
تاريخ النشرالدولة(دار النشر/ المجلة مع ذكر رقم العدد/ المؤتمر/ الجامعة)وعاء النشر عنوان البحثاالسمم

هـ1418السعوديةرسالة ماجستير بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةهـ تحقيق ودراسة536شرح كتاب التلقين للمازري ت جمال عزون/ د1

جمال عزون/ د2
االختيارات الفقهية لشيخ المدرسة البغدادية إسماعيل بن 

هـ282إسحاق القاضي ت 
هـ1430السعودية رسالة دكتوراه بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

جمال عزون/ د3
 ملسو هيلع هللا ىلصتحقيق شرح الحديث المقتفى في مبعث الّنبّي المصطفى 

ألبي شامة المقدسّي
م1999/ هـ 1420اإلماراتمكتبة العمرين العلمّية

جمال عزون/ د4

من  ملسو هيلع هللا ىلصاآليات البّينات فيما في أعضاء رسول هللا 

 هـ، 633المعجزات البن دحية الكلبّي األندلسّي المتوّفى سنة 

دراسة وتحقيق

م2000/ هـ 1420اإلماراتمكتبة العمرين العلمّية

جمال عزون/ د5
تحقيق أداء ما وجب من بيان وضع الوّضاعين في رجب، 

هـ633تأليف ابن دحية الكلبي األندلسي المتوّفى سنة 
م2000/ هـ 1421لبنانبيروت- مؤّسسة الّرّيان للّطباعة والّنشر والّتوزيع

جمال عزون/ د6
تحقيق جزء في فضل رجب، من إمالء الحافظ ابن عساكر 

هـ571الّدمشقي صاحب تاريخ دمشق والمتوّفى سنة 

: ملحق بكتاب)بيروت - مؤّسسة الّرّيان للّطباعة والّنشر والّتوزيع

(...أداء ما وجب 
م2000/ هـ 1421لبنان

جمال عزون/ د7

تحقيق جزء فيه حديثان أحدهما في فضل رجب من رواية أبي 

معشر عبد الكريم بن عبد الّصمد الّطبري المقرىء المتوّفى 

هـ478سنة 

: ملحق بكتاب)بيروت - مؤّسسة الّرّيان للّطباعة والّنشر والّتوزيع

(...أداء ما وجب 
م2000/ هـ 1421لبنان

جمال عزون/ د8

:تحقيق مجموع فيه 

.ـ وصّية الّذهبي لمحّمد بن رافع الّسالمي

.ـ جزء في اّتباع الّسنن واجتناب البدع للّذهبي

.ـ نصيحة ابن دقيق العيد ألحد نّوابه في القضاء

ـ ملحق بكلمات في العلم وأدب الّطلب مستخرجة من تراث 

.الحافظ الّذهبي

مكتبة العمرين العلمّية باإلمارات، ثّم نشرته مكتبة مجالس الهدى 

لإلنتاج والّتوزيع بالجزائر
اإلمارات، الجزائر

م، 2000/ هـ 1420

م2002/ هـ 1422

وصّية الّذهبي لمحّمد بن رافع الّسالميجمال عزون/ د9

دار الّرّيان باإلمارات، ونشر أيضا بمجلّة عالم الكتب المحّكمة ـ 

/ هـ 1421محّرم ـ جمادى اآلخرة، )المجلّد الخامس، العدد األّول 

(م2000

م1992/ هـ 1413اإلمارات

جمال عزون/ د10
الحافظ أبي بكر : تحقيق كتاب اعتقاد أهل الّسّنة، تأليف

هـ371اإلسماعيلي ت 

تقريظ للّشيخ حّماد )دار ابن حزم بالرياض : دار الّرّيان، وأيضا

(بن محّمد األنصاري رحمه هللا
اإلمارات، السعودية

م، 1992/ هـ 1413

م1999/ هـ 1420

جمال عزون/ د11
تحقيق جواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال بعض أهل 

دمشق في الّصفات

تقريظ للّشيخ حّماد )دار ابن حزم بالرياض : دار الّرّيان، وأيضا

مطبوع مع كتاب اعتقاد أهل السنة (بن محّمد األنصاري رحمه هللا
اإلمارات، السعودية

م، 1992/ هـ 1413

م1999/ هـ 1420

جمال عزون/ د12
هـ ورسالته شرح 264إسماعيل بن يحيى المزني المتوّفى سنة 

الّسّنة

مكتبة الغرباء بالمدينة المنّورة، ثّم نشرته في طبعة ثانية دار ابن 

عاصم بن : بتقديم لفضيلة الّدكتور)حزم للّنشر والّتوزيع بالّرياض 

(عبد هللا القريوتي

م1999/ هـ 1420السعودية

جمال عزون/ د13

تحقيق جزء في عدم صّحة ما نقل عن بالل بن رباح رضي 

أبي الخير : هللا عنه من إبداله الّشين في األذان سيناً، تأليف

محّمد بن محّمد الخيضري الّدمشقي الّشافعي المتوّفى سنة 

هـ894

م2002/ هـ 1423لبنانبيروت- دار البشائر اإلسالمّية

(م2018نوفمبر / هـ1440ربيع األول )قاعدة بيانات البحث العلمي لقسم الشريعة بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة نجران 



جمال عزون/ د14
هـ للقضاة وأصحاب 797وصّية القاضي ابن الميلق ت 

المناصب والوظائف
م2002/ هـ 1423لبنان(طبع ملحقا بكتاب الخيضري)بيروت - دار البشائر اإلسالمّية

السعوديةمكتبة أضواء السلفخطبة الكتاب المؤّمل للّرّد إلى األمر األّول ألبي شامة المقدسيجمال عزون/ د15

السعوديةمكتبة أضواء السلفما وضح واستبان في فضائل شهر شعبان البن دحية األندلسيجمال عزون/ د16

السعوديةدار الصميعيرحلة الحافظ أبي طاهر السلفي إلى مدينة أبهرجمال عزون/ د17

جمال عزون/ د18
النزعة االجتهادية عند الفقيه أبي شامة المقدسي ومالمح عن 

مشروعه الكبير العلم الجامع بين الفقه واألثر

حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بجامعة األزهر 

29بالقاهرة، العدد 
هـ1432مصر

جمال عزون/ د19
المعيار في الرد على المتمسكين بغير األخبار ألبي المحاسن 

هـ6الحنبلي من أعالم القرن 
هـ1434المغربمجلة مرآة التراث

جمال عزون/ د20
هـ مصدر مبكر 242 ـ 150مختصر أبي مصعب الزهري 

لفقه المالكية
هـ1435السعودية3، العدد 7مجلة العلوم الشرعية ـ جامعة القصيم، المجلد 

مغاالة أولياء القتيل في عوض القصاصجمال عزون/ د21
مجلة مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بكلية دار العلوم 

48جامعة القاهرة، العدد 
هـ1435مصر

جمال عزون/ د22
األحكام الفقهية المتعلقة بأظافر اإلنسان في باب الطهارة 

دراسة فقهية مقارنة
هـ1436مصر37مجلة البحوث والدراسات الشرعية بالقاهرة، العدد 

جمال عزون/ د23
دور محركات البحث الشرعية في الكشف عن مجاهيل 

المخطوطات

المؤتمر الدولي األول للمخطوطات والوثائق التاريخية بماليزيا 

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
ماليزيا

الجزائرمجلة الحضارة اإلسالميةاألحكام الفقهّية المتعلقة بالوشمجمال عزون/ د24
، العدد األول، 18المجلد 

هـ1439ربيع اآلخر 

الهندمجلة المدونة الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالميالمسائل الفقهية الملقبة في غير الفرائضجمال عزون/ د25
، ربيع اآلخر 15العدد 

هـ1439

جمال عزون/ د26
النجم الوهاج في التعريف بفضائل التزوج وحقوق األزواج 

هـ1298للعالمة األهدل اليمني ت 
م2018، جانفي 10العدد مجلة الدراسات اإلسالمية

أثر أبي بكر الخالل في الفقه الحنبليهشام العربي/ د27

مطبوعة بدار )رسالة ماجستير بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 

، ودار البشائر اإلسالمية ببيروت 2006البصائر بالقاهرة سنة 

(2013/ 1434سنة 

هـ1426/ م2005مصر

هشام العربي/ د28
دراسة »التيسير في المعامالت بين الفقه الحنفي والفقه الحنبلي 

«نظرية تطبيقية مقارنة

مطبوعة بدار )رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 

(2012/ 1433البشائر اإلسالمية بيروت سنة 
هـ1432/ م2011مصر

هشام العربي/ د29

الموسوعة الشرعية للمعامالت "المشاركة واإلشراف على 

التي أصدرها مركز البحوث وتقنية " المصرفية واالستثمارية

المعلومات بدار التأصيل بالقاهرة في قرض مدمج

2010مصر(موسوعة إلكترونية على قرص مدمج)دار التأصيل بالقاهرة 

هشام العربي/ د30
لعالء « تحرير المنقـول وتهذيب علم األصـول»تحقيق كتاب 

(ه885المتوفى سنة )الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي 

، وطبعة ثانية 2008كتاب مطبوع بدار البصائر بالقاهرة سنة 

عبدهللا بن / بوزارة األوقاف القطرية بتقريظ سماحة الشيخ

رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء األعلى - عبدالعزيز بن َعِقيل

/ هـ1434سنة - بالمملكة العربية السعودية سابًقا رحمه هللا

م2013

2013 ، 2008قطر- مصر 



هشام العربي/ د31

ترجمة موسعة ألبي بكر »أبو بكر الخالل جامع الفقه الحنبلي 

مع بيان أثره في تدوين المذهب ه 311الخالل المتوفى سنة 

«الحنبلي

2010مصرم2010كتاب مطبوع بدار اآلفاق بالقاهرة سنة 

تجديد الخطاب اإلسالمي المعاصرهشام العربي/ د32
« بناء الشخصية المسلمة في القرن الحادي والعشرين»مؤتمر 

بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
م2012أبريل مصر

مصر13العدد - مجلة دار اإلفتاء المصريةعالء الدين المرداوي وأثره في أصول الفقههشام العربي/ د33
يوليو / ه1433شعبان 

م2012

مصر10العدد - مجلة البحوث والدراسات الشرعية بالقاهرةوما يحكم له بالرفع منها ملسو هيلع هللا ىلصمراتب الرواية عن النبي هشام العربي/ د34
مايو / هـ1434رجب 

م2013

منهج الفتوى في القضايا الفقهية المعاصرةهشام العربي/ د35
بكلية الشريعة والدراسات « الفتوى واستشراف المستقبل»مؤتمر 

اإلسالمية جامعة القصيم
السعودية

نوفمبر / ه1435محرم 

م2013

التجديد في الخطاب الدعوي معناه ودوافعه ووسائله ومالمحههشام العربي/ د36

- المجاالت- الضوابط: الحكمة في تجديد الخطاب الدعوي»ندوة 

بكرسي الشيخ ابن باز لدراسات الحكمة في الدعوة « اآلثار

بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

السعودية
/ ه1435جمادى األولى 

م2014مارس 

هشام العربي/ د37
مخاطر التمويل بالمضاربة في المصارف اإلسالمية وطرق 

«دراسة فقهية مقارنة»التحوط منها 

المصارف اإلسالمية بين تحديات الواقع ورهانات »ندوة 

بمختبر البحث في األصول الشرعية للكونيات « المستقبل

والمعامالت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة سيدي محمد 

المغرب، بالتعاون مع الهيئة اإلسالمية العالمية - بن عبدهللا بفاس

لالقتصاد والتمويل برابطة العالم اإلسالمي، ومنشور بمجلة 

54العدد - مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر

مصر/ المغرب 

م ، وذو القعدة 2014أبريل 

/ ه1436 صفر 1435

م2014ديسمبر - سبتمبر

التعاقد عن طريق اإلنترنت من وجهة الفقه اإلسالميهشام العربي/ د38
مجلة مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بكلية دار العلوم 

48العدد - جامعة القاهرة
م2014مايو / ه1435رجب مصر

م2015فبراير مصر77العدد - مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة«دراسة فقهية مقارنة»التورق الفردي والتورق المنظم هشام العربي/ د39

مصر36العدد - مجلة البحوث والدراسات الشرعية بالقاهرةحكم العمل بالحديث الضعيفهشام العربي/ د40
/ ه1436جمادى األولى 

م2015مارس 

هشام العربي/ د41
الدكتور محمد بلتاجي حسن أحد أعالم الحركة الفقهية في 

مصر في القرن العشرين

جهود العلماء المصريين في الدراسات العربية »مؤتمر 

بكلية دار العلوم جامعة الفيوم« واإلسالمية
م2015مارس مصر

هشام العربي/ د42
الدكتور محمد الدسوقي المفكر اإلسالمي والفقيه األصولي 

د المجدِّ
الهند5العدد - مجلة المدونة الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي

يوليو / هـ1436رمضان 

م2015

نوازل األحوال الشخصية في فقه األقلياتهشام العربي/ د43

، 6العدد - مجلة المدونة الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي

فقه »ومقبول كذلك بمؤتمر الفقه اإلسالمي الدولي الثالث عن 

بكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود « األقليات اإلسالمية

اإلسالمية

السعودية/ الهند 
أكتوبر / هـ1436ذو الحجة 

م2015

هشام العربي/ د44
دراسة »تقنين الفقه اإلسالمي بين المؤيدين والمعارضين 

«تأصيلية

، 67العدد - «روح القوانين»مجلة كلية الحقوق جامعة طنطا 

تقنين الفقه اإلسالمي بين النظرية »ومقدم كذلك للملتقى الدولي 

بمخبر أنثروبولوجيا األديان ومقارنتها بجامعة أبي « والتطبيق

تلمسان- بكر بلقايد

الجزائر/ مصر
م، ونوفمبر 2014يوليو 

م2015

مخالفة النص من قبل راويه وأثر ذلك في الحكم الشرعيهشام العربي/ د45
بكلية الشريعة « النص الشرعي القضايا والمنهج»مؤتمر 

والدراسات اإلسالمية جامعة القصيم
هـ1438السعودية



هشام العربي/ د46
دراسة تحليلية لتاريخ المذاهب »جغرافيَّة المذاهب الفقهية 

«الفقهية الثمانية وأماكن انتشارها
الهند8العدد - مجلة المدونة الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي

أبريل / هـ1437رجب 

م2016

هشام العربي/ د47
جهود الصحابة في رواية السنة وتدوينها ومدى تثبتهم في 

الرواية

حقوق الصحابة وآل بيت النبي وأزواجه رضوان هللا »مؤتمر 

بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة« عليهم وفضلهم
هـ1438السعودية

التعاقد من الباطن وأحكامه في الفقه اإلسالميهشام العربي/ د48
مجلة الحقوق والبحوث القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق جامعة 

اإلسكندرية
م2018العدد األول لسنة مصر

هشام العربي/ د49
سلطة ولي األمر في تقييد المباح ورفع الخالف من وجهة الفقه 

اإلسالمي
الهندمجلة المدونة الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي بالهند

العدد السادس عشر، رجب 

م2018أبريل / هـ1439

هشام العربي/ د50
مدى إلزامية الوعد في المذهب المالكي وتطبيقاتها في 

المعامالت المالية المعاصرة

دور المدرسة الفقهية المالكية في تطور »الملتقى الدولي األول 

الذي تنظمه كلية العلوم اإلسالمية « الصناعة المالية اإلسالمية

بالتعاون مع مصرف  (بن يوسف بن خدة) 1-بجامعة الجزائر

السالم بالجزائر، وبالمساهمة العلمية لجمعية كليات الشريعة في 

اتحاد الجامعات العربية

م2018الجزائر

هشام العربي/ د51
مدى إلزامية الوعد في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها في 

المعامالت المالية المعاصرة
م2018مصرمجلة دار اإلفتاء المصرية

م2018اإلماراتمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي«البتكوين نموذًجا»النقود الرقمية من وجهة الفقه اإلسالمي هشام العربي/ د52

«دراسة فقهية»عقد الزواج بوسائل االتصال الحديثة هشام العربي/ د53
« المستجدات الفقهية في أحكام األسرة»الملتقى الدولي الثاني 

الوادي- بجامعة الشهيد حمه لخضر
الجزائر

أكتوبر / هـ1440صفر 

م2018

محمود سعد مهدي/ د54
ترجيحات القاضي أبي بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن 

دراسة فقهية مقارنة
2004مصررسالة ماجستير بجامعة عين شمس

السياسة الشرعية عند اإلمام محمد رشيد رضامحمود سعد مهدي/ د55
لبنان - مطبوعة بدار النوادر)رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس 

(2013سنة 
2008مصر

1433السعوديةكتاب مؤتمر فقه الموازنات- جامعة أم القرى ضوابط فقه الموازنات المتعلقة باألحكام التكليفيةمحمود سعد مهدي/ د56

1436السعودية67العدد - مجلة العدل قواعد تقييد المباحمحمود سعد مهدي/ د57

1435الهند(مجمع الفقه اإلسالمي بالهند)مجلة المدونة فقه الخالف السائغ القراءة خلف اإلمام نموذجامحمود سعد مهدي/ د58

1435مصر48العدد - مجلة دار العلوم (البيع على المكشوف)التمويل النقدي الجزئي في أسواق المال محمود سعد مهدي/ د59

1436مصر38مجلة قسم الشريعة بدار العلوم العدد اآلثار الفقهية المترتبة على انتقال العبادة من األداء إلى القضاءمحمود سعد مهدي/ د60

حال المستفتي وأثره في تغير الفتوىمحمود سعد مهدي/ د61
الفتوى بين التأثير "الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة كتاب ندوة 

"والتأثر بالمتغيرات
1436السعودية

السعوديةمجلة العدلأثر التهمة في الشهاداتمحمود سعد مهدي/ د62

هـ1437العدد الخامس الهندمجلة المدونة مجمع الفقه اإلسالميالتحريق بالنار في ميزان الشريعةمحمود سعد مهدي/ د63

2003مصررسالة ماجستير بكلية دار العلوم جامعة القاهرةاالتجاه الفقهي البن خزيمة في صحيحهأيمن حمزة عبدالحميد/ د64

أيمن حمزة عبدالحميد/ د65
القواعد األصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن تيمية دراسة 

مقارنة
2011مصررسالة دكتوراه بكلية دار العلوم جامعة القاهرة

أيمن حمزة عبدالحميد/ د66
فقه الموازنات عند شيخ اإلسالم ابن تيمية دراسة تأصيلية 

تطبيقية

الذي نظمته " فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة"مؤتمر 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى
هـ1434شوال السعودية

الفتوى الشاذة مفهومها وأسبابها وطرق التقويمأيمن حمزة عبدالحميد/ د67
الذي نظمته كلية الشريعة " الفتوى واستشراف المستقبل"مؤتمر 

والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم
هـ1435محرم السعودية



هـ1436محرم السعودية(67)العدد - مجلة العدل التابعة لوزارة العدل القواعد األصولية المتعلقة بالنسخ وأثرها في استنباط األحكامأيمن حمزة عبدالحميد/ د68

أيمن حمزة عبدالحميد/ د69
استنباط األحكام المتقابلة من النص الواحد دراسة أصولية 

تطبيقية

مجلة قسم الشريعة اإلسالمية الصادرة عن قسم الشريعة 

(67)العدد - اإلسالمية بكية دار العلوم جامعة القاهرة 
هـ1437ربيع األول مصر

الفتوى في زمن الفتن الضوابط والمحاذيرأيمن حمزة عبدالحميد/ د70
العدد - مجلة المدونة الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي بالهند 

السابع
هـ1437ربيع األول الهند

علي سالم فرحات / د71
دراسة وتحقيق من مخطوط مختصر البويطي في الفقه 

(أبواب المعامالت)الشافعي 
2007مصررسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون جامعة األزهر

علي سالم فرحات / د72
المسائل الفقهية التي استند فيها فقهاء الشافعية على ما يظن 

ضعفه من السنة النبوية
2011مصررسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون جامعة األزهر

علي سالم فرحات / د73
نظرة بين الفقه " جريمة البلطجة"من صور الحرابة المعاصرة 

اإلسالمي وقانون العقوبات

العدد - مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة األزهر فرع دمنهور 

(12)
2013مصر

علي سالم فرحات / د74
دراسة )إثبات التحرش الجنسي بالقرائن الطبية المعاصرة 

(فقهية طبية

مجلة الجمعية الفقهية الطبية جامعة اإلمام محمد بن سعود 

(1)العدد - اإلسالمية 
2014السعودية

علي سالم فرحات / د75
دراسة )إثبات التحرش الجنسي بالقرائن الطبية المعاصرة 

(فقهية طبية

القرائن الطبية وآثارها : المؤتمر الدولي األول والذي بعنوان

الفقهية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
1435السعودية

الوكيل بالعمولة بين الفقه اإلسالمي المقارن والقانون التجاريعلي سالم فرحات / د76
الجزء الثالث العدد األول - مجلة كلية التربية جامعة كفر الشيخ 

2015
2015مصر

2016مصر2016العدد األول لسنة - مجلة كلية دار العلوم جامعة المنيا أحكام السوق السوداء دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعيعلي سالم فرحات / د77

علي سالم فرحات / د78
المسائل المتعلقة بالتحكيم، والتحكم في المحاكم لدى أفراد 

(دراسة فقهية)األقليات المسلمة 
2016أبريل الهندالعدد الثامن- مجلة المدونة مجمع الفقه اإلسالمي الهند 

الفقه اإلسالمي بين التقليد والتجديدعلي سالم فرحات / د79

مجاالت التجديد في العلوم اإلسالمية :  الندوة السابعة بعنوان 

جامعة المدينة العالمية ماليزيا، ومنشور بمجلة مجمع التي 

تصدرها الجامعة

2015أكتوبر ماليزيا

مرفق ناجي ياسين/ د80
اختيارات الشنقيطي األصولية في كتابه نثر الورود على 

(دراسة وتحقيق)مراقي السعود 
م2012- هـ 1433السودانرسالة دكتوراه بجامعة أم درمان اإلسالمية

هـ1436رمضان الهندمجلة المدونة العدد الخامسالمعالم األصولية لإلصالح والتجديد عند اإلمام الشوكانيمرفق ناجي ياسين/ د81

هـ1437ربيع األول الهندمجلة المدونة العدد السابعمقصد الوسطية وأثره في ترجيح األحكام الشرعيةمرفق ناجي ياسين/ د82

2002مصررسالة ماجستير بجامعة عين شمسدراسة حديثية فقهية مقارنة: الصيام عطية مختار حسين/ د83

2006مصررسالة دكتوراه بجامعة عين شمسفقه الموازنات وأثره في المعامالت الماليةعطية مختار حسين/ د84

عطية مختار حسين/ د85
أهميته  وقواعده الفقهية ومقاصده : فقه األقليات اإلسالمية

الشرعية

مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر، فرع طنطا، العدد 

26
2011/ 1432مصر

مالمحها  وضوابطها: الوسطية الفقهية عطية مختار حسين/ د86
دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية لدى "مؤتمر 

المنعقد بجامعة طيبة بالمدينة المنورة" الشباب العربي
السعودية

مارس / 1432ربيع اآلخر 

2011

عطية مختار حسين/ د87
أثر تدريس فقه القضايا المعاصرة في إظهار صالحية الفقه 

اإلسالمي لحل مشكالت العصر

" تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات السعودية"ندوة 

التي عقدت بمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

السعودية
ديسمير / 1433محرم 

2011

توعية المجتمع بالمعاهد العلمية القرآنية ودور خريجيهاعطية مختار حسين/ د88

الملتقى العلمي األول للمعاهد العلمية القرآنية بالمملكة العربية 

الواقع : مخرجات المعاهد العلمية القرآنية: السعودية، بعنوان

والمأمول بجدة

السعودية
ديسمير / 1433محرم 

2011



عطية مختار حسين/ د89
فقه تغيير المنكر األخالقي على شبكة المعلومات العالمية 

"اإلنترنت"

مؤتمر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات 

المعاصرة،  والذي أقامه كرسي األمير نايف بن عبد العزيز 

لدراسات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة اإلسالمية 

بالمدينة المنورة

السعودية
ديسمبر / 1434محرم 

2012

عطية مختار حسين/ د90
تصنيف أنواع النصيحة بحسب الناصح والمنصوح والطريقة 

والموضوع

األبعاد والمنطلقات الذي  أقامته كلية : المؤتمر الدولي النصيحة

الدعوة واإلعالم، بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة 

الرياض

السعودية
ديسمبر / 1434محرم 

2012

عطية مختار حسين/ د91
مرئيات الفقهاء بشأن المبادئ التنظيمية التي يجب تضمينها في 

أنظمة الوقف
مصرمجلة البحوث والدراسات الشرعية بالقاهرة، العدد السابع

مارس / 1434ربيع اآلخر 

2013

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه الموازناتعطية مختار حسين/ د92
مؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة المنعقد بكلية 

الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
2013سبتمبر / 1434شوال السعودية

مصرمجلة دار اإلفتاء المصريةحكم إغالق المحالت التجارية وقت صالة الجماعةعطية مختار حسين/ د93

عطية مختار حسين/ د94
معالم وضوابط مع دراسة تطبيقية على : فقه اإلحسان  

المعامالت المالية

مجلة  الدراسات االجتماعية الصادرة عن كليتي العلوم اإلدارية 

والعلوم اإلنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن
اليمن

إثبات االغتصاب بالقرائن الطبيةعطية مختار حسين/ د95

مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية، الذي أقامته 

الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية بكلية الطب 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

السعودية
/ 1435جمادى اآلخرة 

2014أبريل 

فقه القدوة وأثره في المواطنةعطية مختار حسين/ د96
المدونة الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي بالهند

الهند
 العدد السابع 

1437ربيع األول 

عطية مختار حسين/ د97
دراسة فقهية : النهي عن التشبه بالشيطان فيما يتعلق باآلداب

مقارنة
الهندمجلة المدونة الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي بالهند

العدد الرابع عشر، محرم 

م2017أكتوبر / هـ1439

مصرمجلة الدراسات اإلسالمية والعربية باإلسكندرية جامعة األزهرمن أحكام تعليم العبادات بالفعلعطية مختار حسين/ د98
العدد الثالث والثالثون سنة 

م2017

الهندمجلة المدونة الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي بالهندمن األحكام العامة لإلحسانعطية مختار حسين/ د99

العدد الخامس عشر، ربيع 

يناير / هـ1439الثاني 

م2018

محمد شبالة/ د100
األحكام الفقهية الخاصة بالمرأة المسلمة في المطارات وما 

يتعلق بها
هـ1439 (82)العدد مصرمجلة قسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة

اليمنمجلة جامعة القلماألحكام الفقهية للرؤى المناميةمحمد شبالة/ د101
ديسمبر - العدد الثامن، يوليو

م2017

علي منصور عطية/ د102
أثر اختالف العلماء في تخصيص العموم بسبب وروده دراسة 

وتطبيق

رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة أم 

القرى
1422السعودية

اآلراء األصولية البن جرير الطبري جمًعا وتوثيًقا ودراسًةعلي منصور عطية/ د103
رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة أم 

القرى
1427السعودية

السعوديةمجلة األصول والنوازلبفعل شيء أو قوله دراسة أصولية تطبيقية ملسو هيلع هللا ىلصهم النبي علي منصور عطية/ د104

2010أغسطس مصر56العدد - مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة المذهب الجريري أصوله ومالمحهعلي منصور عطية/ د105

علي منصور عطية/ د106
تحقيق ما نقل عن األئمة األربعة رحمهم هللا في مسألة 

"تخصيص العموم بسبب وروده"
2010يوليو مصر55العدد - مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة 



السعوديةمجلة العدل التابعة لوزارة العدلدخول الصورة النادرة في العام دراسة أصولية تطبيقيةعلي منصور عطية/ د107

فقه زيد بن ثابت في ضوء فقه الصحابةخالد فؤاد السيد أبو العال / د108
رسالة ماجستير من قسم الشريعة اإلسالمية كلية دار العلوم 

جامعة القاهرة
م2000/هـ1421مصر

أحكام الغائب في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنةخالد فؤاد السيد أبو العال / د109
رسالة دكتوراه من قسم الشريعة اإلسالمية كلية دار العلوم جامعة 

القاهرة
م2010/هـ1431مصر

م2009مصر- القاهرة كتاب منشور بدار الخلفاء الراشدينمن فقه المعامالت اإلسالميةخالد فؤاد السيد أبو العال / د110

خالد فؤاد السيد أبو العال / د111

شبهات )موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفتراءات والشبهات 

حول القرآن الكريم، شبهات حول السنة النبوية، شبهات حول 

مشاركة بالمراجعة واإلعداد مع مجموعة  (ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

علماء وباحثين

موقع بيان اإلسالم للرد على شبهات حول اإلسالم 

www.bayanelislam.com

www.bayanelislam.net 24 نشر مكتبة نهضة مصر في 

مجلد

م2012مصر

هـ1422اليمن- صنعاء رسالة ماجستير بجامعة اإليماننقض االجتهاد عند األصوليين والفقهاءأحمد محمد إسماعيل المصباحي/ د112

هـ1432السودانرسالة دكتوراه بجامعة أم درمانقواعد األدلة األصولية و أثرها في القضايا الطبيةأحمد محمد إسماعيل المصباحي/ د113

أحمد محمد إسماعيل المصباحي/ د114
دور العلماء والدعاة وطالب العلم في تقوية اإليمان وزيادته 

(ندوة مشتركة)
اليمن- صنعاء أدبيات مركز بحوث اإليمان

 جمادى األولى 8-10

هـ1426



علي حكمي/ د127
منهج السلف في مناصحة والة األمر قواعده وأثره في وقاية 

المجتمع من االنحراف

المؤتمر العلمي للحسبة انتماء وطني وأمن فكري، بجامعة أم 

1439 / 5 / 29- 27القرى، بتاريخ  
هـ1439السعودية

علي حكمي/ د128
منهج الصحابة في إدارة االختالف وأثره في نشر ثقافة 

االختالف في اإلسالم

- المؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلسالمية بجامعة المدينة العالمية

، "الدراسات اإلسالمية المعاصرة والقضايا المستجدة"ماليزيا  

م2017 نوفمبر 2-1بتاريخ 

م2017ماليزيا

عبدهللا بن ناصر آل سلطان/ د129

تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند 

وإذا استوى وليان : فصل: "الحنابلة في كتاب النكاح من قوله

إلى نهاية النوع الثاني من المحرمات " فأكثر المرأة في الدرجة

"جمًعا ودراسًة"

السعوديةرسالة ماجستير

عبدهللا بن ناصر آل سلطان/ د130

تهذيب الطالب وفائدة الراغب على المدونة لإلمام الفقيه أبي 

المتوفى سنة )محمد عبدالحق بن محمد بن هارون الصقلي 

دراسًة "من كتاب الحج الثالث إلى كتاب النكاح الثاني  (هـ466

"وتحقيقا

هـ1439السعوديةرسالة دكتوراه

حمدي عبد هللا آل منصور/ د131
دراسة إجماعات اإلمام ابن المنذر في كتابه اإلجماع من كتاب 

اللباس إلى كتاب الصيام واالعتكاف

رسالة ماجستير بالمعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية
 هـ1430-1429السعودية

حمدي عبد هللا آل منصور/ د132

ألحمد بن إبراهيم " الغاية في شرح الهداية"تحقيق مخطوط 

من باب الحدث في الصالة إلى نهاية باب سجود )السروجي 

(السهو

هـ1437السعوديةرسالة دكتوراه بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

السعوديةرسالة ماجستيراعتراضات األصوليين على روضة الناظرمسفر هادي العرجاني/ د133

هـ1439السعوديةرسالة دكتوراهالجدل بمقتضى قواعد األصولمسفر هادي العرجاني/ د134

المقاصد الشـرعية في الروضة المقدسيةمسفر هادي العرجاني/ د135

اختالف الفقهاء بين تحقيق المناط وفقه التنزيلمسفر هادي العرجاني/ د136

التجديد المنطقي عند ابن حزم وأثره في أصولهمسفر هادي العرجاني/ د137

الشيكات السياحية دراسة فقهية تطبيقيةخالد بن عبدهللا الرنيني138
المعهد العالي - رسالة ماجستير بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

للقضاء
هـ1431السعودية

نايف بن مهدي آل حسين139

وال تجب ): االحتماالت الفقهية في كتاب اإلنصاف من قوله

في باب الكتابة  (عليه قيمة ولده من جارية مكاتبه أو مكاتبته

جمعا - في كتاب النكاح  (وهي ما يقطع إال بكلفة): إلى قوله

ودراسة

هـ1436السعوديةرسالة ماجستير بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

أقسام المال واألحكام المترتبة عليهامسفر بن محمد بن هادي القحطاني140
رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية بالرياض
هـ1437السعودية

السودانرسالة ماجستير بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالميةالمقاصد الشرعية بين العز والشاطبي وابن عاشورسارة عزالدين سراج مكي/ د141

السودانرسالة دكتوراه بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالميةمقصد الشارع من المكلف وأثره في العباداتسارة عزالدين سراج مكي/ د142

السودانرسالة ماجستير بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالميةالقياس بين المثبتين والنافينمريم عزالدين سراج/ د143

السودانرسالة دكتوراه بجامعة  أم درمان اإلسالميةتحقيق كتاب منع الموانعمريم عزالدين سراج/ د144


