


البحوث المنشورة بـــ" :مجلة البحوث والدراسات الشرعية"
جملة البحوث والدراسات الرشعية ،جملة علمية حمكمة ،تعنى بنرش البحوث والدراسات
العلمية األصيلة يف جمال :التفسري واحلديث وعلومهام ،والعقيدة والدعوة والثقافة اإلسالمية ،والتيارات
الفكرية املعارصة والسرية النبوية ،والفقه وأصوله وقواعده والسياسة الرشعية واالقتصاد اإلسالمي،
وأنشطة البنوك واملصارف وأعامل البورصة والقضايا الفقهية املعارصة ،واملوضوعات الرشعية املقارنة
بالقانون ،والقضايا الرتبوية من وجهة نظر الرشع ،وحتقيق الرتاث اإلسالمي.
حمتوى العدد األول:
-1

موت الدماغ يف الفقه اإلسالمي .د .مسعود صربي إبراهيم .كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة،
مجهورية مرص العربية.

-2

اشرتاط سامع أحد العاقدين لآلخر وأثره يف العقود .د .إبراهيم بن نارص احلمود .أستاذ مشارك
باملعهد العايل للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

-3

توجيه القرابة الرضاعية نحو التبني األصيل .د .عمر خمتار القايض .أستاذ مشارك بكلية
القانون ،جامعة البحرين.

-4

الدور يف التعريفات األصولية :دراسة نظرية تطبيقية .د .عبد الرمحن بن عيل احلطاب .أستاذ
مشارك بكلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

-5

موقف الرشع من أسئلة املكلفني .د .صفية عيل أمحد الرشع .أستاذ مساعد بكلية الرشيعة،
جامعة الريموك األردنية.

-6

منهج القرآن الكريم للتأثري يف عقائد املنافقني :دراسة موضوعية .د .مدحية إبراهيم السدحان.
أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب ،جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن
بالرياض.

-7

التنصري يف باكستان :تارخيه ،أبرز دعاته ،وسائله ،موضوعاته ،مقاومته .أ .د .خادم إهلي بخش.
األستاذ بقسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،كلية الرتبية ،جامعة الطائف.

حمتوى العدد الثاين:
-1

األحكام الفقهية املتعلقة بالنصيحة .د .إبراهيم بن نارص احلمود .أستاذ مشارك باملعهد العايل
للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

-2

منهج اإلسالم يف تأصيل السالم العاملي .د .الصادق أبكر آدم برش .أستاذ مساعد بجامعة اإلمام
املهدي بالسودان.

-3

مناهج علم أصول الفقه بني التجديد املطلوب والتبديد املرفوض .د .معروف آدم باوا .أستاذ
مشارك بكلية الرشيعة ،جامعة قطر ،الدوحة.

-4

الرواة الذين نقدهم اإلمام الشافعي .د .حممد عودة أمحد احلوري .أستاذ مساعد بتخصص
احلديث وعلومه بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة طيبة.

-5

أثر العمل التطوعي عىل اإليامن .د .أسامء حممد توفيق بركات .أستاذ مساعد بقسم العقيدة،
كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى.

-6

دور املنهج الوسطي الرتبوي يف اإلسالم يف تكوين االعتدال النفيس للطالب اجلامعي.
د .عدنان خطاطبة .أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية الرشيعة ،جامعة الريموك،
اململكة األردنية اهلاشمية.

حمتوى العدد الثالث:
-1

اختالف النقاد يف رواة احلديث ،دوافعه وأسبابه :قراءة وتوجيه .أ .د .حممد عيل قاسم العمري.
العميد السابق لكل من كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الريموك األردنية،
وكلية الرشيعة والقانون بجامعة إربد األهلية باألردن.
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-2

التمويل االستهالكي يف النظام االقتصادي اإلسالمي .د .عصام بن هاشم اجلفري.
أستاذ مساعد بقسم االقتصاد اإلسالمي بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى،
وعميد الدراسات العليا ،وأمني جملس جامعة أم القرى ،ورئيس قسم االقتصاد اإلسالمي ها.

-3

مسائل االعتقاد يف قصة موسى عليه السالم يف الرشيعة اإلسالمية .د .هيثم فهيم جماهد.
أستاذ العقيدة املساعد بكلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى.

-4

منهج القرآن الكريم يف دعوة املالحدة ومنكري البعث .د .ملياء بنت سليامن الطويل.
أستاذ مشارك ،بكلية الدعوة واإلعالم ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

-5

محاية البيئة من التلوث :بحث مقارن بني الرشيعة اإلسالمية والقانون .د .مجال عباس عثامن.
أستاذ مساعد بقسم األنظمة بكلية الرشيعة واألنظمة ،جامعة الطائف ،اململكة العربية السعودية.

-6

حتديد سن الزواج بني الرشيعة والقانون والسياسة .د .صالح خالد الشقريات .أستاذ مساعد
بقسم الدراسات اإلسالمية ،بكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة اجلوف بالسعودية.

حمتوى العدد الرابع:
-1

حكم تزويج الصغرية :بحث فقهي مقارن .أ.د .عبد الرمحن بن سالمة املزيني .األستاذ
بقسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،والعميد
السابق هلذا املعهد ،والعميد احلايل لكلية الرشيعة والقانون بجامعة اجلوف .وعضو املجلس
العلمي جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

-2

مدى سلطة األب عىل مال ولده .د .بسام حسن العف ،األستاذ املساعد يف كلية الدعوة
اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف والشئون الدينية ،غزة ،د .ماهر أمحد السويس .األستاذ
املشارك يف كلية الرشيعة والقانون باجلامعة اإلسالمية ،غزة.

-3

التمويل العقاري باستخدام صيغة اإلجارة املوصوفة يف الذمة .د .أمحد حممد حممود نصار.
باحث بمعهد االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز بجدة.

-4

احلوار يف القرآن الكريم .د .عودة عبد اهلل .أستاذ مشارك بقسم أصول الدين ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطني.

-5

مؤامرات تقسيم الدول اإلسالمية ومبدأ احلق يف تقرير املصري .د .حممود السيد حسن داود.
أستاذ العالقات الدولية املشارك بكلية اآلداب ،جامعة البحرين.
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-6

احلامية القانونية للطفل العامل يف الترشيعات اخلليجية :دراسة مقارنة .د .أمحد رشاد اهلواري.
أستاذ مساعد بكلية احلقوق ،جامعة اململكة بالبحرين.

حمتوى العدد اخلامس:
-1

حكم طالق اهلازل :دراسة فقهية مقارنة .د .حممد بن مطر السهيل .مدير مركز الدراسات
اإلسالمية بكلية الرشيعة بجامعة أم القرى ،عضو التوجيه واإلرشاد باملسجد احلرام،

-2

عضو اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باململكة العربية السعودية.
فقه الرتجيح بني املتعارضات يف اإلسالم( :فقه املوازنات) .د .منال بنت سليم بن رويفد
الصاعدي .األستاذ املساعد يف الفقه وأصوله بكلية اآلداب والعلوم اإلدارية ،جامعة أم القرى.

-3

القول املخرج :تعريفه وصوره وأحكامه .د .نذير حممد الطيب أوهاب .أستاذ مساعد
بكلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الرياض.

-4

الوالء للدين واالنتامء للوطن من خالل شخصية الرسول صىل اهلل عليه وسلم .د .حممد بن
عوض اخلباص .أستاذ احلديث املساعد بجامعة اجلوف ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية،
قسم الدراسات اإلسالمية.

-5

دعاة التغريب وموقفهم من نصوص اإلسالم :السنة النبوية نموذجا .د .لولوة بنت عبد الكريم
القويفيل .أستاذ مشارك بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة
أم القرى.

-6

حد احلرابة بني النظرية والتطبيق :دراسة فقهية مقارنة .د .حممد حممد عبد احلكيم .األستاذ
املساعد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية باجلامعة اإلسالمية الدولية (مشكاة).

حمتوى العدد السادس:
-1

أعالم احلديث يف عدن .أ .د .حممد عيل قاسم العمري .العميد السابق لكل من كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة الريموك األردنية ،وكلية الرشيعة والقانون بجامعة إربد األهلية
باألردن.

-2

احللول املقرتحة ملشكلة األرايض البيضاء :رؤية رشعية .د .خالد بن عبد اهلل املصلح .األستاذ
املشارك بقسم الفقه بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

-3

إحتاف ذوي اإلتقان بحكم الرهان .حتقيق :د .صالح بن عيل الشمراين .وكيل معهد البحوث
العلمية للثقافة والنرش ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
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-4

احلجر عىل املرأة يف ماهلا .د .سلامن نرص أمحد الداية .األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والقانون
باجلامعة اإلسالمية بغزة.

-5

نحو مرشوع لنظام القضاء اإلداري البحريني :دراسة مستقبلية .د .طارق عبد احلميد توفيق
سالم .أستاذ القانون العام املساعد بكلية احلقوق ،جامعة مملكة البحرين.

-6

املذهب الوضعي :رؤية نقدية .د .حممد عبد اجلابر عيل احللواين .أستاذ مساعد بقسم الدراسات
اإلسالمية والعربية بجامعة أم القرى بمكة املكرمة.

-7

إجازة يف حديث( :من يقل عيل ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار) دراسة يف السند .د .أمحد قاسم
كسار .مدرس بقسم القرآن واحلديث ،أكاديمية الدراسات اإلسالمية ،جامعة ماليا ـ ماليزيا.

حمتوى العدد السابع:
-1

السنة النبوية واإلفادة من جتارب اآلخرين "داللة متيز ومظهر إبداع" ،د .حممد حممود فالح
السواعدة .أستاذ مساعد بقسم الثقافة اإلسالمية ،كلية الرشيعة واألنظمة ،جامعة الطائف.

-2

مرئيات الفقهاء بشأن املبادئ التنظيمية التي جيب تضمينها يف أنظمة الوقف .د .عطية خمتار
عطية حسني .األستاذ املساعد يف قسم الرشيعة ،كلية الرشيعة وأصول الدين ،جامعة نجران.

-3

اإلسامعيلية اآلغاخانية واقعهم املعارص وأثرهم .د .إيامن بنت صالح بن سامل العلواين.
األستاذ املساعد بقسم العقيدة ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى.

-4

املبتعثون السعوديون إىل كندا والتحديات العقدية .د .حممد بن محود الفوزان .أستاذ مساعد يف
العقيدة اإلسالمية ،قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم واآلداب يف حمافظة الرس،
جامعة القصيم.

-5

حتديد املسئولية عن األرضار النامجة عن حق التظاهر .د .طارق عبد احلميد توفيق.
أستاذ القانون العام املساعد بجامعة مملكة البحرين.

-6

مكافحة جرائم املعلوماتية يف اململكة العربية السعودية .د .تركي بن حممد اليحيى .األستاذ املساعد
بقسم السياسة الرشعية ،باملعهد العايل للقضاء جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

حمتوى العدد الثامن:
-1

احلساب اجلاري ،العالقة املرصفية واآلثار الرشعية :دراسة فقهية .د .عبد اهلل بن حممد
العمراين .أستاذ الفقه املشارك يف كلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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-2

القول السديد يف بيان صلة التلفيق بتتبع الرخص وتقرير اإلمجاع القطعي عىل بطالهنام،
د .جربيل املهدي عيل ميغا آل أسكيا .عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى ،يف كلية الرشيعة،
مركز الدراسات العليا اإلسالمية ،مستشار املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل
اإلسالمي (س) .مكة املكرمة.

-3

األجل يف الفقه اإلسالمي :دليل مرشوعيته ،واحلكمة منه ،وأنواعه ،وخصائصه .د .راشد بن
مفرح بن راشد الشهري .رئيس املحكمة العامة بمحافظة الطائف ،اململكة العربية السعودية.

-4

اإلمجاع :السامت واآلثار .د .يارس بن حممد بن صالح هوساوي .أستاذ مساعد بمركز
الدراسات اإلسالمية بكلية الرشيعة ،جامعة أم القرى.

-5

مقاصد احلوار النبوي وأثره يف تنمية ونرش ثقافة التسامح اإلنساين .د .أمحد يوسف أمحد
الدرديري .األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
بجامعة اجلوف.

-6

رعاية املصالح يف عرص اخللفاء وأثرها يف الفقه السيايس املعارص .د .أمحد يوسف أمحد
الدرديري .األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
بجامعة اجلوف.

-7

اخلوف يف حياة موسى عليه السالم يف القرآن الكريم :دراسة موضوعية حتليلية .د .عبد العزيز
عيل احلريب .األستاذ املشارك بمعهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي ،ومدير مركز
إحياء الرتاث اإلسالمي ،جامعة أم القرى.

-8

األحاديث الواردة يف اهلر :مجعا ودراسة .د .عبد الرمحن حممد احلازمي .أستاذ مساعد يف
احلديث وعلومه بكلية الرتبية بعفيف ،جامعة شقراء.

-9

حبس الطيور يف األقفاص وبيعها لغرض الزينة وسامع ترنمها .د .سلامن نرص أمحد الداية.
األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والقانون باجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.

حمتوى العدد التاسع:
-1

أحكام فرض الرضيبة يف الظروف االستثنائية :دراسة مقارنة .د .عبد اهلل بن حممد أبا اخليل.
عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الرشعية ،املعهد العايل للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،الرياض.

291

-2

امتناع الزوج عن النفقة .د .عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ .األستاذ املشارك
باملعهد العايل للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

-3

مثارات الغلط يف دراسة املسائل احلادثة .د .عبد السالم بن إبراهيم بن حممد احلصني.
أستاذ أصول الفقه املشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية باألحساء ،فرع جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية.

-4

قتل املجاهد نفسه يف الفقه اإلسالمي .د .هال بنت نايف املشاقبة .باحثة أردنية يف التفسري
وعلوم القرآن.

-5

صلة الرحم وأحكامها يف الفقه اإلسالمي .د .سلامن نرص الداية .األستاذ املشارك يف
كلية الرشيعة والقانون باجلامعة اإلسالمية ،غزة.

-6

جرائم الرشف :دراسة فقهية مقارنة .أ.د .عيل عبد األحد أبو البصل .أستاذ الدراسات العليا،
كلية الرشيعة واألنظمة ،جامعة الطائف.

-7

نقد ابن تيمية للعلة الغائية عند ابن سينا .د .مريم بنت بنيان احلريب .األستاذ املساعد بكلية
الدعوة وأصول الدين ،قسم العقيدة ،جامعة أم القرى.

حمتوى العدد العارش:
-1

أحكام الشهيد يف الفقه اإلسالمي .د .عبد الرمحن بن منصور القحطاين .األستاذ املساعد بقسم
الفقه ،كلية الرشيعة ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

-2

الشخصية االعتبارية (احلكمية) والشخصية الطبيعية (احلقيقية) والفرق بينهام .د .حسني
معلوي الشهراين .أستاذ الفقه وأصوله املساعد بقسم الثقافة اإلسالمية ،كلية الرتبية،
جامعة امللك سعود ،الرياض.

-3

أحكام الرسقة املتعلقة بالسيارات .د .حسني بن معلوي حسني الشهراين .أستاذ الفقه وأصوله
املساعد بقسم الثقافة اإلسالمية ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الرياض.

-4

مكافحة شائبة الفساد اإلداري يف املجتمعات املعارصة :دراسة مقارنة بني القانون الوضعي
والرشيعة اإلسالمية .د .مجال عباس أمحد عثامن .أستاذ مساعد بقسم األنظمة ،كلية الرشيعة
واألنظمة ،جامعة الطائف.
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-5

األخالق وأثرها يف الفقه املايل واالقتصاد اإلسالمي .د .عيل أمحد الندوي .عضو هيئة التدريس
بمعهد االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز بجدة ،احلائز عىل جائزة امللك فيصل
العاملية يف الدراسات اإلسالمية.

-6

مراتب الرواية عن النبي صىل اهلل عليه وسلم وما حيكم له بالرفع منها .د .هشام يرسي العريب.
أستاذ الفقه وأصوله املساعد بكلية الرشيعة وأصول الدين ،جامعة نجران.

-7

تعريف ذوي القلوب واألبصار بطرق حديث النهي عن إتيان النساء يف األدبار .د .عفاف
خلف اهلل النمري .األستاذ املساعد بقسم الكتاب والسنة ،كلية الدعوة وأصول الدين،
جامعة أم القرى.

-8

الواليات السياسية لغري املسلمني يف الدولة اإلسالمية وأثر ذلك عليها .د .أبو بكر عبداملقصود
حممد كامل .أستاذ العقيدة واألديان واملذاهب الفكرية املساعد بكلية الرشيعة وأصول الدين،
جامعة نجران.

حمتوى العدد احلادي عرش:
-1

حق اهلجرة واللجوء يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل .أ .طارق حسني ،د .محزة محاد ،د.
عبيدة عبد الغفار .أعضاء هيئة التدريس بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية
املاليزية.

-2

مدى قبول النظام اإلسالمي لفكرة تعدد األحزاب السياسية .د .حممود عبد العزيز يوسف
أبو املعاطي .أستاذ الفقه املقارن املساعد بكلية الرشيعة ،جامعة أم القرى.

-3

عقوبة الزنا باملحارم :دراسة فقهية مقارنة .د .هال نايف املشاقبة .باحثة أردنية يف التفسري وعلوم
القرآن الكريم.

-4

مطاعن املسترشقني وأذناهم حول الرشيعة اإلسالمية والعقوبات التي تشتمل عليها.
د .إبراهيم صالح شحاتة .دكتوراه يف الدعوة والثقافة اإلسالمية ،من كلية أصول الدين،
جامعة األزهر فرع أسيوط.

-5

الصحابة ريض اهلل عنهم :فضلهم وآثارهم يف الثقافة اإلسالمية والقضاء عىل البدع .د .عفاف
حسن حممد خمتار اهلاشمي .األستاذ املشارك يف العقيدة واملذاهب املعارصة ،قسم الدراسات
اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة امللك عبد العزيز.
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-6

الغضب يف السنة النبوية .أ .فوزية بنت فويران احلريب .مدرس يف جامعة أم القرى بمكة
املكرمة.

حمتوى العدد الثاين عرش:
-1

التعامالت الربوية وعالقتها باألزمة املالية العاملية .أ .د .حممد بن سعد بن حممد املقرن.
أستاذ الفقه وأصوله ،قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية ،جامعة امللك سعود.

-2

حكم حتديد األسعار (التسعري) :دراسة فقهية مقارنة .د .حممد بن مطر السهيل ،مدير مركز
الدراسات اإلسالمية بكلية الرشيعة بجامعة أم القرى ،عضو التوجيه واإلرشاد باملسجد احلرام،
عضو اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باململكة العربية السعودية.

-3

زكاة رواتب املوظفني الشهرية وإيرادات املهن احلرة .د .مراد رايق رشيد عودة .األستاذ املساعد
بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة اجلوف.

-4

حكم استعامل املخدرات يف التداوي .د .حاتم حممد سامي احلاج .أستاذ الفقه املساعد
بأكاديمية الرشيعة بالواليات املتحدة األمريكية ،واجلامعة اإلسالمية بمنيسوتا.

-5

احتاملية التعارض بني الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل حلقوق اإلنسان من حيث التجريم
والعقاب .أ.طارق حسني أبو عميد ،وآخرون .أعضاء هيئة التدريس بكلية الرشيعة والقانون،
جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-6

أحكام ذوي االحتياجات اخلاصة يف العبادات واملعامالت .د .مريم بنت عيسى بن حامد
العيسى .أستاذ الفقه وأصوله املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية الرتبية واآلداب،
جامعة تبوك.

-7

الفتوى بني التأصيل والتأسيس .د .أمل بنت عباس عبد الغني جار .أستاذ مساعد يف أصول الفقه،
بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،فرع البنات ،جامعة امللك
عبد العزيز بجدة.

-8

قواعد يف كرامات أولياء اهلل :دراسة عقدية عىل منهج أهل السنة واجلامعة .د .أسامء بنت سليامن
السويلم .أستاذ مشارك ختصص :العقيدة واملذاهب املعارصة ،قسم الدراسات اإلسالمية ،فرع
كليات البنات ،جامعة امللك عبد العزيز بجدة.
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حمتوى العدد الثالث عرش:
-1

حسن حنفي وموقفه من ثبوت الوحي :دراسة حتليلية نقدية .أ .أنفال بنت حييى بن إمام حممود.
باحثة دكتوراه بقسم العقيدة ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى.

-2

موقف الشيعة االثني عرشية من النصريية .أ .إيالف بنت حييى بن إمام حممود .باحثة دكتوراه
بقسم العقيدة ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى.

-3

عيل األمني وآراؤه التصحيحية يف الفكر الشيعي .أ .أنفال بنت حييى بن إمام حممود .باحثة
دكتوراه بقسم العقيدة ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى.

-4

حممد أركون وموقفه من ثبوت الوحي :دراسة حتليلية نقدية .أ .إيالف بنت حييى بن إمام
حممود .باحثة دكتوراه بقسم العقيدة ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى ،اململكة
العربية السعودية.

حمتوى العدد الرابع عرش:
-1

األموال املشرتكة بني الزوجني :دراسة فقهية قانونية .فريدة صادق عمر زوزو .أستاذ مشارك
يف أصول الفقه ومقاصد الرشيعة ،جامعة امللك فيصل باألحساء.

-2

فقه األولويات يف النصيحة الرشعية .تأصيل وتطبيق .د .حممد مهام عبد الرحيم ملحم.
أستاذ أصول الفقه املساعد بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية يف األحساء ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية.

-3

حكم املؤثرات الصوتية الشبيهة باملوسيقى :دراسة فقهية مقارنة .د .عامر بن حممد فداء بن
حممد هجت .حمارض باملعهد العايل لألئمة واخلطباء ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة.

-4

االجتهاد الفقهي :آدابه وضوابطه وأثره يف تعدد املذاهب الفقهية وتأثري ذلك عىل وحدة األمة
اإلسالمية .د .حممد عبد الرحيم سلطان العلامء .أستاذ الفقه وأصوله املشارك بقسم الدراسات
اإلسالمية ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.

-5

منهج السلفية يف إمامة الرعية .د .هبة إبراهيم عيل النادي .أستاذ مساعد العقيدة اإلسالمية،
الكلية اجلامعية بحقل ،جامعة تبوك.
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-6

االتفاقيات الدولية وأثرها يف التحول والتغيري يف مفهوم األرسة وبنائها يف املجتمع اإلسالمي
املعارص .د .رأفت عيل نظمي الصعيدي .أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم
اإلدارية واإلنسانية ،جامعة اجلوف.

-7

مقاصد الرشيعة من التكليف بالوسطية .د .حممد مهام عبد الرحيم ملحم ،أستاذ أصول الفقه
املساعد بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية يف األحساء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

-8

أثر معلم القرآن الكريم يف تعليم التدبر .د .إبراهيم بن صالح احلمييض .األستاذ املشارك
بقسم القرآن وعلومه يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم.

حمتوى العدد اخلامس عرش:
-1

الغريية يف القرآن الكريم :داللتها وعالقتها باآلخر .د .هيام عباس عبد العال حممود.
أستاذ العقيدة املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم واآلداب بالرس ،جامعة القصيم.

-2

اجلهود الدعوية واحلسبية يف املؤسسات الرسمية :دراسة وصفية حتليلية ملجموعة من اجلهات
ذات العالقة .د .عبد العزيز حممد احلمدان .األستاذ املساعد بكلية العلوم والدراسات
اإلنسانية ،جامعة املجمعة ،حوطة سدير.

-3

البدائل العقابية وأثرها يف مواجهة اجلريمة :دراسة فقهية .د .منى بنت إبراهيم بن حسن بن
لويبة .أستاذ مساعد يف ختصص الفقه وأصوله ،جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن بالرياض.

-4

أثر التفكري اإلبداعي يف استنباط النوازل الفقهية .د .منى بنت إبراهيم التوجيري .األستاذ املساعد
بجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.

-5

املاسونية :القوة اليهودية اخلفية .د .مها بنت عبد الرمحن أمحد نتو .األستاذ املشارك بقسم العقيدة،
كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى.

-6

ضامنات التخفيض يف رأس مال الرشكة املسامهة العامة وموقف الفقه منها :دراسة حتليلية
مقارنة .د .عمر فالح العطني ،أستاذ مساعد القانون التجاري بكلية القانون ،جامعة آل البيت،
اململكة األردنية اهلاشمية.

-7

دور املكتبات الرقمية يف دعم انتشار األبحاث اإلسالمية :مكتبة الدعوة اإلسالمية بليبيا
نموذجا .أ .نفيسة بنت عيل سايس التائب ،أ .د .مصباح منصور موسى .عضوا هيئة التدريس
بجامعة  usimبامليزيا.
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-8

أصول احلقوق والواجبات .د .حممد حممد عبد احلكيم .أستاذ مساعد بقسم الرشيعة ،كلية
الدراسات اإلسالمية ،اجلامعة اإلسالمية بأمريكا الشاملية (مشكاة) ،ومدير عامدة القبول
والتسجيل هذه اجلامعة.

حمتوى العدد السادس عرش:
-1

رجوع املفتي عن فتواه :مرشوعيته وأسبابه وأثره .د .مجيل بن عبد املحسن اخللف ،أستاذ مشارك
بكلية الرشيعة ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

-2

قواعد يف األسامء والصفات من كتب السلف حتى منتصف القرن الرابع اهلجري ،أ.د .سليامن
ابن حممد الدبيخي ،أستاذ يف ختصص العقيدة بقسم الثقافة اإلسالمية ،كلية الرتبية ،جامعة حائل.

-3

التغرير يف النكاح :دراسة فقهية مقارنة ،أ.د .عيل عبد األمحد أبو البصل ،أستاذ الدراسات
العليا ،كلية الرشيعة واألنظمة ،جامعة الطائف.

-4

رشكة املضاربة وأثرها يف االستثامر املرصيف ،د .كامل صبحي كامل صالح ،أستاذ الفقه
وأصوله املساعد ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.

-5

واقع الصريفة اإلسالمية يف العراق ،د .فؤاد محيد الدليمي ،مسئول الرقابة والتدقيق الرشعي يف
"بيت املشورة لالستشارت املالية" بدولة قطر.

-6

مسألة قطع العضو من امليت دماغيا للرتقيع وزرع األعضاء البرشية بني املذاهب اإلسالمية،
د .سيدة فاطمة طباطبائي ،األستاذة املساعدة يف جامعة شهيد باهنر كرمان ،إيران.

-7

آفاق استخدام املعامالت املالية اإلسالمية :دراسة قياسية لبعض الرشكات الوطنية اجلزائرية،
د .صاويل مراد ،رئيس ميدان كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة قاملة،
اجلمهورية اجلزائرية.

حمتوى العدد السابع عرش:
-1

استنطاق مبدأ الوسطية من مضامني املحارضة األصولية وأثره يف صياغة الفكر املعتدل.
د .حممد سنيني .عضو هيئة التدريس بكلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة البليدة،
اجلمهورية اجلزائرية.
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-2

أصول الفقه بني القطعية والظنية وحتقيق رأي اإلمام الشاطبي .د .حممد سنان اجلالل.
أستاذ أصول الفقه املشارك بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة صنعاء ،اجلمهورية العربية اليمنية.

-3

أمة اإلسالم يف الغرب وموقف اإلسالم منها .د .خالد بن عبد العزيز السيف .أستاذ مساعد يف
كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،قسم العقيدة واملذاهب املعارصة ،جامعة القصيم ،اململكة
العربية السعودية.

-4

البدعة واالستحسان عند األصوليني .د .سلامن نرص أمحد الداية .األستاذ املشارك بكلية
الرشيعة والقانون باجلامعة اإلسالمية بغزة.

-5

اآلثار املرتتبة عىل وطء الزوجة يف الرشيعة والقانون :دراسة مقارنة .د .نايف بن مجعان
اجلريدان .األستاذ املساعد بقسم األنظمة ،كلية العلوم اإلدارية ،جامعة نجران ،اململكة العربية
السعودية.

-6

حتريم القامر يف الرشيعة اإلسالمية وأثره يف عالج األزمة االقتصادية املعارصة .د .أمحد بن حممد
ابن عايد الرفاعي اجلهني .األستاذ املشارك بقسم الفقه بكلية الرشيعة ،اجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة.

-7

مسؤولية احلسبة يف حتقيق التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم يف املجتمع املسلم .د .رزين
ابن حممد الرزين .األستاذ املشارك بقسم احلسبة والرقابة باملعهد العايل للدعوة واالحتساب،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

-8

االستحسان إشكالية اللفظ ومشكلة ضبط املعنى .د .حممد سنان اجلالل .أستاذ أصول الفقه
املشارك بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة صنعاء ،اجلمهورية العربية اليمنية.

-9

التقليد عند السلفيني يف واقعنا املعارص .أ .عبد الرمحن سلامن نرص الداية .باحث بمرحلة
الدكتوراه يف ختصص الفقه وأصوله.

حمتوى العدد الثامن عرش:
-1

أثر زواج احلاضنة يف حق احلضانة :دراسة فقهية مقارنة .د .أنس غازي عناية .أستاذ مساعد
بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة اجلوف ،اململكة العربية
السعودية.
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-2

داللة العام وآثارها األصولية والفرعية .د .سلطان بن محود بن ثالب العمري .أستاذ مساعد
بقسم الرشيعة بجامعة أم القرى .اململكة العربية السعودية.

-3

مقصد العدل عند شيخ اإلسالم ابن تيمية .د .يوسف بن مطر بن سامل املحمدي .أستاذ مساعد
يف قسم أصول الفقه بكلية الرشيعة ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة.

-4

الواليات السياسية لغري املسلمني يف الدولة اإلسالمية وأثر ذلك عليها .د .أبو بكر عبد املقصود
حممد كامل .أستاذ العقيدة واألديان واملذاهب الفكرية املساعد بكلية الرشيعة وأصول الدين،
جامعة نجران.

-5

اجلزية يف واقعنا املعارص :شبهات فكرية وإشكاالت تطبيقية .د .عبد اهلل عبد القادر قويدر،
د .أنس حممد عوض اخلاليلة .أستاذان مساعدان بقسم الفقه وأصوله ،كلية الرشيعة ،جامعة الزرقاء،
اململكة األردنية اهلاشمية.

-6

الرطوبات املائية اخلارجة من املرأة بني الفقه والتحقيق العلمي وأثرها عىل العبادات .د .حممد
فالح بني صالح .أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله ،جامعة الزرقاء ،اململكة األردنية اهلاشمية.

-7

احلوار واجلدل يف عالج تعنت األقوام السابقة :دراسة موضوعية .د .هال نايف املشاقبة .باحثة
أردنية يف التفسري وعلوم القرآن الكريم.

-8

النمذجة القياسية السرتاتيجيات االنفتاح االقتصادي اجلزائري :رؤية مستقبلية لالنضامم إىل
منظمة التجارة العاملية .د .صاويل مراد .أستاذ حمارض يف االقتصاد بجامعة  88مايو ،1945
قاملة ،اجلمهورية اجلزائرية.

-9

أحكام مبدأ حسن النية يف تنفيذ العقود بني املعيارين الذايت واملوضوعي يف الفقه اإلسالمي
والقانون املدين الليبي .د .حممد عون الرحيم بن مسعد ،مدرس مشارك بكلية الرشيعة والقانون
بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .أ .عيل حممد حممد ظفري .باحث متخصص يف القانون بكلية
الرشيعة والقانون بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-18

املثل والقصة القرآنية ودورمها يف عالج التعنت :دراسة موضوعية .د .هال نايف املشاقبة .باحثة
أردنية يف التفسري وعلوم القرآن الكريم.

حمتوى العدد التاسع عرش:
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-1

مفهوم الرشط وتطبيقاته من خالل آيات األحكام يف سورة الطالق .د .محد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن
احلامد .أستاذ أصول الفقه املساعد بقسم الرشيعة ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،األحساء.

-2

االختبار بحسن االستفهام يف صحة االستدالل عند األصوليني .د .يوسف بن صالح الدين
طالب .أستاذ أصول الفقه املساعد بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية باألحساء ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.

-3

مصطلح العقيدة :دراسة تأصيلية .د .صالح بن درباس بن موسى الزهراين .أستاذ العقيدة
املساعد ورئيس قسم احلسبة يف جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.

-4

مقاصد األعياد الدينية يف اليهودية والنرصانية واإلسالم .د .أسامء بنت سليامن السويلم .أستاذ
مشارك بتخصص العقيدة واملذاهب املعارصة ،قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة
امللك عبد العزيز بجدة.

-5

ثناء آل البيت عىل الصحابة ريض اهلل عنهم :دراسة عقدية .د .عمر بن سعود بن فهد العيد.
أستاذ مساعد بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية.

-6

الشبهات الواردة حول القصاص والرد عليها .د .الصادق ضوء النور عبد القادر ،أستاذ مساعد
يف الرشيعة والقانون "فقه مقارن" بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.
أ .عبد الكريم حممد الدنوين .باحث دكتوراه يف ختصص الرشيعة والقانون بكلية الرشيعة
والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-7

تسليم رعايا الدول اإلسالمية للمحكمة اجلنائية الدولية بني الرشيعة والقانون (ليبيا أنموذجا).
د .وان عبد الفتاح بن وان إسامعيل ،دكتور حمارض متقدم بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.
أ .طارق خالد اإلدرييس .باحث بمرحلة الدكتوراه بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-8

أحكام الضامن يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعارصة .د .كامل صبحي كامل صالح .أستاذ الفقه
وأصوله املساعد ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.

-9

التنشئة االجتامعية والسلوك العدواين للفروع ضد األصول .د .نسيسة فاطمة الزهراء .أستاذ
مساعد قسم أ ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،قسم علم االجتامع ،جامعة مخيس مليانة،
اجلمهورية اجلزائرية.
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-18

خارطة أبحاث األوقاف .أ .حممد بن عبد اهلل بن عبد العزيز املديميغ .املحارض يف كلية الرشيعة
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

-11

القرآن الكريم واإلفادة من جتارب اآلخرين (رؤية تربوية) .د .حممد حممود فالح السواعدة،
أستاذ مساعد يف التفسري وعلوم القرآن الكريم ،قسم الثقافة اإلسالمية ،كلية الرشيعة
واألنظمة ،جامعة الطائف ،اململكة العربية السعودية د .رابعة إسامعيل الرفاعي .أستاذ مساعد
يف املناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية ،كلية الرتبية ،جامعة الطائف ،اململكة العربية
السعودية.

حمتوى العدد العرشين:
-1

أحكام النفي يف الرشيعة اإلسالمية .د .سلمى بنت صالح هوساوي .أستاذ مشارك بقسم
الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة.

-2

وسائل محاية الدين من التعثر وموقف الرشيعة جتاه املدين املفلس د .عيل أمحد الندوي .عضو
هيئة التدريس بمعهد االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز بجدة ،احلائز عىل جائزة
امللك فيصل العاملية ،اململكة العربية السعودية.

-3

الطالق يف الديانات الثالث .د .صالح حممد حميي الدين الكيالين ،د .أنس حممد عوض
اخلاليلة .أستاذان مساعدان بكلية الرشيعة ،جامعة الزرقاء ،اململكة األردنية اهلاشمية.

-4

أثر اخللوة الصحيحة عىل املركز القانوين للمعقود معها قبل الدخول احلقيقي :دراسة مقارنة بني
قانون األرسة اجلزائري وأحكام الفقه اإلسالمي .د .عليان بوزيان .أستاذ الرشيعة والقانون
بكلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيارت ،اجلمهورية اجلزائرية.

-5

التيسري ورفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية :دراسة فقهية .د .منى فاروق عبد اللطيف .أستاذ
مساعد يف الفقه وأصوله بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم واآلداب بالرس ،جامعة
القصيم ،اململكة العربية السعودية.

-6

أنواع التقديم والتأخري وضوابطه يف القرآن الكريم .د .عبد اهلل عيل عبد الرمحن أبو السعود.
األستاذ املساعد يف التفسري وعلوم القرآن الكريم ،قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم
اإلنسانية واإلدارية ،جامعة اجلوف ،اململكة العربية السعودية.
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-7

فجوة السياسة النقدية اإلسالمية يف السودان :دراسة قياسية للفرتة 2818 -1998م.
د .عز الدين مالك الطيب حممد .أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة
املنورة ،قسم االقتصاد اإلسالمي ،اململكة العربية السعودية.

-8

البنك اإلسالمي النموذجي بني التنظري والتطبيق .د .عبد احلليم عامر غريب .أستاذ مساعد
بقسم األعامل املرصفية ،كلية االقتصاد والعلوم ،اإلدارية جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية.

-9

اإلجهاض :مفهومه وأنواعه وأسبابه وخماطره .د .محزة عبد الكريم محاد ،د .لقامن عبد املطلب،
أستاذان مساعدان بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .أ .عادل حممد
عيل شتاوة .باحث بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-18

األمل يف السنة النبوية :دراسة موضوعية .د .حممد رشيف اخلطيب .األستاذ املساعد يف احلديث
النبوي الرشيف بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة اجلوف،
اململكة العربية السعودية.

-11

قواعد فقه املوازنة بني املصالح عند العز بن عبد السالم من خالل كتابه :قواعد األحكام.
د .عبد الرمحن بن عيل احلطاب .أستاذ أصول الفقه املشارك بكلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية،
املدينة املنورة.

-12

املشكالت التي تواجهها أوقاف اجلمعيات واملؤسسات اخلريية بمنطقة الرياض .أ .د .عبد العزيز
ابن عبد الرمحن التوجيري .أستاذ اإلدارة والتخطيط بكلية إدارة األعامل ،جامعة املجمعة،
اململكة العربية السعودية.

حمتوى العدد احلادي والعرشين:
-1

الطعن بالنقض يف األحكام اجلزائية يف الفقه اإلسالمي ونظام اإلجراءات اجلزائية :دراسة
مقارنة .د .يوسف بن عبد اهلل اخلضري .األستاذ املشارك بقسم السياسة الرشعية ،املعهد العايل
للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،اململكة العربية السعودية.

-2

أحكام احلجر عىل الصغري .د .عبد الرمحن بن منصور القحطاين .األستاذ املساعد بقسم الفقه،
كلية الرشيعة ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
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-3

معامل يف طريق التناصح بني أهل العلم .د .عبد الرحيم خري اهلل عمر الرشيف .أستاذ مشارك يف
التفسري وعلوم القرآن الكريم بقسم أصول الدين ،جامعة الزرقاء ،األردن.

-4

احلديث املتواتر :دراسة تطبيقية عىل حديث "املستشار مؤمتن" .د .سليامن صالح حممد
الشجراوي .األستاذ املساعد يف احلديث النبوي وعلومه ،قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية
العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة اجلوف ،اململكة العربية السعودية.

-5

الدولة وأولويات التنمية يف االقتصاد اإلسالمي .د .شادي خليفة األمحد .عضو هيئة التدريس
بقسم التمويل واالقتصاد بكلية إدارة األعامل ،جامعة طيبة باملدينة املنورة.

-6

الكون واإلنسان والعالقة بينهام يف التصور اإلسالمي .د .بسمة بنت أمحد حممد جستنية.
أستاذ مشارك يف العقيدة ،عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة باملدينة املنورة.

-7

اعتبار املقصد الرشعي يف الفتوى :آلياته وآثاره .د .حممد بن عيل بن عبد العزيز اليحيى.
أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه ،جامعة القصيم ،اململكة العربية السعودية.

-8

ابن جني وجهوده يف القراءات الشاذة من خالل كتاب املحتسب يف تبيني شواذ القراءات
واإليضاح عنها .أ.د .حريزي فايزة .أستاذة جامعية ،قسم األدب العريب ،كلية اآلداب واللغات،
جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر.

-9

اخليانة الزوجية .د .غوامل أمينة .أستاذة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،قسم علم االجتامع،
جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر.

-18

إبراز حماسن رشيعة النبي صىل اهلل عليه وسلم من خالل احلوار .د .منى حممد سليم أمحد .أستاذ
مساعد بقسم العقيدة ،كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ،جامعة األزهر.

-11

دعاوى جتديد أصول الفقه :دراسة حتليلية نقدية .د .فريدة صادق عمر زوزو .دكتوراه يف
أصول الفقه ومقاصد الرشيعة ،قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب ،جامعة امللك فيصل
باألحساء ،اململكة العربية السعودية.

حمتوى العدد الثاين والعرشين:
-1

حكم تويل املرأة ملنصب القضاء يف الفقه اإلسالمي .د .ناهدة عطا اهلل الشمروخ .أستاذ الفقه
املشارك يف كلية اآلداب ،جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
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-2

حكم تقديم الفتوى وتعبري الرؤى مقابل رسوم مادية عرب وسائل االتصال املعارصة .د .ياسني
ابن كرامة اهلل خمدوم .األستاذ املساعد يف الفقه وعضو هيئة التدريس بكلية ينبع اجلامعية ،عضو
اجلمعية الفقهية السعودية ،اململكة العربية السعودية.

-3

التورق املرصيف :تكييفه الفقهي وحكمه الرشعي .د .عبد الرمحن بن رباح بن رشيد الردادي.
األستاذ املشارك بقسم الفقه ،وكيل عامدة شؤون الطالب يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،
وممثل اجلمعية الفقهية السعودية باجلامعة اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.

-4

التورق املرصيف بني املجيزين واملانعني .د .أمحد حممد اجليويس ،مساعد عميد كلية العلوم
اإلدارية واملالية ،جامعة فيالدلفيا ،األردن .د .عز الدين العنانزة ،عضو هيئة التدريس بكلية
العلوم اإلدارية واملالية ،جامعة فيالدلفيا ،األردن .د .قاسم جديتاوي .عضو هيئة التدريس
بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الريموك ،األردن.

-5

احليل الربوية يف املؤسسات املرصفية اإلسالمية .د .حممود فهد مهيدات .مفتي حمافظة إربد
باململكة األردنية اهلاشمية.

-6

تطوير املؤسسات املرصفية اإلسالمية يف ليبيا .د .أمري شاهر الدين ،عضو هيئة التدريس بكلية
االقتصاد واملعامالت ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .أ .أحالم أبو القاسم .باحثة بكلية
االقتصاد واملعامالت ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-7

مبدأ العدالة كأساس لبناء العالقات االجتامعية وترسيخ السالم العاملي .د .التاج إبراهيم دفع
اهلل أمحد .أستاذ مشارك يف الفقه املقارن ،جامعة اجلوف ،اململكة العربية السعودية.

-8

صغار الصحابة :مواقف وعرب .د .جبارة اإلمام جبارة مصطفى .أستاذ مساعد يف ختصص
احلديث قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة اجلوف ،اململكة
العربية السعودية.

-9

صفات الكفار يف القرآن الكريم واآلثار الرتبوية املرتتبة عليها .د .أمحد صالح أمحد بني سالمة.
أستاذ الرتبية اإلسالمية املساعد ،قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية،
جامعة اجلوف ،اململكة العربية السعودية.
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-18

مصادر اإلمام أيب حممد عبد املنعم بن عبد الرحيم بن الفرس األندليس يف تفسريه أحكام
القرآن.د .عواطف أمني يوسف البساطي .أستاذ التفسري املساعد بقسم الكتاب والسنة ،كلية
الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.

-11

علم مبهامت القرآن :أمهيته وصوره .أ .عادل شواش .باحث جزائري يف التفسري وعلوم القرآن
الكريم.

-12

التطبيقات األصولية يف مسألة زرع العضو املقطوع حدا أو قصاصا يف حمله بني املذاهب اإلسالمية.
د .سيدة فاطمة طباطبائي ،األستاذة املساعدة يف جامعة شهيد باهنر كرمان ،اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية.

حمتوى العدد الثالث والعرشين:
-1

األثر اجلنائي لنقل األمراض املعدية جنسيا (اإليدز مثاال) .د .عبد الرمحن بن منصور القحطاين.
األستاذ املساعد بقسم الفقه ،كلية الرشيعة ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

-2

أفعال النبي صىل اهلل عليه وسلم وداللتها عىل األحكام .د .أسامء عبد اهلل املوسى .أستاذ أصول
الفقه املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األمرية نورة
بنت عبد الرمحن ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

-3

احلسبة الوقائية عند اإلمام ابن القيم من خالل كتابه إعالم املوقعني .د .رزين بن حممد الرزين.
األستاذ املشارك بقسم احلسبة والرقابة باملعهد العايل للدعوة واالحتساب ،جامعة اإلمام حممد
ابن سعود اإلسالمية.

-4

كعب األحبار موقفنا منه وأثره عىل السنة النبوية .د .عبد اهلل عبد القادر قويدر ،د .حممد
عبد املنان النجار .أستاذان مساعدان بجامعة الزرقاء باململكة األردنية اهلاشمية.

-5

أثر القراءة الشاذة عند الزيدية يف الفروع الفقهية .د .عزيز حممد عيل اخلطري .أستاذ أصول
الفقه املساعد بقسم القرآن الكريم وعلومه ،كلية الرتبية املحويت ،جامعة صنعاء ،اجلمهورية
العربية اليمنية.
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-6

نظرية امللكية .د .سلمى بنت حممد صالح هوساوي .أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة.

-7

اجلنني :مفهومه ومراحل تكونه والتشوهات التي تصيبه وأسباها .د .محزة محاد ،د .لقامن عبد املطلب،
أستاذان مساعدان بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .أ.عادل حممد
شتاوه .باحث بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-8

اإلثبات اجلنائي بنظام املحكمة اجلنائية الدولية يف ميزان الرشيعة اإلسالمية .أ .طارق
اإلدرييس ،باحث بمرحلة الدكتوراه بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .د .وان عبد الفتاح بن
وان إسامعيل .دكتور حمارض متقدم بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-9

إثارة الدافعية التعليمية بواسطة اليد النبوية .د .جبارة اإلمام مصطفى .أستاذ مساعد يف
ختصص احلديث قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة اجلوف،
اململكة العربية السعودية.

-18

مدى إمكانية تطبيق نظام إدارة اجلودة اآليزو  9881يف مدارس التعليم ما بعد األسايس
بمحافظة شامل الباطنة يف سلطنة عامن .أ .أمحد بن عيل بن مبارك الكعبي .مدير دائرة اجلودة
بوزارة األوقاف والشؤون الدينية ،سلطنة عامن.

-11

مدى إمكانية تطبيق إدارة املعرفة يف ديوان البالط السلطاين بسلطنة عامن .أ .عبد املجيد بن
صالح بن حممد الدرمكي .مساعد مدير عام بديوان البالط السلطاين ،سلطنة عامن.

-12

بيع األعضاء البرشية لزرعها للمحتاجني إليها من منظور علامء اإلسالم .د .سيدة فاطمة
طباطبائي .األستاذة املساعدة يف جامعة شهيد باهنر كرمان ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

حمتوى العدد الرابع والعرشين:
-1

أخذ األجر عىل القرآن الكريم .د .حنان حممد مسعود عجله القحطاين .أستاذ مساعد الفقه
وأصوله ،قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجدة ،جامعة امللك
عبد العزيز ،اململكة العربية السعودية.

-2

أحكام العالقة الزوجية يف فرتة ما بني العقد والزفاف فقها وقانونا :رؤية معارصة .د .حممد
فالح مطلق بني صالح .أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله ،جامعة الزرقاء ،اململكة األردنية
اهلاشمية.
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-3

تغري قيمة النقود وأثره عىل الديون .د .عبد الرمحن عبد اهلل اخلميس .األستاذ املساعد بكلية
الرتبية ،جامعة شقراء ،اململكة العربية السعودية.

-4

عالقة البدع باملصالح املرسلة عند اإلمام الشاطبي .أ .إسامعيل عاشور صليل ،طالب دكتوراه
بكلية الدراسات اإلسالمية (قسم الدعوة والقيادة) باجلامعة الوطنية املاليزية ،ومساعد حمارض
بقسم الرشيعة يف كلية القانون بجامعة املرقب سابقا (ليبيا) .أ .د .سيتي رقية حاجى ،األستاذة
بقسم الدعوة والقيادة ،كلية الدراسات اإلسالمية باجلامعة الوطنية املاليزية.أ .حممد فيصل
أشعري ،أستاذ بقسم الدعوة والقيادة ،كلية الدراسات اإلسالمية باجلامعة الوطنية املاليزية.
د .سالسية حنني محزة .أستاذة بقسم الدعوة والقيادة ،كلية الدراسات اإلسالمية باجلامعة
الوطنية املاليزية.

-5

األسس الرشعية لألغذية واألدوية .د .إسامعيل بن حسن حممد علوان .أستاذ مساعد بقسم
الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة اجلوف ،اململكة العربية السعودية.

-6

حقوق املرأة االقتصادية بني الرشيعة والعرف .د .ميادة حممد احلسن .أستاذ الفقه واألصول
املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب ،جامعة امللك فيصل ،اململكة العربية
السعودية.

-7

أحكام املستجدات يف أعامل املساجد يف الفقه اإلسالمي .د .حساين حممد نور ،األستاذ املساعد
يف الفقه وأصوله بكلية العلوم اإلسالمية ،جامعة املدينة العاملية ،ونائب الوكيل املساعد
للعالقات اخلارجية .د .صالح عبد التواب سعداوي .األستاذ املساعد يف الفقه وأصوله بكلية
العلوم اإلسالمية ،جامعة املدينة العاملية ،ووكيل عامدة البحث العلمي.

-8

الشكلية يف عقود االنرتنت .أ .سامل املعشني ،باحث يف ختصص القانون بمرحلة الدكتوراه
بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .أ .حممد املخمري ،باحث يف ختصص القانون بمرحلة
الدكتوراه بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .أ .حممد غايل .باحث يف ختصص الرشيعة بمرحلة
الدكتوراه بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-9

املهن ومكانتها يف الدين اإلسالمي .أ .صافر كريمة .باحثة بمرحلة الدكتوراه ،جامعة أيب بكر
بلقايد ،تلمسان ،اجلمهورية اجلزائرية.
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-18

إدارة األزمات :املرجعية ،املفهوم والتطبيق (قراءة إسالمية) .د .زرزار العيايش ،أستاذ حمارض
قسم "أ" ،رئيس املجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري ،جامعة 28
أوت 1955م ،سكيكدة ،اجلمهورية اجلزائرية .أ .غياد كريمة .أستاذة مساعدة قسم "ب"،
كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري ،جامعة جيجل ،اجلمهورية اجلزائرية.

-11

مصارف أموال الزكاة يف تيسري الصالح العام (نيجرييا نموذجا) .أ .عبد اهلل سعد اهلل أمحد،
باحث بمرحلة الدكتوراه بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .د .لطفي
ابن حممد زين .حمارض بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-12

عقوبات القتل العمد يف الرشيعة اإلسالمية .أ .عبد الكريم حممد الدنوين .باحث دكتوراه يف
ختصص الرشيعة والقانون بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.
د .الصادق ضوء النور عبد القادر .أستاذ مساعد يف الرشيعة والقانون "فقه مقارن" بكلية
الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

حمتوى العدد اخلامس والعرشين:
-1

منهج الكرماين يف رشح صحيح البخاري .د .بندر بن عبد اهلل الشويقي .األستاذ املساعد بقسم
السنة وعلومها ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،اململكة العربية
السعودية.

-2

نفقة الزوجة العاملة .د .أمحد بن حممد بن عايد الرفاعي اجلهني .األستاذ املشارك بقسم الفقه
بكلية الرشيعة ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

-3

أحكام العقيقة .د .حسن بركات جاري املنترشي .األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية،
جامعة أم القرى ،الكلية اجلامعية بالقنفذة ،اململكة العربية السعودية.

-4

اختيار احلاكم بني الرشيعة اإلسالمية واحلكومات املعارصة  .د .حساين حممد نور،
األستاذ املساعد يف الفقه وأصوله بكلية العلوم اإلسالمية ،جامعة املدينة العاملية ،ونائب الوكيل
املساعد للعالقات اخلارجية .د .صالح عبد التواب سعداوي .األستاذ املساعد يف الفقه
وأصوله بكلية العلوم اإلسالمية ،جامعة املدينة العاملية ،ووكيل عامدة البحث العلمي.
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-5

العمل االجتامعي التطوعي (تأصيل وتوصيف) .د .ميادة حممد احلسن .أستاذ الفقه واألصول
املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب ،جامعة امللك فيصل ،اململكة العربية
السعودية.

-6

الفساد اإلداري واملايل يف السنة النبوية :وسائل املكافحة وسبل العالج .د .عبد اهلل بن عبد اهلادي
القحطاين .أستاذ مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية ،ووكيل كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية بمحافظة القويعية للتطوير واجلودة ،جامعة شقراء ،اململكة العربية السعودية.

-7

التنظيم القانوين للرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية :دراسة حتليلية مقارنة .أ .أيمن سليامن
اخلامئيس ،باحث بمرحلة الدكتوراه ،بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.
د .حممود حممد إدريس .أستاذ مساعد بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-8

مقاصد الرشيعة يف املعامالت املالية .د .سلمى حممد صالح هوساوي .أستاذ مشارك بقسم
الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة.

-9

القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة بحقوق الرتكة .د .عيل بن أمحد بن سبيع الغامدي .عضو
هيئة التدريس بكلية الرشيعة ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة.

-18

عمل املرأة يف القضاء :دراسة فقهية .د .البندري عبد اهلل اجلليل .أستاذ الفقه املساعد بقسم
الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب ،جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ،اململكة العربية
السعودية.

-11

جتربة بيوت الزكاة يف ماليزيا ـ والية سيالنجور نموذجا :دراسة حتليلية .د .سعيد أمحد صالح
فرج .أستاذ أصول الفقه املساعد يف جامعة امللك خالد بأها ،اململكة العربية السعودية.

-12

متطلبات تطبيق معايري املراجعة الدولية باجلزائر .أ .لقليطي األخرض .أستاذ بجامعة مخيس
مليانة باجلزائر.

حمتوى العدد السادس والعرشين:
-1

جريمة السب وعقوبتها يف الفقه اإلسالمي .د .عيسى بركات إبراهيم الزعبي .مدير إفتاء
حمافظة إربد باململكة األردنية اهلاشمية.

-2

أحاديث "احلبة السوداء شفاء من كل داء" دراسة يف مشكل احلديث .د .حممد عودة عيل ربابعة.
أستاذ مساعد بقسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية بكلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
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-3

نموذج أخالقي شبايب يف القرآن الكريم (نبي اهلل يوسف عليه السالم) .د .نجوى بدر حممد
قراقيش .أستاذ مساعد يف جامعة الزرقاء اخلاصة ،ختصص الفقه وأصوله ،اململكة األردنية
اهلاشمية.

-4

أثر التكفري يف عقيدة ومستقبل اإلسالم (البعد العقدي) .د .عيل بن عبد العزيز عيل الشبل.
أستاذ مشارك بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.

-5

األيام العاملية والوطنية :رؤية رشعية .د .عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان .أستاذ الفقه
املشارك يف املعهد العايل للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وعضو جملس هيئة
حقوق اإلنسان ،اململكة العربية السعودية.

-6

التثبت يف األحوال الشخصية يف ضوء القرآن الكريم .د .قسيم حممد عليان وردات .إمام
مسجد يف لواء الرمثا باململكة األردنية اهلاشمية.

-7

الرصاع بني األخباريني واألصوليني داخل املذهب الشيعي االثنى عرشي .د .أمحد قوشتي
عبد الرحيم .األستاذ املساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية بكلية دار العلوم ،جامعة القاهرة.

-8

عبد الرمحن الثعالبي ومنهجه يف كتابه رياض األنس يف علم الرقائق وسري أهل احلقائق.
أ .الطاهر عبد الرزاق مسلم ،باحث بمرحلة الدكتوراه بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.
د .عادل حممد الغرياين .عضو هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية امللكية املاليزية.

-9

الدور التنموي للصكوك الوقفية .أ .رشون عز الدين .طالب دكتوراه بجامعة حممد خيرض
بسكرة ،وباحث يف أساليب استثامر الوقف ،جامعة  28أوت  ،1955سكيكدة ،اجلمهورية
اجلزائرية.

-18

توظيف استرشاف املستقبل يف جمال الدراسات اإلسالمية املعارصة .د .حممد بن خالد بن حممد
البداح .األستاذ املشارك يف قسم الدراسات اإلسالمية املعارصة ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،ووكيل املعهد العايل للدعوة واالحتساب للربامج ،اململكة العربية السعودية.

حمتوى العدد السابع والعرشين:
-1

األثر الفقهي للمزيد يف متصل األسانيد .د .أمحد عبد الرمحن الشيحة .األستاذ املساعد ،ونائب
مدير جامعة املدينة العاملية للعالقات اخلارجية ،بامليزيا.
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-2

اإلصالح بني الناس ومسئولية الدعاة نحوه .د .خالد بن راشد بن مساعد العبدان .األستاذ
املساعد يف املعهد العايل للدعوة واالحتساب بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

-3

العدل يف مرياث املرأة :دراسة فقهية تطبيقية .د .حممد بن عبده بن حارس عواف محدي .أستاذ
مساعد بقسم الرشيعة ،كلية الرشيعة والقانون ،جامعة جازان ،اململكة العربية السعودية.

-4

محاية اإلسالم لقضايا حقوق اإلنسان .د .حممد بن خالد بن حممد البداح .األستاذ املشارك يف
قسم الدراسات اإلسالمية املعارصة ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ووكيل املعهد
العايل للدعوة واالحتساب للربامج ،اململكة العربية السعودية.

-5

نقد شيخ اإلسالم ابن تيمية لإلمام أيب حامد الغزايل رمحهام اهلل :دراسة عقدية .د .عيل بن
عبد العزيز بن عيل الشبل .األستاذ املشارك بجامعة املجمعة ،وزارة التعليم العايل ،اململكة
العربية السعودية.

-6

جتارة العمالت الدولية (الفوركس) بطريقة اهلامش :دراسة فقهية .د .أمحد اجلزار حممد داود
بشناق .حمارض العمليات املرصفية بقسم االقتصاد اإلسالمي باجلامعة األسمرية اإلسالمية ،ليبيا.

-7

اخلطاب اإلسالمي وعالقته يف احلد من االنحراف السلوكي بني الشباب :طالب جامعة
اجلوف أنموذجا .د .صالح بن خالد بن صالح الشقريات .أستاذ مشارك بقسم الدراسات
اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة اجلوف .د .شادي خليفة األمحد .أستاذ
مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة اجلوف.

-8

تأثري السحر عىل احلياة االجتامعية للفرد .د .نسيسة فاطمة الزهراء .أستاذ مساعد قسم (أ) ،كلية
العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،قسم علم االجتامع ،جامعة مخيس مليانة ،اجلمهورية اجلزائرية.

-9

أمهية الترشيع اإلسالمي لعمل املرأة يف تنمية املجتمع .د .كسور آسيا .أستاذة بقسم العلوم
االجتامعية واإلنسانية ،جامعة مخيس مليانة ،اجلمهورية اجلزائرية.

-18

التثبت يف البحث العلمي .د .قسيم حممد عليان وردات .إمام مسجد يف لواء الرمثا باململكة
األردنية اهلاشمية.

-11

مسامهة القيمة العادلة يف دراسة مؤرشات األداء املايل وجودة املعلومة :دراسة حالة (ملبنة التل
ـ اجلزائر) .أ .سبتي إسامعيل ،أ .لقليطي األخرض .أستاذان بجامعة مخيس مليانة باجلزائر.

حمتوى العدد الثامن والعرشين:
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-1

التنبيه عىل ما يف االقرتان من املقاصد واحلكم (نامذج تطبيقية من الكتاب العزيز) .د .يوسف بن
مطر بن سامل املحمدي .أستاذ مساعد يف قسم أصول الفقه بكلية الرشيعة ،اجلامعة اإلسالمية يف
املدينة النبوية.

-2

اإلبداع اإلداري يف ضوء السنة النبوية .د .نورة بنت عبد اهلل بن متعب الشهري .أستاذ احلديث
وعلومه املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب ،جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن،
اململكة العربية السعودية.

-3

التيسري يف الدعوة إىل اهلل تعاىل :مظاهره ،وضوابطه ،واملصالح املرتتبة عليه .د .خالد بن راشد
ابن مساعد العبدان .األستاذ املساعد بقسم الدعوة يف املعهد العايل للدعوة واالحتساب ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.

-4

تاريخ التأليف األصويل من خالل مقدمة ابن خلدون،عرضا وحتليال وتقويام .د .مشعل غنيم
ظايف املطريي .أستاذ مشارك بكلية الرشيعة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية
السعودية.

-5

إشكالية وقوع الربا بني البنك الربوي وفرعه اإلسالمي .أ .عبد اجلبار بن عيل كعيبوش .باحث
بمرحلة الدكتوراه ،ختصص اقتصاد إسالمي فرع العلوم اإلسالمية ،كلية العلوم االجتامعية
واإلنسانية والعلوم اإلسالمية ،جامعة احلاج خلرض ،باتنة ،اجلمهورية اجلزائرية.

-6

الوسائل الودية للفصل يف املنازعات اإلدارية :دراسة مقارنة بني القانون الوضعي والرشيعة
اإلسالمية .د .مجال عباس أمحد عثامن ،أستاذ القانون العام املساعد ،جامعة الطائف ،اململكة
العربية السعودية .د .رشيف عبد احلميد حسن رمضان .أستاذ القانون الدويل العام املساعد،
جامعة الطائف ،اململكة العربية السعودية.

-7

العنف الزوجي ضد الزوجة يف األرسة اجلزائرية املعارصة .د .مصبايح فوزية .أستاذة حمارضة
قسم (ب) كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،قسم علم االجتامع ،جامعة مخيس مليانة،
اجلمهورية اجلزائرية.

-8

دراسة إشكالية االستثامر يف اجلزائر من اجلانب الرشعي والقانوين .د .زيبار الشاذيل .عضو هيئة
التدريس بقسم احلقوق ،بكلية العلوم القانونية والسياسية ،جامعة مخيس مليانة ،اجلمهورية
اجلزائرية.

121

-9

القرآن الكريم وأثره يف تربية الطفل .د .نسيسة فاطمة الزهراء .أستاذ مساعد قسم أ ،كلية
العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،قسم علم االجتامع ،جامعة مخيس مليانة ،اجلمهورية اجلزائرية.

-18

أقوال علامء اإلسالم يف حكم متثيل الصحابة الكرام .د .منال بنت سليم بن رويفد الصاعدي.
األستاذ املساعد يف الفقه وأصوله بقسم الرشيعة ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة
أم القرى ،مكة املكرمة.

-11

دور املعلومات املحاسبية يف نظام احلسبة يف اإلسالم .د .حيدر حممد عيل بني عطا .أستاذ
مساعد يف املحاسبة ،جامعة جدارا ،إربد ،اململكة األردنية اهلاشمية.

حمتوى العدد التاسع والعرشين:
-1

الرتجيح الداليل بالسياق القرآين .د .راشد بن محود بن راشد الثنيان .أستاذ القرآن وعلومه
املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية الرتبية بالزلفى ،ووكيل الكلية للدراسات العليا
والبحث العلمي ،جامعة املجمعة ،اململكة العربية السعودية.

-2

الزوجية يف القرآن الكريم :املفهوم واحلكمة .د .عبري بنت عبد اهلل النعيم .وكيلة قسم
الدراسات القرآنية ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود بالرياض ،اململكة العربية السعودية.

-3

اختصاص القضاء السعودي يف تنفيذ حكم التحكيم األجنبي .د .سليامن بن نارص العجاجي.
عضو هيئة التدريس بقسم األنظمة بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،ورئيس قسم القانون،
ووكيل عامدة الدراسات واخلدمات االستشارية بجامعة القصيم ،اململكة العربية السعودية.

-4

الدعوة إىل صيام اجلوارح .د .محزة بن سليامن بن راشد الطيار .األستاذ املشارك يف قسم الدعوة
باملعهد العايل للدعوة واالحتساب بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،اململكة العربية
السعودية.

-5

سلطة الدولة يف إيقاع العقوبة املالية عىل مانع الزكاة يف الفقه اإلسالمي .د .خليل حممد خليل
قنن .حمارض غري متفرغ يف الدراسات اإلسالمية بجامعة القدس املفتوحة ،دولة فلسطني.

-6

احلقوق املدنية لألقليات غري املسلمة يف املجتمع املسلم .د .رفيق أسعد رضوان ،عميد كلية
الرشيعة والقانون ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،دولة فلسطني .أ .عبد الكريم رباح مقداد.
ماجستري يف الفقه املقارن من اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،دولة فلسطني.
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-7

منهج التيسري :دراسة فقهية مقاصدية ـ كتاب إحياء علوم الدين للغزايل أنموذجا .د .حممد
عبد املنان سليم النجار .أستاذ مساعد بجامعة الزرقاء باململكة األردنية اهلاشمية .

-8

كتاب "مشكل احلديث وبيانه البن فورك" دراسة منهجية إحصائية حتليلية .د .حممد عودة عيل
ربابعة .أستاذ مساعد يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،كلية القانون ،قسم الرشيعة
والدراسات اإلسالمية.

-9

أساليب معاجلة التهرب الرضيبي يف النظام املايل اإلسالمي .أ .أميمة اهلوش حممد عبد اجلواد.
باحثة بمرحلة الدكتوراه بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ).(USIM

-18

نمط القيادة وأثره يف التغيري التنظيمي .أ .سمري إبراهيم سليامن الرويمض ،باحث بمرحلة
الدكتوراه ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ) ،(USIMد .صالح حممد زكي إبراهيم .حمارض
بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ).(USIM

-11

دراسة حتليلية ملناهج الرتبية اإلسالمية يف ضوء الوقاية من سلبيات العوملة االجتامعية .أ .فرج
ابن نعمة ،أستاذ مساعد بكلية اآلداب ،جامعة طرابلس ،ليبيا .د .نور عزيز بن إسامعيل .عميد
كلية اللغات الرئيسة وأستاذ الرتبية ونظم التعليم بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-12

الرتبية الوقائية يف ضوء منهاج الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية :دراسة حتليلية .أ .فرج بن
نعمة ،أستاذ مساعد بكلية اآلداب ،جامعة طرابلس ،ليبيا .د .نور عزيز بن إسامعيل .عميد كلية
اللغات الرئيسة وأستاذ الرتبية ونظم التعليم بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-13

Privacy of Information & Software, Gumma Abdelsalam. S. Migreesi Graduate Student,
Faculty of Science, University of Science, Malaysia.

حمتوى العدد الثالثني:
-1

ضوابط إعامل املصلحة املرسلة يف املستجدات الفقهية .أ .حممد عيل حممد الرشمان .مفتي لواء
الرمثا ،باململكة األردنية اهلاشمية.

-2

فرقة اجلارودية :مؤسسها ،نسبتها ،بعض عقائدها ،حكم اإلسالم فيها .د .عمر بن سعود بن
فهد العيد .أستاذ مساعد بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.

-3

نظرية العقد .د .سلمى بنت صالح هوساوي .أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية.
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-4

مفهوم األمة ودوره يف بناء النظام الدستوري اإلسالمي .د .رامي نارص حممد العيارصة .أستاذ مساعد
يف الفقه وأصوله بقسم الفقه وأصوله ،كلية الرشيعة ،جامعة الزرقاء اخلاصة ،اململكة األردنية اهلاشمية.

-5

أحكام النظر إىل املخطوبة .د .لؤي عبد اهلل الصميعات .مفتي حمافظة إربد ،يف دائرة اإلفتاء العام
باململكة األردنية اهلاشمية.

-6

رشوط املحال به واملحال عليه يف حوالة الدين :دراسة فقهية مقارنة ،وتطبيقاهتا القضائية يف
حماكم اململكة العربية السعودية .د .عبد اهلل بن صالح بن حممد اللحيدان .عضو هيئة التدريس
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

-7

املنهج الدعوي يف اخلوف والرجاء :دراسة تأصيلية يف ضوء الكتاب والسنة .د .اجلوهرة بنت
صالح الطريفي .األستاذ املشارك بقسم الدعوة باملعهد العايل للدعوة واالحتساب ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.

-8

توظيف مهارات التفكري يف الدعوة إىل اهلل :دراسة تأصيلية .د .لولوة بنت سليامن الغنام.
األستاذ املساعد يف املعهد العايل للدعوة واالحتساب ،قسم الدعوة ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.

-9

العدول عن التعاقد بالعربون والرضر الناتج عنه .أ .عصام حممد الصويعي عون ،باحث
بمرحلة الدكتوراه يف الرشيعة اإلسالمية والقانون ،اجلامعة اإلسالمية املاليزية ،د .أمحد زكي
صالح .عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة والقانون ،اجلامعة اإلسالمية املاليزية.

-18

الثقافة اإلسالمية وأثرها يف إحداث عملية التوازن البيئي ومنع التغريات البيئية .د .حممد خلف
بني سالمه .عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
جامعة طيبة ،املدينة املنورة.

-11

The Concept of Reconciliation (Sulh) in Islamic Family Law and Matrimonial Dispute
Settlement Practice in Nigeria. (CRIFLMDSPN). Olufadi Lanre Abdul Malik, M.A.,
)Student Candidate, Faculty of Law and Shariah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM
Dr. Farah Salwani Binti Muda Ismail. Faculty of Law and Shariah, Universiti Sains Islam
Malaysia (USIM).

حمتوى العدد احلادي والثالثني:
-1

غرس حمبة اهلل سبحانه وتعاىل يف نفوس املدعوين يف ضوء الكتاب والسنة ـ األساليب واآلثار
الدعوية .د .اجلوهرة بنت صالح الطريفي .األستاذ املشارك بقسم الدعوة باملعهد العايل للدعوة
واالحتساب ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.
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-2

أثر القواعد املقاصدية يف التكييف الفقهي (األخطاء الطبية نموذجا) .د .أبو القاسم حممد
أبو شامة نجاه .أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب بجامعة سوهاج،
مجهورية مرص العربية ،وأستاذ مشارك بقسم الرشيعة ،كلية الرشيعة واألنظمة بجامعة الطائف،
اململكة العربية السعودية.

-3

حال املستفتي وأثره يف تغري الفتوى .د .حممود سعد حممود مهدي .أستاذ الرشيعة املساعد بكلية
الرشيعة وأصول الدين ،جامعة نجران ،اململكة العربية السعودية.

-4

انتهاء حوالة الدين :دراسة فقهية مقارنة ،مع تطبيقات قضائية من حماكم اململكة العربية
السعودية .د .عبد اهلل بن صالح بن حممد اللحيدان .عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام حممد
ابن سعود اإلسالمية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

-5

اهلندسة املالية ومسامهتها يف إدارة خماطر التعامل بالصكوك اإلسالمية .أ.د رشيف غياط ،أستاذ
تعليم عايل ،رئيس فرقة بحث بمخرب التنمية املحلية واحلكم الراشد ،نائب عميد مكلف بام بعد
التدرج والبحث العلمي ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة
 8مايو 1945م قاملة ،اجلزائر .أ .مهري عبد املالك .أستاذ مساعد ،طالب دكتوراه ،كلية العلوم
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة تبسة اجلزائر.

-6

حفظ املقاصد بتنوع الوسائل (حفظ الدين) .د .سليامن بن حممد بن عبد اهلل النجران .عضو
هيئة التدريس بقسم أصول الفقه ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم،
اململكة العربية السعودية.

-7

اجلوانب الرتبوية يف السنة النبوية لعالقة املأموم بإمام املسجد .د .عبد السالم درداح فالح
عودات .األستاذ املساعد يف الدراسات اإلسالمية ،قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم
واآلداب طربجل ،جامعة اجلوف ،اململكة العربية السعودية.

-8

املسئولية املدنية الالخطئية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي :دراسة مقارنة .د .حسيني
إبراهيم أمحد إبراهيم .مدرس القانون املدين باجلامعة العاملية بمرص ،وأستاذ القانون املدين
املساعد بكلية الرشيعة واألنظمة ،قسم األنظمة ،جامعة الطائف ،دار الكتب القانونية ،اململكة
العربية السعودية.

حمتوى العدد الثاين والثالثني:

112

-1

أحكام املباهلة .د .عبد احلكيم بن حممد العجالن .عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

-2

تغليق تعليق نسخة عيل بن أيب طلحة يف التفسري من خالل صحيح اإلمام البخاري :مجع
ودراسة .د .أمني عمر حممد .أستاذ مساعد بكلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة العلوم
اإلسالمية العاملية ،اململكة األردنية اهلاشمية.

-3

ضوابط تغري الفتوى .د .نادي قبييص رسحان ،األستاذ املساعد للفقه وأصوله ،جامعة املدينة
العاملية ،د .خالد محدي عبد الكريم .األستاذ املساعد للفقه وأصوله ،جامعة املدينة العاملية.

-4

األحكام املتعلقة بركعتي الطواف .د .عواطف حتسني عبد اهلل البوقري .األستاذ املساعد بقسم
الرشيعة ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.

-5

التنظيم الديني والقانوين واألخالقي لتقنية زراعة اخلاليا اجلذعية .د .عبد املهدي ضيف اهلل
السعد الرشع .أستاذ القانون املدين املساعد ،قسم األنظمة ،كلية الرشيعة واألنظمة ،جامعة
الطائف ،اململكة العربية السعودية.

-6

جودة التعليم العايل من منظور إسالمي .أ .حسن حممد ميهوب بلحمراه ،باحث متخصص
بكلية القيادة واإلدارة بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .د .أمحد عبد املالك .عضو هيئة
التدريس بكلية القيادة واإلدارة بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-7

حتديات تنمية املوارد البرشية يف املنظامت اإلسالمية .أ .عبد السالم حممد عيل .الباحث بمرحلة
الدكتوراه ختصص إدارة املوارد البرشية ،بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-8

امللك املعظم عيسى األيويب (624-576هـ) ملحات من حياته وأضواء عىل كتابه يف قواعد
الفقه" :أصول اجلامع الكبري" .د .عيل أمحد الندوي .عضو هيئة التدريس بمعهد االقتصاد
اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز بجدة ،احلائز عىل جائزة امللك فيصل العاملية يف الدراسات
اإلسالمية.

-9

أحكام التشهري اللفظي واإللكرتوين باألشخاص واملؤسسات :دراسة فقهية مقارنة.
د .مصطفى عبد الغفار عباس خليفة .أستاذ مساعد بقسم الرشيعة اإلسالمية ،كلية الرشيعة
واألنظمة ،جامعة الطائف ،اململكة العربية السعودية.

حمتوى العدد الثالث والثالثني:

111

-1

أثر عمل الزوجة خارج بيتها عىل نفقتها بني الفقه والقانون .د .حممد إسامعيل خليل (أمحد
خلف) ،أستاذ القضاء الرشعي املساعد ،قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية
واإلنسانية ،جامعة اجلوف ،اململكة العربية السعودية.

-2

عمل النبي صىل اهلل عليه وسلم املجرد عن القرينة وطرق معرفة حكمه عند األصوليني.
د .سلامن نرص أمحد الداية ،األستاذ املشارك يف كلية الرشيعة والقانون باجلامعة اإلسالمية،
بغزة ،دولة فلسطني.

-3

رشح اسم اهلل األول واآلخر والظاهر والباطن يف ضوء حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
د .نوال بنت عبد العزيز العيد ،أستاذ احلديث وعلومه املشارك بجامعة األمرية نورة بنت
عبد الرمحن ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

-4

مذاهب األثبات يف حكم من أجل احلج فامت .د .أمحد بن عبد اهلل بن حممد العمري ،األستاذ
املشارك بقسم الفقه بكلية الرشيعة ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة.

-5

تقدير واختبار دالة إنفاق احلجاج القادمني من اخلارج عىل خدمات اإلسكان بمكة املكرمة
ملوسم حج عام 1429هـ .د .عصام بن هاشم اجلفري ،عضو هيئة التدريس بكلية العلوم
االقتصادية واملالية اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،والعميد السابق للكلية.

-6

تعويض الرضر العام (احلروب والكوارث الطبيعية أنموذجا) .د .حممد أمني عبد الرزاق
بارودي ،األستاذ املشارك بقسم الرشيعة ،كلية الرشيعة واألنظمة ،جامعة الطائف ،اململكة
العربية السعودية.

-7

واقع جهود الداعيات يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات :دراسة ميدانية عىل مرشفات
التوعية اإلسالمية بوزارة الرتبية والتعليم .د .أسامء بنت عبد العزيز الداود ،األستاذ املشارك يف
املعهد العايل للدعوة واالحتساب قسم الدعوة ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
بالرياض ،اململكة العربية السعودية.

حمتوى العدد الرابع والثالثني:
-1

الصناديق االستثامرية الوقفية :دراسة نظرية تطبيقية ،د .عبد اهلل بن حممد الدخيل ،متعاون يف
التدريس بجامعة امللك سعود ،وعضو اجلمعية العلمية القضائية السعودية .أ .سلطان بن حممد
اجلارس .باحث بمرحلة الدكتوراه بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

111

-2

موقف املستفتي من تعدد الفتوى .د .أسامة بن حممد بن إبراهيم الشيبان .األستاذ املساعد بقسم
أصول الفقه بكلية الرشيعة بالرياض.

-3

األسواق يف املدينة اإلسالمية .د .عمر بلوط .أستاذ اآلثار اإلسالمية ،جامعة قسنطينة ،2
اجلمهورية اجلزائرية.

-4

أسس نجاح العالقة الزوجية يف ضوء الرتبية اإلسالمية .د .عبد الرمحن بن مطيع احلجييل.
األستاذ املساعد بقسم الرتبية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .األستاذ املساعد بقسم الرتبية
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

-5

دور التعليم املستمر يف تعزيز احلوار الوطني واألمن الفكري يف اململكة العربية السعودية من
منظور إسالمي ،د .فراس حممد سليامن الربابعة .أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية،
جامعة اجلوف ،اململكة العربية السعودية.

-6

فلسفة التدريب يف الفكر اإلسالمي .أ .إبراهيم حممد حممود حتاملة ،باحث بمرحلة الدراسات
العليا بكلية القيادة واإلدارة .جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .د .مهزان بن عبد املطلب .عضو
هيئة التدريس بكلية القيادة واإلدارة ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-7

نظم املعلومات وإدارة املوارد البرشية من منظور إسالمي .أ .عثامن بلقاسم عمر الغويزي،
الباحث بمرحلة الدكتوراه بكلية القيادة واإلدارة ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .د .نارص
أمحد نارص حبتور .حمارض يف كلية القيادة واإلدارة ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ،كلية
القيادة واإلدارة.

-8

أحكام بنوك النطف واألجنة املجمدة .د .حياة بنت عبد اهلل املطلق .أستاذ مساعد بجامعة
األمرية نورة بنت عبد الرمحن ،اململكة العربية السعودية.

-9

الرشوط املقرتنة بعقد الزواج وحكمها رشعا وقانونا :دراسة مقارنة .د .حممد باوين.
أستاذ حمارض بكلية احلقوق والعلوم السياسية بجامعة منتوري قسنطينة وجامعة تبسة ،اجلزائر،
وأستاذ بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية باجلزائر.

حمتوى العدد اخلامس والثالثني:
-1

أحكام بيع مال املدين جربا عنه :دراسة مقارنة .د .عبد اهلل األمني حامد .أستاذ مساعد بكلية
الرشيعة والقانون ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان.
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-2

موجبات التعزير وعقوباته :دراسة رشعية .د .جيهان الطاهر حممد عبد احلليم .األستاذ املساعد
بقسم الثقافة اإلسالمية ،ختصص الفقه ،كلية الرتبية بنات ،جامعة حائل ،اململكة العربية
السعودية.

-3

نامذج من اختيارات ابن عطية الرتجيحية من تفسريه املحرر الوجيز عرضا ودراسة :دراسة
تطبيقية عىل قصة عاد ،وثمود من سورة هود .أ .تركي بن خالد بن عمر باقايس ،باحث بمرحلة
الدكتوراه ،قسم الدراسات اإلسالمية ،شعبة الكتاب والسنة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،اململكة العربية السعودية.

-4

معرفة جنس اجلنني واختياره يف ضوء الكتاب والسنة .د .طارق عبد املنعم خلف .أستاذ
مساعد بقسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.

-5

دور حوكمة الرشكات يف اإلصالح اإلداري يف مؤسسات القطاع العام .أ .احسني حسني اخلري
محدان ،طالب ماجستري بكلية الرشيعة والقانون بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية..د .حممود
حممد عيل ،حمارض بكلية الرشيعة والقانون بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.د .دينا بنت إمام
سوبات ،حمارض بكلية الرشيعة والقانون بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

-6

حادثة شق صدر الرسول صىل اهلل عليه وسلم :دراسة عقدية يف ضوء عقيدة أهل السنة
واجلامعة .د .عفاف بنت حسن بن حممد خمتار اهلاشمي .أستاذ مشارك يف العقيدة واملذاهب
املعارصة ،بقسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة امللك
عبد العزيز.

-7

أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات عىل أداء املوارد البرشية وحكمها يف الفقه اإلسالمي.
أ .أمحد صالح عبد اللطيف صالح ،طالب دكتوراه بكلية القيادة واإلدارة ،جامعة العلوم
اإلسالمية املاليزية.

حمتوى العدد السادس والثالثني:
-1

حكم قتل اآلدمي بإحراقه بالنار .د .سلامن بن نرص الداية .األستاذ املشارك يف الفقه وأصوله،
اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،دولة فلسطني.

-2

ختاصم أهل النار :دراسة دعوية .د .حممد بن عبد العزيز بن صالح الثويني .األستاذ املشارك
بكلية املجتمع بربيدة ،جامعة القصيم ،اململكة العربية السعودية.
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-3

ضوابط تغري الفتوى .د .أمحد بن سعيد العواجي .األستاذ املساعد بقسم أصول الفقه يف كلية
الرشيعة باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة .األستاذ املساعد بجامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية باألحساء ،اململكة العربية السعودية.

-4

أهم القواعد الفقهية الضابطة لتسويق املنتجات الغذائية والدوائية .د .صالح بن عبد اللطيف
العامر.

-5

سامت اخلطاب القرآين للمنافقني .د .خالد بن موسى احلسني الزهراين .األستاذ املساعد بقسم
الدراسات اإلسالمية ،ووكيل كلية العلوم واآلداب بجامعة الباحة ،اململكة العربية السعودية.

-6

مقصد حفظ الدين يف االحتساب عىل املخالفات العقدية .د .يوسف بن حممد بن حييى املحامدي.
عضو اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألديان والفرق واملذاهب ،عضو هيئة
التدريس ،متعاون بجامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.

-7

حكم العمل باحلديث الضعيف .د .هشام يرسي العريب .أستاذ الفقه وأصوله املساعد ،كلية
الرشيعة وأصول الدين ،جامعة نجران ،اململكة العربية السعودية.

-8

التعاريف :ضوابط وأحكام .د .خالد أمحد البشري أمحد .عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة
والقانون ،جامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان.

-9

األمن الفكري يف ظالل املقاصد الرشعية .د .نشأت نايف احلوري .أستاذ مساعد بقسم
الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة اجلوف ،اململكة العربية السعودية.

-18

عاملية الدعوة اإلسالمية يف السنة النبوية .د .عبد الرمحن بن حممد بن غنيم احلازمي .األستاذ
املساعد يف احلديث وعلومه بكلية الرتبية بعفيف ،جامعة شقراء ،اململكة العربية السعودية.

-11

فتنة داود عليه السالم .أ .نوال بنت عبد السالم فالته .باحثة بمرحلة الدكتوراه بقسم العقيدة،
جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.

-12

تفويض السلطات اإلدارية وأثرها عىل كفاءة األداء وعالقتها بمبدأ الشورى يف الرشيعة
اإلسالمية .أ .عبد الباسط اهلادي الساكت اهلبيل ،باحث متخصص يف إدارة املوارد البرشية
بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .د .صالح الدين حممد زكي القادري ،أستاذ حمارض بكلية
القيادة واإلدارة بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.
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-13

معوقات تطبيق القانون الدويل والرشيعة اإلسالمية وحتديد الثغرات يف تفسريها يف استخدام
القوة العسكرية يف فض النزاعات الدولية .أ .أسامه إبراهيم عياد صوان ،باحث متخصص يف
القانون بكلية الرشيعة والقانون بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ،د .لقامن بن عبد املطلب،
نائب العميد بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

حمتوى العدد السابع والثالثني:
-1

التطور التقني ودوره يف بناء الفتوى ونرشها :نامذج تطبيقية .د .بسام حممد قاسم عمر .أستاذ
مساعد يف قسم الفقه وأصوله ،كلية الرشيعة جامعة الزرقاء ،اململكة األردنية اهلاشمية.

-2

اإلشهاد عىل الطالق بني الندب والوجوب .د .منى خالد حممد عيل مكي .أستاذ الفقه املقارن
املساعد كلية الرتبية والعلوم باخلرمة ،جامعة الطائف ،اململكة العربية السعودية.

-3

بني يدي الشاطبي وكتابه املوافقات يف أصول الفقه .أ .عبد املوىل حممد حممد أمحد خليل ،باحث
بمرحلة الدكتوراه بقسم أصول الفقه بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية
) ،(USIMد .إروان حممد صربي .مدير جممع الفتاوى العاملية لإلدارة والبحوث بجامعة العلوم
اإلسالمية املاليزية ).(USIM

-4

األحكام الفقهية املتعلقة بأظافر اإلنسان يف باب الطهارة :دراسة فقهية مقارنة .د .مجال بن
اخلرض بن محود عزون .أستاذ مساعد بقسم الفقه ،كلية الرشيعة وأصول الدين ،جامعة نجران،
اململكة العربية السعودية.

-5

التورق :حقيقته وصوره وحكمه .د .عبد اهلل بن سعد بن حمسن الدورسي .رئيس املحكمة
اجلزائية بنجران ،اململكة العربية السعودية.

-6

مذهب نسبية احلقيقة :دراسة فكرية عقدية .د .حممد بن عبد اهلل بن عيل اخلضريي .أستاذ
مساعد بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة
القصيم ،اململكة العربية السعودية.

-7

املصطلحات ،أمهيتها واملوقف منها :دراسة عقدية .د .حممد بن نارص السحيباين .أستاذ مساعد
يف قسم العقيدة واملذاهب املعارصة ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.
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-8

مصطلح التأويل واستعامالته يف القرآن .د .أمحد بن حممد الربيدي .األستاذ املشارك بكلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم ،اململكة العربية السعودية.

-9

سحب القرار اإلداري وتطبيقه يف ديوان املظامل :دراسة مقارنة .د .عبد الرمحن بن عيل الريس.
األستاذ املساعد يف قسم السياسة الرشعية ،املعهد العايل للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.

-18

أنواع املهن وأحكامها يف القرآن والسنة النبوية .أ .أمري الدين حممد صبايل ،باحث يف قسم
دراسات القرآن والسنة بكلية الدراسات اإلسالمية يف اجلامعة الوطنية املاليزية .د .حممد عارف
نظري ،حمارض يف قسم دراسات القرآن والسنة بكلية الدراسات اإلسالمية يف اجلامعة الوطنية
املاليزية .د .أمحد أسامدي ساكت ،حمارض يف قسم دراسات القرآن والسنة بكلية الدراسات
اإلسالمية يف اجلامعة الوطنية املاليزية .د .لطيفة عبد املجيد .أستاذ مشارك بقسم دراسات
القرآن والسنة بكلية الدراسات اإلسالمية باجلامعة الوطنية املاليزية.

-11

اإلطار واألسس األولية للقانون الدويل اإلنساين .أ .عبد السالم ميالد املربوك .طالب ماجستري
يف كلية الرشيعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .د .عبد املنان إسامعيل .عضو هيئة
التدريس بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

حمتوى العدد الثامن والثالثني:
-1

تعدد األحزاب السياسية يف الدولة اإلسالمية املعارصة :الواقع ،املرشوعية ،املأمول .د .إبراهيم
ابن حممد بن حسن السهيل .األستاذ املشارك بقسم القضاء والسياسة الرشعية ،كلية الرشيعة،
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

-2

االنحراف يف التفسري .د .محد بن صالح اليحيى .األستاذ املشارك بقسم القرآن وعلومه بكلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم ،اململكة العربية السعودية.

-3

التغرير بني األزواج وأثره عىل عقد الزواج وما بعده .د .أنس حممد عوض اخلاليلة .رئيس قسم
الفقه وأصوله ،كلية الرشيعة ،جامعة الزرقاء ،األردن.

-4

أحكام والية املرأة :دراسة فقهية مقارنة .د .عبد اهلل بن سعد حمسن الدورسي ،رئيس املحكمة
اجلزائية بنجران ،اململكة العربية السعودية.
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-5

التنازل عن حد القذف .د .خالد بن عبد الرمحن املهنا .األستاذ املساعد يف قسم الفقه ،كلية
الرشيعة بالرياض ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

-6

دور املؤسسات الوقفية يف دعم اجلوانب الرتبوية والتعليمية واالجتامعية يف منطقة اجلوف:
دراسة ميدانية .د .مراد رايق عودة ،أستاذ الفقه املساعد ،جامعة اجلوف ،كلية العلوم اإلدارية
واإلنسانية ،قسم الدراسات اإلسالمية .د .صالح خالد الشقريات .أستاذ القضاء املشارك،
جامعة اجلوف ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،قسم الدراسات اإلسالمية.

-7

رهن األوراق املالية .د .عبد العزيز بن سليامن بن عيل الغسالن .عضو هيئة التدريس بقسم
السياسة الرشعية ،املعهد العايل للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

-8

ظاهرة اإلدغام بني النحاة وعلامء القراءات القرآنية .د .فوزية رسير عبد اهلل .أستاذة حمارضة
بقسم اللغة العربية وآداها ،كلية اآلداب واللغات ،البليدة  ،2اجلمهورية اجلزائرية.
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