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الجمهورٌة الٌمنٌةغالب عبد الكافً القرشً. د2004االنتخابات فً ضوء السٌاسة الشرعٌةمحمد أحمد معروف239

جامعة بغدادعبد الستار حامد الدباغ. د2003أحكام زواج المسٌار فً الفقه اإلسالمًمحمد ٌحٌى لطف الغسٌل240

جامعة اإلمام محمد بن سعودأحمد فراج حسٌن. د1415التطبٌقات الفقهٌة لقاعدة المشقة تجلب التٌسٌر فً العبادات البدنٌةعدنان محمد الدقٌالن241

الجامعة الوطنٌة-الجمهورٌة الٌمنٌةعبد اللع قاسم الوشلً. د2001التحرٌر فً الفقهعٌسى محمد عبد الغن242ً

جامعة صدام للعلوم اإلسالمٌةخضٌر الجبوري. حسٌن مصطفى، د. د2002الغزالً وموقفه من المصلحة المرسلةعزٌز محمد علً ناجً الخطري243

جامعة آل البٌتقحطان عبد الرحمن الدوري. د2004األسباب األصولٌة فً رجوع اإلمام الشافعً عن بعض آرائه فً مذهبه القدٌمعبد المؤمن وائل مرشد غالب244

أكادٌمٌة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌةمحمد عبد هللا الشنقٌطً. د2003الحماٌة الجزائٌة للتعدي على األوقاف وتطبٌقاتها فً السعودٌةدباس الدباس245ً

جامعة آل البٌتمحمد راكان ضٌف هللا الدغمً. د2003أثر الشبهة على اإلقرارأحمد الراشدي246

جامعة آل البٌتقحطان الدوري. د2002أثر العمى فً العبادات والمعامالتسلٌمان العنقودي247

جامعة آل البٌتأحمد ٌوسف حمادي. د2002مسقطات حق الخٌارمحمد محمود العموش248
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حسن محمد األهدل. د2002العباب المحٌط بمعظم نصوص الشافعً واألصحابخالد محمد بوحسن249

جامعة اإلمام محمد بن سعودعبد الكرٌم شرف. ددفع الدعوى فً الشرٌعة والقانونزٌاد ناصر زرعة250

لبنان-جامعة الجنانوهبة الزحٌلً. د2004العفو والصلح فً باب القتلعبد القادر بلقاسم251

الجمهورٌة الٌمنٌةكامل الراوي. د2004نفقة الزوجة بٌن الشرٌعة والقانونزهراء مولود مراد الراوي252

جامعة اإلمام محمد بن سعودصالح عبد هللا اللحٌدان. د1418أحكام خلو الرجل فً الفقه اإلسالمًنصر عبد الرحمن الٌمن253ً

الجامعة الوطنٌة-الجمهورٌة الٌمنٌةعبد هللا قاسم الوشلً. د2001كتاب التحرٌر فً الفقهعبد هللا أحمد سعٌد باهمام254

جامعة اإلمام محمد بن سعودمحمد فضل المراد. دأحكام الخاتمعبد هللا الجوفان255

لبنان-جامعة الجنانمصطفى الخن. د2001حكم الضرائب فً الفقه اإلسالمًمحمد فراس هٌثم السعودي256

جامعة صدام للعلوم اإلسالمٌةمحمد بشار الفٌضً. د2002القسامة وسٌلة من وسائل اإلثبات الشرعًمحسن محمد الشاخدي257

جامعة صدام للعلوم اإلسالمٌةعبد الستار حامد الدباغ. د2002الحسد وعالجه فً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌةعبد هللا محمد غانم العامري258

جامعة آل البٌتمحمد راكان الدغمً. دمقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة فً العقوباتمحمد طاٌس الجمٌل259ً

الجامعة األردنٌةعدنان العساف. د2007باب الصلوات المسنونة-من الطهارة (شرح صفوة الزبد)تحقٌق عبد الرحمن جاسم الكندري260

لبنان-كلٌة اآلدابمحمود هرموش. د2001مراعاة نتائج التصرفات فً التشرٌع اإلسالمًعبد الرحمن معمر سنوس261ً

جامعة أم درمانعثمان مٌرغنً علً بالل. د2005مقارنة بٌن شرحً األصفهانً والقرافً للمحصول فً مباحث العمومعبد الخالق نتوف262

الجامعة األردنٌةعبد المعز حرٌز. د2004المصلحة وعالقتها بالنص تفسٌراً وتأثٌراًعبد هللا قوٌدر263

جامعة آل البٌتمحمد علً سمٌران. د2003منهج الحسن بن أمد الجالل واختٌاراته الفقهٌةعبد الباسط عبده ردمان264

الجامعة األردنٌةعبد هللا الكٌالنً. د2001الرخصة وعالقتها باألحكام واألدلة الشرعٌةعبد الرحمن أحمد خلٌل تٌلخ265

بٌروت-كلٌة اإلمام األوزاعًإبراهٌم أدهم. د2012ضوابطه الشرعٌة، آثاره الطبٌة-تنظٌم النسل محمد ربٌع عمر ناصر266

الٌمن-جامعة العلوم والتكنولوجٌاكامل الراوي. د2004الخمر بٌن الشرٌعة والقانونحفصة مولود مراد الراوي267

بٌروت-كلٌة اإلمام األوزاعًفوزي أدهم. د2005أصول التقاضً فً المعامالت المدنٌةمحمد محفوظ الخزنوي268

جامعة دمشقصالح العلً. د2004الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجً فً الفقه والقانونصالحة عثمان269

جامعة بٌروت اإلسالمٌةفوزي أدهم. د2006مسؤولٌة الوكٌل فً عقد الوكالةثائر محمد مطره ج270ً

جامعة دمشقمحمد نجدات المحمد.دم2016المختلف فً الفقه بٌن أبً حنٌفة وأصحابه إٌمان الناصر271

جامعة دمشقمحمد حسان عوض. د2009شرح الوقاٌةطلحة عروان272ً

جامعة دمشقمحمد حسان عوض. د2016شرح منظومة عقود رسم المفتً للعالمة خاتمة المحققٌن ابن عابدٌنعالء صالح الدٌن273

جامعة دمشقتٌسٌر أبو خشرٌف. د2016موجبات التعزٌر فً الحدود والجناٌة فً الفقه الجنائً اإلسالمًمحمود الجمعة274

جامعة دمشقعبد المنعم السقا. د2017التحقٌق فً شرح المنتخبفاطمة صالح275

جامعة دمشقغٌداء المصري.د2014تخصٌص القٌاسأسماء حداد276

جامعة دمشقغٌداء المصري.د2017ضوابط القلٌل وآثاره فً الفقه اإلسالمًرٌم طبق277

جامعة دمشقأٌمن أبو العٌال. د.م.محمد توفٌق رمضان، م. دما سكت عنه قانون األحوال الشخصٌة فً مسائل فرق الزواجلبابة خادم السروج278ً

جامعة دمشقتٌسٌر الناعس. د2019المشاركة باألصول االستعمالٌة فً الفقه اإلسالمًعمر نور الدٌن279

جامعة دمشقعبد العزٌز حاجً. د2019كشف القناع عن متن وشرح أبً شجاعمحمد رشٌد نور الدٌن280

جامعة دمشقأحمد حسن. د2019الوكٌل القضائًمحمد ربٌع ناصر281

جامعة دمشقحسن الجمعة. د2018عناصر المسؤولٌة فً الفقه الجنائًعبد هللا بوش282ً

جامعة دمشقغٌداء المصري.د2019داللة اإلشارة عند األصولٌٌن وفقهاء القانون الوضعًعبد الرحمن خوجة283

جامعة دمشقعبد المنعم السقا. د.م.أحمد حسن، م. د2018صندوق النفقة فً األحوال الشخصٌةدنٌا عجاج الكردي284

جامعة دمشقنسٌبة البغا. د2019ضوابط االحتفال فً الفقه اإلسالمًآمنة المال285

جامعة دمشقأحمد حسن. د2018استدراكات المنهاج للنووي على المحرر للرافعً فً الزواج والطالقرشاد أبو حاتم286

جامعة دمشقمحمد حسان عوض. د2019حماٌة حقوق الزوجة فً الفقه اإلسالمًإقبال العبود287

جامعة دمشقمحمد نجدات المحمد. د2018التفرٌق بٌن الزوجٌن للغٌبة والسفرٌاسٌن شامٌة288

جامعة دمشقغٌداء المصري. د2020التداخل فً العباداتشذى عوٌجان289

اص األصولٌةباسم رباح رضا290 جامعة دمشقمحمد حسان عوض. د2020آراء الجصَّ

جامعة دمشقحسن الجمعة. د2019الحكم التعبدي وأثره فً الفقه اإلسالمًمحمد جمال بادنجك291ً

جامعة دمشقحمزة حمزة. د2020زوال المحل وأثره فً العقوبة حال تعدد الجرٌمةمحمد القاض292ً

جامعة دمشقمحمد الحسن البغا. د2020المسائل األصولٌة لإلمام الشافعًٌوسف العفش293

جامعة دمشقمحمد حسان عوض. د2014المحرر من اآلراء فً تعلٌق الطالق باإلبراءهدى شٌخ العشرة294

جامعة دمشقمحمد نجدات المحمد. د2020اختٌارات الكاسانً فً عقود المعاوضاتمحمد عطا عزٌزة295

جامعة دمشقتٌسٌر أبو خشرٌف. د2020تفردات الكمال بن الهمام فً الطهارة والصالةمحمود كرزون296

جامعة دمشقتٌسٌر أبو خشرٌف. د2020منهج العالمة مصطفى الزرقا فً فقه النوازلصفاء شربك297

جامعة دمشقأحمد حسن. د2021الصلح عن الدٌون وتطبٌقاته المعاصرة فً الفقهعبد هللا شٌخ حسٌن298

جامعة دمشقعبد الرحمن السعدي. د2021العمل بالظن فً المعامالت المالٌةعالء شامٌة299

جامعة دمشقمحمد الخلف. د2021أراضً اإلصالح الزراعً فً الفقه اإلسالمًعماد حورٌة300

جامعة دمشقمحمد الحسن البغا. د2021القواعد األصولٌة المختلف فٌها فً دالالت األلفاظ عند الحنفٌةعبد هللا الرشٌد301

جامعة دمشقمحمد حسان عوض. د2016تفردات المذهب المالكً فً فرق النكاحالزبٌر معتوق302

جامعة دمشقحمزة حمزة. د2013أثر الواقع فً استنباط الحكم الشرعًعبد الحمٌد أبو بكر303

جامعة دمشقغٌداء المصري. د2013أحكام الحضانةأدٌبة الحاٌك304

جامعة دمشقمحمد خالد المتنهً. د2016النهاٌة فً شرح الهداٌةمحمد خالد كراد305

جامعة دمشقحسٌن قاسم. د2018در الغمامة فً در الطٌلسان والعذبة والعمامةتامر علً محمد306

جامعة دمشقأحمد اللدن. د2006المنهج األصولً لإلمام القرطبًعلً فٌصل الشدة312

جامعة دمشقوهبة الزحٌلً. د1996األوراق النقدٌة فً الفقه اإلسالمًأحمد حسن307

جامعة دمشقأحمد حسن. د2016معالجة الدٌون المتعثرة فً الفقه اإلسالمًأحمد الحسٌن308

جامعة دمشقمصطفى البغا. د1999عقد المضاربة وتوظٌف األموالبرهان الشاعر309

جامعة دمشقمحمد نجدات المحمد. د2016المختلف فً الفقه بٌن أبً حنٌفة وأصحابه ألبً اللٌث السمرقنديإٌمان الناصر310

جامعة دمشقمحمد نجدات المحمد. د2016اإلتحاف ببٌان أحكام إجارة األوقافمحمد الهواري311

جامعة دمشقمحمد حسان عوض. د2021تفردات الكمال بن الهمام فً األحوال الشخصٌةعبد هللا األمٌر شغالة313

جامعة دمشقمحمد الخلف. د2021تفردات الكمال بن الهمام فً المعامالتحسن الخمٌس314

جامعة دمشقمحمد حسان عوض. د2021نفً الضرر فً الحقوق الزوجٌةهٌثم الخطٌب315

جامعة دمشقغٌداء المصري. د2021الرؤٌة البصرٌة وأثرها فً الفقه اإلسالمًفاطمة الحمص316ً

جامعة القاهرةمصطفى زٌد.د-سد الذرائع فً الشرٌعة اإلسالمٌةمحمد هشام برهان317ً

جامعة دمشقمحمد توفٌق رمضان.دفنون الرٌاضة واأللعاب وأحكامها فً الشرٌعة اإلسالمٌةمحمد سعٌد بسمار318

بٌروت-معهد الدعوة الجامعًأحمد حسن.د2014شرح مجمع البحرٌن وملتقى النٌرٌنمحمد سالم مٌرته319ً

الجامعة األردنٌةمحمد عثمان اشبٌر.د1996أثر الفسق فً األحكام الشرعٌةإٌمان جاد هللا320

جامعة دمشقمحمد توفٌق رمضان.د2002العملٌات الجراحٌة التجمٌلٌةأسامة صباغ321

جامعة الجزائرسعاد سطحً.د2006المعارضة فً األحكام الغٌبٌةأحمد رباج322

جامعة دمشقمحمد الحسن البغا. د2021المسائل المختلف فٌها بً الهٌتمً والرملً فً شرح المنهاج فً كتاب البٌوععمار عٌنٌه323

جامعة دمشقمحمد توفٌق رمضان.د-منهج الدكتور محمد سعٌد روضان البوطً فً القضاٌا الفقهٌة المعاصرةإٌمان نابلس324ً

جامعة دمشقمحمد الحسن البغا.د2015االكتناز فً الفقه اإلسالمًضٌاء الدٌن خلٌفة325

جامعة دمشقتٌسٌر أبوخشرٌف.د2017أثر الرخص الشرعٌة فً أحكام النزوحماهر الهندي326

جامعة دمشقهند الخولً.د2017الخطر وضوابطه فً الفقه اإلسالمًسلٌمان العل327ً

جامعة دمشقمحمد الخلف.د2021ضوابط رأس المال والربح فً شركتً العنان والمضاربةخلٌل الشقران328

جامعة دمشقمحمد الحسن البغا.د-مقاصد الشرٌعة فً العالقات الدولٌةعبد الحكٌم عبٌد329
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جامعة دمشقعبد الرحمن السعدي.دم2021حلبة المجلً وبغٌة المهتدي شرح منٌة المصلً وغنٌة المبتديحسٌن شٌخ جاسم332

جامعة دمشقأحمد الحسن.دم2021آثار الدٌن على الفرد والمجتمع فً االقتصاد اإلسالمًغٌداء طالو333
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جامعة دمشقمحمد نجدات المحمد.دم2022حلبة المجلً وبغٌة المهتدي شرح منٌة المصلً وغنٌة المبتديعبدهللا الخضر335
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