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منهج اإلمام الثعلبي في اخـتيار القراءات من خالل تفسيره:
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
تمثيال ودراسة"
"
ً

د .عبد الله بن عطا الله الحسيني

التأليف في التفسير في القرن الثالث الهجري
أسبابه ،اتجاﻫاته ،آثاره
د .يزيد بن عبد اللطيف الصالح الخليف

حابية الجليلة ُأ ّم الْ ُح َص ْي ِن َ
البجلية
األ ْح َم ِس َّية
ّ
الص ّ
ّ
ومروياتها
ّ

أ.د .محمد عودة الحوري ،د .خلود محمد أمين الحواري

المراد باالسترقاء المنفي في حديث:
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب
أ.د .صالح بن فريح البهالل

أوجه َّ
والف ْرق بين مقالة األشعرية في كالم الله
َ
الش َبه
تعالى وبين مقالة أﻫل السنة والجماعة جمع ودراسة
من خالل كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية

د .بوفلجة بن عباس

قصيدة مفيدة في مخارج الحروف
لإلمام :أبي محمد عبد الله بن علي البغدادي المعروف بـِ :س ْبط الخياط (ت 541 :ﻫ)

ً
وشرحا
وتحقيقا
ً
دراسة
ً

د .طارق بن سعيد أبو ُربعه السهلي

االجتهاد في تسمية سور القرآن الكريم
د .محمد بن عبد الله بن سليمان أبا الخيل

حدود التجديد في دراسة السنة النبوية وخدمتها

أ.د .تركي بن فهد بن عبدالله الغميز

األثر االعتزالي والرافضي

في آراء القاسم الرسي االعتقادية
د .عبد الرحمن بن علي بن أحمد الزﻫراني

النبذة العالنة بالنداء على طائفة الدروز والتيامنة
تأليف :إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي الدمشقي الحنفي (ت1121 :ﻫ)
دراسة وتحقيق

د .حمد صالح الحميده
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"مساجين اإلمام" في الصالة عند المالكية
الفقهية)
(حقيقتها  -سبب تسميتها  -تاريخ تسميتها  -حكمها في المذاﻫب
ّ

عثمان بن علي نور عثمان

المناسك
ِ
أعمال
ُ
خالف َّني ِة الناسك
ِ
تقع بغير َّني ٍة أو على
التي ُ
د .جزاع بن نواف بن جزاع المجالد

ضوابط الشهادة على المنتقبة

تقنية البلوكتشين

دراسة فقهية تطبيقية

تكييفها وتطبيقاتها الفقهية

د .فاطمة بنت محمد الكلثم

د .عبدالله بن محمد بن عبدالوﻫاب العقيل

الغنى والفقر وأثرﻫما في األحكام القضائية

مقصد سد باب النزاع

دراسة فقهية مقارنة

وآثاره في المعامالت المالية

د .فهد بن مهنا األحمدي

آثار احتراف الزوجة التجارة

بين الفقه اإلسالمي وقانوني التجارة واألحوال
الشخصية بالكويت
د .مريم عبد الرحمن األحمد

اإلصالح والتطوير اإلداري لألوقاف
في المملكة العربية السعودية
في إطار رؤية 2030م

د .طارق بن محمد علي العقال

د .بدر ناصر أحمد المنصوري

جريمة االعتداء على رجل األمن
في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي
دراسة مقارنة

د .خالد بن عايض بن محمد آل فهاد

فــقــه الـدعــوة في مرويات أم الدرداء الصغرى
(دراسة دعوية لخمسة وأربعين أثراً من مروياتها)
د .عبدالحميد عبدالكريم منشد الضفيري

