
1 
 

 
  



2 
 

 
 
 

 الدليل  
 إىل مؤلفات علوم القرآن الكري 

 
 
 
 
 
 

 حممد خري رمضان يوسف 
 
 
 
 

 اجلزء الثان 
 ( عنوان جديد 1000)

 
 
 
 هـ  1442
 
 



3 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

احلمد هلل على توفيقيه وتيسريه، والصالة والسالم على نبيه وخليله، وعلى آله وصحبه ومن 
 دعا بدعوته. 

( عنوان جديد مما مل يرد  1000" فيه )اجلزء الثاين من "الدليل إىل مؤلفات علوم القرآن الكرمي
. وفيه ما نشر من كتب أو يف اجلزء األول منه، ويف الكتب السابقة املصنفة يف املوضوع نفسه

   .هـ( 1442 - 1438نوقش من رسائل بني األعوام )
علوم القرآن الكرمي: مسرد وتعريف مبا نشر أو نوقش  "هي:  والكتب السابقة يف املوضوع نفسه  

اهلادي األمني إىل مؤلفات علوم  "جـ،    4"  من كتب ورسائل علمية يف علوم القرآن والتفسري
 . "املرشد األمني إىل علوم الكتاب املبني"القرآن الكرمي"، 

الثاين   أقل  ويف هذا اجلزء  املوضوعات وصار  التصنيف يف  ، وضمت كثري من  اًل تفصي  ُضغط 
هلا، وقد كان هذا أيسر يل، وأبعد من الوقوع يف اخلطأ، حيث ال أرى أمامي  و الفروع إىل أص
 سوى العناوين. 

 واحلمد هلل رب ِّ العاملني.
 

 حممد خري يوسف
 إستانبول

 م  2021هـ،  1442رجب 
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 علوم القرآن الكري 
 

  علوم القرآن الكري )عام وخاص(
 

فوزي حممد   / أقوال اإلمام جعفر بن حممد الصادق يف التفسري وعلوم القرآن: مجًعا ودراسة
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنصورة: جامعة األزهر،  -إمساعيل.

 
حبوث املؤمتر العاملي الرابع للباحثني يف القرآن الكري وعلومه يف موضوع املصطلح القرآن  

 (.ص 1126مج ) 2 ،؟م 2017 هـ؟، 1438املغرب: د. ن،  -. وعالقته مبختلف العلوم
 م.  2017أبريل  15-14-13هـ، املوافق  1438رجب  17- 16-15أايم 
 

 1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،    -هشام طاهريحممد    /التبيان يف أنواع علوم القرآن
 . م 2020هـ، 
 

املنصـــــــــــــورة: دار اللؤلؤة،   -عبدالقادر حممد املعتصـــــــــــــم د ان.  /تذكرة وبيان من علوم القرآن
 م؟ 2021هـ،   1442

 
احلسن    /لعلوم القرآن وأصول التفسري، مع األسئلة والتدريبات التطبيقيةالتسهيل املشجر  

 م.  2020هـ،  1441املدينة املنورة؟: املؤلف،  -حممد األمني الشنقيطي.
 مع نظم "هبة املنان يف علوم القرآن"/ شفيع بن امل ان الشنقيطي. 

 
الرايض: دار كنوز    -.فاطمة بنت حممد املكاوينتطبيقات منهجية يف الدراسات القرآنية/  

 م. 2020هـ،  1442إشبيليا، 
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القرآن"هتذيب   علوم  يف  للسيوطي/  اإلتقان  عليه  "  وعلق  حممد  اختصره  الدين  صالح 
 م.   2020هـ،  1442القاهرة: دار الصفوة،  -.يوسف

 
والتفسري  القرآن  علوم  يف  الصعيدي  املتعال  عبد  الشيخ  وتقوي  :جهود  صاحل    /عرض 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441عم ان: اجلامعة األردنية،  -السهيل.
 

 م.  2020هـ،    1442الرايض: دار التدمرية،    -.الزهراء بنت حممد التوجيريدراسات قرآنية/  
 

هـ،   1442 -  1441حممد خري رمضان يوسف،    / الدليل إىل مؤلفات علوم القرآن الكري
 إلكرتوين(.... )كتاب 2 - 1جـ م،  2021 - 2020

 
العراقية/   اجلامعات  يف  القرآنية  واألطاريح  الرسائل  اجلبوري.دليل  حيدر كاظم    - إعداد 

 م. 2020هـ،  1441العراق: دار القرآن الكرمي، العتبة احلسينية، 
 ( رسالة وأطروحة. 2681حيتوي على )

 
هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -أسل حيىي العمر.  /دليل مواضيع القرآن الكري

 مج. 3م،  2020
 النص ابللغتني العربية واإلجنليزية.

 
م،   2018،  هـ  1439،  عبدالرحيم ماهرور القرآن ابملغرب: بداية مشرقة وهناية حمرقة/  د  

 )الرابط: دار السالم(. ص.  91
 

سعيد    /دراسة منهجية مقارنة:  اجلامع  من خالل كتاباإلمام ابن بركة    علوم القرآن عند
 ص. 173، م 2020هـ،  1441بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر،  -بن راشد الصو ايف.
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علوم القرآن يف تفسري اخلطيب الشربيين "السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معان 
مكة املكرمة:    -فاطمة بنت جربان القحطاين.  /كالم ربنا احلكيم اخلبري" وأثرها يف تفسريه

 مج )دكتوراه(.  2م،  2021هـ،   1442جامعة أم القرى، 
 

  1441مكة املكرمة: املؤلف،    -.عبدالرحيم بن عبدالرمحن إِّْيدِّي  /ة جمموعة املنظومات العلمي
 م.  2020هـ، 

 ا. نظم لبعض املسائل اليت تتعلق ابلقرآن الكرمي وقراءاته تيسرياً حلفظ املسائل واختصاراً هل
 

 م 2020هـ،    1441أربيل: املؤلف،    -.3ط  -غامن قدوري احلمد.  / حماضرات يف علوم القرآن
 

، أتريخ املقدمة عبدالرمحن بن عبدهللا السحيم  /مسائل يف علوم القرآن هتم الدعاة واملناظرين
 ص. 260هـ،   1442

 هـ. 29/5/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

فواز منصر سامل    / وعلوم احلديث: دراسة وصفية حتليلية  املسائل املشرتكة بني علوم القرآن
 م. 2020هـ،  1441مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -.الشاووش
 هـ. 1440اجلامعة اإلسالمية،  -رسالة دكتوراه  :األصل

 
كربالء: العتبة العباسية: دار الكفيل،    -أمحد احلسيين األشكوري.   /معجم املؤلفات القرآنية

 جـ.  3م،  2018هـ،  1440
 

اإلسكندرية:    -، ماجدة سليمان.هويدا زغلولل،  الشحات السيد زغلو   / (1)  من علوم القرآن
 م.  2020هـ،  1442، دار املعرفة اجلامعية
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حتقيق أمحد بن هـ(؛    1367حممد عبدالعظيم الزرقاين )ت  مناهل العرفان يف علوم القرآن/  
 م. 2017هـ،  1438القاهرة: دار احلديث،  -علي.
 

القرآن علوم  يف  األفنان  قطوف  األزهري.  /منظومة  رمضان  اخلزانة    -عبدالرمحن  القاهرة: 
 م. 2020هـ،  1442األزهرية، 

السيوطي مع زايدات ابن عقيلة يف الزايدة  وهي ألفية يف علوم القرآن حوت اإلتقان للحافظ  
 واإلحسان وزايدات املعاصرين من علماء التفسري وعلوم القرآن.

 
القر  للدراسات  معرفية  منهجية  عبادي.  /نيةٱحنو  للعلماء،    -أمحد  احملمدية  الرابطة  الرابط: 

 (. 60)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441
 

إنزاله على سبعة   القرآن وبيان  إنزال  التفسري وكيفية  التكلم على مبادئ  هذه رسالة يف 
القرآن/   إعجاز  وجه  وبيان  )ت  أحرف  اخلضري  مصطفى  بن  حتقيق   1287حممد  هـ(؛ 

 م. 2020هـ،  1441مصر،  -عبداحلميد بسيوين الزغيب. 
 

ر البيضاء: مطبعة النجاح  الدا  -أمحد بن حممد العمراين.  /ورقات علمية يف الدراسات القرآنية
 . ص 400م،  2017هـ،  1438، اجلديدة

 
 املصاحف

 
 فيها  دراساتو  املصاحف

 

 1442إستانبول: مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية،    -.املصحف الشريف
 م.  2020هـ، 

   .1نسخة مكتبة متحف طوبقايب سرايي املدينة رقم 
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مها    /هـ( يف رسم املصحف الشريف وضبطه: مجًعا ودراسة  496اختيارات ابن جناح )ت  
الش   -بنت عبدهللا اهلدب. املنورة: جامعة طيبة، كرسي  يخ يوسف عبداللطيف مجيل  املدينة 

 م. 2020هـ،  1442للقراءات، 
 )هو أبو داود سليمان بن جناح األندلسي( 

 هـ  1435جامعة اإلمام،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

أو املبسط يف علم الرسم والضبط برواية   ،التعميم والتعليل يف رسم وضبط كلمات التنزيل
)طنجة:  ص    355م،    2019،  هـ  1440اندية حممد كبري  مصحف املغاربة/    : ورش عن انفع

 مطبعة اسبارطيل(. 
: ختمة مباركة من سورة الفاحتة إىل سورة الناس مرفقة بتعليالت القراءات األربعة أدىن العنوان

 . عشر
 

مجع وترتيب عبدالرازق    /ن مسعود رضي هللا عنه منهمجع املصحف وحقيقة موقف عبدهللا ب
 ص 200، م 2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد للنشر،  -.بن حممد البكري

 
الكري: حبوث حمكمة القرآن  املعرفة،    -حترير حممد زكي خضر.  /حوسبة  عم ان: دار كنوز 

 م؟  2020هـ،  1441
 

، الشهري إبراهيم بن أمحد املارغيندليل احلريان على مورد الظمآن يف فين الرسم والضبط/  
 ص. 304، م 2020هـ،  1441، حتقيق زكراي عمريات هـ(؛  1349)ت  ابخلر از

الباقي من قراءات  الظمآن يف رسم  بتكميل مورد  ن على اإلعالن  تنبيه اخلال  للمارغين:  يليه 
 عاشر. األئمة األعيان البن 

 هـ(. 718ومنظومة "مورد الظمآن" لشيخ القراء حممد بن حممد بن إبراهيم اخلر از )ت 
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 1442اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،    - أماين حممد عاشور.  /السَّْبط يف الرسم والضبط 
 م.  2020هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق   899أليب عبدهللا حممد بن عبدهللا التنسي )ت    /الطراز يف شرح ضبط اخلراز
  1441املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،    -أمحد بن أمحد شرشال.

 م؟  2020هـ؟، 
 هـ( 1420)لعله طبعة جديدة، صدرت الطبعة األوىل عام 

بط) ــ  ليت هي الفتح والضــــــــــــــم وهو علم يُعرف ـبه ـما ـيدل على عوارض احلرف، ا  ،يف فن الضــــــــــــ
 (.الشكل :والس كون والكسر والشد  واملد  وحنو ذلك، ويرادف الضبط

 
الرابط: الرابطة    -عبدالرمحن بن عبدالسالم نبولسي.  / العلل البينة يف وجه حذف األلف اللينة

 ص. 113م،  2019هـ،  1441احملمدية للعلماء، 
 )مثل: الرمحن(

 
مح ْ العل   شرح  املوسوم  املرابط  وماملس  لة  م  نظم  األ:  بوبكر  سيدى  بن  ميين  عبدالرمحن 
نواكشوط: دار   -.، املشهور حبملة املسومي يف رسم املصحف الشريفمسمي اللمتوناأل

 م. 2019هـ،  1440اإلسراء، 
يليه: فتح اجمليد شرح محلة املرابط حممد أحيد/ حممد املختار بن الدخوة بن سيدا حممد آل  

 املرابط الطالب. 
 

  / ن الكري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبيةآ فتح العليم يف رسم وضبط القر 
 م. 2018هـ،  1439،  املدينة املنورة: مكتبة امليمنة -آمنة حممد عبدالفتاح.
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بني طبعيت مكتبة    (هـ   643ت  )ىل كشف العقيلة لعلم الدين السخاوي  إ كتاب الوسيلة  
الرابط: الرابطة    -حممد اإلدريسي الطاهري.  /الرشد ابلرايض، ودار الصحابة للرتاث بطنطا 

 (.82)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -م. 2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 

هـ(، وهو   590لقاسم بن فريه الشاطيب )ت  ملؤلفه ا  عقيلة أتراب القصائد يف أسىن القصائد)
 ( يف رسم املصاحف

 ـ(. ه 643 ت ، علم الدين علي بن حممد السخاويملؤلفه  ىل كشف العقيلة إالوسيلة )
 

الكويت: دار   -أمحد حممد أبو زيتحار. /لطائف البيان يف رسم القرآن: شرح مورد الظمآن 
 ق.  2م،  2020هـ،  1441الظاهرية، 

 م. 1953املقرر يف معهد القراءات يف اجلامع األزهر سنة 
 

املصاحف اليت بني أيدينا: هذه هي قصة تدوين كتاب هللا منذ نزول الوحي وحىت عصر  
التارخيية تكوين بريطانيا: مركز    -هشام أمحد موصلي.  /اإلنرتنت: نظرة عصرية لألحداث 

 هـ. 1439دراسات والنشر، لل 
 

اعتىن به أمحد وسام    / املصاحف املخطوطة املنسوبة إىل عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب
 ص.  42م،  2020هـ،  1442مركز شاكر لألحباث والنشر،  -.2ط -شاكر.

 
معني الطالب على رسم الكتاب: شرح نظم نصرة الكتاب وما التحق هبا من األبواب 

  ، أتليف عبدالعزيز خياطيمد التهامي بن الطيب املسيفي الغريف، برواية ورش عن انفع /  حمل
 )الدار البيضاء: مطبعة اجلوهر(.ص.  331م،  2018، هـ 1439

 
  / شرح على رسم الطالب عبدهللا :التابعنيمعني القارئني على معرفة رسم الصحابة وضبط 

نواكشوط: دار اإلسراء،    -حممد أحيد بن حممد العلوي؛ تصحيح وتعليق ابنه حممد حمفوظ.
 م. 2019هـ،  1441
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السابع   القرن  هناية  إىل  التدوين  بداية عصر  املصحف من  علم رسم  املؤلفني يف  مناهج 

 1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    - ابتهال بنت حسن عزوز.  /اهلجري: دراسة مقارنة
 م.  2020هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق    1238 )ت  يتحممد غوث بن انصر الدين األركا  /نثر املرجان يف رسم نظم القرآن
 مج. 16م،  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -خالد حسن أبو اجلود.

 
القرآن الرسم  الصويت واخلطي يف  األنصاري.  /النسقان  السعيد  الدوحة: جامعة    -ابتهال 

 (.م )ماجستري 2018هـ،  1439قطر، 
 

  -غامن قدوري احلمد.  /النقوش القرآنية املبكرة: دراسة يف الداللة التارخيية والظواهر الكتابية
 ص. 10م،  2020هـ،  1441؟: املؤلف، 

 
 واألجزاء  والسور اآلايت

 

اندي   /دلة من انظمة الزهر والفرائد احلسـانذكر األمع :  نآ القر  يآ  وضـح البيان يف عد   أ
 م. 2017هـ،  1438مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -.حداد القط

 
 708)ت    بن الزبري الغرانطي  يب جعفر أمحد بن إبراهيمأل  /الربهان يف ترتيب سور القرآن

 م.  2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف،  -حممد شعباين.هـ(؛ حتقيق 
 

أليب بكر   /الربهان والدليل من خواص سور التنزيل وما يف قراءهتا يف النوم من بديع التأويل
  - هـ(؛ حتقيق عبدالرحيم اإلمساعيلي. 750بن منظور القيسي اإلشبيلي )ت حممد بن عبيدهللا  

 م.  2021هـ،  1442، ، النشر الرقميالقاهرة: معهد املخطوطات العربية
 القرآن الكرمي()يف خواص سور 
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الشريف/   املصحف  بسور  التعريف  عبدالعزيز  بطاقات  بن  حممد  وترتيب  عمر  بن  مجع 

 ص. 402، م 2019هـ،  1440جدة: مجعية حتفيظ القرآن الكرمي،  -نصيف.
 

أليب القاسم عمر بن   /عدد سور القرآن وآايته وكلماته وحروفه وتلخيص مكيه من مدنيه
املنصورة:    -هـ(؛ حتقيق خالد حسن أبو اجلود.  400حممد بن عبدالكايف النيسابوري )ت حنو  

 م؟  2021هـ،  1442دار اللؤلؤة، 
 

مني بني املغاربة واملشارقة   فلسفة التقسيم يف القرآن الكري: سراج املسن دين وعمدة املقس  
واملصريني/   واألفارقة  ابن كثري،    -الدسوقي كحيلة.  حممدوالشناقطة  دار  بريوت:  دمشق؛ 

 م. 2020هـ،  1442
 )تقسيم األجزاء واألحزاب والسور واآلايت(

 
  ئ نظم شهاب الدين أمحد بن علي الصويف املقر   / قصيدة يف عدد آي سور القرآن الكري

؛  الناشر املتميز دار  الرايض:    -ضبط وحتقيق ممدوح بن تركي القحطاين.هـ(؛    476)ت    احلنبلي
 م؟  2020هـ،  1442، دار النصيحةاملدينة املنورة: 

 
الفواصل علم  يف  الفاصل  القاضي.  /املوجز  عبدالغين  السالم،   -عبدالفتاح  دار  القاهرة: 

 . (حتقيق البيان يف املختلف فيه من آي القرآن :رجوزة املتويلألشرح ) م. 2020هـ،  1441
 

 .  حممد بن أمحد األنصاري /القول يف التحزيب والتعاهدهداية األماجد إىل خالصة 
 هـ(. 1441)كتاب إلكرتوين، رأيته يف ذي القعدة 

 
 بيًتا.  38ص،  2سامي بن حممد الفقيه،  /ايقوتة البيان يف نظم سور القرآن
 م( 2020هـ،  1441)رأيتها يف الشابكة أواخر شعبان 
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 النزول  أسباب
 

 505جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /يف أسباب النزول  لباب النقول
م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -أمحد عبدالشايف.  ههـ(؛ ضبطه وصحح

 ص. 224
 

 القرآنية األلفاظ
 ( واجلوانب اللغوية االشتقاق  يشمل)

 

 يف القرآن األلفاظ ودالالهتا
 
  - أمحد عبدالاله سيد زوكي.  /دراسة داللية:  ن الكريآ القر   نفاق يف لفاظ الدالة على اإلاأل

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 
القاهرة:   -عادل حممد عبداجلواد.  /  دراسة داللية:  ن الكريآ القر   لفاظ الشكوى والعتاب يف أ

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
 
ــوعيةالقرآن الكرييتاء يف اإل ــطلحية موضــــ ــة مصــــ  -.عبدهللا العازميبن ســــــــلطان   /: دراســــ

 م. 2021هـ،  1442الكويت: دار الظاهرية، 
 (ومشتقاهتا، للكشف عن دالالهتا ومعانيها يف سياقاهتا املختلفة "اإليتاء"لفظة  حبث فيه)
 

املعانتصاقب األ لتصاقب  القر   دراسة يف :  لفاظ  الكريآ جذور كلمات  حممد حممود   /ن 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  14380املنصورة: جامعة األزهر،  -فتوح.

 االنسجام، واالتساق، واملناسبة، واملشاكلة. من مرادفات مصطلح املصاقبة: 
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الكري: القرآن  يف  الداليل  وأثرمها  والرتقيق  تطبيقية  التفخيم  نظرية  النور    :دراسة  سورة 

البلوشية.بي  صُ   /اأمنوذجً  عبدالرشيد  بنت  الضامري،    -ة  مكتبة  ُعمان:  هـ،   1440السيب، 
 ص. 395م،  2019

 
حتليلية دراسة  الرازي:  الفخر  تفسري  يف  األحكام  على  األلفاظ  مبارك    /دالالت  منرية 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -ضرابح.
 

القر   ى وحسب(أ)ر   دالالت السياق  اللغو   آنبني  تطبيقية إدراسة  ي:  والسياق  حصائية 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أرزاق عيد حممد. /مقارنة

 
الداليل  اإل  الفكر  املهدو عند  لفوائد كتاب  "كتابه    يف   هـ(  440ت  )  يمام  التحصيل 

هـ،    1438: جامعة األزهر،  الزقازيق  -موسى السيد البيه. ل"/  التفصيل اجلامع لعلوم التنزي
 (. دكتوراهم ) 2017

 
هـ،    1441القاهرة: دار هنضة مصر،    - .داود  حممد  حممد  /كلمات القرآن والتطور الداليل

 ص. 305م،  2020
 

مكة املكرمة:    -آمنة مصبح القايدي.  /املتجاورات يف تذييالت القرآن الكري: مقاربة داللية 
 م )األصل: رسالة جامعية(.  2020هـ،  1442دار طيبة اخلضراء، 

 
  -شيماء محزة جرب.  /املفسرين والفقهاءملعان املرددة يف القرآن الكري وآليات ترجيحها بني  ا

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441كربالء: جامعة كربالء، 
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إىل التفسري والفهم    ، حاولت الباحثة أن تتوصل من خالله )املعاين املرددة( مصطلح مستحدث 
ن والفقهاء يف بياهنم  و الصحيح للمفردة القرآنية عن طريق ما سبق من ضوابط وضعها املفسر 

 . ملفردةهلذه ا
 

 واإلعجاز الصويت األصوات
 

 

  " الكشف عن وجوه القراءات"ة والثقل للقراءات القرآنية السبع يف كتاب  االحتجاج ابخلفَّ 
مسقط:    .البوسعيدي  سامل بن علي  دراسة صوتية صرفي ة /  : (هـ  437  -  355)للقيسي  

 م )رسالة جامعية(.  2018هـ،  1439جامعة السلطان قابوس، 
 

 )ت ي  براهيم بن عمر اجلعرب إسحاق  إ  أيبمام  االختيارات الصوتية والداللية واللهجية لل 
املعان  كتابه  يف   هـ(   732 األ  يف   كنز  التهان  مانشرح حرز  ودراسةمجعً :  ووجه  محد  أ   /ا 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة األزهر،  -.سليمان عبدالرمحن
 

  : اسورة الفاحتة واجلزء األول من سورة البقرة أمنوذجً   أزمان املدود والغنن يف القرآن العظيم: 
جامعة العلوم اإلسالمية  األردن:    -الزهيمي.  إسحاق بن سيف  دراسة صوتية حتليلية مقارنة / 

 م. )رسالة جامعية(.  2018هـ،  1439العاملية، 
 

 /نية احتجاجية صــــــوتية هلجية موثقةآ رية قر خذ:  الشــــــاذةنية آ صــــــوات يف القراءات القر األ
 م. 2017هـ،  1438عم ان: دار كنوز املعرفة،  -.براهيم احللوةإنوال 

 
القاهرة:   -.حممد دسوقي عليوة  /اإلعجاز الصويت يف القرآن الكري: دراسة تطبيقية حتليلية

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442جامعة القاهرة، 
 . من سورة النبأ إىل سورة الطارق
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يف اال الصويت  الكري   نسجام  منوذًجا/  القرآن  الكهف  سورة  هالل.:   - مسر سالمة حممد 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1440اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 

 
األ والرتكيبتقارب  املفردة  يف  القرآنية  القراءات  يف  وتباعدها  محيد   / صوات    عماد 
 م. 2020هـ،  1441قسنطينة: ألفا للواثئق،  -اخلزرجي.

 
والقراء: دراســة التوصــيف الصــويت لألصــوات املتوســطة واملختلف يف وصــفها بني اللغويني  

هــــــــــــــــــــ،  1442بنغازي: جامعة بنغازي،  -عبدالســـــالم حســـــني فر .  /وصــــفية حتليلية مقارنة
 م )ماجستري(.  2021

 
أسيوط: جامعة األزهر،   -أمحد زين الدين حممد.  / صرفية  دراسة صوتية وبنيوية  : جزء تبارك
 (.ماجستريم ) 2017هـ،  1438

 
أسيوط: جامعة األزهر،   -أمحد عبدالفتاح أبو زيد.  /عالم  عبدالعزيز اجلهود الصوتية للدكتور  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440
 

الصوتية والداللية يف  الورغم  الدراسة  ابن عرفة  عاطف غريب   / هـ(  803  )تي  تفسري 
 (. ماجستريم ) 2017هـ،  1438: جامعة األزهر، الزقازيق -برايب.

 
  يف   صناعة التجويد"  "اجلامع املفيد يف   كتابه  يف   يعند زين الدين السنهور   الدرس الصويت 

هـ،   1438القاهرة: جامعة األزهر،    -رندا عبدالفتاح حممد.   /ضوء علم الصوتيات احلديث
 م )ماجستري(. 2017
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  هـ(   880  )ت  وابن التمجيد  هـ(   1195  )تي  حاشية القونو   يف   والداليل   الدرس الصويت 
 /ضوء علم اللغة احلديث  دراسة موازنة يف :  هـ(  685  )تي  مام البيضاو على تفسري اإل

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،   -حممود إبراهيم حممد علي.
 

عبدالتواب مرسي    /ورة احلديد يف ضوء الدرس اللغوي احلديثسالدرس الصويت والداليل يف  
 م. 2020هـ،  1442، مكتبة اآلداب  القاهرة: -.األكرت 

 
مد عبداحلق بن شاه " حملكليل على مدارك التنزيل اإل "كتاب    يف   والداليل  الدرس الصويت

هـ،    1438إيتاي البارود: جامعة األزهر،    -حممد مصطفى حبيبة.  / هـ(  1333  )تي  اهلند
 ماجستري(.م ) 2017

 
قسنطينة:   -راضية بن عربية. ا/  مالة منوذجً ظاهرة اإل  نية:آ الصوت اللغوي يف القراءات القر 

 . م 2019هـ،  1440، للواثئق ألفا

 
املدينة املنورة: جامعة طيبة، كرســـــي   -.علي بن عبدهللا القرين /الظواهر الصــــوتية يف جزء عمَّ 

 م. 2020هـ،  1442الشيخ يوسف عبداللطيف مجيل للقراءات، 
 

 ". نآ علوم القر  روايب حدائق الروح والرحيان يف "تفسري  الظواهر الصوتية والداللية يف 
 هـ،... 1438دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
ي  عبدهللا حممد بن عمر الراز   أليب  )التفسري الكبري(  كتاب مفاتيح الغيب  الفروق اللغوية يف 

األزهر،  : جامعة  أسيوط  -وفاء حسن سيد.  /دراسة حتليلية صوتية وداللية:  هـ(  606  )ت
 دكتوراه(. م ) 2018هـ،  1439
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: دراسة حتليلية  ستاذ الدكتور حممد حسن حسن جبلمؤلفات األ  يف   آنداء القر قضااي األ
م.يف ضوء علم األصوات/   م    2018هـ،    1439طنطا: جامعة طنطا،    - حازم حممد سال 

 )ماجستري(.  
 

هنار    /دراسة تطبيقية على ترتيل الشيخ احلصري  : من اإلعجاز الصويت يف سورة املمتحنة
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442القاهرة: جامعة األزهر،  -.حممد كامل

 
  -أمحد مجال حممد املهدي.  / دراسة تطبيقية حتليلية:  ن الكريآ القر   يف   عجاز الصويت من اإل

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 .خر سورة الضحىآىل إعلى من سورة األ

 ... وهكذا سور أخرى. 
 

،  نظم عبدهللا بن حممد بن املهدي األنصاري  /يف نظم خمارج احلروف وصفاهتا  النبعة الصوتية
 ص. )نسخة إلكرتونية(.  25هـ،  1441

 
  / دراسة صوتية وصفية حتليلية:  الداللة  ثره يف أو   قراءات سورة النساء  يف   يالنظام املقطع

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -اندية عيد فيوض.
 

 يف القرآن والقراءات والتفاسري  النحو

 )يشمل النحو والصرف إذا كاان مًعا(
 

النحاة من كتاب  آ االحتجاج ابلقر  اهلوامع يف "ن على ما منعه    "شرح مجع اجلوامع  مهع 
حنوية(:  هـ  911)ت    ي للسيوط ممدوح خضري.  / دراسة  األزهر،   -مروة  جامعة  القاهرة: 
 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440
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  -هنى عبداهلادي أمحد.  /حكام النحوية والصرفيةاأل  ثره يف أاالحتجاج برسم املصحف و 
 دكتوراه(. م ) 2017هـ،  1438جامعة األزهر، أسيوط: 

 
مراكش: جامعة    - زكرايء سلمان.  /أحكام النحو وأحكام النظم يف دالئل اإلعجاز للجرجان

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاضي عياض، 
 

الكري: دراسة حنوية داللية/   القرآن  الظلم والعدل يف  بناء اجلملة يف آايت  حممد  إطالة 
 م )دكتوراه(.   2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -عباس محدين.

 
 -عبداللطيف حممد اخلطيب.البحر احمليط أليب حيان النحوي: دراسة حنوية صرفية صوتية/  

 مج.  3م،  2021هـ،  1442 الكويت: مؤسسة دار البالغة،
 

دراسة :  كشافه  يف   هـ(  538  )تي  القاعدة النحوية عند الزخمشر   التعويل على املعىن يف 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440أسيوط: جامعة األزهر،  -أمساء سيد عبدالرمحن. /ومناقشة

 
  - .تقدمي عبدالكرمي محو /حممد متويل الشعراوياإلمام  يف تفسري    التفكري الصريف والنحوي

 ص.   192، م 2019هـ،  1440، للواثئق ألفاقسنطينة: 
 ( )هكذا كتب على الغالف: "تقدمي عبدالكرمي محو"؟

 
والنساءا عمران  آل  القرآنية يف سوريت  للقراءات  النحوي   -طه صالح خضر.  /لتوجيه 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  
 

النح  القرآن يف  التوجيه  للنص  القرآن"وي  التصرف اإلللفر    "معان  عرايب والقراءة  اء بني 
 (.ماجستريم )  2020هـ،    1441،  املنيا: جامعة املنيا  -محادة عبداحلكيم حممد سامل.  /القرآنية
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تيسري    "حترير اخلصاصة يف   كتاب  نية الواردة يف آ للقراءات القر   والصريف   يالتوجيه النحو 
القاهرة: جامعة    -فاطمة علي إبراهيم.  /ا ودراسةمجعً :  هـ(  749)ت    يالبن الورد  اخلالصة"
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440األزهر، 

 
الربود الضافية والعقود الصافية الكافلة  "  كتاب  نية يف آ التوجيهات النحوية للقراءات القر 

حممد    / هـ(  837)ت    بن حممد الصنعان   يالدين علجلمال  "  الثمانية وافية  ابملعان  للكافية
 (.ماجستريم ) 2018هـ،  1439: جامعة األزهر، الزقازيق -شكري السيد.

 
 )ت  عبدهللا بن الفخار  يبكتاب شرح اجلمل أل  نية يف آ التوجيهات النحوية للقراءات القر 

  1439جامعة األزهر،  القاهرة:    -فتحية عبدالفتاح السيد خضر.  /ا ودراسةمجعً :  هـ(  754
 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 

 -اجلابري منصـــــــــــوري.التوجيهات النحوية والداللية ملا اســــــــتشــــــــكل من الوقوف اهلبطية/  
 م )دكتوراه(. 2020هـ،  1441األغواط، اجلزائر: جامعة عمار ثليجي، 

ـــبة إىل حممـد بن أيب مجعـة اهلبطي)اهلبطـية   ــر العمـل  ـا على أنســــــــــــ هـل . وهـذه الوقوف اقتصــــــــــــ
 املغرب الكبري(

 
رجوزة  شرح األ التحفة املكية يف  كتاب  نية يف آ التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القر 

القاهرة:   -ورد حممود الطنطاوي.للمقري/    النحو والصرف  لفية ابن مالك يف أشرح  :  لفيةاأل
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة األزهر، 

 
القاهرة:   -عزيزة غازي السعدين.  /ضوء علم الصوتيات  الكري يف ن  آ القر   توكيد الفعل يف 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
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القرآن/ النص  النحوية يف  العالقات  العبادي.  مجالية  اجلديدة،    -ماجد  أمل  دار  دمشق: 
 م. 2020هـ،  1442

 
نزوى، ُعمان:    - احلارثية.  زوينة بنت علي  دراسة وصفية نقدية/  الدعوة إىل النحو القرآن: 

  م. 2017هـ،   1438جامعة نزوى، 
 

البصرة: جامعة    -وائل زكراي حيىي.  / الداللة النحوية يف آايت اإلميان والكفر يف القرآن الكري
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442البصرة، 

 
النحوية واملعىن يف  الكري و آ القر   كتب معان  الصناعة  السابع  أن  القرن  عاريبه حىت هناية 

هـ،    1438املنصورة: جامعة األزهر،    -سعد الذكي علي العرب.  /دراسة وموازنةي:  اهلجر 
 (. دكتوراهم ) 2017

 
  1442القاهرة: دار العال،    -انتصار ايسني حممود.  /اآلايت القرآنيةقواعد حنوية يف ظالل  

 م؟  2021هـ، 
 

 -حممود سليمان ايقوت.  / املبين للمجهول يف الدرس النحوي والتطبيق يف القرآن الكري
 م.  2020هـ،  1442بريوت: دار صادر، 

 
  "اللباب يف   كتابه  منها يف   هـ(   880)ت    يمام ابن عادل الدمشقمزاعم النحاة وموقف اإل

الكتاب" ودراسةعرضً :  علوم  عبدالباقي.  /ا  عبدالصمد  األزهر،  أسيوط  -عمر  جامعة   :
 (.ماجستريم ) 2018هـ،  1439

 
  -مبارك تريكي.  /دراسة صرفية حنوية داللية  : سورة البقرة أمنوذًجا: يف القرآن الكري  املصدر

 م.  2021هـ،  1442عم ان: مركز الكتاب األكادميي، 
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جامع البيان  "  تفسريه املسمى  يف   هـ(  310  )تي  مام الطرب عند اإل  يمعايري االختبار النحو 

أسيوط: جامعة األزهر،    -سامح حممد عبداحملسن.  /راسة ومناقشةآن": دالقر   آيعن أتويل  
 (. دكتوراهم ) 2017هـ،  1438

 
التفسري البسيط:  هـ( يف كتاب    468معايري االختيار النحوي والصريف عند الواحدي )ت  

 2021هـ،    1442أسيوط: جامعة األزهر،    - رضا نصر الدين مزيد.  / عرًضا ودراسة وحتليالً 
 م )دكتوراه(. 

 
مقومات الدراسة الصرفية والنحوية يف توجيه القراءات القرآنية عند ابن عادل الدمشقي 

  1441الفيوم: جامعة الفيوم،    -حممد رجب حسن.  /يف تفسريه اللباب يف علوم الكتاب
 م )دكتوراه(.  2019هـ، 
 

 . ن الكريآ القر  دائية للجملة االستفهامية يف املالمح األ
 هـ،... 1438دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
ي  وابن القاصح العذر   هـ(  665  )تي  شامة الدمشق   أيباملوافقات واملخالفات النحوية بني  

الشاطبية  يف   هـ(   801  )ت :  جرجا  -أمحد حممد عبيد.  /ا ودراسةعرضً :  شرحيهما على 
 (.ماجستريم ) 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
عرابه حىت هناية القرن اخلامس  إن و آ القر   مؤلفات معان  يف   هـ(  215  )ت  خفشحنو األ

  2018هـ،    1439: جامعة األزهر،  أسيوط  -حممد حسن خليفة.  /ا ومناقشةعرضً ي:  اهلجر 
 دكتوراه(. م )
 



23 
 

األلفية إىل  األمثلة  من  القرآن:  يِّْلدِّرم.  /النحو  سعيد  العلم،    -حممد  ابب  دار  إستانبول: 
 م. 2020هـ،  1442

 
اإلسكندرية: جامعة    -حمفوظ مسعود حممد.واو احلال معيارًا للربط النصي يف السور املكية/  

 (. دكتوراهم ) 2019هـ،   1440، اإلسكندرية
 

يوسف  :  دراسة حنوية داللية يف سور خمتارة  : وسائل توسيع اجلملة بني القرآن املكي واملدن
منوذًجا والكهف  والنساء  اخلواص.  /والقصص  هانئ  جامعة عني مشس،   -حممد  القاهرة: 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440
 

 يف القرآن والقراءات والتفاسري  اإلعراب

 

  548أثر اإلعراب يف توجيه املعىن يف كتاب "جممع البيان يف تفسري القرآن" للطربسي )ت  
م    2020هـ،    1442أسيوط: جامعة األزهر،    -تيسري انصر أبو زيد.هـ(: عرض ودراسة/  

 )دكتوراه(. 
 من أول الكتاب إىل آخر سورة الكهف. 

 
  كتاب   نية يف آ القراءات القر ضوء    عراب اللفظ الالحق الختالف قراءة السابق يف إاختالف  

اإل وتوجيهً عرضً :  هـ(  923  )ت  للقسطالن  شارات""لطائف  حنوايً ا  مصطفى   /ا  حممود 
 (. دكتوراه م ) 2017هـ،  1438جرجا: جامعة األزهر،  -حممد.

 
يف   عاريباأل من خالل كتابيهما  والزجاج  الفراء  بني  والضعيفة  القر إ  الراجحة  ن  آ عراب 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439: جامعة األزهر، القاهرة -السيد طلعت عواد. /الكري 
 
والفاسدة يف األ الضعيفة  الدمشق"  اللباب"  تفسري   عاريب  عادل  ودراسةمجعً ي:  البن   /ا 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -حسني عبد النيب سليمان. 
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 )تي  ندلس حيان األ   يبعاريب املردودة لفساد املعىن من خالل تفسري البحر احمليط ألاأل

هـ،    1439: جامعة األزهر،  جرجا  -الطاهر حممد أمني مكي.  /ا ودراسة عرضً :  هـ(  745
 (.ماجستريم ) 2018

 
دمشق: دار العصماء،    -عدانن حممد جبقجي.يف القرآن الكري/    الشرطيةإعراب اجلمل  

 م. 2020هـ،  1441
 

البقرة/   الفاحتة وحزب من سورة  علي بن حممد الزامل؛ اعتىن به مساعد بن إعراب سورة 
 م.  2020هـ،  1442الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -عبدهللا السلمان.

 
هـ(؛ وضع حواشيه وعلق   338أليب جعفر أمحد بن حممد بن النحاس )ت  إعراب القرآن/  

 مج.  5م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -.عبداملنعم خليل إبراهيمعليه 
 

 -.عماد الســـــيد معن الغباري  /ا ودراســــةمجعً   :إعراب القرآن الكري البن مالك األندلســــي
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441، جامعة األزهر [:دمياط]

 
اإلنسان/   لسورة  املفصل  املقدمة  اإلعراب  أتريخ  مكاوي،  عبدالشايف  هـ،    1441حممد 

 ص. 65م،  2020
 هـ. 20/4/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
النشر  "  القراءات العشر من خالل  قراءهتا يف   مساء املختلف يف عراب األإل  يالتوجيه النحو 

القاهرة: جامعة    -فاطمة عيد عبدالفتاح.  /ودراسة  ي: مجًعاالبن اجلزر "  القراءات العشر  يف 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440األزهر، 
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  نصارىسالم زكراي األن العظيم لشيخ اإلآ عراب القر إ  نية يف آ للقراءات القر   يالتوجيه النحو 
موايف.  /هـ(   926  )ت شوقي  جامعة    -فاطمة  م    2018هـ،    1439األزهر،  القاهرة: 

 )ماجستري(. 
 

دراسة  ؛  هـ(  1113ت  )املكي  جيمي  العُ بن علي  حسن    /{نيض  ع  }القول املستبني يف إعراب  
 .أجمد عويد احلياين ،حممود خلف السبهاين وحتقيق

 206  م( ص  2019هـ،    1440)  16ع  1نشر يف جملة مداد اآلداب، اجلامعة العراقية، مج
- 241. 
 

م    الشاطيبموقف   يف آ القر   عريبمن  الشافية  ن  الشامي.  /املقاصد  السيد  القاهرة:   -أنس 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
 يف القرآن والتفاسري  الصرف

ثا مًعا(  )ويرد يف موضوع النحو إذا حب 
 

 م. 2021هـ،  1442بنغازي: املؤلفة،  -جناة سعد البكوش.أبنية األعالم القرآنية/ 
 

هبة هللا السيد أمني    / " التحرير والتنوير"كتابه    يف   ( هـ   1393  ت)التصريف عند ابن عاشور  
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -حسني.
 . ا ودراسةمجعً :  ىل سورة الكهف إول سورة الفاحتة أمن 
 

الرايض:   -.العافية النور عبداحملمود ابعو  /ســراءالصــرفية على ســورة اإلاملنارة يف التطبيقات  
 م. 2017هـ،  1438مكتبة الرشد، 
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 والقراءات والتفاسري    القرآن  يف  لغوية دراسات
 )تشمل معان القرآن( 

 

الكريآ القر   ايت امللك وامللكوت يف آ  لغوية: دن  القاهرة:   -مسسم عبدهللا عوض.  /راسة 
 (.ماجستريم ) 2019هـ،  1440القاهرة، جامعة 

 
شيماء صالح    /يقاعيةضوء نظرية القوة اإل  دراسة لغوية يف :  السور املدنية  ايت الوعيد يف آ 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -عبدالوهاب.
 

احلديث العصر  يف  العرب  النصارى  لغة  يف  الكري  القرآن  العالونة.  / أثر  إبراهيم    - أمحد 
 م. 2020هـ،  1442: دار القلم، دمشق

 
املنوفية:    -حامت مصطفى أبو سعيدة.  /ا منوذجً أ  روح املعان  :التفسري   يف   ثر املعجم العريبأ

 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440جامعة املنوفية، 
 

التنزيل وعيون  األسس التداولية عند الزخمشري يف تفسريه الكشاف عن حقائق غوامض  
م   2019هـ،    1440املنيا: جامعة املنيا،    -علياء سيد إبراهيم.  /األقاويل يف وجوه التأويل 

 )دكتوراه(. 
 

األغواط، اجلزائر: جامعة    -.اباب عبدهللا   / أسلوب العطف بني العام واخلاص يف القرآن الكري 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،   1442عمار ثليجي، 

 
مراكش: جامعة    -سومية ساطع.  /دراسة يف الرتكيب والداللة  : القرآن الكريم يف اسم العل  

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438القاضي عياض، 
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مصطفى حممد   /دراسة حتليليةآن:  والسياق القر   ين الكري بني التأصيل اللغو آ فراد القر أ
 )ماجستري(.م  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -الشرباخييت.

 
ألفاظ املوت واحلياة يف القرآن الكري: دراسة لغوية وداللية يف ضوء نظرييت احلقول الداللية  

م    2020هـ،    1442املنوفية: جامعة املنوفية،    -حممد ربيع عبداجمليد.والتحليل التكويين/  
 )ماجستري(. 

 
 /دراسة لغوية موازنةي:  احلارث وقتيبة عن الكسائ  أيب  وجه االتفاق واالختالف بني رواييتأ

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -حممود حممد األقرع.
 

 ألفا قسنطينة:    -.عبدالكرمي محو   /حممد متويل الشعراوياإلمام  البحث الداليل يف تفسري  
 .م 2017هـ،  1438، للواثئق

 
الكشف    على تفسري الكشاف واملسماة بفتوح الغيب يف   حاشية الطييب  البنية اللغوية يف 
 . هـ( 743 ت )مام شرف الدين الطييب لل  عن قناع الريب 

 ...  م، 2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

القاهرة: جامعة   -مساء حممد رفعت.ا/  منوذجً أجزء تبارك    :ن الكريآ القر   البنية اللغوية يف 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439ر، األزه

 وهكذا سور أخرى... 
 

  1441،  املنيا: جامعة املنيا  -منرية علي القريين.  /تعقبات أيب حيان للزخمشري وابن عطية
 (.ماجستريم ) 2020هـ، 
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توجيه االختالف اللغوي بني رواية حفص عن عاصم وقراءة ابن عامر بروايتيه هشام وابن 
بور سعيد،    -ميادة حممد عبده ماضي.  /ذكوان م   2020هـ،    1441بور سعيد: جامعة 

 )ماجستري(. 
 

اللغو    /دراسة لغوية:  "التحرير والتنوير"   تفسريه  يف   يتوجيه الطاهر بن عاشور للمشكل 
 (. )دكتوراه .م 2018هـ،  1439: جامعة األزهر، جرجا  -آمال محدي أمني.

 
سعيد عبداحملسن   /القراءات العشر املتواترة   املتفق عليه يف   يللنظري القرائ  ي التوجيه اللغو 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أبو غزالة.
 

القرآن أحكام  فـي كتابه  اللغوية  العريب  ابن  داللية/  جهـود  صرفية  دراسة  حيىي  :  اندية 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالعزيز.

 
الكري القرآن  يف  لغوية  القرآنية  دراسات  سليمان.  /والقراءات  دار    - حليم محاد  عم ان: 

 م.  2020هـ،  1441كفاءة املعرفة، 
 

اللغوية يف  السيوط  "سراركشف األ  زهار يف قطف األ"كتاب    الدراسات  الدين  ي/  جلالل 
 (.ماجستريم ) 2017هـ،  1438جامعة األزهر،  : الزقازيق -هيثم عبدالباسط السعيد.

 )الكتاب األصل يف بالغة القرآن الكرمي(
 

لك جواهر اإلسعافند ر ر األصداف امل ت  لعلي  بن صالح الدين الكوكباين )  /تقاة من س 
  .هـ( 1191

 م.  2020هـ،  1442يف معهد اللغات احلية جبامعة ماردين أرتكلو،  دراسة وحتقيق
 (  شواهد الكشاف والبيضاويلشرح )
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  1428)ت  عرابه وبيانه للشيخ حممد على طه الدرة  إن و آ تفسري القر   يف   الدرس الداليل
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جرجا: جامعة األزهر،  -أمين عبدالعال أمحد.(/ هـ
 

 . هـ(   685  )ت ي  على تفسري االبيضاو   هـ(   911  )ت ي  حاشية السيوط  يف   الدرس الداليل 
 م، ...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
الداليل  اإل"كتاب    يف   الدرس  يف الذهب  العزيز  بريز  هللا  اليدايل   "تفسري كتاب    حملمد 

أمني.(/  هـ  1166ي )ت  الشنقيط األزهر،  جرجا  -حسان إمساعيل  هـ،   1439: جامعة 
 (.ماجستريم ) 2018

 
  لعبدالرمحن حسن حبنكة امليدان  "التفكر ودقائق التدبرمعارج  " كتاب    يف   الدرس الداليل 

الدين.(/  هـ   1425)ت     . م  2018هـ،    1439: جامعة األزهر،  جرجا  -مىن رجب عز 
 (. )ماجستري

 .ىل اجلزء السابعإول من اجلزء األ
 هـ. 1440...   عند الباحثة هنلة السيد أمحد، ىل اجلزء اخلامس عشرإمن اجلزء الثامن و 
 

  - علي صاحل سيد صاحل.   /دراسة حتليلية نقدية:  التفسري القيم البن القيم  يف   يالدرس اللغو 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 

 
البيومي    (/هـ  1225  ت)  ياملظهر   حملمد ثناء هللا العثمان  يتفسري املظهر   يف   يالدرس اللغو 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -علي عبداحلليم.
 

فايزة    /عمر الزاهد  " أليبنآ تفسري غريب القر   ايقوتة الصراط يف "   كتاب  يف   يالدرس اللغو 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -أمحد حممد.
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حممد بن عبدالوهاب لقاضي احلرمني    /{ع ل ْيه  اَللَّ  }رسالة يف وجه انضمام اهلاء من قوله تعاىل  
 .يدر كرمي اجلم ايلحدراسة وحتقيق   ؛هـ( 1305اهلمداين )ت 

 م(. 2018هـ،  1439) 28نشرت يف جملة اللغة العربية وآدا ا، جامعة الكوفة ع  
 

اللغو  املعىن  معرفة  تط ي:  روافد  يف دراسة  املائدة  بيقية  سورة  عبدالعال   /مفردات  إسراء 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالباسط.

 
تداولية يف   : سورة هود بن عاشور  دراسة  الطاهر  طه.  /تفسري  املنيا:    -عبدالناصر حسن 

 (.ماجستريم ) 2019هـ،  1440جامعة املنيا، 
 

السياق اللغوي يف تفسريي "أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن" للشنقيطي، و"امليزان  
الطباطبان: دراسة موازنة للعالمة  القرآن"  البصرة:    -حممد علي كامل عباس.  /يف تفسري 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442جامعة البصرة، 
 

:  ماليهماأ  يف   ( هـ  646  ت)وابن احلاجب    (هـ  542  ت)  يبني ابن الشجر   آنالشاهد القر 
م   2018هـ،    1439أسيوط: جامعة األزهر،    -فاطمة نياظ أبو اخلري.  /دراسة حتليلية نقدية

 )ماجستري(. 
 

براهيم  إللشريف عمر بن  "  اللمع البن جين  شرح  البيان يف "كتاب    نية يف آ الشواهد القر 
القاهرة: جامعة   -منال إبراهيم عبدالسالم.  /دراسة حنوية وصرفية:  هـ(  539)ت    الكويف 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
القاهرة:   -هدى علي عبدهللا.  /ضوء نظرية السياق   ن الكري يف آالقر   يف   صيغة "استفعل"
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة األزهر، 
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القاهرة: جامعة األزهر،   -وفاء حسن حبريي.ي/  التفسري البسيط للواحد  الظواهر اللغوية يف 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
النص:   لسانيات  ضوء  يف  القرآن  أمنوذجً "علوم  القرآن"  علوم  يف  عبدالواحد ا/  اإلتقان 

 .ص 171م،  2017هـ،  1438، نجة: سليكي أخوينط -الصمدي.
 

 ص. 83أمحد حممد اخلراط،  /العربية خدمة للقرآن الكريعناية املسلمني ابللغة 
 هـ. 28/3/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
حلكيم  ابعض كالم ربنا    ةعلى معرف  ةعاناإل  ج املنري يف ا السر "  تفسري   يف   ةالعوارض الرتكيبي

لاخلبري  الشربيين"  رضا أمحد  ة: دراسة حتليلية/  وعالقتها ابلدالل  هـ(   977)ت    لخطيب 
 (.  دكتوراه م ) 2019هـ،  1440 طنطا: جامعة طنطا، -إبراهيم.

 
الفروق احلركية يف القرآن الكري: فيما احتدت حروفه واختلفت حركاته الختالف معناه/ 

 م.   2020هـ،    1441املدينة املنورة: اندي املدينة املنورة األديب،    -شبيل أبو الغيث احلكمي. 
 

بين سويف: جامعة    -أمل مخيس الوكيل.: دراسة لغوية/  الفعل املاضي يف القراءات القرآنية
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440بين سويف، 

 
اللغو  القاض  يف   يالفكر  عبدالفتاح  الشيخ  عبدالفتاح أمرية    /هـ(   1403  )تي  تراث 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -النويب.
 

اللغو  روائع    البيان يف "ضوء كتابه    املنهج والتطبيق يف   دراسة يف   :لتمام حسان  يالفكر 
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441، املنيا: جامعة املنيا -مروة ماهر مهين. "/ القرآن
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  - .رائد عبداجلبار حممديناللحن يف أداء القر اء وأثره يف تغري املعىن: دراسة لغوية تطبيقية/  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية، 

 
ــ(؛ رواية أيب بكر أمحد بن موسى   207أليب زكراي حيىي بن زايد الفر اء )ت   /لغات القرآن هــــــــــ

م ري؛ شرح وتعليق املوايف الرفاعي البيلي. املنصورة: املكتبة   -بن جماهد عن حممد بن اجلهم الس ِّ
 م. 2020هـ،   1441العصرية، 

 هـ.  1435وبتحقيق جابر السري ع نسخة إلكرتونية، 
 

القرآن القصص  وتنسيق عبدهللا علمي  /لغة  هـ،    1440،  للواثئق  ألفاقسنطينة:    -.إعداد 
 . م 2019

 
ما جيوز لغة ال قراءة عند املفسرين األندلسيني من القرن اخلامس إىل القرن الثامن اهلجريني:  

 م )ماجستري(.   2020هـ،    1442الرايض: جامعة اإلمام،    - حممد سليمان ابه.  /مجًعا ودراسة
 
القاهرة: دار اآلفاق العربية،   -أمحد.  ايسر عوض  /لنَّهي يف سورة البقرةيف اجملاالت الداللية  ا

 م. 2018هـ،   1439
 

العدد يف  الفواصل عند علماء  فيه من  اللغو   املختلف  الدرس  طار  إ  يف احلديث    يضوء 
املك منصور.ي/  التنزيل  السيد  األزهر،    -حممود  جامعة  م   2019هـ،    1440املنوفية: 
 )دكتوراه(. 

 
 -هادي حسن محودي./  شعر نزوى مثااًل   :املعان والتأثري القرآن:  معجم الشعر العمان

 ص.   536م،  2017هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية، 
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  /دراسة لغوية:  هـ(  563بعد    ت)ن  العالء الكرما  أليب  القراءات واملعان  يف   غانمفاتيح األ
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438جرجا: جامعة األزهر،  -حممد أمحد عبدالعال.

 
قرآنية األكادمييني.  /مقارابت  الباحثني  من  للواثئق،    -جمموعة  ألفا  هـ،   1441قسنطينة: 

 ص. 226م،  2020
 وإعجازه، وغريها( )مباحث لغوية تتعلق ابلقرآن الكرمي 

 
هـ،   1441العراق، جامعة؟،    -كاظم فاضل هادي.  /املقاربة التداولية يف تفسري الكشاف

 م )دكتوراه(   2020
 

سعيد    /دراسة حتليلية نقدية":  املخصص " ن وقراءاته يف آ استشهاده ابلقر   يف   همنهج ابن سيد 
 )ماجستري(.م  2017هـ،   1438القاهرة: جامعة األزهر،  -منصور حممد.

 
: جامعة  الزقازيق  -هاين رفاعي محروش.  /ا ودراسةمجعً :  نآ القر   كتب معان  يف   يالنقد اللغو 
   (.دكتوراهم ) 2018هـ،  1439األزهر، 

 
  والنحوي  اللغوي اإلعجاز

 

االختالف الداليل بني القراءات العشـــر يف حكاية األقوال: اإلعجاز وخصـــوصـــية التوجيه 
 م. 2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -حممود بن عبداجلليل روزن.ومسالكه/  

 
القاهرة:    -حممد كاظم البك اء.  / املدخل النحوي للعجاز القرآن عند اجلرجان: نظرية النظم

 م )أصله رسالة ماجستري(. 2021هـ،  1442لعربية، النشر الرقمي، معهد املخطوطات ا
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 الغريب 

 

ملــات ولــد حممــد املختــار ولــد   /درر البيــان على نظم املختــار بن احملبوب يف غريــب القرآن
  م. 2021هـ،  1442، جنيبويه املعرفيةالقاهرة: دار املذهب؛ املغرب: دارة  -.القاسم

 
؛ هـ(  756أمحد بن يوسف السمني احلليب )ت    /تفسري أشرف األلفاظعمدة احلف اظ يف  

  مج.   4م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق حممد ابسل عيون السود.
 ألفاظ القرآن الكرمي.تفسري معجم لغوي ل

 
 م. 2020هـ،  1441عم ان: الدار املنهجية للنشر،  -.كاظم صايف الطائي /غريب القرآن

 
املدينة املنورة:   -عبدهللا بن عبدالعزيز اللحيدان.آن/  فتح الويل الرمحن يف تفسري كلمات القر 

 م.  2019هـ،  1440مكتبة امليمنة، 
 

؛ ]إعداد[ عبدالرمحن إبراهيم اليحيا، هـ(  395أمحد بن فارس الرازي )ت    /كلمات القرآن
 )كتاب إلكرتوين(. ص.  108م،  2020هـ،  1441عبداحملسن فضل إهلي، 

  )مستخر  من كتابه معجم مقاييس اللغة( 
 

 م 2020هـ،    1441الرايض: مدار القبس للنشر،    - فايز بن سياف السريح.  / القرآن  كلمات
 

دمشق؛ بريوت: دار ابن   -حممد أحمزون.  /املعان والدالالت  :املصطلحات يف القرآن الكري
 مج.  6، م  2020هـ،  1442كثري، 

 
القر  غريب  مستخرجً آ معجم  البخارين  صحيح  من  عبدالباقي  /ا  فؤاد  حممد   -.وضعه 

 م. 2018هـ،  1439املنصورة: دار الغد اجلديد،  
 مسائل انفع بن األزرق البن عباس،  وفيه ما ورد عن ابن عباس من طريق ابن أيب طلحة خاصة



35 
 

 
 يف القرآن البالغة

 
  والقراءات والتفاسري  القرآن يف  البالغة

 

مسري السعيد    /دراسة بالغية :  السور املكية  ايت املدنية يف السور املدنية واآل  ايت املكية يف اآل
 (. دكتوراه م ) 2018هـ،  1439املنوفية: جامعة املنوفية،  -فر .
 

النور:  مسقط:   -.اهلنائي   عبدهللا بن سامل  /بيانية لغويةدراسة    آيتا غض البصر من سورة 
 م. 2017هـ،  1438مكتبة الضامري، 

 
بنها:    -هنا شعبان عالم.: دراسة نقدية بالغية/  أثــر الـقـرآن الـكـريـم يف أدب ابـن املــقــفـع

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة بنها، 
 

 1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -نعيمة لبداوي.  /أثر النظم القرآن يف بناء املعان
 (.9)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -م. 2020هـ، 
 

الكري/   القرآن  يف  البالغية  العمري.األدوات  غرسان  بن  الرشد،    - ظافر  مكتبة  الرايض: 
 م. 2020هـ،  1441

 
  / دراسة سياقية داللية  :نشائيةهلية بني اخلربية واإلالتعبري عن السنن اإل  ن يف آ ساليب القر أ

 (. دكتوراهم ) 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،   -احلسن حممد أبو ضيف.
 

 إعداد وترتيب عبداجلواد أسرار االلتفات يف سورة النحل: مجع ودراسة: الضمائر منوذًجا/  
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد للنشر،  -السيوطي
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: جامعة  الزقازيق  - حممد السيد عنان.  /حكامايت األآ   سرار البالغية للتعليالت النصية يف األ
 (. دكتوراهم ) 2017هـ،  1438األزهر، 

 
: جامعة  الزقازيق  -عبدالسالم.وائل عبدهللا    /ن الكريآ القر   سرار التعبري ابجلوارح واحلواس يف أ

 (. ماجستريم ) 2017هـ،  1438األزهر، 
 

مصر: دار األمل،   -حممود شاكر القطاف.  /البقرة  –أسرار التعبري يف القرآن الكري: الفاحتة  
 م. 2020هـ؟،  1442

 
حتليلية دراسة  منوذًجا:  الضمائر  الكري:  القرآن  يف  االلتفات  أمحد    /أسلوب  عبداجلواد 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442منيسوات، أمريكا: اجلامعة اإلسالمية،   -.السيوطي
 من سورة النحل وحىت هناية سورة مرمي. 

 
يف علوم حقائق اإلعجاز، من العلوم املعنوية واألسرار القرآنية/    اإلجياز ألسرار كتاب الطراز

بريوت: املدار    -هـ(؛ حتقيق بن عيسى ابطاهر.  749العلوي )ت    حييي بن محزةاملؤيد ابهلل  
 م.  2020هـ،  1442اإلسالمي، 

   )األصل للمؤلف نفسه، وهو من كتب البالغة(
 

الرمحة يف  التعبري عن  القر   بالغة  الزقازيق: جامعة    -ليل عمر عبدالراضي.خآن/  القصص 
 (. دكتوراهم ) 2017هـ،  1438األزهر، 

 
يف  ابليوم  التقييد  احلكيم  بالغة  حتليلية:  الذكر  بالغية  دندراوي.  /دراسة    -حنان حسني 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر، 
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ــورة التوبة  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -.نورة بنت هذال الثبييت  /بالغة التناســــب يف ســ
 م )ماجستري(.  2021هـ، 
 

هـ،   1439القاهرة: جامعة األزهر،    -حممود شعبان حممد.آن/  النظم القر   جاج يف بالغة احل  
 م )دكتوراه(.  2018

 
عبدهللا محاد    /عجاز والتفسري ثرها يف اإلأستاذ فضل حسن عباس و نية عند األآ البالغة القر 
 م.  2019هـ،  1440 ،جائزة ديب الدولية للقرآن الكرميديب:  -العوايصة.

 
  - .أمحد حممود درويش  / اسورة القمر منوذجً   : البالغة القرآنية للمشتقات يف قصص األنبياء

 م.  2020هـ،  1442، مكتبة اآلداب  القاهرة:
 

املنوفية: جامعة   -أمحد حممد القط.  /وصيانتهاموال  احلديث عن األ  يف   آنبالغة النظم القر 
 (. دكتوراهم ) 2018هـ،  1439املنوفية، 

 
دمشق:   -عقيد خالد العزاوي.  / البالغة والبيان يف تفسري إيضاح القرآن ابلقرآن للشنقيطي

 م.  2020هـ،  1441دار العصماء، 
 
والتنوير للعالمة الطاهر بن  لتحليل البالغي لنصوص األحكام على ضوء تفسري التحرير  ا

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439مراكش: جامعة القاضي عياض،  -عبدهللا علمي. /عاشور
 

أسيوط: جامعة    -هتامي عبداحلي أنور.  /سلوبيةأدراسة  :  هلهأن الكري للجهل و آ تصوير القر 
 (. ماجستريم ) 2017هـ،  1438األزهر، 
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القر  الفداء  آن التعبري  بالغيً وحتلياًل ا  مجعً   :عن  عبدالباري.  ا/   صابر  البارود:    -علي  إيتاي 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
 1440،  ميلود عرنيبة  /ا النسجام خطاب التأويل: تلقي سورة الكهف متثياًل التقابلية منهجً 

 )أكادير: مطبعة ومكتبة قرطبة(.  ص  210م،  2019، هـ
 

حممد سعد  : سورة آل عمران منوذًجا/  التناسب البالغي بني فواصل اآلايت ومضامينها
 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440، اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية -حممد عيد.

 
  - . طالل بن حطيحط املورعيتنوع اسم اإلشارة يف القرآن الكري: دراسة بالغية حتليلية/  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

 - حممد احلسيين.توجيه البقاعي لالسم املوصول يف آايت املتشابه اللفظي: دراسة بالغية/  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
الكري القرآن  الرتبوية يف  طنطا: جامعة    -طه حممود اجلبايل.: دراسة بالغية/  التوجيهات 

 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1441، طنطا
 

أمل اجلديدة،   دمشق: دار  -حممد ايسني الشكري.  الثنائيات املتغايرة وأثرها يف املعىن القرآن/
 ص.  236م،  2020هـ،  1442
 ..(الفصل والوصلو الذكر واحلذف، و دالالت التقدمي والتأخري، )مثل 

 
أسيوط:    -أمحد خلف هللا محدان.  / دراسة فنية:  وداللته  نآ القصص القر   مجاليات املكان يف 
 (. دكتوراهم ) 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
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الكري  حجاجية القرآن  من  األخرية  األربعة  األجزاء  يف  سلطان   / التكرار  بنت    نصرة 
 م. 2017هـ،  1438مسقط: جامعة امللك قابوس،  -السعيدية.

 
 1442ة، دار كنوز املعرفعم ان:    -.ســــاملة الراجي  /حجاجية اجملاز املرســـل يف القرآن الكري

 ؟م  2021هـ، 
 

حممد كمال    /النيب صلى هللا عليه وسلم: دراسة بالغيةحديث البيان القرآن عن غزوات  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442القاهرة: معهد الدراسات اإلسالمية،  -عبدالبديع.

 
املنوفية: جامعة املنوفية،    -سليمان خليل سليمان.  /دراسة بالغية  :ن عن التمتع آ حديث القر 

 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440
 

حتليلية/   بالغية  دراسة  واألفراد:  األمم  مصارع  عن  القرآن  عبدالعزيز  حديث  بنت  والء 
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -الدعيلج.

 
مشاعل بنت خصائص اإلابنة عن البشرى والفرح يف القرآن الكري: دراسة بالغية حتليلية/  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441م القرى، مكة املكرمة: جامعة أ - عبدهللا ابقازي.
 

كربالء: جامعة    -.حسنني عماد جاسم  /دراسة بالغية  :ن الكريآ خطاب املؤنث يف القر 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441كربالء، 

 
املنوفية: جامعة   -ابهي عبدهللا ابهي.  /ن الكري آ القر   سرارها البالغية يف أو   مواقعها  :السخرية
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 
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القاهرة: جامعة القاهرة،    -ن.حنان حواش شعبا  /دراسة بالغية:  ن الكريآ القر   صورة اليتيم يف 
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441

 
  أتصياًل :  م(  1960،  هـ  1379)ت    ي جياز للنورسمظان اإل   عجاز يف شارات اإلإكتاب  
 (. ماجستريم ) 2018هـ،  1439األزهر، : جامعة أسيوط -عصام حممد خلف. /ودراسة

 
  - فيصل عبد النيب انجح.: دراسة بالغية/  اللزوم الداليل لسياقات ألفاظ النبات يف القرآن

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 
 

 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار اخلليج،  -أمحد فتحي احلياين. /لطائف بالغية قرآنية
 

هـ،   1441إستانبول: دار ابب العلم،    - عالء الدين البالوي.اللطائف البيانية يف جزء عمَّ/  
 م.  2020

 
دمشق؛ بريوت: دار   -.3ط  -فاضل صاحل السامرائي.ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل/  

 م. 2018هـ،  1439ابن كثري، 
 

م  يف النظم القرآن الرايض: جامعة اإلمام،   -علياء بنت مصطفى بن أمحد عرفة.  /مادة ر ح 
 م )ماجستري يف البالغة والنقد(.  2020هـ،  1441

 
املعان" لآللوسي: دراسة بالغية مقارنة/   القرآن يف "روح  اللفظ  علي    حمسن بنمتشابه 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -الشهري.
 

حمسن بن علي   /املتشابه اللفظي يف القرآن: دراسة بالغية يف تفسر روح املعان لآللوسي
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: دار النابغة،  -الشهري.



41 
 

 
؛ رواية أيب حممد عبدهللا بن حممد التو زي  هـ(  210أليب عبيدة معمر بن املثىن )ت    /جماز القرآن

القاهرة: مركز اإلمام أيب الفضل   -هـ(؛ قدم له وضبط نصه حممد توفيق حممد حديد.  230)ت  
اللغوية،   والعلوم  القرآنية  للدراسات  القرآن   -م.  2021هـ،    1442اخلزاعي  )كتب غريب 

 (. 1ومعانيه ولغاته؛ 
 

دراسة حتليلية :  هـ(  794ت  يف علوم القرآن للز ركشي )جمازات القرآن يف كتاب الربهان  
امعة األمري عبدالقادر قسنطينة: ج  -.الطي ب عصام الدين رزقاويبشري بوقرة،    /لنماذج خمتارة

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2020هـ،  1442، للعلوم اإلسالمية
                  

األيجم والنهء  يف   يف   يمر  اخلرب  بالغية:  الكرين  آ القر   صورة  عبداملقصود   /دراسة  رضا 
 (. ماجستريم ) 2019هـ،  1440لقاهرة: جامعة األزهر، ا -عبداإلله.

 
  685  )تي  على تفسري البيضاو   هـ(   880  )ت  حاشية ابن التمجيد   مسائل علم البيان يف 

 -حممد صالح عبدالواحد.  / دراسة بالغية حتليلية:  سرار التأويل أنوار التنزيل و أ  املسمى  هـ(
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
 1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    - .فاطمة بوسالمةمفهوم البيان يف القرآن الكري/  

 (.74)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -م. 2020هـ، 
 

م )سلسة دراسات   2020هـ،    1442؟،    -النجار.حممد    /النظم القرآن يف آايت اجلنة
 (. 1قرآنية بالغية؛ 

 هـ( 1424رسالة ماجستري، جامعة األزهر،    -)أشري إىل العنوان نفسه ملؤلفه حممود حممد السيد  
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  ي سوجنج هارايد  /دراسة بالغية موضوعية موازنة:  يونس وهود  سوريت   يف   آنالنظم القر 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440األزهر، القاهرة: جامعة  -ي.نورهاد

 
 يف القرآن البالغي اإلعجاز

 

السور  التهجي منوذجاً   :اإلعجاز يف فواتح  بريوت: جامعة    -نوال حممد ايسني.  /حروف 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441بريوت اإلسالمية، 

 
القاهرة: جامعة   -حجا  حممد عطية.  / ن الكريآ القر   نظم الصورة البديعية يف   عجاز يف اإل

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441األزهر، 
 

 م.  2018هـ،  1439الكويت: آفاق للنشر،  -مصطفى صادق الرافعي.إعجاز القرآن/ 
 

النبوية/   والبالغة  القرآن  الرافعي.إعجاز  صادق  للنشر،   -مصطفى  اقرأ  مؤسسة  القاهرة: 
 م. 2020هـ،  1441

 
عبداحملسن علي   /دراسة حتليلية اترخيية  :ن الكريآ للقر   يعجاز البالغتطور دراسة مفهوم اإل

 م. 2018هـ،  1439عم ان: دار دجلة،  -القيسي.
 

القرن   إىل  الرابع  اهلجري  القرن  الكري من  القرآن  إعجاز  الشعري يف مصنفات  الشاهد 
مراكش: جامعة القاضي عياض،    -حنان الصلحي.  / مقاربة وصفية حتليلية  : اهلجري السابع

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439
 

القاهرة: دار اخلزانة   -.حممد حامد حسن عطية /مدخل إىل إعجاز اإلجياز يف القرآن الكري 
 م. 2020هـ،  1442األزهرية، 
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الباقالن اإلمام  تعليقات  يف  النصية  القرآن  املعايري  إعجاز  عبدالعزيز   /يف كتابه  وفاء 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440طنطا: جامعة طنطا،  -اخلالدي.

 
القرآن إعجاز  )ت    /النكت يف  الرماين  عيسى  بن  وتناوله  هـ(  386علي  وشرحه  ؛ حققه 

م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -ابلزايدة والتنقيح عبدهللا عباس الندوي.
 ص.  80
 

 والنظائر  الوجوه

 

طه حممد   /الوجوه والنظائر يف القرآن الكري بني مقاتل بن ســـــــــليمان وهارون بن موســـــــــى
 ص. 58 هـ، 1438املقدمة  فارس،

 هـ. 12/7/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 اللفظي املتشابه
 

الكري   القرآن  حلفاظ  تذكرة  املشتب هات:  اآلايت  وضابط  املشكالت  أرجوزة كاشف 
 م. 2020هـ،  1442املغرب: املؤلف،  -نظم وشرح عبدالعلي معكول. /واحلافظات

 يليه شرحها: التعليق الوارف بشرح أرجوزة الكاشف.
 

القاهرة: خري زاد للنشر،   -.دريد إبراهيم املوصليأسئلة وأجوبة بضبط األلفاظ املتشاهبة/  
 مج. 7، م 2020هـ،  1441

 
توجيه املتشابه اللفظي من خالل التحرير والتنوير: احلزب األول من القرآن الكري أمنوذًجا/  

 م.  2020هـ،   1442تونس: دار املازري،  -نزار بن حسن بلعيد.
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من خالل   ياملتشابه اللفظ   يف   هـ(  1190  )تي  جهور مام عطية بن عطية األهات اإلتوجي
 آن. سباب النزول والنسخ واملتشابه وجتويد القر رشاد الرمحن ألإ كتابه

 ...  م، 2018هـ،  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

ختمة املتشاهبات اللفظية برسم  :  اإلمام ورش عن انفع  أاجلامع الالمع ملتشابه اآلي مبقر 
جديد  الناس،  سورة  إىل  الفاحتة  أول  من  مع    ،املصحف  وابلتايل  املهرة  من  تكون  لكي 

)طنجة: مطبعة   ص.  357  :1جـ  م،  2018،  هـ  1439،  2ط  -. اندية حممد كبريالسفرة/  
   اسبارطيل(. 

 
توزيع دار    -الزبيدي.دعاء    /ربط املتشاهبات مبعان اآلايت للنشر: اإلسكندرية:  إبداع  ؟: 

 مج.  2م،  2020هـ،  1441املعايل، 

 
 ص.  89يوسف عبداجلليل صاحل،    /رحيانة احلفاظ يف ضبط بعض اآلايت املتشاهبة األلفاظ

 هـ. 7/4/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

القرآن التقوى،    -حممد بن وجدي.  / اللؤلؤ واملرجان يف متشابه  هـ،    1439القاهرة: دار 
 ص. 512م،  2018

 
أليب   / مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل

  - هـ(؛ حتقيق عبدالغين حممد علي الفاسي.  708جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الغرانطي )ت  
   ص(. 536مج ) 1جـ يف  2م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
يف   ومتشاهباهتا  القرآنية  اآلايت  ربط  يف  عمرانالوايف  آل    - إعداد  يجة حسن.  /سورة 

 ص.  221م،  2020هـ،  1442 بريوت: مؤسسة الضحى،
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 فقه القرآن
 

 )عام( األحكام آايت
"الفقه وأصوله وقواعده يف يف  يف "مباحث خاصة" و   الفقهية يف موضوع معني  املباحث)

 (القرآن والتفاسري"
 

اثمر سعيد يف قسم املعامالت مجًعا ودراسة/    آايت األحكام عند اإلمام ابن رجب احلنبلي
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -املطريي.

 
القرآن )ت    /أحكام  الشافعي  إدريس  بن  حتقيق    204حممد  الدين  هـ(؛  شرف  عبدهللا 
  م. 2020هـ،  1442]الرايض[: آفاق املعرفة،  -الداغستاين.

 
الرايض: دار كنوز إشبيليا،    -مساعد بن عبدهللا السلمان.أدلة األحكام من كالم رب األانم/  

 م. 2020هـ،  1441
 

هـ(؛   911)ت    جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي  /اإلكليل يف استنباط التنزيل
م،    2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    - .حتقيق سيف الدين عبدالقادر الكاتب

 ص. 312
 

األآ تفاسري   ومناهجهاايت  العبيد.  /حكام  سليمان  التدمرية،    -.2ط  -علي  دار  الرايض: 
 مج. 2م،  2018هـ،  1439

 
التيجاين    /دراسة آلايت األحكام  :اخلطاب القرآن بني النظر املقاصدي والقراءة احلداثية

للعلماء،    -أمحدي. احملمدية  الرابطة  )سلسلة   -ص.  29م،    2020هـ،    1441الرابط: 
 (.94اإلسالم والسياق املعاصر؛  
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مكة املكرمة: دار طيبة    -عبدهللا بن صاحل منكابو.  /فقه آايت األحكام على مذهب احلنابلة

 م. 2020هـ،  1442اخلضراء، 
 

الدوحة: جامعة    -إميان حممد اخليمي.  / أبصوهلاالقصص القرآن وأثرها يف استنباط األحكام  
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441قطر، 

 
و  الشرعية  يف أاملقاصد  سوريتاأل  ثرها  خالل  من  والنور   حكام  عبداملنعم   /النساء  زينب 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -.حممد
 رمبا يف سور أخرى..  ،وهكذا

 
والبيان ألحكام   "التفسري  من خالل كتابه  الواقع  على  اآلايت  تنزيل  يف  الطريفي  منهج 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر،  -خدجية سائر الرشيدي."/  القرآن

 
 واملنسوخ الناسخ 

 

الشوكان عند  الفقهية  األحكام  يف  وأثره  القدير  فتح  تفسري  يف  عبداملنعم    / النسخ  ندى 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -السيد.

 
 واخلاص العام

 
القاهرة:   -فدوى علي أبو املعاطي.  /دراسة دالليةآن:  ختصيص العام من خالل السياق القر 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
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   املبهم اجململ و 

 

 بيان القرآن الكري والسنة املطهرة ملا أمجل يف القرآن الكري: دراسة استقرائية تطبيقية. 
 هـ، ...  1440دراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
 واملتشابه احملكم املختلف،  املشكل،

 

توجيه مشكل  أ البالغة يف  املطريي  ايسر بن  / القرآنثر  اإلمام،   -.حامد  الرايض: جامعة 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441

 
القر  بني  التعارض  يوهم  ما  النبويةآ درء  والسنة  الكري  عبداحلميد.  / ن  طنطاوي   -صباح 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 

الرد على الزاندقة واجلهمية فيما شكَّت فيه من متشابه القرآن وأتولته على غري أتويله/ 
املنصورة: دار    -وائل بن أمحد بن حممد سيف.هـ(؛ حتقيق    241أمحد بن حممد بن حنبل )ت  

 م؟  2020هـ،  1442ابن عباس، 
 م   2020هـ،    1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،    -وبتحقيق دغش بن شبيب العجمي.

 
 .لوسي يف تفسريهمشكل القرآن الكري عند اآل

 م، ... 2021هـ،  1442مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

شروق بنت    / منهج الشيخ ابن عثيمني يف دفع املشكل يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،  -خالد الطيار.
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 واملفهوم  املنطوق 

 

فاطمة    /دالالت املنطوق واملفهوم عند ابن عطية يف "احملرر الوجيز": دراسة نظرية تطبيقية
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -بنت قاسم العنزي.

 
 وأصوله وقواعده يف القرآن والتفاسري الفقه

 )هذا يف العموم، وتنظر املوضوعات اخلاصة يف "مباحث خاصة"(
 

 1440املنيا: جامعة املنيا،    -أمحد إبراهيم سعد.  /آراء الشوكان األصولية من خالل تفسريه
 )ماجستري(.م  2019هـ، 
 
دراسة فقهية  :  تفسري الكتاب العزيز"   الوجيز يف   ر احملر "كتابه    راء الفقهية البن عطية يف اآل

 (.ماجستريم ) 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -شيماء انصر لطفي. /مقارنة"
 

األربعة األئمة  عند  األحكام  آايت  تفسري  يف  االختالف  ومظاهره  :أثر  صربي    /أسبابه 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -عبدالباقي عالم.

 
القر أ القراءة  يف آ ثر  ابلضرورة  نية  احلكم  اختصاص  ودراسة:  رفع  مصطفى    /حتليل  أمحد 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -حممد.
 

هـ(: دراسة   1354أثر القواعد اللغوية األصولية يف تفسري املنار حملمد رشيد رضا )ت  
البقرة/   سورة  على  تطبيًقا  فقهية  عبداحلفيظ.أصولية  ربيع  الفيوم،   -حممد  جامعة  الفيوم: 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441
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فقهية مقارنة   : دراسةأثر املذهبية يف تفسري آايت األحكام تطبيًقا على سورة آل عمران
األربعة/   املذاهب  الفيوم  - صابرين عشري حتيف.يف ضوء  هـ،    1441،  ،  الفيوم: جامعة 

 م )ماجستري(. 2019
 

: دراسة  من خالل تفسريه الكشاف  (هـ   538ت  )االختيارات الفقهية للمام الزخمشري  
 )دكتوراه(. م  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -حممود مسفر مدهش.فقهية مقارنة/ 

 
سلطان    /مناذج من القرآن الكري  :استثمار طرق الداللة عند األصوليني يف غري األحكام

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر،  -عبدهللا مهيوب.
 

ايسر أبو  األصول الفقهية يف سورة احلجرات: دراسة موضوعية وتطبيقية: احلكم الشرعي/  
 (. ماجستريم )رسالة  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -.عبدهللا دهب
 

واختيار  املوزعي  الفقهية من خالل كتابه  ااإلمام  القرآن"ته  البيان ألحكام  ": مجع  تيسري 
 ودراسة مقارنة.

 هـ،...  1441ملنيا، يف جامعة ا
 

": دراسة مقارنة/  التفسري املنري "الرتجيحات الفقهية للشيخ وهبة الزحيلي من خالل كتابه  
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -إميان عريب عبدالوهاب.

 
 - إميان إبراهيم سعيد.  / صولية تطبيقية على جزء تباركأدراسة  :  صوليني داللة العام عند األ

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة، 
 

لقاهرة:  ا  -جهاد حممد البشار.  /حقافصولية تطبيقية على جزء األ أدراسة  :  صيغ العموم
 (.ماجستريم ) 2019هـ،  1440جامعة األزهر، 
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املنصوصة تطبيقية يف أدراسة    :العلل  الكري  آ القر   صولية  منهان  الشريعة   /وبيان مقصد 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة القاهرة،  -شرين سليمان سنوسي.
 

 -ليلى فواز علي.ية/  دراسة أتصيلية تطبيق:  حزابصولية املستنبطة من سورة األالقواعد األ
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
 .اختالف الفقهاء ثره يف أحكام و ايت األآ  مرجع الضمري يف 

 ...  هـ، 1438يف جامعة األزهر ابلقاهرة،  دراسته
 

تفسري الفقهية يف  املعاد"  املسائل  دار  إىل  الزاد  لهيميان  اإل"  املصعيب )تلوهيب    ابضي 
  1441  القاهرة: جامعة عني مشس،  -حسن كامل اخلويل.(: دراسة فقهية مقارنة/  هـ  1332

   م )دكتوراه(. 2019هـ، 
 

شـــــــــــــيماء حممود   /دراســــــــــة فقهية مقارنة:  ن الكريآ حكام الفقهية املتعلقة ابلقر النوازل واأل
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالرمحن.

 
  التفسري  مو عل

 
 ومناهجه وأنواعه ودراسات يف التفاسري  التفسري  علم

 

 . تفسريه مفاتيح الغيب يف  يمام الفخر الراز ضعفها اإل راء اليتاآل
 ...  م، 2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
البيان"/   "أضواء  تفسريه  العلماء من خالل  مقارنة آبراء غريه من  الشنقيطي  هدى  آراء 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالعزيز العنزي.
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بريوت: جامعة    - .املكي فر  أبو فردة  /التفسري من خالل زهرة التفاسري أبو زهرة ومنهجه يف  
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439بريوت اإلسالمية، 

 
االجتاه النقدي عند اإلمام الشوكان يف تفسريه فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية  

 2020هـ،  1441الزقازيق: جامعة األزهر،  -حممد حسن السيد إبراهيم.من علم التفسري/ 
 م )دكتوراه(. 

 
حممد حسن : دراسة حتليلية/  حملمد عزة دروزة  "التفسري احلديث"اجتاهات اإلصالح يف  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441جامعة عني مشس،  القاهرة: -إبراهيم.
 

األنبياء القرآن يف سورة  النص  الفيوم: جامعة    -طه حممود حممد.: دراسة نصية/  اتساق 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441الفيوم، 

 
ابلرأي عند الفخر الرازي والزخمشـــــــــري أثر اختالف القراءات القرآنية يف اجتاه التفســـــــــري  

 1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -ســـامح حممد قدري.ة/  ســـة نظرية تطبيقيادر :  والبيضـــاوي
 م )دكتوراه(.  2020هـ، 
 
 . يف التفسري  آنثر السياق القر أ

 هـ،... 1441دراسته يف جامعة طنطا، 
 

القراءات يف  الكري  أثر  القرآن  دراسة  هـ  489  -  423)  االسمعان منوذجً   :تفسري   :)
 م )ماجستري(.   2019هـ،    1441املنوفية: جامعة املنوفية،    -عبدالناصر علي صاحل.حتليلية/  
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الرمادي:   -هالة انفع عبيد.   /دراسة تطبيقية:  نية يف الرتجيح بني املعانآ أثر القراءات القر 
 )ماجستري(.م  2019هـ،  1440جامعة األنبار، 
 . خر سورة التوبةآىل إمن سورة الفاحتة 

 
  1441الرايض: جامعة اإلمام،    -زيد بن عبدهللا اللبيدي.االحتماالت يف تفسري الثعاليب/  

 م )ماجستري(. 2020هـ، 
 

مجع وترتيب مساعد بن عبدهللا  اختيارات العالمة عبدالرمحن بن انصر السعدي يف تفسريه/  
 م.  2020هـ،  1441الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -السلمان.

 
: دراسة املفسرين من خالل مؤلفاته  ىعل   هـ(  338)ت  استدراكات أيب جعفر النحاس  

مقارنة/   حسن.حتليلية  حسين  املنوفية،    -أمحد  جامعة  م    2019هـ،    1440املنوفية: 
 )ماجستري(. 

 
استدراكات اإلمام الطربي على أصحاب كتب املعان يف سورة البقرة وأثرها يف التفسري/  

 . م 2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد للنشر،  -عزة الشريف.
 

استدراكات البغوي الفراء على أيب إسحاق الثعليب من خالل تفسريه الكشف والبيان عن  
 (. ماجستريم ) 2020هـ،  1441عة املنيا، املنيا: جام -أمحد إدريس أمحد. /تفسري القرآن

 
مكة   -.انيف بن سعيد الزهراين  /استدراكات السلف يف التفسري يف القرون الثالثة األوىل

 م.  2020هـ،  1441املكرمة: دار أجيال التوحيد، 
 .جامع مروايت استدراكات السلف يف التفسرييليه: 
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ودراسة/   مجًعا  تفسريه:  خالل  من  الواحدي  اإلمام  الدوسري.استنباطات  مفر    -بدرة 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام، 

 
  -إميان بنت عبداإلله ابجسري.االستدالل ابلدليل القرآن يف التفسري: دراسة موضوعية/  

م )أصله   2020هـ،    1442  الكرمي وعلومه )تبيان(،الرايض: اجلمعية العلمية السعودية للقرآن  
 رسالة علمية(. 

 
 / شواهد تطبيقية،  دراسة تفسريية حتليلية:  ثره على املعىنأ و   ن الكري آ القر   سلوب التتميم يف أ

   م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -مرمي فتحي كامل.
 

 .زهرة التفاسري ه كتاب  زهرة وأجوبتها يف  مام أيبأسئلة اإل
 ...  هـ، 1441دراسته يف جامعة طنطا، 

 
 . جوبتها أتفسريه مفاتيح الغيب و  يف  ي مام الفخر الراز سئلة اإلأ

 ...  م، 2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

القرآن اجلامع ألحكام  تفسريه  وأجوبتها يف  القرطيب  اإلمام    - مؤمن علي مساحة.  / أسئلة 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442الزقازيق: جامعة األزهر، 

 من أول تفسري سورة يوسف إىل آخر تفسري سورة الناس.   
 

أسئلة التفسري وأجوبتها عند الونشريسي يف "املعيار املعرب": أسئلة ابن العش اب البن  
الناظور، املغرب: جامعة حممد    -إعداد حممد برجل.  /البق ال أمنوذًجا: مجع وترتيب ومقارنة

 م )ماجستري(.   2020هـ،  1442األول، 
 



54 
 

خالد بن   /اإلشـــارات يف التفســـري: اإلشـــارة عند املفســـرين واألصـــوليني والبالغيني والنحاة
 ص. 87، م 2020هـ،  1442الرايض: مؤسسة العلم والتأصيل،  -عثمان السبت.

 
حممد    /التفسري من خالل مقدمات تفسري التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشورإشكال علم  
للعلماء،    -البوسيفي. احملمدية  الرابطة  اإلسالم   -م.  2020هـ،    1441الرابط:  )سلسلة 

 (.100والسياق املعاصر؛ 
 

هـ(: مجًعا    1393أصول التفسري يف التحرير والتنوير للعالمة حممد الطاهر بن عاشور )ت  
الزاهد.ًفا ودراسة/  وتصني عبداللطيف  اخلامس،    -إعداد  هـ،   1442الرابط: جامعة حممد 
 م )دكتوراه(.  2020

 
للقرآن   املعاصرة  القراءات  ترشيد  وأثرها يف  والتنوير  التحرير  من خالل  التفسري  أصول 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،    1440مراكش: جامعة القاضي عياض،    -مصطفى فاتيحي.  /الكري 
 

 . إضافات املاوردي يف تفسريه النكت والعيون
 هـ... 1441دراسته يف جامعة قطر، 

 

املنيا:    -أمحد محزة حممد.اعتبار الغالب والعادة يف تفسري الشعراوي: دراسة نظرية تطبيقية/  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة املنيا، 

 
أقوال اجلمهور يف التفسري وعلوم القرآن يف الربع األول من القرآن الكري: مجع ودراسة/  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442طنطا: جامعة األزهر،  -مجال السيد زكي عيسى.
 

البيان للشنقيطي   1000 اهليفي.  /فائدة من تفسري أضواء  براك    -مجع وإعداد أمحد بن 
 م. 2021هـ،  1442الرايض: مدار القبس للنشر،   -، مزيدة ومنقحة.3ط
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التفسريية أمنوذجا  :األمايل  الشنقيطي  و  الشجري  وابن  املرتضى  الشريف  دراسة أمايل   :

م   2019هـ،    1440طنطا: جامعة طنطا،    -حممد خريي مصطفى عطية.استقرائية حتليلية/  
 )ماجستري(. 

 
املنيا: جامعة    -خالد حممد العازمي.: منهجه وأثره يف التفسري/  البصرياإلمام حيىي بن سالم  

 (. ماجستريم )  2019هـ،  1440املنيا، 
 

جتديد منهج فهم اخلطاب القرآن عند رشيد رضا والطاهر بن عاشور واملكي الناصري:  
 1442،  الرابط: دار األمان  -حممد الطاهر الوايف.  /دراسة يف التجليات واالستثمار والتنزيل

 م.  2020هـ؟، 
 

 . تفسريه التسهيل لعلوم التنزيل يف   هـ(  741 )ت الكليب  يمام ابن جز ترجيحات اإل
 ...  هـ، 1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
 . ن الكريآ ىل مزااي القر إرشاد العقل السليم إ تفسريه السعود يف  أيبمام ترجيحات اإل

 ... م، 2019هـ،  1440ابلقاهرة، دراسته يف جامعة األزهر مجعه و 
 

 ترجيحات اإلمام البكري يف تفسريه "الواضح الوجيز يف تفسري القرآن العزيز".
 هـ،... 1441دراسته يف جامعة املنيا، 

 
،  دار املعرفة اجلامعيةاإلسكندرية:   -هويدا زغلول  /ترجيحات الطربي يف تفسريه جامع البيان

 م. 2020هـ،   1442
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تعقبات اإلمام ابن عطية األندلسي على اإلمامني أيب العباس املهدوي ومكي القيسي يف 
نقدية/   حتليلية  دراسة  الوجيز":  "احملرر  خنيشتفسريه  ج  -.مراد  األمري  قسنطينة:  امعة 

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1442، عبدالقادر للعلوم اإلسالمية
 

  1442جدة: دار األوراق،    -ن عباد اهلذيل.فيصل بتعقبات اإلمام الرسعين على املفسرين/  
 م.  2020هـ، 
 

(:  هـ  415  ت) عبداجلبار    يتفسريه على القاض  يف   ( هـ  606  ت)   يمام الراز تعقيبات اإل
 م )دكتوراه(.   2019هـ،    1440القاهرة: جامعة األزهر،    -حممد حسن عادل.  /دراسة نقدية

 
للناشئة أبو سعادة.  /نقديةدراسة حتليلية  :  التفاسري املوجهة  القاهرة: جامعة   -آمال سامل 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440األزهر، 
 

خالد رجا    /دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسري الشيخ ابن عثيمني  : التفسري التحليلي
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441، املنيا: جامعة املنيا -العزمي.

 
( املريغين  اإلمام  عند  الرتبوي  "اتج    1268  –   1208التفسري  خالل كتابه  من  هـ( 

طنطا: جامعة  -غزيل علي العجمي.التفاسري لكالم امللك الكبري": دراسة وصفية حتليلية/ 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442طنطا، 

 
  606)ت    ي والراز   هـ(   310)ت    يمامني: الطرب تفسري سوريت يوسف والقصص بني اإل

،  طنطا: جامعة طنطا   -حممود علي السيد.: دراسة حتليلية مقارنة: اإلسرائيليات منوذًجا/  هـ(
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441

 
 م2020هـ،  1441الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -سعد بن انصر الشثري.التفسري الفقهي/ 
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 ص.  63طه حممد فارس،  التفسري يف كتب الفتاوى الفقهية/ 

 هـ  3/1/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

ابلقرآن القرآن  ونظرية  :تفسري  اترخيية  قجوي.  /دراسة  احملمدية    -حممد  الرابطة  الرابط: 
 ص.  776م،  2019هـ،  1440للعلماء، 

 
دعاء إمساعيل    /هـ(: دراسة يف نقد املنهج   835تفسري القرآن الكري للمخدوم املهاميي )ت  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442الزقازيق: جامعة الزقازيق،  -الشاذيل.
 
الرابط: الرابطة احملمدية    -إمساعيل احلسين.  / التفسري املقاصدي وعلم مقاصد الكتاب اجمليد 

 (. 86)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 
 

الرابط: الرابطة احملمدية    -حممد قجوي.  /التفسري املوضوعي وأمهيته يف فهم القرآن الكري 
 (. 70. )سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛ م 2020هـ،  1441للعلماء، 

 
بريوت: جامعة    -عمر عبداجمليد البيانوين.  /دراسة أتصيلية  :التقدي والتأخري عند املفسرين

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438بريوت اإلسالمية، 
 

الصافات سورة  يف  النصي  احلسني.  /التماسك  أبو  جامعة    -إميان كامل  اإلسكندرية: 
 م )ماجستري(. 2019هـ،   1440، اإلسكندرية

 
زبري    هـ(/  399ت  )التوسع يف املعىن يف تفسري القرآن العزيز البن أيب زم ن ني األندلسي   

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442، جامعة تكريت  تكريت: -.حسن البيايت
 



58 
 

عم ان: كنوز    - عبدالرمحن طعمة.  /نآ يف حقل التفسري القر   يتوظيف علم الداللة املعجم
 . م 2018  هـ، 1439املعرفة للنشر، 

 
ــوعي ــري املوضــــ ــري يف التفســــ اجلزائر: مطبعة بن محدة،   -حممد بن عبدالقادر بلعلياء. /التيســــ

 م. 2021هـ،   1442
 

حتليلية/   دراسة  اإلشاري:  التفسري  يف  الشريف  شاهني.احلديث  صابر  مصر:   -عاطف 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة؟، 

 
عبدالرمحن حسن حبنكة   الشيخ  ترجيحات  تفسريه حسب    هـ( يف   1425)ت  دراسة 

 . "معارج التفكر ودقائق التدبر"  النزول
 م، ...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
سلمى    /نآ ول من القر النصف األ  يف   التفسري   ثرها يف أن الكري و آ القر   الدالالت القطعية يف 

 م )ماجستري(. 2018هـ،   1439القاهرة: جامعة األزهر،  -الدريين.صابر 
 

إبراهيم رمحان    / هـ( يف كتابه شرح كتاب سيبويه  368الداللة التفسريية عند السريايف )ت  
 م.  2020هـ،  1442دمشق: أمل اجلديدة للنشر،  -األركي.

 
الرايض: دار  -حممد بن بكر آل عابد.الرواايت التفســريية: دراســة وصــفية أتصــيلية نقدية/ 

 م. 2021هـ،  1442امليمنة، 
 

ي: سوريت  املنار واملراغ  يتفسري   دراسة يف :  القرآن الكري  السنن الكونية واالجتماعية يف 
م   2019هـ،    1441املنيا: جامعة املنيا،    -حسني أمحد حممدين.الفاحتة والبقرة منوذًجا/  

 )دكتوراه(. 
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الفاتـحة والبـقرةواب يف تفســـري الفخر الرازي تطبيقً الســــؤال واجلـــ حممود    /ا على سوريت 
 (. ماجستريم ) 2020هـ،  1441، املنيا: جامعة املنيا -وجيه حممود.

 
الرايض:    -.إايد بن موسى إمساعيلالشاهد النثري عند املفسرين: دراسة نظرية تطبيقية/  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة اإلمام، 
 

مسـاعد بن سـليمان   /ابن عطية: احملرر الوجيز يف تفسـري الكتاب العزيزشـرح مقدمة تفسـري  
 م. 2020هـ،  1442الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،  -الطيار.

 
غازي عينتاب: جامعة    -.أمحد عادل جيجة  /الشيخ عبدهللا سراج الدين ومنهجه يف التفسري 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الزهراء، 
 

 1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -عبداهلادي محيتو.  /طرائق التفسري ومزالق التأويل
 (.4)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -م. 2020هـ، 
 

  -سليمان حسني عاشور.  / هـ(  885)ت   يتفسري نظم الدرر للبقاع  ظواهر بناء النص يف 
 م )دكتوراه يف النحو والصرف(.  2019هـ،  1440املنصورة: جامعة املنصورة،  

 
 1438عم ان: دار الفاروق،  -ادي.حســـن عبدالرمحن الســـلو ا/ عبداحلميد بن ابديس مفســرً 

 م.  2017هـ، 
 

  444ت  )عقيدة املعتزلة وأثرها يف تفسري الربهان أليب الفتح انصر بن احلسني الديلمي  
م    2019هـ،    1440  جامعة طنطا،  طنطا:  -عبداجلليل حسن النزيلي.(: دراسة حتليلية/  هـ
 (. ماجستري)
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القاهرة: دار الصاحل،    -.2ط  -حممد عفيف الدين دمياطي.  /علم التفسري: أصوله ومناهجه

 م. 2020هـ،  1441
 

مناهجه أصوله،  اترخيه،  التفسري:  يوسف.  /علم  املؤلف،    -عبدالسالم  هـ،   1442؟: 
 م.2020

 
الرابط: الرابطة احملمدية    -فريدة زمرد.  /علم التفسري: مالحظات يف التاريخ ومالمح التطور

 (.91اإلسالم والسياق املعاصر؛  )سلسلة  -ص. 26م،  2020هـ،  1441للعلماء، 
 

تنسيق عبدالقادر   /عناية علماء الغرب اإلسالمي ابلنص القرآن: فهًما واستنباطًا وتنزياًل 
 م.  2020هـ،  1442الناطور، املغرب: اجمللس العلمي احمللي،  -أحنوت.

 
عيون منتخبة من استدراكات ابن املظفر الرازي على تفسري الثعليب: حبوث يف األصول  

واملأثور/   والرأي  واللغة  موسى.واألحكام  رجب  األزهرية،    -عبدهللا  اخلزانة  دار  القاهرة: 
 م. 2020هـ،  1442

 631  ت ،  يمام ابن املظفر الراز استدراكات اإل)أشري إىل عنوان رسالة املؤلف يف املاجستري:  
التفسري"  كتابه  يف  هـ الثعليبلإل"  الكشف والبيان"  على تفسري"  مباحث  :  هـ  427  ت ،  مام 

 ( دراسة ونقد
 

: دراسة تطبيقية على سور  الفاصلة القرآنية وأثرها على املعىن يف تفسري التحرير والتنوير
املنيا  -محادة حممد سقاو.األنبياء واحلج واملؤمنون/   م    2020هـ،    1441،  املنيا: جامعة 

 (. دكتوراه)
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 -فريدة زمرد.  /القراءة النسقية للقرآن الكري عند املستشرق الياابن توشيهيكو إيزوتسو
)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛    -م.  2020هـ،    1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  

78.) 
 

عبدهللا فوزي    /قضااي التجديد يف التفسري عند شيوخ األزهر الشريف: دراسة حتليلية مقارنة
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441، املنوفية جامعة املنوفية:  -الشرقاوي.

 
التفسري عند أيب حيان   تطبيقية مقارنة/  هـ  745ت  )قواعد  الصديق (: دراسة  بكر  أبو 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440، املنوفيةجامعة املنوفية:  -عبداملعطي.
 

إىل   "اهلداية  الغرب اإلسالمي من خالل  التفسري وتطبيقاهتا عند مفسري مالكية  قواعد 
عبدالرحيم    /هـ(: دراسة نظرية تطبيقية   437بلوغ النهاية" ملكي بن طالب القيسي )ت  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،   1442فاس: جامعة القرويني، دار احلديث احلسنية،   -اإلمساعيلي.
 

القواعد التفسريية عند اإلمام األلوسي من خالل كتابه تفسري روح املعان يف تفسري القرآن 
 . العظيم والسبع املثان

 هـ،... 1441دراسته يف جامعة املنيا، 
 

األ ماعن    ستاركشف  القر   بعض  اإلآ يف  من  امباريكي    /ضمارن  بن  عبدهللا  بن  البشري 
الشنقيط اليدمسي  )ت  الشمشوي  إدوم.  1354ي  بن  فال  حممد  بن  أمحد  حتقيق   -هـ(؛ 

   م. 2019هـ،  1440نواكشوط: دار اإلسراء، 
 

املوضوع التفسري  يف  مسلم.ي/  مباحث  ومنقحة.2ط  -مصطفى  مزيدة  دار    -،  الرايض: 
 ص.  384م،  2019هـ،  1440التدمرية، 
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الرايض: جامعة    -.ندى بنت عبدالعزيز احلامد  /ابن جزي الكليباحملتمالت التفسريية عند  
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442اإلمام، 

 من أول سورة األنبياء آخر سورة الناس. 
 

  -خلود بنت إبراهيم الواصل.  /القرطيب يف تفسريه: عرض ودراسةاحملتمالت التفسريية عند  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام، 

 
سليمان يوسف    /حمددات املعىن عند املفسرين واللغويني: دراسة تطبيقية من القرآن الكري 

 م.  2020هـ،  1441الشارقة: مالمح للنشر،  -.حممد عبدهللا
 

عم ان:   -ي.حسـن عبدالرمحن السـلواد /زة وتفسـريه املسـمى التفسـري احلديثحممد عزة درو 
 م. 2017هـ،  1438دار الفاروق، 

 
هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،    -رقية بنت عبدهللا الوهييب.مدرسة التفسري يف نيسابور/  

 م )دكتوراه(.  2020
 
  - عبداحملســـــن بن عبدالعزيز العســـــكر.   /ســــامرة الكشــــاف بني مراقي حتليله ومهاوي أتويلهم

 ص. 248، م 2020هـ،  1442الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي، 
 

زوينة    /مظاهر التجديد يف التفسري عند املفسرين املغاربة يف القرن اخلامس عشر اهلجري
 م.  2017هـ،  1438مسقط: جامعة امللك قابوس،  -.البطاشية بنت محود

 
ــوعيمفارقات   ــري موضـــــــ حممد خري رمضــــــــــــان    /القرآن: مقارانته ومقابالته وموازانته: تفســـــــ
 ص )كتاب إلكرتوين(. 205م،  2020هـ،  1441يوسف، 
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أمل حممد    /دراسة تفسريية حتليلية:  سورة البقرة  نظم اجلملة احلالية يف   نية يف آ املفردة القر 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -عبد.

 
ومعانيه  الكري  القرآن  "تفسري  تفسريه  يف  ومنهجه  بيلمان  نصوحي  عمر  الرتكي  املفسر 

الرتكية  "العالية هامشي.  / ابللغة  قطر،    -ايقوت  جامعة  م   2020هـ،    1441الدوحة: 
 )ماجستري(. 

 
 م.  2019هـ،   1440الرايض: دار التدمرية،  -علي بن سليمان العبيد. /مناهج املفسرين

 
مع مالمح   ،مناهج املفسرين يف التعامل مع األفكار االعتزالية يف كتاب الكشاف للزخمشري

الدوحة: جامعة    -مسعود جار هللا أبو شريدة.  /املنهج األمثل يف التعامل مع هذه األفكار
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439قطر، 

 
هند بنت هيثم    /تيمية يف توجيه أقوال السلف التفسريية: دراسة استقرائية حتليليةمنهج ابن  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،  -عطية سامل.

 
دراسة   احمليط":  "البحر  خالل  من  العقائد  آايت  تفسريه  يف  األندلسي  حيان  أيب  منهج 

)ت    /حتليلية عباسي  حممود  العاملية،  عم    - هـ(.  1441أمحد  اإلسالمية  العلوم  جامعة  ان: 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
املنهج اإلصالحي عند الشيخ عبدامللك كري أمر هللا )حامكا( من خالل تفسريه األزهر:  

هـ،    1441اخلرطوم: جامعة أم درمان،    -مصباح األانم اإلندونيسي.  / حتليلية  دراسة وصفية
 م. )دكتوراه(.  2020
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ميمونة   / منهج اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسري القرآن ابلقرآن من خالل "جامع البيان"
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،   -بنت عبدالرمحن املطرودي.

 
أمساء بنت علي    /فسرين من خالل تفسريهمنهج اإلمام ابن عرفة يف الرتجيح بني أقوال امل

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -الضياين.
 

السيد بن أمحد اإلمام اجلكين منهج اإلمام البخاري يف التفسري من خالل كتابه الصحيح/  
 م.  2020هـ،  1441مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -الشنقيطي.

 
عالء عبدالعال   /منهج اإلمام السمعان يف عرضه للقراءات وأثرها يف تفسريه للقرآن الكري

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -سعداوي.
 

دراسة   القرآن:  اخلطاب  حتليل  يف  التفكيكية  نقديةاملنهجية  عبدالرحيم    /حتليلية  حممد 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438الدوحة: جامعة قطر،  -طحان.

 
هـ،   1440الدوحة: جامعة قطر،    -حذيفة عبدالرحيم طحان.  /املوهبة وأثرها يف التفسري

 م )ماجستري(. 2019
 

املعىن وتوجيهه عند املسلمني يف   الرتاث: دراسة يف كشف  القرآن وسلطة  عصر  النص 
 م. 2018هـ،  1439دمشق: متوز للنشر،  -عادل عباس النصراوي. / التأسيس

 
: ]مصر[ -شريف طه يونس.اهلروب من الفهم: األوهام اليت حتول بيننا وبني فهم القرآن/ 

 م. 2018هـ،  1440معهد العلم والعمل؛ الرايض: مكتبة الرشد، 
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الرابط: الرابطة احملمدية    -طه جابر العلواين.  /املفهوم واملسار  :الوحدة البنائية للقرآن الكري
 (.63)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -ص. 25م،  2020هـ،  1441للعلماء، 

 
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: دار الصفوة،  -.محزة عبد املعطي /اليسري يف علم التفسري 

 
 التأويل 

 

القرآن اجمليد: رؤية   الطاهر.  /معرفيةالتأويل يف  الرابطة احملمدية    -انجي بن احلا   الرابط: 
 (. 2)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 

 
 - سامر عبدالرمحن رشواين.  /قراءة يف مدوانت التفسري األوىل  :أتويل القرآن وسؤال التاريخ 

للعلماء،   احملمدية  الرابطة  والسياق    -م.  2020هـ،    1441الرابط:  اإلسالم  )سلسلة 
 (. 8املعاصر؛

 
 1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -وليد فائز خري.  / جتربة مجاعية اجتماعية يف التأويل

 (.24)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -م. 2020هـ، 
 

عبداألول    /املعاصراهلرمنيوطيقا( يف الفكر العريب  )  التطبيقات التأويلية على النص القرآن
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -ماهر هارون.

 
الرابط:    -حممد إقبال عروي.  /ابالغة اإلعجاز منوذجً   : مصائر التأويل بني التنزيه والتعطيل

 (. 18)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441الرابطة احملمدية للعلماء، 
 

الرابط: الرابطة احملمدية    -عبدالرمحن بودرع.  /معيار البيان يف تصحيح صلة التأويل ابلقرآن
 (. 13)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 
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   واهلداايت والتأمل التدبر 
 

 م 2020هـ،    1442،  للنشر  معامل اهلدىالرايض:    -حممد بن فهد الفريح.آايت لقوم يعقلون/  
 

 2020هـ،    1441عبدهللا مخيس نصري، اتريخ املقدمة  إحتاف األبرار أبسرار آايت الغار/  
 ص.  136م، 

 )اآلايت األوىل اليت أنزلت( 
 .هـ 24/1/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
الكري/   القرآن  تدبر  يف  عملية  مفاتيح  قرآن:  سوبرة.أتدبر  عبدالكرمي  دمشق؛    -أمري 

 ص.  223م،  2017هـ،  1438إستانبول: دار الغواثين، 
 

 م.  2020هـ،  1442]مصر: املؤلف[،  -حممد عطية متويل. / إشراقات من سورة البقرة
 

طلبة اجلامعة اإلسالمية      ريف:إعمال العقل يف فهم القرآن احلكيم وعالقته ابألسلوب املع
منوذجً  مباليزاي  علي  /االعاملية  بنت  العاملية،    -.اهلنائية  بدرية  اإلسالمية  اجلامعة  كواالملبور: 

 م. 2018هـ،  1439
 

وحتليل تدبُّر  الصيام:  آايت  املعان:  العسكر.  / بدائع  عبدالعزيز  بن  الدمام؛    -عبداحملسن 
 ص.  64م،  2020هـ،  1441الرايض: دار ابن اجلوزي،  

 
 أ ْن  ل ْوال  }قرآنية يف مدرســة يوســف عليه الصــالة والســالم: يوســف يف بيت العزيز  بصــائر  

 -عبدالســـــالم مقبل اجمليدي. /دراســــة تطبيقية خلصــــائص القصــــة القرآنية :{ر أى بـ ْره ان  ر ب  ه  
 .م 2017هـ،  1438، الثقافةالقاهرة: دار عامل 
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فوزية حممد وخي  بناء الفرد الرابن يف ختام النظم القرآن: مدارسات سور اجلزء الثالثني/  
 م. 2020هـ،  1442، )موقع( أكادميية نرباس لتعليم القرآن الكرميد. م:  -وأخرايت.

 
 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،   -حممود عيسى. /أتمالت قرآنية

 
القرآن  السنيدي.  /تدبر  عمر  بن  للنشر،    -سلمان  الدولية  مفكرون  هـ،   1441القاهرة: 

 م.  2020
 

الرابط:   -عكراش. خليد بن تدبر القرآن بقواعد علم الرمحن: القرآن بني القراءة والتالوة/ 
 .ص 379م،  2019، هـ 1440، دار الوطن

 
ــدبر القر  ــاهج أ  :الكرين  آ تـ تــــدبر  الرايض:    -.نرآاهليئــــة العلميــــة لتــــدبر الق  /عالم ومنـ مركز 

  م. 2017هـ،  1438: دار احلضارة، لالستشارات الرتبوية والتعليمية
 حبوث املؤمتر العاملي الثاين لتدبر القرآن الكرمي.

 
تدبر القرآن الكري عند السلف الصاحل يف ضوء اآلاثر املروية من خالل تفسري ابن جرير  

الرايض: جامعة اإلمام،   -.عبداللطيف بن عبدهللا التوجيريالطربي: دراسة أتصيلية تطبيقية/  
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441

 
الكري:   القرآن  التطبيقاتتدبر  النظرية وأسس  الدين  مالعملية/    املقدمات  ىن حممد  ي 

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار اليسر،  -الشافعي.
 

ــار املفـــاهيمي يـــة لتحرير التـــدبر وأتطريه وتقريبـــهملاخلطوات الع  :تيســـــــــــري التـــدبر : اإلطـ
 م. 2017هـ،  1439الرايض: مكتبة الرشد،  -شريف طه يونس. /والتأصيلي
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 م 2019هـ،    1440السعودية: املؤلف،    -عبدهللا بن عبدالرمحن السويلم.  /خاطرات من آايت
 

الرايض: مكتبة    -، مزيدة ومنقحة.3ط  -أمحد بن مسفر العتييب.  /دليل فهم القران اجمليد
 م. 2020هـ،  1442الرشد، 

 
إعداد الفريق العلمي يف مركز تدبر    /رايض الزهر يف تدبر الوصااي العشر من القرآن الكري

 ص.   96م،  220هـ،  1441سوراي: املركز،  -بسورية.
 

 م.  2020هـ،  1442تونس: دار املازري،   -خالد بـَُرْيه. / سطوة البيان اخلالد
 )أتمالت وخواطر حول آايت(

 
فخر الدين بن الزبري    /ضابطًا مع تطبيقاهتا  30ضوابط تنزيل اهلداايت القرآنية على الواقع:  

ي.  ص. 114م،  2020هـ،  1441مكة املكرمة: مؤسسة النبأ العظيم،  -احمَلسِّ
 

الدمام؛ الرايض:    -.مجع وترتيب سامي بن مشو ح العنزي  /العقد الثمني يف جمالس الذكر املبني
 ص. 174م،  2020هـ،  1441دار ابن اجلوزي، 

 
،  م  2020هـ،    1442،  دار األدب العريب للنشر  ؟:   -.اهلنوف بنت سليمان  /علمتين آية

 ص. 162
 

 -مشعل عبدالعزيز الفالحي.  /علمين القرآن: جزء عمَّ: أفكار ومفاهيم وتصورات وأولوايت
 م.  2020هـ،  1442تركيا: مكتبة اإلمام أمحد بن حنبل؛ دمشق: دار القلم، 

 
: قراءة تــدبريــة هلــا وبيــان أهم معــانيهــا بني اجلالل واجلمــال والكمــال  الفــاحتــة أم القرآن

 م. 2021هـ،  1442، املنتدى اإلسالميالشارقة:  -عبدالسميع األنيس.ومقاصدها/  
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هـ،   1441مصر: عصري الكتب للنشر،    -أمحد خريي العمري.القرآن: نسخة شخصية/  

 ص. 150م،  2020
 )تدبر وتوجيه ووعظ من القرآن الكرمي(

 
التدبر األمثل لك امليداين.  /تاب هللا عزَّ وجل : أتمالتقواعد    - عبدالرمحن حسن حبنكة 

 م. 2020هـ،  1441دمشق: دار القلم، 
 

آن: دعوة إىل الكلمة الطيبة  القر  مثل الكلمة الطيبة املذكور يف  أتمالت يف :  كشـجرة طيبة
  م. 2017هـ،  1438السعودية: املؤلف،  -.خالد غرم هللا العجريفوحفظ اللسان/ 

 
ع ف ا اَللَّ  ع نك  ِل   كشــــــــــف احلجاب عن بعض أســــــــــرار اخلطاب يف قول العزيز الوه اب: }

ســــــوراي، أو  -أمحد حيىي بن عبدهللا ســــــرا  الدين احلســــــيين. [/43]ســــــورة التوبة:    {أ ذ نت  هل  مْ 
 م؟ 2021هـ،  1442تركيا: املؤلف، 

 
بناء اإلنسان  الكنز املنشود: أثر تدبر الفاحتة أم     -أمحد بن حممد الشرقاوي.  /القرآن يف 

 م. 2020هـ،  1442مصر: املؤلف، 
 

هــ،   1441دمشق: مكتبة دار البيان،    -حممد فواز مجيل.  /لطائف اآلايت يف القرآن الكري
 م.  2020

 
اآلي عبدهللا  عبداللطيف    /مشارق  املعرفة،    -. التوجيريبن  آفاق  هـ،    1441السعودية: 

 .م2020
 

 م. 2020هـ،  1441مصر؟: كتبكم،  -.2ط -عمرو الشرقاوي. / املشوق إىل القرآن
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السعودية: املؤلف،    -فهد بن عبدهللا اجلريوي.  /مع التفاسري: لطائف قرآنية وهداايت تدبرية

 م، اجملموعة األوىل. 2020هـ،  1442
 

الرابط: الرابطة احملمدية    - أمحد عبادي.  /املنهاجية مقوم من مقومات القراءة يف القرآن الكري
 (. 80)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 

 
 م2020هـ،    1441الرايض: مدار القبس للنشر،    -فايز بن سياف السريح.  /هداايت اآلايت

 
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -حممد بن حيىي آل منشط.اهلداايت القرآنية يف سورة البقرة/  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441
 (: دراسة تطبيقية. 141( إىل اآلية ) 75من اآلية )

 وهكذا يف سور أخرى. 
 

ال تطبيقيةقرآنية يف سورة  اهلداايت  دراسة  السكاكر.  /الكهف:  عبدالرمحن  بريدة:    -أمني 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442، جامعة القصيم

 
  1441الكويت: دار الظاهرية،  -يوسف علي الفيلكاوي. / وقفات مع آايت من كتاب هللا

 جـ. 2م،  2020هـ، 
 

  واآلايت والسور القرآن مقاصد
 وأغراض  أهداف،

 

الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -حممد خليل جيجك.  /التأويل املقاصدي وعاملية القرآن
 (. 16)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441
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عبدالبديع أبو هاشم؛ حتقيق أمحد اجلوهري حممد التفسري املقاصدي لسور القرآن الكري/  
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: أصول للنشر،  -عبداجلواد.

 
  - أمحد سعد أبو الليل.أمنوذًجا/    األعرافتوظيف املقاصد يف تفسري القرآن الكري: سورة  

 م. )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا، 
 

الرابط: الرابطة احملمدية    -رشيد احلمداوي.  /مسالك الكشف عن مقاصد السور القرآنية
 (. 72)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 

 
الرابط: الرابطة    -إمساعيل احلسين.  /مفهوم التعاضد والرؤية الشمولية ملقاصد القرآن اجمليد

 (.21)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -م. 2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 
 

هـ،    1442الرايض: دار التدمرية،    -علي بن سليمان العبيد.  /مقاصد سور القرآن الكري
 م.  2020

 
القيم: مجًعا ودراسة ابن  اإلمام  عند  السور واآلايت  العثيم.  /مقاصد  بنت حممد   - أمساء 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام، 
 

هـ،   1441القاهرة: دار السالم،  -مسعود أبو دوخة. / ا للتدبر والتدبري فقً أ : نآ مقاصد القر 
 ص. 184م،  2020

 
 / املنهج املقاصدي يف تفسري النصوص الشرعية: أصوله وضوابطه وتطبيقاته يف جمال األسرة

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440مراكش: جامعة القاضي عياض،  -عبدالسالم احلاضي.
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 واآلايت السور بني  التناسق والتناسب

 

القاهرة:    -حممد كامل علي النادي.  / ن الكريآ القر   التناسب بني الذنب وعقابه يف سرار  أ
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،   -حممد السيسي.  /إعمال السياق واعتباره يف الدرس القرآن

 (. 46)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441
 

هـ،   1441الرايض: مدار القبس للنشر،    -فايز بن سياف السريح.  /التناسب بني اآلايت
 مج. 8م،  2020

 
 ها: دراسة مقارنة.ما قبل التناسب بني فواتح السور وخوامت

 هـ،...  1441يف جامعة قطر، 
 

جامعة مراكش:    -رضوان كعية.ا/  التناسب النصي يف القصص القرآن: النيب موسى منوذجً 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439القاضي عياض، 

 
القاهرة: مفكرون الدولية    -توفيق علي زابدي.  / التناسب والتناسق بني أفانني السور القرآنية

 م. 2019هـ،  1441للنشر، 
 

التفسري والرتجيح  السياق بني مفهومي  الرابطة احملمدية    -أمحد اخلمليشي.  /داللة  الرابط: 
 (. 43)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 

 
ــياق وأثرمها يف ترجيح املعىن يف النص القرآن بريوت:  -.أمرية حســـــني اخلطيب /داللة الســ

 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440جامعة بريوت اإلسالمية، 
 



73 
 

حممد خري منري    / آن الكريالسياق القرآن وأثره يف بيان االحنراف املعاصر يف تفسري القر 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442بريوت: كلية الدعوة اجلامعية،  -الطرشان.

 
)ت    والشوكان  هـ(   774)ت    قضية التناسب بني اآلايت والسور يف تفسريي ابن كثري 

  1438طنطا: جامعة طنطا،    -حازم شعبان الدقرة.: دراسة استقرائية حتليلية/  هـ(  1250
 م )ماجستري(.  2017هـ، 
 

  -.قحطان عدانن عبداجلبار  /دراسة تطبيقية  : املناسبات بني سور الطواسني يف القرآن الكري
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440الرمادي: جامعة األنبار، 

 
  1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -عبدالرمحن بودراع.  /النص القرآن ومنهج السياق 

 (.83)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -م. 2020هـ، 
 

 ـ(؛ه  885)ت  البقاعي  إبراهيم بن عمر  برهان الدين    /ايت والسورآلنظم الدرر يف تناسب ا
 مج.  8م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -. عبد الرزاق غالب املهدي 

 
 اإلسرائيلياتالدخيل و 

 
اإل البكري/  أمام  الدخيل يف تفسري    - . دراسة ومجع ونقد قحطان خريي انجييب احلسن 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الرمادي: جامعة األنبار، 
 

 .لوسييب الثناء اآلأل "روح املعان"الدخيل يف التفسري يف 
 هـ،...  1441جامعة األنبار ابلرمادي،  دراسته يف
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الرمادي: جامعة    -.دراسة ومجع مآرب حممد حسنالدخيل يف تفسري القاضي البيضاوي/  
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441األنبار، 

 
  (/ هـ  1316)ت    لنووي اجلاوي   "ن اجمليدآ مراح لبيد لكشف معىن القر "تفسري    الدخيل يف 

 )ماجستري(.م  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  - .ريهام البسيوىن مصطفى
 سورة الناس.  خرآىل إول سورة مرمي أمن  ونقددراسة 

 
 املقطعة  احلروف

 

املنوفية:    -أمحد رأفت الطويل.نظرات أتويل احلروف املقطعة يف فواتح السور: مجًعا ودراسة/  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440، املنوفيةجامعة 

 
 هـ(  1342)حىت وفيات  القدمية التفاسري 

 ( التفسري   يف  األقوال مجعتفسري اآلايت، والسور، و  يشمل)

 
 ي بن حممد املصـــــري )ت عل   /األجوبة اجللية عن االســــئلة اخلفية يف تفســــري اآلايت القرآنية

 .احرتاس شاكر فندي ،؛ حتقيق عماد مجال أمحدهـ(  1127
 )حتقيق سورة الفاحتة منه، وهو أسئلة وأجوبة يف التفسري(

 م( 2019هـ،  1440) 40األنبار للعلوم اإلسالمية ع نشر يف جملة 
 

ابن األعرايب )ت التفسري   231  أقوال  القرين.  /هـ( يف  املنورة:    -حممد بن حسني  املدينة 
 )دكتوراه(.  م. 2020هـ،  1442اجلامعة اإلسالمية، 

 .مجًعا ودراسة :من بداية سورة اإلسراء إىل هناية سورة الناس
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األقوال التفسريية عند أيب بكر بن العريب يف كتاب "القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس":  
م    2020هـ،    1442الرايض: جامعة اإلمام،    -أفنان بنت محد اخلضريي.مجع ودراسة/  
 )ماجستري(. 

 
البن    ول والكناز ملا عليه من لغة العرب املعول""الطراز األ  كتاب  قوال التفسريية يف األ

 ـ(. ه 1120 ت) معصوم املدن
 ...  م، 2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
  هـ(  879 )تي مام قاسم بن قطلوبغا احلنفن لل آ معجم غريب القر  قوال التفسريية يف األ

 .ا ودراسةمجعً : رمحه هللا
 ...  م، 2019هـ،  1440يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
" لنشوان  مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم"  معجم  التفسريية الواردة يف قوال  األ

 . هـ( 573 )تاحلمريي 
 م، ...  2020هـ،  1441دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
التأويل وأسرار  التنزيل  املعروفأنوار  البيضاويب  ،  عمر    /تفسري  بن  عبدهللا  الدين  انصر 

)ت   ومراجعة   هـ(؛   685البيضاوي  إشراف  الرقمية؛  واخلدمات  الرتاث  إلحياء  علم  حتقيق 
الرايض: مركز تفسري للدراسات   -عبدالرمحن بن معاضة الشهري، عبدالرمحن بن حسن قائد.

 مج.  5م،  2021هـ،  1442القرآنية، 
 

الفاحتة/   انصر الدين حممد بن عبدالدائم بن امليلق )ت  األنوار الالئحة من أسرار كلمات 
 2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالرازق زالبية.  797

 م )األصل: رسالة ماجستري(. 
 



76 
 

 هـ(. 430احلويف )ت  علي بن إبراهيمالربهان يف علوم القرآن/  
 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة املنيا، 

 )وهو تفسري(
 

هـ(؛ حتقيق جمدي   333حممد بن حممد املاتريدي )ت    / تفسري املاتريدي  :أتويالت أهل السنة
 مج. 10م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -ابسلوم.

 
 618جنم الدين أمحد بن عمر الُكربَى )ت    /التأويالت النجمية يف التفسري اإلشاري الصويف 

 مج.  6م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.
 هـ(.   736يليه تتمته: عني احلياة/ عالء الدولة أمحد بن حممد السمناين )ت 

 

حممد بن أمحد بن عمارة الريجي األندلسي؛ حتقيق فهد بن علي   /التبيان يف تفسري القرآن
 راه(. م )دكتو  2020هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -القضييب.

 من أول سورة الكهف إىل آخر الكتاب. 
 

أليب بكر حممد بن عبدالرمحن األركشي املالكي )ت    /حتبري نظم اجلمان يف تفسري أم  القرآن
 هـ(؛ حتقيق إبراهيم بن صاحل احلميضي. 723

 م(.  2020هـ، فرباير  1441)رجب  6نشر يف جملة تعظيم الوحيني ع 
 

هـ(؛ اعتىن به وضبطه    900)ت    البدليسي  حسام الدين علي بن عبد هللا  /تفسري البدليسي
 مج. 5م،  2020هـ،  1442بريوت: كتاب،  -عاصم إبراهيم الكيايل.

ميان واإلحســــان، الشــــريعة : اإلســــالم واإلتفســــري إشــــاري صــــويف شــــارح ملقامات الدين الثالث 
 والطريقة واحلقيقة.
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هـ(، جالل الدين عبدالرمحن   864جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت  تفسري اجلاللني/  
م،   2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -.هـ(  911بن أيب بكر السيوطي )ت  

 ص. 440
   و امشه: أسباب النزول/ للسيوطي.

 
ن )ت عالء الدين علي بن حممد اخلاز   /لباب التأويل يف معان التنزيل  ، املسمىاخلازنتفسري  
العلمية،   -.عبدالسالم حممد علي شاهنيهـ(؛ ضبطه وصححه    725 الكتب  بريوت: دار 
 مج. 4م،  2019هـ،  1441

 
حممد أبو راس    /تفسري سورة الفاحتة من خالل خمطوط اإلبريز واإلكسري يف علم التفسري 

املعسكري )ت   بوكعرب.هـ(؛    1238الناصر  الدين  تقي  للواثئق،   -]إعداد[  ألفا  قسنطينة: 
 م. 2020، هـ 1442

 
إايد أمحد   هـ(؛ حتقيق 756)ت  السبكي تقي الدين علي بن عبدالكايف /تفسري سورة القدر

 ص. 48م،  2020هـ،  1441عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -الغو .
 

سعد (؛ حتقيق هــــــــ 1232ت ) الكبرييب عبدهللا حممد بن حممد األمري أل  /تفسري سورة القدر
 .عبد الكرمي العبديل

ع   السين،  الوقف  ديوان  اإلسالمية،  والدراسات  البحوث  جملة  يف  هـ،   1438)  46نشر 
 206-153 ص (م2016

 
من كتاب   الكهف  سورة  العظيم"تفسري  القران  هللا.تفسري  رمحه  ابن كثري  للحافظ   "-  

   ص. 136م،  2019هـ،  1440: الدرر السنية، الظهران
من كتاب "تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان"    سورة الكهف  فائدة يف  110  :يليه

 للشيخ عبدالرمحن السعدي رمحه هللا. 
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ويل الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم املل وي    /تفسري سورة الكوثر وما يليها إىل سورة الناس 

املنصورة: جامعة األزهر،   -حسن عثمان عبدالنيب.  حتقيقدراسة و هـ(؛    774العثماين )ت  
   م )ماجستري(. 2020هـ،  1442

 
الفيوم:  -هـ(؛ حتقيق صربي عبداخلالق. 307إسحاق بن إبراهيم البسيت )ت تفسري القرآن/ 
 م؟ 2020هـ،  1442دار الفالح، 

 
هـ(؛ حتقيق حممد   406املنسوب أليب بكر حممد بن احلسن بن فورك )ت  تفسري القرآن/  

 1441القاهرة: مشيخة األزهر، مكتب إحياء الرتاث اإلسالمي،    -ين.يوسف الساكت وآخر 
  م. 2020هـ، 
 

مجعه ورتبه وخر    ؛  هـ(  250  )ت الواقدي    سعد كاتبحممد بن    أليب عبدهللا  /تفسري القرآن
الرازحي. أمحد  بن  وآاثره علي  أجيال    -أحاديث  دار  املكرمة:  الدليقان؛ مكة  دار  الرايض: 

 م. 2019هـ،  1440التوحيد، 
   )منتخب من طبقاته(  

 
 -.رضوان بن شقرون /تفسري القرآن الكري البن منظور اإلفريقي من خالل لسان العرب

 ص. 254 م، 2018 هـ،1439: مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء
 . سورة الفاحتة وسورة البقرة :اجلزء األول

 
القرطيب القرطيب )ت    /تفسري  هـ(؛ حتقيق سامل مصطفى   671أليب عبدهللا حممد بن أمحد 

 .مج 11م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -البدري.
 (اجلامع ألحكام القرآن)
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 عبدالرمحن بن   /[27]سورة فاطر:  {  إ منَّ ا خي ْش ى اَللَّ  م ْن ع ب اد ه  اْلع ل م اء  تفسري قوله تعاىل: }
 .هـ( 795احلنبلي )ت بن رجب أمحد 

،  سامي بن حممد بن جاد هللا   مجع وحتقيقاحلنبلي؛  بن رجب  ال  /اجملموعة العلمية  طبع ضمن:
 1441؟: مركز ثبت للبحوث والدراسات؛ الرايض: دار احملد ِّث،    -. عبدالعزيز بن انصر اخلباين

  م. 2020هـ، 
 

حممد بن أســـــعد الدو اين  جالل الدين  /يةاآل  {خ ذ وا ز ينـ ت ك مْ اي  ب ين  آد م  }  :تفســــري قوله تعاىل
 .زينب حممد عباس هـ(؛ حتقيق 918)ت 

 م(. 2019هـ،   1440) 45مج 1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع
 

  -أمحد عيسى.؛ حتقيق حممد هـ( 751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  / التفسري القي  م
  م. 2017هـ،  1438املنصورة: دار الغد اجلديد،  

 
املسند مردويه )ت    /التفسري  بن  بن موسى  أمحد  بكر  هـ(؛ حتقيق عالء حممد    410أليب 

 م.  2020هـ،  1442]ماليزاي[: دار ابن عساكر،  -إمساعيل.
 قطعة تبدأ من أثناء سورة ق إىل آخر سورة الناس. 

 
اثئر حممود  ؛ حتقيق هـ(  1232ت  )  ري الكبريمأل، احممد بن حممد السنباويتفسري املعوذتني/  

 .الشجريي
م(  2019هـ،  1440) 1ع 3نشر يف جملة كلية اإلمام األعظم للعلوم اإلسالمية اجلامعة مج

 . 138-89 ص
 

النسفي املسمىتفسري  التأويل/  مب  ،  وحقائق  التنزيل  أمحد  دارك  بن  عبدهللا  الربكات  أليب 
هـ،    1440القاهرة: دار احلديث،    -اعتىن به وراجعه أنس الشامي.هـ(؛    710النسفي )ت  

 مج. 2م،  2019
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بن حممد أليب حممد عبدالوهاب  تفسري نصرة اإلسالم يف إخراج مقامات الدين من القرآن/  

؛ إبشراف واعتناء وتقدمي جعفر بن احلا  هـ(  1341)ت    األندلسي التطواينش األموي  وقَ لُ 
بودشار. تطاون أمسري،  -السلمي؛ ختريج حممد رضا   هـ،  1440  -   1431  تطوان: مجعية 

 . مج 6 م، 2019 - 2010
 

دراسة   ؛هـ(  1110عبد السالم بن الطيب القادري احلسين )ت    /تقييد على سورة اإلخالص
 . وحتقيق فاطمة التيس
م، ص    2020هـ(،    1442)حمرم    3ع  6مج  )جامعة الوادي ابجلزائر(  نشر يف جملة الشهاب  

107 - 146 . 
 

مجال الدين حممد بن علي اخلطيب، الشهري اببن نور الدين    /تيسري البيان يف أحكام القرآن
صنعاء: مكتبة اإلرشاد؛    -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن عبدالقادر املعلمي.  825املوزعي )ت  

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم، 
 

عم ان: دار    - ]إعداد؟[ قتيبة فوزي الراوي.  / ثالث رسائل يف تفسري آايت من القرآن الكري
 م.  2020هـ،  1441كفاءة املعرفة، 

 ( لألمري املالكي الكبري ،انشراح الصدر يف بيان ليلة القدرمن بينها: )
 

  - هـ(.  310حممد بن جرير الطربي )ت  جامع البيان عن أتويل آي القرآن: تفسري الطربي/  
 مج. 15م،   2020هـ،  1441بريوت: دار ابن حزم،  -.4ط
األحاديث  ط ومرقمة  ومصححة،  شاكر،  حممود  بتحقيق  املطبوعة  األجزاء  على  مقابلة  بعة 

 . لألحاديث وآخر لألشعار، واآلايت كلها برسم املصحف العثماينواآلاثر، وملحقة بفهرس 
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زين الدين عمر بن يونس الزيين احلنفي جليس احلضر وأنيس السفر: تفسري سورة الكهف/  
الرايض: اجلمعية العلمية السعودية   -هـ(؛ حتقيق نورة بنت عبدالعزيز العلي.  900)ت بعد  

 م. 2020، هـ 1442 للقرآن الكرمي وعلومه )تبيان(،
 

 800أليب حامد حممد القدســي الشــافعي )ت اجلواب املرهف عن ســؤال امللك األشــرف/  
 )يف معىن آيتني كرميتني(. .هـ(؛ حتقيق حممد مجال حامد الشورجبي

يليه للمؤلف نفسـه: بشـرى حبصـول األجر املتني والنصـر املبني يف تسـلية احلزين. )وعظ ونصـح 
 للملك األشرف قايتباي(.

 هـ( 1441)شوال  110نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

 هـ(.  1268)ت  يحممد بن صاحل السباع /على تفسري اجلاللني يحاشية السباع
 م، ...  2017هـ،  1438زهر ابلقاهرة، دراسته وحتقيقه يف جامعة األ

 
ــ(  1096 )ت  حممد بن حسن الكواكيب  "/أنوار التنزيل"حاشية الكواكيب على    حتقيق ؛هـــــــــــــ
 ر.عمر رشيد شاك ،شيماء نعمان خضر

 .حتقيق سورة الفاحتة وآيتني من سورة البقرة
 م( 2017هـ،    1438)  51يف جملة سر  من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع    ت نشر 
 

هـ(؛ ]حتقيق[   1090مهذب الدين أمحد بن عبدالرضا البصري )ت بعد    /رسالة يف البسملة
 قاسم خلف السكيين.

 م(.  2018هـ،  1439) 3نشر يف جملة تراث البصرة ع 
 

يم}رسالة يف تفسري قوله تعاىل:   َللَّ  م ن  الشَّْيط ان  الرَّج  حممد    /{ف إ ذ ا قـ ر ْأت  اْلق ْرآن  ف اْست ع ْذ اب 
 . دراسة وحتقيق سعدي حسني العزاوي  (؛ هـ  1227  )ت بن كريان الفاسي    الطيب بن عبداجمليد 

 م( 2017هـ،    1438)  48يف جملة سر  من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع    ت نشر 
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نـ ه مْ رسالة يف تفسري قوله تعاىل: } جمد   {/ف ال  و ر ب  ك  ال  يـ ْؤم ن ون  ح ىتَّٰ حي  ك  م وك  ف يم ا ش ج ر  بـ يـْ

 .دراسة وحتقيق عماد أكرم كردي هـ(؛ 1049)ت  السيواسيبن حمرم عبداجمليد الدين 
 م( 2018هـ،    1439)  52يف جملة سر  من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع    ت نشر 

 )بداية العنوان "رسالة يف تفسري قوله تعاىل" من قبل حممد خري يوسف( 
 

املستنصر اإلمام  املستنشر خلزانة  الزجناين أل  /روضة  خبتيار  بن  أمحد  بن  املناقب حممود  يب 
الدين الداغستاينهـ(؛    656)ت  الشافعي   مكة املكرمة: دار طيبة    -.حتقيق عبدهللا شرف 
 م. 2021هـ،  1442اخلضراء، 

 )تفسري، اختصره من كتابيه: جوامع التأويل ولوامع التنزيل، كشف النور خلزانة اإلمام املنصور( 
 

  1232حممد بن حممد السنباوي األمري الكبري )ت    /التفسري وعلوم القرآنستُّ رسائل يف  
 م؟  2020هـ،  1442القاهرة: دار اإلحسان،  -حتقيق علي رمضان األزهري.(؛ هـ

 وهي:
 رسالة البسملة.  -

 تزيني املقالة يف بيان الكاللة. -

 الربح املؤب د يف الصالة على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم. -

 ة القدر.تفسري سور  -

 تفسري املعوذتني.  -

 حلن القراء واإلنكار على من يقول بكفر الالحن. -
 

اًث و يـ ه ب  ل م ْن ي ش اء  الذُّك ور   يـ ه ب  ل م نْ شرح الصدور على مهم قول هللا: } انصر  {/  ي ش اء  إ ان 
  - التوغ.حهـ(؛ حتقيق شوكت بن رفقي ش  797الدين حممد بن عبدالدائم ابن بنت امليلق )ت  

 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الرايحني، 
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حممد بن أبو الزهد    ي/وهو حاشية على تفسري البيضاو   :نوار التنزيلء أبيالشهاب املض
 هـ(. 1004ي )ت بعد حممد اللقيم

 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 
 

  الُقراء أيب القاسم حممود بن محزة بن نصر الكرماين لتا     /غـرائب التفسري وعجائب التأويل
 2020هـ،    1441املنصورة: دار اللؤلؤة،    -.الساملبن السيد  حتقيق: كمال  ؛  هـ(  505)ت  
 مج.  3م، 
 

القرآن الرمحن يف تفسري  قرقماس   /فتح  بن   دراسة وحتقيق(؛  هـ  882ت  الناصري )  حممد 
 م )ماجستري(.  2018هـ،    1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -حسني أمحد اخلطيب.

 )قسم منه(
 

 هـ(. 420عبدالوهاب بن حممد البوين )ت الفصول يف التفسري/ 
 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
زين الدين منصور    /{و ل س ْوف  يـ ْعط يك  ر بُّك  ف رت ْض ىاملسرتض ى يف تفسري قوله تعاىل }القول  

  .حتقيق سالم عبود حسنهـ(؛  1014بن أيب النصر الطبالوي )ت 
 م( 2016هـ،  1438)  37مج  1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 

 
هـ(؛ حتقيق ماهر    538جار هللا حممود بن عمر الزخمشري )ت  الكشاف عن حقائق التنزيل/  

 مج. 10م،  2020هـ،  1442إستانبول: دار اللباب: مكتبة اإلرشاد،  -أديب حبوش.
 

يوسف بن هالل بن أيب الربكات الصفدي )ت مجال الدين    /كشف األسرار وهتك األستار
   )وهو تفسري للقرآن الكرمي( .هـ( 696

 هـ،...  1441جامعة املنيا،  دراسته وحتقيقه يف
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دراسة    (؛هـ  687ت  )برهان الدين حممد بن حممد النسفي    /كشف احلقائق وشرح الدقائق
 . حممد كرمي اجلميلي، وحتقيق حممد هادي املشهداين

 .سورة آل عمرانمن  116 –  110من اآلية التحقيق 
 . العزيزمن تفسري كالم هللا كشف احلقائق وشرح الدقائق وبعنوان:  

  م( ص   2020هـ،    1441)  16نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية ع
27-54 . 
 

  ت )  علي بن حممد احلضروي اآلمدي  /حاشية على تفسري سورة يس للبيضاوي  املستطاب:
 1438: جامعة بريوت اإلسالمية،  بريوت   -مصطفى حامت اخلليل.  دراسة وحتقيق(؛  هـ  1210
 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق   1103الرسول الربزجني )ت    حممد بن عبد  /النفحة الفائحة يف مسائل الفاحتة
 م. 2021هـ،  1442؟: احملققان،   -حلسن الرحايل، جماهد مجال احلوت.

 
هـ(؛ راجعه    450)ت   املاوردي  يب احلسن علي بن حممدأل  /النكت والعيون: تفسري املاوردي

عليه   عبدالرحيموعلق  بن  عبداملقصود  العلمية،    -.السيد  الكتب  دار  هـ،   1441بريوت: 
 مج. 6م،  2020

 
حممود بن احلسني الصادقي   / هداية الرواة إىل الفاروق املداوي للعجز عن تفسري البيضاوي

 هـ(. 970الكيالين )ت 
 ...هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة القصيم، 

 
 
 



85 
 

  احلديثة التفاسري 
 ...(هـ  1343 وفيات من)

 

هـ(؛ إعداد ومراجعة مركز   1442عبدالرمحن عبداخلالق )ت  البيان يف تفسري كالم الرمحن/  
املطريي. زبن  بن  عبداحملسن  إشراف  والدراسات؛  للبحوث  النافعالكويت:    -آايت    اجلديد 

 . 1م، مج 2021هـ،  1442، للنشر
 

 حيىي بن علي احَلُجوري. /تدوين الفائدة يف تفسري آية الوضوء من سورة املائدة
من  ضمن   األول  وفتاوىاجمللد  ورسائل  اإلسالم،    -.  كتابه: جمموع كتب  دار كنوز  اليمن: 
 م. 2019هـ،  1440

 
الرابط: دار السالم،   -.بومهدي مصطفىتصنيف وتفسري آايت وفصول القرآن العظيم/  

 مج.  3ن،  2017 هـ، 1438
 

ــر   حكاماألفوائد و الاســــــتنبط    /وفوائده وأحكامه:  تفســـــري جزء الذارايت عبدالرمحن بن انصــــ
هـــــــــــــ،  1442الرايض: دار التوحيد،    -.فس ر اآلايت عبداحملسن بن عبدالعزيز العسكر؛ الرباك

 م.  2020
 

هـ،   1441، حنو  الصغريالقاهرة: مؤسسة املبدع    -.حممد علي  /(1تفسري جزء قد مسع )جـ
 م؟  2020

 
 م. 2020هـ،  1441بريوت: دار العلم للماليني،  -عفيف طبارة.تفسري سورة النساء/ 

 
هريندن، فرجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،   -.طه جابر العلواين  /تفسري القرآن ابلقرآن

 ص. 1000، م 2020، هـ 1441
 )تفسري سور من القرآن(
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القاهرة:    -هـ(.  1383حممود شلتوت )ت    / : األجزاء العشرة األوىلالقرآن الكري  تفسري 

 ؟ م 2019هـ،  1441دار العامل العريب، 
 

 ص. 152رواء حممود حسني، حكمة القرآن/ 
 هـ. 15/3/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 لهودراسات تطبيقية هو اجلزء األول من تفسري الكاتبة، ابلعنوان املذكور، وفيه بيان منهجها، 
 

سورة   تفسري  احلسيين.  /اإلنسانحول  الدين  سرا   القومي،    -عبدهللا  املنها   دار  دمشق: 
 م. 2019هـ،  1441

 
تفسري سورة   احلسيين.  /احلجراتحول  الدين  القومي،    -عبدهللا سرا   املنها   دار  دمشق: 

 .؟م 2019هـ،  1441
 

هـ،   1441دمشق: دار املنها  القومي،    -عبدهللا سرا  الدين احلسيين.  /ق حول تفسري سورة  
 . ؟م 2019

 
 1441دمشق: دار املنها  القومي،    -عبدهللا سرا  الدين احلسيين.  /امللكحول تفسري سورة  

 م.  2019هـ، 
 

الرايض:    -عبدامللك القاسم.  / بعض آايت وسور القرآن الكري  اخلطب املنربية يف تفسري 
 م.  2020هـ،  1441دار القاسم، 
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  1363)ت    العياشي سكري   بنأمحد    /شراب أهل االختصاص من حبر البسملة بني اخلواص
)الرابط:    ص  93م،    2017،  هـ  1438،  ؛ حتقيق حممد الراضي كنون احلسين اإلدريسيهـ(

 مطبعة ايديب(. 
 

  - كتبها عبدالباقي مفتاح.شروح على التفسري اإلشاري للشيخ حممد حميي الدين بن العريب/  
 مج. 4، م 2017هـ،  1438القاهرة: عامل الكتب، 

 
سليمان بن    / فيه من اهلداايت والفوائد واألحكام  ع ون الرمحن يف تفسري القرآن وبيان ما

 مج.  25م،  2020هـ،  1441الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،  -.إبراهيم الالحم
 

 1441عم ان: دار كفاءة املعرفة،    -أمحد حممد.  /القول اخلالص يف تفسري سورة اإلخالص
 م.  2020هـ، 
 

إبراهيم بن إبراهيم بصيلة )ت الكنز اجلليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي/  
 ؛ حتقيق منال بنت إبراهيم الشيخ.هـ( 1352

 هـ(. 1442)حمرم  62نشر يف جملة احلكمة، ليدز، ع 
 

الفاحتة تفسري  املطريي.  /خمتصر  داخل  بن  إعداد    معهد]السعودية[:    -.2ط  -عبدالعزيز 
 ص.  136 م، 2018 هـ، 1440املفسر، 

 
]الرايض[: دار املختصر للنشر،   -.6ط  - خنبة من العلماء.  /املختصر يف تفسري القرآن الكري 

 م )أبحجام خمتلفة(. 2020هـ،  1441
 

عم ان: دار كفاءة املعرفة،    - زين عجيمي الدليمي.  /نظرات يف تفسري آايت من القرآن الكري 
 م. 2020هـ،  1441
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 التفاسري  خمتصرات

 

بن  بن أيب القاسم  أيب عبدهللا حممد  شمس الدين  لالتنوير يف خمتصر التفسري الكبري للرازي/  
 هـ(. 715عبدالسالم الربعي )ت 

 م،... 2020هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
 

الشوكان تفسري  علم    ، هتذيب  من  والدراية  الرواية  فين  بني  اجلامع  القدير  فتح  املسمى 
 1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،    - هذبه وعلق عليه زيد بن علي مهارش.  /التفسري 

 مج. 5م،  2020هـ، 
 

الط تفسري  الطربيخمتصر  اإلمام  أتويل  على  واألسانيد  لألقوال  الصريح  التجريد    / ربي: 
 مج.  5، م  2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد للنشر،  -اختصره حممد إبراهيم أبو كر ات.

 
 أخرى  بلغات وتفسريه القرآن معان ترمجة

 

: دراسة  الفارسيةإشكاليات ترمجة آايت لغة اجلسد يف ترمجة معان القرآن الكري إىل اللغة  
القاهرة: جامعة    -انجي عجمي محيد.نقدية حتليلية تطبيًقا على ترمجة غالم علي حداد/  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440عني مشس، 
 
  -آية وائل عبدالفتاح.  / امنوذجً   سورة يوسف إىل الياابنية  شكاليات ترمجة اجلملة الفعلية يف إ

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة عني مشس، 
 
مراكش: جامعة القاضي عياض،   -.ليلى الغزواين / الكري ية يف القرآن التشريعرمجة البالغة ت

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
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ط،   -حممد خري حممود البقاعي.الرتمجة وحتريف الكلم: قراءة يف ترمجات القرآن الكري/  
 (. 243)كتاب اجمللة العربية؛    -م.  2016هـ،    1438الرايض: اجمللة العربية،    -مزيدة ومنقحة.

 
 ا ومناهجه الشيعة تفاسري 

 

املتأهلني لصدر  الكري  القرآن  تفسري  يف  الداليل  حوير  هـ(/    1050)ت    البحث  خالد 
 ص. 320م،  2021هـ،  1442عم ان: مركز الكتاب األكادميي،  -مشس.

 
ا القرآن/ تفسري جممع  لعلوم  الطربسي  لبيان  بن احلسن  الفضل  هـ(؛    548)ت    أليب علي 

 مج. 3م،  2018هـ،  1439قم: املؤسسة،  -حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث.
 

هـ،    1439بريوت: دار املالك،    -.3ط  -حممد حسني فضل هللا.تفسري من وحي القرآن/  
 )الشيعة(. م. 2018

 
الدين   ليلى عز    /يف معان القرآن يف شرح هنج البالغة  هـ(   656ت  )  جهود ابن أيب احلديد

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442كركوك: جامعة كركوك،   -.عبدي
 

منسوبة إىل   /{رسالة يف تفسري قوله تعاىل: }و ي ْسأ ل ون ك  ع ن  الرُّوح  ق ل  الرُّوح  م ْن أ ْمر  ر يب   
 . حتقيق سعيد شااين؛ هـ( 690احلِّل ي )ت بن سعيد جنيب الدين حيىي بن أمحد 

 .297-262 م( ص 2019هـ،  1440) 9احملقق، العراق، عنشر يف جملة 
 

بريوت:    -علي نقي بن أمحد األحسائي.  /{ف ك ان  ق اب  قـ ْوس نْي  أ ْو أ ْدن ٰ شرح وتفسري آية }
 ص. 72م،  2020هـ،  1441دار احملجة البيضاء، 

 
دار احملجة  بريوت:  -.علي ابقر  /سـورة الكهف أمنوذجاً  :الصـور الدرامية يف السـور القرآنية

  م. 2020هـ،  1442، البيضاء
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 م 2020هـ،   1442بريوت: دار الوالء،   -.حممد مهدي اآلصفي  /الكلمة الطيبة يف القرآن

 
هللا فضل  حسني  حملمد  القرآن  وحي  من  تفسري  طراف.  / خمتصر  خليل  حممد    - اختصار 

 ص.  606م،  2021هـ،  1442بريوت: املركز اإلسالمي الثقايف، 
 

 ومناهجها  تفاسري اإلابضية
 

العزيز هللا  تفسري كتاب  يف  بورورو   / اإلبريز  عمر  بن  مكتبة    - .وآخرون  إبراهيم  ]مسقط: 
  .مج 4م،  2018هـ،  1439، االستقامة[

واستخرا  لطائفه والدروس املستقاة منه بلغة سهلة  تفسري ميسر يعىن ببيان معاين القرآن الكرمي  
 . )اإلابضية( .واضحة

 
توزيع  ]مسقط:    -الصقرية.  رقية بنت عبدهللا  قصص وعرب/  مناجاة الرمحن:  :التحرك ابلقرآن

 مج. 4م،  2017هـ،  1438، مكتبة اجليل الواعد[
 

  1438،  للنشر  : رؤىمسقط  -سامل بن سعيد البوسعيدي.  /التفسري الوجيز لكتاب هللا العزيز 
 م.  2017هـ، 
 

يف   املقالية  التفسري "الداللة  اخلليلي/    "جواهر  أمحد  الشيخ  بنت  لسماحة    محدأأحالم 
 م.  2017هـ،  1438مسقط: جامعة امللك قابوس،  -الفهدية.

 
السادس  ا القرن  خالل  العقيدة  آايت  تفسري  يف  اإلابضية  متكلمي  عند  العلمي  ملنهج 

 م.  2017هـ،  1438مسقط: جامعة امللك قابوس،  -.اجلهوري راشد بن محيداهلجري/ 
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 املفسرون 
 

هـ(: حياته    1341العاِل املفسر عبدالوهاب ل وق ش األندلسي التطوان مث الطنجي )ت  
السب اح.  /وآاثره ، م  2020هـ،  1442طنجة: مؤسسة سليكي أخوين )مطبعة(،    -يونس 
 ص. 170
 

  -حممد بن املختار الشنقيطي.  /فيلسوف القرآن الكري حممد عبدهللا دراز: حياته وآاثره
 ص.   126م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار املشرق، 

 
 القراءات

 
 ت وأنواعها ودراسات فيها القراءاعلم 

 

 1441القاهرة: دار السالم،    -.يعبدالفتاح عبدالغين القاضأحباث يف قراءات القرآن الكري/  
 م.  2020هـ، 
 

القاهرة:  -سامي املاضي.هـ( ومظاهر قراءته من القراءات القرآنية/  354)ت  ابن شنبود 
 م.  2020هـ،  1441مكتبة الثقافة الدينية، 

 
تونس:    -مجع وترتيب أيوب بن رفيق عوينيت.إحتاف القارئ النحرير إبفراد قراءة ابن كثري/  

 م. 2020هـ،  1442املؤلف، 
 

النحاس/   الشيخ  الناس مبنظومات  النحاس؛ إعداد علي  إحتاف  توفيق  نظم علي بن حممد 
 . م 2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد للنشر،  -عبداملنعم فر .
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  - .فغدير بنت حممد الشري  /حفظ املسموع اخلارج عن القياس  نية يف آ ثر القراءات القر أ
 م.  2019هـ،  1440بريطانيا: مركز تكوين للدراسات والنشر، 

 
مســــــقط:  -الكيومي. طالب بن عيســــــىدراســـــة مقارنة/  أحكام الراء يف القراءات العشـــــر:

 م.  2017هـ،  1438جامعة السلطان قابوس، 
 

حممد بن   /هـ( يف القراءات: مجًعا ودراسة وتوجيًها 354اختيارات ابن مقسم العطار )ت 
 وراه(.  م )دكت 2020هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -برك مخيس.

 
القاهرة: مكتبة    -سامي املاضي.هـ( من القراءات القرآنية/    354اختيارات ابن مقسم )ت  

 م. 2020هـ،  1441الثقافة الدينية، 
 
  -.صفية بنت حممد العتني  /مجع ودراسة مقارنة:  ختيارات اإلمام املتويل يف علم القراءاتا

الشيخ يوسف   املنورة: جامعة طيبة، كرسي  للقراءات،  املدينة  هـ،    1442عبداللطيف مجيل 
 م.  2020
 . هـ 1439جامعة اإلمام،   -رسالة دكتوراه  :األصل

 
 هـ( 1105موسى بن قاسم املكناسي الفاسي )ت بعد  إرشاد املبتدي لرواية حفص األسدي/  

 هـ،...  1442، ، قسم القراءات دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 
 

القراءات يف  النريات  عاشور.  /األصول  حممد  العاملية    -.4ط  -أماين  الدار  اإلسكندرية: 
 م. 2020هـ،  1442للنشر، 

 



93 
 

هـ،    1441شوال من عام    25رجب إىل    25ألفية القراءات العشر يف عام احل ْجر: من  
القراء يف   اختالف  أثر  بيان  احلروف، مع  فرش  ابلتسمية يف  والتوفية  األصول  ابختصار 

 م. 2020هـ،  1442السعودية: املؤلف،  -جربان بن سلمان سح اري. /املعىن
 

  / وجهوده يف علم القراءات وكتابه شرح أصول الشاطبيةهـ(  825)ت اإلمام املسحرائي 
ودراسة   العديليحتقيق  حممد  يوسف    -.خلود  الشيخ  طيبة، كرسي  جامعة  املنورة:  املدينة 

 م.  2020هـ،  1442عبداللطيف مجيل للقراءات، 
 

رضوان   /انفرادات طرق القراءات العشر يف كتاب النشر للمام ابن اجلزري: مجًعا ودراسة
 م )دكتوراه(.  21020هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -بن رفعت البكري.

 
أسيوط: جامعة    -صفوت إمبايب علي.  / ا ودراسة لغويةا وتصنيفً انفرادات القراء السبعة مجعً 

 (. ماجستريم ) 2017هـ،  1438األزهر، 
 
أسيوط:    -عادل صربة حممد.  /دراسة لغويةي:  محزة والكسائ  وجه االختالف بني قراءيتأ

 (.ماجستريم ) 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
 

املدينة املنورة: جامعة طيبة، كرســــــــي   -.جمموعة مؤلفني  /حبوث ودراســــــات يف علم القراءات
 ص. 796: 1، مجم 2020هـ،  1442الشيخ يوسف عبداللطيف مجيل للقراءات، 

 
القاهرة:   -.منديل حممد الفقيه بغية اإليضاح ملا حلفص من الشاطبية والروضة واملصباح/  

 ص. 107، م 2019هـ،  1440خري زاد للنشر، 
 

هـ(؛ حتقيق توفيق    437مكي بن أيب طالب القيسي )ت  التبيان يف اختالف قالون وورش/  
 ص. 141م،  2016هـ،  1437الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -العبقري.
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ــبع العوايل والثالث الدرر الغوايل/   شــــــــــــهاب تتمة املعان وتكملة املثان يف القراءات الســـــــ

صالح  ،  مسري عبد حسن سامل الفهداويهـــ(؛ حتقيق   839عيب )ت رْ الدين أمحد بن حممد الش  
 .ساير فرحان العبيدي

 وهي نثرية، بينما النص نظم، كمل به القصيدة الشاطبية. املقدمة فقط.حتقيق  
 م( 2017هـ،  1438) 30نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 

 
القاهرة: مفكرون الدولية   -عزة عبدالرحيم ســــــليمان.  /شـــــرح األصـــــول  :تســـــهيل الشـــــاطبية

 م. 2020هـ،   1442للنشر، 
 

 . هـ( 1050)ت  محد العويفأحممد بن  /القراءات العشر التسهيل وشفاء العليل يف 
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 

 
آمال حسن   / هـ(  207  )ت   ن للفراءآ القر   معان  تنوع الداللة يف   ثره يف أتعدد القراءات و 

 (. ماجستريم ) 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -خملوف.
 

هـ(؛    444   عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت أليبالتعريف يف اختالف الرواة عن انفع/  
، هـ  1438،  سال: مدرسة ابن القاضي للقراءات   -دراسة وحتقيق حممد بن الشريف السحايب.

 .ص 158م،  2017
 

أليب عبدهللا حممد بن حممد بن أمحد  تكميل املنافع يف قراءة الطرق العشرة املروية عن انفع/  
سال: مدرسة ابن    -.هـ(؛ حتقيق أيوب أعروشي، أيوب بن عائشة  1070  ت بعد الرحامين )

 . ص 334م،  2017، هـ 1438، القاضي للقراءات 
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؛ حتقيق هـ(  444عثمان بن سعيد الداين )ت  يب عمرو  أل  /واجلهل والتمويه  أالتنبيه على اخلط
 م. 2020هـ،  1441املغرب: مطبعة األخوين كرافيك،  -حممد بن عبدهللا دامي.
 (على مزاعم مدع العلم ابلقراءات يف مسائل قرائية رد  )أجوبة على أسئلة، و 

 
قط: مس  -أمحد بن مسلم اليعقويب.  /تنبيهات ملن قرأ القرآن الكري برواية حفص عن عاصم

 م.  2019هـ،  1440مكتبة اجليل الواعد، 
 

عبدهللا بن   /مجًعا ودراســة  قســم األصــول:  "الكامل"توجيه اإلمام اهلذيل للقراءات يف كتابه  
 م )دكتوراه(. 2020هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -عبدالعزيز العويف.

 
مشعل بن مسلم    /ا ودراسةمجعً :  توجيه القراءات ابلسنة النبوية يف كتب توجيه القراءات

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441. املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، القرشي
 

الفاحتة والبقرة من كتاب "الكامل يف القراءات اخلمسني"  توجيه القراءات الشاذة يف سوريت  
التفسري  اهلذيل، وأثرها يف  هـ،    1441الدوحة: جامعة قطر،    -حممد حيىي طاهر.  /للمام 

 م )ماجستري(. 2020
 وهكذا يف سور أخرى. 

 
يف كتابه "روح املعان يف تفسري القرآن الكري والسبع    توجيه القراءات عند اإلمام اآللوسي

 املثان". 
 م،... 2020هـ،  1442عرضه ودراسته يف جامعة امللك خالد، 

 
 -.هادي حسني احلرابوي  /هـ(: مجع ودراسة  833توجيه القراءات للمام ابن اجلزري )ت  

 م.   2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد للنشر، 
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)ت    الطربي  عبدالصمد  بن  عبدالكرمي  معشر  أليبالعروس/    وق بس    املعروف  معشر  أيب  جامع
 مج5م،    2021هـ،    1442املنصورة: دار اللؤلؤة،    -هـ(؛ حتقيق خالد حسن أبو اجلود.  478

 يف أعلى العنوان: من كتب النشر يف القراءات العشر. 

 
أمحد فريد  حتقيق  هـ(؛    370ت  )أليب عبدهللا احلسني بن خالويه    /احلجة يف القراءات السبع 

 ص. 256م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -املزيدي.
 (البديع يف القراءات السبع)وسبقت اإلشارة إىل حتقيق كتابه 

 
السبعة   للقراء  األأاحلجة  والشامئمة  والعراق  بن    مصار ابحلجاز  بكر  أبو  الذين ذكرهم 

بدر الدين قهوجي، بشري    هـ(؛ حتقيق  377أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي )ت  جماهد/  
 مج.  7م،  2018هـ،  1439الرايض: مكتبة الرشد،  -.2ط -حوجيايت.

 
والقراءات/   التجويد  الكلمات يف ضبط متون  الشقريي.درر  بن رجب  به حممد   -اعتىن 

 ص.  112، م 2019هـ،  1440شر، القاهرة: خري زاد للن
 

هـ(؛   730يب احلسن علي بن حممد بن بري )ت  ألاإلمام انفع/    أالدرر اللوامع يف أصل مقر 
 . ص  54م،    2017،  هـ  1438،  سال: مدرسة ابن القاضي للقراءات   -حتقيق توفيق العبقري.

 
 هـ(1190حممد بن فتح هللا املوصلي الدارندوي )ت بعد    /الدرر املشتهرة يف القراءات املعتربة

 ...   هـ، 1441دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 

القصر القصر: طريقة خمتصرة مجع أصحاب  العصر يف مجع أصحاب  إنعام   /درة  إعداد 
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد للنشر،  -حسني الشكشوكي.
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ت رْب ق  ن يف اإلســْ يصــ   1093عبدالقادر بن عمر البغدادي  )ت  /رســالة يف توجيه قراءة ابن حم 
 حسني عيدان مطر الشم ري   حتقيق ؛هـ(

 م(. 2017هـ،  1438) 18نشرت يف جملة دراسات إسالمية معاصرة، جامعة كربالء ع 
 

ختريج عفيف الدين أيب عمرو عثمان بن عمر الناشري    /بة األلفية على الشاطبيةزايدة الطي   
هـ،   1442الرايض: مكتبة الرشد،    -.السيد عبدالغين مربوك هـ(؛ حتقيق    848الزبيدي )ت  

 م.  2020
 

هـ،   1441القاهرة: خري زاد للنشر،  -عبدالعزيز منصور عبدالعزيز.  / شرح تنقيح فتح الكري
  م. 2020

 وقواعد مهمة يف التحريرات.حيتوي على مقدمة وأصول 
 للزايت، يف حتريرات طيبة النشر( تنقيح فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم)
 

  728حممد بن علي األنصاري الضرير )ت    /الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفعشرح  
 ص.  348م،  2019هـ،  1440دمشق: دار الغواثين،  -.هـ(؛ حتقيق حسين حممد الزبري

 
الشاطبية/   طريق  من  ورًشا  قالون  فيه  خالف  فيما  قالون  رواية  يف  املصون  السر   شرح 

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار السالم،  -عبدالفتاح القاضي.
 يتقدمه: السر  املصون يف رواية قالون/ للمؤلف نفسه. 

 
مجع حتقيق شرح وتعليق جنيب /الشيخ الدكتور التهامي الراجي اهلامشي وأنصاصه اإلقرائية

 .ص 152م،  2017، هـ 1438، فاس: منشورات مقارابت  -.العماري
 

القاهرة: خري زاد    - يسري طه العبدإعداد    /الطريقة املثلى يف مجع القراءات العشر الصغرى
 م. 2020هـ،  1442للنشر، 
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هدى    /الناظم و النويريطيبة النشر يف القراءات العشر البن اجلزري وشرحها ما بني ابن 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،   -أمحد علم الدين.
 
السعوديةع العربية  اململكة  القراءات يف  الرايض: جامعة    -.الدوسري  بن مثيب  محد  /لم 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442اإلمام، 
 

القاهرة: خري زاد للنشر،   -.إنعام حسني الشكشوكيغاية التبسط يف مجع أصحاب التوسط/  
 .م 2020هـ،  1441

 
دراسة    ـ(؛ه  1192)ت  أمحد بن عبداملنعم الدمنهوري    /نية الفقري ملا للطيبة من التكبري غ

 . الرمحن الربادعيوالء بنت عبد  وحتقيق
 )التكبري من طريق الطيبة للقراء، من سورة الضحى إىل آخر القرآن( 

 .م( 2020هـ،  1441) 16نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية ع
 

  1137أليب العالء إدريس بن حممد املنجرة الكبري )ت    /فتح اجمليد املرشد لضوال   القصيد
مىن حتقيق  الزهراين.هـ(؛  بنت حسني  الطائف،    -  جامعة  م   2020هـ،    1441الطائف: 
 )ماجستري(. 

 . البن اجلزري " الدرة املضية يف القراءات الثالث املتممة للعشر املرضية"شرح 
 

القاهرة: خري زاد    -.علي عبداملنعم صاحلالفتوح الباهرة يف مجع القراءات العشر املتواترة/  
 مج.  2، م 2020هـ،  1441للنشر، 

 : تراجم وفرش.يف مجع القراءات العشر املتواترةطريقة خمتصرة 
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ُجبارة    شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد  /لفتوحات املكية والقدسية يف شرح الشاطبيةا
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -هـ(؛ حتقيق أمين صفوت حممود سامل.  728)ت    املقدسي
   م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441

 
 .هـ(  861  )ت ي  لساودحممد بن إبراهيم ا  / معرفة القراءات السبع  فكاهة البصر والسمع يف 

 هـ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 .هـ(1415  –  1323)ي  ندونيس مني سعيد اإلأ  رواينأحممد    /سبع القراءات  فيض الربكات يف 
 هـ،...  1438يف جامعة األزهر ابلقاهرة، وحتقيقه دراسته 

 
القاهرة: خري زاد للنشر،    -.علي عبداملنعم صاحلالفيض الغامر يف مجع عاصم وابن عامر/  

 .م 2020هـ،  1441
حتريرات طريقة خمتصرة يف تعلم قراءيت عاصم وابن عامر: تراجم وأصول وفرش من الكربى على  

 الزايت.
 

 -حممد عبد رب النيب البالكوسي.  /القراء العشرة ورواهتم بني رواية احلديث ورواية القراءة
 م )أصله رسالة ماجستري(.  2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد، 

 
القاهرة: خري    -.هادي حسني احلرابوي   /القراءات بني اإلمهال واإلعجام وأثرها يف املعىن

 م.  2020هـ،  1441زاد للنشر، 
 
العامري والعقد وحتفة األليف/  ا التعريف من نظم  النافعية كما يف  تقدمي  لقراءات العشر 

صدقي احلسن  حسين،  وحتقيق  سايسي  الشطيين.  ، عبدالصمد  البيضاء:  ال  -عبداخلالق  دار 
 . ص  61م،  2017هـ،  1438، مطبعة النجاح اجلديدة
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تونس: جامعة الزيتونة،    -أمني عوين.القراءات يف كتاب "املصحف وقراءاته": دراسة نقدية/  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441

 
مراكش: جامعة القاضي عياض،    -عبدهللا أونيل.  /القراءات يف كتاب معان القرآن للفراء 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439
 
  - .حال حيدر جلو  / حمليي الدين درويش   "ن وبيانهآ عراب القر "إنية يف كتاب  آ لقراءات القر ا

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441كربالء: جامعة كربالء، 

 
سيبويه/   القرآنية يف كتاب  اخلطيب.القراءات  دار    -عبداللطيف حممد  مؤسسة  الكويت: 

 مج.  3م،  2021هـ،  1442البالغة، 
 

لبيد لكشف معىن القر "كتاب    نية يف آ القراءات القر    ي للشيخ حممد نوو   "ن اجمليدآ مراح 
 2018هـ،    1439جامعة األزهر،    -هان هان علوم الدين إمساعيل.  / دراسة لغويةي:  اجلاو 

 م )ماجستري(. 
 

 )ت  يمام املهدلل "  النجم الثاقب شرح كافية ابن احلاجب"  كتاب  نية يف آ القراءات القر 
م    2018هـ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    - مروة علي سيد.  /دراسة حنوية  (: هـ   849

 )دكتوراه(. 
 

  - عبدالعلي املسئول.القراءات والقر اء بفاس: دراسة يف اتريخ األعالم واملناهج واملدارس/  
 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار لبنان، 
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(:  هـ  1085)ت    يلفخر الدين الطرحي  "جممع البحرين"كتاب    القراءات واللهجات يف 
 2017هـ،    1438: جامعة األزهر،  الزقازيق  - أسامة مجعة عبداحلميد.  /ا ودراسةا وتصنيفً مجعً 
 (. ماجستريم )
 

الصور  عبدالرمحن  ابن  وتوثيقً مجعً ي:  قراءة  لغويةا  ودراسة  عبدالعزيز.  /ا  السعيد   -شيماء 
 )ماجستري(.م  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
  / ضوء علم اللغة احلديث  ا ودراسة لغوية يف مجعً :  هـ(  128  )ت  عمران اجلون   أيبقراءة  

 (.ماجستريم ) 2019هـ،  1440لقاهرة: جامعة األزهر، ا -.وفاء عبدالستار كلش
 

القاهرة: جامعة األزهر،   -.خدجية عبداجمليد كفايف  /قراءة أيب املتوكل الناجي: مجًعا ودراسة
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438كلية اللغة العربية، 

 
هـ(؛   569أليب القاسم أمحد بن جعفر بن األبزازي )ت    /قراءة اإلمام ابن عامر الشامي
 م.  2020هـ،  1442العراق،  -حتقيق أسامة عبدالوهاب احلي اين.

 
(؛ حتقيق هـ  588أليب إسحاق إبراهيم بن حممد املرندي )بعد    /قرة عني القراء يف القراءات

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439الرايض: جامعة اإلمام،  -.الراشدبنت عبدالعزيز نسيبة 
 

 893)ت    الكوراينأمحد بن إمساعيل  أبو العباس    /كشف األسرار عن قراءة األئمة األخيار
القرشي. محاد  بن  عبدهللا  حتقيق  يوسف    -هـ(؛  الشيخ  طيبة، كرسي  جامعة  املنورة:  املدينة 

 ص. 480م،  2020هـ،  1442عبداللطيف مجيل للقراءات، 
 

ــذوذ أو  ــر النافعية يف املغرب ورد  ما ر ميت به من شـ ــف القناع عن تواتر الطرق العشـ كشـ
 م. 2020هـ،  1442األمان، الرابط: دار  -عبداهلادي محيتو. /انقطاع 
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  725يوسف بن أيب بكر اخلالطي )ت    / كشف املعان يف شرح حرز األمان ووجه التهان

م   2020هـ،    1442الرايض: جامعة اإلمام،    -حتقيق وجدان بنت يوسف الشميمري.هـ(؛  
 )ماجستري(

منرية بنت  هذا حتقيق للقسم األخري من املخطوط، وقد سبق حتقيق القسم األول منه من قبل  
 هـ، كما أشري إليه من قبل.  1439يف اجلامعة نفسها عام  عبدهللا الشربين

 
هـــــــ(؛  740نظم جنم الدين عبدهللا بن عبداملؤمن الواسطي )ت  /الكفاية يف القراءات العشر
م  2020هــــــــــــــــ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -اري.حتقيق سـعود بن سـعد األنصـ

 )دكتوراه(. 
 

  -ايسر علي خطاب.أعدها  الكناشة احلبلى، أو كناشة الق رَّا يف تقريب رواية حفص الكربى/  
 . م 2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد للنشر، 

 
قالون أوجه  الشكشوكي.  /اللؤلؤ املصون يف مجع  إنعام حسني  زاد    -إعداد  القاهرة: خري 

 م. 2020هـ،  1441للنشر، 
 

الشاطبية حرز  ، منت  السبعاأل  املسمى  القراءات  يف  التهان  ووجه  فريُّه    / مان  بن  القاسم 
املدينة املنورة:   -.11ط -ضبطه وصححه وراجعه حممد متيم الزعيب.هـ(؛   590الشاطيب )ت 

 م. 2017هـ،  1438مؤسسة ألف الم ميم للتقنية، 
 

؛ دراسة وحتقيق هـ(  1238حممد عارف بن إبراهيم احلفظي )ت    /اجملمع يف القراءات األربع 
  (. دكتوراهم ) 2018هـ،  1439: جامعة األزهر، الزقازيق -ي.حممد عبدهللا رشد

 (بن حميصن واألعمش واحلسن واليزدي)وهي ال
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مجعه    هـ(؛  1343األبياري )ت  اليل  اهلحممد بن حممد  جمموع لطيف من تراثيات األبياري/  
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد للنشر،  -واعتىن به حممد حممود آل داود.

 يشتمل على:
 إجازة من األبياري ألحد تالمذته ابلقراءات العشر الصغرى.  -
 فتوى مجع القراءات يف احملافل. -
طيبة النشر، اختصر منت عناية الطالب مبا أتى من أوجه الكتاب، وهو حترير على منت   -

 فيه حتريرات الطباخ. 
منة املنان بشرح هدية اإلخوان. شرح على منظومته: هدية اإلخوان مبا أتى يف عارض  -

 اإلسكان. 
فتح امللك العالم بشرح خالصة األحكام. شرح على منظومته: خالصة األحكام يف  -

 الراء مث الالم. 
 م.القول احملكم يف حترير أوجه عارض الوقف مع املدغ -
الطلع النضيد شرح القول املفيد. شرح على منظومة: القول املفيد املبهج فيما خالف   -

 فيه األصبهاينُّ األزرَق عن ورش.
 

القراءات إىل علوم  امليسَّر  األنصاري.  /املدخل  أمحد  بن  دار طيبة    -حامد  املكرمة:  مكة 
 م. 2020هـ،  1442اخلضراء، 

 
  / : دراسة أتصيليةيف الرد على املستشرقني  مروايت القراءات املتواترة يف كتب السنة وأثرها

 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية،  -مجال فاضل أمحد.
 

املدينة    -.غدير بنت حممد الشريف: مجًعا ودراسة/  مطاعن املفسرين يف القراءات املتواترة
 م.2020هـ،    1442املنورة: جامعة طيبة، كرسي الشيخ يوسف عبداللطيف مجيل للقراءات،  
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معايري االختيار عند اإلمام أيب بكر أمحد بن عبيدهللا بن إدريس من خالل كتابه املختار  
  1441القاهرة: خري زاد للنشر،  -.هادي حسني احلرابوي /يف معان قراءات أهل األمصار

 م.  2020هـ، 
 

 .معجم القراءات الش اذة وتوجيهها
 ...  هـ، 1441مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
القراءات علوم  السلوم.  /معرفة  فارس  بن  الكرمي،   -أمحد  للقرآن  الدولية  ديب  جائزة  ديب: 

 مج. 2م،  2021هـ،  1442
 

مقدمة سيدي حفص عن سيدي عاصم الكويف من طريق ويل  هللا تعاىل سيدي حممد بن  
 ،فرمان إمساعيل إبراهيم  حتقيق  ؛إبراهيم بن حممد بن عبدالوهاب الطنطاوي  /قاسم الشاطيب

 (. ابب املد  والقصر من كتاب مقد ِّمة سيدي حفصالعنوان يف مصدره:  )  .حممود خلف صاحل
 حتقيق ابب املد  والقصر منه.

مج تكريت،  جامعة  واحلضارية،  التارخيية  الدراسات  جملة  يف  هـ،    1438)   31ع  9نشر 
 .156-129 م( ص2017

 
القاهرة: خري زاد للنشر،    -.علي عبداملنعم صاحلاملنافع احلاصلة يف قراءات أصحاب الصلة/  

 جـ.  2، م 2020هـ،  1441
طريقة خمتصرة يف تعلم قراءات أصحاب الصلة: تراجم وأصول وفرش من الطيبة على حتريرات  

 الزايت.
 

وأوجه اخلالف بينهما من منح عالم الغيوب بقراءة احلضــرمي يعقوب براوييه رويس وروح 
 ص 195حامد شاكر الشقاقي،  /طريق الدرة املضيئة يف القراءات الثالث املتممة للعشر

 هـ. 8/8/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 590القاسم بن فريه الشاطيب )ت    /حرز األمان ووجه التهان يف القراءات السبعمنظومة  

 م. 2019هـ،  1440دمشق: دار الغواثين،  -.2ط -أمين رشدي سويد. ؛ حتقيقهـ(
أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري  يليها: منظومة الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية/  

 .هـ( 833)ت 
 

 هـ(. 1250أمحد بن أمحد شرف األبياري )ت  /منهاج السعادة يف حترير أوجه القراءات
 ...   هـ، 1441اإلسالمية ابملدينة املنورة، دراسته وحتقيقه يف اجلامعة 

 )وهو شرح منة الرمحن فيما خفي من أوجه القرآن(  
 

بريدة: جامعة    - ماجد بن زقم الشمري.  /منهج اإلمام علم الدين السخاوي يف القراءات
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القصيم، 

 
منهج العالمة صد يق حسن خان يف القراءات يف تفسريه "فتح البيان يف مقاصد القرآن"/  

 م )ماجستري(. 2019هـ،   1441املنيا: جامعة املنيا،  -نبيل عبدالرحيم عوض.
 

حتقيق   يف  التنزيل  "كشف  تفسريه  من خالل  القراءات  عرض  يف  احلداد  اإلمام  منهجية 
هـ،   1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -.فاححممد عمران شل   / املباحث والتأويل"

 م )دكتوراه(.  2018
 

موئل الشاكر بقراءة خلف العاشر براوييه إسحاق وإدريس وأوجه اخلالف بينهما من طريق 
 ص.  201حامد شاكر الشقاقي،  /الدرة املتممة للقراءات العشر
 هـ.  29/10/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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)ت   املارغينبن أمحد براهيم إالنجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفع/ 
 1438  الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة،   - ؛ حتقيق أسامة بن العريب التونسي.هـ(  1349

 .ص 352م،  2017 هـ،
 

؛ هـ(1145ت بعد  املدغري )  بن حممد  السالمعبد  /نزهة األنظار يف قراءة الثالثة األخيار
 م. 2020هـ،  1442، دار األمانالرابط:  -حتقيق أيوب بن عائشة.

هـ(، وخلف    205هـ(، ويعقوب احلضرمي )ت    130  أيب جعفر املدين )ت وهي قراءات:  
 .هـ( 229ت البزار )

 
الب ش  النْشر  يف   ر  نشر  العشر  حتريرات طي  بة  القراءات  إدمونتون،    -اخلَلفي.نظم أمحد    /يف 

 ص )نسخة إلكرتونية(. 42م،  2020هـ،  1441كندا: الناظم، اتريخ املقدمة 
 يليه: شذا العطر يف شرح نشر البشر.

 
يب عبدهللا حممد بن أمحد بن غازي املكناسي  أل  /نظم تفصيل عقد الدرر يف طرق انفع العشر

سال: مدرسة ابن    -؛ أشرف على التحقيق وقدم له حممد بن الشريف السحايب.هـ(  919)ت  
 . ص 36م،  2017، هـ 1438، القاضي للقراءات 

 
مراكش:   -عبد الرحيم نبولسي.  /النظيم املاتع يف األوجه املصدرة للسبعة عند املفرد واجلامع

،  والبحوث القرآنية املتخصصة  الرابطة احملمدية للعلماء، مركز اإلمام أيب عمرو الداين للدراسات 
 . ص 38م،  2017، هـ 1438

 
حممـد  /هنـاـية األـمان يف تلخيص الفتح الرابن يف القراءات الســـــــــــبع من طريق حرز األـمان

 هـ(. 1335البيومي بن حممد الدمنهوري )ت 
 م،... 2020هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
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طريقي   من  الصغرى  العشر  القراءات  مجع  الكالم:  خري  قراءات  مجع  يف  اإلسالم  نور 
]إستانبول: توزيع مكتبة اإلمام   -بكر هاشم الرتكماين، فايق عبدهللا البصري.  /الشاطبية والدرة
 مج. 4م؟،  2020هـ،   1442أمحد بن حنبل[، 

 
القاهرة: خري زاد    -.علي عبداملنعم صاحل نور العصر يف مجع القراءات من طيبة والنشر/  

 .م 2020هـ،  1441للنشر، 
 طريقة خمتصرة يف مجع القراءات العشر من طريق طيبة النشر على حتريرات الزايت. 

 
م،   2017،  هـ  1438،  الرابط: دار أيب رقراق  -نعيمة غنام.  /نيل األمان لطريق األصبهان

 .ص 220
هـ( فيما خالفت فيه رواية    296األصبهاين )ت    طريق حممد بن عبدالرحيم)لعل املقصود:  

 . (حفص عن عاصم من طريق الشاطبية اليت يبدأ  ا أكثر احلفاظ
 

علي عبداملنعم الورود الزاهرة مبا ورد ألصحاب الصلة من الشاطبية والدرة: تراجم وفرش/  
 جـ.  2، م 2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد للنشر،  -.صاحل

 ، ملحق مجع أصحاب الصلة.ملحق بزايدات الطيبة
 

 السبعة األحرف

 

)ت   أليب حفص عمر بن عبدهللا الفاسي  /تفسري حديث "أ نزل  القرآن  على سبعة  أحرٍف" 
 . ؛ حتقيق رشيد احلمداويهـ( 1188

  114  هـ( ص  1441)حمرم   2ع  الصادرة عن الرابطة احملمدية للعلماء    (احلجة)نشر يف جملة  
- 140. 

 له(؟ )أو أنه دراسة 
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 والتالوة والتحفيظ التجويد

 

 1438محص: دار اإلرشاد،    -فراس النخيل، خالد رعد.أتعلم جتويدي: ابلصور التوضيحية/  
 ص. 88م،  2017هـ، 
 

القاهرة:    -، جديدة ومنقحة.4ط  -.دريد إبراهيم املوصلياحفظ القرآن كما حتفظ الفاحتة/  
 .م 2020هـ،  1441خري زاد للنشر، 

 
 .62حامد شاكر العاين،  /رواية حفص عن عاصم: تالوة القرآن الكري للمبتدئنيأحكام 

 .هـ 3/1/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

الوقف واالبتداء  الدان يف  زاد    -.هادي حسني احلرابوي  /اختيارات اإلمام  القاهرة: خري 
 م.   2020هـ،  1441للنشر، 

 
واالبتداء/   الوقف  علم  مسائل  من  مسألتني  على  الطاهر استدراكان  بن  الصاحل  حممد 

 م.  2020هـ،  1441عم ان: دار املعتز،  -بوعافية.
 

 -حتقيق؟.هـ(؛    683أليب حممد عبدهللا بن حممد الن كزاوي )ت  االقتداء يف الوقف واالبتداء/  
 مج. 4م،  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة، 

 
القاهرة:    -اعتىن به حممد بن رجب الشقريي.بديع املقال يف ضبط اجلزرية وحتفة األطفال/  

 ص. 30، م 2020هـ،  1441خري زاد للنشر، 
 

علي   /التجديد يف تعليم القراءة والتجويد على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 م.  2020هـ،  1441عم ان: دار املعتز،  -.مقبلأمحد 
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، حنو الصغريالقاهرة: مؤسسة املبدع    -سامح عبدالرمحن.   /التجويد املصوَّر أبسلوب مطوَّر
 م؟  2020هـ،  1441

 
هـ(؛ حتقيق غامن   444أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت    /التحديد يف اإلتقان والتجويد

 ص.   240م،  2020هـ،  1441الرايض: مكتبة الرشد،  -.3ط -َقدُّوري احلمد.
 

 م2019هـ،    1441الرايض: مكتبة الرشد،    -حممد فتحي اجلندي.  /حكام الرتتيلالتسهيل أل
 

ظافر بن حسن    /تقوي لسان التالني بتصحيح حلون االستعاذة والبسملة والفاحتة والتأمني
 م.  2018هـ،  1439الضياء، : دار [الكويت] -.2ط -آل جبعان.

 
هـ(؛ حتقيق احلسن بن أمحد   930حممد بن أيب مجعة اهلبطي )ت  تقييد وقف القرآن الكري/  

 م. 2020هـ،  1441الدار البيضاء: مكتبة اهلداية؛ بريوت: دار ابن حزم،  -وكاك.
 
سليمان بن   /روايتا قالون وورش من طريق الشاطبية  :قراءة اإلمام انفع  لتالوة الصحيحة:ا

 م.  2017هـ،  1438، املطبعة العربية غرداية، اجلزائر: -، منقحة.4ط -ابكلي. عيسى
 
ــليمان بن  رواية ورش عن انفع املدن من طريق األزرق واألصــــــبهان/ رة:لتالوة امليســــــَّ ا ســـــ

 م.  2017هـ،  1438، املطبعة العربية غرداية، اجلزائر: -ابكلي. عيسى
 

 1441اإلسكندرية: دار املعايل،    -حممد حممد السيد.تلخيص املقال يف شرح حتفة األطفال/  
 ص. 32م،  2020هـ، 

 يف املستوى األول يف جتويد القرآن.
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أليب تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عما يقع هلم من اخلطأ حال تالوهتم لكتاب هللا املبني/  
 -؛ تقدمي وتصحيح حممد الشاذيل النيفر.هـ(  1118احلسن علي بن حممد الصفاقسي )ت  

 م.  2020هـ،  1441تونس: دار سحنون، 
 

واحلافظات احلافظني  مهارات  عالء  /تنمية  املبدع    - .عمر  مؤسسة  حنو الصغريالقاهرة:   ،
 م؟  2020هـ،  1441

 
هـ،   1441القاهرة: دار ابن اجلوزي،    - سعاد عبداحلميد.تيسري الرمحن يف جتويد القرآن/  

 م.  2020
 

القاهرة: خري زاد للنشر،   -.مجع وترتيب عبدالرازق بن حممد البكري  /اجلامع يف متون التجويد
 ص 160، م 2020هـ،  1441

 
القاهرة: دار الصفوة،    -األزهري.أمحد عبدالغين    ريأمحد مس  /املفصل يف علم التجويداجلدول  
 م.  2020هـ،  1442

 يليه: حتفة األطفال للجمزوري، واملقدمة اجلزرية البن اجلزري، مع الشرح الوجيز عليهما. 
 

القاهرة: خري زاد    -.هادي حسني احلرابوي  /جهود العلماء املصريني يف الوقف واالبتداء
 م.   2020هـ،  1441للنشر، 

 
دمشق: دار الغواثين،    -.11ط  -.رحاب حممد مفيد شققي  /حلية التالوة يف جتويد القرآن

 ص.  428م،  2020هـ،  1441
 

  1438القاهرة: دار ابن حزم،    -حيىي عبدالفتاح الزواوي.  /خري معني يف حفظ القرآن الكري 
 .(وبه جداول احلفظ واملراجعة والسجل الذهيب) م؟ 2017هـ؟، 
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 .م 2020هـ،  1442بريوت: دار الوالء،  -ر.حياة جعف /دروس يف فن التجويد

 
السيب، ُعمان: مكتبة    -مارية بنت عبدهللا الد انية.  / الدالالت النفسية ألحكام التجويد

 م. 2019هـ،  1440الضامري، 
 

 . فارس علي صاحل  هـ(؛ حتقيق  801)ت    علي بن عثمان بن القاصح   /رسالة يف جتويد القرآن 
 م(. 2018هـ،  1439) 32يف جملة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت ع  ت نشر 
 

حممد بن حممد السنباوي، األمري    /يف حلن القراء واإلنكار على من يقول بكفر الالحنرسالة  
 . محد حممد سالمةهـ(؛ حتقيق أ 1232الكبري )ت 

" مصدره:  يف  املالكيالعنوان  األمري  حملمد  القراءات  يف  األمري  من  رسالة  املثبت  والعنوان   ."
 املقدمة.

 م( 2017هـ،    1438)  51يف جملة سر  من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع    ت نشر 
 من اجمللة نفسها!!  م(2017هـ،  1438) 48ع  نشرت يفكما 
 

ن  بفخرالدين حممد بن علي    /الفوائد املفهمة يف شرح اجلزرية املقدمة  ىاملسم  ،شرح اجلزرية
التونسي   فاروق  هـ(؛  1314)ت  ايلوشة  مجال  اآلداب   القاهرة:  - .الدقاق  حتقيق  ،  مكتبة 

 م. 2020هـ،  1442
 

للمال خليل بن حسني    / العروف يف التجويد والرسم وفرش احلروفشرح ضياء بصرية قلب  
   .هـ(  1259 )ت سعردي اإل

 ...  هـ، 1442دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
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املقرئ،  أمحد بن حممود    مشس الدين   /شرح عمدة املفيد وعدة اجمليد يف معرفة لفظ التجويد
 1441القاهرة: خري زاد،    -هـ(؛ حتقيق السيد عبدالغين مربوك.  7املعروف اببن حممود )ق  

 م. 2020هـ، 
 هـ( 643 علم الدين السخاوي )تل " عمدة املفيد"شرح ملنظومة 

 
التجويد يف  املفيد  منظومة  وحتقيقللطييب/    شرح  دار   -أمين رشدي سويد.  شرح  دمشق: 

 ص.  208م،  2019هـ،  1440الغواثين، 
 

اإلنشائية/   ابجلملة  الكري  القرآن  وأرابع  أحزاب  وهناايت  بداايت  إبراهيم  ضبط  دريد 
 .م 2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد للنشر،  -، جديدة ومنقحة.4ط -املوصلي.

 
  جدة: معهد اإلمام الشاطيب   -علي بن إبراهيم اهلراين.  /طرائق ومهارات تدريس القرآن الكري

  م. 2020هـ،  1441، كز الدراسات واملعلومات القرآنيةمر  ،للقرآن وعلومه
 

تطبيقية/   ومالحظات  نظرية  أحكام  التجويد:  الغواثين.علم  عبدالرزاق   -.12ط    -حيىي 
 ص.   192م،  2019هـ،  1440دمشق: دار الغواثين، 

  املستوى الثاين.
 

هـ،    1441عم ان: األكادمييون للنشر،    -عبدالودود أمحد الزبيدي.  / واالبتداءعلم الوقف  
 م.  2020

 
القرآن تالوة  سجود  أحكام  يف  الرمحن  احلجي.  /عون  خليفة  بن  مزيدة 2ط  - عبدهللا   ،

 م. 2019هـ،  1440نزوى، سلطنة ُعمان: مركز غاية املراد للصوتيات،  -ومنقحة.
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 -مجع وإعداد سلوى شليب.برواية حفص عن عاصم/  عون املعلم واملتعلم يف علم التجويد
 ص.    284م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار التقوى، 

 
؛ هـ(  902د بن مفلح القلقيلي )ت بعد  حممد بن أمحغنية املريد ملعرفة اإلتقان والتجويد/  

 (. دكتوراهم ) 2017هـ،  1438: جامعة األزهر، الزقازيق -حتقيق رمضان حممود حممد.
 

سرتاتيجية ربط األلفاظ القرآنية ابلصور أو متثيلها ابحلركات يف حفظ القرآن الكري  افاعلية  
  منال بنت سيف واسرتجاعه لدى طلبة احللقة األوىل من التعليم األساسي يف سلطنة عمان/  

 م. 2017هـ،  1438مسقط: جامعة امللك قابوس،  -الصباحية.
 

بن علي  /قصيدة مفيدة يف خمارج احلروف بسبط اخلياط )ت    عبدهللا  املعروف  البغدادي، 
 هـ(؛ دراسة وحتقيق وشرح طارق بن سعيد السهلي. 541

  –  57هـ( ص    1442)حمرم    1جـ  194نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع  
128 . 
 

القاهرة:   -ايسر علي خطاب.شرحها واعتىن  ا  القطرات الندية يف شرح املقدمة اجلزرية/  
 .م 2020هـ،  1441خري زاد للنشر، 

 
اآل البينات ملا يف ختم  بنت عبداجلليل   / مساء هللا احلسىن من دالالتايت أبلوامع  دالل 

 م. 2020هـ،  1442الرايض: ]توزيع مكتبة الرشد[،  -القرعاين.
 

املبسط اجلديد يف علم التجويد بقراءة اإلمام انفع املدن رواية اإلمام ورش من طريق اإلمام  
 ص 193م،    2017  هـ،  1438  الرابط: دار أيب رقراق،  -لطيفة انتضام.أيب يعقوب األزرق/  
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عم ان: مجعية    -أمحد حممد مفلح القضاة.تذكرة احلافظ واجمليز لكتاب هللا العزيز/  خمتصر  
 .م 2019هـ؟  1440على القرآن الكرمي، احملافظة 

 حول الغاية من تعلم القرآن الكرمي.
 )األصل للمؤلف نفسه( 

 
إبراهيم بن عبدهللا اخلطيب، حممد حممد  املدخل إىل علم التجويد: املبادئ وطرق التدريس/  

 م.  2020هـ،  1442الرايض: مدار الوطن للنشر،  -بدوي السيد.
 

مصباح القاري إىل جتويد كالم الباري: لتعليم أحكام التالوة للمبتدئني: رواية حفص عن  
الشاطبية/   طريق  من  خطاب.عاصم  علي  للنشر،    -ايسر  زاد  خري  هـ،    1441القاهرة: 

 .م2020
 

 م.  2019هـ،  1440دمشق: دار املعرفة،  -)امللون(. مصحف التجويد
 )برواايت وأشكال خمتلفة(

 
 م. 2019هـ،  1440دمشق: دار املعرفة،   -.والتحفيظ مصحف التجويد

 
جاو ندي للس   الوقوف  علل  ضوء  يف  لغوية  دراسة  القرآن  الوقف  انجي    /معايري  أمساء 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالراضي.
 من سورة الفاحتة حىت سورة اإلسراء.  

 
القاهرة:    -إعداد إنعام حسني الشكشوكي.املعني البديع يف تلخيص التحفة للجيل الربيع/  

 .م 2020هـ،  1441خري زاد للنشر، 
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اجلزء   حفظ  يف  والعشريناملعني  مبسط  التاسع  حواري  انصر    /أبسلوب  بنت  سهام 
 . م 2020هـ،  1441سناو، ُعمان: روائع نور االستقامة،  -السعدية.

 
هـ،   1442الرايض: دار الصميعي،    -ابتسام عمر العمودي.   /املعني حلف اظ القرآن العظيم

 م.  2020
 
يعلمهملقدمة فيما جيب  ا القرآن أن  الدين حممد بن    /: اجلزريةعلى قارئ  حممد بن  مشس 

  1442،  : احملققاملدينة املنورة  -عبداحملسن بن حممد القاسم.حتقيق    هـ(؛  833اجلزري )ت  
 )متون طالب العلم(.  -.م 2020هـ، 
 

موضي جابر    /املكافآت املالية يف مراكز تعليم القرآن بدولة قطر: دراسة فقهية تطبيقية
 )ماجستري(. م  2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر،  -العذبة.

 
  / : التنوين: دراسة صوتية إحصائية وزنية ضبطيةمن اتريخ التعليم القرآن ابألندلس واملغرب

 م.  2020هـ،  1441 ،نجة: سليكي أخوين ط -عبدالعزيز العيادي العروسي.
 

وعلي بغرداية    مناهج حتفيظ القرآن و أثرها يف بناء شخصية املسلم: حمضرة الشيخ ابسعيد
 2019هـ،    1440  غرداية، اجلزائر: مطبعة اآلفاق،  -إبراهيم بن عمر بورورو.  /اجلزائر منوذًجا

   ص. 235م، 
 

  1014املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت  املنح الفكرية يف شرح املقدمة اجلزرية/  
 ص.  342، م 2017هـ،  1438دمشق: دار الغواثين،  -.2ط -هـ(؛ حتقيق أسامة عطااي.

 
القاهرة:    -هـ(.  1380علي بن حممد الضب اع )ت    /منحة ذي اجلالل يف شرح حتفة األطفال

 م. 2020هـ،  1441كشيدة للنشر، 
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بعد و ) ت  اجلمزوري،  حسني  بن  سليمان  ملؤلفه  القرآن  جتويد  يف  والغلمان  األطفال  حتفة 
 .هـ(1198

 
حتقيق ودراسة وشرح طه صاحل    :هـ(  1296  )ت   القزجلي    بن حممد  ال عليامل  / منظومة التجويد

 .أمني آغا
 م(. 2019هـ،  1440) 14مج 1نشرت يف جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية ع 

 
الغامنية القر   منظومة  املهارة  الغامن.  /نيةآ يف  بن علي  القرآين   -أسامة  الرايض: مركز إجالل 

 م. 2018هـ،  1439الوقفي، 
 

  - أمين رشدي سويد.  هـ(؛ حتقيق  979أمحد بن أمحد الطييب )ت  يف التجويد/  منظومة املفيد  
 ص.  32م،  2019هـ،  1440دمشق: دار الغواثين،  -.2ط
 

 م   2019هـ،    1440الرايض: مكتبة الرشد،    -.له ابجسريميان بنت عبداإلإ  /منهج التجويد
 

الرتتيلي الكري  املنهج  القرآن  يف  املنهجي  الناصري.  /واإلعجاز  الزهراء  الرابط:    -فاطمة 
 (. 67)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441الرابطة احملمدية للعلماء، 

 
  - هـ(؛ حتقيق غامن قدوري احلمد.  461عبدالوهاب بن حممد القرطيب )ت    /املوضح يف التجويد

 م.  2020هـ،  1442الرايض: مكتبة الرشد، 
 

املؤلفات يف علم التجويد: أترخيها، مناهجها، أسس اخلالف فيها، من القرن الرابع اهلجري  
 1441ة،  الكوفة: جامعة الكوف  - أمحد جاسم حممد رضا.  /حىت القرن الثالث عشر اهلجري

 م )دكتوراه(.  2020هـ، 
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هـ(؛ حتقيق طه  694عبدالعزيز بن أمحد الد ِّيريين )ت امليزان الويف يف اللحن اجللي واخلفي/ 
 حممد فارس.

 هـ(. 1438)مجادى اآلخرة  97نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

 1441القاهرة: خري زاد للنشر،    -ايسر علي خطاب.نزهة األخالل يف شرح حتفة األطفال/  
 . م 2020هـ، 
 

 م.  2018هـ،  1439دمشق: دار الغواثين،  -.3ط -أمين رشدي سويد. /نزهة جتويدية
 املستوى األول، للذكور، ومثله لإلانث. 

 
ــميعي،  -عـبدهللا بن حممـد املهـدي.الو طـاءة يف تســـــــــــهـيل علم التجوـيد/  الرايض: دار الصــــــــــــ

 م. 2020هـ،   1442
 مع متهيد يف إرشاد احلفظة إىل طرق احلفظ.

 
،  تطوان: مكتبة سلمى الثقافية  -مصطفى بوعزة.  /الوقف اهلبطي: حبث يف أصوله ومصادره

 . ص 264م،  2019، هـ 1441
هـ (، وعرف ابلوقف    930وضعه اإلمام أبو عبدهللا اهلبطي )ت    يف القرآن،املغاربة  وقف متي ز به  

 . فريقياإاهلبطي. وانتشر يف مشال 
 

هـ(؛   206أليب علي حممد بن املستنري قطرب )ت  الوقف واالستئناف من "معان القرآن"/  
 م. 2020هـ،  1441 القاهرة: درة الغواص للنشر، -حتقيق حسن بن أمحد العثمان.

 
 اء القر  

 

هـ(:    732اإلمام برهان الدين اجلعربي شيخ القراء وشيخ حرم اخلليل عليه السالم )ت  
 م.  2020هـ،  1442القاهرة: دار طغراء للنشر،  -عيسى خريي اجلعربي. /حياته وآاثره
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  - هـ    567)   ي وكل املم  العصرين األيويب  مصر اإلسالمية يف   احلياة العامة يف   اء يف ور القر  د  

البدوي.(/  هـ  923 السيد  طنطا،    -اثبت  جامعة  )رسالة    2019هـ،    1440طنطا:  م 
 جامعية(. 

 
 1134  ت )  الفسوي  القنوي  (معني الدين)كمال الدين حممد بن حممد    /طبقات القرَّاء السَّبعة

 .رجاء بنت حممد يعقوب اهلوساوي  قدراسة وحتقي ؛هـ(
-123  ص   م(  2019هـ،    1440)  43نشر يف جملة كلية الرتبية األساسية، جامعة اببل ع  

158 . 
 

مذكرات قرآنية: ذكرايت وجتارب يف حفظ القرآن الكري وتعليمه واإلمامة خالل ثالثة  
 م.  2020هـ،  1441الرايض: دار الصميعي،  -هاين بن غريب الشمري.عقود خلت/ 

 
 - حامد بن أمحد الغزايل.  /منهج اإلمام أيب عمرو الدان يف جرح وتعديل رجال القراءات

 م.  2019هـ،  1440مسقط: دار الوراق، 
 

 مباحث قرآنية
 

 وفضائله  القرآن آداب

 

ــعـيد بن   /قراءخالق القراء وقواعـد احلفظ والتجوـيد واإلأداب التالوة و آ  عـبدالعزيز بن ســــــــــــ
   م. 2017هـ،  1438السعودية: املؤلف،  -.غائب

 .نآساليب القر  أمذيل مبلحق هام يف
 

 ص.  19خالد بن حممد اليحىي، األربعون القرآنية/ 
 هـ. 14/8/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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الربية/   من كالم خري  القرآنية  املوصلياألربعون  إبراهيم  للنشر،   -.دريد  زاد  القاهرة: خري 

 .م 2020هـ،  1441
 

حتقيق مصطفى أبو    هـ(؛   767حيىي بن شرف النووي )ت    /التبيان يف آداب محلة القرآن
  م. 2019هـ،  1440القاهرة: دار الغد اجلديد،  -املعاطي.

 
 ص.  127حامت حممد شليب،   /حتفة اإلخوان بذكر أربعني حديثا يف فضل القرآن

 هـ.  13/12/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

النبأ العظيم،    -طه عابدين طه.  / جالل القرآن الكري هـ؟،   1441مكة املكرمة: مؤسسة 
 ص. 78م،  2020

 
هـ،   1439،  ؟: املؤلف  -عبدالعزيز بن سعيد بن غائب.آن/  فضائل القر   الروح والرحيان يف 

  م. 2018
 

 -مجع وترتيب سيد بن حسني العفاين.  /صحيح السنَّةسحائب الغفران يف فضائل القرآن من  
 م.  2020هـ،  1442القاهرة: دار العفاين، 

 
القرآن فضائل  يف  األربعني  الرشودي  / شرح  عثمان  بن  ابن    -.وليد  دار  الرايض:  الدمام؛ 

 ص.  176م،  2020هـ،  1441اجلوزي، 
 

 ص. 158حممد أمحد رفيق،  /فتح املنان يف شرح منظومة آداب قارئ القرآن
 هـ. 29/5/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 ".لقارئ القرآن اآلداب الباطنيةشرح منظومة  يفالتبيان اختصار لكتابه "
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العريفي.الآللئ واملرجان يف فضل القرآن/   البحرين: مكتبة أهل   -علي بن حسن  قاليل، 

 م. 2020 ،هـ 1441احلديث، 
 

هـ(؛ حتقيق   676اختصار حيىي بن شرف النووي )ت    /خمتصر التبيان يف آداب محلة القرآن
  م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفاروق،  -رعد منري احلريري، مهند قاسم املساملة.

 
انتقـاء حممود بن أمحـد الزوـيد، اتريخ املقـدمـة لآلجري/  منتقى البـيان من أخالق محـلة القرآن

 ص. 67م،  2020هـ،   1441
للمنتقي، انتقاه من كتاب الزهد ألمحد، ومن كتاب الزهد والرقائق البن  /يليه: فضــــــائل القرآن

 .املبارك
 هـ. 22/1/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 القرآن  أمثال

 
القرآنية:  لألمثال  احلضارية  وحتليل/   األبعاد  ودراسة  بنت مخيس   مجع  -السعدية.  عائشة 
 )رسالة جامعية(. م  2018هـ،  1439مسقط: جامعة السلطان قابوس، 

 
 القرآن قصص

 

املنيا:    -.حممد كامل حممد علي الدليل  / األبعاد التداولية يف تفسري قصص سور الطواسني
 هـ )دكتوراه(.  1442جامعة املنيا، قسم اللغة العربية، 

 
دار املعرفة اإلســـــــــــــكندرية:    -.هويدا زغلول /نيةآ اجتاهات اخلازن يف تفســــــــــريه للقصــــــــــة القر 

 م.  2020هـ،  1442، اجلامعية
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هـ،    1441عم ان: دار النفائس،    -انئلة هاشم صربي.  / حسن القصص يف القران الكريأ
 م.  2020

 
دراسة تطبيقية على قصة  :  ن الكريآ ضوء توجيهات القر   قناع يف ساليب االستمالة واإلأ

السالم األزهر،    -فاطمة حممد طه.  /موسى عليه    . م   2019هـ،    1440القاهرة: جامعة 
 (. ماجستري)

 
التاريخ واملنهج من منظور النص القرآن/   إلياس عليه السالم نيب الفينيقيني: حقائق يف 

 م.  2021هـ،   1442السعودية: املؤلف،  -حسني بن علي الزومي.
 

 1442اإلسكندرية: دار اخللفاء الراشدين،    -ايسر برهامي.  /قصص القرآنأتمالت إميانية يف  
 م.  2020هـ، 
 

 -؛ إعداد مسيح التوقادي.أبو احلســــــن علي احلســــــين الندوي  /قصـــــص النبينيمترين الطالبني ب
 ص. 368م،  2020هـ،  1442إستانبول: دار الشفاء، 

 
السالم عليهما  داود وسليمان  النبيني  الرتبوية يف قصة  القرآنية  هند هاشم   /التوجيهات 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440الرمادي: جامعة األنبار،  -ن.حس 
 

القرآن القصص  يف  والسلوكية  الرتبوية  الزين  /اجلوانب  فاضل  جامعة بريوت:    -.جومانة 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442، بريوت اإلسالمية

 عاًما(.  78)حصلت على الدكتوراه وهي بعمر 
 

الدوحة:    -احملمود.حممد حممود    /دعوى التداخل النصي يف قصص سورة الكهف عند أركون 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة قطر، 
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مجع وترتيب طلبة قسم علوم القرآن ابجلامعة    / دليل مصنفات علوم القراءات املتواترة والشاذة
 عنوان(.  849ص ) 98اإلسالمية مبنيسوات؛ إشراف حممد عاطف الرتاس، 

 
ــة يف النص القرآن عم ان: مركز الكتاب األكادميي،   -.حازم فاضــــل البارز  /دايلكتيك القصـ

 .م 2021هـ،   1442
 

هـ(؛ حتقيق  894قطب الدين حممد بن حممد اخليضري )ت  /الروض النضر يف حال اخلضر
 ص.  205حممد بن عبداملنعم آل عِّالوة، 

 . دفع االعرتاضيف فرتاض االيليه للمؤلف نفسه: 
 هـ. 9/6/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 -عامر لطيف؛ ترمجة علي السعيدي.الرومي والقرآن: القصص القرآن والتأويل الصويف/  

 م؟  2020هـ،  1441بريوت: كنز انشرون، 
 

الشخصية القصصية لألنبياء بني النص القرآن ونصوص قصص األنبياء: دراسة يف ضوء 
 م. 2018هـ،    1439تبة عالء الدين،  صفاقس: مك  -نو ارة حممد عقيلة.  /نظرية العواِل املمكنة

 هـ. 1438كلية اآلداب بسوسة،   – األصل: رسالة دكتوراه 
 

  -ي. محد حممد زين املناو أ  /نية معاصـــــــرةآ قراءة رقمية قر   :شـــــــهادة املســـــــيح عليه الســـــــالم
 م. 2017هـ،  1438القاهرة: مكتبة الصفا: طريق القرآن، 

 
عادل حامد حممد  القرآن الكري/   داود وسليمان وحكم لقمان احلكيم يف عجائب وأسرار  

 م 2017هـ،  1438بريوت: دار الكتاب اللبناين؛ القاهرة: دار الكتاب املصري،  -علي.
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عادل حامد القرآن الكري/    م يف زكراي وحيىي ومري وعيسى عليهم السال عجائب وأسرار  
 م 2017هـ،    1438بريوت: دار الكتاب اللبناين؛ القاهرة: دار الكتاب املصري،    -حممد علي.

 
القرآن القصص  نصية  :فنيات  الراضي.  /دراسة  عياض،    -آمال  القاضي  جامعة  طنجة: 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441
 

الدوحة:    -لبنة مرتك الدوسري.  /السالم يف القرآن الكري القراءة املعاصرة لقصة إبراهيم عليه  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة قطر، 

 

  - .حسن خليف الشمري  / عليه السالم يف القرآن الكري  يوسفالقراءة املعاصرة لقصة  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر، 

 
حممد عبدالقادر  هـ(؛ حتقيق    774عماد الدين إمساعيل بن كثري القرشي )ت  قصص األنبياء/  

 ص.  408م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -ط، جديدة. -شاهني.
 

 -.مي حســــــن الزين لألطفال والناشـــــئة/  قصـــــص األنبياء عليهم الســـــالم يف القرآن الكري
 ص.  48،  م 2020هـ،    1442القاهرة: دار الكتاب املصري،  ؛  دار الكتاب اللبناين  بريوت:

 
والتاريخ  األنبياء  البدراوي.  / قصص  احلديث،    -رشدي  الكتاب  دار  هـ،   1441القاهرة: 

 جـ. 7م؟،  2020
 

  ص. 72م،  2019هـ،  1440محص: دار اإلرشاد،  -.قصص القرآن
 

عم ان: دار كفاءة املعرفة،    -شهد ايسني اجلنايب.  /القصص القرآن وأثره يف العالقات األسرية
 م. 2020هـ،  1441



124 
 

 
حممد يوسف  متخيل أحداث قصص األنبياء والرسل يف الكتاب املقدس والقرآن الكري/  

 ص. 552م،  2017، هـ 1438، الرابط؛ بريوت: مؤمنون بال حدود -إدريس.
 هـ. 1432 جامعة القريوان،  - رسالة دكتوراه األصل:

 
القرآن القصص  االجتماعية يف ضوء  الشباانت.  /املسؤولية  بنت عبدهللا  الرايض:    -لولو 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442جامعة امللك سعود، 
 

مهرة    /دراسة حتليلية  :مقصد اهلداية يف قصة موسى عليه السالم يف ضوء القرآن الكري
 اجستري(.م )م 2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر،  -الراشدي.سامل 

 

البوسعيدي.  /ملهمون يف احلياة: قصص األنبياء يف ثوب جديد سلطنة   -سامل بن سعيد 
 . م 2020هـ،   1441ُعمان: رؤى، 

 
نورة خالد    / املنهاج القرآن يف عالج املشكالت الرتبوية لألبناء من خالل سورة يوسف

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر،  -الكبيسي.
 

هـ،   1441عم ان: دار الرنيم،    -نيان شريف.  /نظرية النموذج القصصي يف القصص القرآن
 م.  2020

 
 عامة  مباحث

 

  1441العريب بوعمران هديل؛ إشراف بومجعة حمفوظ،    /اإلتقان يف بيان أوامر ونواهي القرآن
 . ص( 250جـ ) 2م،  2020هـ، 

 هـ. 26/2/1442بتاريخ نشر يف شبكة األلوكة 
 



125 
 

: معهد العلم والعمل؛  ]مصر[  -شريف طه يونس.  /نآ يف التعامل مع القر   يركان املنهج النبو أ
 م.  2019هـ،  1441الرايض: مكتبة الرشد، 

 
: دراسة موضوعية/ البعد اإلنسان وأثره اإلجيايب بني األفراد واجملتمعات يف البيان القرآن

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441، املنيا: جامعة املنيا -مدحت عطيفي فهيم.
 

ا/   بغـداد:  -ســــــــــــــالم عبود محزة.بنـية احلجـاج يف اخلطـاب القرآن: ســـــــــــورة األعراف أمنوذجـً
 م )ماجستري(. 2021هـ،   1442اجلامعة العراقية، 

 
معة  بنها: جا  -أمحد مسري علي.  /منوذجاً أ  سورة الشعراء   :اخلطاب القرآن  ليات احل ج اج يف جت

 م )ماجستري(.   2019هـ،  1440بنها، 
 

القر  مع  السلف  الكري آ حال  املوجان.  /ن  بن حسني  الكون]؟:    -عبدهللا  ،  للنشر[  مركز 
 م. 2019هـ،  1440

 
القاهرة: دار  -.ذيب بن مقعد العصيمي /خلطاب احلجاجي يف كتاابت حممد عبد هللا درازا

 م. 2020هـ،  1441النابغة، 
 )الدين والقرآن، وأتصيل األخالق القرآنية( 

 
  1442عم ان: دار األايم،    -.إبراهيم أبو عواددراسات منهجية يف القرآن والتوراة واإلجنيل/  

 م.  2020هـ، 
 

وتعليًما، قواًل  آن: املنهج النبوي يف التعامل مع القرآن: تعلًما  رحلة البحث عن أهل القر 
هـ،    1439]مصر[: معهد العلم والعمل؛ الرايض: مكتبة الرشد،    -شريف طه يونس.   /وعماًل 
 . م 2018
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والشعائرايت والبنيوايت  التأصيليات  انسدادات  القرآن:  عن  السيد.  /الغربة    -رضوان 

للعلماء،   احملمدية  الرابطة  اإلسالم    -م.  2020هـ،    1441الرابط:  والسياق  )سلسلة 
 . (1املعاصر؛

 
 م. 2021هـ،  1442بريوت: املكتب اإلسالمي،  -عبدالرمحن الباين. /الف لم القرآن

 
 م. 2020هـ،  1442، دار احلضارةالرايض:  -عبدهللا بن محاد البلوي. /الفرح ابلقرآن

 
ــبـت.  /ـقاعـدة اجلزاء من جنس العمـل وتطبيقـاهتـا يف القرآن الكري  -خـاـلد بن عثمـان الســــــــــــ

 ص. 125، م 2020هـ،  1442الرايض: مؤسسة العلم والتأصيل، 
 

األمة/   قوة  للنشر،  - .سليمان صاحلالقرآن مصدر  الدولية  مفكرون  هـ،   1441  القاهرة: 
 م.  2020

 
 1441،  ؛ دمشق: دار الفكراجلزائر: كتابك   -.2ط  -طه كوزي.  /القرآن نسخة من اإلنسان

 .ص 200، م 2020هـ، 
 

خمتارة قرآنية  لنصوص  حتليلية  البارز.  / مقارابت  فاضل  الكتاب    -حازم  مركز  عم ان: 
 م.  2021هـ،  1442األكادميي، 

 
القاهرة: املكتب العريب للمعارف،    -.أمحد عمرانعلي    / نظرات علمية إميانية يف القرآن الكري

 .م 2020، ؟هـ 1442
 



127 
 

هـ،    1442القاهرة: مكتبة الكون،    -حممد حامد اليعقويب.  / الوصااي العشر يف القرآن الكري
 م.  2020

 
 مباحث خاصة 

 

الكري: دراسة موضوعية/   القرآن  الشريدة.آداب اجملالس يف ضوء  بنت منصور    -حصة 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام، 

 
طنطا،    جامعة طنطا: -جمدي حممد عمارة.  /: دراسة تداوليةآايت اجلهاد يف القرآن الكري

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440
 
  /ا ودراسةمجعً :  جر والنحلالرعد واحل    سور  ايت الكونية بني املفسرين والعلم احلديث يف اآل

 (. دكتوراهم ) 2019هـ،   1440القاهرة: جامعة األزهر،  -وفاء حممد اهلادي.
 ورمبا سور غريها لطلبة آخرين..

 
هـ،    1441عم ان: دار كفاءة املعرفة،    -قاسم صاحل العاين.آايت النوم يف خواطر املفسرين/  

 م.  2020
 

عائشة أمحد    / الكري  القرآن  رحاب  يف   وداللته  أنواعه:  األنبياء  بيوت   يف   األسري  االبتالء
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -معاذ حقي.

 
الكري/   القرآن  يف  عنه  الصديق رضي هللا  بكر  احلميدي.أبو  أمحد  بن  مكة    -عبدالعزيز 

 م.  2020هـ،  1442، : ]توزيع دار طيبة اخلضراء[املكرمة: املؤلف 
 

الدوحة: جامعة قطر،   -مؤمنة خضر اتية.  /أثر آايت الوعد والوعيد يف الرتبية األخالقية
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
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ــر ــة يف متطلبات احلوار الديين املعاصـــــــ نور   /أثر النص القرآن يف التعددية الدينية: دراســـــــ
 م. 2017هـ،   1438بريوت: دار الرافدين للنشر،  -الساعدي.

 
  -فاطمة خديد.  / ثني يف أحكام العالقة بني املسلمني وغريهماجتهاد مشاهري املفسرين احملد  

 . ص  482م،  2018، هـ 1439، الرابط: دار أيب رقراق
 
الرايض: دار احلضارة،    -.2ط  -حممد بن عبدهللا الدويش.  /نبياء عليهم السالمخالق األأ

 م. 2020هـ،  1441
 

الرابط: الرابطة احملمدية    -عمر الكتاين.األخالق يف االقتصاد اإلسالمي يف اخلطاب القرآن/  
 (.129)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 

 
الوضعية: دراسة يف املفاهيم واألنساق/   القرآنية واملنظومة  األدوار األسرية بني املنظومة 

  هـ،   1440  الدار البيضاء: مركز الدراسات األسرية والبحث يف القيم والقانون،  -خدجية مفيد.
 .ص 327م،  2019

 
بريوت:   -بالل فيصل محزة.  /ليه وسلم وما أ نزل هبن  من أحكامأزواج النيب صلى هللا ع
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة بريوت اإلسالمية،  

 
موضوعية دراسة  الكري:  القرآن  يف  عالجه  وسبل  االستضعاف  حاجي    / أسباب  رقية 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440الدوحة: جامعة قطر،  -حسن.
 

القاهرة : دار ابن  -.اجلابرية  مىن بنت ســـــامل  /القرآن الكري بني التأثر والتأثري االســــتفهام يف 
 م. 2017هـ،  1438، مكتبة و تسجيالت الطالئع مان:إبراء، عُ  اجلوزي ؛
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ــم    /قراءة يف املشــــــروع االســــــتخاليف للنســــــان من القرآن :اســــــجدوا آلدم حممد بن جاســـــ

 م. 2020هـ،  1442، دار الروافد الثقافية بريوت: -.اجلاسم
 

  1441القاهرة: دار اليسر،  -حسني إمساعيل اجلمل.أسرار الشهادتني يف التفسري ابملأثور/ 
 م.  2020هـ، 
 

هـ،    1441]دمشق[: دار غار حراء،    - اء الدين رشيد.أسس الرتبية من سورة لقمان/  
 م.  2020

 
األسس العلمية لدعاوى القرآن: علم املقاصد: املدخل إىل العقيدة اإلسالمية بلغة العصر/  

 )الرابط: طوب بريس(.  ص  131م،  2017، هـ 1438، حممد عمراين حنشي
 

الكري القرآن  منظور  من  ومعايريها  األخالقية  النظرية  الناصري.  /أسس  الرابط:    -حممد 
 (. 40)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، الرابطة احملمدية 

 
إبراهيم عطية إبراهيم   /قناع وأثره يف الدعوة إىل هللا تعاىلاألسلوب القرآن يف احلجة واإل

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -.خليفة
 

رمي بنت  امسا هللا تعاىل السميع والبصري بني االنفراد واالقرتان وداللتهما يف القرآن الكري/  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدهللا اخلالدي.

 
 -حممد بن عبدالعزيز العواجي.اإلصالح بني املسلمني يف القرآن الكري: دراسة موضوعية/  

 م. 2020هـ،  1442دار النصيحة[، توزيع ] املدينة املنورة:
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عم ان: دار كفاءة    -أمحد حممد.  / أصناف البشر اليت أحبها هللا وأبغضها يف القرآن الكري
 م. 2020هـ،  1441املعرفة، 

 
ــلمان اجلبيلي.(/  187 –  142األطعمة احملظورة: ســــــورة البقرة ) بريوت: دار  -علي بوســـــ

 .م 2020هـ،   1442الوالء، 
 

حممد  االطمئنان يف القرآن: بواعثه، صوره، العون عليه، صفات أهله: تفسري موضوعي/  
 .ص 72م،  2020هـ،  1441خري رمضان يوسف، 

 
  عم ان:   -.الربقعاوي  زهراء  /اإلعالمية يف اخلطاب القرآن: دراسة يف ضوء نظري ة التواصل

 .م 2018هـ،  1439كنوز املعرفة،   دار
 

مروة نبيل  هللا واإلنسان يف القرآن للعاِل الياابن الكبري توتشيهكو إيزوتسو: دراسة حتليلية/  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -شكر.

 
السلمي و (:  هـ  412)ت    اإلمام  حآ هنجه  يف  العقدية  التفسري قراؤه  مهدي   /ائق  علي 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -حممود.
 

القرآن ألحكام  اجلامع  خالل كتابه:  من  األشعرية  وآراؤه  القرطيب  أيت    /اإلمام  محيد 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438مراكش: جامعة القاضي عياض،  -احليان.

 
 -حممد إقبال عروي.  /حماولة يف التفسري املوضوعي  :األمن يف ضوء مقاصد القرآن الكري 

)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛    -م.  2020هـ،    1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  
97.) 
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حممد كاشف  هـ(؛ حتقيق    1340أمحد رضا خان احلنفي )ت    /ان يف توحيد القرآنأنوار املن  
  ص. 80م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -.سليم العطاري

 مسماة بـ... مهدَ رسالة حمققة موجزة يف توحيد كالم هللا تعاىل وقِّ يف أعلى العنوان: 
 

جتديدي/   وفكر  فلسفي  أبسلوب  قرآنية  مصاديق  مري:  مسيته  الدار   -سايل كوثراين.إن 
 .ص 222م،  2018، هـ 1439، البيضاء؛ بريوت: املركز الثقايف العريب

 هكذا ورد العنوان؟
 

هـ،   1442اليمن: مركز النهضة اليعربية،    -عبدهللا القيسي.  /أهل البيت يف املنظور القرآن
 م.  2020

 
، عبدالقادر دغويتأوصاف الصحابة بني آايت القرآن الكري ومروايت الشيعة الروافض/  

 )وجدة: مطبعة قرطبة(.  ص 146م،  2017، هـ 1438
 

  - نبيلة حممد زهري أبو زاند.  / البعد الدعوي يف تفسري معارج التفكر ودقائق التدبر للميدان
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر، 

 
 1442دمشق: دار الفكر،    -ثناء حممد إحسان احلافظ.  /البناء االقتصادي للقرآن الكري 

 م.  2020هـ، 
 

قاليل، البحرين: مكتبة أهل    -.فوزي بن عبدهللا احلميدي  /الرهبانحتذير القرآن من عبادة  
 م. 2021هـ،  1442احلديث، 

 
الدوحة: جامعة    -علي سامل البادي.  / تداول املعلومات بني التبني والتثبت يف القرآن الكري

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438قطر، 
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الكري  القرآن  يف  األوالد  أمحد   /تربية  البان  م    2020هـ،    1441ماردين؟،    -.غصن 

 )ماجستري(. 
 

القاهرة: جامعة    -شريين السيد مصطفى.  /ا ودراسةمجعً :  ن الكري آ القر   يف   والتديل   يالرتق
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
األ اإل  ديب التصوير  يف للنماذج  الكريآ القر   نسانية  املسلوت.  /ن  عبدالرمحن  إيتاي    -أمحد 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438البارود: جامعة األزهر، 
 

 /التعليل املقاصدي: دراسة يف أحكام األسرة عند مفسري الغرب اإلسالمي: مناذج وقضااي
توفيق. االسرتاتيجية؛    -وفاء  والدراسات  لألحباث  غازي  ابن  مركز  البيضاء: مكناس:    الدار 

 ص. 310م،  2018هـ،  1439، فريقيا الشرقإ
 

  /ءته للنص القرآناالتالزم بني التفكري والتسخري يف البناء احلضاري عند النورسي يف قر 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الرمادي: جامعة األنبار،  -.سد عبداحلميد فرحانأ

 
  -.توفيق يوسف العبيد  /التوحيد اخلالص هلل تعاىل كما تصوره سورة األنعام: دراسة موضوعية

  .م 2020هـ،  1442القاهرة: دار الروضة، 
 

الكري: دراسة موضوعية القرآن  الدوسري.  /الثبات وما يضاده يف  فهد  الرايض:    -حممد 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442جامعة اإلمام، 

 
املدينة    -حممد بن عبدالعزيز العواجي.  /احلج: شعائر ومشاعر يف كتاب هللا: دراسة موضوعية 

 م.  2020هـ،  1442دار النصيحة[، يع توز املنورة: ]
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الدوحة: جامعة    -كوثر سامي التايه.ة/  دراسة موضوعي  : احلجة الربهانية يف القرآن الكري

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441قطر، 
 

دعاء عفيفي   / دراسة موضوعية:  حكام املتعلقة هبان الكري عن اجللود واألآ حديث القر 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440جامعة األزهر، القاهرة:  -عبدالرؤوف.

 
مصـــطفى  : مراجعة إســالمية علمية/القرآن الكري احلديث املختصــر عن أحوال البشــر يف 

 م. 2020هـ،  1442؟: املؤلف،  -ي.عز الدين العايد
 

املصباح حملمد قريش شهاب: دراسة وصفية تفسري  اإلنسان من خالل    / حتليلية  حقوق 
 م. )دكتوراه(.  2020هـ،  1441اخلرطوم: جامعة أم درمان،   -عبدالباسط اإلندونيسي.

 
القرآن والسنَّة حممد إدريس مريغين    /دراسة موضوعيَّة:  حقيقة هاروت وماروت يف ضوء 

 . خلف هللا
-424  ص   م(  2018هـ،    1439)  38نشر يف جملة كلية الرتبية األساسية، جامعة اببل ع  

440 . 
 

فيهحكم   األشخاص  أبقوال  واالحتجاج  الناس  يف كالم  اآلايت  صاحل    /استخدام  زايد 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -قاسم.

 
م،   2020هـ،    1441الكويت: ذات السالسل،    -ماجد راغب احللو.احلياة يف القرآن/  

 ص. 418
 



134 
 

العصر احلديث  الكري يف  القرآن  السياسي عند مفسري  رشيد رضا  :  خطاب اإلصالح 
منوذجاً  جوهري  الدين   /وطنطاوي  حميي  زكراي  املقتبس،    -.حازم  دار  هـ،   1442بريوت: 

 م.  2021
 

السياس القر   ي اخلطاب  الكريآ يف  و أ  : ن  و نواعه  أ شكاله  الدولةأوخصائصه  بناء  يف    / ثره 
 م.  2018هـ،  1439عم ان: دار عمار،  -عبدالسالم عبدالرزاق البيطار.

 
جنان صاحب    /اخلطاب القرآن يف آايت األمن النفسي: دراسة يف ضوء نظرية التواصل

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442الكوفة: جامعة الكوفة،  -املوسوي.
 
الا ألسلوب  العقدية  الكريلدالالت  القرآن  يف  الصريح  اهلجرسي  /نفي  املدينة    -.مجال 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  
 

  / من القرآن الكري على قضااي اإلمامة  داللة السياق ومدى اعتبارها يف استدالالت الكليين
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر،   -عبدهللا عبدالرحيم قطان.

 
قراءة هـ(؛    543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت    /سراج املريدين يف سبيل الدين

 مج. 6م،  2020هـ،  1441الرابط: دار األمان،   -.عصمت دندش ودراسة
الدينية   واحلاالت  املقامات  يف  والصفات  األمساء  الستنارة  الدين  سبيل  يف  املريدين  )سرا  

 ( دلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية، وهو القسم الرابع من علوم القرآن يف التذكريوالدنيوية ابأل
 

 1439عم ان: دار الفاروق،    -أمحد سامل ملحم.  /ن والسنةآ سالمية يف ضوء القر إسلوكيات  
 م.  2018هـ، 
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دار  الرايض:    - حممد أحمزون.السنن االجتماعية يف القرآن الكري وعملها يف األمم والدول/  
 مج.  3م،   2021هـ،  1442طيبة، 

 
هـ،    1440اجلزائر: مطبعة اآلفاق،    -داود عيسى بورقيبة.   /السنن اإلهلية يف القرآن الكري

 ص. 212م،  2019
 

 1439املدينة املنورة: دار املأثور،    -صاحل غامن السدالن.  / ن الكريآ صفات املؤمنني يف القر 
  م. 2018، هـ
 

دمشق:   -زكراي عبدالرزاق املصري.الضوابط الشرعية يف احلياة الزوجية: حبث قرآن أتصيلي/  
 ص.   192م،  2020هـ،  1441دار الرسالة العاملية، 

 
وثبات معظمهم بعضهم  أصلهم، فروعهم، اترخيهم: هجرة  مجيل    /العرب يف كتاب هللا: 

 م.  2020هـ،  1441عم ان: دار البينة،  -رشيد.
 
وجتليات/  ع قيم  الكري:  القرآن  يف  الزواج  بنقد  إشعاع    -شقرون.  حنان  مركز  الرابط: 

 .ص 93م،  2019، هـ 1440، للدراسات األسرية
 

 م.   2020هـ،    1441الرايض: املؤلفة،    -أمل بنت سليمان الغنيم.  /الغفلة يف القرآن الكري
 

مليكة فقه األسرة املسلمة يف اخلطاب القرآن واهلدي النبوي: دراسة أتصيلية مقاصدية/  
هـ،   1439كز الدراسات األسرية والبحث يف القيم والقانون،  الدار البيضاء: مر   -انيت لشقر.

 .ص 302م،  2018
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القرآن بناء اإلنسان يف  أبو هنُّود.  /فقه  للنشر،    -كفاح  الكتب  هـ،   1442مصر: عصري 
 م.  2020

 
الرايض:    -سارة بنت عيد العبيواين.  /فقه الدعوة يف نصوص املكر والكيد يف القرآن الكري

 م. 2020هـ،  1441املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 
 

 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /يف حتقيق حمل  االستعاذة  ةالقذاذ
 ص.  12هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر، 

 هـ. 18/9/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 ابالستعاذة عند قراءة القرآن( )أحاديث وآاثر حول حمل  

 
والتنمية البيئة  وأزمة  الكري  احلطاب.  /القرآن  والشؤون    -أمحد  األوقاف  وزارة  الرابط: 

 ص. 143م،  2017 هـ، 1438 اإلسالمية،
 

معاصرة/   قراءة  االعتقاد:  وحرية  واآلخر  البسطويسي.القرآن  مفكرون   -سعيد  القاهرة: 
 م.  2020هـ،  1441 الدولية للنشر،

 
)الرابط: طوب    ص.  294م،    2017،  هـ  1438،  عالل احلبشي  / القرآن والبيئة والعلم

 . بريس(
 

بريوت:    -حممد الرمحوين.القرآن وجمتمع الالدولة: قراءة يف مفاهيم اجلاهلية والكفر واجلهاد/  
 ص.   272م،  2019هـ،  1440، الشبكة العربية لألحباث والنشر

 
  / كتب التفسري: دراسة حتليلية تطبيقية على اجملتمع القطريقوامة الرجال على النساء يف  

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الدوحة: جامعة قطر،  -مجعة الكريب.
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الرايض: مؤسسة عبدالرمحن بن   -البكري.لقاسم  عبدهللا بن اب  / قوة القيادة يف القرآن الكري

م،    2020هـ،    1441صاحل الراجحي وعائلته اخلريية؛ مكة املكرمة: مؤسسة النبأ العظيم،  
 ص. 310

مصادر قوة القيادة الرتبوية  هـ، وكانت بعنوان:    1439جامعة أ ا،    –األصل: رسالة دكتوراه  
 عبدهللا بن بلقاسم الشهري. /يف القرآن الكرمي

 
محـد حممـد زين أ /نـيةآ حقـائق علمـية وثواـبت رقمـية قر   :طور والكون املنظورالكـتاب املســـــــــــ 

 م. 2017هـ،  1438القاهرة: مكتبة الصفا: طريق القرآن،  -ي.املناو 
 

ــة والتعريض يف القر  ــاي ــاة الفرد واجملتمعأن الكري و آ الكن ــة  ثرمهــا على حي : دراســـــــــــــة تربوي
 م. 2017هـ،  1438عم ان: دار الفاروق،  -إبراهيم.حممد عثمان إسالمية/ 

 
 م. 2019هـ،    1441عم ان: دار ايفا العلمية،    -مروان املصاحلة.  /لغة اجلسد يف القرآن الكري

 )لغة اإلشارات(
 

الكري: دراسة حتليلية القرآن  العشر يف  املعرفة،   -أمحد حممد.  /الليايل  دار كفاءة  عم ان: 
 م. 2020هـ،  1441

 
أية عالقة وأية عودة؟: قراءات جملموعة من    :واإلنسان يف الفكر الغريب ويف القرآناملال  

املطبعة  ص.    122م،    2017،  هـ  1438،  بوسلهام الكطكتب عاِل املعرفة/   )القنيطرة: 
 السريعة(.

 
مبارك بن    /مدخل إىل علم معرفة صحة اخلرب واحلديث مبنهج العرض على أحسن احلديث

 ص.  600م،  2018هـ،  1439مسقط: املؤلف،  -الشعيب.مسلم 
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ليتبني وجوب   (أحسن احلديث)  القسم األول: بيان عظمة كالم هللا  :دراسة أتصيلية يف قسمني
تقدمي اآلية على الرواية عند التعارض وعدم إمكانية اجلمع بينهما، والقسم الثاين: مناذ  لرواايت 

 .  ن حكمهامؤداها القتل عرضت على القرآن لتبيا
 يف أعلى العنوان: دراسة قرآنية. 

 
ماهر إبراهيم  / صلى هللا عليه وسلم يف ضوء الكتاب والسنة النبوية مراجعات الوحي للنيب

 م. 2018هـ،  1439عم ان: دار الفاروق،  -حنون.
 

مقارنة موضوعية  دراسة  واملدنية:  املكية  اآلايت  يف  موسى    /املرأة  بنت    - األمحري.رمحة 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام، 

 
م،   2020هـ،    1442القاهرة: دار الشروق،    - فوزية العشماوي.  /املرأة يف اخلطاب القرآن

 ص. 174
 

القاهرة: جامعة األزهر: مكتبة    -إعداد أمحد حممد الشرقاوي.  /املرأة يف القرآن: حبوث حمكمة
 م. 2020هـ،  1442اإلميان، 

 
 برهان الدين إبراهيم بن حســن الكردي املدين /مسـلك االعتدال إىل فهم آية خلق األعمال

 فرات مسري فر . هـ(؛ حتقيق 1101الشافعي )ت 
 م( 2019هـ،  1440) 42نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 

 
القاهرة:    -أمساء حممد سامل عطية.  /دراسة موضوعيةآن:  اخلطاب القر   يف   نساناملشرتك اإل

 ماجستري(.م ) 2019هـ،  1440جامعة األزهر، 
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مسقط: جامعة    -الراشدية.  ساملة بنت محاد  /املشيئة اإلهلية يف القرآن الكري وأثرها العقدي
 م.  2017هـ،  1438امللك قابوس، 

 
:  املستنبطة من آايت ضرب األمثال يف القرآن الكري واالستفادة منهااملضامني الرتبوية  

 2020هـ،    1441املنصورة: جامعة املنصورة،    -املتويل السيد املتويل.  / دراسة أصولية حتليلية
 م )ماجستري(. 

 
  / اجملتمعاملضامني الرتبوية املستنبطة من اآلايت واألحاديث الواردة يف اليتيم وتطبيقاهتا يف 

النفيسة. م )حبث مكمل   2020هـ،    1441الرايض: جامعة اإلمام،    -شهد بنت عبدهللا 
 للماجستري(.

 
ــورة يوســـــف ــامني العقدية يف ســـ ــة حتليل  :املضـــ املوصـــــــل: جامعة  -.هند نوفل كرمي  /ةيدراســـ

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442املوصل، 
 

اجليزة: دار    - عرفة بن طنطاوي.  /دراسة حتليلية موضوعية  :معاِل التوحيد يف فاحتة الكتاب
 .م 2020ه،  1441األمل، 

 
 - لطيفة منادي الكعيب.  /دراسة مقارنة بني القرطيب وابن عاشور  :املعاهدون يف القرآن الكري

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر، 
 

 2017  هـ،  1438،  إدريس مولوديمفهوم االجتماع يف القرآن الكري واحلديث الشريف/  
 )فاس: مطبعة آنفو برانت(.  ص. 115م، 
 

الرابط: الرابطة احملمدية    -نعيمة لبداوي.  /مفهوم التعارف بني أتويل املفسرين ورؤية املفكرين
 (. 25والسياق املعاصر؛ )سلسلة اإلسالم  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 
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دمشق:    -عقيد خالد العزاوي.  /مفهوم التوراة يف ضوء آايت القرآن الكري: قراءة حتليلية

 م.  2020هـ،  1441دار العصماء، 
 

الدوحة: جامعة    -عبدهللا حممد املال.  /مفهوم اجلزية وتطبيقاهتا يف كتب التفسري: دراسة نقدية
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439قطر، 

 
نقدية حتليلية  دراسة  التفسري  يف كتب  القتال  تشريع  اإلبراهيم.  /مقاصد  يوسف   -حممد 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر، 
 

القرآنية القراءات  يف  العقدية  اركييب.  /املقاصد  أمحد  العاملية    -عزيز  الدار  البيضاء:  الدار 
 .ص 159م  2017، هـ 1438، للكتاب؛ دمشق؛ بريوت: اليمامة

 
 - جاسم عبدهللا العلي.  /مقاومة التغريب عند الدوسري يف تفسريه صفوة اآلاثر واملفاهيم

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر، 
 

 أمحد قاسم عبدالرمحن. /دراسة حتليلية : القرآن الكرييف ت و م ل ك  امل
 م( 2018هـ،  1439) 34نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 

 
:  ، املغرب متارة  -عبدالغفور العراقي.من العدم إىل آدم: القرآن ال يعارض فكرة التطور ولكن/  

 ص.  260م،  2017هـ،  1438 فينكس،
 

األخالقي للنسان وأثره يف رواد مراكز القرآن الكري وعلومه يف املنهاج القرآن يف البناء  
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر،  -مرمي حسني السادة.ر/ دولة قط
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الدوحة: جامعة    -حسني اليهري.بنت  ندى    /املنهاج القرآن يف التعامل مع عادات جاهلية
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439قطر، 

 
املايل الفساد  مواجهة  يف  القرآن  اخلوار.  / املنهاج  سلطان  قطر،    -حممد  جامعة  الدوحة: 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
 

النبوية والسنة  الكري  القرآن  يف  والتقوي  ابلتمكني  الرتبية  إعزاز،    -عماد كنعان.  /منهج 
 م.  2021هـ،  1442حلب: دار املعامل، 

 
دراسة موضوعية الكهف:  الرتبية يف سورة  احلداد.  / منهج  الزقازيق: جامعة    -حسن زكي 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442األزهر، 
 

طنطا: جامعة    -مصعب جابر سالل.ا/  بنو إسرائيل منوذجً   :ن يف استنهاض األممآ منهج القر 
 م )ماجستري(.   2019هـ،  1440طنطا، 

 
  - .اخلياطيبن حزام  حممد    /دراسة موضوعية  :يف بناء الفرد واجملتمع  الكري  منهج القرآن

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام، 
 

احلديدة، اليمن:    -.إدريس درويش األهدل/غريزة حب املال  توجيهمنهج القرآن الكري يف  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442جامعة احلديدة، 

 
عمران آل  سورة  يف  دراسة  املؤمنة:  اجلماعة  أخطاء  عالج  يف  القرآن  سامية    / املنهج 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438الدوحة: جامعة قطر،  -احلمادي.
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التفسري  يف كتب  وإعراضه  الزوج  نقدية  :نشوز  حتليلية  النيب.  /دراسة  عبد  سامل   -قاسم 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الدوحة: جامعة قطر، 

 
الرابط: الرابطة    -رضوان السيد.  /القرآن والتجربة الثقافية اإلسالمية يف زماننينظام القيم يف  

للعلماء،   املعاصر؛    -ص.   15م،    2020هـ،    1441احملمدية  والسياق  اإلسالم  )سلسلة 
105.) 
 

عم ان : مركز الكتاب   -الدغشــــي.  أمحد حممد  /نظرية املعرفة يف القرآن وتضـــميناهتا الرتبوية
 م. 2017هـ،   1438، األكادميي

 
اإلسكندرية: الدار العاملية    -علي فهمي النُّزهي.  /نفحات قرآنية يف عالج النفوس البشرية

 ص.  870م،  2019هـ،  1440للنشر، 
 

الرايض:    -أروى بنت أمحد اخلزمي.  /: دراسة موضوعيةالنفع والضر  يف ضوء القرآن الكري 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442جامعة اإلمام، 

 
  -علي حممد أمسر.  /بناؤها ومقوماهتا من ظالل سورة الكهف   : ن الكريآ النهضة يف القر 

 م.  2018هـ،  1439عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، 
 

احلداثية القراءة  القرآن يف منظور  املسفري.  /الوحي  الدوحة: جامعة قطر،   -حيىي مصلح 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 

تعز: جامعة  - عبدالقادر حممد األهدل. الكري: دراسة موضوعية/الوجه وأنواعه يف القرآن 
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442تعز، 
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ــوعية  :وعد هللا املنجز يف القرآن الكري ألنبيائه واملؤمنني يف احلياة الدنيا ــة موضـــــــ  /دراســـــــ
 )دكتوراه(.م  2020هـ،  1442، جلامعة اإلسالميةاملدينة املنورة: افيصل بن معتز فارسي، 

 
يوسف سورة  خالل  من  تربوية  ضرار.  / وقفات  صالح  بريوت بريوت   -هاين  جامعة   :

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441اإلسالمية، 
 

 القرآن وعلوم أخرى 
 

، هـ  1440،  احلسن بوتبيا أثر القرآن يف نشأة النثر الفين وتطوره إىل هناية العصر األموي/  
 )مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية(.  ص  544م،  2019

 . اآلداب ابلرابط كلية  -دكتوراه  : رسالةصلاأل
 

عم ان:    -مد.أمحد حم  /األمثال العربية وعالقتها ابلقرآن الكري: رؤية جديدة لألمثال العربية
 م.  2020هـ،  1441دار كفاءة املعرفة، 

 
م،    2019هـ،    1440القاهرة: دار العامل العريب،    - حممد يوسف موسى.  /القرآن والفلسفة

 ص. 172
 

   )عام( القرآن إعجاز

 )اإلعجاز البالغي يف بالغة القرآن( 
 
 

بريوت: دار الرايحني،    -يونس، آماد كاظم الربواري.  حممد ذنون  /جدلية إعجاز النص القرآن
 م. 2019هـ،  1440
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 العلمي اإلعجاز

 

، الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة  - حممد أحمزون.إلعجاز العلمي يف القرآن الكري/  ا
 . ص 142م،  2017هـ،  1438

 
 -حممد حامد عمارة.  /املشـــروعةاإلعجاز النبوي والقرآن يف حتري العالقات اجلنســـية غري 

 م. 2020هـ،  1441اإلميان، العلم و : دار دسوق
 

 أنواع أخرى من اإلعجاز
مركز فاطمة الفهرية    فاس:  -يعقوب بن املأمون زروق.  /اإلعجاز الرتبوي يف القرآن الكري

 م. 2020، هـ 1442، لألحباث والدراسات )مفاد(
 

  1441طنجة: جامعة القاضي عياض،    -محيد املساوي.  /أوجه اإلعجاز األديب يف القرآن
 م )دكتوراه(.  2019هـ، 
 

  -ي. محد حممد زين املناو أ  /آنالقر   يمن دالئل عظمة النســــــيج الرقم  :احلروف الســــــاجدة
 م. 2017هـ،  1438القاهرة: مكتبة الصفا: طريق القرآن، 

 
ــاهد ــواهد ومشـ ــيج الرقم  عجائبمن   شـ القاهرة:   -ي.محد حممد زين املناو أ  /آنالقر   يالنسـ

 م. 2017هـ،  1438مكتبة الصفا: طريق القرآن، 
 

  ومطاعن شبهات دفع

 

  - عداد ودراسة وتقدمي حممد عمارة.إأو القرآن والسنة؟/    ،سالم هل هو القرآن وحدهاإل
 ص.   240م،  2019هـ،  1440القاهرة: جملة األزهر، 
 جملة األزهر. هـ، من  1440هدية عدد ذي احلجة 
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  /عرض ونقد:  حكامايت األآ قضااي    ن يف آ االحنرافات املعاصرة حول التفسري وعلوم القر 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -.بو مسرةأسباق  يفتح
 

ــري وعلوم القر  ــرة حول التفسـ ــااي  ن يف آ االحنرافات املعاصـ  /عرض ونقد: ايت العقيدةآ قضـ
 م )دكتوراه(. 2019هـ،   1440القاهرة: جامعة األزهر،  -مصطفى كامل علي.

 
: عجازهإن و آ ســـــلوب القر أ قضـــــااي ن يف آ االحنرافات املعاصـــــرة حول التفســـــري وعلوم القر 

 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد فرا  طه. /عرض ونقد
 

ن ومصــدره واترخيه آ مجع القر   قضــااي  ن يف آ م القر االحنرافات املعاصــرة حول التفســري وعلو 
ــ  /عرض ونقدآن: والقصـــص القر   1440: جامعة األزهر، القاهرة -.محدأ يعماد عبدالراضــ

 م )دكتوراه(.  2019هـ، 
 

ــري وعلوم القر  ــرة حول التفســـ ــخ  ن يف آ االحنرافات املعاصـــ ــااي النســـ وموهم االختالف  قضـــ
ــ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -اتمر أمحد حامد. /عرض ونقد:  والتناقض م  2019هـــــ
 )دكتوراه(.

 
أمنوذًجا السرقة  حد   األحكام:  آلايت  احلداثيني  يوسف.  /أتويالت  حمسن    -عبدالسالم 

 م.  2020هـ،  1442إستانبول: سونتشا، 
 

  240عبدالعزيز بن حيىي الكناين )ت    /احليدة واالعتبار يف الرد على من قال خبلق القرآن
 م   2020هـ،    1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،    -هـ(؛ حتقيق نضال عبدالكرمي الربازي.
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بدرية راشد    / دراسة حتليلية نقدية  :دعوى التحريف يف كتابة القرآن الكري عند احلداثيني
 )ماجستري(. م  2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر،  -املهندي.

 
 - حممد رجب عبدهللا مرسي.الدكتور حسن حنفي وآراؤه يف علوم القرآن: دراسة نقدية/  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442القاهرة: جامعة األزهر، 
 

  - اجلازي فر  املري.  /دراسة نقدية  : ن الكريآ القراءة احلداثية لقصة نوح عليه السالم يف القر 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الدوحة: جامعة قطر، 

 
الكري":   القرآن  "فهم  اجلابري يف كتابه  عابد  عند حممد  الكري  للقرآن  احلداثية  القراءة 

  2021هـ،    1442أ ا: جامعة امللك خالد،    -حممد بن عقيل الشهري.  /دراسة حتليلية نقدية
 م )ماجستري(. 

 
 - صهيب حممود السقار.  /رقراءة معاصرة يف القراءة املعاصرة: دراسة يف فكر د. شحرو 

 ص.   792م،  2020هـ،  1441دمشق: دار الفكر، 
 

  / القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيم: الكتاب والقرآن حممد شحرور منوذًجا: نقض املنهجية
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: نيو بوك للنشر،  -حممد السعيد مشتهري.

 يف أعلى العنوان: حنو إسالم الرسول.
 

نقديةالقصص   دراسة  االستشراق:  مرآة  يف  العتبة    -حممود كيشانة.  /القرآن  كربالء: 
 م. 2020هـ،  1442العباسية، 

 
  - مها بنت عبدالوهاب املقيط.  /املآالت واالحنرافات من القول خبلق القرآن: عرض ونقد

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام، 
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العاِل    معركة املصحف الغزايل  /اإلسالمييف  االستقامة،    -.حممد  نور  ُعمان: روائع  سناو، 

 م. 2020هـ،  1441
 

  / م: دراسة حتليلية نقدية  2004املفاهيم املتعلقة ابلقرآن الكري يف تقرير مؤسسة راند لعام  
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الدوحة: جامعة قطر،  -فاطمة الزهراء السيد علي.

 

بريك   وجاك  بالشري  روجيس  ونقد:  عرض  الكري:  القرآن  حول  املستشرقني  نظرايت 
الكتاب ابملغرب   -نظرية غالب.  /اأمنوذجً  م،   2017،  هـ  1438،  الرابط: مؤسسة اندي 

 ص.  271: 1جـ
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