كشاف مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
العدد - 197 :الجزء األول  -السنة 54 :ذو القعدة 1442هـ 2021 - Juneم
لتنزيل المستل ،الضغط على السهم بجوار البحث.

اإلعجاز البياني للقراءات السبع المتواترة
وداللته في سورة هود -عليه السالم-

د .أمل إسماعيل صالح صالح

شفاء الصدور بنكتة تقديم الرحيم على الغفور
للعالمة اإلمام محمد بن إسماعيل األمير
الشهير بالصنعاني (ت1182هـ)
دراسة وتحقيق ًا
ً

د .عبد الرحمن بن سند بن راشد الرحيلي

آية "القواعد من النساء" في القرآن

:تطبيقات المفسرين لقاعدة

دراسة تفسيرية موضوعية

القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير

د .أميرة بنت علي الصاعدي

د .سعاد بنت جابر الفيفي

التفسير وموضوعات علوم القرآن الواردة
في كتاب التفسير من السنن الكبرى للنسائي
"سورة مريم أنموذج ًا "

التفسير من خالل السيرة النبوية عند ابن كثير
د .عبد العزيز بن صالح الخزيم

د .أحمد بن عبد الله بن أحمد الحصيني

األمور
مآالت
ِ
ظر في
النَّ ُ
ِ
دعوة المخالفين في ضوء القرآن الكريم
ِ
وأثره في
ُ

تحرير العالقة بين مقاصد القرآن وتفسيره
د .سهاد أحمد قنبر

د .بكر بن محمد بن بكر عابد

أنواع علوم القرآن المتَّ فق عليها في فنون األفنان
البن الجوزي (ت 597:هـ) والبرهان للزركشي (ت 794 :هـ)
(دراسة موازنة)

األستاذة أفنان بنت عبد العزيز بن عثمان
الركبان

رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ

الم َف َّضل المقدسي
كتاب األربعين حديث ًا عن أربعين شيخ ًا البن ُ
العطار النفيسة
ّ
من خالل نسخة رشيد الدين
أ.د .قاسم علي سعد ،و أ.د .عواد الخلف  -وأ.د .عبد العزيز دَ خّان

بالنبي صلى الله عليه وسلم
مرويات االستعاذة
ِّ
وبغيره من اآلدميين

دراسة موضوعية

جمعا ودراسة
ً

د .منيرة هشبل شافي القحطاني

اإلعالل بالوهم في النقل من الكتاب
دراسة وصفية تأصيلية
د .سليمان بن عبد الله السعود

د .علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين

اإليضاح واإلرشاد في بيان ترجمة نعيم بن حماد
د .عبد الله بن محمد بن سعود آل مساعد

المحدث وروايته
السماع القديم دالئله ،وأثره على
ِّ
د .حليمة عبد الله زيد الشيخي الشمراني

كشاف مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
العدد - 197 :الجزء الثاني  -السنة 54 :ذو القعدة 1442هـ  2021- Juneم
لتنزيل المستل ،الضغط على السهم بجوار البحث.

من نفى ابن معين سماعهم في رواية ابن محرز عنه

دراسة نقدية تحليلية
د .خالد بن محمد الثبيتي

عو ِّي
طو ِر الْخِ َط ابِ َّ
َد ْو ُر النَّوازل ِفي تَ ُّ
الد ِ
وذج ا"
كُورونا" ُأن ُْم ً
د .حنان بنت منير المطيري

حديث( :أفعمياوان أنتما)
دراسة حديثية فقهية
د .ماهر بن مروان مهرات

آثار جائحة كورونا على عقد اإلجارة
وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة
د .عبد الله نجم الدين

المسئولية الجنائية والمدنية

النطاق الشخصي التفاق التحكيم وامتداده بطلب التدخل واإلدخال؛

عن نقل فيروس كورونا عمد ًا دراسة مقارنة

دراسة تحليلية

د .سائد زايد الحوري و د .أحمد محمد الخولي

د .محمد علي محمد القرني

جريمة االعتداء على القبور وعقوبتها

تحفة األقران بدقائق مذهب النعمان

في الفقه اإلسالمي

أرجوزة اإلمام محمد بن عبد الله شهاب الدين التمرتاشي
الغزي الحنفي (كتاب الطهارة)
تحقيق ودراسة

دراسة فقهية ومقارنة

د .عبد الله بن عبد العزيز بن محمد
الغمالس

رات الْ َمال َِّي ّة
الم َح َق ّ
ٌ
دراسة فقهية
د .علي أحمد سالم فرحات

التعاقد بالعربون في عقود التوريد اإلدارية
في النظام السعودي واألنظمة األخرى والفقه اإلسالمي
(دراسة تأصيلية)

د .حسن حسين حسن آل سلمان القحطاني

التثبت في الفتوى في وسائل اإلعالم المعاصرة

د .سليمان بن محمد النجران
الغش التجاري في عقود بيع السلع المستوردة ومستحدثاته
دراسة تطبيقية في النظام السعودي

د .إبراهيم بن سالم الحبيشي الجهني

د .منيرة بنت محمد بن سعيد باحمدان

اله ْدي ُ
واأل ْضحِ َّي ة
الج ْمع بين َ
أحكام َ
الونيس
د .أحمد بن حمد بن عبد العزيز
ِّ

الممتَحنة
ِ
الحكم
التَّكليفي في ُسورة ُ
أساليب ُ
تَطبيق َّية
ِ
دراسة ُأ ُصول َِّية
د .عبد الله بن أحمد بن سعيد الشريف

المسائل األصولية المتعلقة بالمغيبات
دراسة تأصيلية تطبيقية
د .مرام بنت سعود بن مفلح الغامدي

الكذب بين الزوجين ،حقيقته وضوابطه
الصغي ر
أ.د .أمل بنت محمد بن فالح
ً

