
                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 الشريعة االسالهيةقسن 
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 

 زكم السف اإلاؤلف الػىىان  زكم غام

 4 محمد غِس ي ابساهُم الفلهي حسائم الحسب في الفله الاطالمي 3311

مىهج الاطالم في زغاًت اصحاب الضػف  3131

 العازئ وذوي الاحخُاحاث الخاضه

 وفاء محمدمحمد 
3 

 3 حاشم ابىالحمدحمدي محمد الاطالميالسكابه غلي مالُت الدوله في الفىس  3311

 3 بىدزبً ضالح بً غِس ي  الخبرع باالغضاء 3313

ػه الاطالمُه 3388  3 احمدبً طػُد بً احمد حلىق العفل في الشَس

 3 خالد حظً احمد حامد احيام الاشتران في حسائم اللطاص والحدود 3333

اث الػامه في الاطالم 3381  3 بً هاضس بً ضالحطالم  اطاض الحلىق والحٍس

ػه 3311  4 مخخاز محظً محمد ضالح كاغدة حفظ الدًً وجعبُلاتها في الشَس

 3 ضالح الدًً مظػىد غمس ازس الخىبه في الػلىباث الشسغُه 3111

 3 هطس مطعفي احمد مسس ي احيام الخفٍسغ والخػدي في اإلاػامالث 3341

 ججلُد غبدهللا بً غسم هللا الغامدي الخطسف في الدًىن وجعبُلاتها اإلاػاضسه  3344

 3 محمد حامد خلف محمىد احيام مسض الاًدش في الفله الاطالمي 3343

الحلٌى الػلمُه للمشىالث اللاهىهُه  3131

 والشسعي

ل الضمساوي  حماٌ حبًر
3 

ػه الاطالمُه في الفسكه بين  3381 ملاضد الشَس

 الصوحين

 محمد طػد محمد ًىوع 
3 

وشزع اغضاء الاوظان بين الاباحه حىم هلل  3113

م  والخحٍس

 محمد ضالح الدًً ابساهُم 
3 

 3 محمد طػُد محمد فسماوي  اللىاغدالحاهمه إلاظالً اإلالاضد الشسغُه 3111
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د غبدالخالم الاحدظاب غلي ذوي الجاه والظلعان  3318  3 محمد فٍس

 3 غبدزبهضابس محمد  الهجسه الخازحُه وازسها غلي احدار الخغير 831

 4 غبداللعُف محمد غامس احيام الاطسي والظباًا في الحسوب الاطالمُه 33

 1 حماٌ غبد الظخاز الصحه والفظاد غىد الاضىلُين وازسهما  444

مت الافظاد في الازض وغلىبتها في  411 حٍس

ػه  الشَس

 غادٌ محمد اإلاسشوقي 
4 

 3،3 الظُد طلُمانمحمىد فسج  الغُث الهامؼ في شسح حمؼ الجىامؼ  441

 3،1 مطعفي محمىد مطعفي  مخخطس كىاغد الػالئي 414

 3 محمد محمد ابىطالم زفؼ الحاحب غً مخخطس ابً الحاحب 443

صغبدالحفُظ محم اإلاىعىق واإلافهىم ومىكف الاضىلُين منها  411  4 غبدالػٍص

ػه الاطالمُه 448  3 محمد غلي محمد ضُاد اللطد الجىائي في الشَس

 4 فىشي محمد غبداللادز  مػسفت الحجج الشسغُه  444

كاغدة الخحظين والخلبُح وازسها في اضٌى  441

 الفله

ش  مىس ي غاٌش ضبُح ابىالَس
4 

ه غلي غبدالىبي الضُاء الالمؼ في شسح حمؼ الجىامؼ 411  4 بدٍز

 4 غالء الدًً حظً محمد هخاب البحس اإلاحُغ 414

 4 محمد ابساهُم ابساهُم دهش مباحث الاخباز وهخاب الاحماع  413

حسوف اإلاػاوي ودوزها في اطخيباط الاحيام  441

 الشسعي

 مجدي مطلح اطماغُل 
4 

ص الظُد دزاطه وجحلُم اللُاض  444  4 احمد غبد الػٍص

 4 ابساهُم غبداللادز البربسي  الاشازه في اضٌى الفله 418
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ػه الاطالمُه 413  3 احمد محمد حظً  الاحماع في الشَس

 3 مىس ي محمد حظً اإلاسادوي طبل حماًت الصحه الػامه مً الامساض في الفله  3141

 1 غبدهللا محمد مطعفي غعُه الخسوج غلي ولي الامس في الفله الاطالمي  381

ػه الاطالمُه مً حُث  834 ان احيام الشَس طٍس

 اإلايان

 حظام الظُد غبدالسحمً غلي 
3 

الطدُفاء الحلىق الاهساه البدوي هىطُله  111

 اإلاالُه

 مطعفي ابساهُم غابد
3 

مظئىلُت العبِب الجىائُه غً غملُاث  3318

 الاخطاب 

 غفاف فسج غبدالظالم 
3 

 3 اًمان فؤاد غبداإلاىػم حػازض الدغاوي والاحيام في مراهب الفله  3344

 3 مطعفي زاجب حظً غلي مدي مشسوغُت جطسف الاوظان في طىائل حظده 3341
411-413 -

818                                                                                                   
البطمه الىزازُه ومدي مشسوغُتها في ازباث 

ػه  وهفي اليظب في اللاهىن الىضعي والشَس

 الاطالمُه

ملسزه -اوع حظً محمد هاجي

 3،3،3 حدًد 818

 3 هجىان زمضان غلي الظُد ُه وفله اإلاظخجداث اإلالاضد الشسغ 448

 3 محي الدًً بً مىس ي  كاغدة الػادة محىمه  113

ت الاطساء بال طبب وجعبُلاتها في الفله 418  3 ولُد ابىالىفا غلي حفني هظٍس

ت الغبن وازسها في البُىع  431  3 محمىد طالمه خلُل  هظٍس

 3 غبدالفخاح غبدالػاٌ الىواله في الفله الاطالمي  314

 3 محمد محمد غبداللعُف شسح مخخطس اإلاىاز  441

ص محمد  الظفه والغفله  411  3 ابساهُم غبدالػٍص
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 3 محمد ممدوح ضبري  الاحيام في اوحه الاخخالف بين اإلاسأة والسحل 141

ػه الاطالمُه  831 اإلالاضه دزاطه بين الشَس

 واللاهىن في مطس والػساق 

 لُلي غبدهللا الحاج طػُد 
3 

اللٌى الثمين في اإلاىاشهه بين اإلاخلدمين  441

ً  واإلاخأخٍس

 احمد البىسي احمد
3 

 3،1 غلي حمػه محمد  البحس اإلاحُغ  414

اللاهىن الىاحب الخعبُم غلي اهلضاء غلد  311

 الصواج

ص هىا  ًاطس محمد غبدالػٍص
3 

 3،4 محمدغلي حمػه  بُان اإلاخخطس دزاطه وجحلُم 413

 3،1 ضابس هطس مطعفي غثمان الخبُين شسح في اضٌى اإلاراهب لالخظُىثي 411

م والػلاب في الشسائؼ الظامُه 3143  3 خالد محمد احمد شػُب  فلظفت الخجٍس

ػه الاطالمُه  411 حلىق العفل بين الشَس

 واللىاهين الىضػُه الػسبُه

 محمد غلي محمد طىُىس
1 

 4 محمد طُد غبدالخىاب  الدفاع الشسعي في الفله الاطالمي  331

ص الػلي الطالح هظام الضسائب في الاطالم 11  3محاهم غبدالػٍص

الخىُُف الشسعي لشسواث اإلاضازبه  314

 الاطالمُه

ص الشسكاوي   ضفُه غبدالػٍص
3 

 4 حمدي ضبح ظه دالله الحلُله واإلاجاش غلي الاحيام الشسغُه 411

 1 زاشد بً غلي بً زاشدالحاي الاخالق في اضٌى الفله مظائل 411

 1 ضيري محمد مػازن جحلُم ودزاطه في شسح الظساج الهىدي 414

 3 ولُد الظُد محمد مسعي  ازس اضافت الاحيام الفلهُه الي الابدان والاشمان 111
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اضٌى ومراهب الامام الاوشعي مً واكؼ  411

 الفله 

حي  غلي بً طػدبً ضالح ضٍى
1 

حامؼ الاضٌى في بُان اللىاغد الحىفُه  411

 والشافػُه في اضٌى الفله 

محمد ابساهُم ابساهُم 

 الدهشىزي
1 

ني  448  4 محمد محمد الشبيي الاخخُازاث الاضىلُه المام الحسمين الجٍى

 4 شاًد احمد زحب البشبِش ي ظسق الخػبير غً الازاده في اللاهىن اإلادوي   441

ػه  111 ضماهاث اإلاحاهمه الػادله في الشَس

 الاطالمُه 

 احمدغُد الحظُني الشىاف 
4 

الحماًت الشسغُت لالطسة فى الفلت الجىائى  3181

 الاطالمى

 ضفىث غبد الظاهس 
4 

 4 غادٌ الظُد محمد غلى الظُاطت الشسغُت إلابدا اإلاىاظىت 3184

ت 411 ػت مً اإلاػامالث السبٍى  4 الغنىحىدة غبد  مىكف الشَس

 1 أطامت أحمد محمد هحُل اللُاض مً البحس اإلاحُغ 418

 1 هماٌ محمد أحمد اإلاهدي ماًحل مىه وماالًحل غالم الحُىان 413

 4 ضفىث غبد الظاهس الحماًت الشسغُت لألطسة 3181

الحلٌى الػملُت للمشىالث اللاهىهُت  3131

 والشسغُت

ل الضمساوى  حماٌ حبًر
4 

3433 

3433 

الطلح فى الحلىق ودوز اللضاء الػسفى فى 

ت النزاغاث   حظٍى

 جامس أبى اإلاجد السحُنى 
4،4 

 4 فىشي طالم أولُعى وسخت 3 الــجـهــل بـاألحـىــام الـشـسغـُـت 

    الخطسف فى الدًىن وجعبُلاتها اإلاػاضسة 
 

غبد هللا بً غلى آٌ طدزان الغامدي 

  ؛
4 
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وإجفاكُت اللضاء غلى  حلىق اإلاـسأة الظُاطُت 

 حمُؼ أشياٌ الخمُيز ضد اإلاسأة )طُداو

 إًمان شىقي أحمد إطماغُل
1 

 1/1 خلُفت مفخاح محمد بً طػد  أضٌى الفله وكىاغده غىد اإلااوزدي 

 1/1 هطُف حاطم محمد الحشماوي  اإلالاضد الشسغُت وأزسها فى إطدثماز ألامىاٌ 

 الىالًت غلى الىفع بين الفله ؤلاطالمى 

  واللاهىن الىضعى

ذ د حٍى  غمس حاشي أبى اليًز
1/1 

  آلازاز اإلاترجبت غلى شواج اللاضساث 
 
 ذهىن ابساهُـم طلُمان 

 
1/1 

حسائم ؤلازهاب وهُفُت مػالجتها فى الفله  

  ؤلاطالمي

 مطعفى حظً غمس طالم
1/1 

مت ؤلازهابُت فى الفله ؤلاطالمى   الخحٍسض غلى الجٍس

  واللاهىن الىضعي

 محمد أحمد وامل غبداللادزأحمد
1/1 

ػت ؤلاطالمُت   حلىق ؤلاوظان بين الشَس

ت    والدطاجير اإلاطٍس
 هُثم إبساهُم غىُم

 

1/1 

  الخللُح الطىاعى فى الفله الاطالمى 
 
 إبساهُم محمد أحمد محمد

 
1 

وطائل اطدُفاء الدًً فى الفله الاطالمى  

  واللاهىن الىضعى

 احمد طػد احمد غلى
1 

شماث الاكخطادًت 
ً
 1 محمد غعا غمس محمد  الا

ػت ؤلاطالمُت  هاوي زمضان غبد الحافظ   ضىابغ الػمل ؤلاغالمي في الشَس

 محمد
4/4 

 
ػاِضسةؤلا 

ا
 الخجازيو وجعبُلاِجِه اإلا

ا
 غساق

 الاكخطاِد 
َ
 بين

ٌ
 ملازهت

ٌ
ِ والاكخطاِد الىضعي ِ   دزاَطت

  ؤلاطالمي 
 أحمد غلي محمد غلى 

 

1/1 
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