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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

هلل   العاملنياحلمد  على  رب ِّ  والسالم  والصالة  للعاملني،  رمحة  وصحبه  املبعوث  آله  وعلى   ،
 بعد:املكرمني. و 

الثاهذا هو   الكرمي  لثاجلزء  القرآن  "الدليل إىل مؤلفات علوم  )، و "من  ( عنوان 1000فيه 
.  أن يكون حتقيًقا مغايرًا، أو طُبع وكان أصله رسالة سارد السابقة، إال  امليف  جديد مما مل يرد  

، وعناوين قليلة هـ(  1443  -  1440نوقش من رسائل بني األعوام )و وفيه ما نشر من كتب  
  . ـه 1443ء شهر ربيع األول من عام ينتهي أتريخ العناوين بقرب انتهاتسبقها. و 

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"، 
ة،  هـ خاص  1443، لعام  تواريخ النشر تقريبيةعد مرات من التذكري، أن  وأذك ر مرة أخرى، ب

 ، وأحياًًن تكون ملا قبل هذا العام!الناشرون عن كتبهم )اجلديدة( حيث يعلن
 . الذي أعانين على هذا، والشكر له وحده سبحانهواحلمد هلل 

 
 حممد خري يوسف
 إستانبول

 م  2021هـ،  1443 ربيع األول 25
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 علوم القرآن 
 

 (وخاص  علوم القرآن الكري )عام

 

وآاثرها/   وأسباهبا  نشأهتا  القرآن:  علوم  يف  الشاذة  الشغدري.اآلراء  عباس  بن   -إبراهيم 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام، 

 
هـ(؛ اعتىن   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  اإلتقان يف علوم القرآن/  

األرًنؤوط. أحاديثه شعيب  عليه مصطفى شيخ مصطفى؛ خرج  وعلق  املكتبة    -به  الهور: 
 م. 2021هـ،  1442املعروفية، 

 
جوبة عن  أسئلة و أ  منوذج جليل يف "أ  كتابه  يف   يبكر الراز   أب مام حممد بن  جوبة اإلأسئلة و أ

 ". التنزيل آيغرائب 
 م، ...  2020هـ،  1441دراسته يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 
عرض   :مناهج الفكر اإلسالمي املعاصر يف التعريف ابلقرآن  :إعادة تعريف ماهية القرآن

 م.  2021هـ،  1442ر، املعتز للنش عم ان:  -.حممد كنفودي /ونقد وإكمال
 
القر أت علوم  اإلآ سيس  عند  علي  ن  السالم:مام  األ  عليه  يف  والتدراسة   /اتقسيمسس 

اخلفاجي عبيد  العتايب  ،حكمت  عبداحلسني  الثقافية،    - .ليث  الصادق  دار  مؤسسة  احللة: 
 ص.  210م،  2020هـ،  1441

  
  / عرض ودراسة: ن وتفسريهآ علوم القر   يف ( هـ 1176)ت   يهللا الدهلو  مام ويلجهود اإل

   م )ماجستري(. 2018هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا،  -أمحد مصطفى حنلة.
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، األقالم اهلادفة للنشرالقاهرة:    -.أسامة حممد قطب  / سؤال وجواب عن القرآن الكري  500
 م؟  2021هـ،  1443

 حول كل ما خيص القرآن الكرمي من الفتاوى واملعلومات.
 

القرن الرابع عشر اهلجري: أبو  الدراسات القرآنية يف القصر الكبري ونواحيه من البدء إىل  
أمنوذًجا القصري  مسلم  بن  حممد  بووانو.  /عبدهللا  املؤلف،    -حممد  هـ،   1442املغرب: 

 م.2021
 

 ص.338،  حبليل حممد البوكانوينللسيوطي/    روائع البيان يف تلخيص اإلتقان يف علوم القرآن
 هـ.  26/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
تعاىل  بو شهبة وجهوده يف أالشيخ حممد   أسوان:    -أمحد حسن أمحد.  /خدمة كتاب هللا 

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

موازنة دراسة  واإلحسان:  والزايدة  اإلتقان  بني  القرآن  الدوري.  /علوم  إمساعيل   -اعتماد 
 ص. 384م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
حتليلية/   دراسة  واملوضوع:  االصطالح  بني  القرآن  صابري.علوم  جامعة    - نبيل  اجلزائر: 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442اجلزائر، 
 

العراق: دار جلجامش،    -.مساعيل عباس حسنيإ  /نسان ن من نعم هللا على اإلآ علوم القر 
 ص.  270، م 2021هـ،  1443

 
 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار األايم،  -إبراهيم أبو عواد. / العلوم والفنون يف القرآن
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،  دار احلرمالقاهرة:    -.حممد سامل أبو عاصي   /فهم جذور البيان يف مباحث من علوم القرآن
 م. 2021هـ؟،  1443

 
حبوث   يف  العقيان  القرآنقالئد  وعلوم  َزْرُزور.  /التفسري  املقاصد،    -عدًنن  دار  القاهرة: 

 م. 2019هـ،  1440
 

  2019هـ،    1440القاهرة: دار املقاصد،    -عدًنن َزْرُزور.  /قالئد الِعقيان يف علوم القرآن
 مج.  2م، 
 : اتريخ القرآن وعلومه.1مج
 : مالمح التفسري وإعجاز القرآن.2مج
 

هـ،    1440القاهرة: دار املقاصد،    -.أمحد سعد الدمنهوري  /القرآن والسنةلبنات يف علوم  
 م.  2019

دراسة تستشرف منهج العالمة عدًنن زرزور وحتلل مضامني أعماله وترسم اخلطوط العريضة 
واألصول الكربى اليت تنتظمها مبا يسهم يف بناء مناذج من طلبة العلم جيمعون بني علوم احلكمة 

 والشريعة.
 

مباحث التفسري وعلوم القرآن يف كتاب الناسخ واملنسوخ ألب القاسم هبة هللا بن سالمة 
تكريت: جامعة    -مجع ودراسة عبدالسالم إبراهيم خلف.  /هـ(  410البغدادي املقري )ت  

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442تكريت، 
 

بغداد:   -.هيام جواد كاظم/اجلرجاينن يف تفسري درج الدرر لعبد القاهر  آ مباحث علوم القر 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439اجلامعة املستنصرية، 
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عانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا  مباحث علوم القرآن يف تفسري السراج املنري يف اإل
( الشربيين  للخطيب  اخلبري  ودراسة  : هـ(   977ت  احلكيم  حممودأ  /مجعاً  عداي    - .منار 

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

لؤي    /مباحث علوم القرآن يف تفسري اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي القيسي: مجًعا ودراسة
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442تكريت: جامعة تكريت،  -مذري علي حسني.

 
الدهلوي   ويل هللا  لإلمام  التفسري  أصول  يف  الكبري  الفوز  يف  القرآن  علوم  )ت  مباحث 

هـ،   1442تكريت: جامعة تكريت،     -مظهر عليوي عيسى.  /هـ(: مجًعا ودراسة  1176
 م )ماجستري(. 2021

 
 م.  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -مناع القطان.  / مباحث يف علوم القرآن

 
مؤسسة روائع  ضمد، السعودية:    -. بن حممد بن حممد سيدصال   /تصرات يف علوم القرآن خم

 م. 2020هـ،  1441، إبداعية للنشر
 

هـ،  1442إربد: ركاز للنشر،  -.عائشة هدمي /مقاالت يف تداولية اخلطاب القرآين وعلومه
 م.  2021

 
القرآن  يوسف اجلديع.  /املقدمات األساسية يف علوم  توزيع    -.7ط  -عبدهللا بن  بريوت: 

 ص. 566م،  2021هـ،  1442مؤسسة الراين، 
 

 ص.  225، شامان الرويليبن سامل بن عبدالعزيز  /املكتبة القرآنية: علوم القرآن والتفسري 
 .( كتاب يف القرآن وعلومه600اجلزء األول: )

 .ه 21/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 



8 
 

 
 ص.  107الرايض؟: املؤلفة،  -فوزية العقيل.سؤال وجواب قرآين/  100

 
 املصاحف

 
 فيها  دراساتو  املصاحف

 

التملي )ت   هـ( عن بعض املسائل يف الرسم والضبط/    1049أجوبة حممد بن يوسف 
 حتقيق سوسن حسن الدويب.  

 . 224  – 190م(، ص  2020هـ،  1441) 47مج 1ع نشر يف جملة اجلامعة العراقيه 
 
 /دراسة استقرائية نقدية(:  هـ  590)ت    القاسم الشاطيب  بالستدراكات على العقيلة ألا

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -حممد رفاعي زلط.
هـ(، وهو  590، ملؤلفه القاسم بن فريه الشاطيب )ت  )عقيلة أتراب القصائد يف أسىن القصائد

 يف رسم املصاحف( 
 
الشريفأ املصحف  رسم  علماء  عند  الرتجيح  حتليلية  :سس  عبدالقادر   /دراسة  إبراهيم 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -أمني.
 

دمشق؛ إستانبول: دار    -غامن قدوري احلمد.وحًيا ورمسًا ولغة وقراءة/    أصالة النص القرآين
 ص.  312م،  2020هـ،  1441الغواثين، 

 
مسقط: ذاكرة ُعمان،   -.2ط -.سلطان بن مبارك الشيباين /ألف ابء املصاحف العمانية

   ص. 216م،  2020هـ،  1441
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احللة:   -.محد جبارة سعدأ  /يف التشكيل املعاصر  ين ومتثالهتاآ نظمة العالمات يف النص القر أ
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة اببل، كلية الفنون اجلميلة، 

 
 2021هـ،    1442نظمه عبدهللا بن حممود الطويل،    / أوضح البيان يف ضبط أرابع القرآن

 ص.  42م، 
 هـ. 10/7/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
ا بيت  يف  املصاحف  بركات.  /ملقدساتريخ  عبدالغين  النداء،    -بشري  دار  هـ،   1442؟: 

 م؟ 2021
 

محود    /دراسة حتليلية مقارنة:  الرسم العثماين  احلذف والزايدة يف   توجيهات العلماء لقاعديت
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -حممد ردمان.

 
 /دراسة حتليلية مقارنة:  الرسم العثماين  واهلمز يف بدال  توجيهات العلماء للقطع والوصل واإل

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -عبده حسن الفقيه.
 

حاجي مؤمن بن علي الرومي املقرئ اخلطيب )ت   /جامع الكالم يف رسم مصحف اإلمام
 1443القرآنية،  إستانبول: دار الغواثين للدراسات    -هـ(؛ حتقيق إايد سامل السامرائي.  799

 م.  2021هـ، 
 

تاج إليه من رسم املصحف هـ(؛ حتقيق غامن   654ابن وثيق األندلسي )ت    /اجلامع ملا ُيح
 م. 2021هـ،  1442الرايض: مكتبة الرشد،  -، مزيدة ومنقحة.2ط -قدوري احلمد.

 
إستانبول:    -نور الدين عرت.يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم/    مجع القرآن الكري وتوثيقه

 ص. 88م،  2021هـ،  1442دار الغواثين، 
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البصرة:    -.زهراء ستار الصيمريلغوية/  ثني يف رسم املصحف: دراسة  جهود الدارسني احملد  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440جامعة البصرة، 
 

العلماء يف  الشريف   جهود  املصحف  نقدية:  علم ضبط  حتليلية  حممود مصطفى    /دراسة 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -عمر.

 
إربد، األردن:    -.عبدالسالم الطريباق البدري   / جهود املغاربة يف خدمة املصحف الشريف

 م.  2021هـ،  1442ركاز للنشر، 
 

إدريس مفتاح    / على ما اختاره أبو عمرو الداين املالكيالدليل الوايف يف بعض الرسم القحرآين  
 م.  2020هـ،  1441، جممع ليبيا للدراسات املتقدمةليبيا:  -.محودة

 
حممود   /الرحلة العجيبة لنسخة من مصحف اخلليفة عثمان يف أرجاء املغرب واألندلس

 )طبعة جديدة(  م. 2021هـ،  enag  ،1442تلمسان:  -آغا بوعياد.
 

  / الرسم العثماين يف املصحف الشريف وداللته على املعىن التفسريي: دراسة نظرية تطبيقية
 )ماجستري(.  م. 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.إميان صال الرايشي 

 
هـ(؛ حتقيق ابتهال   1105شهاب الدين أمحد بن عمر احلبيشي )ت فتاوى يف رسم القرآن/ 

 حسن عزوز.
 هـ(. 1442)مجادى اآلخرة  31جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع نشر يف 

 
 ص. 612م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  - .القرآن الكري

 جـ ضمن ظرف شفاف.  30رواية حفص عن عاصم، لفظ اجلاللة ملون، 
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من طريق الشاطبية/    وابهلامش قراءة ابن عامر  ،ن الكري برواية حفص عن عاصمآ القر 

 ص. 624م،  2018هـ،  1439عم ان: دار الفكر،  -إشراف توفيق ضمرة.
 

برواية حفص عن عاصمآ القر  الكري  ابن كثري   ،ن  قراءة  الشاطبية/    وابهلامش  عن طريق 
 ص. 624م،  2020هـ،  1441عم ان: دار الفكر،  -إشراف توفيق ضمرة.

 
إشراف  من طريق الدرة/    ب جعفرأوابهلامش قراءة    ،ن الكري برواية حفص عن عاصمآ القر 

 ص. 624م،  2019هـ،  1440عم ان: دار الفكر،  -.2ط -توفيق ضمرة.
 

إشراف   /الشاطبيةوابهلامش رواية شعبة من طريق عن عاصم، ن الكري برواية حفص آ القر 
 ص.  614م،  2017هـ،  1438عم ان: دار الفكر،  -توفيق ضمرة.

 
  - إشراف توفيق ضمرة.  /وابهلامش قراءة الكسائي  ،ن الكري برواية حفص عن عاصمآ القر 

 ص. 614م،  2019هـ،  1440عم ان: دار الفكر، 
 

  من طريق الشاطبية/  خالد  ما خالفه فيهوابهلامش    ،ن الكري برواية خلف عن محزةآ القر 
 ص.  624م،  2019هـ،  1440عم ان: دار الفكر،  -.2ط  -إشراف توفيق ضمرة.

 
  /ب عمرو البصريأوابهلامش ما خالفه فيه السوسي عن    ،ن الكري برواية الدوريآ القر 

 ص. 616م،  2021هـ،  1442عم ان: دار الفكر،  -إشراف توفيق ضمرة.
 

من   وابهلامش ما خالف فيه الدوري عن الكسائي  ،برواية الليث بن خالدن الكري  آ القر 
م،   2017هـ،    1438عم ان: دار الفكر،    -.2ط  -إشراف توفيق ضمرة.طريق الشاطبية/  

 ص. 614
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األزرق  يعقوب  أب  طريق  من  انفع  عن  ورش  برواية  األخري،  العشر  الكري:  القرآن 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -.)الشاطبية(
 

الكناوية: منظومة أندلسية يف ثبت وحذف األلف يف القرآن الكري )رواية ورش(: حماولة  
للظاهرة تفسريية  قراءة  العروسي.  /أتسيس  العيادي  أخوين،    -عبدالعزيز  سليكي  طنجة: 

 م. 2021هـ،  1442
 

سامراء: جامعة سامراء،   -أمحد حامت السامرائي.  /دراسة أترخيية وصفية:  مصاحف القراءات
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439

 
ضوء   دراسة اترخيية وصفية تطبيقية يف :  املخطوطة  يمصاحف القرن التاسع والعاشر اهلجر 

هـ،    1439طنطا: جامعة األزهر،    -.حممد عبدالوهاب حممدي/  القراءات والرسم املصحف
 م )ماجستري(. 2018

 
ضوء    دراسة اترخيية وصفية تطبيقية يف :  املخطوطة  يالرابع اهلجر و مصاحف القرن الثالث  

 2018هـ،    1439طنطا: جامعة األزهر،    -علي رفعت حممد.ي/  القراءات والرسم املصحف 
 م )ماجستري(. 

 
القرن   اهلجر   الثاين مصاحف  تطبيقية يف   :املخطوطة  يعشر  ضوء   دراسة اترخيية وصفية 

والر  املصحفالقراءات  حممد. ي/  سم  رضوان  األزهر،    -حممود  جامعة  هـ،   1439طنطا: 
 م )ماجستري(. 2018
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ضوء   دراسة اترخيية وصفية تطبيقية يف   :املخطوطة  يعشر اهلجر   ي مصاحف القرن احلاد
 2018هـ،  1439طنطا: جامعة األزهر،  - أمحد مسري اهلابط.ي/ القراءات والرسم املصحف

 م )ماجستري(. 
 

  دراسة اترخيية وصفية تطبيقية يف :  املخطوطة  ياهلجر   اخلامس والسادسمصاحف القرن  
هـ،   1439طنطا: جامعة األزهر،    -.عيد مصطفى أمحدي/  ضوء القراءات والرسم املصحف

 م )ماجستري(. 2018
 

زيد حامت   السامرائي،إايد سامل  /منهجية سديدةأحباث جديدة ورؤى : املصاحف املخطوطة
 ص.   264م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -السامرائي. أمحد

 
املصاحف املخطوطة ابملكتبة الوطنية الفرنسية: جمموعة الوزير املستشار بيري سيغوييه )ت  

الرايض: اجلمعية    - عبدالرزاق بن إمساعيل هرماس، حممد بن عبدهللا البخاري.  / م(  1672
اخلضراء،   أطلس  دار  املكرمة:  مكة  وعلومه؛  الكرمي  للقرآن  السعودية  هـ،   1442العلمية 

 م.2021
 

دراسة وصفية :  هـ(  718  )ت  ن للخرازآ رسم القر   ن يف آمناهج شراح منظومة مورد الظم
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440طنطا: جامعة األزهر،  -أبو عبده. حممد حممد  /حتليلية

 
 م. 2021هـ؟،  1443مكة املكرمة: املعد،  -طارق مرزا.  /النقوش القرآنية يف مكة

 
النقوش القرآنية املبكرة: دراسة يف الداللة التارخيية والظواهر الكتابية مع دراسة أتصيلية  

،  املدينة املنورة   ودراسات   حبوث   مركزاملدينة املنورة:    -احلمد.غامن بن قدوري    / عن اخلط املدين
 م. 2021هـ،  1442
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 والسور  اآلايت

 اآلي(  )يشمل عد  
 

هـ(؛ حتقيق بشري بن حسن   336أليب احلسن أمحد بن جعفر بن املنادي )ت  اختالف العدد/  
 . م2021هـ،    1442الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،    -احلمريي.

 
مؤسسة إستانبول:    - .عبداملنعم أمحد صال.../  أنظمة بناء فواصل رؤوس اآلي يف القرآن

 م.  2021هـ،  1443للدراسات والنشر،  البصائر
 

طنطا:   -عبدالرمحن أمحد أبو شنب. /حتليلية نقديةدراسة ي: اآل علم عد ِ  جهود العلماء يف 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
 834حممد بن عبدامللك املنتوري القيسي الغرًنطي )ت    / ري  الظمآن يف عدد آي القرآن

بوشبكة. الدراسات   -هـ(؛ حتقيق عبداجمليد  الدكايل، خمترب  اجلزائر: جامعة شعيب  اجلديدة، 
 م.  2018 ه، 1439اإلسالمية والتنمية اجملتمعية، 

 
الصحابة   املختار من كتاب عدد آي وما روي عن  البلدان  أهل  عليه  أطبق  مما  القرآن 

والتابعني رضي هللا تعاىل عنهم وما تتابع عليه القراء واألئمة إىل عصران من كالم أب العباس  
حنو   )ت  الرازي  شاذان  بن  بن  /هـ(  290الفضل  بن حممد  أمحد  بكر  أيب  ورواية  اختيار 

الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث    -الطرباين.هـ(؛ حتقيق حممد    385إمساعيل املهندس )ت  
 م.  2021هـ؟،  1443والدراسات اإلسالمية، 

 
؟: دار نون،    -عامر صال البقال.  /مساعد الدارس لعلوم الدين يف آايت القرآن الكري

 ص.  396م،  2020هـ،  1441
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 ومكانه النزول أسباب
 

بدر الدين حممد بن أيوب    / القرآن الكرياألرجوزة املتضمنة معرفة املكي واملدين من سور  
 هـ(؛ حتقيق حممد إبراهيم املشهداين.  705التاديف )ت 

 هـ(. 1440 ذو احلجة) 28يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع  ت نشر 
 

  -خالد بن فهد اجلاسر. /أسباب النزول عند ابن سعد يف الطبقات الكبري: دراسة مقارنة
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442بريدة: جامعة القصيم، 

 
املنصورة: دار    -هـ(.  468أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي )ت  أسباب نزول القرآن/  

 م.  2020هـ،  1441الغد اجلديد، 
 
 ص.  241، حبليل حممد البوكانوين /قريب أسباب النزول للواحديت

 هـ. 28/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  - حممد سيدي بن حممد األعظف بن حممد سيدي.   /الرضاب املعسول من أسباب النزول
 . م 2018هـ؟،   1440الدار البيضاء: قطر الندى للثقافة واإلعالم، 

 
 (  عام) األلفاظ

 (االشتقاق  يشمل)

 

 يف القرآن األلفاظ ودالالهتا
 
 دراسة نظرية تطبيقية من خالل:  التفسري   ثرها يف أنية دون غريها و آ سرار اختيار املفردة القر أ
 (. هـ 606" للفخر الرازي )ت التفسري الكبري "

 م، ...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر بطنطا، 
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زينب   /ن حىت هناية القرن الرابع اهلجريآ لياته يف كتب معاين القر آ ين و آ م القر ج سس املعأ

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439السماوة، العراق: جامعة املثىن،  -.خليل عطية
 

  ، صالح الدين سليم حممد  /دراسة داللية:  ذى واملرض واملوت يف القرآن الكريألفاظ األ
 ص. 257م،  2021هـ،  1442العراق: نشر نور،  -.أمحد حممود حممد

 
بغداد: الذاكرة للنشر،   -الصفار.ابتسام مرهون    / ألفاظ احلب وسياقاهتا يف القرآن الكري

 ص.  384م،  2019هـ،  1440
  

املع الكريب األلفاظ  القرآن  يف  اإلنسانية  العالقات  عن  غامن    /داللية  دراسة:  ة  سؤدد 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الكوفة: جامعة الكوفة،  -العيساوي.

 
هـ،   1439كربالء: جامعة كربالء،    -الكعيب.مهند    /التبادر وأثره يف حتديد الداللة القرآنية

 م )دكتوراه(.  2018
 

تونس: الدار املتوسطية للنشر،   -.مصطفى الطيب بن عمر  /الـتحليل املعجمي للقرآن الكري 
 ص.  482م،  2021هـ،  1443

 
السراج  "  التفسري من خالل تفسريه  ثرها يف أو   مام اخلطيب الشربيينلفاظ عند اإلدالالت األ

 م )دكتوراه(.   2019هـ،    1440بين سويف: جامعة األزهر،    -أمساء عبدالعظيم حممد."/  املنري 
 

األ الت  تفسري   ثرها يف ألفاظ و دالالت  التنزيل وحقائق  النسفلإل   ويل"أ"مدارك  ي )ت مام 
 (. ماجستريم ) 2019هـ،  1440، األزهرالقاهرة: جامعة  -نسمة نبيل إبراهيم.(/  هـ 710
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 1441القاهرة: جامعة عني مشس،    -آمنة منصور ماضي.  الداللة يف تفسري البحر احمليط/
 م )دكتوراه(.  2020هـ، 
 

كربالء:    -.قحطان هادي اجلليحاوي  /نية يف ضوء مفهوم القيمة لدي سوسري آ الداللة القر 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440جامعة كربالء، 

 
 1441،  دار املنت للنشر  بغداد:  -.شغيدلكاظم  مصطفى    /جديدة يف الداللة القرآنيةؤى  ر 

 م.  2020هـ، 
  

الثعاليب   تفسري  اللفظية يف   -.إسراء جاسم حممد  /دراسة داللية  (: هـ  875ت  )القرائن 
 ص.  279م،  2018هـ،  1439]سامراء[: راتج للنشر، 

 
  - أمل محدان أمحد. القضااي املعجمية يف املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكري/ 

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442طنطا: جامعة طنطا، 
 

القاهرة: مكتبة وهبة،    -مدحية جابر السايح.  / معجم أمساء املواليد من ألفاظ القرآن الكري
 م. 2021هـ،  1443

 
القرآنية الكلمات  يف  التونسي.  /املعجم  احلسني  بن  العابدين  املازري،    -زين  دار  تونس: 

 م. 2021هـ،  1442
 

  2019هـ،    1440]العراق[: دار الدكتور عمر،    -أَسل حيىي العمر.  / معجم املصطلح القرآين
 ص.  266م، 

 املصطلح، املعىن، التفسري، التعبري القرآين، الرسم الروماين، املعىن ابإلنكليزية، املعىن ابلعربية. 
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  /ودالالت املصطلح  دراسة يف تفسري  :معجم املصطلحات اآلاثرية ابلنصوص القرآنية
 ص. 348م،  2021هـ؟،  1443، دار احلكمة؟:  -.سحر القطري

 
القاهرة: دار   -.حامد حممد عثمان   /أتصيل ومتثيل  القرآين:  املنهجية يف دراسة املصطلح 

 م. 2021هـ،  1443أصول، 
 

 يف القرآن األصوات
 

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

 
عامر حمسون   /دراسة صوتية وصرفية  : اجلذران )د خ ل( و )خ ر ج( يف القرآن الكري 

 م.  2021هـ،  1443، الدار املنهجية للنشرعم ان:  -.الفتلي
 )اجلذران دخل وخرج...( 

 
  البن   "تفسري كتاب هللا العزيز والسبع املثاين  يف   عني املعاين"  يف   والداليل  الدرس الصويت

هـ،    1440دسوق: جامعة األزهر،    -حممد فريد علي الفقي.(/  هـ   560)ت حنو    طيفور
 م )دكتوراه(.  2019

 
السليمانية، العراق:    -.حممد الربزيوي  مادح مال  /دالالت احلذف الصويت يف القرآن الكري

 م. 2019هـ،  1440املؤلف، 
 

الدالة على  معجم   الكرياصو األاأللفاظ  القرآن  مشس األندلس   -هبة أمحد طه.  /ت يف 
 ص.  114م،  2019هـ،  1440للنشر، 
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طنطا: جامعة    -خالد حممد مجعة.  /دراسة حتليلية:  القراءات املتواترة  املماثلة الصوتية يف 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
 يف القرآن والقراءات والتفاسري  النحو

 

الكوفة: جامعة الكوفة،   -عالء لفتة الكعيب.آراء سيبويه يف تفسري جممع البيان للطبسي/  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
النحوية والصرفية يف آ  العلماء اآلآ ضوء    راء املبد  علوم   اللباب يف "كتاب    خرين يف راء 

احلنبل  "الكتاب عادل  وحتليل:  هـ(  775)ت    يالبن  فتحي.  / دراسة  الشحات   -عزت 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439اإلسكندرية: جامعة األزهر، 

 
الداليل/   والتوظيف  النحوي  الرتكيب  بني  الكري  القرآن  يف  األصحاب  ايس  آايت  رائد 

 م )ماجستري(.   2018هـ،  1439بغداد: اجلامعة العراقية،  -خضر.
 

 1439كربالء: جامعة كربالء،    -زهراء نوار.آايت النساء يف القرآن الكري: دراسة تركيبية/  
 م )ماجستري(. 2018هـ، 

 
أمحد  راجح   يف فتوح الغيب للطييب/ ختالف النحوي يف القراءات الشاذةاألثر الداليل لال 

  م. 2021هـ،  1442، نور حوران للدراسات والنشردمشق؛ درعا:  -.الورقي
 

الشاذة يف  ابلقراءات  النحو   االحتجاج  الدين   /ومناقشةا  عرضً ي:  الرتجيح  صالح  أمساء 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441أسيوط: جامعة األزهر،  -حممد.

 
  -فريد لطفي الزفتاوي.  /حنو النص  دراسة يف   : ن الكريآ القر   يف   االحتياط من ضياع املعاين 

 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440دسوق: جامعة األزهر، 
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: دراسة القرآن الكري مع املشركني يف السور املكيةاألساليب النحوية ودالالهتا يف حوار  

داللية/   رأفت.حنوية  أمحد  املنصورة،    املنصورة:  -إميان  م    2020هـ،    1441جامعة 
   )ماجستري(.

 
 هناية القرن  ىتعرابه حإن و آ ن لرتجيح التوجيه النحوي يف كتب معاين القر آ االستدالل ابلقر 

الصفار  /السادس من اهلجرة هـ،   1439احللة: جامعة اببل،    -.صادق كاظم حممد علي 
 م )دكتوراه(.  2018

 
القاهرة: دار ابن عفان؛    -عبدالعلي املسئول.االستشهاد ابلقراءات القرآنية عند النحويني/  

 م.  2021هـ،  1442الرايض: دار ابن القيم، 
 
هدير    / : دراسة حنوية دالليةالقرآن الكري  آايت العقاب واملغفرة يف   طالة بناء اجلملة يف إ

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -عبدالعزيز مصطفى.
 
غزة: جامعة    - مسري عبدهللا األعور.ة/  حنوي  ةنبياء: دراسآايت قصص األ  يف   ةبناء اجلمل  ةطالإ

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2019هـ،  1441األزهر، 
 

  / البعد النفسي لألفعال القلبية يف القرآن الكري يف ضوء النحو العرب والنظرية التحويلية
 ص. 212م،  2021هـ،  1442عم ان: دار دجلة،  -.ربيع عرسان فشافشة

 
آمنة حسن أبو   /يةالل دراسة حنوية د: عراب يف سورة يوسفإلا نحمل م ابنية اجلمل اليت هل

 م )ماجستري(.   2017هـ،  1438غزة: جامعة األقصى،  -عطيوي.
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أثرها   وبيان  الكري  القرآن  يف  واحلريفِ   االمسيِ   املوصول  صلة  مجلة  املعىن  حتليل  على 
 .التفسريي  

  2020هـ؟،    1442اجلامعة اإلسالمية بغزة،    يف  من القرآن الكرمي  أجزاءدراسة تطبيقية على  
 م، ... 

 
  .القس م وبيان أثرها على املعىن التفسريي  مجلةحتليل 

  2020هـ؟،    1442اجلامعة اإلسالمية بغزة،    يف  من القرآن الكرمي  أرابعدراسة تطبيقية على  
 م، ... 

 
  - .رعد هاشم العبودي  / دالالته وأثره يف التماسك النصي:  تعدد احلال يف القرآن الكري

 م.  2021هـ،  1443، الدار املنهجية للنشرعم ان: 
 

والنعتتعدد   الكري  اخلب  القرآن  النصي:  يف  التماسك  يف  وأثره  هاشم    / دالالته  رعد 
 م.  2021هـ،  1443، الدار املنهجية للنشرعم ان:  -.العبودي

 
  - .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"؟

 
ماجدة    /حتليليةالتماسك النصي يف قصة داود وسليمان يف القرآن الكري: دراسة حنوية  

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438غزة: جامعة األقصى،  -ماجد أبو عودة.
 

مراكش: جامعة   -السعيدة الغشوة.  /التمييز يف القرآن الكري: حبث يف الرتكيب والداللة
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاضي عياض، 
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القاهرة:   -شيماء أمحد حسن.  /ودراسةا  مجعً :  هـ(  207)ت  ن للفراء  آ القر   معاين  التوابع يف 
 (.ماجستريم ) 2019هـ،  1440، األزهرجامعة 

 
ت  )للسمني احلليب   توجيه االسم املرفوع يف كتاب الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439بغداد: اجلامعة العراقية،  -.حممد علي جبارـ(/ ه 756
 

مروة عبداحلي  /  املظفر السمعاين  ألب ن  آ تفسري القر   نية يف آ للقراءات القر   ي التوجيه النحو 
 م )ماجستري(. 2020هـ،   1441اإلسكندرية: جامعة األزهر،  -سليمان.

 
بو  أكامل رايض  /دراسة وصفية حتليلية :التوجيه النَّحوي للوقف املمنوع يف القرآن الكري

 )ماجستري(.  م. 2021هـ،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.كرش
 

التوجيهات النحوية والداللية للقراءات القرآنية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب  
 -هـ(.  1442حممود عطية حممود حسني )ت  هـ(/    328هللا تعاىل ألب بكر األنباري )ت  

 م )دكتوراه(  2020هـ،  1441املنصورة: جامعة املنصورة،  
 اقشة رسالته( )تويف الباحث قبل من

 
أسامة   /دراسة إحصائية حنوي ة داللي ة":  الدر  املصون يف علوم الكتاب املكنون"احلال يف 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441بين سويف: جامعة بين سويف،  -سيد عبدالعظيم.
 

:  هـ(  468  ت )  للواحدي  "التفسري البسيط"  كتاب  يف   يوالثنائ  ي حاداأل  يف   حروف املعاين
 2019هـ،    1440جامعة األزهر،    الزقازيق:  -دعاء حممد عبدالعزيز.  /اودراسة وتقويً ا  مجعً 

 م )ماجستري(. 
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حسني أمحد حممود   /دالالت آايت التوحيد يف القرآن الكري: دراسة يف مباحث الرتاكيب 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنصورة: جامعة املنصورة،  -اإلمام.

 
يف  الرتكيبية  األآ   الداللة  يف ايت  الكريآ القر   خالق  حممد.  / ن  عبداخلالق  طنطا:    -حممود 

 ص )دكتوراه(.  542م،  2021هـ،   1442جامعة طنطا، 
 

احللة،   -.محد عبدهللا نوحأ  /وجه النحويةين: دراسة يف ضوء تعدد األآ داللة اخلطاب القر 
 ص. 200م،  2021هـ،  1443العراق: مؤسسة دار الصادق الثقافية، 

 م.. 2018هـ،  1439األصل: رسالة دكتوراه: جامعة واسط، 
 

  - راما محدي صادق.: الكشاف للزخمشري منوذًجا/  دور املفاعيل اخلمسة يف التوجيه الداليل
 )ماجستري(. م 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 

 
بغداد: اجلامعة   -.مصطفى طالب اليساري  / ن الكريآ عراب القر إ رفض الوجه النحوي يف  

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439املستنصرية، 
 

  / دراسة حنويةـ(:  ه  715ت  )آابدي  رت سالشاهد القرآين يف كتاب البسيط لركن الدين اإل
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439احللة: جامعة اببل،  -فاطمة موسى الدليمي.

 
  - يوسف كرم ساملان.  / دراسة حنوية وصرفية:  املقاصد النحوية للعيين  يف   آينالشاهد القر 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  3940دسوق: جامعة األزهر،
 

  )ت حنو ي  الغزنو   أب الفتح   يللقاض  تفسري الفقهاء وتكذيب السفهاء  الشواهد الشعرية يف 
هـ،   1441القاهرة: جامعة األزهر،    -آمال خالد حممد.   /صرفيةدراسة حنوية  :  هـ(  500

 م )دكتوراه(.  2020
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: دراسة وصفية داللية يف ضوء الظواهر التحويلية النحوية والصرفية بني القراءات القرآنية

  2020هـ،    1441املنوفية: جامعة املنوفية،    -حممد مرتضى صادق قناوي.الدرس اجلديد/  
 مكمل للدكتوراه(. ص )حبث  593م، 
 

الكري القرآن  القيامة يف  الرتكيب يف مشاهد  شيماء حسن : دراسة حنوية داللية/  ظواهر 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنصورة: جامعة املنصورة،  -حممد.

 
الكوت: جامعة    -.مهدي املوسوي  يتق  /العدول النحوي يف ديوان ابن زمرك األندلسي

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439واسط، 
 

عائشة   /عطف اخلاص على العام والعام على اخلاص وأثره يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية
الدين. مشس  سعيد  حممد  القرى،    -بنت  أم  جامعة  املكرمة:  م   2021هـ،    1442مكة 

 )ماجستري(. 
 

يف  به  املفعول  نصب  و آ القر   عوامل  الكري  يف أن  يف ضوء  الدالل  ثرها  تطبيقية  دراسة  ة: 
احلديثة/   حمروز.اللسانيات  مصطفى  طنطا،    -وليد  جامعة  م    2020هـ،    1441طنطا: 

 )دكتوراه(. 
 

القر  القراءات  دالليةنيةآ فرائد  صرفية  حنوية  دراسة  عبدالعظيم.  /:  حممد  طنطا:    -صربي 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،   1441جامعة طنطا، 

 
غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.آية يوسف مزيد  /الفصل النَّحوي بني املتالزمني يف القرآن الكري

 (.ماجستريم. ) 2019هـ،  1440
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 . هـ( 427 )ت الكشف والبيان للثعليب   ا يف  وصرفيً القراءات الشاذة وتوجيهها حنوايً 
 م، ...  2019هـ،  1440جامعة األزهر ابملنصورة، دراسته يف 

 
وتوجيهها حنوايً  ابن ذكوان  هبلول.ا/   وصرفيً قراءة  األزهر،  املنصورة  -مىن حسني  : جامعة 

 (. رسالة جامعيةم ) 2019هـ،  1440
 

القر  القر آ القراءة  النص  حتليل  على  هبا  واالستدالل  حنوايً آ نية  الغامنيأ  /ين  حسن   - .محد 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1440كربالء: جامعة كربالء، 

 
البصرة: جامعة   -.محد رسنأعواطف    / ين: دراسة حنويةآ قسمة اللفظ وتراكيبه يف النص القر 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440البصرة، 
 

العرب النحو  يف  اخلبية  القرآنية  :كم  اآلايت  يف  تطبيقية  وصفية  عيد عاصم    /دراسة 
 م.  2021هـ؟،  1443، دار جليس الزمانعم ان:  -.الرحاحلة

 
تكريت: دار    -.صال ذيب اجلبوري  ، عماد محيد اخلزرجي حملات يف مجوع القرآن الكري/ 

 ص.  106م،  2021هـ،  1443اإلبداع، 
 

  املنصورة:   -عماد عبدالعزيز أمني.  / القرآن الكري  آايت الغزوات يف مباحث الرتاكيب يف  
   م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة املنصورة، 

 
علي بن احلسني   [/6  املائدة: ]{  وِسكحمْ ؤ و اْمس ححوا ِبرح }  : مسألة يف حكم الباء يف قوله تعاىل

 .دراسة وحتقيق علي جبار العيساوي ؛هـ( 436 املرتضى)ت 
 .95 -  84 م( ص 2021) 2ع 28اإلنسانية، جامعة اببل مججملة العلوم نشرت يف 
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زمزم عبدالباقي سيد    / املسمى مبحاسن التأويل  ي،تفسري القامس   املسائل النحوية والصرفية يف 
 (. ماجستريم ) 2019هـ،  1440األزهر، : جامعة املنصورة -أمحد.

 
  ي: على تفسري البيضاو   هـ(   880  حاشية ابن التمجيد )ت  املسائل النحوية والصرفية يف 

م   2019هـ،    1440دسوق: جامعة األزهر،    - حممد قطب السيد اهلاسكي.  /ا ودراسةمجعً 
 )ماجستري(. 

  
اخلامس اهلجري إىل    وغريبه من القرن مالمح النحو القرآين يف كتب تفسر القرآن وإعرابه 

كربالء:    -آمال عبد احلسني.  /نيالشرطية مثال  املنصوابت واجلملة  :القرن الثامن اهلجري
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1439جامعة كربالء، 

 
كربالء: جامعة كربالء،    -.زاهد محيد عبيد  /ين يف فكر ابن مالك عب مؤلفاتهآ النحو القر 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
 

 م. 2021هـ،  1442العراق؟: دار نون،  -.عبداجلبار فتحي زيدان /نيةآ يت القر حنواي  
 

نظرية   دراسة  واالمتنان:  واالستفهام  والنفي  الشرط  سياق  يف  الكري  القرآن  يف  النكرة 
الرايض: جامعة    - أمينة بنت مبارك ابلعبيد.تطبيقية على سورة البقرة وآل عمران والنساء/  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442اإلمام، 
 

 يف القرآن والتفاسري اإلعراب

 

أثر اإلعراب يف تعدد املعاين يف تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: دراسة أتصيلية  
 م. 2021هـ،  1442الرحيانية، تركيا: مكتبة املناهل،  -جابر بن حممد علي ابشا.تطبيقية/ 
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  548ر اإلعراب يف توجيه املعىن يف كتاب "جممع البيان يف تفسري القرآن" للطبسي )ت  أث
م    2020هـ،    1442أسيوط: جامعة األزهر،    -بسام عطفي أمحد.هـ(: عرض ودراسة/  

 )دكتوراه(. 
 من أول سورة مرمي إىل آخر سورة الناس. 

 
 2020هـ،    1442اتريخ املقدمة  علي النمر،  ق/  اإلعراب التطبيقي جلزء عم: أتسيس وتطبي

 ص.  432م، 
 هـ.  13/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
عماد السيد    / ا ودراسةمجعً :  هـ(   672  )تي  ندلس ن الكري البن مالك األآ عراب القر إ

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441: جامعة األزهر، اجلديدة دمياط -الغباري.
 

  1442الدمام: مكتبة املتنيب،    -عبدالباقي حممد الربير يوسف.البستان يف إعراب القرآن/  
 م.  2021هـ، 

 
حكام القرآن واجلامع أل  يلزخمشر لالكشاف    آل عمران يف   ةسور   يف   عرابوجيه اخلالف اإلت

ص )حبث    157م،    2018هـ،    1439غزة: جامعة األزهر،    -ايمسني كامل الشوا./  للقرطيب
 مكمل للماجستري(.

 
ومعانيه حىت هناية القرن    فاعلية قرائن التعليق بن التقدير والتأويل يف كتب إعراب القرآن

اهلجري الرضا.  / الثامن  البصرة،    - جعفر حممد عبد  م   2018هـ،    1439البصرة: جامعة 
 )دكتوراه(. 

 
هـ(؛   542أليب احلسن علي بن احلسن الباقويل )ت    /كشف املشكالت وإيضاح املعضالت

 م. 2021هـ،  1443دمشق: دار القلم،  -، مزيدة.2ط -حتقيق حممد أمحد الدايل.
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 وتوجيهها(  يف إعراب القرآن وعلل القراءات )
 

 م.  2021هـ،    1442املنصورة: دار اللؤلؤة،    -أمين الشاذيل.ن الكري/  كليات إعراب القرآ 
 

 1442؟: مكتبة ودار الفاروق: دار القبس،    -رًن حبش.  /املبسط يف إعراب القرآن الكري 
 ص.  164: 1م، مج 2021هـ، 
 

احللة:   -.محد عواد اجلوعاينأ  /ينآ عرابية بني الدرس النحوي واالستعمال القر املخالفة اإل
 م )دكتوراه(.  2018هـ،   1439جامعة اببل، 

 
هـ(؛    214أليب علي حممد بن املستنري ُقطُرب )ت بعد    /معاين القرآن وتفسري مشكل إعرابه

الرايض: مكتبة الرشد،    -رواية أيب احلس أمحد بن سعيد الدمشقي؛  دراسة وحتقيق حممد لقريز.
 مج. 3م،  2021هـ،  1443

 ول من الكتاب.ما وجد من النصف األ
 م.  2017هـ،   1438جامعة ابتنة،   -األصل: رسالة دكتوراه 

 
 والقراءات والتفاسري يف القرآن  يف القرآن  الصرف

 
الكوت: جامعة    - .رابب نعمة اخلرسان  / ينآ ثر البنية الصرفية يف توجيه املعىن يف احلوار القر أ

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439واسط، 
 

مراكش: جامعة    - خالد الكرامة.  / أثر الصرف يف توجيه الداللة واإلعراب يف القرآن الكري
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442القاضي عياض، 
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التوجيه الداليل للصيغة الصرفية عند املفسرين من القرن السادس حىت هناية القرن الثامن 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439كربالء: جامعة كربالء،  -.منري عزيز الدجيلي /للهجرة

 
مسر  هـ(/    206اجلهود الصرفية يف كتاب معاين القرآن وتفسري مشكل إعرابه لقطرب )ت  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442تكريت: جامعة تكريت،  -مسري العاصي.
 

  756  )ت  للسمني احلليب   "الدر املصون " كتاب    نية يف آ القراءات القر   يف   الدرس الصريف 
 2019هـ،    1440طنطا: جامعة األزهر،    -حممود السيد حممد دايب.  /دراسة حتليلية  هـ(:

 م )ماجستري(. 
 

داللية صرفية  دراسة  احلواميم:  سور  يف  حبرف  املزيد  الثالثي  شحادة    /الفعل  انتصار 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438بريزيت، فلسطني: جامعة بريزيت،  -حوامدة.

 
القرآن أفعال  معجم  الشاذيل  / الكري  خمتصر  اللؤلؤةاملنصورة:    -.أمين  هـ،   1443،  دار 

 م.2021
 : الفعل املاضي، فعل األمر، الفعل املضارع.مرتب حسب اجلذور اللغوية واحلالة اإلعرابية

 
بسمة عبدالشفيع   /النون املسبوقة ابأللف أو الواو أو الياء يف القرآن الكري: دراسة صرفية

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441مشس، القاهرة: جامعة عني  -رشيد.
 

 والقراءات والتفاسري    القرآن  يف  لغوية دراسات
 )تشمل معاين القرآن( 

 

الناصرية: جامعة    -غفران حسني مرزوك.آايت التبعية والتقليد: دراسة يف البنية والداللة/  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439ذي قار، 
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يف  الكري  القرآن  يف  التحري  الرتاكيب  آايت  مباحث  حجازي.  / ضوء  إبراهيم    - حممود 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنصورة: جامعة املنصورة،  

 
بغداد:   -رعد السنجري.آايت الذوق واألكل والشرب يف القرآن الكري: دراسة داللية/  

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439كلية اإلمام األعظم، 
 

  -رعد هاشم عبود. / اآلايت القرآنية حلياة ما بعد املوت: دراسة يف ضوء علم لغة النص
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الناصرية: جامعة ذي قار،  

 
 - .نرباس حسني مهاوش العزاوي  /أحباث يف النص القرآين يف ضوء املنهج الروحي للغة العربية

 م.  2021هـ،  1443القاهرة: دار اآلفاق العربية، 
 

  743  للطييب )تبعاد التداولية يف تفسري فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب  األ
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439بغداد: اجلامعة املستنصرية،  -. عقيل كرمي املنيهالوي /هـ(
 

 األبعاد التداولية يف اخلطاب القرآين.
 م، ...  2020هـ،  1442دراسته يف جامعة املنيا، قسم النحو والصرف، 

 
رابب حكيم    /سورة مري وترمجتها : دراسة تطبيقية يف  ة والفارسيةمساء بني العربيبنية األأ

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440احللة: جامعة اببل،  -.ساجت
 

طنطا:    -أسامة حممد املرسي.  /اإلتباع يف القراءات العشر وأثره الصويت والصريف والداليل
 م )ماجستري(. 2020هـ،   1441جامعة طنطا، 
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للتوجيه  أ والنحوي  اللغوي  الرتجيح  القصاردلة  السور  عبد  /الداليل يف  فاضل   - .عماد 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440كربالء: جامعة كربالء، 

 
غزة: اجلامعة   -.بو صالحأهتاين سامل    /أمساء هللا احلسىن يف القرآن الكري: دراسة تداولية

 م. )دكتوراه(.  2020هـ،  1441اإلسالمية، 
 

بغداد: دار ومكتبة    - .رازق جعفر الزيرجاوي  / ن الكريآ القر مساء املختلفة حبركة واحدة يف  األ
 ص.  216م،  2018هـ،  1439عدًنن، 

 
 -.3ط -حممد نور الدين املنجد.االشرتاك اللفظي يف القرآن الكري بني النظرية والتطبيق/ 

 ص.   328م،  2021هـ،  1442دار الفكر،   دمشق:
 

هـ( من خــالل تفسري روح   1270  االنسجام الداليل عند شهاب الدين اآللوسـي )ت 
النصي اللغة  علم  ضوء  يف  حممود.  / املعاين  السعيد  جامعة كفر    -عبدالفتاح  الشيخ:  كفر 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442الشيخ، 
 

دراسة لغوية  هـ(:    1224)ت  البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد البن عجيبة احلسين  
  2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد ضياء الدين خليل إبراهيم.  /وحنوية

 ص.  464م، 
 

املنيا: جامعة املنيا،    -أمحد حممد عمران.  /البنية السردية للخب يف مروايت الطبي يف تفسريه
 ص )ماجستري(.  179م،  2020هـ،  1442

 
   ...البنية اللُّغويَّة يف سورة 
 م، ...  2020هـ،  1441يف اجلامعة اإلسالمية بغزة،  دراسة لسانية تطبيقية
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هـ،   1439بغداد: جامعة بغداد،    -طارق حسن.  /دراسة لغوية:  التعظيم يف القرآن الكري

 م )دكتوراه(.  2018
 

احملرر  "تفسريه    يف   صحاب كتب اللغة واملعاينأبكر النقاش و   أبتعقبات ابن عطية على  
هـ،   1441املنصورة: جامعة األزهر،    -أمحد حممد السيد إبراهيم.  /ا ودراسةمجعً   ":الوجيز
 م )دكتوراه(.  2020

 
 -.حسني  إمساعيل عباس  ،حسن عبداهلادي الدجيلي  /التقنيات اللسانية يف سورة املطففني

 ص.  300م،  2021هـ،  1442العراق: دار جلجامش، 

 
بغداد: اجلامعة   -.ابقر فليح عبد احلسن(/  هـ  406)ت  التوجيه اللغوي يف تفسري ابن فورك  

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439املستنصرية، 
 

أمحد حممد    /التوجيه اللغوي والتفسريي للكلمات القرآنية اليت قرئت أبكثر من وجهني 
 )ماجستري(.  م. 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.الزينايت

 
بغداد:    -حممد ًنصر القريشي.  /اجلهة يف القرآن الكري: دراسة لسانية يف الِبنية والوظيفة

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442اجلامعة املستنصرية، 
 

النبوي احلديث  املتكلِ م يف  أحاديث حال  من  األصول  تداولية يف كتاب جامع  دراسة   :
م    2020هـ،    1441ندرية: جامعة اإلسكندرية،  اإلسك  -كرمي حممد حممد صديق.الرسول/  

 )دكتوراه يف البالغة(. 
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:  هـ( يف تفسريه التحرير والتنوير  1393الدخيل واملعرب يف كالم ابن عاشور التونسي )ت  
 1441اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -أزهار شعبان أبو زيد.دراسة معجمية داللية/  

 م )دكتوراه(.  2020هـ، 
 

بريوت: دار    -.حممد ايكشك بن حميي الدين اهليزاين  /دراسة لغوية وبالغية لسورة السجدة
 ص. 240م،  2021هـ،  1443الكتب العلمية، 

 
الشعراء هـ،    1439احللة: جامعة اببل،    -ضحى صادق احملنا.  /داللة االكتفاء يف سورة 

 م )ماجستري(. 2018
 

القر  النص  اللغةآ داللة  وحاكمية  للنشر  بغداد:  -.شغيدلكاظم  مصطفى    /ين  املنت  ،  دار 
 ص.  308م،  2020هـ،  1441

 
رابب موسى   /ن الكري: دراسة لغويةآ نبياء عليهم السالم يف القر رد الشبهات يف عصمة األ 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1440كربالء: جامعة كربالء،   -.الصايف
 

  - حممد عبداحلميد األسطل.م/  الكريـن  يف السور املكية يف القرآ   األمساء واأللوانسيميائية  
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438غزة: جامعة األقصى، 

 
داللية معجمية  دراسة  الوسيط:  املعجم  يف  القرآين  مصلح.  /الشاهد  حسن   - إخالص 

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2019هـ،  1440بريزيت، فلسطني: جامعة بريزيت، 
 

النه الكريآ القر    صلى هللا عليه وسلم يف اخلاصة ابلنيب   يصور  سارة    /دراسة داللية:  ن 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة األزهر،  - شوقي أبو حبيبة.
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الكوفة:    -حيىي علي العريفاوي.  /دراسة يف البناء اللغوي:  الفاصلة والوقف يف القرآن الكري
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة الكوفة، 

 
ا مجعً   :املسمى اجلامع ألحكام القرآن  القرطيب،   اإلمام  تفسري   يف   الدقيقة  اللغوية  الفروق 

هـ،   1443،  جامعة عمار ثليجي األغواط، اجلزائر:    -عقبة بن ًنفع ًنصري.  /اودراسة وتقييمً 
 م )دكتوراه(.  2021

 
ن الكري للعالمة حسن املصطفوي )ت  آ لفروق اللغوية يف كتاب التحقيق يف كلمات القر ا

حسن  / (ـ ه  1426 حممد كاظم  اببل،    -.مروة  جامعة  م   2019هـ،    1440احللة: 
 )ماجستري(. 

 
الدين للوحي  :لغة  اللغوية  البنية  يف  عزيزي  /دراسة  احلسينية،    -.مصطفى  العتبة  كربالء: 

 ص. 190م،  2019هـ،   1440ة، مؤس سة الدليل للدراسات والبحوث العقدي
 

)ت   حملمد عبداخلالق عضيمة  " ن الكريآ سلوب القر دراسات أل"كتاب    اللهجات العربية يف 
هـ،   1440دسوق: جامعة األزهر،    -وحيد عبداملقصود إمساعيل.  / دراسة لغويةهـ(:    1404
   دكتوراه(.م ) 2019

 
عبدالرمحن بودرع،    /ما مدى إفادة املناهج النقدية واللسانية احلديثة يف دراسة النص القرآين؟

الدوحة: مؤسسة وعي للدراسات واألحباث،    -حممد أبو زيد أبو زيد، أمحد نتوف... وآخرون.
 ص.  298م،  2021هـ،  1442

 
لل  والتنوير  التحرير  تفسري  يف  عاشور  املبالغة  بن  خالد    / هـ(  1393ت  )طاهر  عبدهللا 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1440كربالء: جامعة كربالء،  -.اخلالدي
 )املبالغة بالغة وحنًوا وصرفًا( 
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،  دار الوفاق  القاهرة:  -.إميان كرمي احلريزي  /قرتاين أللفاظ الطبيعة يف القرآن الكرياملدى اال

 م. 2021هـ؟،  1442
 

عبداللطيف    /: دراسة لغوية يف ضوء علم اللغة احلديث السامي يف السور املكيةاملشرتك  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441سوهاج: جامعة سوهاج،  -حممد أمحد.

 (لبيان وجود اجلذور السامية يف اللغة العربية والنص القرآين)
 

العرب لكالم  اجمليد  القرآن  ألفاظ  عبدهللا    / مطابقة  الفزراينأليب  أمحد  بن  النحوي،    حممد 
اب الطويل.  603)ت    لبهجةاملعروف  عبدالقادر  عبدهللا  حتقيق  الكتب    -هـ(؛  دار  بريوت: 

 ص.  72م،  2021هـ،  1442العلمية، 
 

 (.هـ 207أليب زكراي حيىي بن زايد الفر اء )ت معاين القرآن/ 
 م، ...  2019هـ؟،  1440حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، 

 
القاهرة: معهد   -عبدالرحيم اإلمساعيلي.  /معاين القرآن للفراء: سياقه املعريف وخطابه اللغوي

 م. 2021هـ،  1442املخطوطات العربية، النشر الرقمي، 
 

 1440احللة: جامعة اببل،    -.سعد جواد املعموريأ  /ةين: دراسة دالليآ املفارقة يف النص القر 
 م )دكتوراه(.  2019هـ، 

 
هـ،   1442العراق،  -.علي كاظم فياض / مفردة املاء بني القصدية القرآنية والداللة اللغوية

 م.  2020
 

  - أروى علي السيد.  /ضوء السياق   دراسة داللية يف :  ن الكري آ القر   يانية يف النداءات اإل
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441القاهرة: جامعة األزهر، 
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مقاربة كمية يف إعادة إنتاج الطاقة الداللية من تفاعل :  النسق اللساين يف الفواصل القرآنية

 1442قسنطينة: ألفا للواثئق،    -.حممد جنيب مرين صنديد  /العناصر الفونولوجية واألدائية
 م.  2021هـ، 

 
  -حممد عناد سليمان. /لآلايت القرآنيةاألصول اللسانية  : لنفائس من مقاييس ابن فارسا

 ص. 304م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

القصص سورة  يف  تطبيقية  دراسة  املتوكل:  أمحد  عند  التداولية  أمحد    /الوظائف  هدى 
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442بغداد: اجلامعة العراقية،  -عبدهللا.

 
 والنحوي والصريف  اللغوي اإلعجاز

 

القاهرة: مكتبة    -عبدهللا عبدالغين سرحان.  /اإلعجاز القرآين يف حذف حروف املباين واملعاين
 م.  2021هـ،  1442وهبة، 

 
اللغويني   وأقوال  القرآين  اإلعجاز  بني  األفعال  علي    /واملفسرينتعدية  حممد  زهري 

 ص. 224م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -األرًنؤوطي.
 

 يف القرآن  الغريب

 

أثري الدين أبو حيان حممد بن    /حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب: لغات القرآن العزيز
بريوت: دار الكتب    - حتقيق حممد سامل هاشم.  هـ(؛   745يوسف بن حيان األندلسي )ت  

 ص.  144م،  2021هـ،  1443العلمية، 
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احلليب  السمني  يف   تعقبات  احلفاظ  عمدة  األأتفسري    من خالل كتابه  ا مجعً :  لفاظشرف 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة األزهر، القاهرة:  -أمساء علي الزوق.  /ودراسة

 
 املعربة األلفاظ

 

أأعجمي وعرب؟: موسوعة معجمية ولغوية واترخيية يف نفي اللغات األعجمية عن القرآن 
القاهرة: مركز    - فخر الدين الكهرمان آابدي محزة بن سليمان.الكري والرد على املستشرقني/  

 ج.م 4م،  2021هـ؟،  1442تبصري للنشر، 
 

  والقراءات والتفاسري  القرآن يف  البالغة

 

بغداد: جامعة بغداد،   -محدية خضري شالل.آايت الذكر يف القرآن الكري: دراسة أسلوبية/  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439كلية البنات، 

 
  1443،  دار احلرمالقاهرة:    -.حممد سامل أبو عاصي  / دراسة يف بيان القرآن:  أحسن احلديث

 م.  2021هـ؟، 
 

بىن   يف أخبار  الكري   إسرائيل  األنساق/  القرآن  تعدد  يف  بالغية  دراسة  عادل :  هالة 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -عبداحلفيظ.

 
غزة: جامعة    -مرمي حيىي القططي.  /وبيةل دراسة أس  األحقاف:نشائية يف جزء  اإلساليب  األ

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438األقصى، 
 
القاهرة: دار الفكر العريب،   -.عبدالرزاق جامع يوسف  /ساليب البالغية يف القرآن الكري األ

 م. 2020هـ،  1441
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أمحد حممد  : دراسة بالغية/  دالالت النص القرآين  أسباب نزول القرآن الكري وأثرها يف 
 م )ماجستري(. 2020هـ،   1441املنصورة: جامعة املنصورة،  -حسن علي.

 
مراكش: جامعة    -حلسن يسني أيت.  /االستفهام القرآين: أسراره البالغية وإعجازه الداليل 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاضي عياض، 
 
طنطا:    -كامل هالل اخلالع.  / دراسة تفسريية حتليلية:  ن الكري آ القر   سلوب التسهيم يف أ

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

غزة: اجلامعة   -.بو عليأإمساعيل نبيل    /( هـ  450  اإلشارات البالغية يف تفسري املاوردي )ت 
 (.ماجستريم. ) 2019هـ،  1440اإلسالمية، 

 
هـ،    1439املنصورة: دار الوفاء،    -خمتار عطية.  /دراسة بالغية  :ن الكري آ طناب يف القر اإل

 م.  2018
 

املنصورة: جامعة املنصورة،    -إميان كرم أمني.: دراسة بالغية/  القصص القرآين  يف   ياألمر والنه
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441

 
تكريت: دار    - .محد محد حمسن اجلبوريأ   /غراضه البالغيةأالقرآن الكري و يف  نواع احلذف  أ

 ص.  224م،  2021هـ،  1443اإلبداع، 
 

من  عم ان: دار    -.فوزية عساسلة  دراسة بالغية/  : براعة التشكيل اللغوي يف القرآن الكري
 م.  2017هـ،  1438، احمليط إىل اخلليج للنشر
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اخلالفات    دراسة يف :  نيي السابع والثامن اهلجر نيبالغة القرآن يف الدراسات القرآنية يف القرن
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439البصرة: جامعة البصرة،  -حممد أمحد األسدي. /والردود 

 
دايىل: جامعة   -.عبدهللا حممد فهد العزاوي  / نية عند النورسي يف رسائل النورآ البالغة القر 

 ص.  231م،  2019هـ،  1440دايىل، 
 

  -عتيق بن راشد الفالسي.  / بالغية حتليليةالبالغة القرآنية يف تفسري ابن عاشور: دراسة  
 م. 2016هـ،  1437القاهرة: بورصة الكتب للنشر، 

 
الكري القرآن  اجلسم يف  لغة  النظم يف  املستغامني.  /بالغة  ديب: جائزة ديب    -حممد صايف 

 م.  2020هـ،  1442الدولية للقرآن الكرمي، 
 ( جسم اإلنسانلتعابري والرتاكيب اللغوية املتعل قة أبعضاء )ا
 

الرايض: دار    -مىن بنت فهد النصر.هـ(/    751بالغة النظم القرآين عند ابن القيم )ت  
 م.  2021هـ،  1442كنوز إشبيليا، 

 
القر  اخلطاب  يف  املكاين  العزاوي  /ينآ التصوير  فهد  حممد  دايىل،    -.عبدهللا  جامعة  دايىل: 

 ص.  315م،  2019هـ،  1440
 

محادة رجب    /التالزم الداليل يف السياقات القرآنية أللفاظ الشراب: دراسة أسلوبية تعبريية
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -تغيان.

 
 /دراسة بالغية وصفية ملسالك املعتزلة يف نفي صفات الباري عزوجل  :واجملاز القرآين  هالتنزي

 ص.  117م،  2021هـ،  1443تكريت: دار اإلبداع،  -. محد محد حمسن اجلبوريأ
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احللة،    -.عبدالرمحن فرهود جساس  /سور احلواميم  دراسة يف   :مجاليات البنية وحتوالت املعىن
 ص. 205م،  2021هـ،  1443العراق: مؤسسة دار الصادق الثقافية، 

 
من احمليط إىل اخلليج عم ان: دار    -.فوزية عساسلة  : دراسة بالغية/مجاليات النص القرآين

 م. 2017هـ،  1438، للنشر
 

هـ(؛   485أليب القاسم عبدهللا بن حممد بن ًنقيا البغدادي )ت    /اجلمان يف تشبيهات القرآن
 م. 2019هـ،  1440القاهرة: دار املقاصد،  -عدًنن َزْرُزور.حتقيق 

 
تكريت:    -.محد محد حمسن اجلبوريأ  /غراضه البالغية أو : أنواعه  القرآن الكرييف    اجلناس

 ص. 62م،  2021هـ،  1443دار اإلبداع، 
  

هـ،   1442دمشق: دار الفكر،    -حممد عصام قصاب.  /حوار حول بالغة النص القرآين
 جـ. 2م،  2021

 
علي بن   /خصائص الرتاكيب يف آايت العقيدة وأثرها يف تقرير املعىن: دراسة بالغية حتليلية

 م )أصله رسالة جامعية(.  2021هـ،  1442الرايض: دار العقيدة،  -حممد آل نومة.
 

املعتز  عم ان: دار    -.مسرية الشاذيل  /حنو رؤية جديدة  :الدراسات البيانية القرآنية املعاصرة
 م. 2021هـ،  1442، للنشر

 
  /من وجوه البالغة وفنون الفصاحة والباعة الروض األزهر فيما تضمنته سورة الكوثر 

عبدهللا بن عزالدين  حتقيق ودراسةهـ(؛   765النُّقاوسي )ت يب العباس أمحد بن سعيد أل
 م. 2020هـ،  1442، مكتبة الرشدالرايض:  -مسكني.

 . ابستنباط مثانني فائدة من أقصر سورة وقع التحدي هبا/ دراسة تطبيقية لعلوم البالغة
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إربد، األردن: عامل الكتب احلديث،   -ر.املختاعبدالغين  وسن    /دراسة أسلوبية  :سورة الكهف 

 م. 2021هـ،  1442
 

  املنصورة:   -رضا حممود عبدالرازق.: دراسة بالغية/  القرآن الكري  سوق املعلوم مساق غريه يف 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة املنصورة، 

 
أزهار عدًنن    /بالغية  دراسةـ(:  ه  637ت  )  ري الشاهد القرآين يف املثل السائر البن األث

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439احللة: جامعة اببل،  -.حملناا
 

تكريت:    -.محد محد حمسن اجلبوري أ  /غراضه البالغيةأو : أنواعه  القرآن الكرييف    الطباق 
 ص. 48م،  2021هـ،  1443دار اإلبداع، 

 
  -رفعت علي حممد.  /العدول البالغي يف آايت تكري النيب صلى هللا عليه وسلم وإيناسه

    م. 2021هـ،  1442القاهرة: كشيدة للنشر، 
 
املنصورة:    -أماين حسني علوش.: دراسة بالغية/  األنبياء يف القرآن الكريلعدول يف قصص  ا

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة املنصورة، 
 

علي جاسم    /احلكيم    القرآين يف تفسر ابن برجان تنبيه األفهام إىل تدبر الكتابري علل التعب
 )ماجستري(. . م 2018هـ،  1439كلية اإلمام األعظم،  بغداد: -حممد.

 
سوهاج:    -حممود بدوي السيد.  / عناصر الربط النصي يف سور التسبيح يف القرآن الكري

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة سوهاج، 
 ( ومها معيارا: السبك واحلبك  ،لمعيارين املختصني ابلنص ذاتهلدراسة )
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الذليل  السيوطي )ت    /فتح اجلليل للعبد  الدين عبدالرمحن بن أيب بكر  هـ(؛   911جالل 

 م.  2020هـ،  1442الرايض: مكتبة الرشد،  -حتقيق مرمي بنت الطيب عيادي.
تطبيقية  تعاىل: }  دراسة  قوله  بالغيًّا من  نوًعا  مائة وعشرين  البالغة ابستنباط  ُّ  لعلوم  َويلِّ  ُ اَّلله

 {.الهذِّيَن آَمُنوا
 

  -.منال عزيز العبيدي  /حملمد الطاهر بن عاشور   البالغية يف تفسري التحرير والتنويراملباحث  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439كربالء: جامعة كربالء، 

 
هادي حملمد  القرآن  علوم  يف  التمهيد  يف كتاب  البالغية  رايض    /معرفة  املباحث  وائل 

 )ماجستري(. م  2018هـ،  1439، جامعة بغدادبغداد:  -ساجت.
 

القاهرة: مكتبة وهبة،    -عبدهللا عبدالغين سرحان.  / مصر يف القرآن: دراسة يف أسرار البيان
 م. 2021هـ،  1443

 
 -أمحد ذهيب حسني.  /معاجلات السنة الشريفة لظاهرة احلذف السردي يف القصص القرآين

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الكوفة: جامعة الكوفة، 
 

 م.  2021هـ،  1443القاهرة: مكتبة وهبة،  -سالمة مجعة داود. /من البالغة القرآنية
 

القر  النظم  بالغة  العبودية  يف   آينمن  عن  السعداوي.  / احلديث  الشحات    دمياط   -أمحد 
 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440: جامعة األزهر، اجلديدة

 
 -ًندية أمحد إمام.  /مواضع إيثار اإلجياز على اإلطناب يف القصص القرآين: دراسة بالغية

 م )ماجستري(.   2021هـ،  1443قنا: جامعة جنوب الوادي، 
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 البالغي اإلعجاز

 

 م.  2021هـ؟،  1443القاهرة: مكتبة وهبة،  - حممد حممد أبو موسى. /اإلعجاز البالغي
 الكتاب الثاين: الباقالين، عبدالقاهر، السيوطي، الرافعي.

 
القاهرة: مكتبة    - حممد حممد أبو موسى.  /اإلعجاز البالغي: دراسة حتليلية لرتاث أهل العلم 

 م. 2020هـ؟،  1442وهبة، 
 

بغداد: اجلامعة   -.نوري عبد احلسن محيدي  /بالغيةعجاز البياين يف السور املثاين: دراسة  اإل
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439املستنصرية، 

 
الرمادي: جامعة   -.حممود محيد حسني  /عجاز البياين يف قصة نيب هللا نوح عليه السالماإل

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442األنبار، 
 

إبراهيم بن أمحد هـ(؛ حتقيق    471)ت    بن عبدالرمحن اجلرجاين  عبدالقاهر  /دالئل اإلعجاز
 م.  2021هـ،  1443الرابط: دار األمان،  -الوايف.

 هـ(. 1393يليه: اإلجناز بوعد التعليق على دالئل اإلعجاز/ حممد الطاهر بن عاشور )ت 
القسم األخري منه على ما ميكن أن يعد رسالة يف   احتوىو   ،علم املعاين من علوم البالغة)يف  

 ( بيان إعجاز القرآن
 

 اللفظي املتشابه
 
 ص. 139لؤي خالد ُمْقرِّش،  /إرشاد األبرار يف املتوقع من أسئلة الشيخ عمار

 )الشيخ عمار عنجريين. حول املتشابه اللفظي يف القرآن، وغريه( 
 هـ. 22/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 -.علي بن حممد السعن املطهري  /فة احلفاظ فيما تشابه يف القرآن الكري من األلفاظحت

 م.  2020هـ،  1441، مؤسسة روائع إبداعية للنشرضمد، السعودية: 
 

لعلوم   التسهيل  تفسريه  الغرانطي يف  الكليب  ابن جزي  تفسري  اللفظي يف  املتشابه  توجيه 
 . التنزيل

 م، ...  2020هـ،  1442جامعة األنبار ابلرمادي، دراسته يف 
 

كشف املعاين يف   للمتشابه اللفظي يف كتابه  هـ(  733ت  )توجيهات ابن مجاعة احلموي  
املثاين والبقرة    :املتشابه من  الفاحتة  زيدانا/  منوذجً أسورات  اجلامعة   -.حممد وهاب  بغداد: 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439العراقية، 
 

هـ،   1442مصر: شركة جىن للنشر،    -هدى حممد املهدي. /املتشاهبات يف القرآن الكري
 . م 2020

 
 -مروة مدحت حممود.  /دراسة تفسريية:  قصة سيدان موسى عليه السالم  املتشاهبات يف 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنصورة: جامعة األزهر، 
 

 (عام( األحكام آايت

 يف: الفقه وقواعده وأصوله(موضوعات فقهية أيًضا نظر ت)
 

أمحد    / دراسة نظرية تطبيقية  :أثر االختالف يف حمتمالت العموم يف تفسري آايت األحكام
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.بن سعيد القحطاين

 
املنصورة:    -فتحي سباق أبو مسرة.احنرافات احلداثيني يف تفسري آايت األحكام: عرض ونقد/  

 م.  2021هـ،  1442دار اللؤلؤة، 
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الطالق يف أبيان   الكريآ القر   حكام  فقهية:  ن  يوفا.  /دراسة  القاهرة:   -طهورة حبيب هللا 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة األزهر، 
 

 /ندلسي واملقداد السيوري: دراسة فقهية مقارنةب حيان األأحكام عند ايت األآ تفسري 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440بغداد: اجلامعة املستنصرية،   -.زيدون مخاس عبدهللا 
 

مجع وترتيب إلياس    / روائع البيان يف تفسري العالمة حممد الطاهر بن عاشور آلايت األحكام
 ص.  622م،   2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -دردور.

 
ن آ القر   ايت الدالة على العالقات الزوجية يف اآل  الداللة على املعىن يف   ثره يف أالسياق و 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة األزهر،   -أمساء فؤاد سامل. /الكري 
 

مسقط: مكتبة اجليل   -هـ(.  1437الراشدي )ت    سامل بن خلفان  /املرجان يف أحكام القرآن
 مج.  3، م  217هـ،  1438الواعد، 

 
)ت    صفوت عادل عبداهلادي احلنبلي  /املغين يف تفسري آايت األحكام على املذهب احلنبلي

 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -هـ(. 1438
 

 واملنسوخ الناسخ 

 

مجع وترتيب عادل الغرايين ]عادل غرايين    /الناسخ واملنسوخإعالم أهل الرسوخ مبن صنف يف  
 ص.  97رحيم[؛ نسقه وأعد جدوله أمحد ممدوح الشرقاوي، 

 هـ.  11/10/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  
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أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن    /املصفى أبكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ
 صال مهدي.  إميانهـ(؛ حتقيق  597اجلوزي )ت 

 م(. 2018) 2نشر يف جملة املورد ع
 )اختصره من كتابه: عمدة الراسخ(

 
  -إبراهيم أمني أبو عون.  /الناسخ واملنسوخ عند الشيخ حممد األمني الشنقيطي: مجًعا ودراسة

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

 ص.  80، عادل الغرايين /املنسوخ من بيان سديدهداية املريد إىل ما يف الناسخ و 
 .ه 5/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

  
 واملتشابه احملكم املشكل،

 

 -الشهايب. منيأخليل بن {/ و أحخ رح محت ش اهِب ات  } :يضاح املشكالت يف تفسري قوله تعاىلإ
 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار احملجة البيضاء، 

 
بغداد:  -.ربيع جواد السراي /ويلأين والتآ العالقة النظرية والتطبيقية بني املتشابه القر 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440اجلامعة املستنصرية، 
 

]الرايض[: دار العاصمة،    - علي فهمي النزهي.  /كشف البيان يف شرح متشاهبات القرآن
 م. 2020هـ،  1441

 
  -عدًنن َزْرُزور.هـ(؛ حتقيق    415للقاضي عبداجلبار بن أمحد اهلمداين )ت    /متشابه القرآن

 مج. 2م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار املقاصد، 
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حممد حممود   /"متشابه القرآن" متشابه القرآن عند القاضي عبداجلبار املعتزيل يف كتابه
 ص. 180م،  2020هـ،  1441العراق: دار الدكتور للعلوم،  -.حممد ابقر
  

إربد:    -أفنان زبن املطريي.  /احملكم واملتشابه عند الراغب األصفهاين: دراسة حتليلية تطبيقية
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442جامعة الريموك، 

 
تفسريه   يف  السمعاين  اإلمام  عند  القرآن  ودراسةمشكل  اجلمعة.  /مجعاً  الرايض:    -منال 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442جامعة امللك سعود، 
 
  - منصور حسن احلمودي.  /مجًعا ودراسة  :شكل القرآن الكري عند القرطيب يف تفسريهم

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

ابن شهرآشوب فيه  منهج  القرآن واملختلف  متشابه  الكعيب.  /يف تفسري  كربالء:    -مهند 
 ص. )أصله رسالة ماجستري(.  201م،  2018هـ،  1439العتبة احلسينية، 

 
علي عايد  اإلهلية/ ابلصفات  هاحملكم واملتشابه وعالقت ىلنفحات البهية يف الكالم علا

 م.  2021هـ،  1443القاهرة: دار اإلمام الرازي،  -.املقدادي
 

 وأصوله وقواعده يف القرآن والتفاسري الفقه
 ينظر أيًضا: آايت أحكام 

 
حيىي طه اآلراء الفقهية لإلمام ابن عطية من خالل تفسريه احملرر الوجيز: دراسة مقارنة/  

الشيخ،    -حممد طه. الشيخ: جامعة كفر  لرسالة    2020هـ،    1441كفر  م )حبث مكمل 
 املاجستري(. 
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بغداد:    -.ميان صباح نعمةإ  /حكام فقهية مستنبطة من سورة التوبة: دراسة فقهية مقارنةأ
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439اجلامعة العراقية، 

 
يف  املالكي  للمذهب  املخالفة  القرآن"  "أحكام  يف كتابه  العرب  ابن  اإلمام  اختيارات 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،   -أمحد إمبايب إبراهيم. /العبادات
 

 /مجًعا ودراسة: يف تفسريه البسيط االستدالل ابلقراءات على املعاين عند اإلمام الواحدي
 م.)ماجستري(.   2021هـ،    1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -صاحلة عبداحلميد قطب.

 
ي.  /بغية املفسِ ر من علم أصول الفقه مكة املكرمة: جامعة أم   -فخر الدين بن الزبري احمَلسِّ

   م. 2021هـ،  1443القرى، عمادة البحث العلمي، 
 

الفقه التفسري وأصول  بني أصول  األنصاري.  /التداخل  بن حسني  املكرمة:    -حممد  مكة 
 م )ماجستري(.  2021هـ،   1442جامعة أم القرى، 

 
:  اا وترتيبً مجعً   : املائدةسورة  :  حكام القرآنأندلسي الفقهية يف كتابه  ترجيحات ابن الفرس األ

مقارنة علي.  /دراسة  حسني  األنبار،    -اثمر  جامعة  م   2021هـ،    1442الرمادي: 
 )ماجستري(. 

 
احللة: جامعة اببل،    -.حممد حشيش اجلوذري  /ن الكريآ احلكم ابالقـتضاء للمعىن يف القر 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439
 

كربالء: جامعة    -.غزوان محيد السعيدي  / ن الكري آ القر صوليني يف  الداللة االلتزامية عند األ 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1440كربالء، 
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 .صولية تطبيقيةأدراسة : ن الكريآ القر  حكام الشرعية يف داللة الشرط على األ
 م، ...   2018هـ،  1439دراسته يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 
صولية  أدراسة : البقرة والنساء سوريت ة يف أملر املتعلقة ابحكام الشرعية داللة العام على األ

 دكتوراه(. م ) 2019هـ،  1440: جامعة األزهر، املنصورة -مريفت السعيد السيد. /تطبيقية
 

كربالء:    -.كوثر حممد عبيد  /ن الكري: دراسة وصفيةآ الداللة املنطوقية واملفهومية يف القر 
 )ماجستري(.م  2018هـ،  1439جامعة كربالء، 

 
مىن حسن   / ن الكري  آ ايت القر آ حكام ابلتطبيق على  األ  ثرها يف أصوليني و الغاية عند األ

 (. ماجستريم ) 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة القاهرة،  -عطية.
 

]سال[: منشورات السبيل،  -رشيد بن أمحد بنكريان. /فقه التنزيل وتطبيقاته عند املالكية
 م. 2021هـ،  1442
  

حممد بن إبراهيم األمحدي  مباحث القرآن الكري: األصل األول من أصول الفقه اإلسالمي/  
 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -هـ(. 1363الظواهري )ت 

  
 -هدى سلمان حسن.  /مناذج تطبيقية  : مقاصد الشريعة يف أحكام النساء يف القرآن الكري

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1439بغداد: جامعة بغداد، 
 

: جامعة  املنصورة  -إسالم فايد عبدالغفار.: مجًعا ودراسة/  املائدةالنواهي اإلهلية يف سورة  
 . م )ماجستري( 2019هـ،  1440األزهر، 
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 ومناهجه وأنواعه  التفسري  علم

 

عم ان: جامعة    -عاكف أمحد العمايرة.  /التفسري: دراسة أتصيلية تطبيقية  يف   يجتاه الدعو اال
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438العلوم اإلسالمية العاملية، 

 
سـلطان عبدهللا   /دراسـة أتصـيلية تطبيقية:  االجتاه اهلدائي يف تفسـري اآلايت القرآنية الكونية

 .م 2021هـ،  1442، دار الظاهريةالكويت:  -العازمي.
 

الدمام: مكتبة املتنيب،    -طارق عثمان الرفاعي.  / اجتاهات التفسري يف ظل العصر اململوكي
 م. 2021هـ،  1442

 
املدينة املنورة: جامعة    -الرضى حسين الشنقيطي.أثر البيئة على املفسر: الرازي أمنوذًجا/  

 م )ماجستري(.    2021هـ،  1443طيبة، 
 
احللة: جامعة اببل،    -.عبدهللا علي الناصري  /دراسة حتليلية:  ثر الواقع يف فهم النص القرآينأ

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
 

 /مجًعا ودراسة:  القرآن الكري يف ضوء موسوعة التَّفسري ابملأثور  استشهاد الصحابة آبي
  2021هـ،    1442،  جامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم  اخلرطوم:  -.حممد بن سليم الَعُروقي

 م )دكتوراه(. 
 

جمموعة من  /أشغال ندوة دولية: أسئلة التفسري املنهاجي عند اإلمام عبد السالم ايسني
 م. 2021هـ،  1442، دار ركاز إربد، األردن:  -؛ تقدمي هشام لعشوش.املؤلفني

 
مراكش: جامعة القاضي   -يونس الناصري.  /أصول النحو والتفسري عند ابن عطية وابن حزم

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442عياض، 
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وابن كثري  اخلازن  والتطبيق/  بني  املنهج  يف  مقارنة  دراسة  الربعي:  دار    -.هاين  الكويت: 

 م. )أصله رسالة جامعية(.  2021ه،  1443الظاهرية، 
 

العرب: دراسة نقدية ملنهجية إعداد احملتوى   العامل  بلغة اإلشارة يف  القرآن  جتارب تفسري 
 م.  2021هـ،   1442الرايض: املركز،  -إعداد مركز تفسري للدراسات القرآنية. /التفسريي

 
كربالء: جامعة كربالء،   -.اخلفاجي  ةعادل حرجي  /منطلقاته ومناهجه  : ينآ حتليل النص القر 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
 

طنجة: سليكي أخوين،    -يونس السباح.التفسري اإلذاعي للقرآن الكري يف اململكة املغربية/  
 م. 2021هـ،  1442

 
واآل املناهج  يف  دراسة  التحليلي:  الطالق  التفسري  سورة  هادي  ا/  منوذجً أليات:  مرمي 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439كربالء: جامعة كربالء،  -.اجلعيفري
 

جدة: معهد اإلمام    -خالد بن يوسف الواصل.  /السلف: اترخيه وأعالمه ومصادرهتفسري  
 م.  2021هـ،  1443الشاطيب للقرآن وعلومه، 

 
النابلسي/   راتب  تفسري حممد  العلمي يف  سليمانالتفسري  جامعة    - .حممد شوكت  تركيا: 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الفرات، 
 

حممد حكمت حممد    /يف النصف الثاين من القرن العشرين امليالدي  التفسري العلمي وجماالته
 م. )حبث مكمل للدكتوراه(. 2020هـ،  1441الفيوم: جامعة الفيوم،  -الشناق.
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اجليزة: أصول    - سعيد البسطويسي.  /هالتفسري الفقهي للقرآن الكري: اترخيه ومذاهبه واجتاهات
 م. 2021هـ،  1442للنشر، 

 
 م. تفسري القرآن ابلقرآن عند الصحابة والتابعني رضي هللا عنه

 م، ...  2020هـ،  1442دراسته يف جامعة األنبار ابلرمادي، 
 

الصني واملفسرون يف  تطبيقية/  التفسري  دراسة  يوشيان:  دار    -. ما  إىل عم ان:  احمليط  من 
 م.  2019هـ،   1441، اخلليج للنشر

 
التفسري  احلضارة،    -.السريعبن سريع  حممد    /التمهري يف أصول  دار  هـ،   1443الرايض: 

 م.  2021
 

شرحها    /تيسري اللطيف اخلبري شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية
 م. 2021هـ؟،  1443القاهرة: دار النبالء: زاد الراوي،  -عارف بن مزيد الشحامي.

  
هبة هللا حممد صفوت   / نآ التفسري وعلوم القر   بو طالب يف أستاذ الدكتور مسموع  جهود األ

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة األزهر،  الزقازيق: -عبداملقصود.
 

جماهد : دراسة إحصائية منوذجية/ اهلجريثني يف التفسري خالل القرن الرابع جهود احملد ِ 
 م.  2020هـ،  1441، للمخطوطات وخدمة الرتاث  ؟: مركز جنيبويه -بن مجال احلوت.

 
  - حميي الدين بن عمار.  / دراسة وحتليل:  جهود حممد عبدهللا دراز يف التفسري املوضوعي

 م.  2021هـ،  1442قسنطينة: ألفا للواثئق، 
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الرايض:    -خليل حممود اليماين.حجية تفسري السلف عند ابن تيمية: دراسة حتليلية نقدية/  
 م. 2021هـ،  1442مركز تفسري للدراسات القرآنية، 

 
التفسري  يف  العقلي  الزهراينًن/  الدليل  سعيد  بن  مركز    -.يف  للدراسات  بريطانيا:  تكوين 

 م. 2021هـ،  1442والنشر، 
 جرير الطربي يف االستدالل النقلي يف تفسريه.دراسة يف منهج ابن 

 
التفسري  بيان أمور يف علم  )ت    املولوي  منجم ابشي أمحد ده ده بن لطف هللا  /رسالة يف 

التونسي.  1113 عبداللطيف  العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حيىي  الكتب  دار  هـ،   1443بريوت: 
 ص )أصله رسالة جامعية(.  248م،  2021
  

 -حممد بن غسان ُحبـُْلص.  / الشيخ حسنني بن حممد خملوف ومنهجه يف تفسري القرآن الكري 
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصال، 

 
الكوث املنهجية يف تفسريه لسورة  الدين واملعامل  استقرائية   :رالشيخ عبدهللا سراج  دراسة 

 ص  50م،  2021هـ،  1442العراق: مؤسسة ًنشرون،  -.حسام حممد السامرائي /حتليلية
 

طرابلس الشام:   -.عدًنن اجلاف  جمدأ  /ومنهجه يف تفسريه  ييالشيخ املال سعيد الزمناكو 
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2019هـ،  1441، جامعة  اجلنان 

 
هالة  "/  نآ للقر   ينآ "التفسري القر   التفسري من خالل كتابه  ومنهجه يف عبدالكري اخلطيب  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440بين سويف: جامعة األزهر،  -عبداملالك عرايب.
 

الفيوم:    -حممد سامل سيد.  / علل الرتجيح يف التفسري الوسيط للشيخ حممد سيد طنطاوي
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة الفيوم، 
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اجلديد/   ثوبه  يف  التفسري  الزيباري.علم  رشيد  الرنيم،    -ميكائيل  دار  هـ،    1440عم ان: 

 م؟ 2018
 

 2021هـ،    1443دمشق: دار القلم،    -عثمان مجعة ضمريية.   /فصول يف التفسري املوضوعي
 مج.  2م، 
 

بريوت:   -الركايب.  أمحد جاسم اثين  /فهم النص القرآين يف ضوء اجتاهات التفسري املعاصرة
 ص. 104م،  2019هـ،  1440دار الوالء، 

 
ابملأثور التفسري  وفوائده   حدُّ :  قانون  ابملأثور ومصدريته  خمالفته وعالقته   التفسري  وحكم 
الرايض: اجلمعية العلمية السعودية للقرآن   -.أمحد بن فارس السل وم  /مبآخذ التفسري األخرى

 م.  2021هـ،  1443الكرمي وعلومه )تبيان(؛ مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 
 

 1443املنصورة: دار اللؤلؤة،    -مد حيىي جادو.حم  /قراءات يف التفسري اإلشاري حتلياًل ونقًدا
 م؟  2021هـ، 
 

والتأويل التفسري  يف  ومسائل  زمرد.  /قضااي  حممد   -فريدة  معهد  القرويني،  جامعة  فاس: 
 م.  2020هـ،  1441السادس للقراءات والدراسات القرآنية، 

 
التفسري ولرتجيح أساليب  قالئد الِعقيان يف التحقيق والتبيان ملقدمة ابن تيمية يف أصول  

هـ،    1440القاهرة: دار املقاصد،    -عدًنن َزْرُزور.  / القرآن على أساليب اليوانن البن الوزير
 م.  2019
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تكوين للدراسات  بريطانيا: مركز    -.يف بن سعيد الزهراينًن  /منت الدليل يف علم التفسري 
 م. 2021هـ،  1442والنشر، 

 التفسري ومنهج االستدالل هبا.أصول يف قراءة املعاين يف 
 

عم ان: األهلية    -إجَنس جولدتسيهر؛ ترمجة عبداحلليم النجار.  /مذاهب التفسري اإلسالمي
 م. 2021هـ،  1442للنشر، 

 

التفسري   :حاتاملرج ِ  مدونة  يف  الرتجيح  قواعد  أتصيل  احلفناوي.  /حنو  عبدالنيب    -حممد 
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: مكتبة اآلداب، 

 يف أعلى العنوان: قراءة يف الدر املصون للسمني احلليب.
 

 1443الرايض: املؤلف،    -فهد بن عبدالرمحن الرومي.  /املغين يف أصول التفسري ومناهجه
 م.  2021هـ، 

 
العراق: دار جلجامش،   -إمساعيل عباس حسني.  /مناهج املفسرين لدى علماء املسلمني

 ص.  300م،  2021هـ،  1442
 

 هـ( يف التفسري. 803منهج ابن عرفة املالكي )ت 
 م، ... 2020هـ،  1442دراسته يف جامعة طنطا، 

 
مواهب تفسري القرآن العظيم و منهج ابن كثري ومال عبدالكري يف تفسرييهما من خالل  

جامعة القرآن الكرمي والعلوم   أم درمان:  -اهلرتلي.براهيم عبدالباقي  إ  /دراسة مقارنة:  الرمحن
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439، سالميةاإل
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هـ( يف تفسريه نكت وتنبيهات يف تفسري    830  ب العباس البسيلي التونسي )تأمنهج  
اجمليد آ القر  محودأ  /ن  خالد  املستنصرية،    -.محد  اجلامعة  م   2018هـ،    1439بغداد: 

 )ماجستري(. 
 

مواهب الرمحن يف تفسري    هري منهج االستنباط عند الشيخ عبدالكري املدرس من خالل تفس 
 م.  )ماجستري(. 2018هـ،  1440بغداد: جامعة بغداد،  -.مسر فالح حسن /القرآن

 
حممد مصباح  / يف تفسريه رايض األزهار وكنز األسرار  ( هـ 963 ت)رُّوب منهج اإلمام اخل

 م.  2018هـ،  1439، جممع ليبيا للدراسات املتقدمةليبيا:  -ثي.الربغو 
 

القر  اخلطاب  حتليل  يف  التشفريي  أمنوذًجا املنهج  يوسف  سورة  عبداهلادي    /آين:  حسن 
 ص. 148م،  2020هـ،  1441بغداد: منشورات كلكامش،  -الدجيلي.

 
طرابلس الشام: جامعة   -حممد بن مطر.  /القرآين يف االستدالل على وقوع البعثاملنهج  
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442اجلنان، 

 
منهجية التفسري املوضوعي عند حممد حممود حجازي وحممد ابقر الصدر: دراسة حتليلية  

العاملية،    -طارق طه مكرم هللا.مقارنة/   اإلسالمية  اجلامعة  م   2020؟،  هـ  1442ماليزاي: 
 )ماجستري(. 

 
أليب زيد سليمان    / موارد الظمآن يف شرح منظومة الزمزمي يف أصول التفسري وعلوم القرآن

 م؟  2021هـ،  1443؟: دار الفرقان،  -بن صفية.
 

املرزوقي يعرب  أب  منظور  من  القرآين  النص  يف  الفلسفي  نقدية    :النظر  حتليلية  دراسة 
 م.  2021هـ،  1442ر، املعتز للنش عم ان:  -.حممد كنفودي /تكميلية
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طنطا: جامعة    -أمحد حممدي العمروسي.  / دراسة استقرائية حتليلية:  النظري عند املفسرين

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441طنطا، 
 

 . الوحدة املوضوعية يف القرآن الكري
 م، ...  2021هـ،  1442جامعة املنيا، دراسة تطبيقية يف 

 

 التأويل 

 

 م 2021هـ،  1442القاهرة: دار البشري،  -فضل بن يسلم اليماين.وما يعلم أتويله إال هللا/ 
 

 والدخيل يف التفسري  اإلسرائيليات
 

 . تفسري الكتاب العزيز املسمى احملرر الوجيز يف  ،تفسري ابن عطية الدخيل يف 
 م، ...  2019هـ،  1440األزهر ابلقاهرة، دراسته يف جامعة 

 
البوفسيور الدكتور احلاج عبدامللك كري    يندونيس زهر للمفسر اإل تفسري األ  الدخيل يف 

القاهرة: جامعة    -.حممد عرفان بن رسنال زينم(/    1981)ت    مر هللا امللقب بـ:"حامكا" أ
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441األزهر، 

 
   اهلداايتو  والتأمل التدبر 

 ( التفسري   يف : وأجزاء سور تدبر)

 

القرآنية اآلايت  يف  فكرية  الثامر  /أتمُّالت  للطباعة،    -.وهاب كرمي  املنار  مكتب  كركوك: 
 ص.  233م،  2021هـ،  1442
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طرابلس الغرب: كالم للبحوث واإلعالم،   -شعبان عوض العبيدي.  /أتمالت من هدي القرآن
 م. 2021، هـ 1442

 
توظيف تدبر القرآن الكري يف دعوة الفتيات إىل هللا تعاىل: دراسة ميدانية على عينة من 

للدعوة الرايض: املعهد العايل    -هند بنت علي املوسى.  / طالبات اجلامعات يف مدينة الرايض
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440واالحتساب، 

 
تدبر الثنيان.  /جلسات  عبدالرمحن  بن  للنشر،  الرايض  -عبدالعزيز  العبيكان  هـ،   1442: 

 م.  2021
 

 -.شايع سعود الشايع  / املوضوعي ملعاين السوراخلارطة الذهنية للقرآن الكري لتيسري الفهم  
 م.  2021هـ، 1442الكويت: مكتبة آفاق،  -.4ط

 اخلمسة عشر جزًءا األوىل: من الفاحتة إىل هناية الكهف. 
 

  هـ،  1440،  الشارقة: مركز الليم للمعرفة  -.الليمراشد    / خواطر وأتمالت يف سورة الكهف
 ص. 230 م، 2019

 
إعداد حممد    /زوااي وخرائط سور القرآن الكري لتيسري فهم القرآن الكري وتدبره والعمل به

 جـ.  2م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار العلم واملعرفة: مكتبة التقوى،  -السيد ماضي.
 

ق ما جاء يف سورة البقرة من األوامر والنواهي واإلرشادات  مسعنا وأطعنا: منهج عملي لتطبي
 م.  2021هـ،  1442الكويت: دار الظاهرية،  -علي حسن العبيديل.والصفات/ 

 
املؤسسة    اجليزة:  -.فايزة حممود أمحد   / من خالل اسرتاجتيات ما وراء املعرفة ينالفهم القرآ 
 م. 2021هـ،  1443ب، الدولية للكتا
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 م. 2021هـ،  1442تونس: دار املازري،  -إايد قنييب وفريق العمل. /التدبرمتعة 

 
مًعا لنتدبر القرآن: بيان مبسط يف معىن التدبر وكيفيته مع مناذج تطبيقية من سوريت الكهف  

 ص.  294م،  2018هـ،  1439كربالء: العتبة احلسينية،   -أركان اخلزعلي. /ويوسف
 

عبدهللا    /النصية والكونية  تنيمدخل إىل اجلمع بني القراء  الكري:   مفهوم النظر يف القرآن 
الكلمة،    -البوعالوي. دار  جامعية    2021هـ،    1442القاهرة:  رسالة  )أصله  كلية    –م؟ 

 اآلداب يف بين مالل(.
 

عم ان:    -عبدالوهاب رشيد أبو صفية.  / ابألمساء احلسىن يف القرآن الكريمن أسرار التذييل  
 م. 2020هـ،  1441دار عمار، 

 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار البشري،  -هاين درغام. من هداايت جزء عمَّ/
 

القر  الرمحن يف بعض أسرار  دمشق: دار سعد    -ط، جديدة.  -.عمر ندمي قبالن  / آنمنة 
 م. 2021هـ،  1443الدين، 

 
هـ( وموقفه من التدبر يف تفسريه ابهر   553منهج العالمة بيان احلق النيسابوري )ت بعد  

املدينة    -عبدهللا حممد الشحي.البهان يف معاين مشكالت القرآن: دراسة وصفية حتليلية/  
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443املنورة: جامعة املدينة العاملية، 

 
إىل آخر السورة ويف سورة األنفال من   171اهلداايت القرآنية يف سورة األعراف من اآلية  

ماليزاي: جامعة املدينة العاملية،    -حممد علي مجيل املطري.  /(: دراسة تطبيقية40-  1اآلية )
 كتوراه(. م )د  2021هـ،  1442
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 هـ( 1443)نوقشت ربيع األول 
 

تونس:    -.وصال تقة  /من القرآن؟  : كيف أوجه طفلي إىل تدبر حمفوظاتههيا بنا نتدبر القرآن 
 هـ )اجلزء الثالثون(.  2021هـ،  1442دار املازري، 

 
مثاًل  هللا  العظيم/وضرب  القرآن  معني  من  مقتبسة  حياتية  وإضافات  حملات  عبدهللا    : 

 م. 2021هـ،  1442، دار بالتينيوم للنشر :الكويت -.العمادي
 

  واآلايت والسور القرآن مقاصد
 وأغراض  أهداف،

 

حسام الدين   /اإلعجاز املقاصدي يف قصر اآلايت يف القرآن الكري: سورة عبس منوذًجا
  2021هـ،  1442اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، قسم اللغة العربية،  -إبراهيم أبو اخلري.
 م )ماجستري(.  

 
 . توظيف املقاصد يف القرآن الكري

 م، ... 2020هـ،  1441دراسته يف جامعة املنيا، 
 

  -منذر حممد سعيد أبو شعر.  / مقاصد سور القرآن الكري من سورة الفاحتة حىت سورة الناس
 م.  2021هـ،  1442بريوت: املكتب اإلسالمي، 

 
اهلجري الرابع عشر  القرن  عند مفسري  الكري  القرآن  يف  الشرعية  نبيل    /املقاصد  رائد 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -صابر.
 

حامد  منوذًجا/    الكرامة اإلنسانية  :مقاصد القرآن الكري يف بناء وتنمية حضارة اإلنسان
 م. 2021هـ،  1443القاهرة: دار أصول،  - حممد عثمان.
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عاطف فرج أمحد  املقاصد القرآنية يف إصالح الفرد واجملتمع: دراسة حتليلية يف سورة البقرة/  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442طنطا: جامعة طنطا،  -زيدان.
 

 واآلايت السور بنيالسياق واملناسبة 

 

محد  أ  /ن الكري: قصة النيب موسى عليه السالم مثااًل آ ليات االتساق واالنسجام يف القر آ 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439كربالء: جامعة كربالء،  -.شهاب محد

 
تفسري   يف  السياق  داللة  )ت أثر  السعدي  عبدالرمحن  للشيخ  الرمحن"  الكري  "تيسري 

اجلندان.  /هـ(: دراسة تطبيقية  1376 بنت سامي  فيصل،   -هاجر  امللك  الدمام: جامعة 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442

 
جهاد    هـ(/  489أثر السياق يف حتديد داللة املفردة والرتكيب يف تفسري السمعاين )ت  

 م )ماجستري(. 2021هـ،   1441جامعة سوهاج، سوهاج:  -مجال حممود.
 

  / أثر السياق يف تفسري النص القرآين من خالل كتاب البحر احمليط ألب حيان األندلسي
مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات   إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:  -نبيلة وزاين هتامي.

  م. 2021هـ،  1442، )مفاد(
 

القاهرة: عامل   -.حممد إبراهيم عبدالعزيز شادي  /التناسب يف القرآن الكري أتويل مشكالت  
 مج. 2م،  2021هـ،  1442، املكتبة اخلرييةالثقافة للنشر: 

 
كربالء: جامعة كربالء،    -.سعيد عكاب عبد العايل  /خواهتاأالتماسك النصي يف سورة هود و 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439
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السياق يف اآلايت اليت ورد فيها ذكر األمر ابملعروف والنهي عن املنكر التناسب وداللة  
نزوهلا بن حممد  /وبيان وقت وأسباب  العايل   -.الشهري  عوض  علي  املعهد  املكرمة:  مكة 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
 

املوصل: دار   -.نور مسري احليايل /يةدراسة حتليلية تطبيق  :التناسق املوضوعي يف سورة النور
 م. 2021هـ،  1442وأشرقت، 

 
الكري  القرآن  تفسري  السياقي يف  الد"  :التوجيه  الثمرر مقتنيات  وملتقطات    / امنوذجً أ  "ر 

 ص 352م،    2021هـ،    1442]لندن[: مؤسسة دار اإلسالم،    -احلسين.يوسف عبد القادر  
 )املؤسسة شيعية( 

 
الكري  القرآن  السالم يف  نوح عليه  لقصة  السياقية  السليطي.  /الدالالت  إبراهيم   -ًنهد 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442الدوحة: جامعة قطر، 
 

ن  آ القر  نبياء يف عطاءات هللا لأل ايت الدالة على اآل  الداللة على املعىن يف  ثره يف أالسياق و 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة األزهر،  -هبة عطية علي. /الكري 

 
الغفور/   على  الرحيم  تقدي  بنكتة  الصدور  )ت  شفاء  الصنعاين  األمري  إمساعيل  بن  حممد 

 هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن سند الرحيلي.  1182
 هـ(.1442)ذو القعدة  197اإلسالمية للعلوم الشرعية عنشر يف جملة اجلامعة 

َها َوَما يَنزُِّل مِّْن السهَماءِّ  )يعين اآلية الثانية من سورة سبأ: } نـْ يـَْعَلُم َما يَلُِّج يفِّ اأَلْرضِّ َوَما خَيْرُُج مِّ
يُم اْلَغُفورُ   {(َوَما يـَْعرُُج فِّيَها َوُهَو الرهحِّ

 
سليمان العزيزي الزايت )ت بعد    /لة ملا اشتهر من العلومالبسم  عقد الدر املنظوم يف مناسبة

 ص.  96م،    2020هـ،    1441بغداد: دار املناهج،    -هـ(؛ حتقيق عامر صباح أمحد.  1155
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نورة    /علم املناسبات عند الشيخ عبدالرمحن السعدي من خالل تفسريه: عرض ودراسة

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -بنت إبراهيم الصبيحي.
 

حممود  ة/  رؤية منهجية ومقاربة أتويلي  :املعىن القرآين: معامل الطريق إىل فقهه يف سياق السورة
 ص. 536م،  2021هـ،  1442القاهرة: مكتبة وهبة،  -.توفيق حممد سعد

 
 ي. تفسري الفخر الراز  دراسة تطبيقية يف : نآ القر  املناسبات يف 

 م، ...  2018هـ،  1439دراسته يف جامعة األزهر ببين سويف، 
 

القر  السليم  إ"   السعود   أبمام  تفسري اإل  نية يف آ املناسبات  العقل  الكتاب إرشاد  ىل مزااي 
هـ،    1440طنطا: جامعة طنطا،    -حممد سعيد أمحد ديغم.  /دراسة نظرية تطبيقة:  الكري"
 )دكتوراه(. م  2019

 
  : املناسبات وأثرها يف استنباط معاين القرآن الكري بني اإلمامني الفخر الرازي واأللوسي

  1442سوهاج: جامعة سوهاج،    -مصطفى حممود أمحد.  / دراسة موازنة يف سورة آل عمران
 م )ماجستري(. 2020هـ، 

   وهكذا رمبا يف سور أخرى..
 

 لآللوسي.  املعايناملناسبات وأثرها يف تفسري روح 
 م، ...  2020هـ،  1442دراسته يف جامعة سوهاج، 

 
  :نظره كلية يف كتاب هللا :ايت القرآنآ أتمالت يف تسلسل وترابط  :هكذا قرأت القرآن 

هـ؟،  1443م، دار البشري للثقافة والعلو القاهرة:  -.شريف جابر حشاد /الفاحتة و البقرة
 م.  2021
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 دراسات يف التفسري 

 

ا  مجعً   :وأثرها يف املعىن  اآلايت القرآنية املوطئة لغريها من خالل تفسري التحرير والتنوير
 م 2021هـ،    1443مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -.سلطان بن فهد الصطامي  /ةودراس

 هـ.  1439اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  -األصل: رسالة دكتوراه 
 
أمساء   /يلزخمشر لن الكري من خالل تفسري الكشاف  آ تفسري القر   فعال يف ثر تضمني األأ

 ماجستري(.م ) 2020هـ،  1441القاهرة: جامعة األزهر،  -عبداحلنان السيد.
 

بغداد:    -.رسول طه العبيدي  /ساس يف التفسري اختيارات سعيد حوى وترجيحاته يف كتابه األ
 )دكتوراه(. م  2018هـ،  1439اجلامعة العراقية، 

 
املنيا:    -وليد فاروق أمحد.األدلة العقلية لدى فالسفة املسلمني يف تفسريهم للقرآن الكري/  

 ص )دكتوراه(.  245م،  2020هـ،  1442جامعة املنيا، 
 

  / حزب املفص ل أمنوذجاً: دراسة حتليلية نقدية  :استدراكات اإلمام أب السعود على من سبقه
 م. )ماجستري(. 2021هـ،  1442الدوحة: جامعة قطر،  -محدة بنت خليفة املعاضيد. 

 
استدراكات البغوي الفراء على أب إسحاق الثعليب من خالل تفسريه الكشف والبيان عن  

 م2021هـ،    1443بريوت: دار املقتبس،    -أمحد إدريس أمحد.مجًعا ودراسة/    تفسري القرآن
 م.  2020هـ،   1441جامعة املنيا،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
 االستنباط عند الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف تفسريه.

 م، ... 2021هـ،  1442دراسته يف جامعة أم القرى، 
 



65 
 

التيس  الكري مجعً ري استنباط املفسرين آلايت  القرآن  البقرة  :  ا ودراسة يف  ا/  منوذجً أسورة 
 )ماجستري(.م  2018هـ،  1439بغداد: اجلامعة العراقية،  -.مروة حممد مجيل

 
الرايض:    -أبو زيد توحيد أمحد.  /استنباطات الكوراين يف تفسريه غاية األماين: مجًعا ودراسة

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442جامعة اإلمام، 
 

مجع وترتيب أمحد بن صال بن    /من السور واآلايت القرآنية  ستنباطات والفوائد السعديةاال
 م. 2021هـ؟،  1442، دار الصميعيالرايض:  -مرشد.

 
يف أ التفسريية  وداللته  التغليب  األ  سرار  القر النصف  من  الكريآ ول  جمدي    / ن  شيماء 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -.رجب
 
 . جوبتهاأو  "علم التفسري  زاد املسري يف "تفسريه  يف   ي مام ابن اجلوز سئلة اإلأ

 م، ...  2017هـ،  1438أبسيوط، دراسته يف جامعة األزهر 
 
 . جوبتهاأن و آ تفسري القر  يف  " معامل التنزيل"تفسريه  يف  يمام البغو سئلة اإلأ

 م، ...  2017هـ،  1438دراسته يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 
   .جوبته عنهاأو  "البسيط" تفسريه  يف  يمام الواحدسئلة اإلأ

 م، ...  2018هـ،  1439جبامعة األزهر يف دسوق،  دراسة استقرائية 
 
بكر    أبمام  لإل   "حتقيق املباحث والتأويل  كشف التنزيل يف "تفسري    جوبة يف سئلة واألاأل

املنصورة: جامعة األزهر،    -حامد سراج الدين حامد.  /ا ودراسةمجعً (:  هـ  800  )تاحلداد  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441
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حتليلية دراسة  التفسريية:  اآلراء  يف  عطية  ابن  السعيد.  /انتصارات  حممد  املنوفية:    -هاين 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442جامعة املنوفية، 

 
 -أمحد أمحد املنجي.هود بن حمكم اهلواري يف تفسريه: دراسة حتليلية مقارنة/    انفرادات

 م. )ماجستري(.  2020هـ،  1441الفيوم: جامعة الفيوم، 
 

السالم يوزيرووا.  /البعد اإلصالحي يف حوارات سورة يوسف عليه  الدوحة: جامعة    -زارا 
 م. )ماجستري(.  2021هـ،  1442قطر، 

 
   .نآ كتابه تفسري القر   يف  هـ( 489 )ت املظفر السمعاين أبمام ترجيحات اإل

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

اإل مجعً ترجيحات  والبيان  الكشف  يف كتابه  التفسريية  الثعليب  ودراسةمام  عم    :ا  جزء 
 م )ماجستري(.   2021هـ،  1442طرابلس الشام: جامعة اجلنان،  -هشام الراشد.ا/ أمنوذجً 

 
تفسري الكتاب   رموز الكنوز يف "  تفسريه املسمى  يف   هـ(  661)ت    مام الرسعينترجيحات اإل

 ز". العزي
 م، ...  2018هـ،  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 

 
اإل املاتريدترجيحات  أبو    /ا ودراسةعرضً ":  السنةهل  أ أتويالت  "  تفسريه  يف   يمام  نصرة 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440الزقازيق: جامعة األزهر،  -خليل عبدالعظيم.
 

رضا    /ودراسة  امجعً :  النكت والعيون""تفسريه    يف   هـ(  450ي )ت  مام املاوردترجيحات اإل
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440بين سويف: جامعة األزهر،  -حممد خملوف.
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هـ( يف تفسريه السراج املنري: عرض   977الرتجيحات التفسريية للخطيب الشربيين )ت  
م    2021هـ،    1442القاهرة: جامعة األزهر،    -صالح الدين أيوب فخر الدين.ودراسة/  

 )دكتوراه(.  
 

الغزنو  عبدالصمد  الشيخ  القر   يف   يترجيحات  تفسري  العظيمآ كتابه  تفسري    املسمى  ، ن 
 ء.الفقهاء وتكذيب السفها

 م، ...  2020هـ،  1441دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 /التساؤالت اليت أوردها ابن عثيمني يف تفسري سوريت ص والزمر وأجاب عنها: مجًعا ودراسة
 م )ماجستري(. 2021، هـ 1442مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -خالد حممد صال.

 وهكذا يف سور أخرى... 
 

"  نآ الكشف والبيان عن تفسري القر "  تفسريه  يف   هـ(   427)ت    مام الثعليبتساؤالت اإل
عنها أو  حتليلية:  جوبته  عزام.  /دراسة  رجب  األزهر،    -رمضان  جامعة  هـ،    1441طنطا: 

 م )ماجستري(. 2020
 

عبدالرمحن  التطبيقات األصولية يف القرآن الكري: مستفاد من اإلشارات اإلهلية للطويف/  
 م. 2021هـ،  1442الكويت: مكتبة طروس،  -اخلراز.

 
تيمية بن  أمحد  العالمة  لإلمام  التفسري  أصول  مقدمة  على  املنري  ،  زهران كاده  /التعليق 

 ص.363
 .ه 16/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
ودراسة مجًعا  تفسريه:  يف  ابلذكر  للمخصوص  عاشور  ابن  احلسن    /تعليالت  بنت  مشوخ 

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -النعمي.
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 . حيان ألب البحر احمليط ي و للزخمشر  الكشاف التفسري املقارن بني كتاب

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

 ي: دراسة موازنة.حاشيتا الشِ هاب اخلفاجي والقحون وي على تفسري القاضي البيضاو 
 م، ... 2020هـ،   1441دراسة مناذج منه يف جامعة اإلسكندرية، 

 
 /ا ودراسةمجعً ا:  منوذجً أ  16ج    : مفسري القرن السادس اهلجرينيية بري اخلالفات التفس 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439بغداد: اجلامعة العراقية،  -إبراهيم.اثئر عبدالوهاب 

 
 /أجوبة السمني عن اعرتاضات أب حيان على مواضع من الكشافرسالة ِقنايل زاده يف  

عبدالرمحن إمساعيل    ؛ حتقيقهـ(  979علي بن أمر هللا الشهري اببن احلنائي وقنايل زاده )ت  
 ص.  169م،  2020هـ،  1441بغداد: احملقق،   - .التميمي

 هـ.  23/11/1442ونشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

ي:  مام الدكتور حممد سيد طنطاو زهرة والتفسري الوسيط لإل   أبمام حممد  زهرة التفاسري لإل 
مقارنة سيد.  /دراسة  عاطف  املنوفية،    -أمحد  جامعة  م    2020هـ،    1441املنوفية: 

 )ماجستري(. 
 

 تفسريه. يف  يحامت الراز  أبشرح ودراسة ملروايت ابن 
 م، ...  2018هـ،  1439جامعة األزهر بسوهاج،  دراسته يف

 
  -مجع وحتقيق ودراسة أمحد اخلياطي.  /شواهد التفسري عند ابن عباس يف مسائل ابن األزرق 

 ص(.  989مج ) 2م،  2018هـ،  1440الرابط: الرابطة احملمدي للعلماء، 
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السورصور   بعض  العويف  بن  عبداحلميد  /من  الزمان،    -.عبدهللا  دار  مكتبة  املنورة:  املدينة 
   م. 2020هـ؟،  1441

 
الطاهر بن عاشور من خالل  الشيخ حممد  العالمة  القرآن يف كلمه ونظمه عند  عادات 

القاهرة: مركز إحياء    -حممد حامد حسن عطية.  /تفسريه التحرير والتنوير: دراسة حتليلية
 م.  2021هـ،  1443لبحوث والدراسات، ل

قلت: وسبقت اإلشارة إىل هذه الرسالة: عادات القرآن الكرمي عند الطاهر بن عاشور يف تفسري 
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -"التحرير والتنوير": مجًعا ودراسة/ حممد بن عمر عقيلي.

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

وأث الشاذة  األحكام القراءات  آايت  تفسري  يف  حتليلية/  رها  وصفية  دراسة  رأفت  :  أمحد 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية،  -عبدالرشيد زنفل.

 
 ي يف مام البغو دراسة استقرائية تطبيقية مقارنة بني اإل:  التفسري   ثرها يف أالقراءات املتواترة و 

  علوم الكتاب"."اللباب يف  تفسريه عادل يف مام ابن واإل  "معامل التنزيل" تفسريه
 م، ...  2018هـ،  1439دراسته يف جامعة األزهر ببين سويف، 

 
  :القرائن وأثرها يف توجيه املعىن يف تفسري اللباب يف علوم الكتاب البن عادل الدمشقي

هـ،   1442طنطا: جامعة طنطا، قسم اللغة العربية،    -الفقي.  حممود عادل  / دراسة حتليلية
 م )دكتوراه(.  2021

 
  - سارة بنت زيد آل كليب.  /عرض ودراسة:  ابن جزي الكليباحملتمالت التفسريية عند  

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443الرايض: جامعة اإلمام، 
 من أول سورة الفاحتة إىل سورة طه. 
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بريوت:   -أمحد عبدالقادر القطناين.  /للزخمشري يف التفسري: دراسة ونقدخمالفات البيضاوي  
 م.  2021هـ،   1442دار الرايحني، 

 
 ي. ضوء تفسري الطب  دراسة تقويية يف : ن الكريآ تفسري القر  يف  مروايت عطية العويف 

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

  -.سعيدبن سعد  حممد بن عبدالعزيز    قيدها وكتبها  / عبدالعزيز بن ابز رمحه هللا  مسائل اإلمام
 م. 2021هـ،  1442الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي، 

القرآن العظيم" البن كثري، من اآلية   البقرة وحىت    87تعليقاته على كتاب "تفسري  من سورة 
 من سورة يونس.  26اآلية 

 
والغرب   اإلنسايناملسلمون  للمشرتك  القرآين  الفر    /والتأسيس  املعهد    عم ان:   -.اكأمحد 

 ص.  394م،  2021هـ،  1442، العاملي للفكر اإلسالمي
حبث يف العوائق املنهجية    :فلسفة املشرتك اإلنساين بني املسلمني والغرب )وسبق أن صدر له:  

 (واملعرفية
 

تفسري  بني  القر   يمقارنة  تفسري  عن  والبيان  الثعليبلإل   نآ الكشف    هـ(   427  )ت  مام 
 هـ(  468 )تي مام الواحدوالتفسري البسيط لإل 

 م، ...  2020هـ،  1441دراسته يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 
 

املنهج النقدي عند اإلمام األلوسي يف تفسريه روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع  
 1442الرايض: جامعة امللك سعود،  -خدجية بنت سليمان ابجبع.  / املثاين: عرض ودراسة

 م )دكتوراه(.  2021هـ، 
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 الكاشف ري والتفس  (م 1914 ت)ي القامسي حملمد مجال الدين القامسي ري موازنة بن تفس 
هـ،   1439احللة: جامعة اببل،    -حممد جمباس الشكري.(/  م  1979ت  )حملمد جواد مغنية  

 )ماجستري(.م  2018
 

غزة:    -.ن الصفديهالة عدًن   /الوحدة املوضوعية يف سورة البقرة: دراسة موضوعية تطبيقية
 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1442اجلامعة اإلسالمية، 

 
شلتوت حممود  الشيخ  عند  القرآنية  للسورة  املوضوعية  الكري:  الوحدة  القرآن  تفسري   :

 2021هـ،    1442قسنطينة: ألفا للواثئق،    - حميي الدين بن عمار.  / األجزاء العشرة األوىل
 ص.  386م، 
 

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

 
تونس: دار اإلمام ابن    - مجع وترتيب نزار محادي. /اإلشارات الزروقية على اآلايت القرآنية

 م.  2017هـ، حنو  1438عرفة، حنو 
 

  - .هللازهراء أمحد عبد  /مجع ودراسة:  أقوال ابن حجر اهليتمي يف تفسري الفاحتة والزهراوين
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439املوصل: جامعة املوصل، 

 
النيسابوري يف التفسري    - .بندر بن صال الشثريإعداد    /أقوال اإلمام احلسن بن حبيب 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443الرايض: جامعة اإلمام، 
 مجعاً ودراسة.  :من أول القرآن إىل هناية سورة الروم
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أقوال السلف يف التفسري من جامع البيان البن جرير: منت يعني على حفظ وضبط تفسري  
املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    مكة  -عبدالرمحن بن عادل املشد.السلف للقرآن بطريقة مبتكرة/  

 م. 2021هـ،  1442
يبدو أنه نفسه الذي سبق أن طبع بعنوان: منت جتريد اختالف السلف يف التفسري من جامع  

 البيان البن جرير. 
 

  -بدر فوزي البلوشي.: مجع وترتيب وتعليق/  هـ( مفسًرا  974  اإلمام ابن حجر اهليتمي )ت
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا، 

 
البيضاوي/   بتفسري  املسمى  التأويل،  وأسرار  التنزيل  عمر  أنوار  بن  عبدهللا  الدين  ًنصر 

 1443تركيا: مكتبة إهليات،    -هـ(؛ حتقيق عبدالسالم حمسن يوسف.  685البيضاوي )ت  
 م.  2021هـ، 

 تفسري سور: األنعام، األعراف، األنفال، براءة، يونس. 
 

الالئ الفاحتة/  األنوار  امليلق )ت حة من كلمات  بنت  ابن  بن عبدالدائم  الدين حممد  ًنصر 
األردن: وقفية احلاج إبراهيم لطفي حسان؛    -هـ(؛ حتقيق شوكت بن رفقي آل شحالتوغ.  797

 م.  2021هـ،  1443بريوت: دار الرايحني، 
 

هـ(؛ إشراف    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت  إجياز البيان يف الرتمجة عن القرآن/  
هـ،   1442القاهرة: مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر،    -أمين محدي األكربي، علي مجعة.

 م.  2021

 
هـ(؛    7حممد بن أمحد بن عمارة الرَبْجي الغساين األندلسي )ق    /التبيان يف تفسري القرآن

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -قيق عزام بن هالل العضياين.حت
 من أول الكتاب إىل هناية سورة اإلسراء. 
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إىل   منسواًب خطأ  التفسري  األزدي )وحقق هذا  اخلضر  بن  عبدالرمحن  بن  اخلضر  القاسم  أيب 
 .هـ( 700، ت الدمشقي

 
  هـ(   1213أمحد بن موسى البيلي املالكي )ت    /تذكرة اإلخوان مبا قد حواه بسم هللا الرمحن

 بتحقيق لينا طهماز علي الدلوي: من مقدمة املخطوط إىل حرف اجلر )الالم(.  
 وبتحقيق أمين سعود متعب: من حرف اجلر )الالم( إىل آخر املخطوط. 

 . 310  – 271م( ص  2020هـ،  1441) 47مج 2نشرا يف جملة اجلامعة العراقيه ع
 

هـ(؛ ضبطه وصححه وقدم   628حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت  ابن عرب/  تفسري  
علي.  حممد  عبدالوارث  العلمية،    -له  الكتب  دار  مج    2م،    2021هـ،    1442بريوت: 

 ص(. 896)
 

بن عبد يونس  اإلمام  إبراهيم أمحد   /هـ(: مجًعا وحتقيًقا ودراسة  264)ت    األعلىتفسري 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442سوهاج: جامعة سوهاج،  -إبراهيم.

 من سورة الفاحتة إىل هناية سورة الكهف. 
 

حممد    اختصره وهذبه وحققه وعلق حواشيههبامش مصحف املدينة النبوية/    تفسري اجلاللني
 م. 2021هـ،  1442،  دار لطائف للنشرالكويت: شركة  -هشام طاهري.

 
ن )ت عالء الدين علي بن حممد اخلاز   /لباب التأويل يف معاين التنزيل  ، املسمىتفسري اخلازن

العلمية،   -.عبدالسالم حممد علي شاهنيهـ(؛ ضبطه وصححه    725 الكتب  بريوت: دار 
 مج. 6م،  2021هـ،  1442

 هـ(.   516ومعه: تفسري البغوي، املسمى معامل التنزيل/ احلسني بن مسعود البغوي )ت 
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الفراهيدي )ت    اخلليل من خاللتفسري   للخليل بن أمحد  العني  مجع    /هـ(  170كتاب 
،  م  2020هـ،    1441املوصل: وأشرقت للطباعة والنشر،    -بدالكرمي علي املغاري.عوترتيب  

 ص. 122
 
ويل الدين أمحد بن حممد    /العصر املتضمنة هداية سبيل الرشاد يف أقصر اآلمادفسري سورة  ت

م،    2021هـ،    1442هـ(؛ حتقيق طه فارس، اتريخ املقدمة    774بن املنفلوطي امللهوي )ت  
 ص.  57

 هـ. 7/12/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
  - هـ(؛ حتقيق عراك عواد فهد.  1045)ت    حممد بن موسى البوسنوي تفسري سورة الفتح/  

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442تكريت: جامعة تكريت، 
 .25من بداية السورة إىل هناية اآلية 

 
  -حتقيق ماهر أديب محوش.تفسري القاضي البيضاوي، املسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  

 مج. 12 م، 2021هـ،  1443إستانبول: مكتبة اإلرشاد: دار اللباب، 
 ومعه: حاشية العالمة السيوطي، املسماة نواهد األبكار وشواهد األفكار.  

 
والتابعني والصحابة  عليه وسلم  العظيم مسنًدا عن رسول هللا صلى هللا  القرآن    / تفسري 

الرازي )ت   بيومي.  327عبدالرمحن بن أيب حامت  اللؤلؤة،    - هـ(؛ حتقيق سيد  املنصورة: دار 
 مج. 15م،  2021هـ،  1442

 
يب القاسم عبدالكرمي بن هوازن القشريي )ت أل  تفسري القشريي، املسمى لطائف اإلشارات/

 م. 2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -.هـ( 465
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املرفوع   النيب إالتفسري  وسلم  ىل  عليه  هللا  صلى  خالل كتاب    ومنبع  "من  الزوائد  جممع 
 (. هـ 807)ت  يمام اهليثملإل  "الفوائد

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

النسفي املسمىتفسري  التأويل/    ،  وحقائق  التنزيل  أمحد  مدارك  بن  عبدهللا  الربكات  أليب 
هـ،   1442]إستانبول[: مكتبة اإلرشاد،    -.حتقيق توفيق حممود تكلةهـ(؛    710النسفي )ت  

 مج  4م؟،  2021
 

 هـ(. 582إبراهيم الغزنوي )ت عايل بن  /تقشري التفسري 
 م، ...  2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة طنطا، 

 م، ... 2021هـ،  1443ويف جامعة اإلمام ابلرايض، 
 

تونس:    -.حتقيق حممد حلول  /هـ(  8التقييد الكبري للبسيلي على شيخه ابن عرفة )أواخر ق  
 م.  2021هـ،  1442، جممع األطرش للنشر

 
 هـ(. 905معني الدين حممد بن عبدالرمحن اإلجيي )ت جامع البيان يف تفسري القرآن/ 

   م، ...  2017هـ،  1438حتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 
 

البيضاوي تفسري  على  العلوي  العلو   / حاشية  الدين  )ت  وجيه  األمحدآابدي  هـ(؛   998ي 
الرضوي. ا  -حتقيق حممد حنيف خان  الكتب  دار  م،   2021هـ،    1442لعلمية،  بريوت: 

 مج.3
 

إستانبول:    -.حتقيق حممد جيجك   /حاشية علي القوشجي على شرح الكشاف للتفتازاين
 م. 2021هـ،  1442مركز البحوث اإلسالمية،  

 هـ(  879ت ، عالء الدين علي بن حممد الَقْوَشجي السمرقندي)
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ع الكواكيب  للقاضي  لحاشية  التنزيل  أنوار  الكواكيب  /البيضاويى  حسن  بن   )ت   حممد 

 . هـ( 1096
 م، ...  2018هـ،  1439دراسته، أو قسم منه، يف كلية اإلمام األعظم ببغداد، 

 
 .قرة العني ونزهة الفؤاداة املسم ،على تفسري اجلاللني (هـ 1275  )ت يحاشية النباو 

 ... م،  2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
 

عامر صباح  ـ(؛ حتقيق  ه  945ت  )  ليبسعدي ج  /)يف تفسري سورة الفاحتة(الرسالة السعدية  
 .الكبيسي

 )هو سعد هللا بن عيسى القسطموين( 
 . 82 - 37 م( ص 2020) 34ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشرت يف 

 
  1314أليب سيف بن مقر ِّب بن َحدُّوث الرَبَْعصي )ت    /رسالة سيدي أب سيف يف البسملة

هللا جاد  حممد  أمحد  حتقيق  املتقدمة،  -.هـ(؛  للدراسات  ليبيا  جممع  الدراسات   ليبيا:  مركز 
 .م 2020هـ،  1441السنوسية، 

 
هح أحمُّ     ]سورة الرعد: {  اْلِكت ابِ رسالة يف تفسري قوله تعاىل: }ي ْححو اَّللَّح م ا ي ش اءح و يـحْثِبتح و ِعند 

 .دراسة وحتقيق مصطفى أزرايحهـ(؛  899)ت لبوفراحي عبدالعزيز بن حممد ا /[39
 م(. 2017هـ،  1438، الناظور، املغرب )2نشرت يف جملة الذاكرة ع

 
  : قوله يف سورة البقرة  : هـ( تتعلق آبايت يف القرآن الكري  1232)ت    رسالة لألستاذ األمري 

ه ا ر غ ًدا{ تحم ا{  :ويف األعراف  ، }و كحال  ِمنـْ }ل ْيس  ل ك  ِمن  :  وقوله تعاىل،  }ف كحال  ِمْن ح ْيثح ِشئـْ
 .زينب خليل إبراهيم دراسة وحتقيق{/ اأْل ْمِر ش ْيء  

 )هو مشس الدين حممد بن حممد األمري الكبري(
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 . 606 – 555 م( ص 2021هـ،  1442) 67ع من رأى  جملة سر  نشرت يف 
 

   ي.مام ضياء الدين املقدس لإل  "حاديث املختارة"األكتاب   الرواايت التفسريية يف 
 م. 2019هـ،  1440جامعة األزهر أبسوان،  دراسته يف

 
   (.هـ 327)ت  حامت أب ن الكري البن آ تفسري القر  الرواايت الواردة يف 

 م، ...  2017هـ،  1438األزهر أبسيوط، شرحها ودراستها يف جامعة 
 

دراسة وحتقيق حممد (؛  ه  950  حنو  ت الرومي ) راحصاري  قحممد بن جنيب ال  /ري رونق التفس 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439سامراء: جامعة سامراء،  -.عادل مصلح

 . الندوة ىل قصة اهلجرة ومشورة الكفار يف دارإمن قصة قارون 
 

الكرسي/   آية  تفسري  القدسي يف  نصر  منصور  السر   الدين    الطبالويبن أيب  سبط ًنصر 
هـ؟،   1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -؛ حتقيق رامي عيسى نصار. هـ(  1014)ت    الطبالوي

 )ماجستري(. ورقة. 166م،  2018
 

حممد بن أمحد  السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري/  
 هـ(. 977الشربيين اخلطيب )ت 

 م، ...  2017هـ،  1438حتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

)ت    إمساعيل حقي الربوسوي  /شرح البوسوي على تفسري سورة الكوثر لإلمام البيضاوي
 . علي عبدهللا الراوي دراسة وحتقيق هـ(؛  1137

 . 152 - 122م( ص  2019) 20ع  1نشر يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية مج
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؛ حتقيق هـ(  957)ت    امللقب بعمرية  سيمحد الربلُّ أشهاب الدين    /شرح البسملة واحلمدلة
 . محد حممد سالمة، نور علي سعيدأ

 . 269  - 218 م( ص 2018) ،39اإلسالمية، جامعة تكريت، عالعلوم نشر يف جملة 
 

هـ(؛ حتقيق أمحد كرمي إبراهيم،   924زكراي بن حممد األنصاري )ت  شرح البسملة واحلمدلة/  
 صالح علي مضعن. 

 157م( ص    2018هـ،    1439)  19ع  1نشر يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية مج
- 188. 
 

اًث و يـ ه بح ِلم ْن ي ش اءح الذُّكحور   يـ ه بح ِلم نْ يعني على قول هللا: }شرح الصدور فيما   {/  ي ش اءح ِإان 
ديب:   -هـ(؛ حتقيق طه حممد فارس.  798ًنصر الدين حممد بن عبدالدائم ابن بنت امليلق )ت  

 م.  2020هـ،  1441جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، 
 

 -صدام حسني عفتان. التفسري: مجًعا ودراسة/  هـ( ومروايته يف   63عمرو بن شرحبيل )ت  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439بغداد: اجلامعة العراقية، 

 
شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي   /على تفسري البيضاوي  عناية القاضي وكفاية الراضي

 هـ(. 1069)ت 
 م، ...   2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة دمشق، 

 
 بن عبدهللا  حممد حمفوظ  /فودي  بن حممد  عبدهللالشيخ  فتح اخلبري بشرح "مفتاح التفسري" ل

إندونيسيا: مكتبة الرتمسي للرتاث،    -هـ(؛ حتقيق ابن حرجو اجلاوي.  1338)ت    الرتمسي
  م؟ 2020هـ،  1442

 . للسيوطي  "اإلتقان يف علوم القرآن"ا فودي  هباليت نظم    "مفتاح التفسري"ألفية  على  وهو شرح  
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حممد بن علي الشوكاين )ت فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري/  
حالق.  1250 حسن  بن  صبحي  حممد  حتقيق  اجلوزي،    -هـ(؛  ابن  دار  الرايض:  الدمام؛ 
 مج. 10م،  2021هـ،  1443

 
هـ(؛ حتقيق   710)ت  حممود بن مسعود الشريازيقطب الدين  /نآ فتح املنان يف تفسري القر 

 . احرتاس شاكر الكبيسي
 .قريشحتقيق سورة 

 . 98-47 م( ص 2020) 1ج 32ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 
 1443ودراسة جزء منه وحتقيقه يف جامعة جنكري )تشانكري، تشانكريي( كاراتكني برتكيا،  

 م، ...  2021هـ، 
 

هـ(؛   550اتج القراء برهان الدين أبو القاسم حممود بن محزة الكرماين )ت    /لباب التفاسري 
 مج10م،    2021هـ،    1443إستانبول: دار اللباب،    -حتقيق حممد عبداحلليم بع اج وآخرين.

 
رسائل أربع  فيه  القاسم    / جمموع  بن  )ت  حممد  الدين  هـ(  328األنباري  صالح  حتقيق  ؛ 

 م. 2021هـ،  1443مصر: دار الدليل األمني،  -الشامي.
 وهي:

 .رسالة يف شرح معاين الكذب  -
رَانِّ{ -  . مسألة يف قوله تعاىل: }إِّنه َهـَٰذْينِّ َلَساحِّ
َا ًَنظَِّرٌة{مسألة يف قوله تعاىل:  - َرٌة * إِّىَل َرهب ِّ  . }ُوُجوٌه يـَْوَمئٍِّذ ًَنضِّ
 . مسألة يف قوله تعاىل: }َخالِّدِّيَن فِّيَها َما َداَمتِّ السهَماَواُت َواأْلَْرُض إِّاله َما َشاَء َربَُّك{ -
 

 هـ(. 606)ت  الرازي  حممد بن عمر  فخرالدين مفاتيح الغيب/
 م، ...  2019هـ،  1439حتقيقه، أو قسم منه، يف كلية اإلمام األعظم ببغداد، 
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العزيز/   القرآن  تفسري  يف  )ت  الوجيز  الواحدي  أمحد  بن  علي  احلسن   -هـ(.  468أليب 
 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة، 

 م العودة.ومعه حاشية توفيق العزيز على الوجيز يف تفسري القرآن العزيز/ شعبان سلي
 

هـ(؛ حتقيق بداح بن    637مشس الدين أمحد بن اخلليل بن سعادة اخلَُوي ِّي )ت    /ينابيع العلوم 
 عبدهللا السبيعي.

 حتقيق سورة الشرح منه. 
 هـ(. 1442)مجادى اآلخرة  31نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع 

 علوم، ويسمى أيًضا: أقاليم التعاليم. كتاب ينابيع العلوم مجع فيه سبعة 
 

  احلديثة التفاسري 
 ...(هـ  1343 وفيات من)

 

ضمد،    -. بن حممد بن حممد سيدصال  /معانيها وداللتها التفسريية  :آايت سورة الزلزلة
 م.  2020هـ،  1441، مؤسسة روائع إبداعية للنشرالسعودية: 

 
الرايض: جامعة اإلمام،   -حممد نيب مودينوف.  /يف التفسري مجًعا ودراسة  أقوال املعصومي

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442
 هـ(  1381)حممد سلطان بن حممد أورون اخلجندي املعصومي، ت 

 
عم   جزء  تفسري  املن ان:  تفسري كالم  يف  الكالم  شعالن.  /أوجز  حممد  بن  القاهرة:   -نور 

 م.  2021هـ،  1442مفكرون الدولية للنشر، 
 
بريطانيا: مركز    -حياة حممد مكي سقطي.  /الفاحتة والبقرة  مالت املفسرين املهرة يف سوريتأت

 م. 2019هـ،  1441تكوين للدراسات والنشر، 
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إستانبول:   -.حممد بن عبدالرمحن املغراوي /التدبر والبيان يف تفسري القرآن بصحيح السنن
 م. 2021هـ،  1443دار ابب العلم، 

 
 - حممد بن علي بن مجيل املطري.  /التسهيل يف تدبر جزء عم  مع سورة الفاحتة وآية الكرسي

 م. 2021هـ،  1442اليمن: املؤلف، 
 

الرايض: مؤسسة وقف   -عبدالرمحن بن ًنصر الرباك.  /على تفسري اجلاللني  التعليق واإليضاح
 م. 2021هـ،  1442بن ًنصر الرباك،  الشيخ عبدالرمحن

 ص(.  700: سورة الفاحتة، سورة البقرة )1مج
 

تونس: دار سحنون،   -هـ(. 1393حممد الطاهر بن عاشور )ت   /تفسري التحرير والتنوير
 مج. 12م،  2021هـ،  1443

 
وأحكامه وفوائده  األحقاف  جزء  ًنصر    /تفسري  بن  عبدالرمحن  واألحكام  الفوائد  استنبط 

الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،    -.فسر اآلايت عبداحملسن بن عبدالعزيز العسكر؛  الرباك
 . ص 256 م، 2021هـ،  1443

 
هـ؟،    1442،  نرباسالدار    القاهرة:  -نرباس.الفريق البحث بدار    / لألطفال  تفسري جزء عمَّ 

 جـ. 2م،  2021
 

 ص.  88، عادل الغرايين تفسري سورة احلجرات/
 .ه 28/1/1443شبكة األلوكة بتاريخ نشر يف 

 
الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،    -أمحد بن عبدالرمحن القاضي.التفسري العقدي جلزء تبارك/  

 م. 2021هـ،  1443
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  1442اجلزائر: دار الوعي،    -.حمند أوإيدير مشنان  /تفسري خمتارات من آي القرآن الكري

 م.  2021هـ، 
 

 ص.  94حممد حسن عباس،  /تفسري املعوذات
 .ه 6/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
،  دار النفائسعم ان:    -كرمية يوسف أبو شام.  / لبعض سور القرآن الكري  التفسري املقارن

 م. 2021هـ،  1442
 

اجلزائر: دار   -نبيل بن الطيب الصابري.  /عمَّ   الكري: جزءالتفسري امليسَّر ألواخر القرآن  
 م. 2021هـ،  1443الوعي، 

 
آية يف حق املصطفى صلى هللا عليه وسلم أعظم  تفسري  الفريدة يف  رائد سامل    /اجلوهرة 

 م.  2020هـ،  1442املوصل: وأشرقت للطباعة والنشر،  -.شريف
 

 املثاين.درر املعاين يف تفسري السبع 

ضمن: جمموع فيه: الراعي والرعية.../ حممد بن عبدالرمحن السماعيل؛ اعتىن به محود بن  
 م. 2021هـ،  1443السعودية: املؤلف،  -حممد السبيعي.

 
سورة النساء: بث احلياة اإلنسانية والتنظيم اإلهلي احلقوقي هلا ومحاية املستضعفني وخاصة 

  1442الدوحة: دار لوسيل،    -بدالسالم مقبل اجمليدي.ع  /النساء واألطفال من املضطهدين
 م.  2021هـ، 
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 1442القاهرة: دار الكلمة،    -أمحد كايف.  /فاحتة الكتاب معان وأسرار من تفسري أم القرآن
 م.  2021هـ، 
 

لإلسالم/   اجلامعة  املعاين  الشيخ.الفاحتة:  حممد  املعراج،    -علي  دار  هـ،   1442دمشق: 
 م.2021

 
 م؟.  2021هـ،  1443؟،  -حممد علي مندو. /قراءة يف سورة الكهف

 
  2019هـ،    1440القاهرة: دار املقاصد،    - عدًنن َزْرُزور.  /قالئد الِعقيان يف تفسري القرآن

 ص.  620م، 
حيتوي على ترجيحات الطربي من خالل خمتصر ابن صمادح التجييب مع تنقيحات وحتريرات 

 وإضافات من أمهات كتب التفسري.
 

اليم  عن آللئ سورة مري العبداملنعم.  /كسر أصداف  الرايض: دار    - صال بن عبدالرمحن 
 م. 2021هـ،  1443العقيدة، 

 
حممد عبداحلي الكتاين )ت   /{و ِإذ ا قحِرئ  اْلقحْرآنح جملي أسرار الفرقان من قوله سبحانه: }

 هـ(.  1382
هبا   طبع ضمن: اعتىن  الكتاين/  عبداحلي  للشيخ حممد  رسائل  إدريس    ثالث  بن  الدين  نور 

 م. 2021هـ،  1442مراكش: مكتبة املعرفة،  -أبللن.
 

 هـ(.  1433عمر بن حممد اجملدوب )ت  /من قراءة يف سورة الرمحن
ليبيا: جممع ليبيا للدراسات    -طبع مع كتابه: موجز يف عقيدة التوحيد وأثرها يف الفكر واحلياة.

 م. 2020هـ،  1441املتقدمة، 
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؟: دار    -عبدالكرمي توفيق اخلالدي.  /يوميات تفسري: خمتارات من القرآن الكري يف اجلامع
 ص.  270م،  2021هـ،  1442نون، 

 
 التفاسري  خمتصرات

 

مت ام كمال الشاعر، حممود عبدالكرمي مهنا،  تقريب التفسري الكبري لإلمام فخر الدين الرازي/  
 مج. 7م،  2021هـ،  1442دمشق: مؤسسة الرسالة،  -عيسى إبراهيم وادي.

 
الدوحة: مكتبة عبدالعزيز بن خالد بن محد    -حممد بن لطفي الصباغ.هتذيب تفسري اجلاللني/  

 م. 2021هـ،  1442آل اثين، 
 

هـ،    1442الرايض: دار احلضارة،    -عقيل بن سامل الشمري.  /اخلالصة من تفسري الطبي
 م.  2021

 
حممود بن أمحد بن خبتيار الزجناين   لشهاب الدين  /روضة املستنشر خلزانة اإلمام املستنصر

الزقازيق:    -عبداحملسن بن زبن املطريي، فواز بن عقيل اجلهين.حتقيق  هـ(؛    656)ت  الشافعي  
 م.  2021هـ،  1442مركز آايت للبحوث والدراسات؛ الكويت: اجلديد النافع للنشر، 

التنزيل، كشف   ولوامع  التأويل  أيًضا، ومها: جوامع  للمؤلف  لتفسريين كبريين  )تفسري خمتصر 
 نصور( النور خلزانة اإلمام امل

  
التنزيل  معامل  املسمى  البغوي  تفسري  الزيد.  /خمتصر  أمحد  بن  عبدهللا  وتعليق    - اختصار 

 م.  2021هـ،  1442الكويت: شركة دار لطائف للنشر، 
 

 . (هـ 1305)ت  جرجيس القادريحممد بن  /خمتصر جليل من كتاب معامل التنزيل
 ... م،  2018هـ،  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة النيلني، 
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ابن كثري  تفسري  اختصار  بن   /اليسري يف  بن حممد عرفات، حممد  اختصار وحتقيق صالح 
عبداحلميد. فوزي  بن  خالد  الشنقيطي،  القرآنية،    -عبدهللا  للدراسات  تفسري  مركز  الرايض: 

 مج. 2م،  2021هـ،  1442
 

 أخرى  بلغات وتفسريه القرآن معاين ترمجة
 

ملعاين  ا اإلنكليزية  االختالفلرتمجات  مظاهر  يف  دراسة  الكري:  يونس   /القرآن    علي 
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: هال للنشر،  -الدهش.

 
: دراسة   the study quranترمجة وتفسري القرآن الكري ابللغة اإلجنليزية املسمى  

 1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -نبيل شيخ نصار عبدالوهاب.  /حتليلية نقدية مقارنة
 م )دكتوراه(.  2021 هـ،
 

القر  ملعاين  العبية  الرتاجم  نقد  الكريآ دراسات يف  الشيخ جواد  /ن  احللة،    -.علي سداد 
 ص. 136م،  2021هـ،  1442العراق: مؤسسة دار الصادق الثقافية، 

 
الكري القرآن  ترمجة  يف  واملسيحية  اليهودية  أمنوذجً   :املرجعيات  عبدالعزيز   /ااألعالم 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442مراكش: جامعة القاضي عياض،  -خلفاوين.
 

اللغات األخرى نقله إىل  القرآين وإشكالية  إعداد وإشراف بسام بركة، حسام   /املصطلح 
 ص. 344م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -سباط.

األحباث املقدمة إىل املؤمتر الدويل الثاين: ترمجات معاين القرآن الكرمي، الذي نظمه احتاد املرتمجني  
 م.  2019شباط  24و  23العرب يف طرابلس الشام يومي 
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أليب اإلخالص حسن بن عم ار النفحة القدسية يف أحكام قراءة القرآن وكتابته يف الفارسية/  
 حتقيق حممد جاسم ًنصر. هـ(؛ 1069)ت  الشرنباليل

 .246 – 213م( ص  2020هـ،  1441) 47مج 3نشر يف جملة اجلامعة العراقيه ع
 )مجلة من األحباث الفقهية القرآنية، مثل قراءة القرآن بغري العربية، ....(  

 
 عند الفرق علوم القرآن و  التفسري 

 )صنفت كتب للفرق يف موضوعاهتا القرآنية( 

 

احللة:    -.جعفر مسلم عباس  / راؤه التفسريية يف جممع البيان للطبسيآ ائب الكليب و ابن الس 
 م )ماجستري(. 2019هـ،   1440جامعة اببل، 

 
العقدية املباحث  القرآن وأترخيه يف  احللة: جامعة    - الدين املوسوي.  رضا نصر  /أثر علوم 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439اببل، 
 

القر األ للقراءات  اللغوي  األآ ثر  توجيه  اإل نية يف  علماء  عند  الشرعية  محد أ  /ماميةحكام 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439بغداد: اجلامعة املستنصرية،   -.طالب الياسري

 
السعود حممد بن حممد العمادي )ت  أليب  الكري/    الكتابإرشاد العقل السليم إىل مزااي  

بوايلق وآخرين.هـ(  982 الرتكي،    -؛ حتقيق حممد طه  الداينة  هـ،   1443إستانبول: وقف 
 مج. 9م،  2021

 
زينة    /ن الكري والعهد القدي: دراسة حتليلية مقارنةآ سلوب التعبري عن املنتظر بني القر أ

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440الكوفة: جامعة الكوفة،  -.كاظم حافظ
 

بريوت:    -هـ(.  1091أليب الفيض حممد بن مرتضى الكاشاين )ت  األصفى يف تفسري القرآن/  
 م؟  2021هـ،  1442دار احملجة البيضاء، 
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القرآن ملعارف  البيان  اإلبراهيمي.  /أمثل  البيضاء  بريوت:  -علي  احملجة  هـ،   1442،  دار 

 م. )اجلزء الثالثون(. 2021
 

  /مامية يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني مايل عند علماء اإليف كتب األين  آ البحث القر 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440احللة: جامعة اببل،  -. رائد عبد السادة احملمودي 

 
القرآن فقه  من  املدرسي  /بينات  تقي  البيضاء  بريوت:  -.حممد  احملجة  هـ،   1442،  دار 

 .م2021
 . سورة احلج :استنباط السنن اإلهلية من آايت الذكر احلكيمدراسة قرآنية تعتمد 

 )وهكذا سور أخرى( 
 

 م.  2021هـ،    1442بريوت: دار احملجة البيضاء،    -مسري خضرة.أتمالت يف آايت قرآنية/  
 
القر أت النص  العصر احلديثآ ويل  املتطرفة يف  حازم عبداللطيف عبد   /ين عند اجلماعات 

 م )ماجستري(.   2018هـ،  1439البصرة: جامعة البصرة،  -.الرضا
 

كربالء:    -حتقيق إقبال وايف جنم.  / هـ(  4تفسري ابن حج ام حممد بن العباس بن علي )ق  
 م. 2016هـ،  1437العتبة احلسينية، 

 
 -.اجليزاين  عفاف كاظم  /هل البيت عليهم السالمأن الكري عند  آ التفسري االنتزاعي من القر 

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

البصرة:    -.نزار املنصوري البصريمجع وحتقيق    / هـ(  139تفسري الربيع بن أنس البصري )ت  
 ص. 368م،  2019هـ،  1440العتبة العباسية، 
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 )اتبعي، حديثه يف السنن األربعة، وذكر ابن معني أنه كان يتشيع فيفرط( 
 

يف   القرآينالتكثيف  تفسريية:  النص  عبد  /دراسة  حسني  سهاد  جامعة    -.الرضا  الكوفة: 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439الكوفة، 

 
 1287  )ت بعد  حممود بن حممد العلوي الفاطمي احلسين  /ن يف علوم الفرقانآ جواهر القر 

 )ماجستري(.م  2019هـ،  1440كربالء: جامعة كربالء،  -.نصري علي موسى حتقيق؛ هـ(
 

ـ(/  ه  691ت  )   البيضاويري ى تفس لع  ـ(ه  1030ت  )ي  لحاشية الشيخ هباء الدين العام
العويدي. طالب  حممد  وسام  وحتقيق  اببل،    - دراسة  جامعة  م   2018هـ،    1439احللة: 

 )ماجستري(. 
 

كربالء: جامعة كربالء،    -مروة خضري الغزايل.  / احلجاج يف القرآن الكري: السور القصار مثااًل 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441

 
هـ،  1441، مجعية الرتاث  غرداية، اجلزائر: - حدبون.  صال بن ابمحد حياة مع القرآن/ 

 م.  2020
 

 1439احللة: جامعة اببل،    -.أمحد رحيم الزاملي  /الدالالت السياسية يف القصص القرآين
 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 

ن الكري  آ صلوات هللا وسالمه عليه واجتاهاهتا السياسية يف كتاب تفسري القر  الرسول دولة 
كربالء: جامعة كربالء،    -.خضري عباس اجلبوري   /هـ(: دراسة اترخيية  127لعطية العويف )ت  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440
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التاريخ   ذلك الكتاب:  القرآن كما    : وحي يوحى، وقرآن يتنزل  : جتليات أخطر رسالة يف 
 2020هـ،    1441سلطنة ُعمان: رؤى،    -سامل بن سعيد البوسعيدي.  أحببته، كما فهمته/ 

 ص.  260م، 
 

هـ،  1442بريوت: دار احملجة البيضاء،  -.خليفة عبيد الكلباين العماين /الشيعة والقرآن
 م؟  2021

 
ميثم  ا/  منوذجً أ عليه السالم يف مروايت املفسرين من املوايل: الصحابة    مام علي  صورة اإل

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440كربالء: جامعة كربالء،   -عبيد الطائي.

 
 م؟  2021هـ،   1442بريوت: دار احملجة البيضاء،  -عامل سبيط النيلي.الطب القرآين/ 

 
كربالء: العتبة احلسينية،    -عيسى أمحد قاسم.  /الكري عبادة هللا وعبادة الطاغوت يف القرآن  

 ص.  78م،  2017هـ،  1438
 

للطباطبائي  امليزان  تفسري  يف  الرتجيح  عطية.هـ(/    1402)ت    علل  عبدالعزيز    - عمرو 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية، 

 
تفسري كتاب هللا   األمثل يف  القرآين يف  التعبري  للشريازيعلل  فال حزام.  / املنزل   -منال 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439،  جامعة ذي قارالناصرية: 
 

اإل عند  القرآن  الصادق علوم  جبار كاظم  / مام  العصامي،   -.ستار  اثئر  مؤسسة  بغداد: 
 ص.  274م،  2020هـ،  1441
  



90 
 

مجع    (/هـ  1386)ت  علوم القرآن يف خمطوطات السيد هبة الدين احلسيين الشهرستاين  
 ص552م،    2017هـ،    1439كربالء: مركز تراث كربالء،    -.عماد الكاظمي  ودراسة وحتقيق

 
القرآن ا علوم  يف  الثقلني/    لفرقان  منهج  ضوء  الدين.يف  مجال  العتبة    -مرتضى  كربالء: 

 ص. 268م،  2018هـ،  1440احلسينية، 
 

  2019هـ،    1440كربالء: العتبة احلسينية،    -أجمد حامد الفتالوي.  /فضائل السور القرآنية
 ص.  67م، 
 

القاهرة:   -عدًنن َزْرُزور.  /قالئد الِعقيان يف احلاكم اجلحش عي ومنهج املعتزلة يف تفسري القرآن
 م.  2019هـ،  1440دار املقاصد، 

 
عمر حممد عبد    /كتاب فقه القرآن للراوندي الشيعي يف ميزان أهل السنة: دراسة نقدية

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -اخلري.
 

دار    بريوت:  -.فاضل الصفار  /ما يقوله القرآن يف سورة يس من مفردات ولطائف وتعاليم
 م. )أكثر من جزء(.  2021هـ،  1443، احملجة البيضاء

 
التفسري  علم  يف  الثعاليب  /حماضرات  أبيها،    -احلسين.  حممود  أم  مؤسسة  العراق:  ميسان، 

 ص.  199م،  2021هـ،  1443
 

عل يف  القرآن/  حماضرات  الثعاليبوم  أبيها،    -احلسين.  حممود  أم  مؤسسة  العراق:  ميسان، 
 ص.  199م،  2021هـ،  1443
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هـ،    1442،  دار روافد  بريوت:  -.حيدر حب هللا  /ىل الوحي وبشرية اللفظ القرآينإمدخل  
 م.  2021

 )املؤلف شيعي حداثي( 
 

منسوب إىل جعفر بن حممد الصادق    / منافع القرآن العظيم: كتاب فيه خواص القرآن العظيم
م،  2019هـ،    1440كربالء: العتبة احلسينية،    -هـ(؛ حتقيق علي موسى الكعيب. 148)ت  
 ص. 120

 
األ تفسريه  املنهج  يف  البحراين  عند  املسعودي  /" البهان"ثري  مدلول  جلوب   - .يسرى 
  2020هـ،    1441،  العراق: كلية الكوت اجلامعة، مركز البحوث والدراسات والنشرالكوت،  

 ص.  266م، 
 

الكري القرآن  العظيم يف تفسري  هـ(؛   1232حممد عبدالنيب اخلراساين احلائري )ت    /النبأ 
 مج.  3م،  2017هـ،  1438كربالء: العتبة احلسينية،   -حتقيق عادل عبداجلبار الشاطي.

 
احللة:    -علي حممد نور.  / ـ(ه  460ت  ) نقد املقارابت التداولية يف تفسري التبيان للطوسي  

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

 املفسرون 
 

هـ،   1443الرايض: العبيكان للنشر،    -سامي بن عبدهللا املْغُلوث.أطلس أعالم املفسرين/  
 م.  2021

 
املوصل: دار نون    -.رايض هاشم هادي احلسين  /سباب النزولأعالم يف مصنفات  تراجم األ

 ص.  475م،  2021هـ،  1442للنشر، 
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 وأنواعها ودراسات فيها  القراءات

 

هـ(؛   1214الفاسي )ت  أليب عبدهللا حممد بن عبدالسالم    /إبراز الضمري من أسرار التصدير
شهاب(. )يوسف  الشهب  يوسف  والدراسات   -حتقيق  للبحوث  إحكام  مركز  ]القاهرة[: 

 م.  2021هـ،  1442القرآنية: املكتبة اخلريية، 
 يليه: إمتام إبراز الضمري/ للمؤلف نفسه. 

 كتاابن يف ذكر األوجه األدائية املقدمة يف خالفيات القراء السبعة وتعليلها.
 

الرايض: املؤلف،    -.علي تقي  /ية ابلفروق املتبعة املرعية حلفص من طريق الشاطبيةإحتاف الب 
 ص.  34م،  2021هـ،  1442

 هـ.  27/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

بدر إحتاف فضالء األمة احملمدية ببيان مجع القراءات السبع من طريق التيسري والشاطبية/  
الرايض:    -هـ(؛ حتقيق إهلام بنت إبراهيم احلميدان.   1170الدين حسن بن علي املدابغي )ت  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443جامعة اإلمام، 
 من أول الكتاب إىل آخر سورة النحل. 

البياًنت   مع  السنبل،  عبدهللا  بنت  ابتهاج  الناس/ حتقيق  هناية سورة  إىل  اإلسراء  ومن سورة 
 ا.األخرى نفسه

 
حممد بن موسى آل نصر اختيارات اإلمام أب عبيد القاسم بن سالم ومنهجه يف القراءة/  

 م.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -هـ(. 1439)ت 
 جامعة القرآن الكرمي أبم درمان.  – األصل: رسالة دكتوراه 
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  169)ت    قراءة اإلمام انفع املدينيف  هـ(    444)ت  اختيارات اإلمام أب عمرو الداين  
إربد: ركاز    -. رسارسخالد    هـ( من خالل جامع البيان يف القراءات السبع: مجًعا ودراسة/

 م. 2021هـ،  1442للنشر، 
 

هـ( من كتابه اإلرشاد يف القراءات عن    389اختيارات اإلمام عبداملنعم بن غلبون )ت  
هـ،   1442الرايض: جامعة اإلمام،    -الغنام.  عاصم بن سعداألئمة السبعة: مجًعا ودراسة/  

 م )دكتوراه(.  2021
 

بكر    كواييت أبو  /مجًعا ودراسة  :استدراكات ابن اجلزري يف النشر على شروح الشاطبية
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.سرييكي

 
على   النشر  يف  اجلزري  ابن  اإلمام  والعقيلة: مجًعا  استدراكات  احلرز  الشاطيب يف  اإلمام 

عبدالرؤول.  /ودراسة اإلسالمية،    -كامل  اجلامعة  املنورة:  م   2021هـ،    1442املدينة 
 )ماجستري(.  

 
 أسرار تنوع القراءات: دراسة حتليلية.

 م، ...  2021هـ،  1443دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

أصول القراءة القرآنية وموقف النحاة من قراءة حفص بن سليمان: دراسة يف ضوء اتريخ  
القراء/   النحوي عند  والتوجيه  مريان.القرآن  فخري  الصادق    -حيدر  دار  مؤسسة  احللة: 

 ص.  224م،  2021هـ،  1442، الثقافية
 

القاهرة:   -.علي حممد الضباع؛ حتقيق وليد رجب عجمي   /اإلضاءة يف بيان أصول القراءة
 م.   2021هـ،  1442مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، 
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عبدالوهاب إظهار األسرار يف شرح غاية االختصار يف أصول قراءة أب عمرو بن عمار/ 
 هـ(. 768بن أمحد بن وهبان املزين )ت 

 م، ...   2021هـ،  1442حتقيقه يف جامعة جدة، 
 

أليب حممد عبدهللا بن علي سبط  اإلجياز يف قراءة األئمة السبعة ابلعراق والشام واحلجاز/  
إستانبول: دار الغواثين،    -هـ(؛ حتقيق أمين رشدي سويد.  541اخلياط البغدادي املقرئ )ت  

 م. 2021هـ،  1442
 

ا قراءة  بن آجروم  /مام انفعإلالبارع يف  بن حممد  هـ(؛ حتقيق عبدالفتاح    723)ت    حممد 
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -الفريسي.

 
أليب زيد عبدالرمحن بن حممد القصري، املعروف    /بذل العلم والود  يف شرح تفصيل الع قد

هـ،   1442القاهرة: دار الكلمة،    -هـ(؛ حتقيق اهلامشي بن عدي احلو ات.  964ابخلب از )ت  
 م.  2021

 هـ(  919  ، ت البن غازي  ،تفصيل عقد الدرر يف طرق ًنفعيف القراءات:  ظومةشرح من)
 

أمحد عيسى املعصراوي، البشرى يف القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة/  
يلة. الدسوقي َكحِّ ابن كثري،    -حممد  دار  بريوت:  مج    3م،    2021هـ،    1442دمشق؛ 

 ص(.  3800)
  

املنصوري بتحريرات  املعروف  والرواايت،  الطرق  )ت    /حترير  املنصوري  سليمان  بن  علي 
هـ،    1442القاهرة: مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،    -هـ(؛ حتقيق خالد حسن أبو اجلود.  1134
 م.  2021

 مالت الطيبة. وملحق به للمؤلف: منظومة حل جم
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البليدة، اجلزائر: دار اإلمام مالك،   -حممد حيىي شريف.  /التحرير املنري على كتاب التيسري 
 م؟  2021هـ،  1442

 )منظومة يف حترير "التيسري يف القراءات السبع" أليب عمرو الداين( 
 

وتقييده   تبينه جممالهتا  مع  النشر  طيبة  طريق  من  العشر  للقراءات  اجلزري  ابن  حتريرات 
 م.  2021هـ،  1442الرايض: مكتبة الرشد،  -علي بن سعد الغامدي. /امطلقاهت

 . مطلع الفجر  :ه للمؤلف نفسهنظم هيلي
 

 . التَّأويل لإلمام البيضاويحتقيق القراءات القرآنية الواردة يف تفسري أنوار التَّنزيل وأسرار 
 م، ...  2020هـ؟،  1442اجلامعة اإلسالمية بغزة،  حتقيقها يف

 
حتقيق   ؛هـ(  729)ت بعد    املقرىء  براهيم القزويينإقاسم بن    /شرح القصيدة  ترمجة اجلريدة يف 

  1439طنطا: جامعة األزهر،    -ي خاموشوف منهاج الدين.ودراسة مع ترمجة النص الفارس
 م )ماجستري(. 2018هـ، 

 )يف القراءات( 
 

  -إبراهيم اهلاليل.  / البن اجلزري  "النشر"نية يف كتاب  آ التصحيح والتضعيف للقراءات القر 
 ص.   248م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم، 

 
 يهواز احلسن بن على األ يعل  أليب /هل العراق أالتفرد واالتفاق بني احلجازيني والشاميني و 

 .هـ( 446)ت 
 م، ... 2017هـ،  1438ه يف جامعة األزهر بطنطا، وحتقيق تهدراس

 
 م 2021هـ؟،    1442القاهرة: مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،    -إيهاب فكري.  /تقريب الشاطبية
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تونس: دار ابن    - العريب.أسامة بن    /تنبيه املهرة بذكر املقدَّم أداء للثالثة املتممني للعشرة
 م. 2021هـ،  1442عرفة، 

 
عبدهللا  توجيه القراءات عند الراغب األصفهاين من خالل تفسريه: دراسة نظرية تطبيقية/  

 م )ماجستري(. 2021هـ،   1442بريدة: جامعة القصيم،   -عمر بدهارجو.
 

القر   هتوجي مقارنة يف ضوء سورة آ القراءات  دراسة  والشوكاين:  القرطيب  تفسريي  بني  نية 
)آ البقرة   يوسف حجو  /( 141  -  1ية  اجلامعة اإلسالمية،    - .ميسرة  هـ؟،   1442غزة: 
 )ماجستري(. م. 2020

 
  - رمحة حنش عطية العمري.  /توجيه القراءات القرآنية السبع بني اختالف املعىن واتفاقه

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، 
 

نبيل    /دراسة تطبيقة حتليليةي:  وجه التغاير السبعة عند ابن اجلزر أضوء    توجيه املتواتر يف 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439طنطا: جامعة األزهر،  -أمحد طرمم.

 
أليب احلسن علي بن حممد اخلياط البغدادي اجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش/  

)ت   سويد.  452املقرئ  رشدي  أمين  حتقيق  الغواثين،    - هـ(؛  دار  هـ،   1442إستانبول: 
 م.2021

 
طنطا: جامعة   -ًنصر رزق عبدالفتاح.  /ا ومناقشةعرضً :  القراءات  يف   يمام السيوطجهود اإل
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
  /دراسة وصفية اترخيية نقديةي:  القرن التاسع اهلجر   التأليف يف   جهود علماء القراءات يف 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439طنطا: جامعة األزهر،  -حممود حممد حليمة.
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  / نقديةدراسة وصفية اترخيية  ي:  القرن الثامن اهلجر   التأليف يف   جهود علماء القراءات يف 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -مصطفى مصطفى احللوس. 

 
ي:  خر القرن السادس اهلجر آ ىل  إالتأليف من القرن اخلامس    اء القراءات يف جهود علم

اترخيية وصفية  سليمان.  /دراسة  األزهر،    -دومبيا  جامعة  م   2017هـ،    1438طنطا: 
 )ماجستري(. 

 
:  خر القرن الرابع عشرآ ىل  إ  يالتأليف من القرن العاشر اهلجر   جهود علماء القراءات يف 

  2018هـ،    1439طنطا: جامعة األزهر،    -منتصر أمحد عمر.  /دراسة وصفية اترخيية نقدية
 م )دكتوراه(. 

 
  377الفارسي )ت    خصائص القراءة والرسم يف كتاب "احلجة للقراء السبعة" ألب علي

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442مراكش: جامعة القاضي عياض،  -النعناعي. لوبنةهـ(/ 
 

املال  السبعة  قراءة  بن وهبان )ت    /الدر احلال يف  بن أمحد  هـ(؛ دراسة    768عبدالوهاب 
ابتهاج بنت يوسف هوساوي. م   2021هـ،    1443جدة: جامعة جدة،    -وحتقيق وشرح 

 )ماجستري(. 
 خطوط. من أول سورة املائدة إىل آخر امل

 
 ص.  88، عادل الغرايين /دراسات يف علم القراءات 

 .ه 1/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

مبارك منصور    /اا وتوجيهً رسالة يف أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية مجعً 
 ص.   108م،  2020هـ،  1442، اتريخ املقدمة الضبييب
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 هـ.  27/10/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

نظم وشرح وليد رجب    /رايض األحبة يف رواية شعبة: شرح نظم كمال األحهبة إىل رواية شعبة
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،  -عجمي.

  22يف اخلالف بني شعبة وحفص من الشاطبية، به جياز من قرأ حلفص برواية شعبة، األصول  
 بيًتا.  86بيًتا والفرش 

 ومعه له: شرح نظم ما يراعى حلفص من طريق الشاطبية.  
 

هـ(؛   1277حممد بن عثمان الطويسي )ت بعد    /زينة املواسم يف رواية حفص عن عاصم
 م 2021هـ،  1443املنصورة: دار ابن عباس،  -ضبطه وعلق عليه عبدالرازق حممد البكري.

التجو  جهة  من  املبتدئني  على  املشكالت  بيان  بن يليه:  حسني  للمال  املبني/  القرآن  يف  يد 
 هـ(.  1084إسكندر الرومي احلنفي )ت 

 
شهاب الدين أبو العباس أمحد بن ربيعة بن علوان الدمشقي    /شرح حرز األماين ووجه التهاين

 هـ(. 803)ت 
 م، ...  2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة جدة، 

 
  - .أمري املالكيبن  علي    من طريق الشاطبية/  شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون

 1443دراسات )مفاد(،  إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس: مركز فاطمة الفهرية لألحباث وال
 م.  2021هـ، 

 شرح ميسر ألصول رواية قالون مع االستعانة ابملخططات اهلرمية واجلداول.
 

  ، املعروف بفتح املعطي وغنية املحقري يف شرح مقدمة ورش املصري/ شرح منت رسالة ورش
]سامراء[: راتج    -.زينب حممد عباس السامرائي؛ حتقيق  (ـه  1313)ت    حممد بن أمحد املتويل

 ص.  538م،  2018هـ،  1439للنشر، 
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املنصورة: دار ابن    -ضبط وشرح أمحد إمساعيل آل عبداللطيف.  / شرح منظومة رواية شعبة

 م. 2021هـ،  1443عباس، 
 هـ( 1382)صاحب املنظومة عثمان بن سليمان مراد، ت 

 
رشا بنت عبدالسالم   /ظاهرة اإلتباع ؤاثرها يف توجيه القراءات األربعة عشر أصواًل وفرشا

 م.  2021هـ،  1442منيسوات: دار اجلامعة اإلسالمية للنشر،  -فايد.
 . جلامعة اإلسالمية مبنيسواتا -رسالة علمية  :صلاأل
 

أليب عبدهللا حممد بن عبدالسالم   /املواسي أبسانيد قراءة حممد بن عبدالسالم الفاسيعجالة  
]القاهرة[: مركز إحكام    -هـ(؛ حتقيق يوسف الشهب )يوسف شهاب(.  1214الفاسي )ت  

 م.  2021هـ،  1442للبحوث والدراسات القرآنية: املكتبة اخلريية، 
 وبذيلها: 

 السالم الفاسي. منظومة يف أسانيد قراءة حممد بن عبد -

تقييد يف أسانيد السبع مبضمهن التيسري واحلرز والثالث مبضمهن التحبري والعشر النافعية  -
 )العشر الصغري( مبضمهن التعريف والتفصيل.

 إجازة يف القراءات السبع. -
 

 - حممد بن جاسم اجلاسم.  /نشأة القراءات القرآنية  ر ملسريةعرض ميسَّ :  على سبعة أحرف
 م.  2021هـ،  1442، دار الروافد الثقافية  بريوت:

 
مصطفى بن علي امليهي األمحدي الشافعي  فتح الكري الرمحن يف حترير بعض أوجه القرآن/  

بعد   بنت حممد كنسارة.  1229)ت  بشرى  القرى،   -هـ(؛ حتقيق  أم  املكرمة: جامعة  مكة 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442
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اإل عند  القراء  )فرشيات  اجلصاص  يف كتاب    370ت  مام  القرآن"أهـ(  مجعاً   ":حكام 
 م )ماجستري(.   2020هـ،  1442تكريت: جامعة تكريت،  -.شامل مجيل خلف /ودراسة

 
امللقب   ،يب عبدهللا ويل الدين بن مصطفى القسطنطيين احلنفيأل  /الفرقان يف قراءات القرآن

 .هـ( 1151جبار هللا الرومي )ت 
 م، ... 2021هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
املتواترة العشر  القراءات  يف  االختالف  على  املرتتبة  املتناثرة  وإعداد حممد   /الفوائد  مجع 

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،  -عبداهلادي.
 

طنطا: جامعة    -حممد عبداملعبود األعصر.ي/  عشر اهلجر   القرن الثاين  القراء والقراءات يف 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
النيسابوري تفسري  يف  الشاذة  واللغة   (ـه  827)ت    القراءات  التفسري  على  وأثرها 

هـ،   1441املنوفية: جامعة املنوفية،    -أمحد طايع أمحد.   /: دراسة نظرية تطبيقيةواألحكام
 م )ماجستري(. 2020

 هـ(850)نظام الدين احلسن بن حممد النيسابوري يف سنة وفاته اختالف، وقد وردت أيًضا سنة  
 

 .القراءات الشاذة املروية عن عكرمة موىل ابن عباس 
 م.  2021هـ،  1442دراسته يف جامعة امللك سعود ابلرايض، 

 
 .ا وحتلياًل مجعً : القراءات الشاذة املروية عن القراء العشرة

 م، ...  2017هـ،  1438دراسته يف جامعة األزهر بطنطا، 
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والتعريف التنكري  بني  القرآنية  املشهداين  /القراءات  إمساعيل  الدين   ،حممد  جنم  شرمني 
 ص.  272م،  2021هـ،  1443املوصل: دار وأشرقت،  -.لريكاينا

  
بغداد:    -لواء حممد مشس الدين حممد.  / دراسة حتليلية:  القراءات القرآنية يف تفسري احلداد

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439، كلية اإلمام األعظم
 

البخاري: مجًعا وحتقيًقا   التفسري من صحيح  القرآنية يف كتاب  هيفاء    /ودراسةالقراءات 
 )دكتوراه(.  م. 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  - .عبدالرؤوف رضوان

 
طنطا: جامعة األزهر،   - .عثمان بن احلاج حامد جاورا  /مشاهد القيامة  القراءات ودالالهتا يف 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440
 

أليب القاسم أمحد بن جعفر الغافقي، املعروف اببن األبزاري    /قراءة ابن عامر إمام أهل الشام
ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،    -هـ(؛ حتقيق أسامة بن عبدالوهاب احلياين.  569)ت  

 م. 2021هـ،  1442
 

ًندر  من رواييت أب احلارث والدوري من طرقي الشاطبية والطيبة/    قراءة االمام الكسائي
 م.  2020هـ،  1441ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، عم   -العنبتاوي.

 
هـ(؛   1343حممد بن حممد هاليل األبياري )ت    /القول املِبني املستِقر بشرح منحة محويل الِب  

الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي تعليم القرآن الكرمي   -حتقيق عبدالرمحن بن مقبل األسلمي.
  م. 2021هـ،  1442وإقرائه، 

 اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.  -األصل: رسالة ماجستري 
منظومة ذكر فيها   ،مِّنحة ُمويل الربِّ ِّ فيما زاده كتاب النشر للقراء العشرة على الشاطبية والدرة

 . زايدات الطيبة على الشاطبية والدرة
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عبدالواحد الصمدي، د. ت،  نظم  /القول املشرق يف اخلحلف بني أصبهاين املشرق واملغرب

 بيًتا.  50ص،  6
 

أليب الكرم املبارك بن احلسن الشهرزوري )ت  املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر/  
هـ،   1442القاهرة: مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،    -خالد حسن أبو اجلود.هـ(؛ حتقيق    550

 م.  2021
 

 م2021هـ،    1442فكرون الدولية للنشر،  القاهرة: م  - خالد حسن أبو اجلود.  /مفردة يعقوب
 

أليب زيد عبدالرمحن   /املقاصد النامية يف شرح الدالية املوضوعة يف حتقيق اهلمز حلمزة وهشام
أبو ظيب: مكتبة   - هـ(؛ حتقيق إمساعيل عودة عياش. 1179بن إدريس املنجرة اإلدريسي )ت 

 م. 2021هـ،  1442الصفاء، 
 

زين الدين أبو احلسن علي بن أيب حممد الديواين الواسطي    /املقامة الواسطية املغايرة للحريرية
 م. 2021هـ،  1443لقاهرة: دار طغراء، ا -هـ(؛ حتقيق حممد بن رجب اخلويل. 743)ت 

 )يف القراءات القرآنية(
 

  / املقدم من أوجه األداء عند اإلمام الصفاقسي يف كتابه غيث النفع يف القراءات السبع 
 م. 2021هـ،  1442املوصل: دار وأشرقت،   -. عمر خليل محدون اهلامشي

الشاذة يف كتابه غيث النفع يف القراءات : منهج اإلمام الصفاقسي يف عرض القراءات  له   يليه
 .السبع

 
؛ (ـه  1199)ت  حسن السمنودي  حممد بن    مقدمة يف رواية حفص عن عاصم الكويف/ 

 ص276م،    2018هـ،    1439]سامراء[: راتج للنشر،    -.زينب حممد عباس السامرائيحتقيق  
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طنطا:    -حممد أمحد حممد إمساعيل.  /عرض وحتليل:  القراءات العشر  صول النشر يف أمناهج  

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
 

فاس: جامعة القرويني، معهد حممد   -املهدي مدعن.مناهج التصنيف يف اجلمع القرائي/  
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442 السادس للقراءات والدراسات القرآنية،

 
طنطا: جامعة األزهر،    -مجعة محادة علي.  /مقارنةدراسة وصفية  :  مناهج شراح الدرة املضية 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
 

طنطا: جامعة األزهر،   -بالل أمني أبو زيد.  /دراسة وصفية حتليلية:  مناهج شراح طيبة النشر
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
املنري  السِ راج  تفسريه  يف  القرآنية  القراءات  يف  الشربيين  اخلطيب  خالد    /منهج  حممد 

 م. )رسالة جامعية(.  2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.الشقاقي
 

من خالل تفسريه "حدائق    منهج الشيخ حممد األمني اهلرري يف عرض القراءات القرآنية
 1441املنيا: جامعة املنيا،    -رمضان حممد إبراهيم.الروح والرُيان يف رواب علوم القرآن"/  

 ص )ماجستري(. 329م،  2020هـ، 
 

الشريف/   عبداجمليد  إشراف  حتت  الذي  وقراءاته"  "املصحف  بن  نقد كتاب  أمني  حممد 
 م.  2021هـ،  1442تونس: دار املازري،  -مصطفى العوين.

م، وكانت بعنوان: القراءات   2020هـ،    1441جامعة الزيتونة،    -األصل: رسالة ماجستري  
 نقدية. يف كتاب "املصحف وقراءاته": دراسة 
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ت بعد )حممود بن محزه بن نصر الكرماين    لتاج القراء  /النهاية يف شرح الغاية يف القراءات
، لدراسات القرآنيةلمركز تفسري  الرايض:    -.دراسة وحتقيق حسني خلف صال احللوهـ(؛    535

 م. 2021هـ،  1442
 هـ(. 381ت )بن مهران " الالغاية يف القراءات العشر"شرح لكتاب 

 
 السبعة األحرف

 

مصر: دار الدليل األمني،   -صال حممد املصري.  /األحرف السبعة اليت أحنِزل القرآن عليها
 م. 2021هـ،  1443

 
 والتالوة والتحفيظ التجويد

 )يشمل تعليم القرآن الكري( 

 

قراءة   أحكام  يف  األعرجي.  / القرآنأربعون حديثاً  احلسينية،    -بدري عباس  العتبة  كربالء: 
 ص.  24م،  2019هـ،  1440

 
الكري  للقرآن  والفنية  الشرعية  القراءة  األعرجي.  /أصول  عباس  العتبة    -بدري  كربالء: 

 ص. 128م،  2020هـ،  1441احلسينية، 
 

هـ(؛   835اجلزري )ت حنو  بن  أمحد بن حممد    /اإلعالم يف أحكام اإلدغام: نظًما وشرًحا
 حتقيق حممد أمحد برهجي.

 هـ(. 1438 مجادى اآلخرة) 23نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع 
 

دمشق؛ إستانبول: دار الغواثين،    -هدية مصطفى الركيب.  /أمرح وأستفيد مع تسايل التجويد
 ص(.  380جـ ) 3م،  2020هـ،  1441
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  7عبدالكرمي بن عبدالباري الصعيدي )ق  /بغية املريد امللخَّص يف معرفة اإلتقان والتجويد 
 1443الرايض: مكتبة الرشد،  -هـ(؛ حتقيق غامن ق دُّوري احلمد. 656هـ. تويف والده عام 

 م.  2021هـ، 
 

حممود  التأصيل والتقعيد ألقسام الوقف واالبتداء ومعايريه ومراتبه يف تالوة القرآن اجمليد/  
روزن. اخلريية،    -عبداجلليل  املكتبة  القرآنية:  والدراسات  للبحوث  إحكام  مركز  ]القاهرة[: 

 م. 2021هـ،  1442
 

الدين أبو مشس    /جتويد النشر: وهو مباحث التجويد يف كتاب النشر يف القراءات العشر
كركوك:    -هـ(؛ حتقيق عمر أيشام نصرت الرتكماين.  832اخلري حممد بن حممد بن اجلزري )ت  
 م. 2021هـ،  1443مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
العراق؟: دار   -.احلمودي ه حممد صفاء طاألخطاء/ حتفة القراء يف رعاية احلروف وبيان  

 ص.  182م،  2021هـ،  1442نون، 
 

الدولية للنشر،    -سلمان بن عمر السنيدي.  / تدارس القرآن هـ،   1442القاهرة: مفكرون 
 م.  2021

 
  1090مهذب الدين أمحد بن عبدالرضا البصري )ت بعد    /التنضيدية يف املسائل التجويدية

 م )ماجستري(.  2018هـ،    1439بغداد: اجلامعة املستنصرية،    -حتقيق علي حسني رسن.هـ(؛  
 

التجويد/   علم  يف  الفريد  على  والتسديد  )ت  التوفيق  احلنفي  العنايب  بن  حممد  بن  حممد 
 هـ(.1267

 م، ... 2021هـ،  1442ينة املنورة، دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملد 
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املوصل:   -.ندى سامل عبدالرمحن  /جهود األستاذ الدكتور غامن قدوري احلمد يف علم التجويد
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة املوصل، 

 
  1440اجلزائر: مؤسسة األصالة للنشر،    -.عمر نقيب  /حفظ القرآن الكري يف ستة أشهر

 ص. 52 م، 2019هـ، 
 

 - .حليببنت عبدالرمحن أميمة  حتقيق  أمحد بن علي املغين؛ /الدرج السليم حلفظ الدر اليتيم
   م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
بغداد: ماشكي للطباعة والنشر،   -.جاسم حممد احملراب   /رة ألحكام التجويدالدروس امليسَّ 

 ص.  163م،  2020هـ،  1441
 

هـ( يف حكم االبتداء ببعض مجل الدعاء يف   856رسالة اإلمام حممد بن علي القرايف )ت  
 حتقيق حممد إبراهيم سيف.  القرآن الكري/ 

 هـ(.1443)صفر  198نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية، املدينة املنورة ع
 

املد   يف  القراءة  رسالة  يف  والتخليط  والرتكيب  القاضي    /والوقف  بن  عبدالرمحن  زيد  أليب 
 هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن احلسني اإلمساعيلي.  1086املكناسي )ت 

 هـ(.  1441)مجادى اآلخرة   29يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع  ت نشر 
 

قاليل،    -علي بن حسن الُعريفي.رفع املالم عن قراءة األانم وعلى رأسهم األئمة األعالم/  
 م. 2021هـ،  1443البحرين: مكتبة أهل احلديث، 

دراسة أثرية علمية منهجية يف بيان اللحن املؤث ر واملعيب عند تالوة القرآن وبيان أن التجويد  
 الواجب هو جتويده من اللحن اجللي. 
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أمحد حممد جاد هللا؛ تقدمي أمين للجمزوري/    حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن شرح  
 ص. 80م،  2021هـ،  1442إستانبول: دار الغواثين،  -رشدي سويد.

 
هـ(؛ حتقيق عبداجمليد   1131علي بن أمحد التدمري )ت    /شرح منت امليدانية يف علم التجويد

 ص.   72م،  2021هـ،  1442ر الغواثين، إستانبول: دا -حممد أمني عمر أوغلو.
 

قد  ؛ حتقيق فر هـ(  673حممد بن علي بن موسى احمللي )ت    /نآ شرح خمتصر لظاءات القر 
 . مهدي صال 

يب أل  الذي شرح كتاب الظاءات   ،شرح أيب طاهر إمساعيل بن زايدة هللا التجييببه  ختصر  )ا
 ( محد بن عمار املقرئأالعباس 
 . 798  - 788 م( ص 2020) 48، جامعة اببل عالرتبية األساسيةجملة كلية نشر يف 

 
امليدانية   التجويد)شرح  علم  )ت    /(يف  التدمري  أمحد  بن  حتقيق    1131علي  حممد هـ(؛ 

 . عبداإلله حممد شريف
 .  1006 – 973 م( ص 2021هـ،  1442) 66ع من رأى جملة سر  نشر يف 

 
 / دراسة وصفية نقدية:  مصر  نية يف آ والقراءات القر ن الكري  آ قراء القر الطرق املعاصرة إل

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -حممد رمضان شوقي.
 

بن  عبدالرمحن  زيد  ألب  العلوم"  مبادئ  يف  "األقنوم  من كتاب  واالبتداء  الوقف  علم 
رحيم بن قابل النص وضبط أبياته وشرحها علي عبدالهـ(/    1096عبدالقادر الفاسي )ت  

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصال،  -خي ال.
 



108 
 

حممد أبو الصفا بن إبراهيم احلنفي الدمشقي؛ صححه وعلق عليه فتح اجمليد يف علم التجويد/  
هـ،   1442بريوت: دار املقتبس،    -هـ(.  1346عبدالقادر بن أمحد بن بدران الدومي )ت  

 م.  2021
 

يلة.  /فقه أحكام التجويد هـ،    1441دمشق؛ إستانبول: دار الغواثين،    -حممد الدسوقي َكحِّ
 ص. 288م،  2020

 
  1314)ت  ن ايلوشة التونسي  بفخرالدين حممد بن علي    /الفوائد املفهمة يف شرح املقدمة

احلسين.  هـ(؛ اخلطيب  عبدالقادر  تونس  -حتقيق  مكتبة  املالكية:  دار  هـ،   1442،  تونس: 
 م.  2021

 
هـ(؛   1138سلطان بن ًنصر اجلبوري اخلابوري )ت    /القول املبني يف التكبري سنة املكيني

 حتقيق طه إبراهيم شبيب. 
 .123 – 96م(، ص  2020هـ،  1441) 47مج 1نشر يف جملة اجلامعة العراقيه ع

 لتكبري عند ختم القرآن الكرمي()ا
 

ــر،  -.غامن حممود عدوش  /القول املفيد يف أحكام التجويد ــرقت للطباعة والنشـ املوصـــل: وأشـ
 م. 2020هـ،   1442

 
أمحد    /خمتصر األقوال يف املقدمة اجلزرية وحتفة األطفال مع تفصيل أحكام جتويد القرآن

عبداجمليد. فؤاد  حممد  املعصراوي،  للنشر،    -عيسى  الدولية  مفكرون  هـ،    1442القاهرة: 
 م.2021

 
يوسف بن   /برواية ورش عن انفع من طريق األزرق ، املختصر املفيد إىل علم التجويد

 م.  2021هـ،   1442اجلزائر: دار الوعي،  -.عبداحلميد بلقبلة
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هـ،    1442كربالء: العتبة احلسينية،   -علي عبود الطائي.املختصر املفيد ألحكام التجويد/  

 ص. 90م،  2021
 

مكة   -عبدالعزيز بن علي احلريب.م دُّ اجلز رية: شرح على مقدمة ابن اجلزري يف التجويد/  
 م. 2021هـ،  1443املكرمة: املؤلف، 

 
قم: معهد املعارف احلكمية،    -.عباس عبد النيب درويش  / مراعاة الفاصلة يف القرآن الكري

 م. 2021هـ،  1442
 

الكري والقرآن  اإلسالمية  الرتبية  تدريس  إىل  امليسَّر  العراق:   -وفاء كاظم سليم.  /املرشد 
 ص.  246م،  2020هـ،  1441املؤلفة، 

 
فاس: جامعة    -الطيب شطاب.  /مصطلح التالوة يف القرآن الكري وعالقته بعلم التجويد

 م. 2020هـ،  1441القرويني، معهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، 
 

احلروف خمارج  على  الشروف  )ت    /معارج  الرابطي  التاديل  حممد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو 
 هـ(.  1311

 م، ... 2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

دار الكويـت:    -عبــداحلميــد إمسـاعيــل احمليمــد.  /من النمطيـة إىل التميز والرايدة  م القرآنمعل ِ 
 م.  2021هـ،  1442، الظاهرية

 
القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،   -.2ط  -َعزة عبدالرحيم حممد سليمان.  /يف التجويداملفصَّل  
 م. 2021هـ،  1442
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هـ،   1442بريوت: دار النهضة العربية،    -ندى مرعشلي.  /املفصَّل يف شرح املقدمة اجلزرية

 م.  2021
 

شبه القارة اهلندية وسبل    معوقات قراءة القرآن الكري وفهمه لدى غري الناطقني ابلعربية يف 
طنطا: جامعة    -وائل كمال حامد.: طالب مدينة البعوث اإلسالمية منوذًجا/  التغلب عليها

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442طنطا، 
 

هـ(؛ حتقيق   542)ت    أليب احلسن علي بن احلسن الباقويلامللخص يف الوقف واالبتداء/  
مدخلي. حممد  بن  القرى،    -عبدالرمحن  أم  جامعة  املكرمة:  م    2021هـ،    1443مكة 

 )دكتوراه(. 
 

تكريت:    -.خرونآمصطفى مرعي عزيز و   /حكام التجويدأاملنهج العلمي البسيط يف تعليم  
 ص. 271م؟،  2020هـ،  1441دار اإلبداع، 

 
 1442قم: معهد املعارف احلكمية،    -عادل الشعلة البحراين.  /منهج قراءة القرآن وتالوته

 ص. 404م،  2021هـ، 
 

 -.أحالم الغامدي  /دراسة نظرية تطبيقية  :ألب عمرو الداين  "جامع البيان"النص واألداء يف  
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام، 

 املشهورة(  جامع البيان يف القراءات السبع)
 

التجويد/   أحكام  لتيسري  املبني  املوسوي.النور  البيضاء،    -نوال حممود  احملجة  دار  بريوت: 
 م. 2021هـ؟،  1443
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القاهرة: دار   -ط، منقحة. -.حممد دسوقي كحيلة /النور والبهان يف أحكام تالوة القرآن
 ص.  256م،  2021هـ،  1442السالم، 

 
 -هـ(.  1409عبدالفتاح السيد عجمي املرصفي )ت    / هداية القاري إىل جتويد كالم الباري
 مج.  2م،  2021هـ،  1442القاهرة: مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، 

 
عم ان: دار    -جمدي سليمان املشاعلة.  /ن الكري آ اثرة دافعية تعلم القر إاهلدي النبوي يف  

 ص.  472م،  2017هـ،  1438الفكر، 
 

هـ(؛ حتقيق   544أليب سعيد حممد بن حممد بن خليفة النيسابوري )ت    / وقف القرآن العظيم
 م؟  2021هـ،  1442أمحد حممد جاد هللا، 

 
 . علي احلريصي  هـ(؛ حتقيق أمحد333أمحد بن حممد بن أوس اهلمذاين )ت    / الوقف واالبتداء

 .266 – 229م( ص  2021) 46ع   13)العراق( مج  جملة آداب الفراهيدينشر يف 
 

 .دراسة حتليلية مقارنة ن الكري: آ القر  الوقف واالبتداء يف 
 م، ...  2017هـ،  1438دراسته يف جامعة األزهر بطنطا، 

 
الرايض:    -.حممد توفيق حممد حديد   /حتليلية  نقديةدراسة  :  الوقوف احملرَّمة يف القرآن الكري

 م.  2021هـ،   1442، مكتبة الرشد
 

 1443الرايض: مكتبة الرشد،    -وليد حامد عبدالفتاح.  /الوقوف اهل ْبطية يف ميزان العربية
 م. )أصله رسالة جامعية(.  2021هـ، 

 املغرب الكبري(   يف)اهلبطية نسبة إىل حممد بن أيب مجعة اهلبطي. وهذه الوقوف اقتصر العمل هبا  
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 القراء 
 

  1359  –  1288ترمجة العالمة شيخ القراء ابلشام الشيخ عبدهللا بن حممد سليم املنجد )
 م. 2018هـ،  1439دمشق: دار البشائر،  -صالح الدين بن عبدهللا املنجد.هـ(/ 

 
الشيخ فؤاد بن مصطفى   ومضات وحملات يف حياة املقرئ:  ِحفظ الوداد يف سرية الشيخ فؤاد

مكة    -.له مولويفيصل بن عبداإل  إعداد(/  هـ  1441  -  1372) يرمحه هللا    احلسنكمال  
 م.  2021هـ،  1443، دار طيبة اخلضراءاملكرمة: 

 
الدار    عم ان:  -.محد املشهداينأخالد    /دراسات أكاديية يف اتريخ علماء القراءات واحلديث

 م. 2021هـ،  1443، املنهجية للنشر
 

دراسة وحتقيق مصطفى شعبان   /العبيدي احلسين: حياته وآاثره وأسانيدهشيخ القراء إبراهيم  
 ص.   159م،  2017هـ،  1438طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -الفيومي.

 هـ(. 12يليه: نبذة يف مذهب أيب عمرو البصري يف اإلدغام الكبري/ إبراهيم العبيدي )ق  
 

أيوب الشيخ حممد  احملاريب  األوراق،    -أعظم.عمار حممد    /غر يد  دار  هـ،    1443جدة: 
 م.  2021

 
]اإلسكندرية: توزيع الدار العاملية    -أمحد مخيس بصلة.  /فريدة الدهر يف طبقات قراء مصر

 م. 2021هـ،  1442للنشر[، 
 ترمجة لقراء مصر القدامى واملعاصرين بدًءا من القرن الثاين اهلجري. 640توثيق ألكثر من 

 
الق أهل  بصفات  الغامدي.رآن/  املزدان  عبدهللا  بن  املؤلف،    -إبراهيم  هـ،   1442جدة: 

 ص. )رأيت منه نسخة إلكرتونية(.  255م،  2021
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النهاية  ) وغاية  للذهيب  القراء  طبقات  من  القرآن  أهل  وتراجم  أقوال وصفات  بن  الاستخرج 
 (اجلزري

 
  1442إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،    -بشري عبدالغين بركات.  /املقرئون املقدسيون

 م؟  2021هـ، 
 

الرايض:    -محد بن مرزوق الروقي.  /النهر الفياض يف تراجم خنبة من كبار القراء مبدينة الرايض
 م. 2021هـ،  1442املؤلف، 

 
 قرآنية مباحث

 
 وفضائله (وسامعيه لقارئيه) القرآن آداب

 

،  يأمحد املغري ِّ   /اإلبريز يف التشويق لالستزادة واالستكثار من تالوة القرآن وحفظه ومراجعته
 ص. 208

 .ه 16/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

السعودية: املؤلف،   -.5ط -أمحد بن عبدالعزيز احلمدان. /إحتاف اإلخوان بفضائل القرآن
 م. 2021هـ،  1442

 
مشسة األحكام اخلاصة ابلقرآن الكري يف ابب الطهارة والصالة: دراسة حديثية موضوعية/  

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -بنت هليل العنزي.
 
كربالء:    -بدري عباس األعرجي.  /القرآن احملمودة واملذمومةاء  خالق قر  أربعون حديثاً يف  أ

 ص. 32م،  2019هـ،  1440العتبة احلسينية، 
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هـ(؛ حتقيق  1197أمحد بن خليل قاضي زاده األيويب )ت  /أربعون حديثاً يف فضائل القرآن
 ص.   112م،    2021هـ،    1442إستانبول: دار الغواثين،    -عبداجمليد حممد أمني عمر أوغلو.

 
القرآن/   آداب محلة  النووي )ت  التبيان يف  بن شرف  ابن حرجو  هـ(؛ حتقيق    676حيىي 

  م؟ 2021هـ،  1442إندونيسيا: مكتبة الرتمسي للرتاث،  -اجلاوي.
 

القرآن العنزي.  / التبيان يف أحكام وآداب ختم  بن جريد  الصميعي،    -علي  دار  الرايض: 
 م. 2021هـ،  1442

 
 ص.  28، أمحد بن فهد النغيمش، رايض بن فهد النغيمش /سورة يف القرآنالتبيان ألعظم 
 )سورة الفاحتة( 

 .ه 1/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

إىل هللا الدعوة  الكري وآاثره يف  القرآن  نوشاد شكور حممد  / تعظيم  املدينة    -.عبدالبصري 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  

 
للنووي القرآن  محلة  آداب  يف  التبيان  العامل.  / هتذيب  منصور  بن  رضا  وتعليق   -هتذيب 

 م. 2021هـ،  1442اإلسكندرية: املكتبة العصرية، 
 

مصر:   -.المةالسيد مراد س  / وتفريط اخللفتالوة وعماًل   حرص السلف على القرآن الكري
 ص.  58هـ،  1441املكتبة املرادية، 

 هـ. 28/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 ،الزيتوين احلنفي  هحممد بن مصطفى خوج  /رسالة يف فضل القرآن وأسانيد قراءاته املتواترة
تونس: دار اإلمام   -.فتحي بن الشريف العبيديحتقيق    هـ(؛  1197)ت    الشهري بقاره ابطاق

 م. 2019هـ،  1440ابن عرفة، 
 

 ص. 212،  عصام حممد فهيم مجعة / رمضان يف رحاب القرآن
 .ه 2/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 )حول تقوية صلة املسلم بكتاب ربه قراءة وفهًما وتدبرًا وحفظًا وعماًل أبحكامه( 
 

القاهرة: دار الفكر العريب،    -الدمريي.  متويلأمني يوسف    /فتح الرمحن يف خصائص القرآن
 ص.  228م،  2020هـ،  1441

 
،  خالد بن حممد بن عبدالعزيز اليحيا  /فضل الكري الرمحن جبمل من فضائل وآداب القرآن

 ص. 24م،  2021هـ،  1442اتريخ املقدمة 
 هـ. 21/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
القاهرة: دار احلِّلم  -.م الكاشفاحممد هش  / نآ يف القر الكاشف يف أسرار أعظم سورة 

 م.  2021هـ؟،   1442، دار احللم للنشر،
 

 ص.  30، بندر بن عبداهلادي الثمايل /كرم الباري يف مشاركة السامع للقاري
 . ه 11/9/1442

 
املنصورة: دار اللؤلؤة،    - حممد جابر األسواين.  / مزاج التسنيم يف فضائل سور القرآن الكري

 م. 2021هـ،  1442
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الكري  ابلقرآن  العناية  يف  السلف  البدر  / منهج  ًنصر  بن  احلضارة،    - .بدر  دار  الرايض: 
 م. 2021هـ؟،  1442

 
 به  والتداوي القرآن أدعية

 
؛ هـ(  1118الصفاقسي )ت  النوري  أليب احلسن علي بن حممد    / أدعية ختم القرآن الكري 

  م. 2017هـ،  1438تونس: دار اإلمام ابن عرفة،  -بعناية نزار محادي.
 

 م. 2020هـ،  1441السعودية: املؤلف،  -.ل زعريآحممد بن سعد  /الشفاء بسورة البقرة
 

 القرآن  أمثال

 

جد حفص، البحرين: مداد للثقافة واإلعالم،   -جعفر سبحاين.األمثال يف القرآن الكري/  
 م. 2021هـ،  1442

 
 القرآن قصص

 
  / دراسة موضوعية: ن الكريآ القر  م يف هنبياء عليهم السالم الوارد ذكر حياة األ االبتالء يف 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440الزقازيق: جامعة األزهر،  -أمية حبيب عطية.
 

هـ،    1443القاهرة: ديري للنشر،    -مصطفى حممود.  / وبناهتمأمي: قصص زوجات األنبياء  
 م.  2021

 
القرآين القصص  يف  السردي  اخلطاب  الكطايب.  / بنية  القاضي    -عبدهللا  جامعة  مراكش: 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442عياض، 
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القاهرة: مكتبة وهبة،    - عبدالرمحن ساكو حسني حممد.  / أتمالت يف قصة هدهد سليمان
 م. 2020هـ؟،  1442

 
علي عبد ربه    /يف القرآن الكري   اجلوانب التفسريية والعقدية يف قصة طالوت عليه السالم

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

مركز املخطوطات :  الكويت  -.براهيم الشيباينإحممد بن    / السامري الذي أغوى بين إسرائيل
 م.  2021هـ،   1443والرتاث والواثئق، 

 
شيخة    /القرن السابع حىت القرن التاسع اهلجري  قصص األنبياء يف الدراسات القرآنية من

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443الرايض: جامعة اإلمام،  -.بنت حممد اجلعيدي
 

ا األنبياء والرسل من خالل سوريت    /دراسة موضوعية  : ألعراف وهودالعقبات يف دعوة 
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442، اجلامعة اإلسالمية النيجر:  -حممد ابابيو يرميا.

 
 -علي حسن العبيديل.قصة من قصص القرآن الكري/    32يف قصصهم عبة: أتمالت يف  

 م.  2021هـ،  1442؟: كلمات، 
 

دراسة   السالم:  عليهما  ويونس  نوح  األنبياء:  مقارنةقصص  براهيم  إحممد    /موضوعية 
 )ماجستري(.  م. 2019هـ؟،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.العروقي

 
آمال خالد    /دراسة موضوعية :  دمن الكري وامتناعه عن السجود آلآ القر   بليس يف إقصة  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440بين سويف: جامعة األزهر،  -رمضان.
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غزة:    -.زكراي سعيد سحويل  /السالم: دراسة موضوعية مقارنةقصة هود وصاحل عليهما  
 )رسالة ماجستري(. م. 2018هـ؟،  1439اجلامعة اإلسالمية، 

 
الرايض: دار    -منرية بنت سامل املرشد.عليه السالم/    القيادة الدعوية عند نيب هللا يوسف

 م. 2021هـ،  1442احلضارة، 
 
 1442العراق: مؤسسة ًنشرون،    -.ماجد ايسني محيد  /القصص يف القرآن الكري   التآم

 ص. 63م،  2021هـ، 
 

غزة: اجلامعة   -.آمنة حممد املبيض  املث ل القصصي يف القرآن الكري: دراسة أتصيلية حتليلية/
 (.ماجستريم. ) 2020هـ؟،  1442اإلسالمية، 

 
الرايض؛    -متعب بن عبدهللا القحطاين.  /ومالح تربويةمع اهلداايت اليوسفية: نكات تدبرية  

 م.  2021هـ،  1442الدمام: دار ابن اجلوزي، 
 

الذكر احلكيم السالم يف  عليهما  يوسف وموسى  أبو موسى.  / من حديث    - حممد حممد 
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: مكتبة وهبة، 

 
إربد، األردن:    -.عائشة هدمي  / مقاربة معرفية لتجربة أويل العزم من الرسل  :النبوة والتواصل

 م.  2021هـ،  1442عامل الكتب احلديث، 
 

التوراة والقرآن مكناس:    -. الرايحي اإلدريسيحممد    / نيب هللا سليمان: دراسة مقارنة بني 
األردن:   إربد،  االسرتاتيجية؛  والدراسات  لألحباث  ابن غازي  للنشر،  مركز  هـ،   1442ركاز 

 ص. 164م،  2021
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 عامة  مباحث

 

هـ،    1441السعودية: املؤلف،    -عبدالرمحن بن زيد السويداء.آايت رائعة من القرآن الكري/  
 م.  2020

 
 1439كربالء: جامعة كربالء،    -.ايد الراضيإ زهراء    /ين يف ديوان حروب الردة آ ثر القر األ

 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 

 1441املدينة املنورة: املؤلف،    -.2ط  -حممد خمضور السلمي.ارو قلبك الظامئ ابلقرآن/  
 ص. 161م،  2020هـ، 

 م. 2021هـ،  29/7/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

القرآين املرجعي  يف  اإلطار  مسامهة  الغرضوف  البناء/ :  األردن:  -.حممد  ركاز   إربد،  ،  دار 
 م. 2021هـ،  1442

 
اجلزائر: ابن الندمي    -حممد بن جاسم اجلاسم.براهني قرآنية: إقناع العقل يف اخلطاب القرآين/  

 م.  2021هـ،  1443الثقافية، للنشر؛ بريوت: دار الروافد 
 

بعلوم   القرآن  اهليمنة والتصديق يف صلة  واللغة   :العصرجتليات  الفكر  قرآنية يف  قضااي 
العلمية،    -عبدالرمحن عبيد حسني.  /واملناهج  الكتب  دار  م،   2021هـ،    1442بريوت: 

 ص. 120
 

إربد:    -.حممد الغرضوف  /حمددات منهجية ومناذج تطبيقية:  دراسات يف املفاهيم القرآنية
 م.  2022هـ،  1443عامل الكتب احلديث، 
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هـ،  1441، اتريخ املقدمة حممد عبداجمليد مكي /دليل جمالس القرآن للبيت واملسجد
 ص  255م،  2020

 ـ.ه 10/8/1442 نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ
 

هـ،   1441الرايض: مكتبة الرشد،    -شريف طه يونس.  / رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن
 م.  2020

 املرحلة األوىل.
 

 م. 2021هـ،  1442]بريطانيا[: دار كلمات،  -أدهم شرقاوي. /رسائل من القرآن
 

املنصورة: دار    -منري أيوب الفياض.سلسلة كيف الرابنية من القرآن وصحيح السنة النبوية/  
 م. 2021هـ،  1442اللؤلؤة، 
 إسالمية( )ثقافة 

 
 م. 2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -حممد علي يوسف.صاحبحك القرآن/ 

 
دراسة وحتقيق حسن خالد    /لسيوطي إلمام االفتاوى األصولية والقرآنية يف احلاوي للفتاوي ل

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصال،  -املفيت.
الشافية عن ثالث   تتضمن األجوبة  املتعلقة  وهي  املسائل  وأربعني مسألة مهمة من غوامض 

 ابألصول وفقه القرآن الكرمي. 
 جامعة صالح الدين )أربيل(.   -األصل: رسالة دكتوراه 

 
 1442أنقرة: دار سوجنق،  -حممد عطا دنيز وآخرون. / القرآن الكري بني اخلطاب والداللة

 ص. 230م،  2021هـ، 
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الوعي ومعركة  للنشر،    -.حيلعبدالعزيز ك  /القرآن  األصالة  مؤسسة  هـ،   1440اجلزائر: 
 ص. 104م،  2019

 
  - شريف طه يونس. /ال تسوِ دوا وجهي: املنهج النبوي يف التعامل مع القرآن قولًيا وعملًيا 

   م. 2020هـ،  1441الرايض: مكتبة الرشد، 
 

الكري  القرآن  بن علي محيد.  / حملات عن  العريب،    -أمحد  الفكر  دار  هـ،    1441القاهرة: 
 م.  2020

 
 م2021هـ،    1443القاهرة: دار أصول،    -متويل.  حممد عطية  / احملاور اخلمسة للقرآن الكري

 
السعودية: املؤلف،    -عبدالرمحن بن فهد الرومي.  /املختار لألخيار من مائدة العزيز الغفار

 م. 2021هـ،  1443
 ثالثون جملًسا قرآنيًّا مناسبة للقراءة على مجاعة املسجد خاصة يف شهر رمضان املبارك. 

 
عم ان:    -عادل عباس النصراوي.  /النص القرآين: مساقات نقدية يف الفكر العرب املعاصر

 م. 2021هـ،  1442دار الرنيم، 
 

 مباحث خاصة 
 

الكري اآلاثر   القرآن  يف  اإلصالح  جنم.  / الدعوية آلايت  العراقية،   -رجاء  اجلامعة  بغداد: 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
حممود    /آايت األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القرآن الكري: دراسة وصفية حتليلية

 م. 2017هـ،  1438الرايض: دار املأثور،  -بن عبداهلادي العزاوي.
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التآ  القر ايت  يف  والتبديل  و آ غيري  الكري  خالد  /اثرهاآ ن  حممود  اجلامعة   -.عذراء  بغداد: 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439املستنصرية، 
 

الدمام؛    -إبراهيم بن عباس الشغدري.آايت حفظ القرآن الكري: دراسة تفسريية موضوعية/  
 م. 2021هـ،  1443الرايض: دار ابن اجلوزي،  

 
تكريت: جامعة    -.مشال رحيم كري  /دراسة حتليلية  :والعلن يف القرآن الكري   آايت السر  

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442تكريت، 
 

تكريت: جامعة    -.وان عثمان حسنيسي  /دراسة موضوعية  :آايت العفو يف القرآن الكري
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442تكريت، 

 
حتليلية/   دراسة  الكري:  القرآن  يف  العقود  أمحد.آايت  عبدهللا  العلوم   -قيس  بغداد: كلية 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439اإلسالمية، 
 

  - .عبدالوهاب أبو صفية  /بعض األدلة القرآنية على صدق الرسالة احملمدية  :آايت يف آايت
 م. 2021هـ،  1442، دار عمار عم ان:

 
  1443للنشر،    مركز الكتاب القاهرة:    -. عوض  هأمحد عبد   /ايت الكونية يف القرآن الكري اآل

 م.  2021هـ، 
 

االبتالءات اخلارجية يف حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم وأثرها يف بناء شخصية الداعية  
هـ،    1438ًنبلس: جامعة النجاح الوطنية،    -يوسف حممد زقوت.  / الكرييف ضوء القرآن  

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2017



123 
 

 
راغب علي    /دراسة مقارنة  : بعاد الدينية ألرض امليعاد يف العهد القدي والقرآن الكرياأل

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

إميان  األبعاد املعرفية لبنية خطاب األنبياء عليهم السالم يف القرآن الكري: دراسة حتليلية/  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الكوفة: جامعة الكوفة،  -طالب عبد زيد.

 
  1442مراكش: جامعة القاضي عياض،    -كرمية الزاهي العلوي.  /أثر القرآن يف رسالة الغفران

 . م )دكتوراه( 2021هـ، 
 

مكة املكرمة: املعهد العايل   -مطلق بن دخيل هللا الثبييت.االحتساب وجماالته يف سورة النمل/  
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
أسيوط:    -آالء حممد عبداملالك.  /دراسة موضوعية:  ن الكريآ ضوء القر   سباب يف خذ ابألاأل

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة األزهر، 
 

احملمدية النبوية   األربعون  والسنة  الكري  القرآن  النيب :  من  فضل  واألحاديث يف    اآلايت 
مجعية  الكويت:  -علي ذراين اجلعفري.  ../مقامه وذكره. وقدره وعلو ِ  صلى هللا عليه وسلم
 م.  2021هـ،  1442، اإلصالح االجتماعي

 الوالء يف نصرة سيد األنبياء صلى هللا عليه وسلم. يليه له: املقامة األدبية: عقد 
 

الفضائل يف  الرتغيب  الكري يف  القرآن  اجلامعة   -.عبدالكرمي رشدي محد  /أساليب  غزة: 
 )ماجستري(. م. 2020هـ؟،  1442اإلسالمية، 
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و  علأ االستبداد  القر   الفرد  یثره  الكريآواجملتمع يف ضوء  تربوية:  ن  ب  / دراسة   و ري جعفر 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أربيل: جامعة صالح الدين،  -.محدأ

 
هـ،   1443إربد: ركاز للنشر،    -.فؤاد عبدالكرمي العودات   /األسرة الناجحة يف القرآن الكري

 م.  2021
 

 -حسن بن أمحد بلحبيب.  /ن الكري والفلسفات الغربيةآ أسس النظرية األخالقية بني القر 
 م.  2021هـ،  1442الكلمة، القاهرة: دار 

 
هـ،   1442بريوت: دار احملجة البيضاء،    -سعيد الساري.أمساء ومواقع يف القرآن الكري/  

 م.  2021
 

هـ،   1441بغداد: دار املناهج،    -احرتاس شاكر فندي.  /أصحاب الفيل يف القرآن الكري 
 ص. 72م،  2020
  

جد حفص، البحرين: مداد للثقافة واإلعالم،   -جعفر سبحاين.األقسام يف القرآن الكري/  
 م. 2021هـ،  1442

 
غزة:    -.إبراهيم منذر اجلليمي  /األمن االقتصادي يف ضوء القرآن الكري: دراسة موضوعية

 )ماجستري(. م. 2020هـ؟،  1442اجلامعة اإلسالمية، 
 

  - حممد عدًنن طالب.  وخمالفيهم: دراسة نقدية يف كتب التفسري/أنواع التوحيد عند السلف  
 )ماجستري(. م. 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
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غزة:    -.حسام سامي السمنة  /االئتالف ونظائره يف ضوء القرآن الكري: دراسة موضوعية
 )ماجستري(. م. 2020هـ؟،  1442اجلامعة اإلسالمية، 

 األمة( )ائتالف 
 

  -.عبدهللا سليمان أبو تيلخ /اإلجيابية والسلبية لدى الداعية إىل هللا يف ضوء القرآن الكري
 )دكتوراه(.  م. 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
هـ،   1443القاهرة: دار البشري،    -هند الورداين.  /ابب السعادة: وجدت سعاديت مع القرآن

 م.  2021
 

هـ،   1442الرايض: دار احلضارة،    -بندر بن سليم الشراري.برد الطمأنينة: آية وسكينة/  
 م.  2021

 
املنيا: جامعة   -عاطف محدي علي.  /دراسة موضوعية  : البصائر يف القرآن الكري وداللتها

 للماجستري(. ص )حبث مكمل  441م،   2019هـ،  1441املنيا، 
 

بغداد:   -خالد عبدالكرمي.  /البعد الزماين واملكاين ملواضع القرى والبلدان يف القرآن الكري
 ص. 208م،  2018هـ،  1439دار ألوان، 

 
 1442القاهرة: دار السالم،  -نظمي خليل أبو العطا. /البهجة والنعيم يف القرآن الكري 

 م.  2021هـ، 
 

أمين   /نظرية اجملموعات )الزمر( والتناظر يف القرآن الكري :التجسري بني اآلداب والعلوم
 م.  2021هـ؟،   1443، دار جليس الزمانعم ان:  -.عيد الرواجفة
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الرايض: جامعة    -أمل بنت عبدهللا العبدالسالم.التدرج يف القرآن الكري: دراسة موضوعية/  
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443اإلمام، 

 
شعبان طلعت  التدرج يف القرآن الكري وأثره يف اإلصالح االجتماعي: دراسة موضوعية/  

 )ماجستري(.م  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -حممد.
 

غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.بو زرينةأحممود كمال    / الرتبية العسكرية يف ضوء القرآن الكري
 )دكتوراه(.  م. 2021هـ،  1442

 
قصص حية، وقفات وتنبيهات، أسس الرتبية القرآنية، حنو تربية قرآنية   الرتبية القرآنية: 

  م2017هـ،    1438،  مكتبة روائع نور االستقامةمان :  سناو، عُ   -. اهلامشية  منرية  /ومنهج رابين
 

التوحيد بعقيدة  للمكذبني  الكري  القرآن  القرعيش.  /تصنيف  اهلادي  بنها:    -صفية حممد 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة بنها، 

 
  .م 2020، هـ 1442للنشر، متوز  دمشق: -رمحان غركان. /تصوير القرآنية يف األمساء

للشاعر جاسم املشرف من خالل الفاعلية القرآنية يف إبداع الصورة    "يف األمساء"موعة  جملحتليل  )
 (الشعرية

 
تقريرات شيخ اإلسالم ابن تيمية العقدية من خالل اآلايت املفسرة آبايت أخرى: مجًعا 

 2021هـ،    1443املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -عبدالرمحن بن إبراهيم العليان.  /ودراسة
 م )دكتوراه(. 

 
محد  أزينب  عند العالمة الطباطبائي والشيخ ابن عاشور/ تنزيه األنبياء يف القرآن الكري

 م.  2021هـ؟،  1443، ار الوالء بريوت: د  -.صال
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من احمليط إىل عم ان: دار    - .اينغ شياو كيوان  /توجيهات القرٓان الكري لألقليات املسلمة

 م؟  2021هـ،   1442، اخلليج للنشر
 

، دار أصول للنشرالقاهرة:    -متويل.حممد عطية    /التويل واإلعراض عن احلق يف القرآن الكري 
 م. 2021هـ،  1443

 
صال  ثناء املوىل سبحانه وتعاىل على أصحاب نبيه صلى هللا عليه وسلم يف القرآن الكري/  

 م. 2021هـ،  1442الدمام؛ الرايض: توزيع دار ابن اجلوزي،  -بن عبدهللا الدرويش.
 

نينوى: رابطة التدريسيني   -حممد مجيل احلب ال.  /اجلديد من التفسري الطيب لآلايت القرآنية
 م. 2021هـ،  1442اجلامعيني، 

 
 1440جامعة األزهر،  القاهرة: -مسر مسري حممد فرحات. / سورة يونس اجلوانب العقدية يف 

 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

فواز بن علي    / اجلواهر الكبى يف بيان معاين وصفات وشروط وفضائل وما حتتويه التقوى
 ص.  170هـ،  1438، 2ط -السليماين.

 م. 2021هـ،  29/3/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

القر  و آ حديث  اجلنة  عن  اإلآ ن  حافظ    / والرتبويةيانية  اثره  اجلامعة   -.محد أهاجر  بغداد: 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439املستنصرية، 

 
هـ،   1442أسيوط: جامعة األزهر،    -. عبداجمليد  يصرب   /حديث القرآن عن كنوز األرض

 م )دكتوراه(.  2021
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هندسة حصل الباحث على الدرجة وهو يف الثمانني من عمره، وكان حاصاًل على الدكتوراه يف  
 التعدين.

 
أسيوط:    -فاطمة حممد حسن.  /دراسة موضوعية:  نسان عداء اإلأن الكري عن  آ حديث القر 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة األزهر، 
 

بو  أسهيلة بشري    / احلرف والصناعات ومنتجاهتا يف ضوء القرآن الكري: دراسة موضوعية
 )ماجستري(.  م. 2019هـ؟،  1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.سعدة

 
بغداد: ماشكي للطباعة   -خالد عصام خليل.احلرية يف املنظور القرآين وأثرها يف بناء األمة/  

 ص.  194م،  2020هـ،  1441والنشر، 
 

  -هالة أمحد صادق. /دراسة موضوعية:  ن الكريآ ضوء القر  مفهومها وضوابطها يف  :احلرية
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440بين سويف: جامعة األزهر، 

 
إبراهيم بن  احلسبة يف تفسري فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية يف علم التفسري/  

 م )ماجستري(.   2019هـ،    1440الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب،    -حممد الغنام.
 

بن سعيد األمسري.احلسبة يف سورة األعراف/   الع  -عوض  املعهد  املكرمة:  لألمر  مكة  ايل 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر   -بندر بن يوسف العبيسي.احلسبة يف سورة الصافات/  
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440ابملعروف والنهي عن املنكر، 
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املعهد العايل لألمر ابملعروف    مكة املكرمة:   -علي بن أمحد حريصي.احلسبة يف سورة الفرقان/  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441والنهي عن املنكر، 

 
القصص/   السلمي.احلسبة يف سورة  نقا  العايل لألمر   -عبدالعزيز بن  املعهد  املكرمة:  مكة 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف    -راشد بن سعيد األمسري.احلسبة يف سورة هود/  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441والنهي عن املنكر، 
 

مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف    -فال بن نوميي السلمي.احلسبة يف سورة يونس/  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441والنهي عن املنكر، 

 
 1440بنها: جامعة بنها،    -عمرو حممد هداية.  /احلقيقة واجملاز وأثرمها يف العقيدة اإلسالمية

 م )دكتوراه(.  2018هـ، 
 

علي بن حيدر االفتخاري؛   /خصائص النيب حممد صلى هللا عليه وآله وسلم يف القرآن الكري
 ص.  296، م 2018هـ،  1439كربالء: العتبة احلسينية،   -حتقيق مرتضى عبود مهدي.

 
الكري/   القرآن  يف  األقارب  عودة.خطاب  أمحد  بن  الكتب   -حممد  عامل  األردن:  إربد، 

 م. 2021هـ،  1442احلديث، 
 

  1442عم ان: دار اخلليج العريب،  -رايض كرمي العمري. /خطاب السلطة يف القرآن الكري 
 م.  2021هـ، 
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ايسني عوال   /دراسة حتليلية مقارنة:  الثالثةآاثرها وعالجها يف الكتب السماوية  :  اخلطيئة
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439، عظم اجلامعةمام األكلية اإل  بغداد: -.منيأ محد 

 
اإل يف خلق  جاء  ومصريه كما  يس  نسان  عقائدية:  سورة  حممود.  /دراسة  شحاتة    - أمحد 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439سوهاج: جامعة األزهر، 
 

هـ،  1442دار الفكر،      دمشق:  -وليد حميي الدين األصفر.خلق الكون يف القرآن الكري/  
 ص. )سلسلة سر  الوجود واملصري(. 248م،  2021

 
 م 2021هـ،    1442اليمن: املؤلف،    -حممد بن علي بن مجيل املطري.  /مخس رسائل قرآنية

 وهي:
 ونعيمه. دلياًل من القرآن على إثبات عذاب القرب  20

 آايت من القرآن الكرمي تدل على املرور على الصراط. 7
 إثبات أن حد  رجم الزاين احملصن اثبت يف القرآن الكرمي. 

 أسباب الضالل املذكورة يف القرآن الكرمي.
 احلث على االستغفار للمؤمنني واملؤمنات.

 
اجلزائر: شركة األصالة    -.عمر نقيب  / واألبناءء  خواطر تربوية من القرآن الكري بني اآلاب

 ص.  239 م، 2020هـ،  1442للنشر، 
 

األصالة   بني  املعاصرة  املالية  واملعامالت  البيوع  أبحكام  املتعلقة  القرآنية  اآلايت  دراسة 
ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،   -غسان حممد الشيخ، حممد جندات احملمد.  /واملعاصرة

 ص.  672م،  2020هـ،  1441
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  - شادية محاد أبو احلمد.  /دراسة موضوعية:  ن الكريآ القر   صالح يف ىل اإلإ سالم  اإلدعوة  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439سوهاج: جامعة األزهر، 

 
املبني  هللا  يف كتاب  واملرسلني  األنبياء  عن  املياحي.  /الدفاع  حيىي  العتبة    -حسن  كربالء: 

 ص. 220م،  2017هـ،  1438احلسينية، 
 

الكويت:    -حممود بن عبدالسالم الدليل.  /االرتياب عن كون البسملة آية من أم  الكتابدفع  
 م.  2021هـ،  1442دار إيالف الدولية للنشر،  

 
 -.اإلبراهيمي  أمحد أسعد  /دور الفقهاء يف جتسيد مقاصد القرآن يف التعايش مع أهل الذمة

 )ماجستري(.م  2018هـ،  1439بغداد: جامعة بغداد، 
 

مصلح بن   /ِإْن ي كحونحوا فـحق ر اء  يـحْغِنِهمح اَّللَّح ِمْن ف ْضِلِه{الزواج املبارك: وقفة مع قوله تعاىل: }
 م. 2021هـ،  1442السعودية: املؤلف،  -جزاء احلارثي.

 
 ص.  136هـ،  1442القاهرة: هنضة مصر،  -.مهاب عثمان / نآ ا يف القر قلبً  70
 (حكم عديدة مع  ،مبعاٍن خمتلفةورد لفظ القلب القرآن الكرمي  من اوضعً م 70)يف 

 
البصرة: جامعة البصرة،    -.حممد جاسم حنون  /ين: دراسة حجاجيةآ لسؤال يف اخلطاب القر ا

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين )ت    /هل الري عن الكالم يف القرآن العزيز أسؤاالت  
موحيب.  403 مجال  حتقيق  العلمية،    -هـ(؛  الكتب  دار  م،    2021هـ،    1442بريوت: 

 ص.96
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أربيل: جامعة صالح    -عبدالرمحن عثمان.  شريكو  /سورة يوسف عليه السالم: دراسة عقدية
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438الدين، 

 
هـ،   1438،  جامعة صالح الدينأربيل:    -.سرود حممود عزيز  /دراسة تربوية  :سورة يونس 

 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2017
 

ًنبلس:    -حممد سليم رشيد عمر.الصراع مع اليهود يف ضوء سورة البقرة: دراسة موضوعية/  
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة النجاح، 

 
غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.بو سعدةأحممد حسن    /نية موضوعيةآ صناعة اجلهل: دراسة قر 

 )ماجستري(. م. 2020هـ؟،  1442
 

احللة:    -.عماد صال التميمي  /الكري: دراسة يف املوضوع والفنن  آ صوت املخلوق يف القر 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،   1440جامعة اببل، 

 
جنوى يوسف    / طعام املؤمنني والكافرين وشراهبم ولباسهم يف اآلخرة: دراسة قرآنية موضوعية

 )ماجستري(.  م. 2019هـ؟،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.العطل
 

م    2017هـ،    1438ًنبلس: جامعة النجاح،    -زين وائل عمار.الطهارة: دراسة قرآنية/  
 )ماجستري(. 

 
اآلايت  تناسب  الدرر يف  نظم  تفسري  واحلاضر من خالل  املاضي  بني  اجلاهلية  العادات 

هـ،    1442تكريت: جامعة تكريت،    -.ي الدينيعماد سركول حم  / دراسة موضوعية  :والسور
 م )دكتوراه(.  2021
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وان، تركيا:    -. عمر  آل  براهيمٳخليل    /وعالجهما يف القرآن الكري   سباهبماأ:  العزة والذلة
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440وييل، يوزوجن جامعة

 
القرآنية ا الرتبية  إىل  العبده.  /لعودة  العلمية،    -حممد  األصول  دار  هـ،   1442إستانبول: 

 م؟ 2021
 

  -نزار سلمان.  /قراءة يف هجرة النيب األكرم حسب املنهج القرآين  :الغار احلقيقة اخلفية
 م.  2021هـ،  1442دمشق: أمل اجلديدة للنشر، 

 
  1443،  دار جليس الزمانعم ان:   -.سامر املومين / غزوة بدر الكبى يف القرآن الكري

 م.  2021هـ؟، 
 

بريوت: دار املقتبس،    -ًندر منر وادي.الفرح واحلزن يف ضوء القرآن الكري والسنة النبوية/  
 م. 2021هـ،  1442

 
ًنبلس: جامعة النجاح،    -عوين عدًنن كميل.الفضل يف القرآن الكري: دراسة موضوعية/  

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
 

عادل فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر عند اإلمام ابن العرب يف كتابه أحكام القرآن/  
 1438مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،    -بن سامل الصاعدي.

 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 

فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تفسري تيسري الكري الرمحن يف تفسري كالم املنان  
السعدي/   إبراهيم سلطان.للعالمة  بن  لألمر ابملعروف    -حممد  العايل  املعهد  املكرمة:  مكة 
 (.م )ماجستري 2019هـ،  1441والنهي عن املنكر، 



134 
 

 
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    - اللحياين.وداين بنت حسني  /فقه الدعوة يف سورة األنبياء

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442
 

التأويل للقامسي )ت    -هاين أمحد قطب.  /هـ(   1332قضااي األلوهية يف تفسري حماسن 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا، 

 
دسوق: جامعة األزهر،   -الرببري.حممد حممد بيومي  م/  ضوء سورة الرو   القضااي العقدية يف 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
 

قضااي العقيدة عند أب الفتح عبدالصمد بن حممود بن يونس الغزنوي احلنفي من خالل  
 -سليم محدي دسوقي.تفسريه تفسري الفقهاء وتكذيب السفهاء: دراسة حتليلية مقارنة/  

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

 - صابرين عبداحملسن حسن.هـ(/   546قضااي العقيدة يف تفسري ابن عطية األندلسي )ت 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 

 
 -عمرو عبدالرمحن حسن.: دراسة مقارنة/  قضااي العقيدة يف تفسريي العياشي وابن عرفة

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442ملنيا: جامعة املنيا، ا
 

  م 2021هـ،   1442،  دار كنوز املعرفةعم ان:    -.فايز الربيع  /القلة والكثرة يف القرآن الكري
 
 911بن أيب بكر السيوطي )ت    جالل الدين عبدالرمحن  /لقول الفصيح يف تعيني الذبيح ا

ص )نسخة    28م،    2020هـ،    1442هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر، اتريخ املقدمة  
 إلكرتونية(. 
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األردنية،  اجلامعة    عم ان:   -سعد.أ  نيسرابز ايس  عليها السالم/  القيم الرتبوية يف سورة مري

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
 

طرابلس الشام:   - ی.هاوار عباس الداود  /دراسة موضوعية:  القرآن الكريالساعة يف  لفظة  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441، جامعة  اجلنان 

 
  - أمحد فاتح مصطفى.   /موضوعيةتفسريية  دراسة  :  يف القرآن الكريلفظة اللسان ومشتقاهتا  

 )ماجستري(.م  2020هـ، حنو   1440، حنو جامعة  اجلنانطرابلس الشام: 
 

الغيبيات يف تفسري اخلازن الرمادي: جامعة    -سيف عايش كرمي.  /ا ودراسةمجعً   :مباحث 
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442األنبار، 

 
كلية بغداد:    - حممد سعد احلساوي.  /دراسة موضوعية:  عمال يف القرآن الكري حمبطات األ

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439، اإلمام األعظم
 

دراسة موضوعية من خالل :  سباب احلرمان منهاأسبل حتصيلها و :  لعباده  وجلَّ   هللا عزَّ حمبة  
م    2021هـ،    1441أسيوط: جامعة األزهر،    -سارة أمحد فتحي.  /ن الكريآ ايت القر آ 

 )دكتوراه(. 
 
، حويل  -.الكبيسي  حممد عياش   /حملكم يف العقيدة: دراسة ألصول العقيدة يف القرآن الكريا

 م. 2017هـ،  1438،  الكويت : مكتبة الفالح
 

وفاء بنت   / املسائل العقدية يف تفسري لباب التفاسري لتاج القراء الكرماين: مجًعا ودراسة
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدهللا الدامغ



136 
 

 
املكية السور  العقدية يف  السمعيات  :املسائل  عبدالرمحن طالل    / دراسة موضوعية  :ابب 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443تكريت: جامعة تكريت،  -.قاسم
 

  / النبوات ،: اإلهليات"دفع إيهام االضطراب عن آايت الكتاب"مسائل العقيدة يف كتاب 
 )رسالة جامعية(.   م.  2019هـ؟،    1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.سطلاألعبدهللا رضوان  

 
خالد بن حممد    / اإلنسان يف اليوم اآلخر بني القرآن الكري والعهدين القدي واجلديدمصري  

 م. 2021هـ،  1442بركاء، سلطنة ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر،   -العبديل.
 

خالد حميي الدين   /وآاثرها: دراسة موضوعية  الشورىاملضامني الرتبوية املستنبطة من سورة  
 (. ماجستريم. ) 2020هـ؟،  1442اجلامعة اإلسالمية، غزة:  -الناجي.

 
موضوعية دراسة  وآاثرها:  الصف  سورة  من  املستنبطة  الرتبوية  فتحي   /املضامني  جنالء 

 (. ماجستريم. ) 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.اجلزار
 

القطيف، السعودية: دراية للنشر،    -.هاشم الشخص  إعداد  /القرآن يف ضمري الشعراء  :معارج
 م. 2021هـ،  1443

 
الغزايل التفسري اإلشاري عند اإلمام  التزكية يف  املوصل: دار    -.عمر ايسني املالح  /معامل 

 م. 2021هـ،  1443وأشرقت، 
 

معامل احلق والباطل يف ضوء القرآن الكري: دراسة موضوعية مقارنة بني التفاسري ابملأثور 
 1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.سناء عبدالوهاب أبو اجلداين  /والتفاسري ابلرأي احملمود

 م. )رسالة جامعية(. 2020هـ؟، 
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  - عمر صال إبراهيم.  /معامل الرمحة يف اآلايت القرآنية املتعلقة ابألسرة: دراسة موضوعية

 م )ماجستري(.   2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

دار   القاهرة: -.صبيح حسني الربيعي  /معرفة هللا تعاىل بني القرآن الكري والعلم احلديث
 م. 2021هـ؟،  1442، الوفاق

 
حتليلية دراسة  السالم:  عليهما  مع اخلضر  قصة موسى  العقدية يف  جابر    /املفاهيم  عمر 

 ماجستري(.م. ) 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.السمريي
 

، منقحة  6ط  -حممد عبدالرمحن مغراوي.املفسرون بني التأويل واإلثبات يف آايت الصفات/  
 مج. 6م،  2021هـ،  1442السعودية: دار األماجد للنشر،  -ومزيدة.

 
الكري القرآن  منظور  يف  االنقالب  عبدالغين    /مفهوم  اجلامعة   -مساعيل.إشيماء  بغداد: 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1439العراقية، 
 )تفسري موضوعي(

 
القر  التضليل الكالمي يف  الكريآ مفهوم  مروة كرمي    /احلجاج  دراسة يف ضوء نظرايت   : ن 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الناصرية: جامعة ذي قار،  -العبودي.
 

التغيري يف القرآن الكري إربد، األردن: ركاز    -رجاء الرحيوي.  / دراسة مصطلحية:  مفهوم 
 م. 2021هـ،  1442، مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد( للنشر؛ فاس:

 
الكري القرآن  الشهادة يف  يوسف.  / مفهوم  الدين  دار سوجنق،    -أسد  هـ،    1443أنقرة: 

 م.2021
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 ( وسياقاهتا تتبع فيها الباحث كلمة الشهادة مبختلف صيغها )
 م.  2017هـ،  1438جامعة الفرات )تركيا(،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
القاهرة: دار    - عبدهللا عباس رزق.  /دراسة يف التفسري املوضوعي  :مقاصد العقيدة اإلسالمية

 )أصله رسالة علمية(. م. 2021هـ،  1442الكلمة، 
 

( من خالل  هـ   1393  )ت   مام حممد الطاهر بن عاشورمن مباحث العقيدة والفقه عند اإل
 2021هـ،    1442مراكش: جامعة القاضي عياض،    -حممد سامل أوحلسن.  /التحرير والتنوير

 م )دكتوراه(. 
 

غزة:    -.سعيــد حسيـــن عابد  /منهـج القـرآن الكري يف تطبيــق الشريعة: دراسة موضوعية
 م. )رسالة جامعية(. 2020هـ،  1442اجلامعة اإلسالمية، 

 
غزة:   -دعاء أمحد مهدي.  /تعزيز الثقة ابلنفس: دراسة موضوعيةمنهج القرآن الكري يف  

 م. )رسالة جامعية(.  2020هـ؟،  1442اإلسالمية، اجلامعة 
 

نية  آ منهج القرآن الكري يف تنظيم العالقات املالية وعالج األزمات االقتصادية: دراسة قر 
احللو  /موضوعية رشاد  اإلسالمية،    -.مازن  اجلامعة  )رسالة    2020هـ؟،    1442غزة:  م. 
 جامعية(. 

 
عبدهللا حممد  : دراسة موضوعية وصفية/  األسرة املسلمةن الكري يف حفظ كيان  آ منهج القر 

 ص.  281م،  2020هـ،  1441العراق: مطبعة أمحد،   -، انتصار سامي إبراهيم.فهد
 

بغداد: اجلامعة املستنصرية،    -.حممد حممود سهيلالفواحش/    ن الكري يف عالجآ منهج القر 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
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القرآين يف عالج بعض املشكالت األسريَّة: دراسة تفسريية موضوعية مصطفى   /املنهج 

 )ماجستري(.  م. 2019هـ؟،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.سامي القيشاوي
 

علي   /النصارى: حبث يف أصول االسم واهلوية يف ضوء القرآن الكري والكتاب املقدَّس
 م. 2021هـ،  1443عم ان: دار النور املبني،  -زملاط.

 
هـ،    1442،  دار روافدبريوت:    -.حسني اخلشن؟: الشرُّ يف الرؤية القرآنية/  نا هللاهل ظلم  
 م.  2021

 
غزة: اجلامعة   -. حنان حسن حممد صال  /اهلالك يف ضوء القرآن الكري: دراسة موضوعية

 )ماجستري(.م.  2020هـ؟،  1442اإلسالمية، 
 

  - .حامد حممد عثمان  /مهس الرياع يف صناعة التميز وتنمية اإلبداع يف ضوء القرآن الكري
 م. 2021هـ،  1443، دار أصول للنشرالقاهرة: 

 
أمساء فاروق   / دراسة حتليلية:  بناءابء واألنية الواردة بني اآلآ ايت القر اآل  الوحدة البنائية يف 

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

بغداد: كلية اإلمام   -عبدالرمحن حسن ًنيف.  /دراسة حتليلية:  الويل واملوىل يف القرآن الكري
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األعظم، 
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   القرآن إعجاز

 
 (وخاص عام) القرآن إعجاز

 

أبو    مجالت عيد  / اآلايت التشريعية وداللتها على صدق الوحي والنبوة: دراسـة موضوعية
 م. )دكتوراه(.  2020هـ،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.ًنصر

 
القاهرة: مركز    -.فوزي الشربيين  : رؤية تربوية معاصرة/اإلعجاز اجلغرايف يف القرآن الكري

 م. 2021هـ،  1443الكتاب للنشر، 
 

القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -أمحد عبده عوض. /اإلعجاز احليايت يف القرآن والسنة
 م. 2021هـ،  1442

 
أم درمان: جامعة أم درمان   -.سحنون عبدالقادر حممد  /اإلعجاز الدعوي يف القرآن الكري 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439اإلسالمية، 
 

عادل   هـ(؛ حتقيق  940مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا )ت    /إعجاز القرآن
 ص.  19، الغرايين ]عادل غرايين رحيم[
 هـ.  20/10/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 1442القاهرة: مكتبة وهبة،    -عبدالغين حممد سعد بركة.  / اإلعجاز القرآين: وجوهه وأسراره

 م.  2020هـ؟، 
 

وان، تركيا:    -رمضان.  محد أسامان  : دراسة حتليلية/  تيان مبثل القرآن يف القرآن حتدي اإل 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440وييل، يوزوجن جامعة
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هـ،   1439احللة: جامعة اببل،    -حممد عباس اجلرايوي.  /الثابت واملتغري يف اإلعجاز القرآين
 م )ماجستري(. 2018

 
السمرقندي الدمشقي   ويل الدين عبيدهللا بن حممد البارشاه   / رسالة يف إعجاز القرآن الكري

 هـ(؛ حتقيق مهند محد شبيب.  701)ت 
 .23 - 1م(، ص  2020هـ،  1441) 47مج 2نشر يف جملة اجلامعة العراقيه ع

 
 940  )ت   مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا،  /رسالة يف حتقيق أن القرآن معجز

 .علي عبد كنو ؛ حتقيقهـ(
 . 1009  –  980م( ص    2018)  17ع   2اإلسالمية، اجلامعة العراقية، مجنشر يف جملة العلوم  

 
النبوية الكري والسنة  القرآن  إعجاز  الرفاعي.  /املنتقى من  الدمام: مكتبة    -طارق عثمان 

 م. 2021هـ،  1442املتنيب، 
 

   العلمي اإلعجاز

 

العتبة احلسينية،    -محيد النجدي.   / اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري هـ،    1439كربالء: 
 ص. 130م،  2018

 
احلقائق العلمية: دراســة مقارنة و اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري بني ســجود املخلوقات 

 1438،  العني، اإلمــارات: دار الكتــاب اجلــامعي  -.اجلواري  رائــد راكــان  /يف الفكر اجلغرايف 
 م.  2017هـ، 

 
العلمي   الكرياإلعجاز  القرآن  الغديري  /ملفاهيم  البيضاء  بريوت:  -.عبدهللا  احملجة  ،  دار 

 م. 2021هـ،  1442
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دايىل: جامعة    -.عبدهللا حممد فهد العزاوي  / ين يف العالج ابملاء الباردآ عجاز العلمي والقر اإل
 ص.  104م،  2019هـ،  1440دايىل، 

 
بغداد: ماشكي للطباعة والنشر،   -.حيدر حممد اجلدي /اإلعجاز القرآين يف اخللق اإلنساين

 ص.  267م،  2020هـ،  1441
 

رائد راكان    /ن الكري والنظرايت العلمية احلديثةآ عجاز العلمي يف القر خلق الكون بني اإل
 .ص136م،  2020هـ،  1441اإلسكندرية: املركز األكادميي للنشر،  -.قاسم اجلواري 

 
القلب:   يف  الطب  العقل  بني  اإلنسان  قلب  يف  اإلهلي  اإلعجاز  عن  علمية  دراسة  أول 

 ص. 416م،  2020هـ،  1441دار الفكر،   دمشق: -مصطفى ماهر عطري. /والقرآن
 

نينوى:    -أمحد عامر الدليمي.  /هندسة املياه يف القرآن الكري: دراسة يف اإلعجاز القرآين
 ص. 151م،  2020هـ،  1441رابطة التدريسيني اجلامعيني يف نينوى، 

 
السم العلوم  اوجود  الكري ورؤية  القرآن  العلمي يف  اإلعجاز  بني  الكون  السبع يف  وات 

العني،   -.اجلواري  رائد راكان  /احلديثة: دراسة مقارنة بني علوم القرآن الكري والعلوم احلديثة
 م. 2017هـ،  1438، اب اجلامعياإلمارات: دار الكت

 
 (عام) ومطاعن شبهات دفع

 

 - قمراء بنت مساح البشري.  /االنتصار للقرآن من خالل سور احلواميم: دراسة موضوعية
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442بريدة: جامعة القصيم، 

 
 -حممد فراج طه علي.احنرافات الفهم حول أسلوب القرآن الكري وإعجازه: عرض ونقد/ 

 م )أصله رسالة دكتوراه(.  2021هـ،  1443املنصورة: دار اللؤلؤة، 



143 
 

 
القرآن بيان  املقدسي )ت    / البهان يف  قدامة  بن  بن أمحد  الدين عبدهللا    هـ(؛   620موفق 

 ص.  74، عادل الغرايين ]حتقيق[
شاعرة أثناء ردهم  ألا  بيان خطأو أو حادث؟    مي، وهل هو قدميالقرآن الكر   احلرف يفقيقة  )ح

 (لق القرآنخبعتزلة ابلقول على امل
 هـ. 5/10/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
القرآين اخلطاب  نقدية    :حتليل  املناهج دراسة  املعاصرة  لتطبيقات  حممد   /الغربية    محازة 

 م.  2021هـ،  1442، ركاز للنشر إربد: -.الطاهر
 

اجلزائر: مؤسسة   -.حممد الطاهر محازة /ادً ا منتق  أركون جمددً   ن:تعدد املنهج يف مقاربة القرآ 
 ص. 194 م، 2021هـ،  1442األصالة للنشر، 

 
التوحيد عند املستشرقني من خالل ترمجاهتم ملعاين القرآن الكري إىل اللغة اإلجنليزية: عرض  

موتيفا. /ونقد اإلمام،    - كريستوفر كريستنسون  جامعة  م    2021هـ،    1442الرايض: 
 )ماجستري(. 

 
الكوفة: جامعة   - .زمان طالب ًنيف  /رد الشبهات حول القرآن الكري يف آراء املفسرين

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439الكوفة، 
 

  - .عـبـدالـرحـمـن نـصر مراد  /موضوعيةدراسة  :  ردود القرآن الكري على شبهات أقوام األنبياء
 )دكتوراه(.  م. 2021هـ،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
سحرحوش وعبدالكري  زيد  أبو  حامد  نصر  عند  وخصائصه  القرآين  النص  أركان    /طبيعة 

 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار روافد،  -اخلزعلي.
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  / ليدن   –مقارابت نقدية ملوسوعة القرآن  :  املعاصر  القرآن الكري يف الفكر االستشراقي

 م.  2021هـ،    1442،  املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية  النجف:    -جمموعة مؤلفني.
 

احلداثي والعقل  املوسوي  /القرآن  هللا  احلسينية،    -.روح  العتبة  الدليل كربالء:  مؤس سة 
 م. 2019هـ،  1440ة، للدراسات والبحوث العقدي

 
دمشق؛    -حازم بن سعيد السعيد.  /ضرات يف الشبهات املزعومة حول القرآن الكريحما

 ص.  320م،  2020هـ،  1441إستانبول: دار الغواثين، 
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