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احلمد هللا رب العـاملني والصـالة        
والسالم رسول اهللا وعلى آله وصحبه 

  ومن وااله           أما بعد 
حفلت املكتبـة اإلسـالمية   فقد        

مبسرية حضارية راقية ، ومنها تأليف 
املصنفات اليت فنيت فيها األعمـار  
وحفظت فيها أفكار العلماء األحبار 
لفترة مخسة عشر قرناً من الزمـان ،  

املؤلفـات  : ومن هذه املصـنفات  
املتعلقة بدراسة القرآن الكرمي وعلومه 
املتنوعة وموضوعاته املتشعبة ، تلك 

ؤلفات اليت حفظت خمطوطاـا يف  امل
أحناء العامل ، وانتشرت مطبوعاا يف 
املكتبات العامة واخلاصة ، وفقد منها 
مجلة كبرية باحلوادث اليت أصـابتها  
من حرق وغرق وما سرق أكـرب ،  
وقد اعتىن ثلة من العلمـاء للقيـام   
بفهرسة هذه الدراسات واملؤلفـات  
وبذلت يف ذلـك جهـود كـبرية    

األمر حباجة ملعرفـة تلـك   ،والزال 
املصنفات الغزيرة الـيت صـنفت يف   
ــة وإحصــائها  الدراســات القرآني
واالستفادة منها ، من أجـل ذلـك   
تقرر عند إنشاء كرسي جمموعة ابن 
الدن للدراسات القرآنية عمل قوائم 

مـن خـالل رصـد    )١(وغرافيايبلب
وإحصاء األعمال العلمية يف كل علم 

لدراسـات  من العلوم ذات العالقة با
القرآنية خلدمة طالب العلم والباحثني 
يف جمال الدراسات القرآنية وللوصول 
إىل إحصاء شامل لكل مـا صـنف   
باللغة العربية يف املوضوع املنشود من 
الكتب املطبوعة واملخطوطة واملفقودة 
منذ بداية التأليف يف كل علم  حىت 
تاريخ كتابة هذا البحث للتمكني من 

  :تية جين الفوائد اآل
o     التعرف علـى مسـو املسـتوى

احلضاري لُألمة اإلسالمية مـن  
 .خالل نتاجها العلمي 

o  معرفة التكرار واالبتكار.  
o  معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر

 .على املتقدم
o  معرفة تأثر املتأخر باملتقدم .  
o   الوقوف على اجلهود اليت بـذلت

  .يف ذلك الفن أو املوضوع 
o     معرفة تطـور ذلـك العلـم أو

  .ملوضوع ا
o  معرفة إمتام املوضوع الذي صنف

  .فيه وهل حيتاج إىل إمتام 
                                               

فهرس العناوين  وهي : وهي كلمة يونانية تعىن -١ 
 grapeinكتاب = Biblمشتقة من كلمتني 

كتابه  يفذكره لويز نويل مالكليس ( كتابة ، =
منشورات  ١١صالببليوغرافيا ، ترمجة يج شعبان 

 ).عويدات ، بريوت 
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o   إمكانية الترتيب املوضـوعي أو
  .التارخيي أو اجلغرايف 

o  معرفة بداية نشأة العلم.  
o   اكتشاف أمساء مؤلفي الكتـب

  . اهولة املؤلفني 
o    التعرف على عنـاوين مفيـدة

كالتيسري والترجيح والتصـحيح  
  .والنقد

o حباث من خـالل  فهم بعض األ
  .الثنائيات  –الزيادة : العنوان 

o     ، متييز املفقـود مـن املوجـود
واملطبوع من املخطوط ، واحملقق 

  .من غري احملقق
o    معرفة اهتمام العلمـاء بـبعض

  .اجلوانب يف التصنيف 
o   معرفة ضخامة النتاج العلمـي يف

  .موضوع القائمة 
o  معرفة اهتمام العلماء بذلك العلم

ف املـذهيب  بالرغم مـن اخلـال  
  .الفقهي والعقدي 

  : منهج العمل يف الببليوغرافيا
وكان منهج العمل علـى النحـو   

  :التايل 
o  ترتيب عناوين املصنفات  حسب

 .حروف املعجم 
o   ذكر بيانات الكتاب بعد ذكـر

 .اسم املؤلف 
o  إذا كان الكتاب مطبوعا فيكتفي

بذكر أنه مطبوع مع ذكر الطبعة 
والبلــدة ، دون ذكــر النســخ 

  .طيةاخل

o   إذا كان الكتاب رسالة علميـة
جامعية فتذكر اجلامعـة املاحنـة   

 .للدرجة العلمية 
o  إذا كان الكتاب خمطوطا مل يطبع

يتم ذكر املصدر الذي أخذت منه 
املعلومات بعد ذكـر بيانـات   
ــك  ــق ذل ــاب مــع توثي الكت
بالصفحات أو رقم احلفظ حسب 
ترتيب ذلك املصدر ، فينص على 

كتبة الـيت  ذلك مع ذكر اسم امل
توجد فيها تلك النسـخة ، وإذا  
كانت نسخ الكتاب كثرية فيذكر 
أقرب تلـك النسـخ جغرافيـا    
ويكتفى بذكر ثالث نسخ كحد 

 .أقصى مع بيانات كل نسخة 
o    توثيق املعلومات مـن املصـادر

واملؤسسات املعتربة ، كإصدارات 
جممع امللك فهد لطباعة املصحف 

قسم الدراسـات القرآنيـة ،    –
رات مؤسسة امللك  فيصل وإصدا

للبحوث والدراسات ، ومـؤلفي  
 . البيبلوغرافيا 

o   إذا كان هناك اختالف يف اسـم
الكتاب يشار إىل ذلـك بعـد   
االنتهاء من بيانات الكتاب وذكر 

 .املصدر 
o  البدء باملصادر اليت تعىن باملطبوع

مث ذكر باملصـادر الـيت تعـتين    
 .باملخطوط 

o    التعليق يكون لتصـحيح نسـبة
تاب أو اإلشارة إىل تصـحيح  الك
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عنوان الكتاب ، ويكون ذلـك  
 .بعد ذكر املصدر 

o   ذكر املصادر اليت اعتنت جبمـع
ــر  ــنفات يف آخ ــاوين املص عن

  .الكتاب
ويف ختام هذه املقدمة أقدم الشـكر       

للقائمني على رعاة كرسي املعلم حممد 
عوض بن الدن الذين تصدروا لرعايـة  

إىل هذا الكرسي ، والشكر موصـول  
وكيل اجلامعة للدراسات العليا سـعادة  
األستاذ الدكتور عبد اهللا بن عمر بافيل 
وإىل عميــد معهــد البحــوث   
واالستشارات سعادة األستاذ الدكتور 
عبد امللك بن علي اجلنيـدي ووكيلـه   
سعادة الدكتور هيثم بن حسن لنجاوي 
، وإىل املشرف على الكرسي فضـيلة  

لـواين  الدكتور حممد بن عبـد اهللا احل 
: حفظهم اهللا ، وإىل  الباحثني األفاضل 

إبراهيم بن حممد أول وحيي بن علي بن 
علي كمندر ، و ويف بن فرح بن أمحد 
بن ياسني ، والدكتور حممـد عـارف   

  . برماوي
         .واهللا تعاىل ويل التوفيق     

  حكمت بن بشري بن ياسني . د.أ
 أستاذ كرسي املعلم حممد عوض   

  الدن الدراسات القرآنيةابن 
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آيات الصفات ومنهج ابن جرير  .١
الطربي يف تفسري معانيها مقارنة 

 .بآراء غريه من العلماء
o حسام بن حسن صرصور. د. 
o الشيخ حممـد بـوخبزة    :تقدمي

، التطواين، دار الكتب العلميـة 
وأصل الكتاب  ،م٢٠٠٣بريوت، 

اجلامعــة ، أطروحــة دكتــوراه
   .م٢٠٠١ ،النظامية

إبراهيم البقـاعي وجهـوده يف    .٢
 .سريالتف

o حممد حبريي إبراهيم. 
o     رسالة دكتـوراه مـن جامعـة

قسم  /كلية أصول الدين /األزهر
: إشراف التفسري وعلوم القرآن،

الغين عـوض الراجحـي،    عبد
 .م١٩٧٤ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية
  .الثالث

عي وآثاره الـواردة  إبراهيم النخ .٣
يف تفسري سورة الفاحتة والبقـرة  

 .وآل عمران

o نوال حامد سلمان اللهييب. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،   /الدين

منصور العبديل، نوقشت : إشراف
 .هـ١٤١٠ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
للبحـوث  عن مركز امللك فيصل 
اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية

  .الثالث

أبرز مالمح التفسري يف العصـر   .٤
 .احلديث

o حممد بدرالدين قهوجي. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

نوقشت  ،كلية األوزاعي /بريوت
 .م١٩٨٦ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار ( ،والدراسات اإلسالمية
  ).لثالثا

  .ابن تيمية مفسراً .٥
o  اهللا عبدالرحيم  عبدمسية. 
o من جامعـة أم  ، رسالة دكتوراه

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطـاهر أمحـد   : إشراف ،الدين

 :القادر، نوقشـت بتـاريخ   عبد
 .م٢٠٠١

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

ابن تيمية مفسـرا ومقدمتـه يف    .٦
  . عرض ودراسةأصول التفسري

o  سامي حممد هشام حريز. 
o  دار البداية ناشرون وموزعـون، 

 -هـــ١٤٢٧، ١: ط ،عمــان
  .م٢٠٠٧

  .ابن تيمية وجهوده يف التفسري .٧
o إبراهيم خليل بركة. 
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o  ــة ــالمي للطباع ــب اإلس املكت
، ١: ط ،دمشق-بريوت، والنشر
  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥

  .ابن تيمية ومنهجه يف التفسري .٨
o   القادر عبدعلي سيف. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

 /كلية القرآن الكـرمي  /اإلسالمية
أمحد  .د: إشراف ،قسم التفسري
طوي قيد الباحث ، إبراهيم مهنا

ومل يستكمل  هـ١/١/١٣٩٩يف 
الرسالة، دليل الرسائل العلمية يف 

ــالمية ــة اإلس ــرص ( ،اجلامع ق
 ).مدمج

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٣ :ص

ابن تيمية ومنهجـه وأثـره يف    .٩
 .التفسري

o  ناصر بن حممد احلميد. 
o من جامعة اإلمام ، رسالة دكتوراه

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

أمحد حسـن  : إشراف وعلومه،
ــاريخ ،فرحــات  :نوقشــت بت

 .هـ١٤٠٥
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

 عن مركز امللك فيصل للبحـوث 
اإلصدار ( ،والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل اجلامعية . )الثالث
 ،يف الدراسات القرآنية للجيوسي

  .٢٠٣ :ص

ابن جرير الطربي ومنهجـه يف   .١٠
  .توظيف القراءات القرآنية

o رمحة الشاخيي. 
o   دبلوم الدراسات العليا من كليـة

: إشراف الرباط،-املغرب ،اآلداب
التهامي الراجي اهلامشي، نوقشت 

 .م١٩٩٠ :تاريخب
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

 . ابن جزي ومنهجه يف التفسري .١١

o علي بن حممد الزبريي. 
o ط ،دمشـق -سوريا ،القلم دار :

وأصل الكتـاب  ، هـ١٤٠٧ ،١
رسالة ماجستري مـن اجلامعـة   

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

أمحد إبـراهيم  : افإشر ،التفسري
ــا ــاريخ  ،مهن ــت بت  :نوقش
" وكانت بعنـوان   ،هـ١٤٠٣

ابن جزي الكلـيب ومنهجـه يف   
 ."التفسري 

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

ابن جزي الكلـيب ومنهجـه يف    .١٢
  .التفسري

o   اجلليل اهلييت عبدفراس حيىي. 
o سالة ماجستري من جامعة صدام ر

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٥ :بتاريخ
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o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٣ :ص

ابن جزي الكلـيب ومنهجـه يف    .١٣
  . التفسري

o إقبال عمر حمجوب. 
o  مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
نوقشـت   ،كلية القرآن الكـرمي 

 .م٢٠٠١ :بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .٢٠٣ :ص

 .ابن اجلوزي مفسراً .١٤

o إدريس علي أمحد الترايب. 
o  من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطـاهر أمحـد   : إشراف ،الدين

 :القادر، نوقشـت بتـاريخ   عبد
 .م٢٠٠٢

o الرسائل  كشاف ،ذكره اجليوسي
 ،اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة 

  .٢٠٢ :ص

 .ابن اجلوزي ومنهجه يف التفسري .١٥

o  العزيز ثابت عبد. 
o من جامعة األمري  ،رسالة ماجستري

 /القادر للعلـوم اإلسـالمية   عبد
معهد الدعوة وأصـول الـدين،   

 .م١٩٩٥ :نوقشت بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

ـ  وث عن مركز امللك فيصل للبح

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
كشاف الرسائل اجلامعية . )الثالث

 ،يف الدراسات القرآنية للجيوسي
  .٢٠٢ :ص

ابن ظفر ومنهجه يف التفسري من  .١٦
  .خالل كتابه الينبوع

o  الرمحن الفايز عبدصاحل بن. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

كليـة   /اإلسالمية باملدينة املنورة
ــرمي والدر ــات القــرآن الك اس

ــالمية ــري، /اإلس ــم التفس  قس
الفتـاح   عبدالعزيز  عبد: إشراف

ــاري، ــاريخ الق ــت بت  :نوقش
 .هـ١٤١٠

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
ومؤلف كتاب الينبوع  ،)الثالث

 اهللا عبدحممد بن  اهللا عبدهو أبو 
ت (قلي حجة الدين املالكي الص

ينبوع " وعنوانه كتابه ) هـ٥٦٥
فهرسـت   ،وهو خمطوط ،احلياة

 ،مصنفات تفسري القرآن الكـرمي 
  .١٣٣٩ :ص

  . ابن عاشور ومنهجه يف التفسري .١٧
o سعيد مطلك هدب. 
o من جامعة بغداد  ،رسالة ماجستري

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٨٦ :بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،لجيوسـي الدراسات القرآنية ل

  .٢٠٣ :ص
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ابن عاشور ومنهجه يف تفسـريه   .١٨
  .التحرير والتنوير

o  بن إبراهيم الريساهللا  عبد. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

بـن  اهللا  عبد: إشراف وعلومه،
 :إبراهيم الوهييب، نوقشت بتاريخ

 .هـ١٤٠٨
o  عيـة يف  كشاف الرسـائل اجلام

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .٢٠٣ :ص

ابن عباس ومنهجه يف التفسـري   .١٩
وتفسرياته الصحيحة يف الثلـث  

 .األول من القرآن

o آدم حممد علي. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

بكر جابر  أيب: إشراف التفسري،
 :ريخنوقشـت بتـا  ، اجلزائري
 .هـ١٤٠١

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  .)الثالث

ابن العريب املعافري ومنهجـه يف   .٢٠
 .اًالتفسري دراسة وحتقيق

o  بوشعيب جابري. 
o   دبلوم الدراسات العليا من كليـة

ــرب /دابآلا ــاط، -املغ  الرب

التـهامي الراجحـي،   : إشراف
 .م١٩٨٩ :وقشت بتاريخن
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .٢٠٢ :ص

 .ابن العريب ومنهجه يف التفسري .٢١

o   الرمحن البليهي عبدصاحل. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

ــه، ــراف وعلوم ــديق : إش ص
سن، نوقشت العظيم أبو احل عبد

 .هـ١٤٠٤ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

كشاف الرسائل اجلامعية  .)الثالث
 ،يف الدراسات القرآنية للجيوسي

  .٢٠٢ :ص

ــة .٢٢ ــن عرفــ -٧١٦(ابــ
  .ومنهجه يف التفسري)هـ٨٠٣

o  خليل إمساعيل الشطي. 
o من جامعة صدام  ،رسالة ماجستري

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٩ :بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٤ :ص

ابن عطية والقراءات القرآنية يف  .٢٣
  .تفسريه

o حممد ماجد عياصرة. 



٩ 

 

o مـن اجلامعـة   ، رسالة ماجستري
أمحد خالـد  : إشراف األردنية،

 :نوقشت بتاريخ ،يوسف شكري
 .م٢٠٠٢

o شاف الرسـائل اجلامعيـة يف   ك
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٤ :ص

ابن عطية ومنهجـه يف تفسـري    .٢٤
  .احملرر الوجيز يف الكتاب العزيز

o إبراهيم أمحد إمساعيل. 
o    رسالة دكتوراه مـن جامعـة أم

عمر : إشراف درمان اإلسالمية،
 :نوقشت بتـاريخ  ،يوسف محزة

 .م٢٠٠٢
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،ت القرآنية للجيوسـي الدراسا
  .٢٠٤ :ص

ابن قتيبة وجهوده يف الدفاع عن  .٢٥
منهج أهل السـنة يف التفسـري   
 :واحلديث من خـالل كتابيـه  

ــرآن ــكل الق ــف  ،مش وخمتل
  .احلديث

o  حسن املعتمد. 
o من جامعة حممد  ،رسالة ماجستري

وجــدة،  /كليــة اآلداب /األول
 ،قسم الدراسـات اإلسـالمية  

حممد بالوايل، نوقشـت  : إشراف
 .م١٩٩٩ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   .)الثالث

ابن قيم اجلوزيـة ومنهجـه يف    .٢٦
  .تفسري القرآن الكرمي

o  جيهان التجاين الصديق عباس. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

القـادر   عبد: إشراف اخلرطوم،
ـ   ،حممد أمحد  :اريخنوقشـت بت

 .م٢٠٠١
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .٢٠٤ :ص

ابن قيم اجلوزيـة ومنهجـه يف    .٢٧
  .تفسري القرآن الكرمي

o الريح املكي دفع اهللا. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

قسـم   /كليـة اآلداب  /اخلرطوم
 ،الفلسفة يف الدراسات اإلسالمية

 .م٢٠٠١ :نوقشت بتاريخ
o لتفسريموقع ملتقى ا.  

  . ابن القيم وآثاره يف التفسري .٢٨
o قاسم بن أمحد القثردي. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

ــاريخ ــت بت ــه، نوقش  :وعلوم
 .هـ١٤٠٣

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٢ :ص

  .ابن كثري املفسر .٢٩
o  محد مسفر الزهراينمطر أ. 
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o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري
كلية الشريعة والدراسات  /القرى

قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية
 ،أمحد صـقر : إشراف الشرعية،

 .هـ١٤٠٢ :نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .٢٠٤ :ص

  . ابن كثري ومنهجه يف التفسري .٣٠
o  اعيل إبراهيمإمس عبدفرمان. 
o من جامعة بغداد  ،رسالة ماجستري

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٠ :بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٤ :ص

 :ابن الكمال ومنهجه يف التفسري .٣١
 . ودراسة اًحتقيق

o مصطفى قيليج. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

ــاريخ ــاتورك، نوقشــت بت  :أت
 .م١٩٨٢

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

ابن مسـعود مفسـراً وحتقيـق     .٣٢
من أول سورة الروم  هاملروي عن

  .حىت اية سورة ق
o  حممد بن إبراهيم السويد. 

o مـن الرئاسـة    ،رسالة ماجستري
كليـة   /العامة لتعلـيم البنـات  

م الدراســات قســ /اآلداب
 :اإلسالمية، نوقشـت بتـاريخ  

 .هـ١٤٠٣
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .٢٠٤ :ص

  . ابن مسعود والقرآن .٣٣
o  الترايب اهللا عبدحممد. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
العزيز حممد  عبد: إشراف الدين،

ــاريخ ــت بت ــان، نوقش  :عثم
 .م١٩٨٣

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٤ :ص

  . ابن مسعود ومذهبه يف التفسري .٣٤
o حممود املبارك أمحد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 :اخلرطــوم، نوقشــت بتــاريخ
 .م١٩٩٧

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٤ :ص
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ابن املنذر النيسابوري وجهـوده   .٣٥
مجـع  (يف التفسري وعلوم القرآن 

-١(يف األجزاء  )ودراسة حتليلية
٦ .(  
o   إجالل تاج الدين عكاشة سـيد

 .أمحد
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطـاهر أمحـد   : إشراف الدين،

 :نوقشـت بتـاريخ   ،القادر عبد
 .م٢٠٠١

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،وسـي الدراسات القرآنية للجي

  .٢٠٢ :ص

 .ابن املنري ومنهجه يف التفسري .٣٦

o  مفتاح السلوسي أمحد. 
o من جامعة عني  ،رسالة ماجستري

قسم اللغـة   /كلية البنات /مشس
 :نوقشت بتاريخ ،العربية وآداا

 .م١٩٧٧
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .٢٠٢ :ص

ابن جنيم احلنفـي ومنهجـه يف    .٣٧
  . والنظائر كتاب األشباه

o عطا مهدي فليح. 
o من جامعة صدام  ،رسالة ماجستري

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
ــاريخ ــنف يف ١٩٩٩ :بت م، ص

كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف   
 ،٢٠٥ :ص ،الدراسات القرآنية

ويف موقــع قاعــدة املعلومــات 

القرآنية الصـادرة عـن مركـز    
الدراسات القرآنية، يف موضـوع  

ف أن واملعـرو  ،مناهج املفسرين
الكتاب يف موضـوع القواعـد   

  .الفقهية يف املذهب احلنفي

بن أمحـد   اهللا عبدأبو الربكات  .٣٨
مدارك التنزيـل   :النسفي وكتابه
  .وحقيقة التأويل

o بدر الدين جتني أرضوم. 
o من معهد العلوم  ،دكتوراه رسالة

جامعـة أتـاتورك،    /االجتماعية
 .م١٩٨٤ :نوقشت بتاريخ

o موقع ملتقى التفسري.  

بن العريب وطريقتـه يف   أبو بكر .٣٩
 :دراسة آيات التشريع بكتابـه 

  . أحكام القرآن
o  يد عبدكمال الدينا. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

كلية الشريعة والقانون،  /األزهر
ـ ١٣٨٦ :نوقشت بتاريخ -هـ

 .م١٩٦٦
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .٢٠٥ :ص

 أبو بكر اجلزائري ومنهجـه يف  .٤٠
  .تفسري القرآن

o  باللة حاج حممد موسى. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
حسب الرسول : إشراف ،الدين
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 :العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 
 .م٢٠٠٢

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٥ :ص

أبو بكر النقـاش ومنهجـه يف    .٤١
  .تفسري القرآن الكرمي

o  علي إبراهيم الناجم. 
o من جامعـة أم   ،رسالة دكتوراه

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية

الوهـاب   عبد: إشراف ،الشرعية
ــد ــاريخ  ،فاي ــت بت  :نوقش
 .هـ١٤٠٥

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٥ :ص

أبو احلسن احلـرايل املراكشـي    .٤٢
  . ومنهجه يف التفسري آثاره

o حممادي اخلياطي. 
o من  ،رسالة دبلوم الدراسات العليا

 الربـاط،  -املغرب /كلية اآلداب
 ،حممد إبراهيم الكتـاين : إشراف

ـ ١٤٠١ :نوقشت بتاريخ -هـ
 .م١٩٨٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٥ :ص

  .أبو حيان األندلسي مفسراً .٤٣
o يحسني كمال الشام. 

o من جامعة عني  ،رسالة ماجستري
قسم اللغـة   /كلية اآلداب /مشس

ــة ــاريخ ،العربي ــت بت  :نوقش
 .م١٩٨٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٥ :ص

 أبو حيان األندلسـي وكتابـه   .٤٤
  )).النهر املاد((

o آمنة حاج أمحد. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

صـول  كلية أ /درمان اإلسالمية
حممد آدم صديق، : إشراف ،الدين

 .م٢٠٠١ :نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .٢٠٥ :ص

أبو حيان األندلسـي ومظـاهر    .٤٥
 ثقافته كما يصـورها تفسـريه  

  ). لبحر احمليطا(
o العزيز بدوي عبد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

كلية اللغة العربيـة   /اإلسكندرية
نوقشــت  ،لغــات الشــرقيةوال

 .م١٩٧٢ :بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .٢٠٥ :ص ،القرآنية للجيوسي

أبو حيان األندلسي ومنهجـه يف   .٤٦
تفسريه البحر احمليط ويف إيـراد  

  .القراءات فيه
o أمحد خالد يوسف شكري.د. 
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o عمان،  ،دار عمار للنشر والتوزيع
  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨، ١: ط

نهجـه يف  أبو حيان األندلسي وم .٤٧
  .تفسري القرآن

o  علي الشباح. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة دكتوراه

/ كلية أصـول الـدين  / الزيتونية
 ،التهامي نقـرة : إشراف ،تونس

 .م١٩٨١ :نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .٢٠٦ :ص

أبو حيان األندلسي ومنهجـه يف   .٤٨
  .توظيف القراءات القرآنية

o  بقيالين ربيعة. 
o من  ،رسالة دبلوم الدراسات العليا

 اجلديدة، - املغرب/ كلية اآلداب
إدريس نقوري، نوقشت : إشراف
 .م١٩٩٤ :بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٥ :ص

أبو حيان التوحيدي ومنهجه يف  .٤٩
  . التفسري

o طارق عثمان الرفاعي إبراهيم. 
o ـ  ،رسالة دكتوراه ن جامعـة  م

احلرب يوسف : إشراف اخلرطوم،
 :نوقشـت بتـاريخ   ،نور الدامي

 .م٢٠٠٢

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٦ :ص

أبو حيان التوحيـدي املفسـر    .٥٠
  .منهجه وآراؤه يف التفسري

o  الشافعي املنعم عبدحممد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

 أمحد السيد علي: إشراف األزهر،
ــاريخ ،الكــومي  :نوقشــت بت

 .م١٩٧٢
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
موقــع قاعــدة   .٢٠٦ :ص

  .املعلومات القرآنية

منهجه وآراؤه : أبو حيان املفسر .٥١
  . يف التفسري

o  املنعم الشافعي عبدحممد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

قسم  /كلية أصول الدين /األزهر
: إشراف القرآن،التفسري وعلوم 

نوقشـت   ،أمحد السيد الكومي
 .م١٩٧٢ :بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

رسـائل املاجســتري   .٢٠٦ :ص
 ،والدكتوراه يف جامعة أم القرى

   .)م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥(

أبو حيان األندلسـي ومنهجـه    .٥٢
  .التفسريي

o مأمون بن حميي الدين اجلنان. 
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o بـريوت،  ، يـة دار الكتب العلم
  .)٦(سلسلة أعالم الفقهاء برقم 

  .البحر احمليط :أبو حيان وتفسريه .٥٣
o بدر بن ناصر البدر. 
o موقع . هـ١٤٢٠ ،مكتبة الرشد

قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة  
   .املعلومات القرآنية

أبو حيان ومنهجـه يف تفسـري    .٥٤
  .القرآن القسم األول

o بوشعيب حممادي. 
o باعةمكتبة دار األمان للنشر والط، 

  .م٢٠٠٧الرباط،  –املغرب 

أبو األعلى املودودي ومنهجه يف  .٥٥
 .تفسري القرآن الكرمي

o     السيف الدين ترايل بـن عـامل
 .الدين

o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري
كلية الشريعة والدراسات  /القرى

ــالمية ــريعة  /اإلس ــم الش قس
والدراسات اإلسالمية، نوقشـت  

 .هـ١٤٠٢ :بتاريخ
o معية الصادرة قاعدة الرسائل اجلا

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

  .أبو السعود ومنهجه يف التفسري .٥٦
o  الستار فاضل خضر عبد. 
o جامعـة   مـن  ،رسالة ماجستري

  .م١٩٨٨ :نوقشت بتاريخ ،بغداد

 :أبو السعود ومنهجه يف تفسريه .٥٧
إرشاد العقل السليم إىل مزايـا  

  .الكتاب الكرمي
o  ابكر البلولة حممدب. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
ـ ال: إشراف الدين، يخ مجعـة  ش

 .م١٩٨٩ :سهل، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .٢٠٦ :ص

وأثـره يف   الرحيـاين أبو العالية  .٥٨
  .تفسري القرآن الكرمي

o أمحد حممد السروان. 
o من جامعة بغداد  ،الة ماجستريرس

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٣ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
كشاف الرسائل اجلامعية  ).الثالث

 ،يف الدراسات القرآنية للجيوسي
  .٢٠٦ :ص

ــو  .٥٩ ــدأب ــطييب  اهللا عب الش
آثـاره   )هـ٩٦٣_هـ٨٨٢(

  . ومنهجه يف التفسري
o حممد بو طربوش. 
o من  ،رسالة دبلوم الدراسات العليا

كليـة   /جامعة حممد اخلـامس 
: إشراف ،الرباط-املغرب /اآلداب
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 :التهامي الراجي، نوقشت بتاريخ
 .م١٩٩٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٦ :ص

وجهوده يف النحو و  اهللا عبدأبو  .٦٠
اجلامع ألحكـام   :اللغة يف كتابه

  . القرآن
o  القادر رحيم جدي اهلييت عبد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

كلية اآلداب، نوقشـت   /بغداد
 .م١٩٨٦ :بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٦ :ص

أبو الليث السمرقندي ومنهجـه   .٦١
 .ودراسة اًحتقيق :يف التفسري

o  ازجييإسحاق ي. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

ــاريخ ــاتورك، نوقشــت بت  :أت
م، والسمرقندي هو نصر ١٩٨٣

ت ( بــن حممــد بــن أمحــد،
 .)هـ٣٧٣

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   .)الثالث

أبو الليث السمرقندي ومنهجـه   .٦٢
  .يف التفسري

o نأمحد سعيد اللد. 

o مـن جامعـة    ،أطروحة علمية
يوجـد منـها    ،نوقشت ،األزهر

نسخة فيلميـة حمفوظـة بـرقم    
ــز  ])٤( ١/٤٧٥/٥[ يف مركـ

كامل لالقتصـاد   اهللا عبدصاحل 
قسم الرسائل اجلامعية  ،اإلسالمي

 .جامعة األزهر ،العلمية
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار ( والدراسات اإلسالمية

  ).الثالث

 :اجتاه التفسري يف العصر احلديث .٦٣
منذ عهد اإلمام حممد عبـده إىل  

  .مشروع التفسري الوسيط
o مصطفى حممد احلديدي الطري. 
o  نشر ضمن أحباث املؤمتر السادس

سلسلة البحوث  ،مع البحوث
   .)٨٠(اإلسالمية برقم 

  .اجتاه التفسري يف العصر الراهن .٦٤
o يد احملتسب عبدا. 
o ١: ط ،كتبـــة احملتســـبم، 

مكتبـــة النهضـــة  ،م١٩٨٠
طبعة  ،٢: عمان، ط ،اإلسالمية

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٠ ،منقحة

االجتاه العلمي يف التفسري أدواته  .٦٥
وأصوله دراسة تارخيية ومنهجية 

  .يف ضوء علوم القرآن
o الرزاق بن إمساعيل هرماس عبد. 
o من جامعة حممد  ،رسالة دكتوراه

قسـم   /كليـة اآلداب / اخلامس
 الربـاط،  /دراسات اإلسالميةال
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فاروق محادة، نوقشت : إشراف
 .م١٩٩٥ :بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

اإلصـدار  ( للبحوث والدراسات
كشاف الرسائل اجلامعية  .)الثالث

  .يف الدراسات القرآنية للجيوسي

االجتاه املوضـوعي يف تفسـري    .٦٦
غرب الشـيخ  القرآن الكرمي بامل

من  حممد املكي الناصري منوذجاً
التيســري يف  :خــالل تفســريه
  .أحاديث التفسري

o أمينة أبو األفيال. 
o من كلية اآلداب  ،رسالة دكتوراه

: إشراف الدار البيضاء، /بنمسيك
 :نوقشت بتـاريخ  ،أمحد أبو زيد

 .م١٩٩٥
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

تفسري يف ظل العصـر  اجتاهات ال .٦٧
 .اململوكي

o طارق عثمان الرفاعي إبراهيم. 
o   جامعـة  رسالة ماجستري، مـن

: ، نوقشــت بتــاريخاخلرطــوم
 .م١٩٩٧

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .لجيوسيلالدراسات القرآنية 

ــاهج  .٦٨ ــري ومن ــات التفس اجتاه
املفسرين يف العصـر احلـديث   

  .التفسري أساسياته واجتاهاته
o فضل حسن عباس.د. 

o ان -تبة دنديس، األردنمكعم، 
  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

االجتاهات احلديثـة يف تفسـري    .٦٩
  .القرآن الكرمي

o  حسني درويش حنتوش. 
o مـن جامعـة    ،ماجستري رسالة

كلية العلوم اإلسـالمية،   /بغداد
 .م١٩٨٦ :نوقشت بتاريخ

o   دليـل   .موقع ملتقـى التفسـري
الرسائل العلمية اليت متت مناقشتها 

يف جامعـة  بقسم القرآن وعلومه 
  ).مدمج قرص( ،اإلمام

اجتاهات املفسـرين يف توجيـه    .٧٠
  .القراءات

o أمحد جربيل سيسي. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة دكتوراه

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

العزيـز   عبـد : إشراف ،وعلومه
 :نوقشت بتـاريخ  ،أمحد إمساعيل

 .هـ١٤١٣
o ة قاعدة الرسائل اجلامعية الصادر

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

كشاف الرسائل اجلامعية  ).الثالث
  . يف الدراسات القرآنية للجيوسي

االجتاهات املنحرفـة يف تفسـري    .٧١
  .القرآن الكرمي دوافعها ودفعها

o  حممد حسني الذهيب. د. 
o  مكتبة وهبة، عابدين، الطبعـة: 

  .ـه١٤٠٦، )٣(
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مناهج التفسري  أثر املترمجات يف .٧٢
القرآين حىت اية القرن اخلامس 

  .اهلجري
o الشحات السيد أمحد زغلول. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

قسم  /كلية اآلداب /اإلسكندرية
اللغة العربية واللغـات الشـرقية   

العزيـز   عبـد : إشراف وآداا،
م، ١٩٦٨ :نوقشت بتاريخ ،برهام

يوجد منها نسخة فيلمية حمفوظة 
قطاع (معه عني مشس يف دليل جا

ــانية  ــوم اإلنس ــرقم ) العل ب
]١/٤٣/٢[. 
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

كشاف الرسائل اجلامعية . )الثالث
  .يف الدراسات القرآنية للجيوسي

القادر الكوكبـاين   عبدأمحد بن  .٧٣
ن تيسري املنا :ومنهجه يف تفسريه

تفسري القرآن مـع دراسـة   يف 
وحتقيق املقدمة واجلزء األول من 

 .القرآن

o  اللطيف بن هائل بن ثابت عبد. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة دكتوراه

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

ناصـر بـن   : إشراف وعلومه،
 :سليمان العمر، نوقشت بتاريخ

 .هـ١٤١٦
o عية الصادرة قاعدة الرسائل اجلام

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

أســبابه  :اخــتالف املفســرين .٧٤
  .وآثاره

o  الفنيسان اهللا عبدسعود بن. 
o ــبيليا ــاض ،دار إشـ  ،الريـ

وأصـل  ، م١٩٩٧-هـ١٤١٨
الكتاب رسالة دكتـوراه مـن   
جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   

 /كلية أصول الـدين  /اإلسالمية
: إشـراف  القرآن وعلومه، قسم
نوقشـت   الرزاق عفيفـي،  عبد

مركز امللك  ،هـ١٤٠٢ :بتاريخ
/ هـ١٤١٨يف ) منشورة(فيصل 
ــظ   م١٩٩٧ ــرقم حفـ بـ

]١٥٨٧٧٧[. 
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

اختيارات ابن تيمية يف التفسـري   .٧٥
   .يف الترجيحومنهجه 

o حممد بن زيلعي هندي وآخرون. 
o دار قرطبة .مكتبة املزيين الطائف ،

، هـــ١٤٢٩ ،١: ط ،بــريوت
وأصل الكتاب جمموعة رسـائل  
دكتوراه من جامعة اإلمام حممـد  
بن سـعود اإلسـالمية، األوىل   

اختيارات ابن "  :سجلت بعنوان
تيمية يف التفسري من أول سـورة  

 مجعاً اءالفاحتة إىل آخر سورة النس
للباحث حممد بن زيلعي  "ودراسة
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حممود بسـيوين  : إشراف هندي،
ــودة ــاريخ  ،ف ــجلت بت  :س
 :هـ، والثانيـة بعنـوان  ١٤١٨

اختيارات ابن تيمية يف التفسـري  "
من أول سورة املائدة إىل آخـر  

" ودراسـة مجعـاً   سورة اإلسراء
العزيز بن  عبدللباحث حممد بن 

إبراهيم : إشراف املسند، اهللا عبد
ن سليمان بن قميش اهلوميـل،  ب

هــ،  ١٤٢٢ :سجلت بتـاريخ 
اختيارات ابـن  " :والثالثة بعنوان

تيمية يف التفسري من أول سـورة  
 الكهف إىل آخر القرآن الكـرمي 

للباحث إبراهيم بن " ودراسة مجعاً
 احلميضـي،  اهللا عبـد صاحل بن 

 ،ناصر بن حممد احلميد: إشراف
 .هـ١٤٢٣ :سجلت بتاريخ

o لعلمية اليت متـت  دليل الرسائل ا
مناقشتها بقسم القرآن وعلومه يف 

  ).مدمج قرص( ،جامعة اإلمام

أصول التفسري بني شيخ اإلسالم  .٧٦
 . ابن تيمية وغريه من املفسرين

o ديرية أبتدون اهللا عبد. 
o  مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

بكر جابر  أيب: إشراف ،التفسري
 :اجلزائري، نوقشـت بتـاريخ  

هـــ، قســم الباحــث ١٤٠٣
 وخامتة، رسالته إىل أربعة أبواب

نشأة أصول التفسري : الباب األول
: وتطوره، وفيه ثالثـة فصـول  

تعريف كلميت أصول وتفسري لغة 

واصطالحاً، أصول التفسري عنـد  
الصحابة والتابعني، أصول التفسري 

: الباب الثـاين  ،يف عهد التدوين
مذاهب املفسـرين يف أصـول   

تفسري : التفسري، وفيه ثالثة فصول
، تفسـري  بالقرآن القرآن الكرمي

السنة، تفسـري القـرآن   بالقرآن 
أصـول  : الباب الثالث بالرأي،

التفسري عند شيخ اإلسالم ابـن  
ترمجة شيخ : تيمية، وفيه فصالن

اإلسالم، األصول الَّـيت اعتمـد   
 عليها شيخ اإلسالم يف تفسـريه، 

املقارنة بني شـيخ  : الباب الرابع
اإلسالم وغريه من املفسرين، وفيه 

شيخ اإلسالم مع بعض : فصالن
الطربي، (علماء التفسري باملأثور 

شيخ اإلسالم مقارنـة   ،)والثعليب
مث خـتم الباحـث    ،مع الرازي

لئـك  أورسالته منوهاً بفضـل  
األعالم الذين أصـلوا األصـول   
الصحيحة، ووضـعوا خططـاً   

ج لفهم كتاب اهللا تعـاىل،  ومناه
ونصبوا منارات علـى طريـق   

ونفوا بذلك عـن   ،االهتداء ديه
كتاب اهللا حتريف الغالني وانتحال 

 .املبطلني وتأويل اجلاهلني
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

دليل الرسائل اجلامعيـة   .)الثالث
  . جلامعة اإلسالميةيف ا

  .اإلسرائيليات يف تفسري ابن كثري .٧٧
o الرمحن السيد حممد أمحد عبد. 
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o من جامعـة أم   ،ماجستري سالةر
كلية أصـول  / درمان اإلسالمية

قسم التفسـري وعلـوم    /الدين
 :نوقشــت بتــاريخ القــرآن،

 .م٢٠٠٠
o موقع ملتقى التفسري.  

الشيعة اإلثناعشرية ومنهجهم يف  .٧٨
 .تفسري القرآن الكرمي

o  العسال حممد حممد إبراهيم. د. 
o الدكتور أمحد سعد محدان  :تقدمي

والدكتور علي بن أمحد  ،الغامدي
والكتاب ليس عليـه   ،السالوس

وطبعته األوىل  ،معلومات دار نشر
موقع ملتقـى  ، هـ١٤٢٧ :عام

وأصل الكتاب رسـالة  ، التفسري
كلية  /دكتوراه من جامعة األزهر

د حممد أمح: إشراف ،أصول الدين
ــف ــاريخ ،يوس ــت بت  :نوقش

 .م١٩٨١
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

نهج توظيفـه يف  أصول الفقه وم .٧٩
ـ الالتفسري عند ابن  رس مـن  ف

  .خالل كتابه أحكام القرآن
o   الوهاب أبياط عبدحممد بن. 
o م٢٠٠٦ ،دار ابن حزم، الدمام ،

وأصل الكتاب رسالة دكتوراه من 
 -ظهـر املهـراز    /كلية اآلداب

الشـاهد حممـد   : إشراف فاس،
 .البوشيخي

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
   .الدراسات القرآنية للجيوسي

اإلمام ابن جرير الطربي ومنهجه  .٨٠
يف آيات الصفات مـن خـالل   

 .جامع البيان

o رياض أمحد الدوري. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

وقشـت  نالسـودان،   /اجلزيرة
 .م١٩٩٨ :بتاريخ

o سـائل اجلامعيـة يف   كشاف الر
 . الدراسات القرآنية للجيوسي

اإلمام ابن جرير الطربي ومنهجه  .٨١
  .يف التفسري

o بابكر البلولة حممد. 
o من جامعـة أم   ،رسالة دكتوراه

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
قسم التفسـري وعلـوم    /الدين

ــرآن ــاريخ ،الق ــت بت  :نوقش
 .م١٩٩٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
   .ة للجيوسيالدراسات القرآني

  .اإلمام ابن كثري املفسر .٨٢
o  مطر أمحد مسفر الزهراين. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية
 ،أمحد صـقر : إشراف الشرعية،

 .هـ١٤٠٢ :نوقشت بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (لدراسات اإلسالمية وا

  ).الثالث
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اإلمام ابن كـثري ومنهجـه يف    .٨٣
 .التفسري

o  الرحيم عبدخالد حسن. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
نوقشـت   ،كلية القرآن الكـرمي 

 .م١٩٩٦ :بتاريخ
o  موقع ملتقى التفسري.  

اإلمام ابن كـثري ومنهجـه يف    .٨٤
  .تفسري القرآن العظيم

o  فوزية أمحد احلسن طه. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

/ كلية البنـات  /درمان اإلسالمية
 قسم التفسري /كلية أصول الدين

: نوقشت بتـاريخ  ،وعلوم القرآن
 .م١٩٩٠

اإلمام أبو بكر الرازي اجلصاص  .٨٥
  .ومنهجه يف التفسري

o صفوت مصطفى خليلوفيتش. 
o  دار الســالم للطباعــة والنشــر

ــع ــاه ،والتوزي  ،١: ط ،رةالق
  .م٢٠٠١

o موقع ملتقى التفسري.  

اإلمام البيضـاوي ومنهجـه يف    .٨٦
 . التفسري

o  اهلادي شداد عبدحسن حممد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
الـرمحن   عبـد إبراهيم : إشراف

ــاريخ  ــت بت ــة، نوقش  :خليف
 .م١٩٨٣

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
ـ  وث عن مركز امللك فيصل للبح

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
 ).الثالث

منهجـه يف  : اإلمام الـدهلوي  .٨٧
التفسري وآراؤه يف مباحث مـن  

 . علوم القرآن

o خليل الرمحن سجاد. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
: إشراف والدراسات اإلسالمية،

 .أمحد إبراهيم مهنا
o رة قاعدة الرسائل اجلامعية الصاد

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

اإلمام سليمان بن عمر العجيلي  .٨٨
الشــهري باجلمــل ومنهجــه يف 

  .على اجلاللني تهحاشي
o إياد مظفر يونس الرمضاين. 
o من جامعة صدام  ،رسالة ماجستري

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٦ :بتاريخ

o الصادرة  قاعدة الرسائل اجلامعية
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

ــه يف  .٨٩ ــربي ورجال ــام الط اإلم
  .تفسريه

o نصار أسعد نصار. 
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o مـن جامعـة   ، رسالة دكتوراه
 الهـور، -باكسـتان  /البنجاب
نوقشت  ،مجيلة شوكت: إشراف
 .م١٩٩٤ :بتاريخ

o  موقع قاعدة املعلومات القرآنيـة. 
  . ريموقع ملتقى التفس

اإلمــام القــامسي ومنهجــه يف  .٩٠
 .التفسري

o ياسني علي بابكر. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
 :الســودان، نوقشــت بتــاريخ

 .م٢٠٠١
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

اإلمام الكيا اهلراسي ومنهجه يف  .٩١
  .تفسري أحكام القرآن

o لياسإيل خليل إمساع. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 .م١٩٩٥ :بغداد، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

اإلمام حممد عبده ومنهجـه يف   .٩٢
  . التفسري

o العزيز النجار عبدأمحد . د. 
o دار الفكر العريب، بريوت .  

اإلمام ناصر الـدين البيضـاوي    .٩٣
  .ومنهجه يف التفسري

o الستار مهيوب عبد سيد. د. 
o  الطبعـة   ،مكتبة الثقافة الدينيـة

  .هـ١٤٢٧األوىل، 

 :اإلنسان والقرآن وجهاً لوجـه  .٩٤
  .التفاسري القرآنية املعاصرة

o  ريفأمحيدة الن. 
o ١( :الفكر، دمشق، الطبعة دار( ،

  .ـه١٤٢١سنة 

أوراق متناثرة يف مناهج التفسري  .٩٥
  .املعاصرة

o  أمحد حممد الشرقاوي. 
o  ــردوس مب ــة الف ــرمطبع  ،ص

  .هـ١٤٢٣

ــري  .٩٦ ــول التفس ــوث يف أص حب
  .ومناهجه

o   الرمحن بن سليمان  عبدفهد بن
 .الرومي

o  ــر ــة للنش ــب العلمي دار الكت
 .م١٩٩٨بــريوت،  ،والتوزيــع

 ،٦: ط ،الريـاض  ،مكتبة الرشد
  .هـ١٤٢٢

حبوث يف منهج تفسري القـرآن   .٩٧
  .الكرمي

o حممود رجيب. 
o حسـني صـايف،   : حتقيق ،ترمجة

فكـر  مركز احلضارة لتنميـة ال 
سلسلة  ،١:اإلسالمي، بريوت، ط

احتـوى  ، القرآنيـة  الدراسات
الكتاب على مخسة حماور عامة، 

قواعـد  (، )قضايا عامـة : (هي
، )مصـادر التفسـري  (، )التفسري

، )العلوم اليت حيتاجهـا املفسـر  (
ويف مبحـث  ). شروط املفسر(و
عرض للضوابط ) قواعد التفسري(
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العامة اليت جيب علـى املفسـر   
يف جهـده التفسـريي،   مراعاا 

ويف  ،وضرورة التـزام دائرـا  
ــري( ــادر التفس ــرض ) مص ع

للمستندات واألدلة الـيت تضـم   
ــد   ــة بأح ــات املتعلق املعطي

 ،املوضوعات املطروحة يف اآليات
العلوم اليت حيتاجهـا  (أما مبحث 

فيشار فيه إىل السـياقات  ) املفسر
املعرفية اخلاصة املتضمنة قواعـد  

در واملعطيات ومعايري تقييم املصا
  .املستخرجة منها

بديع الزمان النورسي وآراؤه يف  .٩٨
 .التفسري

o  بريم صاحل سوزري. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

ــه، ــراف وعلوم ــديق : إش ص
العظيم أبو احلسن، نوقشت  عبد

 .هـ١٤٠٦ :بتاريخ
o  الصادرة قاعدة الرسائل اجلامعية

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

برهان الدين البقاعي ومنهجه يف  .٩٩
 .حتقيق ودراسة: التفسري

o جنايت قرة. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

ــاتورك ــاريخ ،أت : نوقشــت بت
 .م١٩٨١

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (اإلسالمية  والدراسات
 ).الثالث

 .البغوي ومنهجه يف التفسري .١٠٠

o  الغفور محيد عبدعفاف. 
o ــان ــان،-، األردندار الفرق  عم

وأصل الكتاب رسـالة  ، م١٩٨٢
 /ماجستري من جامعة أم القـرى 

ــات  ــريعة والدراس ــة الش كلي
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية
أمحـد عمـر   : إشراف الشرعية،

ــاريخ  ــت بت ــم، نوقش  :هاش
 .هـ١٤٠٠

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   .)الثالث

البغوي وابن كثري ومنهجهما يف  .١٠١
 . اًالتفسري دراسة وحتقيق

o  الرمحن الدخيل عبدزينب. 
o مـن الرئاسـة    ،رسالة دكتوراه

كلية التربية  /العامة لتعليم البنات
قسم الدراسات  /للبنات بالرياض

حممـود  : إشـراف  اإلسـالمية، 
عبدالسميع الشعالن، نوقشـت  

 .هـ١٤١٦ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
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البالغة يف التفسري األندلسي يف  .١٠٢
  .القرنني السابع والثامن

o خلدون صبح. 
o ـ  ،رسالة دكتوراه ن جامعـة  م

أسـعد أمحـد   : إشراف ،دمشق
م، ثبـت الكتـب   ١٩٩٩علي، 

واملقاالت اليت تكلمت عن مناهج 
املنشـور يف  ) ١(املفسرين رقم 

  .موقع ملتقى التفسري

ــاهج   .١٠٣ ــاظرين يف من ــة الن ج
  .املفسرين

o توفيق علوان. 
o   ،ــاض ــد، الري ــة الرش مكتب

  . هـ١٤٢٦

 .البيضاوي ومنهجه يف التفسري .١٠٤

o  علـي   الرمحن البشري بن عبد
 .أمحد ناشب

o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري
كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية

قسـم القـرآن    /أصول الـدين 
حممد بسـيوين  : إشراف وعلومه،

ــاريخ  ــت بت ــودة، نوقش  :ف
 .هـ١٤٠٤

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ). الثالث

 .وي ومنهجه يف التفسريالبيضا .١٠٥

o   احلميد حممد عبدأبو الفتوح. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

قسم  /كلية اآلداب /سكندريةإلا

اللغة العربية واللغـات الشـرقية   
السـيد أمحـد   : إشراف وآداا،

 .م١٩٨٠ :نوقشت بتاريخ ،خليل
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (إلسالمية والدراسات ا

  ).الثالث

  .البيضاوي ومنهجه يف التفسري .١٠٦
o    نشأت صالح الـدين حسـني

 .الدوري
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 .م١٩٩٣ :بغداد، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

  .حبوث منهجية يف علوم القرآن .١٠٧
o موسى إبراهيم اإلبراهيم. 
o األردن  ،التوزيعدار عمار للنشر و

  .عمان –

تأثري العقيدة األشعرية يف مناهج  .١٠٨
التفسري باألنـدلس يف القـرن   

  .السادس
o مرمي العبادي. 
o من جامعة حممد  ،رسالة دكتوراه

-املغرب /كلية اآلداب /اخلامس
أمحد أبو زيـد،  : إشراف الرباط،

 .م٢٠٠٣ :نوقشت بتاريخ
o    دليل األطروحـات والرسـائل

ات اآلداب اجلامعية املسجلة بكلي
ــاملغرب ــامس ،ب ــزء اخل  ،اجل

 .م٢٠٠٣ -م١٩٩٨
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التأويل الباطين واملنهج وتطبيقاته  .١٠٩
 . يف جمال العقيدة

o فرحة جوهر بن حممد الدوسري. 
o مـن الرئاسـة    ،رسالة دكتوراه

كلية اآلداب  /العامة لتعليم البنات
قسم الدراسات  /للبنات بالدمام

رفقي زاهر، : إشراف اإلسالمية،
 .هـ١٤١٥ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

تاريخ علم التفسـري ومنـاهج    .١١٠
  .املفسرين

o علي حسن العريض. 
o ١: ط ،القـاهرة  ،دار االعتصام، 

سلسلة شباب حممـد صـلى اهللا   
  .)٢٠(برقم  ،عليه وسلم

ــاهج   .١١١ ــني مبن ــف الدارس تعري
  .فسرينامل
o الفتاح اخلالدي عبدصالح .د. 
o    الدار الشامية للطباعـة والنشـر

ــع ــريوت ،والتوزي  ،١:ط ،ب
  .م٢٠٠٢

 .تفاسري آيات األحكام ومناهجها .١١٢

o  علي بن سليمان العبيد. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة دكتوراه

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

زاهـر بـن   : إشراف وعلومه،

 :األملعي، نوقشت بتاريخ عواض
 .هـ١٤٠٧

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

ــية   .١١٣ ــة الفارس ــري باللغ التفاس
  .واجتاهاا

o  فضل اهلادي وزين حممد عمر. 
o من جامعة اإلمام  ،دكتوراه رسالة

كليـة أصـول    /حممد بن سعود
 القـرآن وعلومـه،   قسم /الدين

الـرمحن   عبـد حممـد  : إشراف
ــاريخ ــت بت ــايع، نوقش  :الش

ــى ١٤٢٠ ــتمل عل ـــ، يش ه
كشافات، يوجد منـه نسـخة   

 .حمفوظة يف مركز امللك فيصل
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  .موقع ملتقى التفسري .)الثالث

  .ودراسة اًة عرضتفاسري الزيدي .١١٤
o  حممد بن صاحل املديفر. 
o جامعة اإلمام  من، رسالة دكتوراه

كليـة أصـول    /حممد بن سعود
 قسم القـرآن وعلومـه،   /الدين

 اهللا عبـد سعود بـن  : إشراف
: الفنيســان، نوقشــت بتــاريخ

 .هـ١٤١٣
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
صدار اإل(والدراسات اإلسالمية 
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كشاف الرسائل اجلامعية  .)الثالث
  .يف الدراسات القرآنية للجيوسي

تفاسري القرآن يف لغة األفغـان   .١١٥
البشتو يف القرن الرابـع عشـر   

  .ودراسة اًاهلجري عرض
o  القدير عبد. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

 كلية أصـول  /حممد بن سعود

 ،قسم القـرآن وعلومـه   /الدين
ن، نوقشت سيد جان بيا: إشراف
والرسـالة  ، هـ١٤٢٠: بتاريخ

تشتمل على مالحق، ويوجد منها 
نسخة يف مركز امللـك فيصـل   
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

، موقع ]١٨٨٩٧٦[برقم حفظ 
  .ملتقى التفسري

تفسري ابـن عاشـور التحريـر     .١١٦
  .والتنوير دراسة منهجية وتقليدية

o  أمحد أبو حسان مجال حممود. 
o امعـة  مـن اجل  ،رسالة ماجستري

فضل حسن . د: إشراف األردنية،
ــاس ــاريخ ،عب ــت بت  :نوقش

 .م١٩٩١
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

 :تفسري ابن القيم للقرآن الكرمي .١١٧
 . دراسة يف املصطلح واملنهج

o  صربي املتويل املتويل. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

قسم اللغة  /كلية اآلداب /القاهرة
يوسف : إشراف وآداا، العربية

ــاريخ ــت بت ــف، نوقش  :خلي
 .م١٩٨٤

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

  .أساسياته و اجتاهاته: التفسري .١١٨
o فضل عباس. د. 
o الطبعـة   ،مكتبة دنديس، األردن

  .ـه١٤٢٦ ،األوىل

ــه   .١١٩ ــاري أمهيت ــري اإلش التفس
  .وابطهوض

o  العيساوي عبدمشعان سعود. 
o مـن جامعـة    ،ماجستري رسالة

 .م١٩٨٧ :بغداد، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

التفسري اإلشاري للقرآن الكرمي  .١٢٠
  .اًدراسة وتقومي

o عمر بن سامل اخلطيب. 
o  رسالة ماجستري من جامعة اإلمام

كليـة أصـول    /حممد بن سعود
 قسم القـرآن وعلومـه،   /الدين

بـن إبـراهيم    اهللا عبد: إشراف
ــوهييب ــاريخ ،ال ــت بت  :نوقش

 .هـ١٤٠٧
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

ثبت الكتب واملقـاالت   .)الثالث
 ،اليت تكلمت عن مناهج املفسرين
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حبث منشور يف موقـع ملتقـى   
  .فسريالت

  .التفسري الباطين للقرآن الكرمي .١٢١
o خليل رجب محدان الكبيسي. 
o  ،رسالة دكتوراه من جامعة بغداد

، ثبت الكتب واملقاالت م١٩٩٠
اليت تكلمت عن مناهج املفسرين 

املنشور يف موقع ملتقى ) ١(رقم 
  . التفسري

 .التفسري بالرأي ماله وما عليه .١٢٢

o   اهللا عبدأمحد عمر. 
o جلامعـة  مـن ا  ،رسالة ماجستري

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

بكر جابر  أيب: إشراف التفسري،
 :اجلزائري، نوقشـت بتـاريخ  

 .هـ١٤٠١
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

 .ودراسة اًعرض :تفسري التابعني .١٢٣

o  بـن علـي    اهللا عبـد  حممد بن
 .اخلضريي

o من جامعة اإلمام  ،رسالة دكتوراه
كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية

قسـم القـرآن    /أصول الـدين 
سـعود بـن   : إشراف وعلومه،

الفنيســان، نوقشــت  اهللا عبــد
هـ، يشتمل على ١٤١٥ :بتاريخ

 .كشافات، موقع ملتقى التفسري

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
فيصل للبحـوث  عن مركز امللك 

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  .)الثالث

مصادره ومنهجه :تفسري السلف .١٢٤
  .وحجيته

o  أمحد الشريف اهللا عبدحيىي. 
o من جامعة القرآن  ،رسالة دكتوراه

كليـة  / الكرمي والعلوم اإلسالمية
السودان، نوقشت / القرآن الكرمي

م، ثبت الكتـب  ٢٠٠٢ :بتاريخ
ج واملقاالت اليت تكلمت عن مناه

املنشـور يف  ) ١(املفسرين رقم 
  .موقع ملتقى التفسري

  .التفسري العقلي حجيته وضوابطه .١٢٥
o  حممد صاحل عطية نصيف. 
o رسالة ماجستري من جامعة بغداد/ 

 .م١٩٨٧كلية العلوم اإلسالمية، 
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  .موقع ملتقى التفسري ).الثالث

  .التفسري العلمي للقرآن الكرمي .١٢٦
o   علي عبدصالح. 
o بغداد،  رسالة ماجستري من جامعة

 :كلية العلوم اإلسالمية، بتـاريخ 
م، ثبت الكتب واملقاالت ١٩٨٧

اليت تكلمت عن مناهج املفسرين 
املنشور يف موقع ملتقى ) ١(رقم 

  . التفسري
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التفسري العلمي للقرآن الكـرمي   .١٢٧
 . النظريات والتطبيقبني 

o هند شليب. 
o م١٩٨٥-هـ١٤٠٦ ،تونس.  

: التفسري العلمي للقرآن الكرمي .١٢٨
 .دراسة وتقومي

o  األهدل اهللا عبدبن  اهللا عبد. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

حممد أمحد أبو : إشراف وعلومه،
ــاريخ  ــت بت ــراخ، نوقش  :ف

 .هـ١٤٠٣
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

التفســري العلمــي للقــرآن يف  .١٢٩
 .امليزان

o أمحد عمر أبو حجر. 
o ـ ١٤١١، دمشق ،دار قتيبة -هـ

 ،دار املدار اإلسـالمي  .م١٩٩١
  .م٢٠٠١ ،٢:ط ،بريوت

تفسري اإلمامية عنـد الطربسـي    .١٣٠
  .باطبائيالط

o زأرضروم موسى كيلما. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

ــاتوركأ ــوم  /ت ــد العل  معه
 ،م١٩٨٥تركيـا،   /االجتماعية

ثبت الكتـب واملقـاالت الـيت    
تكلمت عن مناهج املفسرين رقم 

املنشور يف موقـع ملتقـى   ) ١(
  .التفسري

التفسري عند أهل السنة والشيعة  .١٣١
  .اإلمامية

o  عباس اهللا عبدعباس. 
o من جامعة أم درمـان   ،ماجستري

 /كلية أصول الـدين  /اإلسالمية
قسم التفسري وعلـوم القـرآن،   

م، ثبت ٢٠٠٠ :بتاريخ نوقشت
الكتب واملقاالت اليت تكلمـت  

) ١(عن مناهج املفسرين رقـم  
  .املنشور يف موقع ملتقى التفسري

التفســري الفقهــي يف العصــر  .١٣٢
  .احلديث

o النيب عامل عبد. 
o د رسالة دكتوراه من جامعة حمم

قسـم   /كليـة اآلداب  /اخلامس
 -املغـرب  الدراسات اإلسالمية،

السـالم   عبـد : إشراف تطوان،
ــاريخ ــت بت ــراس، نوقش  :اهل

 .م١٩٩٤
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

التفسري الفقهي يف القريوان حىت  .١٣٣
  .القرن اخلامس اهلجري

o الرمحن بن سـليمان   عبدبن  فهد
 .الرومي

o  ،ــة ــه التوب ــاض مكتب  ،الري
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧
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التفسري اللغوي للقرآن الكـرمي   .١٣٤
  .اًدراسة وتقومي

o  مساعد الطيار. د. 
o الطبعة  ،الدمام ،دار ابن اجلوزي

ـــ١٤٢٢ ،األوىل ــل ، ه وأص
دكتـوراه مـن    الكتاب رسالة

جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   
 /ل الـدين كلية أصو /اإلسالمية

ــه   ــرآن وعلوم ــم الق  ،قس
  .موقع ملتقى التفسري ،هـ١٤١٦

دراسة يف املنـهج   :تفسري املنار .١٣٥
 البياين 

o عمر خليل إبراهيم. 
o رسالة ماجستري من جامعة بغداد/ 

 .ابن رشد/ كلية التربية
o   قاعدة الرسائل اجلامعية التابعـة

ملركز امللك فيصـل للبحـوث   
اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية

 .الثالث

التفســري املوضــوعي للقــرآن  .١٣٦
مفهومه، تطوره، منهجه،  :الكرمي

 . منوذج منه

o أمحد عبادي. 
o من جامعة حممد  ،رسالة دكتوراه

قسـم   /كليـة اآلداب  /اخلامس
 مـراكش، / الدراسات اإلسالمية

الشـاهد البوشـيخي،   : إشراف
 .م١٩٩٢ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
للبحـوث  عن مركز امللك فيصل 

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

التفسري املوضوعي نشأته وأنواعه  .١٣٧
  .رواده ومناهجه

o مصطفى بلقامسي. 
o من جامعة األمري  ،رسالة دكتوراه

 /القادر للعلـوم اإلسـالمية   عبد
أمحد عثمـان  : إشراف اجلزائر،

ــاريخ ــت بت ــاين، نوقش  :رمح
 .م١٩٩٥

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .القرآنية للجيوسيالدراسات 

التفسري املوضـوعي ومنهجيـة    .١٣٨
  .البحث فيه

o زياد خليل دغامني. د. 
o دار عمــار للنشــر والتوزيــع، 

  .م٢٠٠٧عمان،  -نداألر

  .التفسري واملفسرون .١٣٩
o حممد حسني الذهيب.د. 
o  القـاهرة ، دار الكتب احلديثـة، 

ـــ١٣٩٦ ــد ١٩٧٦-ه م، وق
  .نشرته أكثر من دار

  .التفسري واملفسرون ببالد شنقيط .١٤٠
o حممد بن سيدي حممد موالي. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة حممد

 ،الربـاط  /كلية اآلداب/ اخلامس
نوقشت  ،أمحد أبو زيد: إشراف
   .م٢٠٠١: بتاريخ

o  ــة ــات القرآني ــدة املعلوم قاع
)www.quran-c.com(.  
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التفسري واملفسرون يف العصـر   .١٤١
احلديث عرض ودراسة مفصـلة  

  .ألهم كتب التفسري املعاصر
o  القادر حممد صاحل عبد. د. 
o  حممـد صـاحل    :تقدمي وتقـريظ

، ١: ط ،دار املعرفـة  ،اآللوسي
م، موقـع  ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

  .ملتقى التفسري

التفسري واملفسـرون يف غـرب    .١٤٢
  .إفريقيا

o  الناصـر   عبدحممد بن رزق بن
 .الطرهوين

o دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، 
ــدمام ــاض، ط –ال  ،١: الري

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

عند الشيخ حممد  التفكري اللغوي .١٤٣
  .الطاهر بن عاشور

o أمحد بن نربي. 
o جامعة األمـري   ،رسالة دكتوراه

 /القادر للعلـوم اإلسـالمية   عبد
السعيد هادف، : إشراف اجلزائر،

 .م١٩٩٤ :نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .للجيوسيالدراسات القرآنية 

تقييم دراسات التفسـري الـيت    .١٤٤
جرت يف البوسـنة واهلرسـك   

-م ١٩١٨كوســوفا خــاللو
  .م١٩٨٨

o مساعيل بارذيإ. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 معهد العلوم االجتماعيـة، / أنقرة

م، ثبت الكتـب  ١٩٩٢تركيا، 
واملقاالت اليت تكلمت عن مناهج 

املنشـور يف  ) ١(املفسرين رقم 
  .موقع ملتقى التفسري

تالميذ ابن عباس واستقالهلم يف  .١٤٥
دراسة ( .التفسري وعلوم القرآن

  ).مقارنة
o  عثمان حممد أمحد اهللا عبدأمل. 
o من جامعة أم درمـان  ، ماجستري

 /كلية أصول الـدين  /اإلسالمية
قسم التفسري وعلـوم القـرآن،   

م، ثبت ٢٠٠٢ :نوقشت بتاريخ
الكتب واملقاالت اليت تكلمـت  

) ١(عن مناهج املفسرين رقـم  
  .املنشور يف موقع ملتقى التفسري

 مجال الدين القامسي ومنهجـه يف  .١٤٦
  .حماسن التأويل :تفسريه

o يوسف مرزوق بداي الضاوي. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

علي : إشراف الكويت، /الكويت
 :أمحد فراج علي، نوقشت بتاريخ

 .م٢٠٠١
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

جهود البيضـاوي البالغيـة يف    .١٤٧
  .تفسريه

o حيدر صاحب. 
o مـن جامعـة   ،رسالة ماجستري 

 .كلية التربية /تكريت
o   قاعدة الرسائل اجلامعية التابعـة

ملركز امللك فيصـل للبحـوث   
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والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 
  .الثالث

جهود الطربي البالغية يف تفسريه  .١٤٨
وآل  ،يف سورة الفاحتة، البقـرة 

  .عمران
o الرزاق فياض علي عبد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 .كلية التربية للبنات /تكريت
o عدة الرسائل اجلامعية التابعـة  قا

ملركز امللك فيصـل للبحـوث   
اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية

 .الثالث

جهود علماء الغرب اإلسـالمي   .١٤٩
واجتاهام يف دراسة اإلعجـاز  

 .القرآين

o حسن مسعود الطوير. 
o دمشــق-بــريوت، دار قتيبــة، 

  .م٢٠٠١

: جهود الفراء البالغية يف كتابه .١٥٠
  .معاين القرآن

o براهيم البيايتقيس خلف إ. 
o من جامعة املوصل ،رسالة علمية /

 /اللغـة العربيـة   /كلية التربيـة 
 .تكريت

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغـة   /جامعة املوصل(اجلامعية 

  .)العربية

جهود حممـد عـزت دروزة يف    .١٥١
ــمى ــريه املس ــري  :تفس التفس

  .احلديث
o   الرمحن حممد أمحد عبدحسن. 

o من جامعة عني  ،رسالة دكتوراه
قسـم اللغـة العربيـة،     /مشس

م، حمفوظـة  ١٩٨٤-ـه١٤٠٤
، رقم التصـنيف  ٢٦٧٩٣برقم 
ثبت  ،٨٠٢٥: ، رقم القيد٢١٢

الكتب واملقاالت اليت تكلمـت  
) ١(عن مناهج املفسرين رقـم  
  .املنشور يف موقع ملتقى التفسري

جهـود املفسـرين يف البحــث    .١٥٢
ابن  ،الفراء ،أبو عبيدة(البالغي، 

   ).قتيبة
o اعورمنرية حممد ف. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

مزيد إمساعيـل  : إشراف ،دمشق
 .م١٩٩٦ :نعيم، نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٣٢ :ص

احلافظ ابن كـثري ومنهجـه يف    .١٥٣
 . التفسري

o  العال عبدإمساعيل سامل. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

قسـم   /كلية دار العلوم /القاهرة
: إشـراف  الشريعة اإلسـالمية، 

ايـد   عبدو ،العظيم معاين عبد
ايـد، نوقشـت    عبـد حممود 
 .م١٩٧٧ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث
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حياة ابن كثري وكتابـه تفسـري    .١٥٤
  .القرآن العظيم

o حلالفا اهللا عبدحممد بن . د. 
o الطبعة  ،مكتبة دار البيان، الرياض

هـ، موقع ملتقى ١٤٢٥األوىل، 
  .التفسري

  .اخلازن ومنهجه يف التفسري .١٥٥
o املنعم فيصل خلف اجلنايب عبد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 .م١٩٩٣ :بغداد، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

 .اخلازن ومنهجه يف التفسري .١٥٦

o  حيىي بن علي حممد فقيهي. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

حممد بسـيوين  : إشراف وعلومه،
ــاريخ  ــت بت ــودة، نوقش  :ف

 .هـ١٤٠٤
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).ثالثال

خصائص املنـهج اللغـوي يف    .١٥٧
التفسري حىت اية القرن الثالث 

 .اهلجري

o كعواش عزيز. 
o من جامعة األمري  ،رسالة ماجستري

 /القادر للعلـوم اإلسـالمية   عبد
ــر، ــراف اجلزائ ــد: إش  اهللا عب

 :بوخلخال، نوقشـت بتـاريخ  
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 .الدراسات القرآنية للجيوسي

بيين ومنهجـه يف  اخلطيب الشر .١٥٨
 . التفسري

o  الشمريثقيل بن ساير بن زيد. 
o ١: ط ،الدوحة ،مكتبة األقصى ،

وأصـل  ، م١٩٩١-هـ١٤١١
الكتاب رسالة ماجسـتري مـن   
جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   

 /كلية أصول الـدين  /اإلسالمية
: إشـراف  قسم القرآن وعلومه،

فريد مصطفى سلمان، نوقشـت  
 .هـ١٤٠٨ :بتاريخ

o ل اجلامعية الصادرة قاعدة الرسائ
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

دراسات ومباحـث يف تـاريخ    .١٥٩
  .التفسري ومناهج املفسرين

o حسن يونس حسن عبيدو. 
o القاهرة ،مركز الكتاب للنشر.  

دراسات يف تفسري النص القرآين  .١٦٠
أحباث يف مناهج (اجلزء األول  -

 .)التفسري

o ن الباحثنيجمموعة م. 
o حسني قبيسـي : ترمجة، حتقيق، 

مركز احلضارة لتنميـة الفكـر   
ــالمي ــريوت ،اإلس  ،١: ط ،ب
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ــات ٢٠٠٧ ــلة الدراس م، سلس
  .القرآنية

  .دراسات يف التفسري واملفسرين .١٦١
o القهار داود العاين عبد. 
o م١٩٨٧ ،بغداد ،مطبعة أسعد.  

  .دراسات يف مناهج املفسرين .١٦٢
o الرمحن خليفة عبدإبراهيم بن . د. 
o  ومل  ،ذكره موقع ملتقى التفسـري

أجد بيانات النشر األخـرى يف  
  .مواقع البحث املتخصصة

دراسات منهجيـة يف التفسـري    .١٦٣
  .واحلديث والفقه واللغة

o هشام احلمصي. 
o  ط ،دار الكلم الطيب، دمشـق :

  . م١٩٩٩ ،٢

دراسة الطربي للمعىن من خالل  .١٦٤
تفسريه جامع البيان عن تأويـل  

  .آي القرآن
o حممد املالكي. 
o من جامعة حممد  ،رسالة دكتوراه

قسم اللغة  /كلية اآلداب /اخلامس
ظهـر   - فـاس  /العربية وآداا

السـالم   عبـد : إشراف املهراز،
ــراس ــاريخ ،اهل ــت بت  :نوقش

 :م، وقد نشـرت سـنة  ١٩٩٣
ـــ١٤١٧ ــت ١٩٩٦-ه م، ثب

الكتب واملقاالت اليت تكلمـت  
حبث منشور  ،عن مناهج املفسرين

 .يف موقع ملتقى التفسري
o اعدة الرسائل اجلامعية الصادرة ق

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

دراسة مقارنة بـني الزخمشـري    .١٦٥
-١٥ج(واآللوسي وأيب السعود 

١٦(.  
o بسمات دفع اهللا خلف اهللا. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

سعيد حممد سر : إشراف درمان،
 .م٢٠٠٢ :نوقشت بتاريخ ،اخلتم

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

دراسة مقارنة بني الزخمشري وأيب  .١٦٦
السعود واآللوسـي للجـزئني   

)١٨ -١٧ (  
o بابكر رمحة اهللا حممد أمحد. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
قسم التفسـري وعلـوم    /الدين

العباس حممـد  : إشراف القرآن،
 :الرسول، نوقشت بتاريخحسب 
 .م٢٠٠٢

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

دراسة ملنهج اخلطيب الشـربيين   .١٦٧
  .يف تفسري السراج املنري

o أمساء عدنان حممد سلمان. 
o مـن جامعـة   ، رسالة دكتوراه

ــاريخ  ــت بت ــدام، نوقش : ص
 .م١٩٩٧

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .سيالدراسات القرآنية للجيو
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دراسة ملنهج اخلطيب الشـربيين   .١٦٨
  .يف تفسري السراج املنري

o  يد عبد الكرمي عبدعمارا. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

م، موقع ملتقـى  ١٩٩٦صدام، 
وقد تكرر عنوان الرسالة  ،التفسري

مع اخـتالف البيانـات بـني    
  .نقلت منهمااللذين املصدرين 

  .دراسة نقدية لتفسري اخلازن .١٦٩
o دصدقي سليم حممو. 
o اجلامعـة   ، مـن رسالة ماجستري

فضل حسن . د: إشراف األردنية،
ــاس ــاريخ ،عب ــت بت  :نوقش

 .م١٩٨٥
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  . الدراسات القرآنية للجيوسي

الدر الثمني يف أصول التفسـري   .١٧٠
  .ومناهج املفسرين

o صابر حسن حممد أبو سليمان. 
o   دار عامل الكتب للطباعة والنشـر

-هـ١٤٢٦ ،الرياض ،والتوزيع
  .م٢٠٠٥

الراغب األصفهاين وجهـوده يف   .١٧١
  .التفسري

o شلواح بن عواض لوحيق املطريي. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

كليـة   /اإلسالمية باملدينة املنورة
 قسـم التفسـري،   /القرآن الكرمي

الفتـاح إبـراهيم    عبد: إشراف
ــاريخ ــت بت ــالمة، نوقش  :س

 .هـ١٤١٠

o  دليل الرسائل اجلامعية يف اجلامعة
 ).قـرص مـدمج  ( ،سالميةاإل

كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف   
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

شكري عياد ومنهجه يف التفسري  .١٧٢
األديب للقرآن الكرمي بني مناهج 

  . احلديث املفسرين يف العصر
o عفت الشرقاوي. 
o  ــوث ــات والبح ــني للدراس ع

 ،القاهرة اإلنسانية واالجتماعية،
  .م١٩٩٥

 .سريالشنقيطي ومنهجه يف التف .١٧٣

o  مسرية صقر حسني احملمد. 
o مـن الرئاسـة    ،رسالة ماجستري

كلية التربية  /العامة لتعليم البنات
قسم الدراسـات   /للبنات جبدة

إبـراهيم  : إشـراف  اإلسالمية،
 :الدسوقي مخيس، نوقشت بتاريخ

 .هـ١٤١٠
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

الشهاب اخلفاجي ومنهجـه يف   .١٧٤
  .التفسري

o زهري هاشم رياالت. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

مصـطفى  : إشـراف  األردنية،
 :إبراهيم املشين، نوقشت بتاريخ

 .م٢٠٠٤
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o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

الشيخ أمحد بن عجيبة ومنهجـه   .١٧٥
 . يف التفسري

o حسن عزوزي. 
o من جامعة حممد  ،رسالة دكتوراه

قسـم   /كليـة اآلداب  /اخلامس
 الربـاط،  /الدراسات اإلسالمية

ــراف ــي، : إش ــهامي الراج الت
 .م١٩٩٧ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

الشيخ أمحد مصـطفى املراغـي    .١٧٦
 التفسـري يف ضـوء   ومنهجه يف

 .مناهج املفسرين السابقني

o      خبيتة حممـد علـي اإلبـراهيم
 .الدوسري

o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري
قسـم   /كلية دار العلوم /القاهرة

: إشـراف  الشريعة اإلسـالمية، 
 ،املطلـب  عبـد رفعت فـوزي  

 .م١٩٨٨ :نوقشت بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

 عن مركز امللك فيصل للبحـوث 
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

األستاذ أبو األعلى املـودودي   .١٧٧
  .ومنهجه يف التفسري

o  أليف الدين ترايب بن عامل الدين. 

o مكتبة إحيـاء  ، رسالة ماجستري
ــرى،  ــة أم الق ــراث، جامع الت

ـــ١٤٠٣ ــم ١٩٨٣-ه م، رق
ثبت الكتب واملقـاالت   ،٥٥٤

اليت تكلمت عن مناهج املفسرين 
ر يف موقع ملتقى املنشو) ١(رقم 

  .التفسري

الشيخ مجال الـدين القـامسي،    .١٧٨
  .ومنهجه يف التفسري

o سعاد فهمي طاهر أبو غزالة. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

فضل حسـن  : إشراف األردنية،
ــاريخ  ــت بت ــاس، نوقش  :عب

 .م١٩٩٣
o   كشاف الرسائل يف الدراسـات

  .القرآنية للجيوسي

رياض  :الشيخ اخلرويب وتفسريه .١٧٩
حياتـه   :ز األسراراألزهار وكن

مع حتقيق اجلزء األول  ،ومنهجه
 . من هذا التفسري اجلليل

o حممد حسني القدايف. 
o من جامعة حممد  ،رسالة ماجستري

قسـم   /اخلامس، كليـة اآلداب 
الـدار   الدراسات اإلسـالمية، 

عقى : إشراف بنمسيك،، البيضاء
ــاريخ  :النمــاري، ســجلت بت

 .م١٩٩٣
o قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة 

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
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الشيخ سعيد حوى ومنهجـه يف   .١٨٠
  .التفسري

o عائشة اإلبراهيمي. 
o   دبلوم الدراسات العليا من كليـة

املكي : إشراف تطوان، ،اآلداب
ــاريخ ــت بت ــة، نوقش  :اقالين

 .م١٩٩٧
o    دليل األطروحـات والرسـائل

داب اجلامعية املسجلة بكليات اآل
  .م١٩٩٧ملحق  ،باملغرب

الرمحن بـن ناصـر    عبدالشيخ  .١٨١
 . السعدي مفسراً

o بن السابح الطيار اهللا عبد. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

حممود حممـد  : إشراف وعلومه،
ــاريخ  ــت بت ــبكة، نوقش  :ش

 .هـ١٤٠٧
o ادرة قاعدة الرسائل اجلامعية الص

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

الشيخ حممد الطاهر بن عاشـور   .١٨٢
ــر   ــة يف العص ــراً دراس مفس
 والشخصية واآلثار واملصـادر 

  .واملنهج
o إبراهيم الوايف حممد الوايف. 
o  مـن كليـة    ،رسالة دكتـوراه

التهامي : إشراف الرباط، /اآلداب

 :بتاريخ نوقشت ،الراجي اهلامشي
 .م١٩٩٦

o    دليل األطروحـات والرسـائل
اجلامعية املسجلة بكليات اآلداب 

  .م١٩٩٤ -م١٩٦١ ،باملغرب

الشيخ حممد الطاهر بن عاشـور   .١٨٣
وجهوده يف علم القراءات مـن  

يف  التحرير والتنوير :خالل كتابه
  .التفسري

o احلسني الزروقي. 
o رسالة دكتوراه من كلية اآلداب/ 

الراجي  التهامي: إشراف الرباط،
ــاريخ ــت بت ــامشي، نوقش  :اهل

 .م٢٠٠١
o    دليل األطروحـات والرسـائل

اجلامعية املسجلة بكليات اآلداب 
ــاملغرب ــامس ،ب ــزء اخل  ،اجل

  .م٢٠٠٣ –م١٩٩٨

الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور  .١٨٤
وفكره األصـويل مـن خـالل    

 .التحرير والتنوير :تفسري

o  احلسني الزروقي. 
o من جامعة حممد  ،رسالة ماجستري

كلية اآلداب والعلـوم   /ساخلام
قســم الدراســات  /اإلنســانية

 :اإلسالمية، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٩

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   .)الثالث
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الشيخ حممد الطاهر بن عاشـور   .١٨٥
التحريـر   :ومنهجه يف تفسـريه 

  .والتنوير
o هيا ثامر العلي.د. 
o م١٩٩٥ ،دار الثقافة، الدوحة.  

ضياء القلوب لإلمام سليم بـن   .١٨٦
أيوب أيب الفتح الرازي الشافعي 

قولـه   من أول) هـ٤٤٧ت (
فـاذكروا اهللا يف أيـام   {: تعاىل

إىل ايـة سـورة    }معدودات
ـ  ودراسـة مـع    اًاملائدة، حتقيق

  .مقارنته بتفسري البغوي
o بن نافع العمري اهللا عبد. 
o امعـة  مـن اجل  ،دكتوراه رسالة

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

حممـد عمـر   : إشراف التفسري،
ــة ــاريخ ،حوي ــت بت  :نوقش

 .هـ١٤١٦
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  .التفسري ىموقع ملتق .)الثالث

ضياء القلوب لإلمام سليم بـن   .١٨٧
يوب أيب الفتح الرازي الشافعي أ
سورة  من أول) هـ ٤٤٧ت (

األنعام إىل اية سورة األنفـال،  
ودراسة مع املقارنة بكتاب  اًحتقيق

  .ابن عطية
o  العزيز الفاحل عبدحممد بن. 

o مـن اجلامعـة   ، رسالة ماجستري
 /القرآن الكـرمي  كلية /اإلسالمية

 :قسم التفسري، نوقشت بتـاريخ 
  . التفسري ىهـ، موقع ملتق١٤١٥

  .الطربسي ومنهجه يف التفسري .١٨٨
o الكرمي حممد عناد الزبن عبد. 
o    رسالة ماجستري مـن اجلامعـة

حممود إبراهيم، : إشراف األردنية،
 .م١٩٩٢ :نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

الطربسي ومنهجـه يف التفسـري    .١٨٩
ــوي ــهج : اللغ ــة يف من دراس

ـ  : وي يف تفسـريه الطربسي اللغ
  .جممع البيان لعلوم القرآن

o ناصر ناظم وزير السراجي. 
o ــى ، دار املرتضـــــــ

ـ ١٤٢٠،بريوت ، م٢٠٠٠-هـ
وأصل الكتاب رسالة دكتوراه من 

أسـعد  : إشراف ،جامعة دمشق
 :أمحد علي، نوقشـت بتـاريخ  

 .م١٩٨٧
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

   .الدراسات القرآنية للجيوسي

سري من الطربسي ومنهجه يف التف .١٩٠
  .خالل جممع البيان لعلوم القرآن

o مجيلة زيان. 
o   دبلوم الدراسات العليا من كليـة

 فـاس،  - ظهر املهراز /اآلداب
 ،الرمحن الرمحـوين  عبد: إشراف

 .م١٩٩٤ :نوقشت بتاريخ
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o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

الطـربي املفســر وأســلوبه يف   .١٩١
  .ودراسة اًحتقيق: التفسري

o محدي صافلو. 
o من جامعة أنقرة ،رسالة دكتوراه/ 

 .م١٩٧١ :تركيا، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

  .الطربي ومنهجه يف التفسري .١٩٢
o بن الشريف حممود. 
o جـدة ، شركة مكتبات عكاظ، 

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

  .الطباطبائي ومنهجه يف التفسري .١٩٣
o  علي رمضان مطر. 
o  عراقـي، ماجسـتري دار   شيعي

م، مكتبة الرسائل ١٩٨٠ العلوم،
، ثبت الكتـب  ]٣[بالكلية رقم 

واملقاالت اليت تكلمت عن مناهج 
املنشـور يف  ) ١(املفسرين رقم 

  .موقع ملتقى التفسري

ظاهرة العقالنية يف التفسـري يف   .١٩٤
  .العصر احلديث

o  غازي يوسف اليوسف. 
o مـن جامعـة    ،اجستريم رسالة

 .م١٩٩٣ :ريخبغداد، نوقشت بتا
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .موقع ملتقى التفسري

العامل التركي الكبري شيخ اإلسالم  .١٩٥
  .أبو السعود وأسلوبه يف التفسري

o  دمري آي اهللا عبد. 
o ـ أطروحة علم ة مـن جامعـة   ي

قونيا، نوقشت -تركيا/ سلجوق
 .م١٩٦٨ :بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
   .لدراسات القرآنية للجيوسيا

بن مسعود ومدرسته يف  اهللا عبد .١٩٦
  .تفسري القرآن الكرمي

o  يامسني املشهداين عبدهاشم. 
o رسالة دكتوراه من جامعة بغداد، 

  .م، موقع ملتقى التفسري١٩٩٠

بن مسعود ومدرسته يف  اهللا عبد .١٩٧
  .تفسري القرآن الكرمي

o غازي يوسف اليوسف. 
o دمن جامعة بغدا ،أطروحة علمية، 

 .م١٩٩٣
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
تكرر عنوان الرسالة مع اختالف 
البيانات يف املصـدرين اللـذين   

  .نقلت عنهما

الرمحن الثعاليب ومنهجـه يف   عبد .١٩٨
 .التفسري

o  الدائم سيف عبداحلق  عبد. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /راسات اإلسـالمية والد

الفتـاح   عبـد : إشراف التفسري،
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ــالمة ــاريخ ،س ــت بت  :نوقش
 .هـ١٤٠٦

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

الرزاق بن مهام الصـنعاين   عبد .١٩٩
 .مفسراً

o  أمحد بن عبده بن اهلادي األزييب. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية
سعد سـعد  : إشراف الشرعية،

 :جــاويش، نوقشــت بتــاريخ
 .هـ١٤٠٤

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

العالمة احلسن عاكش الضمدي  .٢٠٠
  ... التفسريو منهجه يف

o عيسى بن ناصر الدرييب. 
o  ــر و ــبيليا للنش ــوز إش دار كن

الريـاض،  -السـعودية  التوزيع،
، سلسلة البحوث العلمية م٢٠٠٩
  .)٨(برقم  ،احملكمة

العالمة عطية األجهوري ومنهجه  .٢٠١
يف التفسري مع حتقيـق تفسـريه   
 .للجزء األول من القرآن الكرمي

o الرفاعي حممد عبيد. 

o امعـة  مـن ج  ،أطروحة علمية
كلية أصول الدين، يوجد  /األزهر

منها نسخة فيلمية حمفوظة مركز 
كامل لالقتصـاد   اهللا عبدصاحل 

قسم الرسائل اجلامعية  ،اإلسالمي
بـرقم   ،جامعة األزهـر  ،العلمية

]٢( ١/٩٧٢/٣([. 
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

، األجهوري هو عطية بن )لثالثا
) هـ١١٩٠ت ( عطية الربهاين،

وعنوان املادة احملققة حاشية على 
  .تفسري اجلاللني

  .علم التفسري و مناهج املفسرين .٢٠٢
o   الغين املرسي عبدكمال الدين. 
o  ،ـه١٤١٩ ،١:طدار اجلميل.   

علي القاري ومنهجه يف تفسريه  .٢٠٣
 :أنوار القرآن وأسرار الفرقـان 

 .ودراسة اًحتقيق

o  الباقي طوران عبد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

ــاريخ ــاتورك، نوقشــت بت  :أت
 .م١٩٨١

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

علوم التفسري والقرآن يف كليات  .٢٠٤
  .الكفوي ءالبقا أيب

o  خليل جيجك. 
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o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه
ــ ــوم   /لجوقس ــد العل معه

قونيــا،  -تركيــا /االجتماعيــة
ثبت الكتب واملقاالت  ،م١٩٩١

اليت تكلمت عن مناهج املفسرين 
املنشور يف موقع ملتقى ) ١(رقم 

  .التفسري

علوم القرآن من خالل مقدمات  .٢٠٥
من نشأا إىل القـرن   :التفاسري
  .الثامن

o  حممد صفاء شيخ إبراهيم حقي. 
o اإلمام من جامعة  ،رسالة دكتوراه

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

ــه، ــراف وعلوم ــد : إش حمم
الرمحن الشـايع، نوقشـت    عبد

 .هـ١٤١٧ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

علوم القرآن من خالل مقدمات  .٢٠٦
لقرن التاسـع إىل  من ا :التفاسري

 .الرابع عشر

o  إبراهيم بن حممد احملمود. 
o  رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

ــاريخ ــجلت بت ــه، س  :وعلوم
 .هـ١٤١٣

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).ثالثال

فتح الرمحن بتفسـري القـرآن    .٢٠٧
من أول سورة : للعليمي احلنبلي

آل عمــران إىل آخــر ســورة 
املائدة، مع دراسة اجتاه التفسري 
يف القــرنني التاســع والعاشــر 
والكشف عن تـأثر العليمـي   

 .وتأثريه

o  احملسـن   عبـد العزيز بـن   عبد
 .التركي

o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري
كلية  /ةحممد بن سعود اإلسالمي

قسـم القـرآن    /أصول الـدين 
العزيـز   عبـد : إشراف وعلومه،

 :أمحد إمساعيل، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٤٠٩

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

فتح الرمحن بتفسـري القـرآن    .٢٠٨
من أول سورة  :للعليمي احلنبلي
ر سورة التوبة، مع األنعام إىل آخ

عقد مقارنة بني تفسري العليمـي  
 .وتفسري الكواشي

o  العزيز أمحد إمساعيل عبد. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

العزيـز   عبـد : إشراف وعلومه،
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 :أمحد إمساعيل، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٤١١

o الصادرة  قاعدة الرسائل اجلامعية
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   .)الثالث

فتح الرمحن بتفسـري القـرآن    .٢٠٩
من أول سورة  :للعليمي احلنبلي

 ،يونس إىل آخر سورة الكهـف 
مع عقد مقارنة بني تفسري البغوي 

 .وتفسري العليمي

o      عوض بن حممـد بـن ظـافر
 .العمري

o مام من جامعة اإل ،رسالة ماجستري
كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية

قسـم القـرآن    /أصول الـدين 
العزيـز   عبـد : إشراف وعلومه،

 :أمحد إمساعيل، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٤٠٩

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

فتوح الغيب يف الكشـف عـن    .٢١٠
سري سورة قناع الريب للطييب تف

 اًحتقيق، األعراف إىل سورة التوبة
ودراسة مع مقارنته بتفسـري أيب  

  .السعود
o سامل مشعيب اهللا عبد. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

ــورة، ــة املن ــالمية باملدين  اإلس
بن حممد األمني  اهللا عبد: إشراف

 :الشنقيطي، نوقشـت بتـاريخ  
  .هـ١٤١٣

فتوح الغيب يف الكشـف عـن    .٢١١
سـورة   ،قناع الريب للطـييب 

ـ  ،النساء واملائدة  اًدراسة وحتقيق
مع مقارنته بكتاب زاد املسـري  

  .البن اجلوزي
o  صاحل بن ناصر الناصر. 
o مـن اجلامعـة    ،دكتوراه رسالة

 /كلية القرآن الكـرمي  /اإلسالمية
 :نوقشت بتـاريخ  ،قسم التفسري

 .هـ١٤١٦
o  ملتقى التفسريموقع.  

فتوح الغيب يف الكشـف عـن    .٢١٢
مـن أول   :قناع الريب للطـييب 

 سورة األنبياء إىل ايـة سـورة  
ـ  ،الشعراء مـع   اًدراسة وحتقيق

  .مقارنته بتفسري اخلازن
o  القدوس راجي بن حممـد   عبد

 .موسى األفغاين
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

 /كلية القرآن الكـرمي  /اإلسالمية
 :نوقشت بتـاريخ  ،قسم التفسري

 .هـ١٤١٦
o موقع ملتقى التفسري.  

شـف عـن   فتوح الغيب يف الك .٢١٣
مـن أول   ،قناع الريب للطـييب 

 سورة يونس إىل ايـة سـورة  

ـ   مـع   اًإبراهيم دراسـة وحتقيق
  .مقارنته بتفسري البيضاوي

o طاهر حممود حممد يعقوب. 
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o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري
 /كلية القرآن الكـرمي  /اإلسالمية

 اهللا عبـد : إشراف ،قسم التفسري
، بن حممد األمـني الشـنقيطي  

 .هـ١٤١٦ :بتاريخ نوقشت
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار ( والدراسات اإلسالمية

  ).الثالث

  .الفكر الديين يف مواجهة العصر .٢١٤
o  عفت الشرقاوي. 
o     ثبت الكتـب واملقـاالت الـيت

تكلمت عن مناهج املفسرين رقم 
املنشور يف موقـع ملتقـى   ) ١(

 .التفسري

: سـريه تفيف القامسي ومنهجـه   .٢١٥
 .حماسن التأويل

o  إبراهيم بن علي احلسن. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

بـن   اهللا عبد: إشراف وعلومه،
 :إبراهيم الوهييب، نوقشت بتاريخ

 .هـ١٤٠٩
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (سات اإلسالمية والدرا
  ).الثالث

  .القامسي ومنهجه يف التفسري .٢١٦
o حممد بكر إمساعيل. 

o هـ١٤١١ ،القاهرة ،دار املنار-
  .م١٩٩١

  .القامسي ومنهجه يف التفسري .٢١٧
o حسني علي القيسي. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 .م١٩٩٠ :بغداد، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .سيالدراسات القرآنية للجيو

 :القامسي ومنهجـه يف تفسـريه   .٢١٨
  .حماسن التأويل

o إبراهيم علي احلسن. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

 حممد بـن سـعود اإلسـالمية،   
ابـن إبـراهيم    اهللا عبد: إشراف

ــوهييب ــاريخ ،ال ــت بت  :نوقش
 .هـ١٤٠٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

  .اًالقرطيب مفسر .٢١٩
o مان بن عبيد العبيدعلي بن سلي. 
o جامعة اإلمام من  ،رسالة ماجستري

 ،حممد بـن سـعود اإلسـالمية   
السـتار فـتح اهللا    عبد: إشراف

ــعيد ــاريخس ــت بت : ، نوقش
 .هـ١٤٠٢

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  . للجيوسيالدراسات القرآنية 

 . قواعد الترجيح عند املفسرين .٢٢٠

o حسني علي حسني احلريب. 
o ١ :، طالريـاض  ،دار القاسم ،

، وأصـل  م١٩٩٦-هـ١٤١٧



٤٢ 

 

رسالة ماجسـتري مـن    الكتاب
جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   

 /كلية أصول الـدين  /اإلسالمية
: إشـراف  قسم القرآن وعلومه،

مناع خليل القطـان، نوقشـت   
 .هـ١٤١٥ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

القول املختصر املبني يف منـاهج   .٢٢١
  .املفسرين

o  حممد بن محود النجدي. 
o ــذهيب ــام ال ــة دار اإلم  ،مكتب

  .الكويت

كشف االجتاه الرافضي يف تفسري  .٢٢٢
الطربسي املوسوم مبجمع البيـان  

 . لعلوم القرآن

o أمحد طاهر أويس. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /اإلسـالمية والدراسات 

العزيـز   عبـد : إشراف التفسري،
 :نوقشت بتـاريخ  ،حممد عثمان

 .هـ١٤٠٩
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

الكفايـــة يف التفســـري أليب  .٢٢٣
مـع   :الرمحن النيسـابوري  عبد

مقارنة منهج املؤلف مع منـهج  
 اًحتقيق :يف تفسريه احملقق ابن كثري
 . ودراسة

o بـن عـواض لوحيـق     اهللا عبد
 .املطريي

o مـن اجلامعـة    ،رسالة دكتوراه
كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية

قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 
بـن   اهللا عبد: إشراف التفسري،

 :حممد الغنيمان، نوقشت بتاريخ
 .هـ١٤١٦

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
لك فيصل للبحـوث  عن مركز امل

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

  .املاوردي ومنهجه يف التفسري .٢٢٤
o  أورخان قارميش. 
o من جامعة أنقرة ،أطروحة علمية /

 :أنقرة، نوقشت بتـاريخ –تركيا
 .م١٩٨٢

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 .الدراسات القرآنية للجيوسي

  .املاوردي ومنهجه يف التفسري .٢٢٥
o عمر حممد حيىي. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 .م١٩٩١ :بغداد، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي



٤٣ 

 

املاوردي ومنهجه يف التفسري من  .٢٢٦
  ."العيون"و" النكت"خالل 

o بدر حميي الدين. 
o   دبلوم الدراسات العليا من كليـة

ــرب ،اآلداب ــراكش، -املغ  م
نوقشت  ،عباس إرحيلة: إشراف

 .م١٩٩١ :ريخبتا
o    دليل األطروحـات والرسـائل

اجلامعية املسجلة بكليات اآلداب 
  .م١٩٩٧ملحق  ،باملغرب

جماهد بـن جـرب ومنهجـه يف     .٢٢٧
 . التفسري

o مجيلة حممد بشري الغزايل. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية

 :الشــرعية، نوقشــت بتــاريخ
 .هـ١٤٠٣

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

 :حممد شفيع ومنهجه يف تفسريه .٢٢٨
 .معارف القرآن

o   احلميد إبراهيم عبدحممد إياز. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
ـ   /أصول الـدين  رآن قسـم الق

فريد مصطفى : إشراف وعلومه،
ــاريخ ــت بت ــلمان، نوقش  :س

 .هـ١٤٠٩

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

  .مدرسة تفسري األشعري .٢٢٩
o  سليمان أتش. 
o من جامعة أنقرة ،أطروحة علمية، 

 .م١٩٧٤
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 .ات القرآنية للجيوسـي الدراس
  .موقع ملتقى التفسري

مدرسة التفسري يف البصـرة يف   .٢٣٠
  .القرنني األول والثاين اهلجريني

o جميد أمحد الدوري مد اهللا. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

كلية العلوم اإلسـالمية،   /بغداد
 .م١٩٩٥ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
ث عن مركز امللك فيصل للبحـو 

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

مدرسة التفسـري يف بغـداد يف    .٢٣١
  .القرنني اهلجريني الثالث والرابع

o بـن محـد بـن     الوهـاب  عبد
 .العزيز الشيخ محد عبد

o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري
كلية العلوم اإلسـالمية،   /بغداد

 .م١٩٩٧ :نوقشت بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

امللك فيصل للبحـوث  عن مركز 
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اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  .موقع ملتقى التفسري .)الثالث

 .املدرسة األندلسية يف التفسري  .٢٣٢

o   اهللا عبدزيد عمر. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة دكتوراه

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

حممـد بـن   : إشراف وعلومه،
 نوقشـت  ،الرمحن الـراوي  عبد

 .هـ١٤٠٤ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

 . مدرسة مكة يف التفسري .٢٣٣

o أمحد العمراين. 
o من جامعة حممد  ،رسالة دكتوراه

قسـم   /كليـة اآلداب  /اخلامس
 -فـاس   /الدراسات اإلسالمية

 الشـاهد : إشراف ظهر املهراز،
 :نوقشـت بتـاريخ  ، البوشيخي

 .م١٩٩٤
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

   .)الثالث

  .مذاهب التفسري اإلسالمي .٢٣٤
o املستشرق جولد زيهر. 
o احللـيم   عبـد الدكتور  :ترمجة

 ،دار اقرأ للنشر والتوزيع ،النجار

ـ ١٤٠٣ ،٢: ط ،بريوت -هـ
 .م١٩٨٣

o موقع قاعدة املعلومات القرآنية.  

  .مذاهب املعتزلة يف التفسري .٢٣٥
o مصطفى بلكني. 
o جامعـة   مـن  ،رسالة دكتوراه

ــودوغ ــم /أول ــوم  قس العل
 ،بورصـة -تركيـا  /االجتماعية

 .م١٩٩١ثاقب يلديز، : إشراف
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .للجيوسي الدراسات القرآنية

مرويات ابن مردويه يف التفسري  .٢٣٦
دراسة مـن أول سـورة   و مجعاً

الفاحتة إىل آخر سورة املائدة مع 
دراسة ابن مردويه ومنهجـه يف  

 . التفسري

o شريف علي حممد. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

حكمت بشري : إشراف ،التفسري
ــاريخ  ــت بت ــني، نوقش  :ياس

 .هـ١٤١٤
o معية الصادرة قاعدة الرسائل اجلا

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

  .العهد العثماين ومفسر .٢٣٧
o  أباي حممد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

ــوداغ ــوم  / أول ــد العل معه



٤٥ 

 

بورصـة،  –تركيـا / االجتماعية
م، ثبت الكتـب  ١٩٩٢ :بتاريخ

واملقاالت اليت تكلمت عن مناهج 
نشـور يف  امل) ١(املفسرين رقم 

  .موقع ملتقى التفسري

ن األتـراك يف النصـف   واملفسر .٢٣٨
  .األول من القرن العشرين

o  أمحد أوكويال قيصري. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

ــيس ــوم  / أرج ــد العل معه
 :بتـاريخ  تركيـا، / االجتماعية

م، ثبت الكتب واملقاالت ١٩٩٠
اليت تكلمت عن مناهج املفسرين 

املنشور يف موقع ملتقى ) ١(رقم 
  .لتفسريا

  .املفسرون مدارسهم ومناهجهم .٢٣٩
o فضل حسن عباس. د. 
o الطبعـة   ،بـريوت  ،دار النفائس

  .هـ١٤٢٧ ،األوىل

املقارنة بني منهج ابـن عطيـة    .٢٤٠
ــثري يف   ــن ك ــي واب األندلس

  .تفسرييهما
o أمحد بن عبده بن اهلادي األزييب. 
o  مـن كليـة    ،رسالة دكتـوراه

التهامي : إشراف الرباط، /اآلداب
 :نوقشت بتاريخ الراجي اهلامشي،

 .م١٩٨٩
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

 :مقدمة املفسرين حملمد البريكلي .٢٤١
 . ودراسة اًحتقيق

o  الرمحن بن صاحل الدهش عبد. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

حممـد بـن   : إشراف وعلومه،
الرمحن الشـايع، نوقشـت    بدع

 .هـ١٤١٤ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

عامل التنزيل بـني  مبمكانة كتاب  .٢٤٢
  .تفاسري الرواية

o  صفوت باكريجي. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

ــلجوق ــوم  / س ــد العل معه
نوقشـت   ،االجتماعية، قونيـا 

 .م١٩٩٠: بتاريخ
o موقع ملتقى التفسري.  

مكي بن أيب طالب ومنهجـه يف   .٢٤٣
  .التفسري

o أمحد حسن فرحات. د. 
o دار عمــار للنشــر والتوزيــع، 

  .عمان –األردن

مناهج أئمـة شـراح جـامع     .٢٤٤
الترمذي يف شرح كتاب التفسري 

  .دراسة وموازنة
o الزهراء حممد علي عزام. 



٤٦ 

 

o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري
كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
 .قسم الكتاب والسنة /الدين

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
رســائل املاجســتري  ،)الثالــث

والدكتوراه يف جامعة أم القـرى  
  ).م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥(

ــري  .٢٤٥ ــل والتفس ــاهج التحلي من
للخطاب القـرآين يف العصـر   

  .ملنهج األديب منوذجاًاحلديث ا
o حممد إقبال عروي. 
o من  ،رسالة دبلوم الدراسات العليا

كليـة   /جامعة حممد اخلـامس 
 :نوقشت بتاريخ ،الرباط /اآلداب
 .م١٩٩٤

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

مناهج أئمـة شـراح اجلـامع     .٢٤٦
الصحيح لإلمـام البخـاري يف   

دراسـة  : شرح كتاب التفسـري 
 .مقارنة

o  الكرمي العوضي عبد اهللا عبد. 
o من جامعـة أم   ،رسالة دكتوراه

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
والسـنة،   قسم الكتـاب  /الدين

 .هـ١٤١٥ :سجلت بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  .)الثالث

الغة مناهج جتديد يف النحو والب .٢٤٧
 .والتفسري واألدب

o  أمني اخلويل. 
o م١٩٧٨ ،اهليئة املصرية للكتاب، 

الدراسات األدبية ألسلوب القرآن 
: ص ،الكرمي يف العصر احلـديث 

٦٦ -٥٧. 

مناهج بعض الكاتبني يف غريـب   .٢٤٨
القــرآن يف القــرون اخلمســة 

 .األوىل

o  هذلول بن علي اهلذلول. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

القرآن الكـرمي  كلية  /اإلسالمية
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

حممد بن عمر : إشراف ،التفسري
ــاريخ  ــت بت ــة، نوقش  :حوي

 .هـ١٤١٤
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

ــه   .٢٤٩ ــري يف الفق ــاهج التفس من
  .اإلسالمي

o متويل احلميد عبد. 
o  ظ للنشـر  شركه مكتبات عكـا

ـ ١٤٠٣ ،جدة ،والتوزيع -هـ
  .م١٩٨٣

مناهج تفسري النصـوص بـني    .٢٥٠
 .علماء الشريعة وفقهاء القانون

o خالد وزاين. 
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o من جامعة حممد  ،رسالة دكتوراه
قسـم   /كليـة اآلداب  /اخلامس

 بين مـالل،  الدراسات اإلسالمية
سجلت  ،أمحد الريسوين: إشراف
 .م١٩٩٤ :بتاريخ

o ة قاعدة الرسائل اجلامعية الصادر
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

ــاهج التفســري املوضــوعي  .٢٥١ من
  .وعالقتها بالتفسري الشفاهي

o أمحد بن عثمان رمحاين. 
o عمـان  ،جدارا للكتاب العاملي. 

 ،األردن ،عامل الكتب احلـديث 
  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ ،١: ط

مناهج التفسري واجتاهاته؛ دراسة  .٢٥٢
ناهج تفسري القـرآن  مقارنة يف م

  .الكرمي
o علي الرضائي األصفهاين حممد. 
o قاسم البيضـائي،  : ترمجة، حتقيق

مركز احلضارة لتنميـة الفكـر   
 .م٢٠٠٨ ،بـريوت  ،اإلسالمي

 ،دمشق ،أطلس للنشر و التوزيع
القرآنية بـرقم   سلسلة الدراسات

يعتمد منهج هذا الكتـاب   ،)٩(
على تصنيف وحتليـل املنـاهج   

ري القرآن الكـرمي،  العملية يف تفس
واجتاهات املفسـرين يف سـعي   

   .الكتشاف منطق التفسري

املنــاهج التفســريية يف علــوم  .٢٥٣
  .القرآن

o جعفر السبحاين. 

o ،إيـران  مؤسسة اإلمام الصادق-
   .هـ١٤٠٩قم، 

مناهج الفقهاء يف التفسري اللغوي  .٢٥٤
لنصوص األحكام من خالل مـا  

 . اختلفوا فيه

o عائشة موسى. 
o جامعة حممد من  ،رسالة ماجستري

 .وجدة /كلية اآلداب /اخلامس
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار ( والدراسات اإلسالمية

  ).الثالث

  .مناهج يف التفسري .٢٥٥
o الشحات السيد زغلول. 
o اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية، 

  .م٢٠٠٣

  .مناهج يف التفسري .٢٥٦
o مصطفى الصاوي اجلويين.د. 
o اإلسـكندرية  ،شأة املعارفمن، 

  .م١٩٧١

  .مناهج املفسرين .٢٥٧
o  العزيز بن حممد بن  عبدصاحل بن

 .الشيخ إبراهيم آل
o  مكتبة الطربي للنشر والتوزيـع، 

أشرف بـن   :القاهرة، من إعداد
هـ، نشر ضمن ١٤٢٩كمال، 

الدروس العلمية العامة يف العلـم  
ــة ــدعوة والتربي ــة  ،وال جمموع
آل صاحل  حماضرات ملعايل الشيخ

  .الشيخ
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  .مناهج املفسرين .٢٥٨
o آل  اهللا عبـد مساعد مسـلم  . د

وحميـي الـدين هـالل     ،جعفر
 .السرحان

o    وزارة التعليم العـايل والبحـث
 ،١: ط العـــراق، العلمـــي،

   .م١٩٨٠

  مناهج املفسرين .٢٥٩
o أمحد حممد الشرقاوي سامل. 
o  ــاض ــد، الري ــة الرش  ،مكتب

هـ، وهو مقرر معتمـد  ١٤٢٥
  .على كليات البنات بالسعودية

  .اهج املفسرينمن .٢٦٠
o احلليم حممود عبد منيع. 
o    دار الكتاب اللبنـاين للطباعـة

 ،١: ط ،بريوت ،والنشر والتوزيع
  .م٢٠٠٠

  .مناهج املفسرين .٢٦١
o خريي أمحد إبراهيم الفقي. 
o ١: ط ،الريـاض  ،مكتبة الرشد، 

  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

التفسـري يف   :مناهج املفسرين  .٢٦٢
  .عهد الصحابة

o مصطفى مسلم. د.أ. 
o  ياض، املسلممنشورات دارالر.  

مناهج املفسرين يف تفسري آيات  .٢٦٣
 .العقيدة

o  العزيز عيد حاجي عبد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

قسـم   /كلية دار العلوم /القاهرة

نوقشـت   ،الشريعة اإلسـالمية 
 .م١٩٩٨ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

 اإلصدار(والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

مناهج املفسرين من العصر األول  .٢٦٤
التفسـري   :إىل العصر احلـديث 

  .باملأثور
o حممود النقراشي السيد علي. 
o بريدة،-مكتبة النهضة، السعودية 

  .م١٩٨٦

: من الطربي إىل سـيد قطـب   .٢٦٥
دراسات يف منـاهج التفسـري   

  .ومذاهبه
o  علي بن نايف الشحود. 
o دار الفكــر العــريب، بــريوت، 

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

من جهود املفسرين احملـدثني يف   .٢٦٦
: الدراسة النصية للنص القـرآين 

دراسة حتليلية لثالثة اجتاهات يف 
 .التفسري القرآين

o حممد إبراهيم الطاووسي. 
o القـاهرة ، مكتبة زهراء الشرق، 

تنــاول ، م١٩٩٨-هـــ١٤١٨
بعض املناهج اللغويـة والبيانيـة   
احلديثة كمنهج سيد قطب وابن 
عاشــور والشــعراوي وبنــت 

 .الشاطئ

  .من مناهج التفسري .٢٦٧
o الشحات السيد زغلول. 
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o اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية، 
  .م١٩٩٦

 :منهج األباضية يف تفسري القرآن .٢٦٨
  .مهياد الزاد إىل دار املعاد

o  الرمحن السايب عبد. 
o من جامعة حممد  ،رسالة ماجستري

قسـم   /كليـة اآلداب  /اخلامس
 الدراسات اإلسالمية اجلديـدة، 

 ،لتهامي الراجي اهلامشيا: إشراف
 .م١٩٩٦ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

  .منهج ابن تيمية يف التفسري .٢٦٩
o  سعدي أمحد زيدان. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

كلية العلوم اإلسـالمية،   /بغداد
 .م١٩٩٨ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار ( والدراسات اإلسالمية
  ).الثالث

منهج ابـن تيميـة يف تفسـري     .٢٧٠
  .القرآن

o  الريح املكي دفع اهللا. 
o  مـن جامعـة    رسالة ماجسـتري

قسـم   /كليـة اآلداب  /اخلرطوم
نوقشـت   ،الدراسات اإلسالمية

 .م١٩٩٨ :بتاريخ

o   اجلامعيـة يف  كشاف الرسـائل
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

 .منهج ابن اجلوزي يف التفسري .٢٧١

o  عامر عمران علوان اخلفاجي. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 ،كلية العلوم اإلسـالمية  /بغداد
 .م١٩٩٣ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار ( والدراسات اإلسالمية
  ).لثالثا

 :منهج ابن اجلوزي يف تفسـريه  .٢٧٢
  . زاد املسري

o الرحيم بن أمحد طحان عبد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
الوهـاب فايـد،    عبد: إشراف

 .م١٩٨٢ :نوقشت بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

منهج ابن عـادل احلنبلـي يف    .٢٧٣
اللباب يف  :تفسريه للقرآن الكرمي

  .علوم الكتاب
o حممود علي عثمان عثمان. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

فريد مصطفى : إشراف األردنية،
 :الســلمان، نوقشــت بتــاريخ

 .م٢٠٠٢
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o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (مية والدراسات اإلسال
  ).الثالث

 :منهج ابن عـادل يف تفسـريه   .٢٧٤
اللباب يف علوم الكتاب وحتقيق 

 .تفسري سورة الفاحتة

o  مناع بن حممد سعد القرين. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة دكتوراه

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

زاهـر بـن   : إشراف وعلومه،
 :عواض األملعي، نوقشت بتاريخ

 .هـ١٤١٥
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

منهج ابن عطية يف تفسري القرآن  .٢٧٥
 .الكرمي

o  الوهاب فايد عبدالوهاب  عبد. 
o الرمحن بيصار عبدحممد  :تقدمي، 

ــالمية ــوث اإلس ــع البح  ،جمم
ـ ١٤٠٦ ،القاهرة  ،م١٩٨٦-هـ

قدميـة يف املطبعـة   وطبع طبعة 
ـ ١٣٩٣ ،األمريية وأصـل  ، هـ

الكتاب رسالة دكتـوراه مـن   
كليـة أصـول    /جامعة األزهر

 .الدين
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج ابن عطية يف أصول الدين  .٢٧٦
  .ودراسة اًعرض

o  مان الرمحن بن سلي عبدعلي بن
 .القرعاوي

o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري
 ،حممد بـن سـعود اإلسـالمية   

 .هـ١٤١٣ :نوقشت بتاريخ
o  دليل الرسائل اجلامعية يف اململكة

  .العربية السعودية

منهج ابن عقيل احلنبلي وأقواله  .٢٧٧
 .ودراسة مجعاً: يف التفسري

o راشد بن محود بن راشد الثنيان. 
o ام من جامعة اإلم ،رسالة ماجستري

 حممد بـن سـعود اإلسـالمية،   
 ،بدر بن ناصر البـدر : إشراف

 ،ويوسف بـن حممـد السـعيد   
 .هـ١٤٢٣ :سجلت بتاريخ

o   دليل الرسائل العلمية اليت متـت
مناقشتها بقسم القرآن وعلومه يف 

  .) مدمج قرص( ،جامعة اإلمام

منهج ابن القيم يف تفسري القرآن  .٢٧٨
  . الكرمي

o جاسم حممد سلطان الفهداوي. 
o  مـن جامعـة    ،ماجستريرسالة

كلية العلوم اإلسـالمية،   /بغداد
 .م١٩٩٥ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
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اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

  .منهج ابن القيم يف التفسري .٢٧٩
o حممد أمحد السنباطي. 
o ــالمية ــوث اإلس ــع البح  ،جمم

  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣ ،القاهرة

منهج ابن القيم يف تفسري القرآن  .٢٨٠
  .الكرمي

o حممد سليم بدوي. 
o من جامعة بغداد ،أطروحة علمية، 

 .م١٩٩٩ :نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

منهج ابن القيم يف تفسري القرآن  .٢٨١
  .الكرمي

o  جاسم حممد سلطان الفهداوي. 
o رسالة ماجستري من جامعة بغداد/ 

لية العلوم اإلسالمية، نوقشـت  ك
 .م١٩٩٥ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

 .منهج ابن كثري يف التفسري .٢٨٢

o  سليمان بن إبراهيم الالحم. 
o الطبعـة  الريـاض،   ،دار املسلم

ـــ١٤٢٠ ،األوىل ــل ، ه وأص
ـ  مـن   ،تريالكتاب رسالة ماجس

جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   
 /كلية أصول الـدين  /اإلسالمية

: إشـراف  قسم القرآن وعلومه،

الرمحن الـراوي،   عبدحممد بن 
 .هـ١٤٠١ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

وايات منهج ابن كثري يف نقد الر .٢٨٣
  . من خالل تفسريه للقرآن

o خريي قدري أيوب. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

قسم اللغة  /كلية اآلداب /القاهرة
حممـود  : إشراف العربية وآداا،

و صـربي املتـويل،    ،علي مكي
 .م١٩٩٤ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج أيب حيان يف تفسري القرآن  .٢٨٤
 . الكرمي

o بوشعيب حممادي. 
o  املالـك   عبـد منشورات جامعة

-اجلزائر /كلية اآلداب /السعدي
وأصل ، م٢٠٠٧ ،١: ط تطوان،

الكتاب رسالة دكتـوراه مـن   
كليـة   /جامعة حممد اخلـامس 

قســم الدراســات   /اآلداب
حممد : إشراف تطوان، اإلسالمية،

 :، نوقشـت بتـاريخ  التجكاين
 .م١٩٩٣

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
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اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

البحر "منهج أيب حيان يف تفسريه  .٢٨٥
  ". احمليط

o يد  عبدالسالم احملتسب عبدا. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

قسم اللغة  /كلية اآلداب /القاهرة
شـوقي  : إشراف آداا،العربية و
ــيف ــاريخ ،ض ــت بت  :نوقش

يوجد منـها نسـخة    ،م١٩٦٨
عني مشس  ةحمفوظة يف دليل جامع

فـيلم  [،)قطاع العلوم اإلنسانية(
 .]١/٢١٩/٢ - ١/٧٣/٣رقم 

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
عية كشاف الرسائل اجلام ).الثالث

  .يف الدراسات القرآنية للجيوسي

منهج أيب السـعود يف تفسـري    .٢٨٦
 .القرآن

o  أمحد عزت حممد الزيات. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

قسم اللغة  /كلية اآلداب /القاهرة
يوسف : إشراف العربية وآداا،

ــاريخ ــت بت ــف، نوقش  :خلي
 .م١٩٩١

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
ـ  وث عن مركز امللك فيصل للبح

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج أيب السعود العمـادي يف   .٢٨٧
 .التفسري

o  إمساعيل أوزدنج إبراهيم. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

قسم  /كلية اآلداب /اإلسكندرية
اللغة العربية واللغـات الشـرقية   

السـيد أمحـد   : إشراف وآداا،
 .م١٩٧٨ :نوقشت بتاريخ ،خليل

o امعية الصادرة قاعدة الرسائل اجل
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج أيب املظفـر السـمعاين يف    .٢٨٨
 .تفسري القرآن :كتابه

o العزيز بن إبراهيم اليحىي عبد. 
o  رسالة ماجستري من جامعة امللك

الرمحن بن  عبد: إشراف سعود،
 الـرمحن  عبـد إبـراهيم بـن   

 :خنوقشـت بتـاري   ،املطرودي
 .هـ١٤٢٥

o    دليل الرسائل اجلامعيـة جبامعـة
  .امللك سعود

منهج إمساعيل حقي الربوسـوي   .٢٨٩
  .روح البيان :يف تفسريه

o وشيترعز الدين حسن مجيل األ. 
o رسالة دكتوراه من جامعة بغداد/ 

كلية العلوم اإلسالمية، نوقشـت  
 .م١٩٩٦ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
حـوث  عن مركز امللك فيصل للب
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اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

املنهج األثري يف تفسري القـرآن   .٢٩٠
ــه ومصــادره  :الكــرمي حقيقت
  .وتطبيقاته

o  هدى جاسم حممد أبوطربة. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

: إشـراف  كلية الفقـه،  /الكوفة
حازم سليمان احللي، نوقشـت  

 .م١٩٩٠ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

ركز امللك فيصل للبحـوث  عن م
اإلصدار ( ،والدراسات اإلسالمية

  ).الثالث

املنهج اإلشاري يف تفسري اإلمام  .٢٩١
  .القشريي

o  رانيا حممد عزيز نظمي. 
o     رسالة ماجسـتري مـن جامعـة

قسم  /كلية اآلداب /سكندريةإلا
اللغة العربية واللغـات الشـرقية   

مصــطفى : إشــراف وآداــا،
 :الصاوي اجلويين، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٩٣
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

روح  :منهج األلوسي يف تفسريه .٢٩٢
املعاين يف تفسري القرآن العظـيم  

مقارنته مبا كتبه  والسبع املثاين مع
حماســن  :القــامسي يف تفســريه

  .التأويل
o إميان حممد نصر أمحد. 
o من كليـة دار   ،لة ماجستريرسا

 اهللا عبد: إشراف القاهرة، /العلوم
 :نوقشت بتاريخ ،حممود شحاتة

 .م١٩٩٧
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

منهج اإلمام ابن جرير الطربي يف  .٢٩٣
  .الترجيح بني أقوال املفسرين

o متام كمال موسى الشاعر. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

ــةالنجــاح   فلســطني، /الوطني
حمسن مسـيح سـعيد   : إشراف

 :اخلالــدي، نوقشــت بتــاريخ
 .م٢٠٠٤

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

منهج اإلمام ابن عطية األندلسي  .٢٩٤
يف عرض القراءات وأثر ذلك يف 

  .تطبيقية تفسريه دراسة نظرية
o فيصل بن مجيل غزاوي. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

حممد ولد سيدي : إشراف قرى،ال
 :نوقشـت بتـاريخ   ،ولد حبيب

 .هـ١٤٢٣
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o   رسائل املاجستري والـدكتوراه يف
-هـ١٤٢٥( ،جامعة أم القرى

  .)م٢٠٠٥

منهج اإلمام ابن كثري يف تفسـري   .٢٩٥
  .آيات األحكام

o  ياسر بن إمساعيل راضي. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

كلية معـارف   /اإلسالمية العاملية
قسـم   /م اإلنسانيةالوحي والعلو

 /الدراسات القرآنيـة واحلديثيـة  
ــاريخ ــت بت ــا، نوقش  :ماليزي

 .م١٩٩٩
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

منهج اإلمام أبو املظفر السمعاين  .٢٩٦
 :يف الترجيحات من خالل كتابه

 .تفسري القرآن

o فع الغامديفهد سامل را. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

أمني حممد عطية : إشراف القرى،
هـ، ١٤٢٩ :تاريخ الرسالة ،باشا

  .الفهرس العريب املوحد

حممد بن  اهللا عبدمنهج اإلمام أيب  .٢٩٧
ــرطيب ت   ــد القــ أمحــ

م يف استنباط ١٢٧٢/هـ٦٧١
 :األحكام من خـالل تفسـريه  

اجلامع ألحكام القرآن دراسـة  
  .مقارنة

o  مد سالمة العيسىحارث حم. 

o من جامعـة آل   ،رسالة ماجستري
ــت، ــراف البي ــل : إش فاض

نوقشت  ،الرمحن عبدالواحد  عبد
 .م٢٠٠٠ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج اإلمام أيب حامد حممد بـن   .٢٩٨
 حممــد الغــزايل املتــوىف ســنة

م يف التفسـري  ١١١١/هـ٥٠٥
إحيـاء علـوم    :من خالل كتابه

 .الدين

o عدنان حممد يوسف يعقوب. 
o من جامعـة آل   ،رسالة ماجستري

الرحيم أمحد  عبد: إشراف البيت،
 .م٢٠٠٠ :الزقة، نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).ثالثال

منهج اإلمام البخاري يف التفسري  .٢٩٩
 .من خالل كتابه الصحيح

o  سيد أمحد اإلمام خطري. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

ــاريخ  ــت بت ــرى، نوقش  :الق
 .هـ١٤١٧

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث
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 منهج اإلمام البغوي يف عـرض  .٣٠٠
 :القراءات وأثر ذلك يف تفسريه

  .دراسة نظرية تطبيقية
o  طلحة حممد توفيق مال حسني. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

الـدعوة وأصـول    كلية /القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،   /الدين

حممد ولد سيدي ولـد  : إشراف
ــاريخ ــت بت ــب، نوقش  :حبي

 .هـ١٤٢٢
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

صل للبحـوث  عن مركز امللك في
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

منهج اإلمام الطربي يف القراءات  .٣٠١
  .يف التفسري

o الرمحن يوسف أمحد اجلمل عبد. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

فضل حسـن  : إشراف األردنية،
ــاس ــاريخ ،عب ــت بت  :نوقش

 .هـ١٩٩٢
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (الدراسات اإلسالمية و

  ).الثالث

منهج اإلمام الطربي يف القراءات  .٣٠٢
 .وضوابط اختيارها يف تفسريه

o زيد علي مهدي مهارش. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

 حممد بـن سـعود اإلسـالمية،   
الشيخ مجعـة سـهل،   : إشراف

 .هـ١٤١٩ :سجلت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
لك فيصل للبحـوث  عن مركز امل

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج اإلمام علي بن أمحد بـن   .٣٠٣
ــاهري  ــزم الظ ــوىف  ،ح املت

يف ) م١٠٤٦ /هـــــ٤٥٦(
احمللى ( :التفسري من خالل كتابه

  ).باآلثار
o  عابد علي صبحي علي أبو. 
o من جامعـة آل   ،رسالة ماجستري

زياد الـدغامني،  : إشراف البيت،
 .م٢٠٠٢ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

هلراسـي  امنهج اإلمـام الكيـا    .٣٠٤
 .أحكام القرآن :الطربي يف كتابه

o حممد منظور خبش اهلراسي. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

العزيز بـن   عبد :إشراف،القرى
شـت  احلميـدي، نوق  اهللا عبد

 .هـ١٤٠٧ :بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

منهج اإلمام املاوردي يف تفسـري   .٣٠٥
  .القرآن

o فتحية لكحل. 
o من جامعة األمري  ،رسالة ماجستري

 /القادر للعلـوم اإلسـالمية   عبد
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حممد عبـاس  : إشراف اجلزائر،
 :الدراجي، نوقشـت بتـاريخ  

 .م ٢٠٠٠
o  عيـة يف  كشاف الرسـائل اجلام

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

منهج اإلمام حممد أيب زهـرة يف   .٣٠٦
  .التفسري

o  نادية سليم أمحد الدرميلي. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

 /كلية أصول الـدين  /اإلسالمية
 غزة، /قسم التفسري وعلوم القرآن

 ،زهدي حممد أبو نعمة: إشراف
 .م٢٠٠١ :نوقشت بتاريخ

o لصادرة قاعدة الرسائل اجلامعية ا
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج اإلمام حممد بن إدريـس   .٣٠٧
ــافعي  ــنة  (الش ــوىف س املت

  . يف التفسري) م٨٢٠/هـ٢٠٤
o الواسع عبدة هزيـر خالـد    عبد

 .املخاليف
o من جامعـة آل   ،رسالة ماجستري

الرحيم أمحد  عبد: إشراف البيت،
 .م١٩٩٩ :الزقة، نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

ـ  .٣٠٨ يف تفسـري   يمنهج اإلمام احملل
 .اجلاللني

o  حممد أمني بن إبراهيم. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

كلية أصـول   /اإلسالمية العاملية
 .م١٩٩٢ :نوقشت بتاريخ ،الدين

o رسائل اجلامعية الصادرة قاعدة ال
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج اإلمام النسفي يف القراءات  .٣٠٩
 .وأثرها يف تفسريه

o سحر حممد فهمي كردية. 
o إشــراف ،رســالة ماجســتري :

نوقشـت   ،الرمحن اجلمـل  عبد
 .م٢٠٠١ :بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .آنية للجيوسيالدراسات القر

منهج أهـل السـنة يف تفسـري     .٣١٠
 ةالقرآن الكرمي دراسة موضوعي

  .التفسريية جلهود ابن القيم
o صربي املتويل. 
o القـاهرة ، مكتبة زهراء الشرق، 

دار . م١٩٩٨-هـــــ١٤١٨
  .م١٩٨٦الثقافة، القاهرة، 

 :منهج الباين بـيت يف تفسـريه   .٣١١
وحتقيق جـزء   ،التفسري املظهري

إىل منه يبدأ مـن أول الكتـاب   
مـن سـورة    ١٨٨اية اآلية 

 . البقرة

o سيد سعيد حسن الندوي. 
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o من جامعة اإلمام  ،رسالة دكتوراه
كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية

قسـم القـرآن    /أصول الـدين 
مصطفى مسلم : إشراف وعلومه،

ــاريخ  ــجلت بت ــد، س  :حمم
 .هـ١٤٠٨

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (اسات اإلسالمية والدر
  ).الثالث

 :منهج الربوسـوي يف تفسـريه   .٣١٢
  .روح البيان

o  صفية مشس الدين. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

: إشراف كلية الشريعة، /األردنية
نوقشـت   ،فضل حسن عبـاس 

 .م١٩٩٥ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  .)الثالث

املنهج البياين يف تفسري القـرآن   .٣١٣
الكرمي مبصر من حممد عبده إىل 

  . اليوم
o كامل علي سعفان. 
o من جامعة عني  ،رسالة دكتوراه

قسم اللغـة   /كلية اآلداب /مشس
 :العربية وآداا، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٧٣
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (دراسات اإلسالمية وال
  ).الثالث

منهج التفسري التربوي للقـرآن   .٣١٤
 . الكرمي يف العصر احلديث

o آمال صاحل سامل نصري. 
o مـن الرئاسـة    ،رسالة دكتوراه

كلية التربية  /العامة لتعليم البنات
قسم الدراسـات   /للبنات جبدة

إبـراهيم  : إشـراف  اإلسالمية،
 :الدسوقي مخيس، نوقشت بتاريخ

 .هـ١٤١٧
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

منهج التفسـري عنـد اإلمـام     .٣١٥
  .الطربي

o  عمر حوري. 
o    دار الفكر للطباعـة والتوزيـع

 ،،١: دمشق، ط-سوريا، والنشر
  .م٢٠٠٨

منهج التفسري القرآين للقـرآن   .٣١٦
 .الكرمي اخلطيب عبدلصاحبه 

o  حيىي حممد محد دخل اهللا. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

فضل حسـن  : إشراف األردنية،
ــاريخ  ــت بت ــاس، نوقش  :عب

 .م١٩٩١
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
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اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

  .منهج اجلمل يف التفسري .٣١٧
o  حليمة عيسى حسن األطرش. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

: إشراف كلية الشريعة، /األردنية
 :نوقشـت بتـاريخ   ،أمحد نوفل

 .م١٩٩٦
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

بن حجر يف تأويل امنهج احلافظ  .٣١٨
خمتلف احلديث وأثره يف تفسـري  

  . القرآن واحلكم على احلديث
o حممد ناصري. 
o من جامعة حممد  ،رسالة دكتوراه

 /وجــدة /كليــة اآلداب /األول
 ،قسم الدراسـات اإلسـالمية  

 .حممد الروكي: إشراف
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

  .املنهج احلركي يف ظالل القرآن .٣١٩
o صالح اخلالدي. د. 
o األردن ،ر للنشر والتوزيـع عما– 

    .عمان

منهج اخلطيـب الشـربيين يف    .٣٢٠
  .التفسري

o أمحد مسعود عيسى مسعود. 

o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري
أمحد إمساعيل : إشراف األردنية،

 .م١٩٨٦ ،نوفل
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

 :منهج الدوسـري يف تفسـريه   .٣٢١
 .صفوة اآلثار واملفاهيم

o   الرمحن الربيعة عبدحممد بن. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

ناصر حممـد  : إشراف وعلومه،
ــاريخ ــت بت ــد، نوقش  :احلمي

 .هـ١٤١٨
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).ثالثال

مفردات  :منهج الراغب يف كتابه .٣٢٢
  ألفاظ القرآن الكرمي 

o عز الدين حسن مجيل األتروشي. 
o من جامعة بغداد،  ،أطروحة علمية

 .م١٩٩٦ :نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

منهج رشيد الـدين اخلطيـب    .٣٢٣
املوصــلي يف تفســري القــرآن 

   .الكرمي
o اشخالد حممد مح. 
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o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري
كلية اآلداب، نوقشـت   /املوصل
 .م١٩٩٢ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ). الثالث

منهج الزجاج يف اختياراتـه يف   .٣٢٤
معـاين   :التفسري من خالل كتابه

 .القرآن وإعرابه

o مر العمريعادل بن حممد بن ع. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

 حممد بـن سـعود اإلسـالمية،   
بدر بن ناصر البـدر،  : إشراف

 .هـ١٤٢٤ :سجلت بتاريخ
o   دليل الرسائل العلمية اليت متـت

مناقشتها بقسم القرآن وعلومه يف 
   .)مدمج قرص( ،جامعة اإلمام

منــهج الزخمشــري يف تفســري  .٣٢٥
 . القرآن وبيان إعجازه

o وي اجلويينمصطفى الصا. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

ــكندريةإلا ــة اآلداب،  /س كلي
 .م١٩٥٤ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار ( والدراسات اإلسالمية
   .)الثالث

املتوىف سنة (منهج سعيد بن جبري  .٣٢٦
  . يف التفسري) م٣١٧ -هـ ٩٥

o مخيس مجعة حسن أبوعصبة. 

o من جامعـة آل   ،رسالة ماجستري
أمحـد عبـاس   : إشراف البيت،

ــاريخ ــت بت ــدوي، نوقش : الب
 .م١٩٩٩

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

 :منهج سعيد حـوى يف كتابـه   .٣٢٧
 .األساس يف التفسري

o  مجيلة موجاري. 
o عة األمري من جام ،رسالة ماجستري

 /القادر للعلـوم اإلسـالمية   عبد
 كلية معهـد أصـول الـدين،   

 .رابح دوب، نوقشت: إشراف
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

  .منهج الشعراوي يف التفسري .٣٢٨
o إبراهيم عيسى إبراهيم صيدم. 
o غزة، من جامعة ،رسالة ماجستري 

نوقشـت   ،عصام زهد: إشراف
 .م٢٠٠٠ :بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

منهج الشيخ أيب جعفر الطوسي  .٣٢٩
دراسة : يف تفسري القرآن الكرمي

  .حنوية بالغية
o كاصد ياسر الزيدي. 
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o الــدار العربيــة للموســوعات، 
  .م٢٠٠٦ ،١: ط ،بريوت

منهج الشيخ سـعيد حـوى يف    .٣٣٠
  .األساس يف التفسري :بهكتا

o  أمحد حممد الشرقاوي. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

كليـة أصـول الـدين     /األزهر
 :نوقشـت بتـاريخ  ، باملنصورة

م، طبع اجلزء األول منها ١٩٩٤
حنـو   ،مبطبعة الفردوس بالزقازيق

منهج أمثل لتفسري القرآن للمؤلف 
  . ٤٨ -٤٦ :ص ،نفسه

منهج السمني احلليب يف التفسري  .٣٣١
 . كتابه الدر املصون يف

o عيسى بن ناصر بن علي الدرييب. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

حممـد أمحـد   : إشراف وعلومه،
 :عيســوي، نوقشــت بتــاريخ

 .هـ١٤١٧
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (سالمية والدراسات اإل

  ).الثالث

 .منهج سيد قطب يف الظالل .٣٣٢

o  أمساء عمر حسن فدعق. 
o من جامعـة أم   ،رسالة دكتوراه

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،   /الدين

الباسـط بلبـول،    عبد: إشراف
 .هـ١٤١٦ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (دراسات اإلسالمية وال
  ).الثالث

منهج سيد قطب يف فهم آيـات   .٣٣٣
يف  :الدعوة من خالل تفسـريه 

سـورة األنعـام    :ظالل القرآن
  .منوذجاً

o خري الدين خوجة. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

كلية معـارف   /اإلسالمية العاملية
قسـم   /الوحي والعلوم اإلنسانية

/ الدراسات القرآنيـة واحلديثيـة  
ــامالي ــاريخ ،زي ــت بت  :نوقش

 .م٢٠٠٠
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

  .منهج الشعراوي يف التفسري .٣٣٤
o  إبراهيم عيسى إبراهيم صيدم. 
o  مـن اجلامعـة    ،رسالة علميـة

 /كلية أصول الـدين  /اإلسالمية
 ،غزة/ قسم التفسري وعلوم القرآن

عصام زهد، نوقشـت  : إشراف
 .م٢٠٠٠ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث
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منهج الشهرسـتاين يف تفسـري    .٣٣٥
 .القرآن الكرمي

o  حممد أمحد طه علي. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
اهني الشـني،  موسى ش: إشراف

 .م١٩٨٢ :نوقشت بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

 :منهج الشيخ السعدي يف تفسري .٣٣٦
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسـري  

  . كالم املنان
o سليم املرنخ عبدناصر ال. 
o   رسالة من اجلامعـة اإلسـالمية/ 

قسم التفسري  /أصول الدينكلية 
: إشـراف  غزة، /وعلوم القرآن

 :عصام زهد، سـجلت بتـاريخ  
 .م٢٠٠١

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

احلميد كشك  عبدمنهج الشيخ  .٣٣٧
  . يف رحاب التفسري :يف تفسريه

o مسر عمر حممد الصفدي. 
o من اجلامعـة اإلسـالمية   رسالة/ 

قسم التفسري  /كلية أصول الدين
: إشـراف  وعلوم القرآن، غزة،

 :مروان أبوراس، سجلت بتاريخ
 .م٢٠٠٠

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج الشيخ حممد بن أطفيش يف  .٣٣٨
 . تيسري التفسري :تفسريه

o حممد مصطفى درويش اخلواجا. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

 أمحد فريد أبو: إشراف األردنية،
 .م١٩٩٤ :هزمي، نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج الشيخ حممد بن يوسـف   .٣٣٩
  . لزادمهيان ا :أطفيش يف تفسريه

o سليمان علي عامر الشعيلي. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

: إشراف كلية الشريعة، /األردنية
فضل حسن عبـاس، نوقشـت   

 .م١٩٩٦ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

منهج الشيخ حممـد عبـده يف    .٣٤٠
يف ضوء منـاهج  تفسري القرآن 

 .املفسرين السابقني

o  حممود شحاتة اهللا عبد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

قسـم   /كلية دار العلوم /القاهرة
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حممد : إشراف الشريعة اإلسالمية،
 .م١٩٦٠ :املدين، نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).لثالثا

منهج الشـيخ حممـد متـويل     .٣٤١
الشعراوي يف تفسـري القـرآن   

  .الكرمي
o رويل حممد أمحد حمسن. 
o من جامعـة آل   ،رسالة ماجستري

أمحد عباسـي  : إشراف البيت،
ــدوي ــاريخ ،الب ــت بت  :نوقش

 .م٢٠٠٠
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).ثالثال

 منهج الشيعة اإلماميـة اإلثـين   .٣٤٢
عشرية يف التفسري بني القـرنني  
الثاين عشر واخلـامس عشـر   

  . اهلجريني
o ناظرة بنت حممد. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

كلية معـارف   /اإلسالمية العاملية
قسـم   /الوحي والعلوم اإلنسانية

/ الدراسات القرآنيـة واحلديثيـة  
ــا، ــاريخ ماليزي ــت بت  :نوقش

 .م١٩٩٩
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج صديق حسـن خـان يف    .٣٤٣
  .فتح البيان :تفسريه

o   اهللا عبدأمحد حممد صاحل. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

فريد مصطفى : افإشر وعلومه،
ــاريخ ــت بت ــلمان، نوقش  :س

 .هـ١٤١٠
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

 . منهج الطربسي يف التفسري .٣٤٤

o نبيل أمحد صقر. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

قسم  /كلية اآلداب /سكندريةإلا
لشـرقية  اللغة العربية واللغـات ا 

 ،طه السيد ندا: إشراف وآداا،
نوقشـت   ،و الشحات زغلـول 

 .م١٩٨٨ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

  .منهج الطربي يف التفسري .٣٤٥
o  عبدة عوض إبراهيم عثمان. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

قسم اللغة  /اآلدابكلية  /القاهرة
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حسـني  : إشراف العربية وآداا،
 .م١٩٩٣ :نوقشت بتاريخ ،نصار

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج الطوسي يف تفسري القرآن  .٣٤٦
 . الكرمي

o كاصد ياسر حسني الزيدي. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

قسم اللغة  /كلية اآلداب /اهرةالق
شـوقي  : إشراف العربية وآداا،

ــاريخ  ــت بت ــيف، نوقش  :ض
 .م١٩٧٦

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

ــهج الظــاهري يف تفســري  .٣٤٧ املن
دراسـة يف   :النصوص الدينيـة 

  . تراث ابن حزم
o  الرمحن النقيب عبدأمحد طاهر. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

قسم اللغة  /كلية اآلداب /القاهرة
حممـود  : إشراف العربية وآداا،

زيـد،   و نصـر أيب  ،علي مكي
 .م١٩٩٥ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

يف التفسري عنـد  املنهج العقدي  .٣٤٨
  .ابن تيمية

o حياة هدهودي. 
o من جامعة  ،دبلوم دراسات عليا

 /كليـة اآلداب  /حممد اخلـامس 
 /قسم الدراسـات اإلسـالمية  

حممـد أمـني،   : إشراف الرباط،
 .م١٩٩٧ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج الفخر الرازي يف التفسري  .٣٤٩
   .بني مناهج معاصريه

o يوسف ،الرمحن عبدإبراهيم  حممد 

 .حسن نوفل
o الصدر خلدمات الطباعة ،مراجع، 

  .م١٩٨٩ ،القاهرة

تفسـري   :منهج الفراء يف كتابه .٣٥٠
 . معاين القرآن

o حسني بن حممد شريف هاشم. 
o من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري

كلية  /ةحممد بن سعود اإلسالمي
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

حممود حممـد  : إشراف وعلومه،
ــاريخ  ــت بت ــبكة، نوقش  :ش

 .هـ١٤٠٦
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
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منهج فخر الـدين الـرازي يف    .٣٥١
  .تفسريه الكبري

o  رمزي حممد كمال نعناعة. 
o مـن جامعـة    ،هرسالة دكتورا

قسـم   /كلية دار العلوم /القاهرة
: إشـراف  الشريعة اإلسـالمية، 

 :مصطفى زيد، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٦٥

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج القامسي يف تفسري القـرآن   .٣٥٢
  .الكرمي

o  مـن جامعـة   ،رسالة ماجستري 
القـادر اإلسـالمية،    عبداألمري 

ذكرها موقع الس العلمي بدون 
ذكر بقية البيانات وقد حبثت عنها 
يف أكثر من مصدر فلم أجد عنها 

  .ذكرت سوى ما

منهج لغـوي القـرن الثالـث     .٣٥٣
اهلجري يف دراسـة اخلطـاب   

  القرآين
o أمحد بزوي الضاوي. 
o التهامي  :إشراف،رسالة دكتوراه

 :بتاريخ نوقشت ،الراجي اهلامشي
 .م١٩٩٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٤٩ :ص

الوهـاب يف   عبدمنهج حممد بن  .٣٥٤
 .التفسري وحتقيق جزء من تفسريه

o  مسعد بن مساعد احلسيين. 
o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري

ــالمية ــريق /اإلس ــم التفس  ،س
العبـود،   اهللا عبدصاحل : إشراف

 .هـ١٤١٠ :نوقشت بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

منهج حممد سـيد طنطـاوي يف    .٣٥٥
التفسري الوسيط للقـرآن  "كتابه 
  ".الكرمي

o  سارينة بنت حاج حيىي. 
o    رسالة ماجستري مـن اجلامعـة

 .األردنية
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

مللك فيصل للبحـوث  عن مركز ا
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

منهج املدرسـة األندلسـية يف    .٣٥٦
  .التفسري صفاته وخصائصه

o  الرمحن بن سـليمان   عبدفهد بن
 .الرومي

o  ــة ــة التوب ــاض ،مكتب  ،الري
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧

منهج املدرسة العقلية احلديثة يف  .٣٥٧
 .التفسري

o   سليمان بن الرمحن  عبدبن فهد
 .الرومي
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o ٣: ط ،بريوت ،سسة الرسالةمؤ ،
وأصـل الكتـاب   ، هـ١٤٠٧

من جامعة اإلمام  ،رسالة ماجستري
كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية

قسـم القـرآن    /أصول الـدين 
مصطفى مسلم : إشراف وعلومه،

ــاريخ  ــت بت ــد، نوقش  :حمم
 .هـ١٤٠٠

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (مية والدراسات اإلسال
  ).الثالث

منهج املفسرين احملدثني يف تفسري  .٣٥٨
 .آيات األحكام

o  تاجدي اهللا عبد. 
o من جامعة حممد  ،رسالة ماجستري

قسـم   /كليـة اآلداب  /اخلامس
الدراسات اإلسـالمية، الـدار   

 ،عزالدين توفيق: إشراف البيضاء،
 :وأمحد بزوي، نوقشت بتـاريخ 

 .م١٩٩٥
o درة قاعدة الرسائل اجلامعية الصا

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

منهج مال علي القاري اهلـروي   .٣٥٩
 :يف تفســريه) هـــ١٠١٤ت(
 ).أنوار القرآن وأسرار الفرقان(

o  عليوي الشمراين اهللا عبدعليوي. 
o من جامعة امللك  ،رسالة ماجستري

زيـد  : إشراف ،السعودية /دسعو

عـيص،  ال اهللا عبـد بن عمر بن 
 .هـ١٤٢٤ :بتاريخ

o    دليل الرسائل اجلامعيـة جبامعـة
  .امللك سعود

 .منهج النقد يف علم التفسري .٣٦٠

o  رشيد العلمي. 
o من جامعة حممد  ،رسالة دكتوراه

كلية اآلداب والعلـوم   /اخلامس
قســم الدراســات  /اإلنســانية

 .اإلسالمية
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (راسات اإلسالمية والد

  ).الثالث

منهج وهبة الزحيلي يف تفسـريه   .٣٦١
 .التفسري املنري :للقرآن الكرمي

o  حممد عارف أمحد فارع. 
o من جامعـة آل   ،رسالة ماجستري

الرحيم أمحد  عبد: إشراف البيت،
 .م١٩٩٨ :الزقة، نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
 عن مركز امللك فيصل للبحـوث 

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج حيىي بن سالم والطربي يف  .٣٦٢
 . دراسة مقارنة :التفسري

o مسرية بن عنتر. 
o  رسالة ماجستري من املعهد الوطين

قسم أصول  /العايل ألصول الدين
 :نوقشت بتاريخ ،اجلزائر/ الدين

 .م١٩٩٥
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o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
بحـوث  عن مركز امللك فيصل لل
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث

موارد احلـافظ ابـن كـثري يف     .٣٦٣
  .تفسريه

o الفنيسان اهللا عبدسعود بن . د. 
o الطبعـة الرياض،  ،مكتبة التوبة 

موقع ملتقى  .هـ١٤٢٧ ،األوىل
  .التفسري

موقف اإلمام ابـن كـثري مـن     .٣٦٤
   .اإلسرائيليات يف ضوء تفسريه

o  حممد إبراهيم تراوري. 
o مـن اجلامعـة    ،تريرسالة ماجس

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

العزيـز   عبـد : إشراف ،التفسري
 :بتاريخ نوقشت ،الدردير موسى

 .هـ١٤٠٧
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  .موقع ملتقى التفسري .)الثالث

  .ومنهجه يف التفسريالنسفي  .٣٦٥
o  حممد جميد الكبيسي. 
o مـن جامعـة   ،رسالة دكتوراه 

 .م١٩٩٠ :بغداد، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

  .النسفي ومنهجه يف التفسري .٣٦٦
o أميمة بدر الدين. 

o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري
احلفـيظ   عبـد : إشراف ،دمشق

ــاريخ  :الســلطي، نوقشــت بت
 .م١٩٩٦

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

النسفي ومنهجـه اللغـوي يف    .٣٦٧
  .التفسري

o اجلبار أمحد حممد الداودي عبد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 .م١٩٩٦ :بغداد، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

رؤيـة  : النفس يف القرآن الكرمي .٣٦٨
  . التفسري ة منهجييف

o الوهاب داود احلزامي عبد. 
o دار الفكر العريب، بريوت.  

نشاطات التفسري يف القرن الثاين  .٣٦٩
اهلجري ومفهوم التفسري عند ابن 

  .قتيبة
o  املصطفى قورت. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

/ معهد العلوم االجتماعية/ مرمرة
ــا ــاريخإ-تركي ــتانبول، بت : س
ت ثبت الكتب واملقاال ،م١٩٩٠

اليت تكلمت عن مناهج املفسرين 
املنشور يف موقع ملتقى ) ١(رقم 

 .التفسري
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  مصادر البيبلوغرافيا
زكريا . آثار البالد وأخبار العباد .١

بلــد . حممــود القــزويين 
  .الطبعة األوىل.بريوت:الناشر

أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان  .٢
صديق : املؤلف .  أحوال العلوم

دار : الناشر .  بن حسن القنوجي
بـريوت ،   -الكتب العلميـة  

عبـد اجلبـار   : حتقيق.  ١٩٧٨
 زكار

استدراكات على تاريخ التـراث   .٣
 قسم التفسـري وعلـوم  : العريب 
حكمـت بشـري   .د.أ  ،القرآن
من مطبوعات جممع الفقه ،ياسني 

دار ابن اجلوزي ، اإلسالمي جبدة 
 ،١٤٢٧ . 

خري الدين الزركلـي ،  .األعالم  .٤
  .١٩٦٩بريوت . ١٩٧٦ت 

. انباه الرواة على انبـاه النحـاة   .٥
الوزير مجال الدين أبو احلسـن  

حتقيـق  .على ين يوسف القفطي
دار  إبـراهيم الفضـل   أبوحممد 

القـاهرة الطبعـة   -كر العريبالف
 .هـ ١٤٠٦ األوىل

لـى  ايضاح املكنون يف الذيل ع .٦
كشف الظنون إمساعيل بن حممد 

  .هـ ١٤٠٢بريوت  دار الفكر  
علي بن . برنامج شيوخ الرعيين  .٧

هــ  ٦٦٦:حممد األشـبيلي ت 
دمشـق   –حتقيق إبراهيم شبوح 

١٩٦٢. 

ــرآن  .٨ ــابه الق ــان يف متش الربه
دين للكرماين بتحقيق أمحد عز ال

دار الوفاء للطباعـة  .خلف اهللا 
 -مصــر، والنشــر والتوزيــع 

 -هـ  ١٤١١) ١(ط، املنصورة 
 .م  ١٩٩١

جالل الدين عبـد   .بغية الوعاة  .٩
بن أيب بكـر السـيوطي    نالرمح

حتقيق حممد أبو الفضل إبـراهيم  
هــ دار   ١٣٩٩الطبعة الثانية 

 .الفكر

تاريخ التراث العريب فؤاد سزكني  .١٠
 إدارةونشره  اشرف على طباعته،

الثقافة العربية والنشر جبامعة اإلمام 
 .حممد بن سعود اإلسالمية

أليب . التحبري يف املعجم الكـبري   .١١
سعد عبد الكـرمي بـن حممـد    

 –السمعاين ، دار الكتب العلمية 
 .هـ ١٣١٨بريوت 

تسمية مـا ورد بـه اخلطيـب     .١٢
البغدادي دمشق من روايته مـن  

ة األجزاء املسموعة والكبار املصنف
وما جرى جمراها سوى الفوائـد  

واألمايل واملنثورة  حتقيق وترتيب  
 .يوسف العش  . د

ــوعة  .١٣ ــحيح موس ــري الص التفس
الصحيح املسبور مـن التفسـري   

د حكمت بشري بـن  .أ. باملأثور 
املدينــة  –دار املــآثر . ياســني 

 . املنورة
تفسري غريب القـرآن أليب بكـر    .١٤

، حسن أملايل . الرازي بتحقيق د
طابع مديرية النشر والطباعة طبع مب
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 -أنقـرة   -تركيـا   -والتجارة 
 . م١٩٩٧الطبعة األوىل 

ــة  .١٥ ــات النقل ــة لوفي   .التكمل
زكي الدين عبد العظـيم  :املنذري

 هــ، ٦٥٦:بن عبد القـوي ت 
 –حققه بشار عـواد معـروف   

مطبعة األدب يف النجف االشرف 
  هـ  ١٣٩١

درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب  .١٦
ــق داإلســكايف بتح حممــد . قي
جامعة أم القرى ، مصطفى آيدين 

السعودية ، معهد البحوث العلمية 
 ١٤٢٢) ١( مكة املكرمة، ط  –

ـــ  ــلة " م   ٢٠٠١ -ه سلس
" الرسائل العلمية املوصى بطبعها 

 )٣٠ . ( 
دليــل املؤلفــات اإلســالمية يف  .١٧

اململكة العربية السـعودية مـن   
حممـد  .هـ   ١٤٠٩ -١٤٠٠

 مـن ، خري رمضـان يوسـف   
، إصدارات دار الفيصل الثقافيـة  

 .هـ  ١٤١٣،  ١ط
. الدليل الشامل ملراجع العـرب   .١٨

دار . سعود بن عبد اهللا اخلزميـي  
 – ١٤٢١الفجر للنشر والتوزيع 

 .م  ٢٠٠١

ذخائر التراث العريب اإلسـالمي   .١٩
دليل ببليوغرايف للمخطوطـات  (

   العربية املطبوعة حـىت عـام  
عبـد   عبد اجلبـار ، )م  ١٩٨٠

السعودية  –عامل الكتب ، ن الرمح
  .م  ١٩٨٨

امحد بن علي : النجاشي. الرجال  .٢٠
  .هـ،طهران ٤٥٠:ت
أبـو  :الطوسـي . رجال الطوسي .٢١

 ٤٦٠:جعفر حممد بن احلسن ت
مطبعة احليدريـة النجـف   .هـ

١٩٦١ . 

الرسائل اجلامعية يف الدراسـات   .٢٢
م  ٢٠٠٤ – ١٤٢٥القرآنية حىت 

عبد اهللا حممد اجليوسـي  دار  .د.
، للدراسـات القرآنيـة   الغوثاين 

) ١(ط، دمشــق  –ســوريا 
 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧

حتقيق . للذهيب .سري أعالم النبالء  .٢٣
نشر مؤسسـة  .شعيب األرنؤوط 

 ١٤٠٥:الطبعـة األوىل .الرسالة 
 .هـ

طبقات املفسرين حممد بن على بن  .٢٤
حتقيـق   ٩٤٥:امحد الداودي ت

علي حممد عمر مبركـز حتقيـق   
عة التراث الناشر مكتبة وهبة مطب

-هـ ١٤١٥الطبعة الثانية  أمرية
 .م١٩٩٤

 الـرد  و الكرمي القرآن يف الطعن .٢٥
 الرابـع  القـرن  يف الطاعنني على
) رسالة دكتوراه ( اهلجري  عشر

 .املطريي متعب بن لعبد احملسن

عبـد الـرمحن   . عجائب اآلثار .٢٦
ــربيت ــد . اجلـــ بلـــ

     ١الطبعة.بريوت:الناشر

علل الوقوف لإلمام أيب عبـد اهللا   .٢٧
طيفـور السـجاوندي    حممد بن
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،دراسة وحتقيـق  )هـ ٥٦٠:ت(
الدكتور حممد بن عبـد اهللا بـن   
ــة األوىل   ــد العيدي،الطبع حمم

ــد  ١٤١٥ ـــ،مكتبة الرش –ه
  .الرياض

علم إعراب القرآن تأصيل وبيـان   .٢٨
ــراب  ــف .د، إع ــف خل يوس
 .دار الصميعي ، العيساوي 

ملكي  -العمدة يف غريب القرآن  .٢٩
. د : حتقيـق   -بن أيب طالـب  

مؤسسـة  ، املرعشـلي   يوسف
ــالة  ــان ، الرس ــريوت  -لبن ب

  .م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤،
أبو اخلري حممد بـن  .غاية النهاية  .٣٠

برجستراسر .ج. حممد بن اجلزري
  ١٣٥١مكتبة اخلـائجي مبصـر    

 .هـ

الفهرس الشامل للتراث العـريب   .٣١
اإلسالمي املخطوط ،امع امللكي 

–لبحوث احلضارة اإلسـالمية  
م  ١٩٨٩ مؤسسة آل البيـت ، 

 .األردن.
فهرس معرض الريـاض الـدويل    .٣٢

اململكة العربيـة  ، الرابع للكتاب 
عمادة ، جامعة الرياض ،السعودية 

قسم التوزيـع  ، شؤون املكتبات 
 .هـ١٤٠١. واملعارض 

فهرست الكتب النحوية املطبوعة  .٣٣
مكتبة ، عبد اهلادي الفضلي . د، 

ــار  ــاء  –األردن ، املن ، الزرق
 .م١٩٨٦ -هـ ١,١٤٠٧ط

. ست مصنفات تفسري القرآن فهر .٣٤
وزارة –مركز الدراسات القرآنية 

الشئون اإلسـالمية واألوقـاف   
جممع امللك  –والدعوة واإلرشاد 

ــحف    ــة املص ــد لطباع فه
 .هـ١٤٢٤الشريف

دار . الفهرســت البــن النــدمي  .٣٥
ــريوت  ــة ب ــب العلمي -الكت

ــة األوىل    ١٤١٦لبنان،الطبعـ
 .،و مطبعة االستقامة القاهرةهـ

ملة اخلربية يف كتـب  اجلقضايا    .٣٦
إعراب القرآن ومعانيه حىت ايـة  

معيض بن ،  القرن الرابع اهلجري
ــويف   ــاعد الع ، ) ١(ط ، مس

 .هـ  ١٤٣٠٣

خالـد بـن   . د، قواعد التفسري  .٣٧
، عثمان السبت   دار ابن عفّـان  

اخلُبر   -اململكة العربية السعودية 
 .هـ  ١٤١٧الطبعة األوىل 

 حسـني .كتب غريب القـرآن د  .٣٨
ضمن حبوث نـدوة  ، حممد نصار

عناية اململكة العربيـة السـعودية   
مطبوعات ، بالقرآن الكرمي وعلومه

جممع امللك فهد لطباعة املصحف 
هـــ  ١٤٢١)  ١(الشــريف ط

 .  م  ٢٠٠٠

كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف    .٣٩
 ١٤٢٥الدراسات القرآنية حىت  

عبـد اهللا  . د، م  ٢٠٠٤ -هـ 
 دار الغوثـاين ، حممد اجليوسـي  

 -دمشـق ، للدراسات القرآنيـة  
 . هـ ١٤٢٧،سوريا 
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دار .حاجي خليفة.كشف الظنون .٤٠
ــريوت  ــة ب ــب العلمي -الكت

و .هـ ١٤١٣لبنان،الطبعة األوىل 
 ١٤١٤بريوت لبنان  –ر الفكر اد

 .هـ
املتشابه اللفظي يف القرآن الكـرمي   .٤١

دراسة حتليلـة  : وأسراره البالغية 
صـاحل  . لتراث املتشابه اللفظي  د

جممع امللك فهد لطباعة ، الشثري 
املدينة املنورة ، املصحف الشريف 

 .هـ ١٤٢٥) ١(ط 
جمموعة من فهـارس املكتبـات    .٤٢

واملواقع التجارية مثل فهرس مكتبة 
ــد،ابن  ــرات، الرش ــل والف الني

 ..سينا،عامل الكتاب

معاجم معـاين ألفـاظ القـرآن     .٤٣
، ، فوزي يوسف اهلابط .د.الكرمي

ضمن حبوث ندوة عناية اململكـة  
العربية السعودية بالقرآن الكـرمي  

مطبوعات جممع امللـك  ، وعلومه
فهد لطباعة املصحف الشـريف  

 . م  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١) ١(ط
معاجم مفردات القرآن موازنات  .٤٤

، ، حسن فرحـات  .ومقترحات 
ضمن حبوث ندوة عناية اململكـة  
العربية السعودية بالقرآن الكـرمي  

مطبوعات جممع امللـك  ، وعلومه
ة املصحف الشـريف  فهد لطباع

 .م  ٢٠٠٠هـ  ١٤٢١)  ١(ط

املعاجم املفهرسة أللفاظ القـرآن   .٤٥
عبد الرمحن بن حممـد  .د.الكرمي 

ضمن حبـوث نـدوة   . احلجيلي 

عناية اململكة العربيـة السـعودية   
مطبوعات ، بالقرآن الكرمي وعلومه

جممع امللك فهد لطباعة املصحف 
هـــ  ١٤٢١)  ١(الشــريف ط

 .  م  ٢٠٠٠
ماء ابن شهراشوب،حممد معامل العل .٤٦

مطبعة احليدرية ،٥٨٨:بن علي ت
 .١٩٦١النجف 

معاين القرآن يف التـراث العـريب    .٤٧
منري . دراسة يف املنهج واملصادر د:

دار بلنسية للنشـر  ، مجعة أمحد 
، القـاهرة   –مصـر  ، والتوزيع 

 .م   ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩
عمر رضا كحالة . معجم املؤلفني .٤٨

 –لبنـان  ، مؤسسة الرسـالة  ، 
 .  هـ ١٤١٤) ١(ط، وتبري
ابتسام . معجم الدراسات القرآنية  .٤٩

 مبطـابع  طبـع ، مرهون الصفار 
 .م ١٩٨٤ املوصل جامعة

، معجم مصنفات القرآن الكـرمي   .٥٠
. الدكتور علي إسـحاق شـواخ  

منشورات دار الرفاعي بالريـاض  
 .هـ ١٤٠٤

يوسف : العربية معجم املطبوعات .٥١
. مصـر : بلد الناشـر . سركيس

  ١الطبعة 

أمحد الشـرقاوي  .ملعاجم معجم ا .٥٢
، دار الغرب اإلسـالمي  ، إقبال 
 ١٤١٣) ٢(بـريوت ط  -لبنان 
 .هـ 



٧١ 

 

معجم املفسرين من صدر اإلسالم  .٥٣
عـادل  . حىت العصـر احلاضـر   

مؤسسة نوهيض الثقافية . نويهض 
بريوت ، للتأليف والترمجة والنشر 

 ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤)  ١( ط، 
 .م 

. املفاهيم النفسية يف القرآن الكرمي  .٥٤
، عبد ايد عبد العال  السيد حممد

فـؤاد حامـد   . تقدمي ومراجعة د
ــوايف ــرية دار ، امل ــر  املس للنش

 –عمـان  ،والتوزيع والطباعـة  
 .١ط، األردن 

مفتاح دار السعادة لطاش كـربى   .٥٥
زاده ، حتقيق كامل بكري وعبد 

دار الكتب :أبو النور نشر بالوها
 .احلديثة مبصر

ء إلمام يف الوقف واالبتدا املكتفى .٥٦
املقرئ أيب عمرو عثمان بن سعيد 

عبد حتقيق الدكتور يوسف . الداين
ــرمح ــلي نال ــة .املرعش مؤسس

ــالة،الطبعة   ١٤٠٤ األوىلالرسـ
 .هـ

نشر البـايب  .منار اهلدى لألمشوين  .٥٧
 .هـ ١٣٩٣الطبعة الثاين . احلليب 

املناسبات بني اآليـات والسـور    .٥٨
حبث (للدكتور سامي عطا حسن 

   )كتبة الشاملة منشور يف موقع امل
إبراهيم . د. النحو وكتب التفسري  .٥٩

املنشـأة العامـة   ،عبد اهللا رفيدة 
ليبيا ،  للنشر والتوزيع واإلعالن 

 .م ١٩٨٤)  ٢(ط، طرابلس  –

النشر يف القراءات العشـر البـن    .٦٠
حممـد سـامل   .اجلزري حتقيق د

 .نشر مكتبة القاهرة مبصر. حميسن

عزت عبد .النفس والقرآن الكرمي  .٦١
، ظيم الطويل  املكتب اجلامعي الع

 ١٤٠٢، مصــر -اإلســكندرية 
 . هـ

الواحـدي  . الوسيط يف األمثال  .٦٢
 نعفيف حممـد عبـد الـرمح   .د
 .١٩٧٥الكويت .
إمساعيل الباشا .  هداية العارفني   .٦٣

دار الكتب العلميـة  . البغدادي 
ــريوت ــة األوىل -ب لبنان،الطبع

ـــ ١٤١٣ ــر او د.ه  –ر الفك
 .هـ ١٤١٤بريوت لبنان 

  :ربامج احلاسوبيةال

  .برنامج املكتبة الشاملة  .١

قاعدة بيانـات  ( خزانة التراث  .٢
تتضمن فهرسة للمخطوطـات  
العربية يف العامل من إصدار مركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

 ).اإلسالمية
ــائل  .٣ ــات الرس ــدة معلوم قاع

، مركـز   ٣,٠اجلامعية،اإلصدار 
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

 .رياضال .اإلسالمية 

قوائم املكتبات املركزيـة مثـل    .٤
مكتبة امللك فهد الوطنية ،ومكتبة 
جامعة امللك عبد العزيز، ومركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية ، وموقع النيل والفرات 



٧٢ 

 

وغريها من املكتبات احلكومية ، 
والتجارية اليت هلا موقـع علـى   

 .الشبكة العاملية 

قـرص   (الكتب العربية املطبوعة  .٥
من إعداد جهاد حممد ) مضغوط

إصدار دار الكتب ، علي بيضون 
) ٢٢( رقم اإلصـدارة  ، العلمية 
 .م  ٢٠٠٤

 :املواقع األلكترونية

، موقع دار الكتـب العلميـة     .١
 .بريوت 

  . موقع عامل الكتب .٢

 .موقع الس العلمي .٣
ــات   .٤ ــز الدراس ــع مرك موق

واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام 
ــات قاعــد( الشــاطيب  ة البيان

الوصــفية ألوعيــة املعلومــات 
 جدة .القرآنية 

 . موقع مكتبة ابن رشد  .٥
 الرياض، موقع مكتبة الرشد  .٦

موقع مكتبة امللك فيصل للبحوث  .٧
 .والدراسات اإلسالمية 

موقع مكتبة امللك  فهد الوطنيـة   .٨
 الرياض.
ــل  .٩ ــة النيـ ــع مكتبـ موقـ

 القاهرة.والفرات

 الرياض ، موقع ملتقى التفسري   .١٠
موسوعة اإلعجاز العلمي موقع  .١١

 القاهرة .يف القرآن والسنة 

موقع هيئة اإلعجاز العلمـي يف   .١٢
  .القرآن والسنة  

  

  
  
 


