعه  ،توثيق نسبته إىل مؤلفه

 /1هارون ( حممد بدر الدين ) الراببعة .

 /1أستاذ مساعد

 /1النحو والصرف

3

كلية الشريعة ابجلامعة األردنية

4

الشركة املسامهة العامة أتسيساً وتصفي ًة يف قانون الشركات األردين مقاران ابلشريعة االسالمية

عبدهللا علي حممود الصيفي

أستاذ مساعد

الفقه

عمان – األردن
كلية اآلداب  ،جامعة البرتا ّ ،

املياه املعاجلة وحكمها يف الفقه االسالمي

اسامة علي الفقري الراببعة

أستاذ مشارك

األنظمة والقانون

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

5

سب الريح " دراسة عقدية "

عبدالرمحن بن عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي

أستاذ مشارك

العقيدة واملذاهب املعاصرة

كلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

6

سورة الكوثر ( دراسة حتليلية موضوعية )

حممد بن أمحد بن عبدالعزيز اجلمل

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الريموك – األردن

7

إخراج زكاة التمور

حممد بن ابراهيم بن حممد اجلاسر

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

اجمللد (  ) 4العدد (  / ) 2رجب 1432هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

األحكام اخلاصة ابلتوائم املتالصقة غري املفصولة

فهد بن عبدالكرمي السنيدي

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

2

ودائع املراحبة يف البنوك اإلسالمية دراسة أتصيلية تطبيقية

يوسف بن عبدهللا الشبيلي

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

3

التعاقد االلكرتوين  :دراسة فقهية اقتصادية قانونية

 /1عبدهللا حممد راببعة

 /1أستاذمساعد

 /1الفقه

 /1كلية الشريعة والدراسات االسالمية جبامعة الريموك  -األردن

4

الكشف الطيب يف عقد النكاح حكمه وفوائده

حممد أمحد علي واصل

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

5

نزع امللكية اخلاصة للمصلحة العامة

أمحد حافظ موسى

أستاذ مساعد

الفقه

كلية العلوم واآلداب  ،جامعة القصيم

6

تعليل الرواايت عند اإلمام الدار قطين دراسة تطبيقية حتليلية إحصائية للجزء السابع من كتاب العلل الواردة يف األحاديث النبوية

زايد بن سليم العبادي

أستاذ مساعد

السنة

كلية الشريعة ابجلامعة األردنية

7

حديث " إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه " دراسة نقدية

سعيد بن نزال العرتي

أستاذ مساعد

السنة

جامعة األمري سلمان بن عبدالعزيز ابخلرج

اجمللد (  ) 5العدد ( / ) 1حمرم 1433هـ

م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما يف الشفعة " خترجيا ودراسة "

تركي بن فهد بن عبدهللا الغميز

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

2
3

مهمات من سورة النساء
تفسري مثان آايت ّ

علي بن عمر السحيباين

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

تقليد اجملتهد امليت " دراسة أصولية "

عبدالعزيز بن حممد بن ابراهيم العويد

أستاذ مشارك

أصول الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

4

زكاة خطاب الضمان واالعتماد املستندي

عياد بن عساف بن مقبل العنزي

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

6

االجتماع الستقبال ِّ
املعزين " دراسة فقهية مقارنة "

عبدهللا بن سليمان بن عبداحملسن املطرودي

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

أقوال اإلمام ابن مردويه ( ت 410ه ) يف اجلرح والتعديل " مجع ودراسة "

مشعل بن حممد احلداري

أستاذ مساعد

السنة

كلية الشريعة  ،جامعة الكويت

7

نور القرآن الكرمي وداللته

منرية بنت حممد بن انصر الدوسري

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

كلية اآلداب للبنات  ،جامعة الدمام

5

اجمللد (  ) 5العدد (  / ) 2رجب 1433هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

اخلرب الوارد مبعىن األمر " دراسة أصولية تطبيقية "

عبداهلادي اثبت هاشم

أستاذ مساعد

أصول الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

2

أمجع آية يف كتاب هللا "دراسة تفسريية "

أمحد بن سليمان بن صاحل اخلضري

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

3

مهارات مجع طرق احلديث

ابراهيم بن عبدهللا الالحم

أستاذ مشارك

السنة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

4

عناصر الكفاية املعتربة يف حتديد الفقر وقدر ما يعطى الفقري من الزكاة " دراسة فقهية مقارنة مع بعض التطبيقات املعاصرة "

فيصل بن سعد ابلعمش

أستاذ مشارك

الفقه

كلية اآلداب جبامعة امللك عبدالعزيز جبدة

5

ألقاب أهل السنة واجلماعة

سليمان بن حممد الدبيخي

أستاذ مشارك

الثقافة اإلسالمية

كلية الرتبية  ،جامعة حائل

6

أحكام صيام الست من شوال

سامي بن حممد الصقري

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

7

االعتمادات املستندية والبدائل الشرعية

فهد بن عبدهللا بن حممد العمري

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

اجمللد (  ) 6العدد (  / ) 1حمرم 1434هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

برهان الصدقة على اإلميان

وليد بن حممد بن عبدهللا العلي

أستاذ مشارك

العقيدة والدعوة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الكويت

2

التكفري عند املعتزلة " مقاربة منهجية "

سليمان بن عبدالعزيز الربعي

أستاذ مساعد

العقيدة واملذاهب املعاصرة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

3

حكم إزالة الشعر ابلليزر " دراسة فقهية مقارنة "

عادل مبارك املطريات

أستاذ مساعد

الفقه املقارن

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الكويت

4

حديث الواهبة نفسها رواية ودراية وطريقة البخاري يف إخراجه له يف الصحيح

إميان علي العبدالغين

أستاذ مساعد

السنة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الكويت

5

الرواة الذين جرحهم أبو داود وأخرج هلم يف السنن دون أن يبني ضعفهم

حممد عودة أمحد احلوري

أستاذ مساعد

احلديث وعلومه

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،جامعة طيبة

6

اإلابضية ومنهجهم يف تفسري القرآن الكرمي

انصر بن حممد بن صاحل الصائغ

أستاذ مساعد

العقيدة

كلية العلوم واآلداب ابلرس  ،جامعة القصيم

7

محاية املزكي ماله بزكاته

أمحد بن عبدهللا بن حممد اليوسف

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

8

منهج أيب علي القايل يف التفسري " حبث ترقية "

فهد بن ابراهيم الضالع

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

اجمللد (  ) 6العدد ( / ) 2رجب 1434هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

حسن التخلص يف سورة النور

زكراي علي حممود اخلضر

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الريموك  ،األردن

2

دور اخلالف يف تيسري الفتوى

علي بن أمحد احلذيفي

أستاذ مساعد

الدراسات القضائية

جامعة أم القرى

3

هتذيب كتاب مناهل العرفان للرزقاين ( املبحث األول والثاين منوذجا )

خالد بن عثمان السبت

أستاذ مشارك

الدراسات القرآنية

كلية الرتبية  ،جامعة الدمام

4

منهج أصحاب الكتب الستة يف ذكر فضائل الصحابة رضي هللا عنهم

عمر بن عبدهللا بن حممد املقبل

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

5

دالالت النسيان يف آايت القرآن

راشد بن محود بن راشد الثنيان

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

كلية الرتبية ابلزلفي  ،جامعة اجملمعة

6

منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقومي املخالفني يف العقيدة

أمحد بن عبدالرمحن القاضي

أستاذ مساعد

العقيدة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

7

شرط الواقف كنص الشارع " دراسة فقهية "

حممد بن فوزي احلادر

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

8

أحكام الصالة على الكراسي ومسائلها املستجدة

حممد أمحد علي واصل

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

اجمللد (  ) 7العدد (  / ) 1حمرم 1435هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

انفذ حسني محاد

أستاذ

احلديث وعلومه

اجلامعة اإلسالمية  ،غزة

3

ضوابط تزاحم املصاحل " دراسة أصولية فقهية تطبيقية "
شيوخ قتادة املُتَ َكلَّم يف مساعه منهم " دراسة تطبيقية على الصحيحني "

 /1هايل داود

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

احلصانة الدبلوماسية يف الشريعة اإلسالمية

ماهر ذيب أبو شاويش

أستاذ مشارك

الفقه

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بينبع  ،جامعة طيبة

4
5

أحاديث موت الفجأة " مجعاً وحتريراً ودراسة "

بندر بن انفع بن بركات العبديل

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

منظومة األخالق يف اإلسالم أمهيتها وبناؤها وجماالهتا

راجح عبداحلميد " كردي بين فضل "

أستاذ مشارك

العقيدة والفلسفة

كلية الشريعة ابجلامعة االردنية

6

أثر الفروض الكفائية يف احلفز على األعمال التطوعية

حنان يونس حممد القدميات

أستاذ مساعد

أصول الفقه

كلية الرتبية بربيدة  ،جامعة القصيم

7

حجية إثبات النسب ابلبصمة الوراثية

 /1جابر امساعيل احلجاحجة

أستاذ مشارك

الفقه

 /1كلية الشريعة  ،جامعة آل البيت

8

املقاصد االقتصادية يف تشريع الزكاة " قراءة حتليلية لنصوص من القرآن والسنة "

عامر يوسف حممد العتوم

أستاذ مساعد

االقتصاد واملصارف اإلسالمية

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الريموك  ،األردن

2

اجمللد (  ) 7العدد (  / ) 2ربيع ثاني 1435هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

تعدد أبنية املصادر يف القرآن دراسة بالغية سورة حممد صلى هللا عليه وسلم منوذجا

خلود حممدأمني حممود احلواري

أستاذ مساعد

دراسات قرآنية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،جامعة طيبة

2

األثر النصراين يف عقيدة األلوهية وما يتعلق هبا عند النصريية

سعيد بن حممد بن حسني معلوي

أستاذ مشارك

العقيدة

كلية الدعوة وأصول الدين ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة

3

أحاديث العني مجعا ودراسة

انتصار بنت ابراهيم العمر

أستاذ مساعد

احلديث

جامعة الدمام

4

كتاب األساس يف معرفة غله الناس دراسة وحتقيق القاضي  :شرف الدين  :هبة هللا بن عبدالرحيم البارزي

عبدهللا بن عبدالرمحن امليمان

أستاذ مساعد

العقيدة واملذاهب املعاصرة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

5

أحكام اهلبة لألوالد

عقيل بن عبدالرمحن العقيل

أستاذ مشارك

الفقه

املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

6

إثبات املؤمنني لصفة العينني لرب العاملني

خالد بن ضحوي الظفريي

أستاذ مساعد

العقيدة والدعوة

كلية الشريعة  ،جامعة الكويت

7

مضامني التفكري وضوابطه واسرتاتيجيات تنميته يف القرآن الكرمي

 /1أمحد حممد جنادات

 /1أستاذ مساعد

مناهج وطرق تدريس

 /1كلية الرتبية جبامعة الريموك  ،األردن

اجمللد (  ) 7العدد (  / ) 3رجب 1435هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

أخالقيات الطبيب املسلم يف ضوء السنة النبوية

نبيلة بنت زيد احلليبة

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

2
3

االستصحاب عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ( مجعاً ودراسة )

عبدالرمحن بن عبدهللا الرباهيم

أستاذ مساعد

أصول الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

ضبط االشرتاك اجلماعي املوجب للقصاص

فهد بن صاحل احلمود

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

4

أتليه الكنيسة الكاثوليكية ملرمي ( دراسة نقدية )

يوسف بن علي الطريف

أستاذ مشارك

العقيدة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

5

خمتصر أيب مصعب الزهري ( 242-150ه ) مصدر مبكر لفقه املالكية

مجال بن خضر غرون

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة جنران

6

مواقف املعاصرين من قضية النسخ ( دراسة وصفية تقوميية )

مشرف بن أمحد الزهراين

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

كلية الرتبية جبامعة امللك سلمان بن عبدالعزيز

7

مسات األستاذ اجلامعي املتسم ابلوسطية

أمحد ضياءالدين حسني

أستاذ مشارك

الرتبية اإلسالمية

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الريموك  ،األردن

8

الدعوى اجلزائية وفق اإلجراءات املوجزة ( دراسة مقارنة )

حسن يوسف مصطفى مقابلة

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

9

الربهان يف أصول الفقه أليب املعايل اجلويين

محيد العريب الوايف

أستاذ

أصول الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

اجمللد (  ) 7العدد (  / ) 4شوال 1435هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

التجديد واجملددون عند السيوطي دراسة نقدية

خالد العربي

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

2

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ( سيداو ) دراسة نقدية يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية

عارف بن عوض بن عبداحلليم الركايب

أستاذ مشارك

أصول الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

3

األلوان استعماالهتا ودالالهتا عند أهل البدع اإلمامية والصوفية منوذجا

بدر بن انصر بن حممد العواد

أستاذ مساعد

العقيدة واملذاهب املعاصرة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

4

التقوى وأثرها يف حياة الداعية

ابراهيم بن مرشد بن حممد املرشد

أستاذ مساعد

الثقافة والدعوة اإلسالمية

جامعة القصيم

5

التكبري املطلق يف العيدين

أمحد حافظ موسى

أستاذ مساعد

أصول الفقه

كلية العلوم واآلداب جبامعة القصيم

6

مذهب أهل السنة يف إثبات احلجزة والوصل والقطع هلل تعاىل والرد على من أوهلا

مها بنت عبدالرمحن أمحد نتو

أستاذ مشارك

العقيدة

كلية اآلداب والعلوم اإلدارية جبامعة أم القرى

7

موقف الفقه اإلسالمي من أعراف اخلطبة يف اجملتمعات اإلسالمية دراسة مقارنة

 /1خلف زويد املساعيد

 /1طالب دراسات عليا

أصول الفقه

كلية الشريعة جبامعة آل البيت

8

الوضع القانوين للعنوان التجاري يف النظام القانوين السعودي " دراسة مقارنة "

عدانن بن صاحل بن حممد العمر

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

اجمللد (  ) 8العدد (  / ) 1حمرم 1436هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

التعزيز يف احلديث النبوي وأثره الفاعل يف زايدة الدافعية للسلوك اإلجيايب

سعيد بن نزال العنزي

أستاذ مشارك

احلديث

كلية الرتبية جبامعة امللك سلمان

2

حكم الرتاخي يف أداء احلج بعد وجوبه ( دراسة مقارنة )

علي مجعة الرواحنة

أستاذ مساعد

الفقه

كلية الشريعة جبامعة آل البيت

3
4

( أوالد الصحابة بني نفي أهل النسب وإثباهتم يف األسانيد ) ( حزام بن حكيم بن حزام ) أمنوذجاً

خالد حممد علي احلايك

أستاذ مساعد

السنة النبوية

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء

الرتجيح بن الوسائل مسالكه  ،وضوابطه  ،وفوائده

قطب الريسوين

أستاذ مشارك

أصول الفقه

كلية الشريعة جبامعة الشارقة

5

أثر التيمم يف رفع احلدث دراسة فقهية

حممد بن عبدهللا احمليميد

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

6

األحاديث اجلياد عند ابن كثري من خالل تفسريه من بداية الكتاب إىل آخر كالمه على سورة البقرة ( مجعا وخترجيا ودراسة )

ابراهيم بن عبدهللا بن صاحل الدويش

أستاذ مشارك

السنة النبوية

كلية العلوم واآلداب جبامعة القصيم ابلرس

7

قصة امرأة عمران والدروس الدعوية املستفادة منها

خولة بنت يوسف املقبل

أستاذ مشارك

الدعوة

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

8

الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية يف الفقه اإلسالمي ونظام املرافعات الشرعية دراسة مقارنة

يوسف بن عبدهللا بن حممد اخلضري

أستاذ مشارك

السياسة الشرعية

العهد العايل للقضاء

9

موجز كتاب مناهج احملدثني دراسة نظرية تطبيقية

 /1أمحد بن حممد العبيد

 /1أستاذ مشارك

السنة وعلومها

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

اجمللد (  ) 8العدد (  / ) 2ربيع ثاني 1436هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

نظرية الوحدة املعنوية للقراءات القرآنية " دراسة يف توجيه القراءات املتواترة "

 /1سليمان حممد الدقور

أستاذ مشارك

التفسري وعلوم القرآن

كلية الشريعة ابجلامعة األردنية

2

األحاديث الواردة يف فضل القرض ابلنسبة إىل الصدقة مجع ودراسة

منصور حممد الشرايري

أستاذ مساعد

السنة النبوية

كلية إربد  ،جامعة البلقاء التطبيقية

3

املسائل املتعلقة ابلتوحيد واركان اإلميان اليت نقل فيها ابن كثري اإلمجاع يف تفسريه ( مجعا ودراسة )

فهد بن عبدالرمحن املثيب الشمري

أستاذ مساعد

العقيدة

جامعة حائل

4

التحكيم يف الشقاق بني الزوجني ودوره يف االستقرار األسري دراسة نظرية تطبيقية

 /1زينب زكراي علي معابدة

أستاذ مساعد

 /1الفقه

 /1كلية الشريعة ابجلامعة األردنية

5

حقائق الرؤى وضوابط تفسريها وفق األدلة الشرعية

عمر أبواجملد حسني قاسم حممد النعيمي

أستاذ مشارك

دراسات إسالمية

كلية الرتبية جبامعة سلمان بن عبدالعزيز

6

حقوق الطفل الرتبوية يف الفقه اإلسالمي  :وسائلها وأسسها وآاثرها

عبدالرؤوف أمحد بين عيسى وآخرون

أستاذ مشارك

الرتبية اإلسالمية

 /1جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ابألردن

7

التآليف يف هجاء املصاحف " الرسم العثماين " مواردها – مناهجها – أشهرها

عبداحلميد بن سامل الصاعدي

أستاذ مشارك

القراءات

كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية

8

سلوك اجملين عليه وأثره على املسئولية اجلنائية

صاحل أمحد التوم

أستاذ مشارك

األنظمة والقانون

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

اجمللد (  ) 8العدد (  / ) 3رجب 1436هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

دعوى اجلاهلية ومظاهرها دراسة عقدية

أمحد بن جزاع بن حممد الرضيمان

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

جامعة حائل

2

احتكار الدواء يف ضوء املستجدات املعاصرة

إمساعيل غازي مرحبا

أستاذ مشارك

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى

3

هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف رعاية األطفال وبناء شخصيتهم

حممدعيد حممود الصاحب

أستاذ

السنة النبوية

كلية الشريعة ابجلامعة األردنية

4

الصلة بني األصول الفكرية للتنوير  ،والليربالية  ،والعلمانية  ،واحلداثة  ،وما بعد احلداثة

آمال بنت عبدالعزيز العمرو

أستاذ مشارك

العقيدة واملذاهب املعاصرة

جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض

5

اجلمع يف رمي اجلمار

مساعد بن عبدهللا بن محد احلقيل

أستاذ مساعد

الفقه

املعهد العايل للقضاء

6

مناذج من أقضية معاذ بن جبل رضي هللا عنه " مجعا ودراسة "

ماهر ذيب سعدالدين أبوشاويش

أستاذ مشارك

الدراسات اإلسالمية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة طيبة

7

األثر الرتبوي للخطاب التشريعي يف حفظ كرامة اإلنسان واحرتام إرادته

 /1هيفاء فياض فوارس

أستاذ مساعد

الدراسات اإلسالمية

جامعة الريموك ابألردن

8

النظام القانوين للشيكات اإللكرتونية

درويش عبدهللا درويش

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

اجمللد (  ) 8العدد (  / ) 4شوال 1436هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

منهج القرآن الكرمي يف توجيه الصحابة

مشرف أمحد مجعان الزهراين

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة سطام بن عبدالعزيز

2

حديث عبدهللا بن عباس يف قصة خلع امرأة اثبت بن قيس دراسة حديثية حتليلية

رائد محد خالد السليم

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة القصيم

3

أحكام نفقة الزوجة العاملة

حممد أمحد علي واصل

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة القصيم

4

تقومي النظر يف منهاج العز بن عبدالسالم يف قواعده الكربى "حتليل داخلي للنظر املصلحي"

حممد الريوش

أستاذ مشارك

أصول الفقه

اململكة املغربية  -الرابط

5
6

علي ابهبا"
املوازنة بني منهج أئمة النقد املتقدمني واملتأخرين يف احلكم على احلديث من خالل دراسة حديث "أان مدينة العلم و ٌّ

عصام عبدهللا السناين

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة القصيم

النصرانية يف نيوزيالندا

علي عمر حممد السحيباين

أستاذ مشارك

العقيدة

جامعة القصيم

7

تعديل الناقد للراوي وعدم كتابته عنه مقاربة األحوال واألسباب

عبدهللا فوزان صاحل الفوزان

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة طيبة

اجمللد (  ) 9العدد (  / ) 1حمرم 1437
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

االختيار والنقد عند ابن خالويه يف كتابه "احلجة يف القراءات السبع" –مجع ودراسة-

أمحد سليمان صاحل اخلضري

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة القصيم

2

"أثر اختصار منت احلديث يف االستنباط" دراسة نظرية تطبيقية

سليمان عبدهللا السعود

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة القصيم

3
4

اجلاللة "مجعاً وخترجياً ودراسةً"
األحاديث الواردة يف ّ

تركي فهد عبدهللا الغميز

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة القصيم

التثليث عند النصارى يف تفسري روح املعاين

عبدهللا صاحل حممد املشيقح

أستاذ مشارك

العقيدة

جامعة القصيم

5

العيب الذي يثبت به اخليار يف البيع

عبدهللا محد السكاكر

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة القصيم

6

دراسة نقدية لكتاب اجلواهر العنقودية "مسائل يف علم املواريث للقيسي"

حممد ابراهيم حممد اجلاسر

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة القصيم

7

صرف الزكاة يف دية العمد والصلح عنه

عياد عساف مقبل العنزي

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة القصيم

8

تتبع العورات بني اخلطر اجملتمعي واحلكم الشرعي دراسة تقوميية يف ضوء التحدايت التقنية املعاصرة

حممد عبدالدامي علي سليمان حممد اجلندي

أستاذ مشارك

الثقافة االسالمية

جامعة امللك فيصل – االحساء

اجمللد (  ) 9العدد (  / )2ربيع ثاني 1437هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

التفسري البياين لسورة (تبت يدا أيب هلب)

حممد رضا احلوري

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

األردن -جامعة الريموك

2

"الشرك اخلفي" حتديد املفهوم وأهم املظاهر

عالء صاحل هيالت

أستاذ مساعد

العقيدة

جامعة قطر

3

الكفارة بثمن الرقبة عند تعذرها

عبدهللا محد السكاكر

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة القصيم

4
5

الصحابة الذين حكي عنهم اخلالف يف راب الفضل "مجعاً ودراسة"

ماهر ذيب أبوشاويش

أساذ مشارك

الفقه

جامعة طيبة

املضاربة الشرعية يف اجملاالت الصناعية ودورها يف التنمية االقتصادية

صاحل حممد اخلضريي

أستاذ مساعد

الفقه

كلية العلوم واآلداب  -شقراء

6

أثر الغرر يف عقود املشتقات املالية (تقدير فقهي اقتصادي اسالمي)

ابراهيم عبداحلليم عبادة

أستاذ مساعد

الفقه

األردن-جامعة الريموك

7

توقف وجوب القضاء على دليل جديد "دراسة أصولية فقهية" قضاء الصالة املرتوكة عمداً أمنوذجا

حممد حممود علي الطوالبة

أستاذ مشارك

الفقه

اجلامعة األردنية

8

احلقوق اخلاصة للمرأة العاملة يف نظام العمل السعودي "دراسة مقارنة بني الشريعة االسالمية والقانون"

مراد علي حممد الطراونة

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

جامعة شقراء

اجمللد (  ) 9العدد (  / )3رجب 1437هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1
2

آراء املفسرين يف املتصل لفظاً املنفصل معىن يف القرآن الكرمي

زكراي علي حممود اخلضر

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة الريموك ابألردن

مقتضيات اإلميان أبمساء هللا تعاىل (دراسة تطبيقية على عدد من األمساء)

رائد سعيد أمحد بين عبدالرمحن

أستاذ مساعد

العقيدة

جامعة القصيم

3

أحكام التصوير يف احلد والتعزير

حممد أمحد علي واصل

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة القصيم

4

أحق الناس ابلصالة على امليت (دراسة فقهية مقارنة)

فادي سعود اجلبور

أستاذ مساعد

الفقه

اجلامعة األردنية

5

االنتخاابت يف الفقه اإلسالمي (مفهومه وضوابطه)

أديب فايز الضمور

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة اجملمعة

6

تزاحم احلقوق املتعلقة ابلرتكة يف الفقه االسالمي

حممد حممود علي الطوالبة

أستاذ مشارك

الفقه

اجلامعة األردنية

7

قاعدة سد الذرائع وتطبيقاهتا يف مسألة اخللع القضائي املعاصرة

أمحد حسن الراببعة

أستاذ مشارك

أصول الفقه

جامعة البلقاء التطبيقية ،األردن

8

جرمية الرشوة يف أنظمة اململكة العربية السعودية

صاحل أمحد التوم ضيف هللا

أستاذ مشارك

األنظمة والقانون

جامعة القصيم

اجمللد (  ) 9العدد (  / )4شوال 1437هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

اهلدي النبوي يف تدبر القرآن الكرمي

حممد سيد أمحد شحاته

أستاذ مشارك

احلديث وعلومه

جامعة اجملمعة

2

مناذج تربوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية واستثمارها يف املواقف واألحداث

حممود أمحد مروح

حماضر

تربية إسالمية

اجلامعة األردنية

3

مالمح الشخصية يف القصة القرآنية (بني الكفر واإلميان) مناذج تطبيقية

عبدهللا علي عبدالرمحن أبو السعود

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

جامعة اجلوف

4

العفو وأثره يف اسقاط عقوبة اإلعدام (دراسة فقهية مقاصدية )

أنس حممد عوض اخلاليلة

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة الزرقاء  ،األردن

5

دراسة نقدية لرد ابن حزم على ابن النغريلة اليهودي

عبدالرحيم خريهللا عمر الشريف

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة الزرقاء  ،األردن

6

داللة اإلشارة يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقية

عزالدين أمحد منر عبدالرمحن

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

جامعة القصيم

7

موسى بن قيس احلضرمي "عصفور اجلنة ،أم محار من محري النار؟!" (حترير حاله من خالل مجع ودراسة أحاديثه املنتقدة ،وحترير أقوال النقاد فيه)

مازن حممد حسانني السرساوي

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة القصيم

8

نصارى أم مسيحيون إشكالية املصطلح

عبدالرمحن أمحد كايد الصمادي

أستاذ مساعد

العقيدة

جامعة القصيم

اجمللد (  ) 10العدد (  / )1حمرم 1438هـ

م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

مسارات البحث العلمي يف السنة النبوية "دراسة وصفية استشرافية"

خالد عبدالعزيز أابخليل

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة القصيم

2

قرينة االختصاص عند احملدثني وتطبيقاهتا يف علل أيب حامت

أمحد عبدهللا عيد املخيال

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة الكويت

3

حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه (رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة) "دراسة دعوية"

ملياء سليمان الطويل

أستاذ مشارك

الدعوة والثقافة االسالمية

جامعة االمام حممد بن سعود

4

األدلة العقلية على صفة العلم اإلهلي يف ضوء عقيدة السلف

ايسر عبدالرمحن اليحىي

أستاذ مساعد

العقيدة

جامعة القصيم

5

اإلكراه والسكر يف موانع املسؤولية اجلنائية

حممد فوزي احلادر

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة القصيم

6

مناهج األصوليني يف تقسيم داللة اللفظ على املعىن يف الفهم املقاصدي خلطاب القرآن

عبدالكرمي حممد بناين

ابحث

أصول الفقه

جامعة املوىل امساعيل ،مكناس/املغرب

7

العوامل املؤثرة يف خطبة اجلمعة يف اجملتمع السعودي "مدينة بريدة ومراكزها أمنوذجاً"

عمر عبدهللا العمر

أستاذ مساعد

الدعوة والثقافة االسالمية

جامعة القصيم

إكرامي بسيوين عبداحلي خطاب

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

جامعة شقراء

8

احلدود القانونية الختصاص احملاكم اإلدارية بني التوسع والتضييق "دراسة مقارنة بني كل من فرنسا ومصر واململكة العربية السعودية"

اجمللد (  ) 10العدد (  / )2ربيع ثاني 1438هـ

م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

الدالالت الزائدة للعني ووظائفها يف القرآن الكرمي

فهد ابراهيم الضالع

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة القصيم

2

من تعقبات ابن عاشور على الزخمشري يف تفسري سورة البقرة القسم الثالث "دراسة وحتليل ونقد"

3

حديث ( :داووا مرضاكم ابلصدقة ) "دراسة نقدية"

حسان
مجال حممود أبو ّ

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة العلوم اإلسالمية ،األردن

خالد حممد راجح أبو القاسم

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة جازان

4

النساء اجملهوالت وروايتهن يف السنن األربعة

حممد عبدالرمحن طوالبه

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة الريموك  ،األردن

5

وضوء عثمان رضي هللا عنه :طرقه وألفاظه

عادل عبدالشكور الزرقي

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة امللك سعود

6

أساليب املصرف املركزي املاليزي املالية يف إدارة السيولة مع املصارف اإلسالمية "دراسة فقهية تطبيقية"

فهد صاحل احلمود

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة القصيم

7

الفروق الفقهية بني صاليت الفرض والنفل عند املالكية (مجعاً ودراسة)

نزار أمحد عبدهللا النويري

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة القصيم

هشام حممد السعيد

أستاذ مشارك

أصول الفقه

جامعة االمام حممد بن سعود

8

نصوص من كتاب "التقريب واإلرشاد" أليب بكر الباقالين (رواية أيب الفضل اب عمروس البغدادي) "توثيقا ودراسة"

اجمللد (  ) 10العدد (  / )3رجب 1438هـ

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

م

عنوان البحث

اسم الباحث

القرآن وعلومه

جامعة القصيم

1
2

الزجاجي وأثره يف الدرس القرآين
أبو القاسم ّ

عبدالرمحن صاحل احمليميد

أستاذ مساعد

جامعة امللك خالد

الوقف القرآين وصلته ابلعلوم األخرى

حممد إلياس حممد أنور

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

3

الرواة الذين وصفهم احلافظ ابن حجر بنكارة احلديث يف تقريب التهذيب

خالد عبدهللا الطواين

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة القصيم

4

دعوى أن الكتايب غري ملزم ابتباع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتفنيدها

 /1نزار عطاهلل

أستاذ مساعد

العقيدة

جامعة العلوم االسالمية العاملية ،األردن

5

التعايش بني أتباع الدايانت واحلضارات ودور اململكة العربية السعودية فيه

عبدالرمحن أمحد الصمادي

أستاذ مساعد

العقيدة

جامعة القصيم

6

األحكام الشرعية ملهنة تصفيف الشعر للرجال والنساء

/1أنس حممد اخلاليلة

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة الزرقاء  ،األردن

7

اآلداب وأثرها يف داللة األمر والنهي التكليفي

حممد بن علي اليحىي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

جامعة القصيم

8

الرد على القائلني أبن كل جمتهد مصيب ،أتليف :شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا-

عبدالرمحن عبدهللا الرباهيم

أستاذ مشارك

أصول الفقه

جامعة القصيم

9

فقد اجلنسية وأثره يف القانون املصري والسعودي "دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي"

حممود علي عبداحلافظ

أستاذ مشارك

األنظمة والقانون

جامعة القصيم

10

مفهوم الكفاية لتويل الوظيفة العامة "دراسة مقارنة" بني الفقه ونظام اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية

محود حممد غالب الغشيمي

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

جامعة جنران

اجمللد (  ) 10العدد (  / )4شوال 1438هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

اآلاثر الواردة يف تفسري الكرسي أبنه موضع القدمني "مجع وحتقيق ودراسة"

أمحد عبدالعزيز مقرن القصري

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

جامعة القصيم

2

رواايت حد النيب صلى هللا عليه وسلم اخلائضني يف اإلفك "مجعا ودراسة"

سامي أمحد اخلياط

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة شقراء

3

األحاديث الواردة يف تكثري النسل "مجعا ودراسة"

سليمان عبدهللا القصري

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة القصيم

4

منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه "دراسة تطبيقية على كتاب احلدود"

 /1حممد عودة احلوري

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة طيبة

5
6

بسن فوق البلوغ "دراسة فقهية"
حتديد الزواج ٍّّ

عبدهللا حممد الربعي

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة القصيم

اخلطأ يف الفتوى أسبابه وآاثره "دراسة فقهية أتصيلية"

أمحد حممد املطرودي

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة القصيم

7

رأس املال املخاطر وعالقته ابلتمويل اإلسالمي

ابراهيم عبداحلليم عبادة وآخرون

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة الريموك ،األردن

8

البينونة الصغرى يف الفقه اإلسالمي

عبدالكرمي حممد السماعيل

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة االمام حممد بن سعود

9

دور السياق يف فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام "دراسة أصولية"

10

النوازل الطبية اليت يظهر فيها أثر الرتجيح بني املصاحل

رحال
عالء الدين ّ

أستاذ

أصول الفقه

جامعة الريموك ،األردن

إمساعيل غازي مرحبا

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة أم القرى

11

الضرر املعنوي والتعويض عنه يف ضوء اجتهادات ديوان املظامل

سلوى حسني حسن رزق

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

جامعة القصيم

اجمللد (  ) 11العدد (  / )1حمرم 1439هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1
2

النظم والسياق "املفهوم االنفصايل والعالقة االتصالية" "املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي أمنوذجاً"

املثىن عبدالفتاح حممود

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

اجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية

منهج القرآن يف تدبري دعائم احلكم واالقتصاد

حممد بن أمحد احلواش

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

جامعة امللك خالد

3

(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها يف تفسري القرآن الكرمي "دراسة أتصيلية نقدية"

حامت جالل التميمي

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة القدس ،فلسطني

4

الفالس يف نقد الرواة
منهج احلافظ عمرو بن علي ّ

ليلى سعيد السابر

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

5

إجارة احللي وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

أمحد محود املخلفي

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة حائل

6

موت أحد املتالعنني بعد وجوب اللعان وقبل متامه ،وأثر ذلك يف أحكامه

رحاب مصطفى كامل السيد

أستاذ مساعد

الفقه

كليات القصيم األهلية

7

عقود رسم املفيت البن عابدين (ت1252ه ) "دراسة وحتقيق"

صالح حممد سامل أبواحلاج

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة العلوم االسالمية العاملية ،األردن

8
9

قاعدة االستثناء معيار العموم أتصيالً وتطبيقاً

وليد فهد الودعان

أستاذ مشارك

أصول الفقه

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أتثري فقه الواقع يف الفتوى

جيهان الطاهر حممد عبداحلليم

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة حائل

10

التنظيم القانوين جلرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآليل "دراسة مقارنة"

مهند وليد امساعيل احلداد

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

جامعة الزرقاء ،األردن

اجمللد (  ) 11العدد (  / )2ربيع ثاني 1439هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

أثر ابن عباس يف نزول القرآن إىل بيت العزة دراسة نقدية

خالد بن سعد املطريف

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة القصيم

2

تطبيقات الشنقيطي لقاعدة املنطوق واملفهوم يف تفسريه أضواء البيان

عماد عبد الكرمي سليم خصاونه

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة آل البيت  ،األردن

3

مصطلح (النَّصارى) ودالالته

أمحد عبد الرمحن القاضي

أستاذ مشارك

العقيدة

جامعة القصيم

4

أثر اإلميان ابهلل تعاىل يف ترسيخ املراقبة :دراسة حتليليّة عقديّة
"بشارات التوراة واإلجنيل بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم وأثرها يف بناء شخصية املسلم "

حممد خالد" برقان
إبراهيم " ّ

أستاذ مشارك

العقيدة

اجلامعة األردنية ،األردن

عامر سالمة فالح املالمحة

أستاذ مساعد

الدعوة والثقافة اإلسالمية

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن

6

الشبهات الفقهية واألصولية يف تفجري النفوس املعصومة والرد عليها

عماد إبراهيم خليل مصطفى

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة اجملمعة

7

الربح بني اإلنتاجية احلدية والتوزيع"تقدير اقتصادي إسالمي"
شهوة ال جاه والشهرة ((عند بعض الدعاة)) املظاهر والعالج

عمر يوسف عبابنه

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة الزرقاء ،األردن

حممد عبد العزيز الثويين

أستاذ مشارك

الدعوة والثقافة اإلسالمية

جامعة القصيم

9

العالقات بني احلاكم واحملكوم يف اإلسالم
الضماانت القانونية للمشتبه فيه يف مرحلة التحريدراسة مقارنةيف النظام السعودي و القانون األردين

انصح بن انصح البقمي

أستاذ مشارك

الفقه

معهد األمري سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

 /1وائل حممد نصريات

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

 /1جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

5

8
10

اجمللد (  ) 11العدد (  / )3رجب 1439هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

معامل بناء الوعي احلضاري يف ظالل سورة اإلسراء

د .نذير بن نبيل الشرايري

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

جامعة طيبة

2
3

"عرضا ودراسة"
مشكل حديث أمساء بنت عميس رضي هللا عنها يف عدة املتوىف عنها زوجها
ً
الوقاية من االنتحار يف ضوء السنة النبوية

د .خالد بن عبدالعزيز الربيّع
د .فهد بن عبدالرمحن احلمودي

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة اإلمام حممد بن سعود

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة اإلمام حممد بن سعود

4

هذا ملخص من ختم صحيح البخاري للشيخ حممد سعيد بن عبدهللا بن عمري "حتقي ًقا ودراسة وخترجيًا"
ابن عدي ومنهجه يف قوله "إىل الضعف أقرب" يف كتابه الكامل يف ضعفاء الرجال "دراسة وحتليل"

د .ايسر بن عبدالعزيز بن أمحد الربيّع

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة اإلمام حممد بن سعود

سلمان بن جود هللا بن سعد هللا الفقيه

حماضر

السنة وعلومها

جامعة طيبة

6

أمنوذجا"
عقيدة اإلمامة عند الشيعة اإلمامية وأثرها يف حتريف القرآن الكرمي وتفسريه "تفسري الكاشاين الشيعي
ً

د .عامر سالمة فالح املالمحة

أستاذ مساعد

العقيدة

د .حممد علي شفيق الندوي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

جامعة القصيم

8

التحكيم يف منازعات العقود اهلندسية وف ًقا لقواعد الفيديك FIDIC

د .درويش عبدهللا درويش

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

جامعة القصيم

9

جرمية استغالل الطفل يف التسول على ضوء نظام محاية الطفل

د .مصطفى حممد بيطار

أستاذ مشارك

األنظمة والقانون

جامعة امللك عبدالعزيز

10

دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري

د .أمحد علي الشرمي

أستاذ مشارك

الدعوة والثقافة اإلسالمية

جامعة القصيم

5
7

الزايدة على النص "قواعدها وضوابطها عند احلنفية"

اجمللد (  ) 11العدد (  / )4شوال 1439هـ
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

حتقيق اإلقصاح يف إعراب سورة الفاحتة

د .ايسر حممد اخلليل

أستاذ مشارك

النحو واللغة

جامعة القصيم

2

الرواة الذين فاضل بينهم اإلمام أمحد بن حنبل (رمحه هللا)

د .آسية حممد الصقعيب

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة القصيم

3

"مجعا وخترجيًا ودراسة"
األحاديث واآلاثر الواردة يف منع سورة امللك صاحبها من عذاب القرب ً

د .صاحل بن فريح البهالل

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة اجملمعة

د .طالل بن سليمان الدوسري

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة القصيم

5

التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها
ُ

د .عاطف حممد أبو هربيد

أستاذ مساعد

الفقه

اجلامعة اإلسالمية-غزة-

6

الصالة يف ساحات احلرم املكي وما جياورها "دراسة موضوعية"

د .وائل بن مخود بن هزاع بن ردمان

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة جنران

7

العقوبة املعنوية للزوجة "دراسة فقهية"

د .عبداخلالق حممد عبداخلالق أمحد

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة احلدود الشمالية

د .أمساء حممد عبدالرمحن حممد صاحل

أستاذ مساعد

العقيدة

جامعة القصيم

د .محد بن عبدهللا بن محد الصقعيب

أستاذ مساعد

الدعوة والثقافة اإلسالمية

جامعة القصيم

د .عمر بن عبدهللا العمر

أستاذ مساعد

الدعوة والثقافة اإلسالمية

جامعة القصيم

د .عبداملهدي حممد سعيد العجلوين

أستاذ مشارك

الدعوة والثقافة اإلسالمية

جامعة حائل

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

جامعة القصيم

4

منوذجا"
ربح املال املقرتض ابلراب "الشركات املسامهة املختلطة ً

8
9

منوذجا) "دراسة حتليلية يف ضوء الشرع"
الشطح عند الصوفية (رؤية د .حسن الفاتح ً
مقومات الداعية وتطبيقاهتا الدعوية

10
11

منوذجا"
دور وسائل التواصل االجتماعي يف تغيري عالقات األسرة املسلمة "دراسة ميدانية على أسر منطقة القصيم-بريدةً -

مدى استجابة املنظم السعودي ملتطلبات العوملة يف تطوير األنظمة التجارية السعودية "دراسة مقارنة"

12

مشروعية التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية يف ضوء األنظمة العربية "دراسة مقارنة"

د .أماين فوزي السيد

اجمللد (  ) 12العدد (  / )1حمرم 1440ه
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

"دراسة حتليلية استقرائية وصفية جلزء فيه تفسري آايت من القرآن عن اإلمام أمحد بن حنبل – رمحه هللا" -

د .هند إبراهيم التوجيري

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة طيبة

اإلسالمية "عرض ونقد"
تساه ُل اُإلمام اُ ِّلرتمذي بُني اُإلثبات ُوالنفي
ُ
اجلزء فيه اخلامس من الفوائد املنتقاة احلسان انتقاء الدارقطين البن معروف

د .إبراهيم بن عبدهللا املعثم

أستاذ مشارك

العقيدة

جامعة القصيم

د .عُبد اُلرمحن بُن عُبد اُلعزيز اُلعقل

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة القصيم

د .مازن بن حممد بن حممد حسانني

أستاذ مشارك

السنة وعلومها

جامعة القصيم

5

نشأة الطائفة األجنليكانية بني اترخيها وعقيدهتا "دراسة وصفية"

د .عبدهللا بن عبدالرمحن امليمان

أستاذ مشارك

العقيدة

جامعة القصيم

6
7

ِ
ِ
والتعليل
واحلكمة
مفهومها وتعل ُقها بِ ِس ِر القد ِر
مسألة اهلداية واإلضالل:
ُ

د .حممد بن إبراهيم احلمد

أستاذ مساعد

العقيدة

جامعة القصيم

اهلدر املايل يف األسرة حكمه وآاثره "دراسة فقهية"

د .عبد هللا بن أمحد الرميح

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة القصيم

8

اإلدمان وأثره على األسرة املسلمة "دراسة فقهية تربوية اجتماعية"

د .انئل حممد قرقز

أستاذ مساعد

الدعوة والثقافة اإلسالمية

جامعة القصيم

حكم ها وآاثرها "دراسة فقهية تطبيقية"
نفقة احلواشيُ ،

د .أمحد بن حممد بن صاحل املطرودي

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة القصيم

د .سهري حممد يوسف القضاه

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة القصيم

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

جامعة القصيم

الفقه وأصوله

جامعة حائل
جامعة طيبة
جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

2
3
4

9

منطلقات املستشرقني وموقفهم من التلقي النبوي للقرآن الكرمي من خالل دائرة املعارف

10

سقوط املسؤولية اجلنائية "دراسة فقهية"

11

الرقابة على دستورية األنظمة يف السعودية

د .سلوى حسني حسن رزق

12

حكم الصالة بعد العصر "دراسة فقهية مقارنة"

د.سامل بن عبيد املطريي

أستاذ مشارك

13

وسائل توظيف مقررات الثقافة اإلسالمية يف حتقيق األمن الفكري "مقررات جامعة طيبة وجامعة امللك عبدالعزيز منوذجاً"

د.سلطان بن علي حممد شاهني

أستاذ مشارك

الدعوة والثقافة اإلسالمية

د.علي بن صاحل الزهراين

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

14

التنظيم القانوين لشركة الشخص الواحد يف نظام الشركات السعودي اجلديد لسنة 1437ه

15

حتقيق جزء من كتاب السلسبيل يف معرفة الدليل من أول كتاب الطهارة إىل آخر كتاب االستنجاء

د.عبد الكرمي بن حممد العمرييين

أستاذ مساعد

الدراسات اإلسالمية

جامعة اجملمعة

16

احلرب املعلوماتية وإمكانية تطبيق قواعد حقوق اإلنسان

د.علي عبد املعطي احلمدان

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

جامعة دمشق

17
18

أمنوذجا"
املنهجي يف استثمار الفقه النَّوازيل "الفقه املالكي
مثارات الغلظ
ً
ّ

أ.د .أمحد ذيب

أستاذ

املناهج

جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية

أثر التصنيع والكحول على طهارة وجناسة العطور" .دراسة فقهية مقارنة"

د.شفيق لعرج

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة حممد بن عبدهللا

19

توجيه الطربي للمشكل الذهين الوارد على اآلايت القرآنية وموقف املفسرين منه

د.عقيل بن سامل الشمري

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

جامعة اجملمعة

20

ضعف الفهم ملعاين اآلايت والكلمات القرآنية املتكررة يف اليوم والليلة املشكلة واحلل

د .عمر بن حممد بن عبدهللا املديفر

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

جامعة طيبة

اجمللد (  ) 12العدد (  / )2صفر 1440ه
م

عنوان البحث

اسم الباحث

الدرجة العلمية

التخصص

عنوان الباحث

1

حسن املطابقة بني حكم القرآن والواقع "أتصيالً وتطبيقاً
أصول اهلمز األدائية يف القرآن الكرمي

د .فاتح حسين عبد الكرمي

أستاذ مشارك

الدراسات إسالمية

جامعة اجملمعة

د .عمر بن عبد العزيز الدهيشي

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة امللك سعود

3

العدول بقصد التلطف يف سورة يوسف – دراسة تدبرية

د .عبدالرحيم خريهللا عمر الشريف

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة الزرقاء -األردن

4

كثري ومل يضعَّف)
توجيه قول اإلمام الذهيب( :الثقة من وثّقه ر

د .خالد خليل علوان

أستاذ مساعد

العقيدة

جامعة النجاح -فلسطني

5

قلة مروايت الراوي وأثرها يف احلكم عليه

د .عبدالرمحن حممد مشاقبة

أستاذ مساعد

السنة وعلومها

جامعة امللك خالد

6
7

والرد على ِ
ْمهاُّ ،
مناصريها"
الص ُ
َّماثيل عند النصارى " ُحك ُ
ُّور و الت ُ

أ.د .محود بن إبراهيم السالمة

أستاذ

العقيدة

جامعة امللك سعود

مناسك احلج للشيخ اإلمام الزرقاين لإلمام عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن حممد املالكي الزرقاين ت 1099 :هـ "دراسة وحتقيق"

د .عمر بن إبراهيم بن حممد احمليميد

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة القصيم

8
9

حكم نقل الشهيد من موضعه الذي استشهد فيه ليدفن قرب أهله تطييبًا لنفوسهم

د .أديب فايز طايل الضمور

أستاذ مشارك

الفقه

جامعة اجملمعة

قاعدة "اجملاز أوىل من االشرتاك" وتطبيقاهتا عند الفقهاء واملفسرين

أ.د .آدم بن نوح بن علي معابدة القضاة

أستاذ

الفقه وأصوله

جامعة الريموك

10

العقد الصوري حكمه وأثره "دراسة فقهية تطبيقية على أحكام القضاء السعودي"

د .عبداإلله بن مزروع املزروع

أستاذ مشارك

الدراسات اإلسالمية

جامعة شقراء

11

الداللة العرفية وأثرها يف األحكام الفقهية

د .مرمي بنت راشد صاحل التميمي

أستاذ مشارك

الفقه وأصوله

جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل -الدمام

2

12

اجلهود الثقافية من خالل برامج األجنحة املثالية يف سجون اململكة "دراسة وصفية ميدانية اجلناح املثايل بسجن بريدة

د .محد بن عبدهللا بن محد الصقعيب

أستاذ مساعد

الدعوة والثقافة اإلسالمية

جامعة القصيم

13

تقدير أدلة اإلثبات يف مرحلة التحقيق اجلنائي وفق النظام السعودي (دراسة حتليلية تطبيقية)

د .يونس بن أمحد املشيقح

أستاذ مساعد

األنظمة والقانون

جامعة القصيم

أمنوذجاً -الفرتة من – 1438 - 1435ه

14

املشرتكات بني قصيت يوسف و موسى عليهما السالم يف سوريت يوسف و القصص "دراسة مقارنة"

د .إقبال بن عبدالرمحن إبداح

أستاذ مشارك

القرآن وعلومه

جامعة طيبة

15

أحكام الكتمان يف املعامالت املالية  -دراسة فقهية مقارنة

د .حممد بن عبدهللا بن اثبت شبالة

أستاذ مساعد

الفقه

جامعة جنران

16

دور الفقه االنتقائي يف مواكبة املستجدات املعاصرة (الوفاء ابلشروط بني الزوجني أمنوذجا)

د.فادي سعود اجلبور

أستاذ مشارك

الفقه وأصوله

اجلامعة األردنية

17

الرملي الشافعي"
شروط اإلمامة ،للعالمة شهاب الدين أمحد بن حممد ّ

د.عبد هللا بن راضي الشمري

أستاذ مساعد

الدعوة والثقافة اإلسالمية

جامعة حائل

18

جزاء قتل اخلطأ يف القرآن الكرمي (دراسة حتليلية لآلية الثانية والتسعني من سورة النساء)

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

جامعة طيبة

19

السياحة من منظور القرآن الكرمي -دراسة وأتمالت

د .صاحل عبده حممد املوت

ابحث

القرآن وعلومه

جامعة البيضاء -اليمن

20

التدابري اإلدارية اخلاصة حلماية البيئة البحرية يف ضوء التشريعات البيئية األردنية

د عمر عبدالرمحن البوريين

أستاذ مشارك

األنظمة والقانون

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

د" .حممد حسام" عبد الكرمي حممد
عبد العزيز

إعداد وتصميم

د .حممد بن فوزي احلادر
أمني اجمللة.
مع أطيب التحيات واألمنيات

