كشاف مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
العدد - 196 :الجزء األول  -السنة 54 :شعبان 1442هـ 2021 - Marchم
لتنزيل المستل ،الضغط على السهم بجوار البحث.

وقفات مع أوائل المصنفين في علم القراءات

ما اشتبه من نظم القرآن بين حذف الواو وإثباتها
جهه)
وو ُ
(مواضعه َ
ُ

المغذوي
ّ
د .فهد بن مطيع

د .الجيلي علي أحمد بالل

الدائرة بين كلمتي :الله الرحمن
القراءات
العشرية َّ
َّ
ً
ودراسة)
(جمعا
ً
العوفـي
د .ياسر بن عوض بن رجاء
ّ

عبادة استماع القرآن الكريم

الداني على ابن األنباري (ت 328ه) من خالل كتابه
ُّ
تعقبات َّ
(المكتفى في الوقف واالبتدا)
ً
ودراسة
جمعاً

د .سامي بن يحيى بن هادي عواجي

الكسور واألعداد في القراءات القرآنية

د .رشا بنت صالح بن ناصر الدغيثر

الجمع البسيط ألسرار فن االلتفات من البحر المحيط
دراسة وتحليل

د .خليل بن أحمد بن أحمد المرضاحي

التفسير العلمي التجريبي وأثره في اختيارات ابن عاشور
دراسة تطبيقية

د .محسن بن حامد المطيري

د .بريك بن سعيد القرني

منظومة الزمزمي في علوم القرآن
عرض ودراسة
د .ضيف الله بن محمد الشمراني

الفنقالت التفسيرية في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل
البن جزي الغرناطي
دراسة تحليلية

د .محمد بن مرضي الهزيل الشراري

ترجمة عباد بن منصور

األسلوب الحكيم في القرآن الكريم من خالل كتب التفسير

دراسة تحليلية

د .سلطان بن بدير العتيبي

أ .د .جمعان بن أحمد الزهراني

مكانة اإلمام مسلم في علم العلل،
دراسة تطبيقية مقارنة من خالل كتابه التمييز

الضبط والتبيين لذوي العلل والعاهات من المحدثين
الـم ْب َرد) (ت  909هـ)
ليوسف بن حسن بن عبد الهادي المعروف ب (ابن ِ

د .حسام خالد السقار و أ.د .محمد زهير المحمد

دراسة وتحقيق

د .جمال فرحات صاولي

التطبيقات االحترازية للوقاية من األوبئة في ضوء السنة النبوية
د .زكرية بنت أحمد بن محمد غلفان زكري

كشاف مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
العدد - 196 :الجزء الثاني  -السنة 54 :شعبان 1442هـ  2021- Marchم
لتنزيل المستل ،الضغط على السهم بجوار البحث.
دعوى خواص األسماء الحسنى
دراسة عقدية تحليلية نقدية

د .سامية بنت ياسين البدري

تحليل الشخصيات بخط اليد (الجرافولوجي)
دراسة عقدي
د .مديحة بنت إبراهيم بن عبد الله السدحان

معالم األمن الفكري عند ابن تيمية

تشغيل صوت اآللة بالقرآن لغير قصد االستماع

وجهوده في الحفاظ عليها

صوره المعاصرة ،وأحكامها الفقهية

د .عبد المجيد بن صالح المنصور

اآلثار االقتصادية لنظام النفقات الواجبة في اإلسالم

د .جريــبة بن أحمد بن سنيان الحارثي
حجية إجماع أهل المدينة وأثره في توجيه الخالف
بين الفقهاء عند ابن رشد الحفيد
دراسة أصولية فقهية تطبيقية على كتاب الصالة
د .أنس محمد الخاليلة

مقاصد الشريعة
دراسة نقدية في داللة المصطلح وأبعادها
د .عبد الحكيم هالل مالك

االلتزام التضاممي في النظام السعودي
دراسة تطبيقية مقارنة
د .إبراهيم بن سالم الحبيشي الجهني

الموازنة بين أداء فريضة الصالة والعمل التجاري
د .إيمان محمد يوسف صالح وأخريات

د .سالم بادي العجمي

مفهوم االستهالك في الفقه اإلسالمي
منظور اقتصادي على ضوء االقتصاد المعاصر
د .محمد أحمد عمر بابكر

أوجه الترجيح القياسية الفاسدة عند الحنفية
دراسة أصولية مقارنة

د .مسلَّ م بن بخيت بن محمد الفزي

التطبيقات القضائية
لقاعدة "الكتاب كالخطاب" فيما يصدر من القاضي
عثمان موسى عثمان

نظرية أعمال السيادة في نظام وقضاء المملكة العربية السعودية
دراسة تحليلية

د .أشرف عبد الحليم عبد الفتاح عمر

اإللكتروني في النظام السعودي:
أحكام الوفاء بالشيك
َّ
دراسة مقارنة مع القانون المصري واإلماراتي
د .محمد أحمد عبد الخالق سالم

