
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزءًا 16لحق: عدد أجزاء امل

 حبثًا 118عدد األحباث: 

 

 

 هـ1439العام                        (52)السنة 
 

  



 

 

 مقدمة امللحق

 

ونستهديه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه
أشهد أال إله إال هللا وحده ال أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، و 

يماً شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسل
 :كثرياً، أما بعد

من جملة اجلامعة اإلسالمية، أييت ليختم أعدادها اليت  (183فهذا هو ملحق العدد )
( عاماً، وليعقبه ابكورة أعداد 50ت )محلت امسها القدمي: )جملة اجلامعة اإلسالمية( مدة جتاوز 

 .جمالت اجلامعة بعد تفريعها
ه على تطوير جمّلة اجلامعة اإلسالمية 1438 /9 /20فقد وافق جملُس اجلامعة بتاريخ 

 :اّلتلتصبح ثالث جم
 .جمّلة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية •
 .ةجمّلة اجلامعة اإلسالمية للغة العربية والعلوم االجتماعي •
 .جمّلة اجلامعة اإلسالمية للعلوم التطبيقية •

وبعد اعتماد قرار تفريع جمّلة اجلامعة اإلسالمية وافق جملس اجلامعة يف جلسته املعقودة 
ى أن حتل هيئة حترير )جمّلة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية( حمل ه عل1439 /4 /1بتاريخ 

أتخذ )جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية(  هيئة حترير )جملة اجلامعة اإلسالمية(، وأن
 .)183ت عند العدد )تسلسَل )جمّلة اجلامعة اإلسالمية( يف ترقيم أعدادها اليت توقف

اث اليت قُبلت للنشر من هيئة حترير جملة اجلامعة السابقة، وكانت قد بقيت بقية من األحب
عدم اتساع األعداد لنشر كل ما أجيز فور إال أهنا مل تنشر؛ ملا هو معلوم من حال اجملالت من 

 .إجازته
فحملت إدارة جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية على عاتقها إكمال نشر هذه 

ء واملتخصصني ابملادة العلمية اليت حوهتا تلك األحباث املقبولة األحباث؛ حرصاً على إحتاف القرا
لنشر يف جملة اجلامعة، وأداًء حلق الباحثني الذين للنشر، ووفاًء ابلتزام اجلامعة بنشر ما قُبل ل

 .لمياختاروا جملة اجلامعة لتكون وعاًء لنشر أحباثهم ونتاجهم الع



 

 آخر  عدٍد من أعداد جملة اجلامعة اإلسالمية وقد اجته الرأي لنشر هذه األحباث يف ُملَحق  
ة اجمللة على موقع اجلامعة )السابقة(، وأن يكون ذلك امللحق يف أجزاء، تُنشر تباعاً على صفح

 .تعاىل اإلسالمية على الشبكة، مث إذا استويف نشرها على املوقع طُب عْت ورقياً مبشيئة هللا
ير جملة اجلامعة اإلسالمية على ما بذلته من جهود وختاماً، نتوجه ابلشكر اجلزيل هليئة حتر 

ا أ.د. حممد يعقوب تركستاين، ظاهرة يف حتكيم األحباث هذه وتقوميها، وخنص منهم رئيس حتريره
 حتكيماً -ليستمر العمل يف اجمللة  -حىت أثناء مروره بعارض صحي-الذي بذل غاية وسعه 

 .اليت التزمت هبا على النهج املرسوم هلا، ووفق معايريها -ونشراً 
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله 

 ني.وصحبه أمجع
 

 

 

  



 

 علومحسب ال ًامرتب (183)العدد  كشاف ملحق
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 اجلزء الثاين اجلامعة األردنية القرآن اتد النصري جهاد حمم شخصية القائد يف ضوء سورة األحزاب 1

 دراسة بيانية يف املباين واملعاين؛ يف القرآن الكرمي قصة يونس  2
أسامة عبد الوهاب محد 

ماجد ؛ والدكتور احلياين
 ايسني محيد الدليمي

 اجلزء الثالث راقيةاجلامعة الع القرآن

 اجلزء التاسع جامعة اجملمعة القرآن الثنيانراشد بن محود  كتابة التفسري قبل عصر التدوين 3
 اجلزء الرابع عشر جامعة األمرية نوره القرآن رقية بنت حممد العتيق مند املفسرين بداللة املفهو تنزيل اآلايت على الواقع ع 4

ْ َضْوء  الُقْرآن  الَكر ميْ   5 زينب بنت عبد احملسن  د راَسٌة موضوعيَّةٌ ؛ الت َّْوبَُة يف 
 اجلزء الثامن جامعة طيبة آنالقر  العبَّاد

 اجلزء األول جامعة األمرية نورة القرآن مسرية بنت حممد جالية التكاثر املذموم وعالجه يف ضوء سورة التكاثر 6

7 
أحكام القرآن من كتاب رموز الكنوز  للرسعين ؛ مقارنة مع زاد 

املسري البن اجلوزي على مذهب اإلمام أمحد ) سورة النساء 
 أمنوذجا(

صاحل بن سعود سليمان 
 اجلزء الثاين عشر جامعة حائل القرآن السعود

8 

نظم الشيخ اإلمام العامل  أشكل من متشابه القرآن بيان ملا تتمَّة ال
شهاب الدين أيب حممد  البارع احلافظ العالمة مفيت الفرق

املعروف  عبدالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم الشافعي رضي هللا عنه
 دراسة وحتقيق (ه 665أبيب شامة )ت

صاحل بن عبد الرمحن بن 
 عبد هللا الدرويش

 اجلزء العاشر جامعة اإلمام القرآن

 دراسة حتليلية موضوعية؛ املالئكة يف القرآن الكرمي 9
بن حواس حممد  عبداملنعم

 القرآن احلواس
فرع –جامعة اإلمام 
 اجلزء السابع األحساء

 اجلزء الثالث جامعة اإلمام القرآن عماد طه أمحد الراعوش أسرار بيانية ودالالت نفسية واجتماعية؛ سورة البلد 10

11 

 لشي خ اإلس الم چڈ ڈ ژ ژ ڑ چ    سورة ت  ف  س   ري
رمحه  بن عبداحلليم بن تيمية احلرايناأيب العباس تقي الدين أمحد 

 حتقيق ه (728)ت هللا

عمر بن حممد بن عبدهللا 
 القرآن املديفر

كلية امللك عبدهللا 
 -للدفاع اجلوي

 الطائف

اجلزء السادس 
 عشر

 اجلزء الثالث اجلامعة األردنية القرآن عمر يوسف حممود محاد مَجًْعا ودراسةً ؛ نسخوموقفه من ال ابن احَلصَّار 12

اإلعجاز العلمي )الطيب( يف القراءات الشاذة صحيحة السند  13
اجلزء الثالث  جامعة جنران القرآن جمتىب حممود عقلة بين كنانة النظري" "دراسة نظرية تطبيقية يف التفسري والقراءات والطب

 عشر

14 
يف  -صلى هللا عليه وسلم-منهج التعامل مع املسيء للنيب حممد 

 ضوء القرآن الكرمي والسرية النبوية.
عبد الكرمي  حممد حسام

 اجلزء العاشر جامعة طيبة القرآن عبد العزيزحممد 

15 
الفاصلة القرآنية أنواعها ودالالهتا على اآلية؛ دراسة نظرية تطبيقية 

 ) سورة العلق أمنوذجاً (
منرية بنت عبدالعزيز 

 جامعة القصيم القرآن السعوي
اجلزء اخلامس 

 عشر

http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2292.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2296.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2341.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2378.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2338.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2261.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2364.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2364.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2364.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2354.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2354.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2354.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2354.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2331.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2299.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2395.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2395.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2395.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2300.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2376.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2376.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2348.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2348.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2386.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2386.pdf
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اجلزء اخلامس  جامعة القصيم القرآن نوال بنت انصر الثويين دراسة موضوعية ملواطن الشفاء ابلقرآن الكرمي 16
 عشر

تفسري غريب »من خالل كتابه  قتيبةتوجيه القراءات عند ابن  17
 اجلزء الثالث جامعة اإلمام القرآن حيىي بن صاحل الطواين مجعاً ودراسة« القرآن

 اجلزء السادس جامعة أم القرى القرآن عواطف أمني البساطي الوحدة املوضوعية لسورة اجلمعة 18

19 

الذيل على املستدرك عل ى ك تاب تس مية ش يوخ أب ي داود سليمان بن 
ْستايّن  ) ج  ه (؛ للحافظ اجلَّيايّن أيب علّي 275   202األشعث السّ 

 ه (498  427احلسني بن حممد بن أمحد الّغّسايّن )
 اجلزء الثاين اجلامعة اإلسالمية ديثاحل حممد منصوربن  زايد

دراسة وصفية  اختصار احلديث وأثره يف الرواة واملروايت " 20
 "حتليلية

 اجلزء التاسع جامعة القصيم احلديث سليمان بن عبد هللا السعود

عبد الناصر حممد قايد علي  من خالل نصوص السنة شرار الناس 21
 الصانع

اجلزء السادس  اليمن- جامعة إب احلديث
 عشر

من خالل كتاب  دراسة يف السنة النبوية؛ فقه العمل يف الصالة 22
 العمل يف الصالة من صحيح اإلمام البخاري

عماد علي عبد السميع 
 اجلزء الثامن جامعة طيبة احلديث حسني

من واقع حديث أصحاب الغار  اإلخالص وأثره يف تفريج الُكرب 23
 الثالثة

ليلى بنت عبدالكرمي 
 اجلزء اخلامس جامعة الدمام احلديث لشكريا

ْوُضوَعة  )د رَاَسٌة يف  َضَواب ط  الضَّعف   24
َ
اأَلحاد يُث الضَّع يَفة  َوامل

 اجلزء الثامن ةجامعة طيب احلديث حممد إ مْساعيل حممد الديهي والَوْضع  وَأْصَناف  الَوضَّاع ني(

 اجلزء الرابع جامعة األمرية نورة احلديث مىن بنت أمحد القاسم ترمجة حديثية كرمية املروزية 25

26 
دراسة موضوعية  ء النيب العدانن إرشاد األانم إىل خطورة إيذا

 اجلزء العاشر جامعة األمرية نورة احلديث نورة بنت فهد العيد يف ضوء السنة النبوية

 اجلزء الثامن قرىجامعة أم ال العقيدة الغيثبدر بن إبراهيم  وطرق الوقاية منها-وصورها-حقيقتها: العني 27

اجلزء اخلامس  جامعة اجملمعة العقيدة زايد بن محد العامر اخلالف اللفظي العقدي 28
 عشر

َهُج الُقرآن  الَكر مي  يف  تَ  29 مارَ َمن ْ
ُ
ْعتَ َقدات  وامل

ُ
يح  امل سات  الباط َلة  ْصح 

ْلبُ نُ وَّة   تَ َعلّ َقة  اب 
ُ
اجلزء السادس  جامعة طيبة العقيدة عمر عبد العزيز بوريين امل

 عشر
 اجلزء السادس جامعة شقراء العقيدة العتييبد الرمحن بن عبهنار  دراسة عقدية؛ التعبد ابلصمت صوره وحقيقته وأحكامه 30
 اجلزء الثاين جامعة اإلمام الفقه أمل بنت إبراهيم الدابسي دراسة فقهية؛ أتديب الصغري 31
 اجلزء السابع جامعة اإلمام الفقه الدابسيأمل بنت إبراهيم  "دراسة فقهية"؛ خروج احملدّ  من مسكنها 32

وابتسام  إميان حممد صاحل عقل املرأة بني الشرع والطب 33
 حممد حسنني

 اجلزء الثالث جامعة الدمام فقهلا

 اجلزء الثامن جامعة طيبة الفقه مجال شاكر عبد هللا دراسة فقهّية مقارنة أثر اإلعسار ابلنفقة على التفريق بني الزوجني 34

اجلزء السادس  جامعة طيبة الفقه مجال شاكر عبد هللا دراسة فقهية مقارنة؛ حكم السفر يوم اجلمعة قبل الزوال 35
 عشر

http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2387.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2298.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2298.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2318.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2287.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2287.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2287.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2344.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2344.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2357.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2339.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2339.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2311.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2311.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2336.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2336.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2309.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2349.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2349.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2337.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2381.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2396.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2396.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2322.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2286.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2329.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2295.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2334.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2398.pdf
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جيهان الطاهر حممد عبد  ضوابط االستثمار يف الشريعة اإلسالمية 36
جامعة احلدود   الفقه احلليم

 اجلزء التاسع الشمالية

مدى سلطة ويل األمر يف مؤاخذة اجملرم املعتاد ابلشدة من منظور  37
اجلزء الثالث  جامعة امللك خالد الفقه خالد بن معيض آل كاسي فقهي

 عشر
 اجلزء اخلامس اجلامعة اإلسالمية الفقه خليف  بن  مبطي السهلي صفة الذكاة الشرعية 38
 اجلزء الثامن اجلامعة اإلسالمية الفقه خليف بن مبطي السهلي أحكام الصيد ابجلوارح 39

عضل الزوجة الفتداء نفسها وأثر ذلك على أحكام اخللع وما  40
 بني الفقه والقانون يشبهه

رحاب مصطفي كامل 
 اجلزء السادس القصيمجامعة  الفقه السيد

سعود بن فرحان حممد  حكم الرضاعة من لنب امرأة تولد عن دواء؛ دراسة فقهية مقارنة 41
 اجلزء الرابع عشر جامعة طيبة الفقه احلبالين

سلطان بن حذيفة بن عبد  أحكام العصا يف الفقه اإلسالمي 42
 اجلزء الثاين عشر جامعة اجملمعة قهالف هللا الطوالة

وطرق معاجلتهم  األحكام الفقهية املتعلقة مبرضى احلدث الدائم  43
 طبًيا

عبدالكرمي بن حممد بن 
فرع –جامعة اإلمام  الفقه أمحد السماعيل

 اجلزء اخلامس األحساء

 اجلزء األول اجلامعة اإلسالمية الفقه الساعديبن حممد  عبدهللا أحكام العبادات املرتتبة على طلوع الشمس 44

اجلزء الثالث  جامعة امللك خالد الفقه بن درععبود بن علي  يف احلج والعمرة أحكام التلبية 45
 عشر

 اجلزء الثاين املعهد العايل الفقه العقيل الرمحن عقيل عبد أحكام القيافة 46

وأحكامها يف  حدودها؛ وجة ابلضربيف أتديب الز والية الزوج  47
 اجلزء األول جامعة الدمام الفقه فاطمة بنت حممد الكلثم الشريعة اإلسالمية

48 
بن عبد أليب العباس أمحد  يف تطهري جلود امليتة ابلدابغ: فصل

 اجلزء الثاين جامعة الكويت الفقه العوضيفواز حممد أمحد  وحتقيقاً  دراسة ؛ايناحلليم بن تيمية احلر 

 تطبيقات قاعدة املشقة جتلب التيسري على أحكام املعوقني 49
ماهر بن عبدالغين بن حممود 

 اجلزء اخلامس جامعة طيبة الفقه احلريب

50 
أثر الر دَّة على َعْقد  الن َكاح  واحلُقوق  املالّية املرتتبة  عليه يف الشريعة 

 اإلسالمّية
ماهر ذيب  سعد الدين  

 أَبو شاويش
 اجلزء الثاين جامعة طيبة الفقه

مسؤولّية الطبيب الطبية إذا امتنع عن العالج وآاثرها يف الشريعة  51
 اإلسالمية

سعد الدين   ماهر ذيب 
 أَبو شاويش

 اجلزء الثالث جامعة طيبة الفقه

 اجلزء الرابع جامعة طيبة الفقه ماهر ذيب أبو شاويش ة فقهية مقارنةاسدر ؛ شهادة الكتايّب املختلف يف قبوهلا 52

أحكام العالج اجليين بني الشريعة والنظام "دراسة تطبيقية على  53
 العالج اجليين والتجرييب ومشوله للمرضى ومعتادي اإلجرام".

وحممد  عمارةحممد أمحد 
اجلزء احلادي  جامعة طيبة الفقه نصر القطري

 عشر

وأثره يف حكم املبلغ  التكييف الفقهي لعقد خدمة اهلاتف احملمول 54
 املقطوع

حمّمد بن عبدالرمحن بن عبد 
 دسالسا اجلزء جامعة امللك خالد الفقه هللا األمحري
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اجلزء السادس  جامعة أم القرى الفقه حممد بن مطر السهلي دراس    ة فقهي      ة؛ طلب تويل القضاء 55
 عشر

 اجلزء الثاين عشر جامعة أم القرى الفقه حممد بن مطر السهلي اسة فقهية مقارنةحكم االستصناع املوازي؛ در  56

 واملتغريات الثقافية العاملية املعاصرة اخلصوصية الشرعية لعقد الزواج 57
حممد سليم مصطفى 

 الفقه ""حممد علي
 جامعة القدس

 اجلزء الثالث فلسطني

 جامعة اجملمعة الفقه حممود حممد عطيه معابره أحكام البخور يف الفقه اإلسالمي 58
اجلزء احلادي 

 عشر

اجلزء احلادي  امللك سعودجامعة  الفقه نورة عبدهللا العليان –أحكامه وضوابطه -      يب؛ التصوي    ر الط   59
 عشر

 اجلزء التاسع جامعة طيبة الفقه وليد بن حممود قاري خباري عالقة نقل املبيع بتسليم املبيع 60

اجلزء اخلامس  جامعة طيبة فقه مجال شاكر عبد هللا حكم الكفارة يف اليمني الغموس؛ دراسة فقهية مقارنة 61
 عشر

ذاهب اختالف تسمية كتب املوضوعات الفقهية يف كتب امل 62
اجلزء احلادي  حمافظة الزلفي الفقه أديب فايز  الضمور الفقهية األربعة؛ دراسة فقهية اصطالحية

 عشر
 اجلزء الثاين جامعة أم القرى أصول الفقه اليماينأمحد بن حمّمد  التصّور املنطقّي بني األصولّيني واملنطقّيني 63

قياس حترمي املخدرات على حترمي اخلمر  القياس وتطبيقاته املعاصرة 64
 منوذًجا

، و أسامة حسن الراببعة
 اجلزء الثالث األردن أصول الفقه أمحد حسن الراببعة

65 

 أتليف َعن  اْلَفْرق  َبنْيَ اْلع َلل  َواأَلْسَباب   الرّ َساَلُة الرَّاف َعُة للنّ َقاب  
"حممد صادق" بن "حممد سليم" بن ايسني العطار الدمشقي 

- تقديراً(ه / 1327 -1321)ت: ما بني العامني  الشافعي
 -دراسة وحتقيق

أشرف بن حممود بن عقلة 
 اجلزء األول جامعة أم القرى أصول الفقه كنانة  بين

اجلزء احلادي  جامعة تبوك أصول الفقه بندر بن طالل احملالوي أثر املقاصد الشرعية يف فقه النكاح عند األقليات املسلمة 66
 عشر

الفروق الفقهية املندرجة حتت قاعدة األمور مبقاصدها عند اإلمام  67
 اجلزء السابع جامعة اجملمعة أصول الفقه بندر بن عبد العزيز اليحىي القرايف

 اجلزء الرابع جامعة امللك خالد أصول الفقه عبد احلكيم هالل بلقاسم آراء العلماء يف حجيتهاحقيقة املصاحل املرسلة و  68

العزيز حممد بن علي بن عبد الوازع الطبعي وأثره يف األحكام 69
 راجلزء الرابع عش جامعة القصيم أصول الفقه اليحىي

عر ؛ دراسٌة  70 مناهُج األصولّيني وأْغراُضهم من االْست ْشهاُد ابلشّ 
 اجلزء الثاين عشر جامعة أم القرى أصول الفقه حمُمود حممَّد الَكْبش أتصيليٌَّة تطبيقيَّةٌ 

 اجلزء الثامن جامعة طيبة الدعوة سلطان بن علي شاهني مالمح هوية املسلم يف الكتاب والسنة 71

 اجلامعة اإلسالمية الدعوة ُعَمَر احُلَصنيّ   ُسْلطَاَن ْبن   مْفُهُوُمُه، َأهَّ يَ ُتُه، جَمَاالتُهُ  التَّْدر يُب الدََّعو ي   72
اجلزء الثالث 

 عشر
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البواعث الدعوية للتكرار اللفظي يف األحاديث النبوية.أحاديث  73
 اجلزء السادس جامعة اإلمام الدعوة عبدهللا بن إبراهيم الطويل الصحيحني )أمنوذجاً(

دراسة ؛ وأثره يف جن اح ال داعية ت راكم التج ارب  واخل ربات الدعوية 74
 يف ضوء القرآن والسنة والواقع املعاصر

عماد علي عبد السميع 
 اجلزء السادس جامعة طيبة الدعوة حسني

عند التواصل  العناية حبسن تقومي بوادر التصورات والسلوك 75
اجلزء الثالث  جامعة اإلمام الدعوة مصطفى بن عبدالرمحن البار والتحاور مع املدعوين

 عشر

76 
يف اململكة  واألحكام القضائية التجارية مصادر القانون التجاري

على األحكام الصادرة  دراسة أتصيلية تطبيقية العربية السعودية
 من الدوائر التجارية بديوان املظامل

بن  أمحد بن عبدالعزيز
اجلزء اخلامس  جامعة اإلمام األنظمة سليمان بن شبيب

 عشر

 ، وحممد أمحد عطا عمارة حدود حق املرأة يف الدفاع الشرعي بني الشريعة والنظام 77
 الرابعاجلزء  جامعة طيبة األنظمة حممد نصر القطري

سامل بن راشد بن عمران  -دراسة مقارنة  - ي املتدرب يف النظام السعوديأحكام احملام 78
اجلامعة السعودية  األنظمة املطريي

 االلكرتونية
اجلزء الثالث 

 عشر

 -232)  الوفيات يف مواسم احلج خالل العصر العباسي الثاين 79
 وآاثرها –أسباهبا   م(1258 -478ه / 656

ملياء بنت عبدالرمحن عثمان 
 اجلزء السابع جامعة األمرية نورة التاريخ الصاحل

عند السلطان صالح  مصادر املعلومات التجسسية واالستخبارية 80
 اجلزء الثاين عشر جامعة أم القرى التاريخ متعب بن حسني القثامي م( 3119-1173ه/ 589-569)  الدين األيويب

اَلل  اْلُقُرون  اأْلَْربَ َعة   ر ْحَلُة فُ َقَهاء   ب الد  َما َورَاَء الن َّْهر   إ ىَل م ْصرَ  81 خ 
 م[1009     705ه  / 400      86]  اأُلْوىَل  ل ْله ْجَرة  

حَمُْموُد حُمَمَّد  السَّيّ د َعل يّ   
 اجلزء اخلامس َجام ع ُة اأْلَْزَهر   التاريخ َخَلف  

نْيَ اْلَمَعاف ر ينيَّ يفَ  م ْصَر اإل ساَلم َية   82 َؤرّ خ 
ُ
ُذ اْلَفْتح  ُمنْ  ُجْهَوُد امل

 اإل ساَلم يّ  َحىتَّ اْلَقْرن  الرَّاب ع  اهلََجر يّ  
حَمُْمود  حُمَمَّد  السَّيّ د َعل يّ  

 اجلزء السادس َجام ع ُة اأْلَْزَهر   التاريخ َخَلف  

83 
ة القويعية واملشكالت واقع حلقات حتفيظ القرآن الكرمي مبحافظ

 اليت تواجهها
إبراهيم بن عبد الكرمي 

اجلزء احلادي  جامعة شقراء الرتبية العيبان
 عشر

84 
يف منطقة  واقع تطبيق نظام املقررات ابملدارس الثانوية املطورة

 القصيم من وجهة نظر املعلمني
و   ي بن صاحل الشايععل

 اجلزء األول جامعة القصيم الرتبية فهد بن عبدالرمحن الرميح

 اجلزء الرابع جامعة طيبة الرتبية سلطان بن علي شاهني اإلرادة وأثرها يف هنضة األمة اإلسالمية 85

تصورات املشرفني الرتبويني لنشاط الطاليب يف تعزيز األمن  86
إدارة التعليم ابملدينة  الرتبية حممد مسلم السناين الفكري يف املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة

 املنورة
اجلزء اخلامس 

 عشر

واقع اإلرشاد الطاليب يف تعزيز األمن الفكري من وجهة نظر  87
إدارة التعليم ابملدينة  الرتبية حممد مسلم السناين مديري املرحلة الثانوية ابملدينة املنورة

 املنورة
اجلزء احلادي 

 عشر

يف الدّ اللة اجلُغرافيَّة  دراسة الُقرآن والس نَّة النَّبويَّة من فاٌظ ُجغرافيَّةأل 88
 اجلزء التاسع جامعة الباحة اللغة أمحد بن سعيد قشاش والتَّارخييَّة

اجلزء السادس  جامعة الفيوم اللغة زاويحممد دايب حممد غ ألندلسيصاعد اصوص لالقضااي النقدية الكربى يف كتاب الف 89
 عشر
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90 
الشهادات السردية لكتاب الرواية والقصة القصرية يف اململكة 

 العربية السعودية:  املفهوم، والسمات، والوظائف
 اللغة بدر بن علي املقبل

جامعة امللك سعود 
بن عبد العزيز للعلوم 

 الصحية
 اجلزء األول

بعض الظواهر الصوتية والنحوية والداللية  يف اللهجة السودانية  91
 وعالقتها ابلعربية الفصحى

 رابعاجلزء ال جامعة طيبة اللغة جالل أمحد نور حممد قدال

بني القياس  ؛ بناء فعل التعّجب املباشر مما مل يستوف  الّشروط 92
 الّنحوي والواقع اللغوي

حسني عثمان حممد 
 حكمي

اجلزء اخلامس  جامعة جازان اللغة
 عشر

محد فهد حممد جنبان  عماية "احلصاة" يف األدب العريب 93
اجلزء السادس  جامعة الطائف اللغة القحطاين

 عشر

94 
ألمحد بن يوسف املعروف ب    ) ؛ إ ْيَضاُح السَّب ْيل  إ ىَل َشرْح  التَّْسه يل

 ) ابب النداء ( ه  756املتوَّفَّ  ني احلليّب (الّسم
محود بن عتيق بن راضي 

 اجلزء األول جامعة شقراء اللغة املعبدي

اكيب  والّداللة  ؛ اجلُْمَلُة الَبيانيَُّة يف الُقْرآن  الَكرمي   95  اجلزء السادس جامعة طيبةَ  اللغة اعيل حّسانخالد إمس دراسًة يف الرتَّ

 اجلامعة اإلسالمية اللغة الزبري بن حممد أيوب عمر -ُجْزُء َعّم أمُْنُوَذًجا  - الظَّواه ُر الصَّوتّيُة يف  َنْظم الد َرر  ل لب َقاع يّ  96
اجلزء اخلامس 

 رعش

 جامعة طيبة اللغة زايد أبو مسور قواعد التوجيه يف كتاب اللمع ال بن جين 97
اجلزء اخلامس 

 عشر
 اجلزء الرابع جامعة طيبة اللغة د حممد أبو مسورزاي ظاهرة  التنوين بني القدماء واحملدثني 98

م ع الَعز يز ّي، وَمْوق ُف أيب 99 الَعالء  املعرّ يّ   آراُء الَفرَّاء  يف كتاب  : الالَّ
 لرابع عشراجلزء ا اجلامعة اإلسالمية اللغة سامي بن ُعمري الصَّاعديّ  منها

جامعة امللك عبد  اللغة سامية بنت عبد هللا العمري مجالية السرد يف شعر املرقش األكرب 100
 اجلزء الرابع عشر العزيز

 اجلزء الرابع جامعة أم القرى اللغة الغامديسعيد بن علي  لقراءة يزيد بن ُقطَيب الشامي رفية واللغويةالتوجيهات الص 101

102 
مجع  الشَّواهد النَّحويَّة من كالم عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنه

 وختريج ودراسة وصفيَّة
 اجلزء الثاين اجلامعة اإلسالمية اللغة عوَّاض العويفسلطان بن 

أثر مغارس األلفاظ يف فقه معلقة امرىء القيس عند الشيخ أيب  103
 موسى دراسة وحتليل

سهري بنت عيسى بن مرعي 
 القحطاين

 راجلزء العاش جامعة امللك خال د اللغة

ابن هطيل وابن أيب  أثر ابن احلاجب يف الدرس النحوي يف اليمن 104
 اجلزء العاشر جامعة جنران اللغة صادق يسلم العي القاسم واخلالدي أمنوذًجا

االستخبار إىل   مقاربٌة لغوية يف انتقال املعىن من :ماذا اخلربية 105
 اجلزء التاسع جامعة جنران اللغة عامر فائل حممد بلحاف اإلخبار

 دراسة وصفّية - ووقوع املفرد موقع اجلمع ،وقوع املفرد موقع املثىّن  106
الّرمحن بن عيسى  عبد

 اجلزء السابع اجلامعة اإلسالمية اللغة احلازمي

 اجلزء الرابع عشر جامعة اإلمام اللغة عبد هللا بن حممد السديس التوجيه النحوي والصريف والداليل لقراءة نبيح العنزي 107

http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2264.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2264.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2308.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2308.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2391.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2391.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2400.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2262.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2262.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2317.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2392.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2389.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2305.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2383.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2383.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2384.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2304.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2288.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2288.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2353.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2353.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2355.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2355.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2346.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2346.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2332.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2382.pdf


 

 اجلزء جهة الباحث / ـة التخصص ـة /  باحثاسم ال عنوان البحث م

املوازنة بني كتاب اإليضاح يف علل النحو للزجاجي  و كتاب  108
 اجلزء اخلامس جامعة امللك فيصل اللغة عبد هللا حممد حيَّاين العلل يف النحو للوراق

ْعر  َوالش َعرَاء   109 د اَلاَلهُتَا  ر َساَلُة َعْبد اْلَمل ك  ْبن  َمْرَواَن ل ْلَحجَّاج  يف الشّ 
 احلََْضار يَُّة َواأْلََدب يَّةُ 

عبدالّرمحن بن دخيل ربّه 
 السابعاجلزء  اجلامعة اإلسالمية اللغة املطّريف

عبدهللا بن عبدالرمحن  حتليٌل وتقييم مناذج من مقدّ مات كتب البالغة 110
 اجلزء السادس جامعة أم القرى اللغة ابنقيب

 اجلزء السابع جامعة الكويت اللغة الطبطبائيعبداحملسن أمحد  أثر اخلالف النحوي يف توجيه ظرف الزمان املتصرف يف القرآن الكرمي 111

112 

َمام  الَعاّلَمة ، مَجَال   الثََّمرَُة الرَّائ َقُة يف  ع لم  الَعرَب يَّة  مَجُع َو أَتل يُف اإل 
ن  يُوُسَف بن  َحَسن  بن  َأمح َحاس 

َ
َد بن  َحَسن  بن  َعبد  الدّ ين  َأيب  امل

يّ   قد س 
َ
تَ َوَّفَّ َسَنَة اهلَاد ي امل

ُ
بن  امل رْبَد ،  امل  احلَنَبل يّ          الشَّه ري  اب 

 ه( )َتقد مٌي َوحَتق يٌق(.909)

د  بن  حُمَمٍَّد احلَريب ّ    جلزء الرابع عشرا جامعة القصيم اللغة َعبد الَواح 

 اجلزء اخلامس جامعة أم القرى اللغة علي بن حممد الشهري اخلالف يف معاين أبنية األفعال املزيدة يف القرآن الكرمي 113
 اجلزء الثامن جامعة طيبة اللغة علي سليمان حممد اجلوابرة د سيبويهفكرة العامل وأثرها يف بناء املصطلحات النحوية عن 114

يَّاُت يف األدب  العريبّ  القدمي   115  )ُروزاَنجَمَُة( ابن  َعبَّاد مَنوذجا  الَيوم 
 اجلزء الثاين عشر ة حائلجامع اللغة فهد إبراهيم سعد البكر مقاربٌة إنشائية

اجلزء اخلامس  جامعة حائل اللغة مربوك محود الشايع اجلموع القرآنية اليت اخُتلف يف مفردها أو تعدد االحتماالت فيه 116
 عشر

هادي أمحد فرحان  وأثره يف جرب القواعد النحويّة احلمل على املعىن 117
 اجلزء التاسع العراق اللغة الشجريي

صطلحيَّة. 118
ُ
 اجلزء العاشر جامعة طيبة غةالل يوسف بن عبدهللا اجلوارنة َمسائ ُل لُغويٌَّة يف ُمداَخالت  األَفغايّن امل

 

 

 :رابط نشر امللحق

http://docportal.iu.edu.sa/iumag/issuedetails.aspx?idissue=348 

 

 رابط أعداد اجمللة

http://docportal.iu.edu.sa/iumag/allissues.aspx 

 
 جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية: للتواصل واالستفسار

 es.journalils@iu.edu.sa:  لكرتونيالربيد اإل

 
 

http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2316.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2316.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2326.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2326.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2324.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2330.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2385.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2385.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2385.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2385.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2314.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2340.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2340.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2340.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2369.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2369.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2390.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2347.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/2352.pdf
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/issuedetails.aspx?idissue=348
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/allissues.aspx
mailto:es.journalils@iu.edu.sa

