موضوعات البحث للطالب يف الفصل الدراسي الثاني 1441هــ

املقرر
أستاذ املقرر

م رقم الطالب

مشروع حبثي ( 549قخص) الشعبة رقم ()57654
د.متويل عبد املؤمن حممد املرسي

اسم الطالب
ناصر بن سعد بن فهد السبيعي

1

438105136

2

 438105208علي بن عبدالعزيز بن محمد بوصالح

3

 438105378محمد بن علي بن عبدهللا اليابس

4

438105380

تركي بن عبدهللا بن مبارك الزايد

5

 438105386محمد بن ابراهيم بن محمد العمري

6

 438106267أحمد بن سعد بن سعود الحربي

7

 439105458عبدهللا بن علي بن عبدالعزيز العضاض

8

439105462

وليد بن عبد الرحمن بن محمد الحمودي

9

439105470

براك بن مطلق بن براك النخيش

10

439105592

عبداإلله بن عبدهللا بن معيش العتيبي

11

 439105703عبدهللا بن عبد العزيز عبدالرحمن الشيحه

12

 439105726عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري
عبد العزيز بن ماجد بن جازي العتيبي

13

439105789

14

 439105800ماجد بن فهد بن مقحم العتيبي

15

 439105804عبد هللا خلف مطلق الشمري

16

 439105814وائل محمد عبدهللا العنزي

17

 439106102فيصل بن سعد بن علي الشدي

18

 439106136عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن الوطبان

19

 439106202محمد بن عبدهللا بن محمد الدوسري

املوضوع
عقد املراحبة املصرفية

اختصاصات قاضي التنفيذ
يف النظام القانوني السعودي
شركة الشخص الواحد
(دراسة مقارنة)

إثبات العقد االلكرتوني
(دراسة مقارنة)

اآلثار القانونية املرتتبة على تسجيل العالمة
التجارية يف النظام السعودي
مبدأ احللول يف التأمني
ً
وفقا للنظام القانوني السعودي

قسمة املنافع يف امللكية على الشيوع

اآلثار القانونية املرتتبة على عقد االمتياز التجاري
ً
"الفرنشايز" وفقا للنظام السعودي
ً
حقوق املستأجر وفقا لنظام اإلجيار التمويلي
يف اململكة العربية السعودية
االكتتاب يف األوراق املالية
يف النظام السعودي

الدعوى اجلماعية يف ضوء منازعات األوراق املالية
يف النظام القانوني السعودي
شركة السوق املالية يف النظام السعودي

األحكام القانونية لتعديل رأمسال شركة املساهمة
يف النظام السعودي
حوكمة الشركات من الوجهة القانونية
احلماية القانونية للعالمة التجارية
يف النظام القانوني السعودي

شراء شركة املساهمة ألسهمها (دراسة مقارنة)
حقوق وواجبات أعضاء جملس إدارة شركة
املساهمة يف النظام السعودي

اإلطار القانوني ملسؤولية أعضاء جملس إدارة
الشركات املساهمة يف النظام السعودي

احلماية القانونية للمساهمني يف شركات املساهمة
ً
وفقا للنظام السعودي

