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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

                                               

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  معرفة إمتام املوضوع الذي صنف
  .فيه وهل حيتاج إىل إمتام 

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 
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o  البدء باملصادر اليت تعىن باملطبوع
مث ذكر باملصـادر الـيت تعـتين    

 .باملخطوط 
o    التعليق يكون لتصـحيح نسـبة

تاب أو اإلشارة إىل تصـحيح  الك
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 أقـدم 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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اآلية التفسريية وموقعها يف البيان  .١
 . العربية القرآين والبالغة

o حممد بركات أبو علي. 
o  ــر ــة والنش ــل للطباع دار وائ

ــع ــاريخ ،والتوزي م، ١٩٩١: ت
سلسلة األدب والبالغة والبيـان  

 .القرآين

اآلية القرآنيـة بـني اإلعجـاز     .٢
دراسة وصفية : اللغوي و العلمي

 ).منوذجاً(السور املدنية : وظيفية
o يبصاحل غري.  
o جامعة األمـري ، رسالة دكتوراه 

/ عبدالقادر للعلـوم اإلسـالمية  
 .رابح دوب: إشراف، اجلزائر

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٩: ص

ــات   .٣ ــاز يف آي ــات اإلعج آي
 . اإلعجاز

o     عبد الرشيد بـن حممـد شـاه
  .)ـه١٢٩٨ت (الكشمريي 

o     منه نسـخة خطيـة يف مكتبـة
ــغ ــم املص ــة بقس رات الفيلمي

املخطوطات باجلامعة اإلسالمية 
 .]٨٨١[: برقم

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

  .والدراسات اإلسالمية

آيات اهللا يف األرقـام ومعانيهـا    .٤
 . وفواتح السور يف القرآن الكرمي

o ماهر أمحد الصويف. د.  
o املكتبة العصرية للطباعة والنشر، 

  .م٢٠٠٧

آيات اهللا يف اإلعجاز اللغـوي   .٥
والبياين والتشريعي والغـييب يف  

 .القرآن الكرمي
o ماهر أمحد الصويف. د.  
o املكتبة العصرية للطباعة والنشر، 

  .م٢٠٠٧

ن آآيات األنواء اجلوية يف القـر  .٦
  .دراسة بالغية: الكرمي

o أمحد عامر سلطان الدليمي.  
o ،جامعة املوصـل  رسالة علمية /

  . العربية اللغة/ كلية التربية
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  .)العربية

آيات البعث و احلشر يف القرآن  .٧
 .دراسة فنية: الكرمي

o  مل يذكر له مؤلف. 
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o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري
 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 

  .اجلزائر
o  لس العلمي بدونذكرها موقع ا

وقد رجعت ، ذكر اسم الباحث
ألكثر من مصدر فلم أجد بقيـة  

  .بياناا

آيات تأييد الرسول صـلى اهللا   .٨
: عليه وسلم يف القرآن الكـرمي 

 .دراسة بالغية حتليلية
o خالد عائض القرين.  
o ،جامعة اإلمـام   رسالة ماجستري

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد  /اللغة العربية

ــالمي  ــهج األدب اإلس  ،ومن
ـ ١٤١٩: لت بتاريخسج ، هـ

ناصر عبـد الـرمحن   : إشراف
 .اخلنني

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

: آيات التحدي يف القرآن الكرمي .٩
  .الداللة واإلحياء

o عبد العزيز صاحل العمار.  

o  مـن   ،شبيليا، الرياضإدار كنوز
ارات اجلمعيـة السـعودية   إصد

سلسلة البحوث  للقرآن الكرمي،
 ).٣(العلمية 

دراسـة  : آيات اجلهاد يف القـرآن  .١٠
  .موضوعية وتارخيية وبيانية

o كامل سالمة الدقس.  
o جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه /

قسم اللغة العربية / كلية اآلداب
حممد كامـل  : إشراف ،وآداا

  .م١٩٧١: ، نوقشت بتاريخمجعة
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

آيــات الــدعوة إىل اهللا يف ســورة  .١١
 .دراسة بالغية حتليلية: األعراف

o علي سليمان الزبن.  
o اإلمـام   جامعة ،رسالة دكتوراه

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
سم البالغة والنقد ق/ اللغة العربية

ــالمي  ــهج األدب اإلس  ،ومن
، فرج كامـل سـليم  : إشراف

  .هـ١٤١٩: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 



 

      ٦ 

 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

آيـات الدعـوة والبشرى والثنـاء  .١٢
يف القـرآن   (����)يف قصة إبراهيم 

  .سة بالغية دالليةالكرمي درا
o حممد خليل إبراهيم.  
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

، اللغـة العربيـة  / كلية التربيـة 
  .تكريت

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

: آيات العتاب يف القـرآن الكـرمي   .١٣
  .دراسة بالغية

o إبراهيم حسني علي.  
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .اللغة العربية/ لية اآلدابك
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

آيات العدد يف القرآن الكرمي دراسة  .١٤
  .أسلوبية

o مها حمسن هزاع البيايت.  
o  ،ــة ــالة علمي ــة  رس جامع

اللغة / كلية التربية للبنات/املوصل
  . تكريت/ العربية

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل( ،امعيةاجل

   ).العربية

: آيات العقيدة يف سـورة األنعـام   .١٥
  .دراسة بالغية حتليلية

o مرمي سليمان العبيد.  
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
ناصر عبـد الـرمحن   : إشراف

ــنني ــاريخ، اخل ــت بت : نوقش
  .هـ١٤٢٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

اآليات القرآنية املتعلقة بالرسول عليه  .١٦
الصالة والسـالم دراسـة بالغيـة    

  .أسلوبية
o عدنان جاسم حممد اجلميلي.  
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

، تربية/ اللغة العربية/ بغدادكلية 
  . ابن رشد
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o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

   .)العربية

: آيات النعيم يف القـرآن الكـرمي   .١٧
  .دراسة بالغية حتليلية

o خالد بن حممد بن إبراهيم العثيم.  
o جامعة اإلمـام  ، رسالة دكتوراه

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
البالغة والنقد قسم / ربيةاللغة الع

  .ومنهج األدب اإلسالمي
o  قائمة رسائل دكتوراه املسجلة يف

قسم البالغة والنقـد ومنـهج   
  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

 .اآلفاق الفنية يف القصة القرآنية .١٨
o حممد ناجي مشرح.  
o تمع للنشر والتوزيعجدة، دار ا.  

: اإلباحة واملنع يف القـرآن الكـرمي   .١٩
  .لية يف األلفاظ واألساليبدراسة دال

o عبد الكرمي حممد حافظ العبيدي  
o ــوراه ــالة دكت ــة  ،رس اجلامع

ــرية ــة / املستنص اآلداب، كلي
  .م١٩٩٤: نوقشت بتاريخ

o  الرسائل اجلامعية معلومات قاعدة
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

سات القرآنيـة  اجلامعية يف الدرا
  . ١٤: ص للجيوسي،

 . أحباث يف بالغة القرآن الكرمي .٢٠
o حممد كرمي الكواز.  
o بريوتمؤسسة االنتشار العريب ، ،

  . م٢٠٠٦، ١: ط

القـراءات  : أحباث يف علوم القرآن .٢١
إعجـاز  -املصحف ورمسه-القرآنية

  .القرآن ووجوهه
o غامن قدوري احلمد. د.  
o دار عمــار للنشــر والتوزيــع ،

 .عمان-األردن

 . اإلبداع البياين يف القرآن العظيم .٢٢
o حممد علي الصابوين.  
o  ،ــريوت ــرية، ب ــة العص املكتب

  . م٢٠٠٧

األبعاد النفسية يف البالغة العربية مع  .٢٣
  .دراسة تطبيقية يف سورة يوسف

o    رسالة ماجستري، جامعة األمـري
 ،عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 

  .اجلزائر
o   لس العلمـي وملذكرها موقع ا

ؤلف، وقد رجعـت إىل  يذكر امل
قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية 
فلم أجدها، ورجعت كشـاف  
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  



 

      ٨ 

 

وقاعـدة  القرآنية للجيوسـي،  
ــة  ــفية ألوعي ــات الوص البيان

فلـم أجـد   املعلومات القرآنية 
  .ذكرها حسب ما ظهر يل

  .أبلغ املثل .٢٤
o حممد احلبش. 
o  ــق، ط ــري، دمش ، ١: دار اخل

  .م١٩٩٠

القيم وحسه البالغي يف تفسـري  ابن  .٢٥
 .القرآن

o عبد الفتاح الشني. د. 
o دار الرائــد العــريب، بــريوت، 

  .م١٩٨٢

  .ابن الزملكاين وجهوده البالغية .٢٦
o حسني حامد عبد اهلادي. 
o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد /

: اآلداب، نوقشت بتـاريخ كلية 
 .م١٩٨٨

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ك فيصل الصادرة عن مركز املل

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  . اإلصدار الثالث

رأيه يف اإلعجاز : أبو حيان التوحيدي .٢٧
 . وأثره يف األدب و النقد

o حممد عبد املغين الشيخ. 

o  الدار العربية للكتاب، تـونس، 
  . هـ١٤٠٣

أبو عبيدة والتفكري البالغي يف كتاب  .٢٨
 . جماز القرآن

o مسرية حممد بسيوين. 
o لرئاسة العامـة  رسالة ماجستري، ا

كلية التربية للبنات  /لتعليم البنات
قسم اللغـة العربيـة،   / بالرياض

 .هـ١٤٠٨: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

أنواعـه وآثـاره يف بيـان    : االتباع .٢٩
 .القرآن الكرمي

o ى بكري السيدحممد مصطف. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

حممد صـاحل  : وعلومه، إشراف
ــاريخ ــت بت ــديفر، نوقش : امل

 .هـ١٤١٨
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث



 

      ٩ 

 

اه األديب لتفسري القرآن الكـرمي  االجت .٣٠
  . يف العصر احلديث

o عائشة احلذيفي. 
o  اآلداب رسالة دكتوراه، كليـة/ 

، عباس إرحيلة: ، إشرافمراكش
 .م١٩٩٩: نوقشت بتاريخ

o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة
 // :http(املعلومات القرآنية 

www.quran-c.com.(  

 يف تفسري) علم املعاين(االجتاه البياين  .٣١
 .األلوسي من خالل سورة البقرة

o جهاد حممد فيصل النصريات. 
o جامعة الريموك ،رسالة دكتوراه/ 

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

  .م٢٠٠٥
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥: ص

االجتاه البياين يف تفسـري القـرطيب    .٣٢
   .اجلامع ألحكام القرآن

o  رضا احلسنحممد. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

مصـطفى  : األردنية، إشـراف 
: إبراهيم املشين، نوقشت بتاريخ

 .م٢٠٠٣

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

، اإلسالمية والدراسات للبحوث
 .اإلصدار الثالث

دراسة يف : االجتاه العقلي يف التفسري .٣٣
 .د املعتزلةقضية ااز يف القرآن عن

o نصر حامد أبو زيد. 
o بـريوت ، املركز الثقايف العريب- 

  . م٢٠٠٣ ،الدار البيضاء

  .حتاف لطلبة الكشافاال .٣٤
o  صاحل بن مهدي بن علي املقبلي

 .)هـ١١٠٨ ت(
o سعيد ناصـر آل  : حققه الباحث

رسالة ماجستري، جامعة أم ، مقبل
كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
قسم الكتاب والسـنة،  / الدين
 .هـ١٤٢٦: ت بتاريخنوقش

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .اتساق النص يف سورة الكهف .٣٥
o فريد عوض حيدر. د. 
o  مكتبة زهراء الشرق، القـاهرة، 

  .هـ١٤٢٥



 

      ١٠ 

 

فقـه داللتـهما   : اإلتيان واـيء  .٣٦
  .ميواستعماهلما يف القرآن الكر

o حممود محدان. 
o    ،مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر

  . م١٩٩٥

دراسة : أثر االستفهام يف اللغة العربية .٣٧
  .حنوية قرآنية

o أمل حممد بن محدان احلريب. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

كليـة اآلداب  / لتعليم البنـات 
قسـم اللغـة   / للبنات بالرياض
عزة عبـد اهللا  : العربية، إشراف

ـ  : ت بتـاريخ الغامدي، نوقش
 .هـ١٤٢١

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 . اإلصدار الثالث

أثر البيـان القـرآين يف اخـتالف     .٣٨
  .املفسرين

o حممد عبد اللطيـف رجـب   . د
  .العاطيعبد

o  موقع (ذكر يف صفحة املؤلف يف
موسوعة اإلعجـاز العلمـي يف   

  ).لسنةالقرآن وا

أثر التلوينات الصـوتية يف الداللـة    .٣٩
 . دراسة حتليلية أسلوبية: القرآنية

o أسامة عبد العزيز جاب اهللا. 
o  رسالة دكتوراه، جامعة طنطـا /

قسم اللغة العربية / كلية اآلداب
 .وآداا

o ملتقى التفسري.  

القرآن يف النقد أُسلوب  أثر دراسات .٤٠
األديب وتطوره يف القـرنني الثالـث   

 .اهلجريني والرابع
o حممد زغلول سالم زنايت. 
o   ــة ــتري، جامع ــالة ماجس رس

ــكندرية ــة اآلداب،  /اإلس كلي
حممد خلف اهللا أمحد، : إشراف

 .م١٩٥٢: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل . اإلصدار الثالث
 لدراسات القرآنيـة يف ااجلامعية 

ورد عنوانه ، ١٦: للجيوسي، ص
يف قاعدة معلومـات الرسـائل   

  ).أسلوب( اجلامعية بدون كلمة

أثر داللة السياق القرآين يف توجيـه   .٤١
معىن املتشابه اللفظـي يف القصـص   

دراسة نظرية تطبيقية علـى  : القرآين



 

      ١١ 

 

آيات قصص نوح وهـود وصـاحل   
وشعيب عليهم السالم يف القـرآن  

  .الكرمي
o اين سامل باحويرث. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
قسم الكتاب والسـنة،  / الدين

 .هـ١٤٢٥: سجلت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

أثر السياق يف التأويل البياين للـنص   .٤٢
  .آينالقر

o  حممد احلميد. 
o  رسالة ماجستري، جامعة حلـب/ 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية،  
حسني بيوض، نوقشت : إشراف
 .م٢٠٠٤: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  . أثر القراءات يف البيان القرآين .٤٣
o د اجلليل عبد الرحيمحسن عب. 

o   رسالة دكتوراه، جامعة صـدام
 .للعلوم اإلسالمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

أثر القرآن يف األدب العريب يف القرن  .٤٤
 .األول اهلجري

o ابتسام مرهون الصفار. د. 
o دادبغ، دار الرسالة.  

أثر القرآن يف تطور البالغة العربيـة   .٤٥
 . حىت اية القرن اخلامس اهلجري

o  كامل اخلويل. 
o ــ ــاهرة، رفادار املعـ ، القـ

  .م١٩٦٨-هـ١٣٨١

 أثر القرآن يف تطور النقد العريب إىل .٤٦
 .آخر القرن الرابع اهلجري

o حممد زغلول سالَّم. 
o حممد أمحد خلف اهللا. د: راجعه ،

، م١٩٦١ ،القاهرة ،دار املعارف
وقد تناول اإلعجاز يف القـرآن  

  .الكرمي بإسهاب

أثر القرآن يف التصوير الشعري حىت  .٤٧
 .اية العصر األموي

o    يوسف حممد فتـحي يوسـف
 .عبد الوهاب



 

      ١٢ 

 

o ،األزهر جامعة رسالة ماجستري /
 ،بشبني الكوم ،كلية اللغة العربية

  .م١٩٩٣

  .أثر القرآن يف الشعر العريب احلديث .٤٨
o ادشلتاغ عبود شر. 
o دار املعرفة، دمشق.  

: أثر القرآن الكرمي يف الشعر العـريب  .٤٩
 دراسة يف الشعر األندلسي منذ الفتح

ــة   ــقوط اخلالف ــىت س -٩٢وح
  .هـ٤٢٢

o شهاب العاين حممد. 
o  ،م٢٠٠٨دار دجلة . 

أثر القرآن الكرمي يف الصورة الفنيـة   .٥٠
  . لدى شعراء صدر اإلسالم

o الطيب بوشية. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

العراق، نوقشـت   ،يةاملستنصر
 .م١٩٨٥: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ١٥: ص

أثر القرآن الكرمي يف النثر الفين عند  .٥١
  .اجلاحظ

o منال طه عبد الرزاق. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

ــرية ــة اآلداب/ املستنص  /كلي

ــراق ــاريخ ،الع ــت بت : نوقش
 .م١٩٨٦

o اجلامعية  قاعدة معلومات الرسائل
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

، للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

 .أثر القرآن يف النقد األديب .٥٢
o حممد زغلول سالم. د. 
o  ،القاهرةدار املعارف.  

أثر القرآن الكرمي واحلديث الشريف  .٥٣
  .يف شعر أيب العتاهية

o حممد علي اهلريف. 
o ذكرته شبكة رواء األدبية الدمام ،

ون بقية البيانات الببليوجرافية، د
ــبكة   ــت إىل الش ــد رجع وق

  .العنكبوتية فلم أجد بقية بياناته

  . األثر القرآين يف الصورة األدبية .٥٤
o صالح الدين حممد عبد التواب. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر/ 

حممد : كلية اللغة العربية، إشراف
: نايل أمحد، نوقشـت بتـاريخ  

 .م١٩٦٩
o  امعيـة يف  كشاف الرسـائل اجل

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥: ص



 

      ١٣ 

 

 .أثر جماز القرآن يف جامع البيان .٥٥
o عبد اهللا عبد الرحيم عبد اهللا. 
o رسالة دكتوراه، جامعة اخلرطوم/ 

 .قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .صدار الثالثاإل

 .  يف القرآن الكرمينياإلمجال والتبي .٥٦
o مزنة صاحل بن إبراهيم الزميع. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

كليـة اآلداب  / لتعليم البنـات 
: للبنــات بالريــاض، إشــراف

مسري شـليوة،   و ،احملمدي الثلث
  .هـ١٤١٩: نوقشت بتاريخ

o    صنفت يف قاعـدة معلومـات
: عالرسائل اجلامعية حتت موضو

وصنفت يف  .)إعجاز –القرآن (
كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف   

 للجيوسـي، الدراسات القرآنية 
  .بالغة –القرآن : عوحتت موض

 .اإلمجال والتفصيل يف القصة القرآنية .٥٧
o إميان مصطفى حمو. 
o رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية /

أمحـد  : كلية الشريعة، إشراف

: شــكري، نوقشــت بتــاريخ
 .م١٩٩٥

o لومات الرسائل اجلامعية قاعدة مع
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

   .اإلصدار الثالث

أجهزة بالغة الصورة يف تفسري برهان  .٥٨
نظم الدرر يف تناسب : يالدين البقاع

  .والسور اآليات
o حممد القادري. 
o  اآلداب رسالة دكتوراه، كليـة، 

: ، إشرافالدار البيضاء ،بنمسيك
، نوقشـت  رك العلمـي مبا. م

 .م٢٠٠٢: بتاريخ
o    دليل األطروحـات والرسـائل

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

م، عن موقـع  ٢٠٠٣ -م١٩٩٨
www.quran-c.com.  

دراسـة  : االحتباك يف القرآن الكرمي .٥٩
  . بالغية

o عدنان عبد السالم األسعد. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .اللغة العربية/ كلية اآلداب



 

      ١٤ 

 

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

االحتجاج لنظم القـرآن وغريـب    .٦٠
  .تأليفه وبديع تركيبه

o  عمرو بن حبر بن حمبوب اجلاحظ
 .)هـ٢٥٥(
o   ،ذكره املؤلف يف كتابه احليـوان

  . وكتاب الرسائل

االحتراز نقض حسـن اإلجيـاز يف    .٦١
 . آنإبطال إعجاز القر

o  حممد مهدي بن حسني بن عزيز
 .)هـ١٣٤٤(اخلالصي 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
، ]٧/ ١،٢،٣[: مشــهد بــرقم

 .مشهد –إيران 
o  برنامج خزانة التراث الصادر عن

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
  .والدراسات اإلسالمية

اإلحساس باجلمال يف ضوء القـرآن   .٦٢
 . الكرمي

o حممد عبد الواحد حجازي. 
o يا الوفاء للطباعة والنشـر  دار دن

، ١: والتوزيع، اإلسكندرية، ط
  . م١٩٩٨

أحسن القصص بني إعجاز القـرآن   .٦٣
 . وحتريف التوراة

o زاهية الدجاين. 
o  ــذاهب ــني امل ــب ب دار التقري

ــالمية، ــريوت اإلس  ،٢: ط ،ب
  . م١٩٩٥

األحكام الفقهية املبنية على عمـوم   .٦٤
النكرة يف سياق النفـي يف القـرآن   

  .الكرمي
o زة الفعرإنصاف مح. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الفقه وأصـوله،  / اإلسالمية

عمـر عبـد العزيـز    : إشراف
: الشيلخاين، نوقشـت بتـاريخ  

 .هـ١٤١٧
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

النكـرة  عموم  .اإلصدار الثالث
يف سياق النفي يف القرآن الكرمي 

  .من موضوعات البالغة القرآنية

اختالف اإلعـراب يف القـراءات    .٦٥
  . القرآنية املتواترة وأثرها البالغي

o رسالة ماجستري. 



 

      ١٥ 

 

o  ذكرت يف سرية الدكتور عبد اهللا
علي عبد اهللا اهلتاري وأا مـن  
رسائل املاجستري الـيت أشـرف   
 عليها، ومل أجـدها يف قاعـدة  

معلومات الرسائل اجلامعية، وال 
يف كشاف الرسائل اجلامعيـة يف  
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
ــع   ــن املواق ــثري م وال يف ك

  .املتخصصة يف الدراسات القرآنية

أدب اآلخرة بني اإلعجاز القـرآين   .٦٦
  .واإلبداع اإلنساين

o وفاء مصطفى أبو السعود. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

اإلســالمية كليــة الدراســات 
قسـم األدب  )/ بنات(والعربية 

: إشـراف  ،اإلسكندرية والنقد،
عبد اهللا حسني علي سـليمان،  

  .م١٩٩٥: نوقشت بتاريخ

o موقع :)www.biblioislam.net(.  

  .أدب اخلطاب يف القرآن الكرمي .٦٧
o عبد الرمحن سعود إدريس ابداح. 
o ــتري، ا ــالة ماجس ــة رس جلامع

أمحد فريـد،  : إشراف ،األردنية
 .م١٩٩٢: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 .للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف   
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ١٦: ص

دراسات أدبية عـن  : األدب الديين .٦٨
  .القرآن واحلديث

o اسينزكي احمل. 
o مكتبة اإلجنلو املصرية، القاهرة.  

أدب القصة يف القرآن الكرمي بـني   .٦٩
 . حقائق اإلعجاز وأباطيل اخلصوم

o    عبد اجلواد حممد عبـد احلميـد
 .احملص

o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /
عبد : كلية اللغة العربية، إشراف

الفتــاح الدماصــي، نوقشــت 
 .م١٩٨٨: بتاريخ

o امعية قاعدة معلومات الرسائل اجل
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

مقاربة حتليلية : أدبية اخلطاب القرآين .٧٠
  .توصيفية لفاعلية التبليغ اإلعجازي

o  سليمان عشرايت. د. 
o  ،رسالة دكتوراه، جامعة وهران

ــاريخ ــت بت ــر، نوقش : اجلزائ
 .م١٩٩٢



 

      ١٦ 

 

o على الشـبكة   جملة التراث العريب
  . العاملية

أدبية النص القرآين من خالل تراث  .٧١
  .سيد قطب

o إدريس منتصر. 
o  اآلداب رسالة دكتوراه، كليـة، 

: ، إشـراف فـاس -ظهر املهراز
: ، نوقشت بتـاريخ حممد املالكي

 .م١٩٩٨
o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة

 // :http(: املعلومات القرآنية
www.quran-c.com .(  

دالالا واستعماالا : أدوات التشبيه .٧٢
  .يف القرآن الكرمي

o موسى محدان حممد. 
o ــ ــاهرة ةمطبع ــة، الق  ،األمان

  . م١٩٩٣-هـ١٤١٣

 أدوات الزيادة يف القـرآن والنحـو   .٧٣
  .العريب، وحقيقة القول فيها

o  حممد إمساعيل عتوك. 
o   ذكر يف ترمجة املؤلف يف موقـع

أسرار اإلعجاز البياين للقـرآن  
 www.bayan7.com. الكــرمي

والكتاب قيد الطبع كما ذكر يف 
  .املوقع

مواضعها وأسرارها : يف القرآن )إذ( .٧٤
  ).دراسة بالغية حتليلية(
o   عبد احلميد مخيس عبد احلميـد

 .الديب
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .دار الثالثاإلص

ارتباط النقد بالبالغة عند عبد القاهر  .٧٥
  .اجلرجاين

o سليمان طه عبد الغفور. 
o رسالة ماجستري، جامعة اجلزيرة/ 

: السودان، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

: ص ،بالغـة  –مبحث القرآن 
١٦ .  

ن إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآ .٧٦
 .الكرمي



 

      ١٧ 

 

o    أبو السعود حممد بن حممد بـن
مصطفى بن أمحـد الطلحـاوي   

 .)هـ٩٨٢ت (العمادي 
o املطبعة احلسينية املصرية.  

دراسة يف : أساس البالغة للزخمشري .٧٧
 .املنهج واملادة

o اجلبوري حممد علوان جنالء. 
o املوصل رسالة ماجستري، جامعة ،

 .م١٩٩٧: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

لدراسات القرآنية للجيوسـي،  ا
بالغة،  –القرآن : حتت موضوع

  .١٦: ص

دراسة يف : أساس البالغة للزخمشري .٧٨
 .املنهج واملادة

o فالح حممد علوان. 
o املوصل رسالة ماجستري، جامعة ،

 .م١٩٨٨: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
، و صــنف يف موقــع ٤٨: ص

بيانات الوصفية ألوعيـة  قاعدة ال
ــت   ــة حت ــات القرآني املعلوم

  .بالغة القرآن: موضوع

  .أساليب االستثناء يف اللغة والقرآن .٧٩
o سهري عطية هاشم. 

o رسالة ماجستري، جامعة األزهر/ 
كلية الدراسات اإلسالمية، يوجد 
منها نسخة حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

عية قسم الرسائل اجلام/ اإلسالمي
جامعة األزهـر، فـيلم   / العلمية

 .)]١( ٣/ ٧٢٢/ ١[: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .أساليب االستفهام يف القرآن الكرمي .٨٠
o عبد العليم السيد فودة. 
o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /

قسـم النحـو   / لومكلية دار الع
: والصرف والعروض، إشـراف 
: علي السباعي، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٥٢
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

 –مبحـث القـرآن   ، للجيوسي
  .١٦: ص ،بالغة



 

      ١٨ 

 

ليب االستفهام يف القرآن الكرمي أسا .٨١
 .من الوجهة البالغية

o     بسيوين عبد الفتـاح بسـيوين
 .فيود

o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر/ 
. د: كلية اللغة العربية، إشـراف 

حممد جالل الذهيب، نوقشـت  
م، يوجد منـها  ١٩٨٤: بتاريخ

نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

أساليب اإلعـراب واالسـتدراك يف    .٨٢
  .القرآن الكرمي

o أجنا إبراهيم اليماين. 
o   أم  رسالة ماجسـتري، جامعـة

/ عربية وآداااللغة الكلية / القرى
، اللغة والنحو والصـرف قسم 

 .هـ١٤١١: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

أساليب اإلقناع يف القرآن الكرمي مع  .٨٣
  .دراسة تطبيقية لسورة الفرقان

o بن عيسى عبد القادر بطاهرا. 
o سالة ماجستري، اجلامعة األردنية ر

حممد بركات محـدي  : إشراف
ــاريخ ــوعلي، نوقشــت بت : أب

 .م١٩٩٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

 –للجيوسي، مبحـث القـرآن   
  .١٦: ص ،بالغة

أساليب األمر والنـهي يف القـرآن    .٨٤
 .الكرمي وأسرارها البالغية

o   ــكني ــد اهللا مس ــف عب يوس
 .األنصاري

o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم
/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى

قسم البالغة والنقد، نوقشـت  
 .هـ١٤١٠: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 



 

      ١٩ 

 

بحوث والدراسات اإلسالمية، لل
 .اإلصدار الثالث

األساليب اإلنشائية عنـد الشـهاب    .٨٥
عناية القاضـي  " اخلفاجي يف حاشيته 

  ".وكفاية الراضي 
o القطب عبد السالم طه اجليار. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  

قتصـاد  صاحل عبد اهللا كامل لال
قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي

فـيلم  [جامعة األزهر، / العلمية
 .)]٢( ٤/ ٦٧٦/ ١: رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

األساليب اإلنشائية غري الطلبيـة يف   .٨٦
مواقعها وأسـرارها  : القرآن الكرمي

  .لبالغيةا
o سعيد إمساعيل إبراهيم اهلاليل. 
o م١٩٩٧ ،رسالة جامعية.  

: األساليب اإلنشائية يف سورة النمل .٨٧
  .دراسة بالغية حتليلية

o خلود بنت سعد العقيل. 

o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام
كلية / حممد بن سعود اإلسالمية

قسم البالغة والنقد  /اللغة العربية
 .ومنهج األدب اإلسالمي

o  رسائل املاجستري املسـجلة  قائمة
يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
األدب اإلسالمي مبوقع جامعـة  

  .حممد بن سعود اإلسالمية

األساليب اإلنشائية يف سوريت األنعام  .٨٨
  .واألعراف

o زينب حسن حممد. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

كلية الدراسـات اإلسـالمية،   
حممد مجعة حسـنني،  : إشراف

هــ،  ١٤٠٩: نوقشت بتاريخ
يوجد منها نسخة حمفوظـة يف  

 .مركز امللك فيصل
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

األساليب اإلنشائية يف سوريت البقرة  .٨٩
  . وآل عمران من الوجهة البالغية

o القطب عبد السالم طه اجليار. 
o ة، جامعة األزهـر رسالة علمي /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  



 

      ٢٠ 

 

نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
جامعة األزهـر، فـيلم   / العلمية

 .)]٣( ٥/ ١٠٣/ ١[: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
ت اإلسالمية، للبحوث والدراسا

  .اإلصدار الثالث

األساليب اإلنشائية يف سوريت األنفال  .٩٠
  .والتوبة

o آمنة علي عثمان. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

كلية الدراسـات اإلسـالمية،   
عبد القـادر حسـني   : إشراف

يوجد منها نسخة حمفوظـة يف  
 .مركز امللك فيصل

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
امللك فيصل الصادرة عن مركز 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

األساليب اإلنشائية يف سوريت النساء  .٩١
  . واملائدة وأسرارها البالغية

o أمساء السيد شعبان. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

كلية الدراسـات اإلسـالمية،   

حممد حسن شرشـر،  : إشراف
 .هـ١٤١١: نوقشت بتاريخ

o ل اجلامعية قاعدة معلومات الرسائ
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .مبانيها ومعانيها: األساليب اإلنشائية .٩٢
o حممد نصر الدراوشة. 
o  دكتوراه، جامعة حممـد  رسالة

قسـم  / كليـة اآلداب  /اخلامس
-املغـرب  /اللغة العربية وآداا

أسامة طه عبد : إشراف ،مراكش
ــرزاق، ن ــاريخال ــت بت : وقش

 .م١٩٨٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل . اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
للجيوســي، حتــت موضــوع 

يوجد  ،١٧: ص ،بالغة-القرآن
اختالف طفيف بني املرجعني يف 

  .بعض املعلومات

ــرارها األ .٩٣ ــائية وأس ــاليب اإلنش س
  .البالغية يف القرآن الكرمي

o صباح عبيد دراز. 



 

      ٢١ 

 

o   ،ــاهرة ــة، الق ــة األمان مطبع
  . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

األساليب البالغية يف خوامت السـور   .٩٤
  .القرآنية

o عباس محيد جميد السامرائي. 
o رسالة ماجستري، جامعة األنبار /

: كلية التربية، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٦

o لرسائل اجلامعية قاعدة معلومات ا
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .أساليب البيان .٩٥
o فضل حسن عباس. د. 
o عمان ،دار النفائس.  

 . أساليب البيان يف القرآن الكرمي .٩٦
o عيسى متقي زادة. د. 
o    رسالة دكتوراه، كليـة اإلمـام

األوزاعي للدراسات اإلسالمية، 
 .علي دحروج. د: إشراف

o   ــات ــة للدراس ــع الكلم موق
واألحبــــــــــاث 

)www.kalema.net .(  

أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن  .٩٧
  .الكرمي دراسة يف حتليل احملتوى

o احلسني جرنو حممود جلو. 
o مؤسســة الرســالة، بــريوت ،

سلسـلة  ، م١٩٩٤-هـ١٤١٤
، ) دراسات تربويـة إسـالمية  (

ــالة  ــل رس ــاب يف األص الكت
ــة ــتري، جامع ــ ماجس ، قدمش

، و حممود أمحد السـيد : إشراف
، نوقشت حممد مصطفى الرحيلي

 .م١٩٨٨: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 الدراسات القرآنية للجيوسـي، 
  .١٤٦: ص

: أساليب التعجب يف القرآن الكـرمي  .٩٨
  .دراسة داللية

o حامت حسني علي. 
o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد /

: كلية اآلداب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٨

o عدة معلومات الرسائل اجلامعية قا
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

أسـاليب التعجـب واســتعماهلا يف    .٩٩
  .القرآن الكرمي

o عوض أمحد سامل. 



 

      ٢٢ 

 

o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /
قسـم النحـو    /كلية دار العلوم

: والصرف والعروض، إشـراف 
 ختـون، و حممد بدوي سامل امل

عبدالرمحن حممد السيد، نوقشت 
 .م١٩٧٨: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

: ص ،بالغـة  –مبحث القرآن 
١٧. 

: أساليب التعليل يف القرآن الكـرمي  .١٠٠
  .و أصوليةأُسلوبية  دراسة

o أمينة سعدي. 
o  حبث دبلوم الدراسات العـايل، 

كليـة   /جامعة حممد اخلـامس 
ــرباب، اآلد ــاط-املغ ، الرب

أمحد أبو زيد، نوقشت : إشراف
 .م١٩٩٢: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

: ص ،بالغـة  –القرآن : مبحث
١٧ .  

  .أساليب التوكيد يف القرآن الكرمي .١٠١
o طه عبد احلميد طه. 
o    رسالة ماجستري، جامعـة عـني

قسم اللغـة  / كليةاآلداب/ مشس

: داا، نوقشت بتاريخالعربية وآ
 .م١٩٥٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 ،بالغة -القرآن: حتت موضوع
  .١٧: ص

  .أساليب التوكيد يف القرآن الكرمي .١٠٢
o يبـوفيق مصطفى الشعي. 
o ،جامعة حممـد   رسالة ماجستري

-املغرب/ كلية اآلداب /اخلامس
ــاط ــرافالرب ــهامي : ، إش الت

ــاريخالراجــي، نوقشــ : ت بت
 .م١٩٨٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 للجيوسـي،  الدراسات القرآنية

 ،بالغة -القرآن: حتت موضوع
  .١٧: ص

  .أساليب التوكيد يف القرآن ايد .١٠٣
o حممد حسن صاحيب. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

كليـة اللغـة   / اإلسالمية العاملية
حممد محاسـة  : العربية، إشراف

: عبد اللطيف، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٢

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  



 

      ٢٣ 

 

 ،بالغـة -القرآن: حتت موضوع
  .١٧: ص

أساليب التوكيد من خالل القـران   .١٠٤
 . الكرمي

o أمحد خمتار البزرة. 
o دمشـق -دار ابن كثري، سوريا، 

  .م١٩٨٥ ،١: ط

  .أساليب احلال يف القرآن الكرمي .١٠٥
o عبد اجلبار بن عبد الستار. 
o ــالة ماج ــة رس ــتري، اجلامع س

كليـة اللغـة   / اإلسالمية العاملية
حممد صـالح  : العربية، إشراف

 .م١٩٩٣: بكر، نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

ــي، ص ــت ، ١٧: للجيوس حت
  .)بالغة –القرآن (: موضوع

أساليب احلال يف رواية حفـص يف   .١٠٦
  .القرآن الكرمي

o عبد املنان علي عبد اهللا. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

: كلية اللغة العربيـة، إشـراف  
غريب عبد ايد نافع، نوقشت 

يوجد منـها   ،م١٩٨٣: بتاريخ
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد  ــل لالقتص ــد اهللا كام  عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
فـيلم   ،جامعة األزهـر / العلمية

 .)]٢( ١/١٢١/٣[: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

ــي، ص ــت  ،١٧: للجيوس حت
  .)بالغة –رآن الق(: موضوع

أساليب حذف املضاف يف القـرآن   .١٠٧
  .الكرمي

o سلوى عبد الفتاح حسن بدوي. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

 .كلية الدراسات اإلسالمية
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
القرآن (: حتت موضوع ،٦: ص
  .)إعجاز –

أساليب احلقيقة وااز يف القـرآن   .١٠٨
  .سورة الكهف منوذجاً: الكرمي

o حورية عبيب. 



 

      ٢٤ 

 

o ،جامعة اجلزائر،  رسالة ماجستري
الزبري سعدي، نوقشت : إشراف
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

ــي،  ــت  ،١٧: صللجيوس حت
  .)بالغة –القرآن (: موضوع

أساليب احلوار يف القرآن الكـرمي    .١٠٩
  .وأهدافها

o فيصل الطاهر خلف اهللا. 
o  رســالة دكتــوراه، جامعــة أم

أصـول الــدين،  كلية/ درمـان 
حممـد آدم صـديق،   : إشراف

 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
القرآن (: عحتت موضو ،٦: ص
  ).إعجاز –

  .أساليب احلوار يف القرآن الكرمي .١١٠
o هوانغ وي كاب. 
o جامعة حممد  ،دبلوم دراسات عليا

 قسـم / كليـة اآلداب / اخلامس
-املغـرب / الدراسات اإلسالمية

ــراف ــاط، إش ــهامي : الرب الت
ــاريخ : الراجــي، نوقشــت بت

 .م١٩٩٢
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

صل الصادرة عن مركز امللك في
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

: للجيوسي، حتـت موضـوع  
  .١٨: ص ،)بالغة –القرآن (

  .أساليب اخلطاب القرآين .١١١
o عبد الرحيم صادق. 
o   ــر ــة والنش ــد للطباع دار مع

 ،دمشــق-ســوريا ،والتوزيــع
  .م٢٠٠٨

: أساليب الشرط يف القرآن الكـرمي  .١١٢
  .الد األول والثاين

o عبد اهللا حممد آدم. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
جامعة األزهـر، فـيلم   / العلمية

 .)]١( ١/٢٢٧/١[: رقم



 

      ٢٥ 

 

o عية قاعدة معلومات الرسائل اجلام
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

: أساليب الشرط يف القرآن الكـرمي  .١١٣
  .الد الثالث والرابع

o عبد اهللا حممد آدم. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

حممد : ، إشرافكلية اللغة العربية
: رفعت فتح اهللا، نوقشت بتاريخ

سـخة  يوجد منـها ن  ،م١٩٨١
حمفوظة يف مركز صاحل عبد اهللا 

قسم / كامل لالقتصاد اإلسالمي
جامعة / الرسائل اجلامعية العلمية

 ١/٢٢٨/١[: األزهر، فيلم رقم
)١[(. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

الرسائل كشاف  .اإلصدار الثالث
 راسات القرآنيـة اجلامعية يف الد

: حتـت موضـوع   للجيوسي،
ذكر ، ١٨: بالغة، ص –القرآن 

اجليوسي رسالة الباحث الثانيـة  
ــدكتوراه ومل يــذكر األوىل  ،ال

  .املاجستري

أساليب الشرط والقسم يف القـرآن   .١١٤
  .دراسة وصفية تارخيية: الكرمي

o حممد عودة سالمة أبو جري. 
o  ،رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية

ان عبد التـواب،  رمض: إشراف
 .م١٩٩٠: نوقشت بتاريخ

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
للجيوسـي،   الدراسات القرآنية

بالغة،  –القرآن : حتت موضوع
  .١٨: ص

أساليب الشرط وصلتها باملضـمون   .١١٥
  .يف القرآن

o عزيزة حسن أبوصفية. 
o   ــة ــوراه، جامع ــالة دكت رس

قسم / كلية اآلداب/ اإلسكندرية
ـ  رقية اللغة العربية واللغات الش

عبـده علـي   : وآداا، إشراف
وحممد بدري  ،إبراهيم الراجحي

: عبد اجلليل، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٨٨

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
للجيوسـي،   الدراسات القرآنية

بالغة،  –القرآن : حتت موضوع
  .١٨: ص

أساليب الطلب الواردة يف النصوص  .١١٦
القرآنية يف كتـب اللغـة العربيـة    



 

      ٢٦ 

 

ــرحلتني  ــي(للم ــا، األساس ة العلي
  ).والثانوية يف األردن

o حممود عبد اهللا حممود البدوي. 
o رسالة دكتوراه، جامعة الريموك /

: األردن، إشـراف  /كليةاآلداب
يوسف حممد أبـو العـدوس،   

 .م ٢٠٠٣: نوقشت بتاريخ
o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
بالغة،  –القرآن : حتت موضوع

  .١٨: ص

لقسم والشرط يف القـرآن  أساليب ا .١١٧
 . الكرمي

o أمحد بن عبد العزيز اللهيب. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

قسم البالغـة  / كلية اللغة العربية
أمحد حسـن  : والنقد، إشراف

ــاريخ ــت بت ــل، نوقش : كحي
 .م١٩٧٥

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

، للبحوث والدراسات اإلسالمية
الرسائل كشاف  .اإلصدار الثالث

 اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة 
 –للجيوسي، موضوع القـرآن  

  .١٨: بالغة، ص

أساليب عرض املعاين االجتماعية يف  .١١٨
  .دراسة حتليلية: سورة النور

o عبري بنت مطر بن سليم العمري. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o  املسجلة  قائمة رسائل املاجستري

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
 . األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

  .أساليب ااز يف القرآن الكرمي .١١٩
o أمحد حممد حسن اجلبوري. 
o  رسالة دكتوراه، جامعة بغـداد /

: كليةاآلداب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٨٩

o علومات الرسائل اجلامعية قاعدة م
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

اإلسالمية،  للبحوث والدراسات
  . اإلصدار الثالث

أساليب املـدح والـذم يف اللغـة     .١٢٠
 .والقرآن الكرمي

o سهري عطية هاشم. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر/ 

كلية الدراسات اإلسالمية، يوجد 
منها نسخة حمفوظة يف مركـز  

لالقتصـاد   صاحل عبد اهللا كامل



 

      ٢٧ 

 

قسم الرسائل اجلامعية  /اإلسالمي
 .جامعة األزهر /العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

أساليب النفي باألدوات يف القـرآن   .١٢١
  .الكرمي

o ضمري أمحد ساجد. 
o   رسالة ماجستري، جامعة إسـالم

 .اكستانب ،أباد
o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف

للجيوسـي،   الدراسات القرآنية
بالغة،  –القرآن : حتت موضوع

  .١٨: ص

  .أساليب النفي يف القرآن الكرمي .١٢٢
o أمحد ماهر حممود فهمي. 
o   ــة ــتري، جامع ــالة ماجس رس

قسم  /كلية اآلداب/اإلسكندرية
اللغة العربية واللغات الشـرقية  

ــاريخ ــت بت ــا، نوقش وآدا :
 .م١٩٦٨

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية 

الرسائل كشاف . اإلصدار الثالث

 اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة 
: للجيوسي، حتـت موضـوع  

  .١٨: بالغة، ص –القرآن 

االستئناف البياين يف القرآن الكـرمي   .١٢٣
: دراسة يف تفسـري ابـن عاشـور   

  .والتنويرالتحرير 
o يونس فرج سبهان اجلبوري. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .كلية اآلداب
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

ـــ  .١٢٤ ــتثناء ب ــرآن ) الإ(االس يف الق
  .الكرمي

o أمحد حممد عطية حبر. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

 /كلية اللغة العربيـة  /اإلسالمية
: للغويات، نوقشت بتاريخقسم ا

 .هـ ١٤٠٢
o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف

للجيوسـي،   الدراسات القرآنية
: بالغة، ص –موضوع القرآن 

١٩.  

االستشهاد بالقرآن عنـد ابـن أيب    .١٢٥
  .دراسة وتقومياً: اإلصبع

o العنود بنت مطلق العتييب. 



 

      ٢٨ 

 

o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام
كلية / حممد بن سعود اإلسالمية

قسم البالغة والنقد  /لعربيةاللغة ا
 .ومنهج األدب اإلسالمي

o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة
يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  

  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

  .االستطراد يف القرآن الكرمي .١٢٦
o حممد نصيف جاسم اجلبوري. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .التربية كلية/ اللغة العربية
o  ـ ائل واألطـاريح  عناوين الرس

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

االستعارة التمثيلية يف تفسري التحرير  .١٢٧
 .والتنوير

o  علي حممد أمحد العطار. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب
اإلسالمي يف قسـم الرسـائل   

 ،جامعة األزهر/ امعية العلميةاجل
 ].)٢( ١/٦٦٨/٤[: فيلم رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

  .االستعارة يف القرآن الكرمي .١٢٨
o أمحد فتحي رمضان. 
o رسالة ماجستري، جامعة املوصل /

 :كليةاآلداب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٨٨

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٩: ص

ــرآن .١٢٩ ــتعارة يف الق ــة : االس مقارب
  .تداولية

o يد احلصاويعبد ا. 
o   رسالة ماجستري، جامعة حممـد

قسـم  / كليـة اآلداب / اخلامس
 ،الدار البيضـاء -املغرب /األدب

التــهامي الراجــي، : إشــراف
 .م١٩٩٥: نوقشت بتاريخ

o لومات الرسائل اجلامعية قاعدة مع
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية 

كشاف الرسائل . اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .١٩: للجيوسي، ص

االســتعارة وبالغتــها يف القــرآن  .١٣٠
  .الكرمي



 

      ٢٩ 

 

o حسن أمني خميمر. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

منـها   كلية اللغة العربية، يوجد
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
جامعة األزهـر، فـيلم   / العلمية

 .)]٢( ١/٢٦/٣[: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

ـ  .١٣١ از يف املمارسـة  استعمال آلية ا
التأويلية عند الزخمشري من خـالل  

 .الكشاف
o عبد العزيز زيدي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة حممـد

قسـم  / كليـةاآلداب / اخلامس
عبد العلـي  : اللسانيات، إشراف

الودغريي، حليلـي، سـجلت   
 .م١٩٩٥: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

دراسات اإلسالمية، للبحوث وال
  .اإلصدار الثالث

دراسة يف : االستغناء يف ذكر الفاعل .١٣٢
  .القرآن الكرمي

o مىن عدنان غين. 
o رسالة ماجستري، جامعة تكريت /

التربية للبنـات، العـراق،    كلية
 .م١٩٩٦: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،ميةللبحوث والدراسات اإلسال
الرسائل كشاف  .اإلصدار الثالث

 اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة 
–القرآن (للجيوسي، موضوع 

ورد عنوانـه  ، ١٩: ، ص)بالغة
االستغناء يف ذكر ": عند اجليوسي

  ".الفاعل

 .أسرار البالغة يف علم البيان .١٣٣
o    عبد القاهر بن عبد الرمحن بـن

حممــد اجلرجــاين أبــو بكــر 
 .)هـ٤٧١(
o بـريوت  ،لعـريب دار الكتاب ا، 

ـــ١٤١٧ ــد ١٩٩٦-ه م، وق
عبد الكرمي أمحد : حققه الباحث

السامل يف رسـالة ماجسـتري،   
/ كليـةاآلداب / اجلامعة األردنية

قسم اللغة العربية وآداا، وعنوان 
عبد القاهر اجلرجـاين  ": الرسالة



 

      ٣٠ 

 

يف أسرار البالغة حتقيق ودراسة 
". 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ركز امللك فيصل الصادرة عن م
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .األسرار البالغية يف سورة هود .١٣٤
o علي خليفة السلطان. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
حممد علي الصـامل،  : إشراف

 .هـ١٤١٦: خنوقشت بتاري
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

األسرار البالغية للتقدمي والتأخري يف  .١٣٥
  .سورة البقرة

o أمحد حممود نصر. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

 .كلية الدراسات اإلسالمية
o   كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف 

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٩: ص

األسرار البالغية للتقدمي والتأخري يف  .١٣٦
 .دراسة تطبيقية: سورة البقرة

o خالد بن حممد العثيم. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى
: قسم البالغة والنقد، إشـراف 

صاحل سـعيد عيـد الزهـراين،    
 .هـ١٤١٩: نوقشت بتاريخ

o عدة معلومات الرسائل اجلامعية قا
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

األسرار البالغية للحذف يف سـورة   .١٣٧
 . يوسف

o حممد بن حممود فجال. 
o  السـعودية أضواء السـلف ،-

ـ ١٤١٨ ،الرياض مكتبـة   .هـ
  .الرياض-السعودية ،الرشد

 .أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز .١٣٨
o حممد حنيف فقيهي. 
o ــرية ــة العص ــريوت، املكتب  ،ب

م، وأصـل  ١٩٨١-هـ١٤٠١
الكتاب رسالة ماجستري، جامعة 

   .اللغة العربية وآداا /القاهرة

أسرار التقدمي والتأخري يف لغة القرآن  .١٣٩
 . الكرمي



 

      ٣١ 

 

o حممود السيد شيخون. د. 
o  ،ــة ــات األزهري ــة الكلي مكتب

  .م١٩٨٧القاهرة، 

 .أسرار التكرار يف القرآن .١٤٠
o مود بن محزة بن نصر الكرماين حم

ــراء  ــاج الق ــروف بت ت (املع
 .)هـ٥٠٥

o عبد القادر أمحـد  : طبع بتحقيق
، القـاهرة ، عطا، دار االعتصام

  .م١٩٧٧

 . أسرار التكرار يف لغة القرآن .١٤١
o حممود السيد شيخون. 
o  ،ــة ــات األزهري ــة الكلي مكتب

 –هــــ ١٤٠٣القـــاهرة، 
  . م١٩٨٣

تفسري آيات قرآنيـة  : أسرار التنزيل .١٤٢
 .ميةكر

o  حممد اخلضر بن حسني بن علي
ت (التونسي شيخ اجلامع األزهر 

 .)هـ١٣٧٧
o وهو تفسـري للفاحتـة    ،مطبوع

وسورة البقرة وبعض آيات مـن  
سورة آل عمران واحلج واألنفال 

 .ويونس
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

  .٤٩-٤٨: ، صالكرمي

أسرار تنـوع تشـبيهات القـرآن     .١٤٣
  .الكرمي

o دهدإبراهيم صالح السيد اهل. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

 .كلية اللغة العربية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

أسرار التنوع يف تشبيهات القـرآن   .١٤٤
 . الكرمي

o ملك حسن عبد الرزاق خبش. 
o تمع للنشر والتوزيعط ،دار ا :

 أصل الكتـاب ، هـ١٤١٤، ١
رسالة ماجسـتري، جامعـة أم   

/ كلية اللغة العربية وآداا /القرى
قسم البالغة والنقد، نوقشـت  

 .هـ١٤١٠: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

أسرار احلروف واآليات يف رسـالة   .١٤٥
  .ن العجيبالقرآ

o عاطف حممد عزايزة. 



 

      ٣٢ 

 

o  ،مصرنشر على حساب املؤلف ،
  .م١٩٩٥

  .أسرار الفواتح .١٤٦
o مل يذكر له مؤلف. 
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

ــرمي ــل ، ١٣٤٤: ، صالك ولع
  .مؤلفه التايل ذكره

  . أسرار فواتح القرآن .١٤٧
o لُوكة ابنحممد بن صاحل بـن   م

ت( التونسـي  املـالكي  جمدي
 .) ه١٢٧٦

o خمطوط. 
o ٢/٥٣٨: ، صفسرينمعجم امل. 

فهرست مصنفات تفسري القرآن 
 .٤٩: ص الكرمي

أسرار النحـو يف ضـوء أسـاليب     .١٤٨
 .القرآن

o حممد يسري زعري. د. 
o  ـان، طاملكتبة العامة ألمانة عم :

  .م١٩٨٧ ،٢

  .أسرار اإلعجاز يف النسق القرآين .١٤٩
o إبراهيم حممد إمساعيل عوضني. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

عبد : ربية، إشرافكلية اللغة الع

احلسيب طه محيـدة، نوقشـت   
 .م١٩٦٩: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .٦: للجيوسي، ص

  .أسرار علم املعاين يف سورة يوسف .١٥٠
o ثرياء األبالق أمحد حممد. 
o رسالة دكتوراه، جامعة الريموك /

ــاريخ  ــت بت : األردن، نوقش
 .م٢٠٠٥

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٢٠: ص

  .أسرار املعاين يف أمساء اهللا احلسىن .١٥١
o حممود السيد حسن مصطفى. 
o مصر ،املكتب اجلامعي احلديث- 

  .م٢٠٠٤، ٣: ، طاإلسكندرية

 . ة القرآن الكرميأسرار معجز .١٥٢
o عبد احلليم اخلطيب. 
o إبراهيم حممد السـلقيين،  : تقدمي

ــريب ــم الع ــب، ، دار القل حل
  .م١٩٩٧



 

      ٣٣ 

 

اإلسراف بني اخلطاب القرآين ورؤية  .١٥٣
ــاهلي ــاعر اجل ــوعاته : الش موض

 .وخصائصه الفنية
o مرمي عبد اهلادي حممد القحطاين. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

/ اكلية اللغة العربية وآدا/ القرى
حسـن  : قسم األدب، إشراف

: حممد باجودة، نوقشت بتاريخ
 .هـ١٤١٨

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .٢٠: للجيوسي، ص

 .أسس بناء القصة يف القرآن الكرمي .١٥٤
o حممد عبد اهللا عبده دبور. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

كلية اللغة العربيـة، نوقشـت   
 .م١٩٩٦: بتاريخ

o  ــالم ــو إسـ ــع ببليـ موقـ

)www.biblioislam.net(.  

ضوء الدراسـات   يف "إذ"أسلوب  .١٥٥
  .القرآنية والنحوية

o عبد العال سامل مكرم. د. 

o افـة الدينيـة للنشـر    مكتبة الثق
  .م٢٠٠٧، مصر، والتصدير

: أسلوب االلتفات يف القرآن الكرمي .١٥٦
 .دراسة تارخيية حتليلية وصفية

o آدم إدريس حممد. 
o رسالة ماجستري، جامعة اخلرطوم /

قسم اللغة العربية، / كليةاآلداب
 .م١٩٩٥: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ل الصادرة عن مركز امللك فيص

للبحوث والدراسات اإلسالمية 
كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  . ٢٠: للجيوسي، ص

  . أسلوب األمر يف القرآن الكرمي .١٥٧
o حيىي خليل مراد. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

حممد حسـن  : األردنية، إشراف
 .م١٩٨٩: عواد، نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
راسات القرآنية للجيوسـي،  الد
  . ٢٠: ص

: أسلوب األمر يف القـرآن الكـرمي   .١٥٨
  .دراسة بالغية إبداعية

o عبد اهللا مهاجر خليفة اقريرة. 



 

      ٣٤ 

 

o  ــة ــتري، أكادميي ــالة ماجس رس
 ،الدراسات والبحوث االقتصادية

 .طرابلس
o    فهرس أطروحـات البحـوث

العلمية العالية والدقيقـة علـى   
صعيد اجلامعات الليبيـة مبوقـع   

   .ة الوطنية للبحث العلمياهليئ

أسلوب األمر ومعانيـه يف القـرآن    .١٥٩
  .الكرمي

o قاسم فتحي سليمان. 
o رسالة ماجستري، جامعة املوصل /

: كليةاآلداب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
ل اإلصدار الثالث، كشاف الرسائ

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
ذكـرت  ، ٢٠: للجيوسي، ص

مــرتني يف قاعــدة معلومــات 
مرة على أـا  الرسائل اجلامعية 
ومرة أخـرى  رسالة دكتوراه، 

بـدون  رسالة ماجستري على أا 
  .اختالف يف بقية البيانات

: أسلوب اإلنشاء يف سور املفصل من .١٦٠
: "النـاس "سـورة  : إىل "ق"سورة 

 .ة تطبيقيةدراسة حتليلي
o عبد احملسن عبد العزيز العسكر. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم البالغـة   / اللغة العربيـة 

فوزي السـيد  : والنقد، إشراف
: عبد ربـه، نوقشـت بتـاريخ   

 .هـ١٤١٤
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .٢١: ص

  . رة القرآنيةأسلوب بناء السو .١٦١
o   حسن عبد اجلليل عبد الـرحيم

 .علي
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة آل

عبـد الـرحيم   : البيت، إشراف
: أمحد الزقة، نوقشـت بتـاريخ  

 .م١٩٩٩
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٤٨: القرآنية للجيوسي، ص

  .أسلوب التذييل يف القرآن الكرمي .١٦٢
o حممد علي سعد ميالد. 
o ليبيا/ ارسالة علمية، جامعة سبه. 



 

      ٣٥ 

 

o هرس األطروحـات يف علـم   ف
مبوقع  التفسري يف اجلامعات الليبية
  .اهليئة الوطنية للبحث العلمي

أسلوب التعريف والتنكري يف القرآن  .١٦٣
 . الكرمي

o حممد بن زيلعي هندي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

/ حممد بن سـعود اإلسـالمية  
قسم القـرآن   /كليةأصول الدين
بـن   الشـيخ : وعلومه، إشراف

: مجعة سهل، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٤١٧

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

، للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

  .أسلوب التعقيب يف القرآن الكرمي .١٦٤
o حممد كرمي الكواز. 
o ليبيـا  /جامعة السابع من أبريل-

  . م١٩٩٦، ١: ، طالزاوية

اللغة العربيـة   أسلوب التفضيل يف .١٦٥
واســتعماالته يف القــرآن الكــرمي 

 . واحلديث النبوي الشريف
o منرية عبد اهللا ناصر الفرجيي. 
o   رسالة دكتوراه، الرئاسة العامـة

/ كليةالتربية للبنات/ لتعليم البنات

-السـعودية  /اللغة العربية قسم
السيد سـعيد  : إشراف ،الرياض

: شرف الدين، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٤١٦

o علومات الرسائل اجلامعية قاعدة م
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

، للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .٢١: للجيوسي، ص

أسلوب التقدمي والتأخري بني النحـو   .١٦٦
 .والبالغة حىت القرن السابع اهلجري

نـص مـن    ىمع دراسة تطبيقية عل
  .القرآن

o توفيق عاقل. 
o رسالة ماجستري، جامعة تشرين /

 /كليةاآلداب والعلوم اإلنسـانية 
: الالذقيــة، نوقشــت بتــاريخ

 .م١٩٩٥

o موقع :)www.biblioislam.net(.  

 . أسلوب التقدمي والتأخري يف القرآن .١٦٧
o زيد عمر عبد اهللا. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

/ بن سـعود اإلسـالمية   حممد
قسم القـرآن  / كليةأصول الدين
حممد بن عبد : وعلومه، إشراف



 

      ٣٦ 

 

: الرمحن الراوي، نوقشت بتاريخ
 .هـ١٤٠٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

أسلوب التقدمي والتأخري يف القـرآن   .١٦٨
  .د القاهر اجلرجاينعلى رأي عب

o حممد فواز عرسان. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

حممد بركات : األردنية، إشراف
: أبو علي، نوقشـت بتـاريخ  

 .م١٩٩٣
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
   .٢١: ص

  .أسلوب التمين يف القرآن الكرمي .١٦٩
o خمتار عمر خمتار الشنقيطي. 
o   ل رسالة ماجسـتري، جامعـة آ

زيـاد خليـل   : البيت، إشراف
الدغامني، و عبد اجلبار القـزاز،  

 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

  .أسلوب التهكم يف القرآن الكرمي .١٧٠
o عبد احلليم حفين أمحد بكري. 
o عة األزهررسالة دكتوراه، جام /

: كلية اللغة العربيـة، إشـراف  
  .إبراهيم علي أبو خشب

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

   .٢١: ص

ــة  .١٧١ ــد يف العربي ــلوب التوكي : أس
  .استعماالته يف القرآن الكرمي

o كرم حممد أزذوج. 
o   ــة ــوراه، جامع ــالة دكت رس

قسم / كليةاآلداب/ اإلسكندرية
للغات الشـرقية  اللغة العربية وا
حسن عـون،  : وآداا، إشراف
 .م١٩٨٣: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .٢١: للجيوسي، ص

  .أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي .١٧٢
o ب داوود الرفاعيطال. 
o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /

قسـم النحـو   / العلوم دار كلية



 

      ٣٧ 

 

: والصرف والعروض، إشـراف 
علي النجدي ناصف، وعبد اهللا 

: درويــش، نوقشــت بتــاريخ
 .م١٩٧٥

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ٢١: ص

أسلوب اجلملة التفسريية يف القرآن  .١٧٣
  .سة تركيبية دالليةدرا: الكرمي

o حسني رشيد األسود العظامات. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة آل

إبراهيم يوسف : البيت، إشراف
: عبد القادر، نوقشت بتـاريخ 

 .م١٩٩٨
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

 .قرآينأسلوب احلذف يف القصص ال .١٧٤
o علي بن عبد اهللا آل غرمـان  . د

 .الشهري
o   السرية الذاتية ألعضاء اجلمعيـة

العلمية السعودية للقرآن الكـرمي  
: ص ،وعلومه اإلصـدار األول 

١٤٣. 

أسلوب احلذف وأثـره يف إعجـاز    .١٧٥
 .القرآن الكرمي وبيان معانيه

o  مصطفى شاهر خلوف. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

أصول  /ةحممد بن سعود اإلسالمي
قسم القـرآن وعلومـه،   / الدين

حممد صاحل مصـطفى،  : إشراف
هــ،  ١٤٠٦: نوقشت بتاريخ

 .وقد نشرت
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

مركز امللك فيصل الصادرة عن 
، للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث

أسلوب احلصر يف القرآن الكـرمي   .١٧٦
  .عند النحويني والبالغيني

o  عبـد اللطيـف    فؤاد رشـدي
 .احلطاب

o  ،رسالة ماجستري، جامعة الريموك
، يوسف أبو العـدوس : إشراف

 .م١٩٩٨: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 الدراسات القرآنية للجيوسـي، 
  .٣٠٩: ص

: أسلوب اخلرب يف القـرآن الكـرمي   .١٧٧
   .راسة بالغية نقديةد
o موسى أحالم حيدر. 



 

      ٣٨ 

 

o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس
كامل حسن : األردنية، إشراف

ــاريخ ــت بت ــري، نوقش : البص
 .م١٩٨٦

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

   .٢١: ص

  .أسلوب الدعاء يف القرآن الكرمي .١٧٨
o حممد حممود عبود زوين. 
o رسالة ماجستري، جامعة الكوفة/ 

التربيـة للبنـات،   / القائد كلية
 .م١٩٩٧: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 ،بالغة –القرآن : حتت موضوع
  . ٢٢: ص

  .أسلوب السخرية يف القرآن الكرمي .١٧٩
o عبد احلليم حفين بكري. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

قسم اللغـة  / كلية اللغة العربية
ــاريخالعرب ــت بت ــة، نوقش : ي

 .م١٩٦٧
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .٢٢: للجيوسي، ص

  .أسلوب الشرط يف سورة البقرة .١٨٠
o عبد الناصر طناش. 
o رسالة ماجستري. 
o ري عبد القادر للعلـوم  جامعة األم

عبد : اجلزائر، إشراف /اإلسالمية
: اهللا بوخلخال، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٩٧
o    كشاف الرسائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .٢٢: ص

أسلوب الشرط من خالل القـرآن   .١٨١
  .الكرمي

o صبحي عمر شو. 
o رسالة ماجستري، جامعة اجلزيرة/ 

: السودان، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٨

o شاف الرسـائل اجلامعيـة يف   ك
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٢٢: ص

يف القرآن ) أو(: ـأسلوب العطف ب .١٨٢
  .الكرمي

o عبد الرحيم بن اخلياط الزكاري. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

حممد : كلية اللغة العربية، إشراف



 

      ٣٩ 

 

: الشاطر أمحد، نوقشت بتـاريخ 
م، يوجد منـها نسـخة   ١٩٨٢

ئل اجلامعية حمفوظة يف قسم الرسا
فـيلم   جامعة األزهـر، / العلمية

 .)]٢( ١/١٣٨/٥[: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  . ٢٢: للجيوسي، ص

أسلوب القرآن الكرمي بني اهلداية و  .١٨٣
 . اإلعجاز البياين

o عمر حممد عمر باحاذق. د. 
o   ،وهـو يف  ، هـ١٤١٤مطبوع

اجلامعة  ،األصل رسالة دكتوراه
/ كلية اللغة العربيـة / اإلسالمية

: قسم األدب والنقد، إشـراف 
 .صالح الدين حممد عبد التواب

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،سالميةللبحوث والدراسات اإل
  .اإلصدار الثالث

  .أسلوب القسم يف القرآن الكرمي .١٨٤
o عواطف يوسف الزبيدي. 

o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /
قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

ــاريخ ــت بت ــا، نوقش وآدا :
 . م١٩٧٣

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

الرسائل كشاف  .دار الثالثاإلص
 اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة 
: للجيوسي، حتـت موضـوع  

  .٢٢: بالغة، ص –القرآن 

: أسلوب القسم يف القرآن الكـرمي  .١٨٥
  .دراسة إحصائية

o وضحة عبد الكرمي مجعة امليعان. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة الكويت

عبد العزيـز سـفر، و   : إشراف
مصطفى النحـاس، نوقشـت   

 .م٢٠٠٠: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

: أسلوب القسم يف القرآن الكـرمي  .١٨٦
 . دراسة بالغية

o علي حممد عبد احملسن احلارثي. 



 

      ٤٠ 

 

o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم
 /كلية اللغة العربية وآداا/ القرى

فتحـي  : إشراف البالغة والنقد،
، نوقشـت  عبد القـادر فريـد  

 .هـ١٤١٣: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

، كشاف الرسائل اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .للجيوسي

أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط  .١٨٧
 .يف رحاب القرآن

o  أبو القاسم عونعلي. 
o م١٩٩٢ليبيا،  ،جامعة الفاتح.  

يف القرآن  )إمنا(: ـأسلوب القصر ب .١٨٨
  .الكرمي

o قاضي حسن رضا. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

كليـة اللغـة   / اإلسالمية العاملية
ــاريخ ــت بت ــة، نوقش : العربي

 .م١٩٩٢
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
ت اإلسالمية، للبحوث والدراسا

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .٢٢: للجيوسي، ص

  . أسلوب القصر يف القرآن الكرمي .١٨٩
o مسري يوسف عليوة حسني. 
o رسالة ماجستري، جامعة الزقازيق /

قسم اللغة العربية، / كليةاآلداب
م، يوجد ١٩٩٣: نوقشت بتاريخ

منها نسخة حمفوظة يف مركـز  
لك فيصل للبحوث والدراسات امل

 .اإلسالمية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
، للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث

  .أسلوب القصر يف القرآن الكرمي .١٩٠
o حيليّدخيل اهللا بن ضيف اهللا الر. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

/ كلية اللغة العربيـة  /اإلسالمية
: إشراف قسم األدب والبالغة،

فريد بدوي النكالوي، نوقشت 
 .هـ١٤٠٢: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ٢٢: ص

 . أسلوب الكناية يف القرآن الكرمي .١٩١



 

      ٤١ 

 

o بسام عبد الغفور القوامسة. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

/ كلية اللغة العربيـة / اإلسالمية
: نوقشت بتـاريخ  قسم البالغة،

 .هـ١٤٠٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

 .أسلوب الكناية يف القرآن الكرمي .١٩٢
o  حسناء حممد حسني فلمبان. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

كليةالتربية للبنات / لتعليم البنات
قسم اللغة العربية، / مةمبكة املكر

  .هـ١٤٠٩: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .أسلوب احملاجة يف القرآن الكرمي .١٩٣
o حسن حممود حسن. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

قسـم األدب  / كلية اللغة العربية
 .أسيوط لنقد،وا

o ــع ــالم : موقــ ببليوإســ

)www.biblioislam.net(.  

  .أسلوب النهي يف القرآن الكرمي .١٩٤
o سلوى بكر. 
o رسالة ماجستري، جامعة املوصل/ 

 .كلية التربية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،الميةللبحوث والدراسات اإلس

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

 .٢٣: للجيوسي، ص

: أمساء اجلموع يف القـرآن الكـرمي   .١٩٥
 . كتب البالغة واألدب والنقد

o حممد إبراهيم عبادة. 
o ــارف ــأة املع ــرمنش -، مص

  .م١٩٨٨اإلسكندرية، 

أسلوب االستثناء يف إعراب القرآن  .١٩٦
  .هـ١٤وتفسريه حىت القرن 

o بد الفتاح حممد بنقسلي عطارع. 
o  رسالة ماجستري، جامعة حلـب/ 

قسم اللغة العربية / كلية اآلداب
ــاريخ ــت بت ــا، نوقش وآدا :

 .م١٩٨٤



 

      ٤٢ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

أسلوب االستثناء يف القرآن الكرمي  .١٩٧
  .نحو والبالغةبني ال

o  عزام عمر قاسم الشجراوي. 
o  ،رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية

حممد بركات أبوعلي، : إشراف
 .م١٩٩١: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

ذكر اجليوسي ، اإلصدار الثالث
عيـة يف  الرسائل اجلام"يف كتابه 

: "٢٠: الدراسات القرآنيـة ص 
أا رسالة ماجستري، وليسـت  
دكتوراه كما يف قاعدة معلومات 

   .الرسائل اجلامعية

: أسلوب االستثناء يف القرآن الكرمي .١٩٨
  .دراسة حنوية بالغية

o عبد احلسني معتوق الصكر. 
o رسالة ماجستري، جامعة البصرة /

: كليةالتربية، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٠

o لومات الرسائل اجلامعية قاعدة مع
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

ــرآن  .١٩٩ ــراس يف الق ــلوب االحت أس
   صوره وبالغته: الكرمي

o جواهر بنت راشد الرشود. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم البالغـة   / اللغة العربيـة 

 .والنقد
o   قاعدة بيانات الرسائل العلميـة

املسجلة يف الكلية منذ إنشـائها  
ــام  ـــ١٣٧٤ع  ،م١٩٥٣ -ه

ـ ١٤٢٨: حىت م، ٢٠٠٧-هـ
-املغـرب  ،موقع امللحق الثقايف

  . الرباط

أسلوب االسـتفهام يف القـرآن يف    .٢٠٠
تفسري البحـر احملـيط أليب حيـان    

  .األندلسي
o عبد العزيز غامن حامد. 
o   رسالة ماجستري، جامعة صـدام

اإلسـالمية، نوقشــت   للعلـوم 
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
للجيوسـي،   الدراسات القرآنية



 

      ٤٣ 

 

: بالغة، ص –موضوع القرآن 
تكررت الرسالة يف الصفحة ، ٢٠

 ،نفسها مـن املرجـع السـابق   
ونسب ـ  البحر أيب ": ـاحمليط ل

مـع وجـود    "حيان التوحيدي
  .بعض األخطاء الطفيفة

  .سورة البقرةأسلوب االستفهام يف  .٢٠١
o حرم فضل السيد حممد. 
o رسالة ماجستري، جامعة اخلرطوم /

: السودان، إشـراف  /كليةالتربية
صاحل حسن سـوار الـذهب،   

يوجد  ،م١٩٩٥: نوقشت بتاريخ
منها نسخة حمفوظة يف مركـز  

 .امللك فيصل
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
مية، للبحوث والدراسات اإلسال

  .اإلصدار الثالث

أسلوب االستفهام ودالالتـه مـن    .٢٠٢
ــرة وآل  ــراوين البق ــالل الزه خ

   .عمران
o حسني ناصر سرار. 
o رسالة ماجستري، جامعة اجلزيرة/ 

: السودان، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 ،بالغة –القرآن : حتت موضوع
  .٢٠: ص

عالمــي يف القــرآن األســلوب اإل .٢٠٣
  .الكرمي

o حممد حممود أمحد سيد. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم اإلعالم،  /الدعوة واإلعالم

أمحد حسن فرحـات،  : إشراف
 .هـ١٤٠٣: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،سالميةللبحوث والدراسات اإل
كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
: للجيوسي، حتـت موضـوع  

  .٢٠: ص ،بالغة –القرآن 

ــة  .٢٠٤ ــات يف البالغ ــلوب االلتف أس
 .القرآنية

o  حسن طبل. 
o  القـاهرة، دار الفكر العـريب ، 

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨

أسلوب الترغيـب والترهيـب يف    .٢٠٥
  .القرآن الكرمي



 

      ٤٤ 

 

o سعيد عبادة إبراهيم أمحد. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

قسم البالغـة  / اللغة العربية كلية
طـه  : إشراف ،أسيوط/ والنقد

عبد الرحيم عبد اهللا، نوقشـت  
 .م١٩٨٦: بتاريخ

o موقع :)www.biblioislam.net(.  

أسلوب التعريف والتنكري يف القرآن  .٢٠٦
 .الكرمي

o  يلعي هنديحممد بن ز. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كليه / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

الشـيخ بـن   : وعلومه، إشراف
: ، نوقشت بتـاريخ مجعه سهل

 .ـه١٤١٧
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .٢١: ص

أسلوب احلذف وأثـره يف إعجـاز    .٢٠٧
 . نيهالقرآن الكرمي وبيان معا

o مصطفى شاهر خلوف. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

 كلية/ حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

حممد صـاحل  : وعلومه، إشراف

: مصطفى، نوقشـت بتـاريخ  
 .هـ١٤٠٦

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .ثاإلصدار الثال

  .أسلوب النداء يف القرآن الكرمي .٢٠٨
o نوال سلطان موايف فرغلي. 
o رسالة ماجستري، جامعة دمشق /

قسم اللغة العربية / اآلداب كلية
ــاريخ ــت بت ــا، نوقش وآدا :

 .م١٩٨١
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

سائل كشاف الر .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

   .٢٣: للجيوسي، ص

  .أسلوب الدعوة يف القرآن الكرمي .٢٠٩
o شوقي ساقا. 
o   ،رسالة دكتوراه، جامعة أنقـرة

لغـة  م، ١٩٧٩: نوقشت بتاريخ
 .عريب –تركي : الرسالة

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 



 

      ٤٥ 

 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .إلصدار الثالثا

بالغـة  : أسلوب الدعوة القرآنيـة  .٢١٠
 .ومنهاجاً

o  عبد الغين حممد سعد بركة. 
o    ،ــاهرة ــة، الق ــة وهب مكتب

  .هـ١٤٠٣

: أسلوب الدعوة يف القرآن الكـرمي  .٢١١
  .دراسة أسلوبية

o عبد احلليم بوزيد. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
أمحــد / د: اجلزائــر، إشــراف

ــ ــاريخرمح ــت بت : اين، نوقش
 .م١٩٩٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 .٤٨: ص

األســلوب يف اإلعجــاز البالغــي  .٢١٢
 . للقرآن الكرمي

o حممد كرمي الكواز. 
o الدعوة اإلسالمية العاملية ةمجعي، 

أصـل  ، م١٩٩٧ ،بنغازي-ليبيا
الكتاب رسالة ماجستري، جامعة 

 .اآلداب كلية/ بغداد

o دة معلومات الرسائل اجلامعية قاع
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

أسلوب القصر يف القرآن الكـرمي   .٢١٣
  . فيما نزل قبل اهلجرة

o أبو بكر حممد سويسي. 
o  رسالة علمية، جامعة السابع من

 .ليبيا /ابريل
o    فهرس أطروحـات البحـوث

ـ  ة علـى  العلمية العالية والدقيق
صعيد اجلامعات الليبيـة موقـع   

  .اهليئة الوطنية للبحث العلمي

: أسلوب املقابلة يف القرآن الكـرمي  .٢١٤
  .دراسة فنية بالغية مقارنة

o كمال عبد العزيز إبراهيم. 
o رسالة ماجستري، جامعة الزقازيق /

 .كلية اآلداب
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
الدراسات اإلسالمية، للبحوث و

  .اإلصدار الثالث

أسلوب املوعظة بني التوراة واإلجنيل  .٢١٥
  .والقرآن

o حممد عبد الرمحن القاضي. 



 

      ٤٦ 

 

o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /
أصول الدين،  كلية/ شبني الكوم

 .م١٩96: نوقشت بتاريخ
o ــع ــالم : موقــ ببليوإســ

)www.biblioislam.net(. 

  .أمساء اإلشارة يف التعبري القرآين .٢١٦
o أمحد جواد حميسن. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

 ،بغداد /كلية التربية/ املستنصرية
 .م١٩٩٦: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٢٣: ص

  .أمساء اإلشارة يف القرآن الكرمي  .٢١٧
o حسام عدنان رحيم. 
o ــت ــالة ماجس ــة رس ري، جامع

 .كليةاآلداب/ القادسية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

  .احلوار يف القرآن الكرمي يةأسلوب .٢١٨
o رسول محود حسن الدوري. 

o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس
 ،بغداد كليةالتربية،/ املستنصرية

 .م١٩٩٥: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .٢٣: للجيوسي، ص

النظم البالغـي يف ضـوء    يةأسلوب .٢١٩
  .الدراسات اللغوية

o جنود هاشم شكري. 
o  ـ / دادرسالة دكتوراه، جامعة بغ

: كلية اآلداب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٩

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  . ٦: للجيوسي، ص

اسم اإلشارة يف القرآن الكرمي موقعه  .٢٢٠
  .وأسراره البالغية

o عبد املنعم علي متويل حممد. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  



 

      ٤٧ 

 

نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

لدراسات اإلسالمية، للبحوث وا
  .اإلصدار الثالث

 .إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز .٢٢١
o بديع الزمان سعيد النورسي. 
o م١٣٧٨ ،أنقرة ،مطبعة النور.  

اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنـواع   .٢٢٢
 .ااز

o  عز الدين بن عبد العزيز بن عبد
السالم السلمي الدمشقي امللقب 

 .)هـ٦٦٠ت (بسلطان العلماء 
o رمـزي  : ه و قدم لهاعتىن بطبع

سعد الدين دمشقية، دار البشائر 
 -ـهــ١٤٠٨اإلســالمية، 

، وحققه حتقيقاً علميـاً  م١٩٨٧
مصطفى حممد حسني . د: جيداً

أمحد زكي مياين، : الذهيب، بتقدمي
ــراث   ــان للت ــة الفرق مؤسس

 هــ، ١٤١٩ ،اإلسالمي، لندن
سلسلة الفرقان للمخطوطـات  (

وحققــه ) ٦: املنشــورة رقــم

 صاحلي يف رسالة حيىي: الباحث
/ دكتوراه، جامعة حممد اخلامس

قسم اللغة العربيـة  / كليةاآلداب
علـي  : إشراف ،وجدة /وآداا

: لغزيــوي، ســجلت بتــاريخ
 .م١٩٩٦

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

القـرآن  (يف البيان العريب  اإلشراق .٢٢٣
  .)واحلديث والشعر

o حممد سعيد الدغلي. 
o   الدار العربيـة للموسـوعات ،

   .م٢٠٠٠، ١: بريوت، ط-لبنان

  .اإلشعاع القرآين يف الشعر العريب .٢٢٤
o حممد عباس الدراجي. 
o    عامل الكتب ومكتبـة النهضـة

  .بريوت-العربية، لبنان

: إشكاليات التأويل يف القرآن الكرمي .٢٢٥
  .دراسة نقدية بالغية

o  علي أبو شاويشانتصار. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

 . غزة/قسم اللغة العربية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 



 

      ٤٨ 

 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

إشكالية اجلمع بني احلقيقة وااز يف  .٢٢٦
 . ضوء البيان القرآين

o حممود توفيق حممد سعد. 
o  وهبة للطباعـة والنشـر   مكتبة

  .م١٩٩٢والتوزيع، القاهرة، 

أصول النظرية التحويلية عند عبـد   .٢٢٧
  .القاهر اجلرجاين

o عبد اهللا علي الثوري. 
o رسالة ماجستري، جامعة اجلزيرة/ 

: السودان، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٩

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

بالغة،  –القرآن : حتت موضوع
  . ٢٣ :ص

 . أضواء بالغية على جزء الذاريات  .٢٢٨
o عبد القادر حسني. 
o دار غريـب   .دار املنار، القاهرة

ــاهرة ــع، الق ــر والتوزي  ،للنش
  .م١٩٩٨

 .أضواء على إعجاز القرآن الكرمي .٢٢٩
o عكرمة سعيد صربي. 

o ــرامم ــز األه ــاهرة ،رك  ،الق
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧

يف اخلطــاب أُســلوبية  اطــرادات .٢٣٠
  .القرآين

o حممد إقبال عروي. 
o  للنشر والطباعة األمانمكتبة دار ،

  .م٢٠٠٦املغرب، 

إطاللة على اإلعجـاز اللغـوي يف    .٢٣١
 .القرآن

o  حسن عباس. 
o بدون ناشر( م،١٩٩٤، ١: ط(.  

دراسـة  : اإلطناب يف القرآن الكرمي .٢٣٢
  .بالغية

o خمتار عطية عبد العزيز عمران. 
o   ،مصـر،  دار اجلامعة اجلديـدة

رسـالة  ، أصل الكتاب م٢٠٠٨
 /عة املنصـورة دكتوراه، من جام

: كلية اآلداب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٤

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .االعتراض يف القرآن الكرمي .٢٣٣
o عمر راشد حسن خليل. 



 

      ٤٩ 

 

o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس
حممد بركات : إشراف/ األردنية

ــوعلي، نو ــاريخأب : قشــت بت
 .م١٩٩٥

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٢٣: ص

اإلعجاز بالصـرفة بـني املعارضـة     .٢٣٤
  .والتأييد

o مأمون عبد اهللا بابكر. 
o   رسالة ماجستري، جامعة مـن أم

 /أصـول الـدين   كلية/ درمان
مبارك حممد : إشراف ،السودان

: أمحد رمحة، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٦

o رسـائل اجلامعيـة يف   كشاف ال
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٦: ص

 . إعجاز البالغة .٢٣٥
o  محد أعبد العزيز بن  سراج اهلند

ت (بن عبد الرحيم الـدهلوي  
 .)هـ١٢٣٩

o  منه نسخة خطية يف مكتبة رضا
-، اهلنـد )]٦( ١/٥٥٩[: برقم

 .رامبور

o  خزانة التراث الصادر عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .ةاإلسالمي

دراسـة حتليليـة   : اإلعجاز البالغي .٢٣٦
 .لتراث أهل العلم

o  حممد حممد أبو موسى. 
o    ،ــاهرة ــة، الق ــة وهب مكتب

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥

  .اإلعجاز البالغي يف آيات اجلهاد .٢٣٧
o حممد لطفي عبد التواب. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

كلية اللغة العربيـة، نوقشـت   
يوجد منـها   ،م١٩٧٦: بتاريخ

وظة يف مركـز  نسخة فيلمية حمف
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .٧: للجيوسي، ص

عجاز البالغي يف آيات الوعـد  اإل .٢٣٨
 .والوعيد يف القرآن الكرمي

o  فاطمة حممد حممد املهدي. 



 

      ٥٠ 

 

o جامعة األزهـر  ،رسالة جامعية /
كليةالدراسات اإلسالمية، يوجد 
منها نسخة حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

اجلامعية  قسم الرسائل/ اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o الرسائل اجلامعية  قاعدة معلومات
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

 .اإلعجاز البالغي يف القرآن .٢٣٩
o  حممد حسني سالمة. 
o دار اآلفاق العربية، القاهرة.  

اإلعجاز البالغي يف وصـف النـار    .٢٤٠
 . وأحوال أهلها يف القرآن الكرمي

o نوال سعود بن صاحل الفرهود. 
o ماجستري، الرئاسة العامـة   رسالة

كليـةاآلداب  / لتعليم البنـات 
 /قسم اللغـة العربيـة  / للبنات

: إشـراف  ،الريـاض -السعودية
بدرية حممد العثمان، نوقشـت  

 .هـ١٤٢٢: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

ئل كشاف الرسا .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .٧: للجيوسي، ص

اإلعجاز البالغي للقرآن الكـرمي يف   .٢٤١
  .تراث الرافعي

o فتحي عبد القادر فريد. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

أمحد : كلية اللغة العربية، إشراف
: إبراهيم موسى، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٧٣
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ركز امللك فيصل الصادرة عن م
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .٧: للجيوسي، ص

 .االستفهام: إعجاز البيان يف القرآن .٢٤٢
o   الفيوميحممد. 
o  ديب، ، دار القلم للنشر والتوزيـع

 .م١٩٨٧

إعجاز البيان يف كشف بعض أسرار  .٢٤٣
 .أم القرآن

o حممد بـن إسـحاق   : أبو املعايل
ت (صــدر الــدين القنونــوي 

 .)هـ٦٧٢



 

      ٥١ 

 

o عبد القادر أمحد : مطبوع بتحقيق
ــة  ،عطــا، دار الكتــب األثري

  .القاهرة

ـ حماإلعجاز البياين بني الباقالين و .٢٤٤ د م
  .دراسة موازنة: عبد اهللا درازبن 

o صاحل غرييب. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
رابـح دوب،  : إشرافاجلزائر، 

 .م١٩٩٩: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .٧: ص

اإلعجاز البيـاين عنـد أيب بكـر     .٢٤٥
  .الباقالين

o حسن العمال. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة حممـد

ــة اآلداب /األول ــم / كلي قس
 ،وجـدة  /الدراسات اإلسالمية

 .عبد الكرمي مشهداين: إشراف
o  معلومات الرسائل اجلامعية قاعدة

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

اإلعجاز البياين يف ترتيـب آيـات    .٢٤٦
 .القرآن الكرمي وسوره

o حممد أمحد يوسف قاسم. د. 
o دار املطبوعات الدولية، القاهرة، 

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ١: ط

ن اإلعجاز البياين يف احلزب الثاين م .٢٤٧
 .القرآن

o عبد الفتاح حممد خضر. د. 
o   السرية الذاتية ألعضاء اجلمعيـة

العلمية السعودية للقرآن الكـرمي  
: ص ،وعلومه اإلصـدار األول 

١١٥.  

اإلعجاز البياين يف دراسـات بنـت    .٢٤٨
 .الشاطئ

o  مرمي حممد إبراهيم الرقيق. 
o   رسالة ماجستري، جامعة السـابع

/ كلية اآلداب والعلوم /من إبريل
 غة العربية والدراسـات قسم الل

سعيد : إشراف ،اإلسالمية، يفرن
والعـريب سـامل    ،سامل فاندي

: الشريف، نوقشـت بتـاريخ  
 .م٢٠٠٢

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .اإلعجاز البياين يف سورة البقرة .٢٤٩
o هديشعبان حممد حممد امل. 



 

      ٥٢ 

 

o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /
كلية اللغة العربيـة، نوقشـت   

يوجد منها  ،هـ١٤٠٧: بتاريخ
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،راسات اإلسالميةللبحوث والد
كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .٧: للجيوسي، ص

: اإلعجاز البياين يف صيغ األلفـاظ  .٢٥٠
دراسة حتليليـة لإلفـراد والتثنيـة    

 .واجلمع يف القرآن
o حممد أمني اخلضري.د. 
o  ،مطبعــة احلســني اإلســالمية

ـ ١٤١٣، ١: القاهرة، ط -هـ
   .القاهرة مكتبة وهبة، .م١٩٩٣

اإلعجاز البياين يف ضوء القـراءات   .٢٥١
دراسـة بيانيـة   (القرآنية املتواترة 

 ).آية من الذكر احلكيم ٨١تشمل 
o أمحد حممد اخلراط. د. 

o  جممع امللك فهد لطباعة املصحف
ــورة،  ــة املن ــريف، املدين الش

  .هـ١٤٢٦

اإلعجاز البياين يف العدول النحـوي   .٢٥٢
 .السياقي يف القرآن الكرمي

o  اهللا علي اهلتاريعبد . د. 
o  دار الكتاب الثقـايف، األردن-

وهو يف األصـل رسـالة   ، إربد
 .جامعة الريموكمن  دكتوراه

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

: اإلعجاز البياين يف القرآن الكـرمي  .٢٥٣
اآليـات  دراسة نظرية وتطبيقية يف 

 .احملكمات
o عمار ساسي. د. أ. 
o   عامل الكتب احلـديث للنشـر ،

  .م٢٠٠٧، ١: األردن، ط

اإلعجاز البياين لآليات الكونيـة يف   .٢٥٤
 .القرآن الكرمي

o خالد بن عيمور. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
 .عمر بو قرورة: اجلزائر، إشراف



 

      ٥٣ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٧: ص

 . اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي .٢٥٥
o عائشة عبد الرمحن. د. 
o ــارف ــر ،دار املع ، ٢: ط ،مص

  .م١٩٨٧

اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن  .٢٥٦
 .دراسة قرآنية لغوية وبيانية: األزرق

o عائشة بنت عبد الرمحن، بنت .د
 .الشاطئ

o م١٩٨٧ ،دار املعارف، القاهرة ،
   .، مزيدة ومنقحة٣: ط

 . إعجاز سورة الكوثر .٢٥٧
o  حممود بن عمر بن حممد، جار اهللا

 .)هـ٥٣٨ت (الزخمشري 
o حامد اخلفاف، دار : طبع بتحقيق

ـ ١٤١١بريوت،  ،البالغة -هـ
  .م١٩٩١

 .اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي .٢٥٨
o عبد احلميد هنداوي. د. 
o ١: بريوت، ط، املكتبة العصرية ،

  .م٢٠٠١

  .جزء عمّ اإلعجاز الصويت يف .٢٥٩
o أناهيد عبد احلميد احلريري. 

o   الرياض، دار الفكـر العـريب، 
  .هـ١٤٢٧، ١: القاهرة، ط

اإلعجاز العلمي لدالالت احلـروف   .٢٦٠
  .املقطعة يف القرآن

o عبد البديع كفايف. 
o  ــر ــة والنش ــتح للطباع دار الف

  .عمان-األردن، والتوزيع

اإلعجاز العلمي والبالغي يف القرآن  .٢٦١
 . الكرمي

o ايدفهد خليل ز. 
o   دار النفائس للنشـر والتوزيـع، 

  .م٢٠٠٨

 القـرآن  يف والبياين اللغوي اإلعجاز .٢٦٢
  .الكرمي

o دالشحو نايف بن علي. 
o   منه نسخة حاسوبية يف املكتبـة

 ما املؤلف فيه مجع قدو. الشاملة
 اللغـوي  القرآن إعجاز من تناثر

 وقد .النت على كتب مما والبياين
 حبثـاً  وأربعني مائة حوايل بلغت
  .معاصرين أجالء ءلعلما

 . اإلعجاز الفين يف القرآن الكرمي .٢٦٣
o عمر حممد السالمي. 
o  نشر وتوزيع مؤسسة عبد الكرمي

، م١٩٨٠تـونس،   ،بن عبد اهللا
وهو يف األصل رسالة ماجستري، 



 

      ٥٤ 

 

قسم اللغة العربية، / جامعة بغداد
 .م١٩٦٩: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
فيصل  الصادرة عن مركز امللك

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .٨: للجيوسي، ص

 .اإلعجاز يف بالغة اإلجياز .٢٦٤
o     ،حممد بن حممود بـن حممـد

 .)هـ٦٨٨ت (األصفهاين 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــة  ــب الوطني ــم [دار الكت رق
 .، تونس]٣٦٣٢التسلسل 

o ج خزانة التراث الصادر عن برنام
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

مل أتـبني  ، والدراسات اإلسالمية
إن كان يف اإلعجاز القرآين أم ال 

  .؟

 . اإلعجاز يف بالغة اإلجياز .٢٦٥
o   و لعلـه  مل يذكر لـه مؤلـف ،

 .املذكور يف سابقه
o    منه نسخة خطيـة يف املكتبـة

املركزية جبامعه اإلمام حممد بـن  
ــرق  ــالمية ب ــعود اإلس : مس

]٨٦٤٦[. 

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

مل أتـبني  ، والدراسات اإلسالمية
إن كان يف اإلعجاز القرآين أم ال 

  .؟

  .اإلعجاز يف تنوع وجوه القراءات .٢٦٦
o عبد الكرمي إبراهيم صاحل. د. 
o    دار احملدثني، للبحـث العلمـي

ــر، ط  ــة والنش ، ١: والترمج
ســات م، سلســلة الدرا٢٠٠٧

  ).٢(القرآنية 

 . اإلعجاز يف القرآن طريق اإلميان .٢٦٧
o منيب الطحان. 
o ١: دار سعد الدين، دمشق، ط ،

  .م١٩٩٩

 .اإلعجاز يف نسق القرآن .٢٦٨
o اخلضري األمني حممد .د. 
o مصرالشرق زهراء مكتبة ،.  

 .اإلعجاز يف نظم القرآن .٢٦٩
o  حممود السيد شيخون. 
o املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة، 

  .م١٩٨٨

 . ز القرآنإعجا .٢٧٠
o خليل دغام. 



 

      ٥٥ 

 

o ــ ــر، تركي ــل للنش -ادار الني
  .سطنبولإ

 .إعجاز القرآن .٢٧١
o    حممد بن أمحد بن حممـد بـن

إبراهيم بن احلسني األنصـاري،  
الشاطيب، املصري حميي الـدين،  

-٥٩٢(أبو بكر، ابن سـراقة  
 .)هـ٦٦٢

o ــرين ــم املفس -٢/٤٧٨، معج
٤٧٩.  

  .إعجاز القرآن .٢٧٢
o بـن  تقي حممد بن حسن حممد 

 بن صادق حممد بن سعيد حممد
 بـاقر  حممـد  بـن  القاسم أيب

ت (األصفهاين  اليزدي املوسوي
 ).هـ١٢٦٣

o  ،٩/٢١٢معجم املؤلفني.  

 .إعجاز القرآن .٢٧٣
o عبد الفتاح سالمة. 
o دار الصحابة للتراث، القاهرة.  

 . إعجاز القرآن .٢٧٤
o  ،ابـن   حممد بن حممد بن حممـد

 .)هـ٨٣٣: ت(اجلزري 
o     منه نسـخة خطيـة يف مركـز

ياء التـراث  البحث العلمي وإح

عـن  ، ]٢٤[: بـرقم  اإلسالمي
 ].٥٤٣٣[: الظاهرية برقم

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

 .والدراسات اإلسالمية

 . إعجاز القرآن .٢٧٥
o  أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين

 .) ه٤٠٣ ت سنة(
o السيد أمحد صقر، : طبع بتحقيق

وطبـع   .م١٩٨١دار املعارف، 
ر إحياء العلوم، بريوت، أيضاً بدا

: ، وطبع بتحقيق ه١٤٠٨، ١: ط
 ةعماد الدين أمحد حيدر، مؤسس

ــة ــب الثقافي ــريوت،  ،الكت ب
  .م١٩٩١-هـ ١٤١١

  .إعجاز القرآن .٢٧٦
o ــاء  تســرياألمــر  اهللا ثن

 ).هـ١٣٦٧ت(
o  ،١٣، املؤلفني معجممل يكمله /

٣٧٧.  

  .القرآن إعجاز .٢٧٧
o محـد أ بـن  احلسني بن احملسن 

ن أعالم م( النيسابوري اخلزاعي
 ).اهلجري اخلامس لقرنا
o ٤١٦/ ١٣، املؤلفني معجم.  



 

      ٥٦ 

 

  .إعجاز القرآن .٢٧٨
o السويدان حممد طارق. د. 
o  امة للنشـر والتوزيـع،   مكتبة

  .م٢٠٠٠السعودية، 

 . إعجاز القرآن .٢٧٩
o    حممد بن عمر بن سـعيد، أبـو

 .)هـ٣٠٠ت (عمر، الباهلي 
o ــي ــالم للزركل  .٦/٣١١ ،األع

معجم املوضوعات املطروقـة يف  
يف اإلسالمي وبيان ما ألف التأل
  .٦٤: ، صفيه

 . إعجاز القرآن .٢٨٠
o السيد حممد السيد احلكيم. 
o القاهرة، ط ،التأليف دار طبعة :

 ، أصل الكتـاب هـ١٣٩٨، ١
 /رسالة دكتوراه، جامعة األزهر

قسم التفسري / كلية أصول الدين
: وعلوم القرآن، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٤٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ادرة عن مركز امللك فيصل الص
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .٨: للجيوسي، ص

 . إعجاز القرآن .٢٨١

o الشاطيب. 
o معجـم املوضـوعات   ، خمطوط

املطروقة يف التأليف اإلسـالمي  
 .٦٤: ، صوبيان ما ألف فيه

 . إعجاز القرآن .٢٨٢
o أىب بـن  يعل :الشريف املرتضى 

 حممد بن موسى بن احلسني محدأ
 أبو الشريف جعفر بن موسى بن

 املوسوي مبرتضى الشهري القاسم
ــدادي ــو البغـ ت ( يالعلـ

  . )هـ٤٣٦
o  إعجاز يف رفةصال" ولعله كتابه 

 هديــةاملــذكور يف "  القــرآن
 .٢/٢٦٥، العارفني

 . إعجاز القرآن .٢٨٣
o سعيد بن حممد بن : النيسابوري

رشـيد  حسن بن حـامت، أبـو   
 .)هـ٤٤٠ت حنو (النيسابوري 

o   ،خمطوط غري كامل يف الطـائف
ــالم ــم ، ٣/١٠١ ،األع معج

املوضوعات املطروقة يف التأليف 
، اإلسالمي وبيان ما ألف فيـه 

  .٦٤: ص

 . إعجاز القرآن .٢٨٤



 

      ٥٧ 

 

o علي بن زيد : أبو احلسن البيهقي
أبو احلسـن ابـن أيب القاسـم    

 .)هـ٥٦٥ت (البيهقي، 
o ٤٠١/ ٦ ،الوايف بالوفيات. 

 . إعجاز القرآن .٢٨٥
o حامد عبد الرمحن. 
o معجـم املوضـوعات   ، مطبوع

املطروقة يف التأليف اإلسـالمي  
 .٦٤: ، صوبيان ما ألف فيه

 . إعجاز القرآن .٢٨٦
o    حممد بن عمر بن احلسـني بـن

احلسن بن علي اإلمام فخر الدين 
 .الرازي القرشي البكري

o   طبقات املفسـرين للسـيوطي، 
١/٢١.  

 . إعجاز القرآن .٢٨٧
o علمحممد علي م. 
o ورد ذكره يف فهرست ، مطبوع

املؤلفات العلمية يف املركز الثقايف 
 .بأصبهان

o  معجم مصنفات القرآن الكـرمي، 
١/١٤٦. 

 . إعجاز القرآن .٢٨٨
o منري سلطان. 

o  منشأة املعارف، اإلسـكندرية .
  ).دار عكاظ(

 .إعجاز القرآن .٢٨٩
o القاضي عبد اجلبار. 
o أمني اخلويل، مكتبة وهبة : حتقيق

، ١: قاهرة، طللطباعة والنشر، ال
  .م١٩٩٨

 .إعجاز القرآن .٢٩٠
o    حممد بن زيد علي بـن حسـني

ت (اجلبائي أبو عبد اهللا الواسطي 
 .)هـ٣٠٦

o  معجم مصنفات القرآن الكـرمي، 
وقد حفل ذا الكتاب ، ١/١٤٤

عبد القاهر اجلرجاين و شـرحه  
 .شرحني

o   اإلعجاز البالغي دراسة حتليليـة
  . ٢٧: ص ،لتراث أهل العلم

  .إعجاز القرآن .٢٩١
o باجبوك بن القاسم أيب بن مدحم ،

 النحـوي  اخلوارزمي الفضل أبو
 ).هـ٥٦١ت ( اآلدمي

o  للصــفدي،  بالوفيــاتالــوايف
٢/٧٠.  
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o يف مقدمةً حلفظه باآلدمي يعرف 
، املصدر نفسـه،  لآلدمي النحو

٢/٧٠ .  

 .إعجاز القرآن .٢٩٢
o عبد اهللا شحاتة. د. 
o دار أخبار اليوم، القاهرة. 

 .إعجاز القرآن .٢٩٣
o  الرمحن أبو زيد عبد اهللا بن عبد

ــريواين  ــزاوي القـ ت (النفـ
 .)هـ٣٨٦

o  معجم مصنفات القرآن الكـرمي، 
١/١٤٦. 

 .إعجاز القرآن .٢٩٤
o للقاضي عياض. 
o    بشرح العالمة الشـمين، طبـع

ندى عبد الغىن عبـد  : بتحقيق
احلميد، مكتبة اآلداب للطباعـة  

ــع، ط  ــر والتوزي ، ١: والنش
 .م٢٠٠٥

 .إعجاز القرآن .٢٩٥
o حممد بن عبد املطلب بن واصل 

 .)هـ١٣٥٠-١٢٨٨(
o  معجم مصنفات القرآن الكـرمي، 

١/١٤٧. 

 .األمثال: إعجاز القرآن .٢٩٦

o حسني نصار. د. 
o م٢٠٠٢، ١: مكتبة األسرة، ط.  

اإلعجاز يف دراسات : إعجاز القرآن .٢٩٧
دراسة كاشفة خلصـائص  : السابقني

 .البالغة العربية ومعايريها
o عبد الكرمي اخلطيب. 
o ــريوت، ط ــة، ب  ،٢: دار املعرف

دار الفكر . م١٩٧٥-هـ١٣٩٥
  .م١٩٧٩القاهرة،  ،العريب

  .إعجاز القرآن بالصرفة دراسة ناقدة .٢٩٨
o  حممود توفيق سعد. 
o  شبكة املعلومات، ملتقى أهـل 

  .احلديث

 .إعجاز القرآن البياين .٢٩٩
o حفين حممد شرف. د. 
o    مكتبة الشباب بـاملنرية بـدون

الس األعلى للشـؤون   .تاريخ
-هـــ١٣٩٠اإلســالمية، 

  .م١٩٧٠

ن البياين بني النظريـة  إعجاز القرآ .٣٠٠
  .والتطبيق

o حفين حممد شرف. 
o م١٩٨١ ،دار الثقافة، القاهرة .  

إعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره  .٣٠١
 .الرباين

o صالح اخلالدي. د. 
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o  دار عمار للنشر والتوزيـع، ط :
  .م٢٠٠٣ ،٢

: إعجاز القرآن بني الرماين والباقالين .٣٠٢
  .دراسة مقارنة

o أماين حممد هاشم. 
o ــتري ــالة ماجس ــة رس ، جامع

كلية الدراسات / القاهرةباألزهر
قسم  /)بنات(اإلسالمية والعربية 

هاشـم  : البالغة والنقد، إشراف
: يوسف الديب، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٩٥

o موقع :)www.biblioislam.net(.  

إعجاز القرآن بني القاضيني الباقالين  .٣٠٣
  .قارنةدراسة م: وعبد اجلبار

o عبد احلليم دبيش. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
مولود سعادة، : اجلزائر، إشراف

 .م٢٠٠٢: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ٨: ص

إعجاز القرآن بني القطبيني أيب بكر  .٣٠٤
 :الباقالين وأيب احلسن عبد اجلبـار 

 .دراسة مقارنة

o    رسالة ماجستري، جامعة األمـري
 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 

  .اجلزائر
o   لس العلمـي دونذكره موقع ا

  .اإلشارة السم الباحث

ــة  .٣٠٥ ــني املعتزل ــرآن ب ــاز الق إعج
 .واألشاعرة

o منري سلطان. د. 
o ١: ط. منشأة املعارف، القاهرة ،

  .م٢٠٠٠

 –العجـز  -التحدي: إعجاز القرآن .٣٠٦
 .اإلعجاز

o حسني نصار. د. 
o  ،ــات ــر للمطبوع ــة مص مكتب

  .م١٩٩٨، ١: ط ،القاهرة

جزء مستقبل مـن  (إعجاز القرآن  .٣٠٧
 ). كتاب املغين

o   القاضي عبد اجلبار بن أمحد بـن
ــد ــذاين  عب ــار، اهلم ت (اجلب
 .)هـ٤١٥

o مكتبة وهبة، القاهرة.  

واإلنبـاء  -الصرفة: إعجاز القرآن .٣٠٨
 . بالغيب

o حسني نصار. د. 
o ــات ــر للمطبوع ــة مص ، مكتب

  .م١٩٩٨، ١: ط ،القاهرة



 

      ٦٠ 

 

إعجاز القرآن العلمـي والبالغـي    .٣٠٩
 . واحلسايب

o حممد حسن قنديل. 
o ــر ــدون، مص ــن خل -دار اب

 .م٢٠٠٦، ١: اإلسكندرية، ط

 . الفواصل: إعجاز القرآن .٣١٠
o حسني نصار. د. 
o  ،ــات ــر للمطبوع ــة مص مكتب

  .م١٩٩٨، ١: القاهرة، ط

 .إعجاز القرآن الكرمي .٣١١
o وسـناء   ،فضل حسن عباس. د

 .سفضل عبا
o هـ١٤٢٠ ،دار الفرقان، عمان-

  .م١٩٩٩

إعجاز القرآن الكرمي بـني اإلمـام    .٣١٢
السيوطي والعلماء دراسـة نقديـة   

 .مقارنة
o حممد بن حسن بن عقيل موسى. 
o جـدة  ،دار األندلس اخلضراء، 

وهـو يف  م، ١٩٩٧-هـ١٤١٧
  .رسالة جامعية األصل

إعجاز القرآن الكرمي بني النظريـة   .٣١٣
 .والتطبيق

o حفين شرف. د. 

o ــؤون  ا ــى للش ــس األعل ل
 ،الكتـاب الرابـع   ،اإلسالمية
  .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠القاهرة، 

 . إعجاز القرآن الكرمي عرب التاريخ .٣١٤
o عيسى بالطة. 
o    ،املؤسسة العربيـة للدراسـات

  .م٢٠٠٦بريوت 

إعجاز القرآن الكرمي عند الطاهر بن  .٣١٥
  .عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير

o حممود علي أمحد علي صاحل. 
o ــتري ــالة ماجس ــة رس ، اجلامع

كليـة  / اإلسالمية باملدينة املنورة
صاحل .د: القرآن الكرمي، إشراف

 .بن عبد الرمحن بن صاحل الفايز
o   ــات ــز الدراس ــع مرك موق

واملعلومات القرآنية مبركز اإلمام 
ــاطيب -www.quran( الش
c.com.(  

 .إعجاز القرآن عند السيوطي .٣١٦
o حممد عقيل موسى الشريف. د. 
o  اجلمعيـة  السرية الذاتية ألعضاء

العلمية السعودية للقرآن الكـرمي  
: ص ،اإلصـدار األول  ،وعلومه

١٨٧.  



 

      ٦١ 

 

إعجاز القرآن عند شيخ اإلسالم ابن  .٣١٧
 .تيمية

o حممد الشايع. د. 
o مكتبــة املنــهاج، الســعودية-

  .م٢٠٠٧ ،الرياض

إعجاز القرآن عند شيخ اإلسالم ابن  .٣١٨
تيمية مع املقارنة بكتـاب إعجـاز   

 .القرآن للباقالين
o  بد العزيز العواجيحممد بن ع. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

كلية القرآن الكـرمي  / اإلسالمية
قسـم  / والدراسات اإلسـالمية 

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

 .هـ١٤١٤
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

نشـرا  اإلصدار الثالث، وقـد  
مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع 

 ،بالريــاض، الطبعــة األوىل 
 هـ١٤٢٧

إعجاز القرآن الكرمي وأثره يف تطور  .٣١٩
 . النقد األديب

o علي مهدي زيتون. 
o  ،م١٩٧٢دار املشرق، بريوت.  

إعجاز القـرآن الكـرمي يف ضـوء     .٣٢٠
 . اللسان العريب املبني

o محزة فاضل يوسف. 
o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد /

: كليةاآلداب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٨

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
 .٨: للجيوسي، ص

إعجاز القرآن وأبعاده احلضـارية يف   .٣٢١
 .فكر النورسي

o امنيزياد خليل الدغ. د. 
o دار النيــل للطباعــة والنشــر، 

  .م١٩٩٨القاهرة، 

إعجاز القرآن وإقامة الربهان علـى   .٣٢٢
 .شرع اإلسالم

o   السيد هادي بن علي البجستاين
 .احلائري

o    طبع يف النجـف األشـرف يف
 .العراق

o موقع ملتقى التفسري.  

 .إعجاز القرآن وعلم املعاين .٣٢٣
o  عمر املال حويش. 
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o   ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيـع
   .الصفاة-لكويتا

 .إعجاز القرآن ووجوهه .٣٢٤
o غامن قدوري احلمد. د. 
o دار عمــار للنشــر والتوزيــع، 

  .عمان-األردن

 .اإلعجاز القرآين .٣٢٥
o  حممد عادل القلقيلي. 
o عمان-دار عمار للنشر، األردن، 

  .م١٩٩٧، ١: ط

 .اإلعجاز القرآين .٣٢٦
o أمحد مجال العمري. 
o باريس، طدار ومكتبة بيبليون ، :

 .م٢٠٠٥، ١

 . ز القرآيناإلعجا .٣٢٧
o عباس أمري. 
o    ،دار أسامة للنشـر والتوزيـع

ــان،-األردن ، ١: ط عمـــ
  . م٢٠٠٣

 . اإلعجاز القرآين .٣٢٨
o  جمموعة علماء من وزارة األوقاف

والشؤون الدينية، وزارة األوقاف 
 .بغداد، العراقية

 . ومضموناً اإلعجاز القرآين أسلوباً .٣٢٩
o شلتاغ عبود. 

o بريوت، دار املرتضى.  

 –التكون -التبيان: اإلعجاز القرآين .٣٣٠
مدخل لنظرية معرفيـة يف   ،القراءة

 . نشوء الكون ونظام الكائنات
o عباس أمري. 
o عمان، -األردن ،دار أسامة للنشر

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

اإلعجاز القرآين عند الرافعي مـن   .٣٣١
  ."تاريخ آداب العرب" خالل كتابه

o حممد املدين. 
o   ــة ــتري، جامع ــالة ماجس رس

فـاس،  / كلية الشريعة/ القرويني
، احلسـني العمـريش  : إشراف

 .م٢٠٠٥: نوقشت بتاريخ
o   قائمة حبوث دبلوم الدراسـات

جامعة ، العليا يف القرآن وعلومه
قاعدة املعلومات . فاس ،القرويني

الوصــفية ألوعيــة املعلومــات 
ــة  -www.quran(القرآني

c.com.(  

إلعجاز القرآين يف دراسات حممـد  ا .٣٣٢
  .عبد اهللا دراز

o أحالم عبد اهللا خليفة الصويعي. 
o جامعة السابع من  ،رسالة علمية

 .ليبيا /إبريل
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o    فهرس أطروحـات البحـوث
العلمية العالية والدقيقـة علـى   

موقـع   .صعيد اجلامعات الليبية
  . هيئة البحث العلمي

 . اإلعجاز القرآين يف الرسم العثماين .٣٣٣
o ملنعم كامل شعريعبد ا. 
o   ،القـاهرة، دار الفكر العـريب 

  .م٢٠٠٦

  .اإلعجاز القرآين يف علم املعاين .٣٣٤
o فهد زايد. 
o م٢٠٠٧، ١: ، طدار يافا.  

اإلعجاز القرآين يف فواتح السـور   .٣٣٥
  .وخوامتها

o  أمحد حممد املغيين. 
o اإلسكندرية،  -دار اإلميان، مصر

 .م٢٠٠٤، ١: ط

اإلعجاز القرآين وأثره على مقاصد  .٣٣٦
 .زيل احلكيمـنالت
o  رجاء بنت حممد عودة. 
o  ١: جمموعة النيل العربيـة، ط ،

  .م٢٠٠٠

 .وجوهه وأسراره: اإلعجاز القرآين .٣٣٧
o  عبد الغين حممد سعد بركة. 
o ١: وهبة، القـاهرة، ط  ةمكتب ،

  . م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩

 . إعجاز القراءات القرآنية .٣٣٨
o صربي األشوح. 
o مكتبة وهبة، القاهرة.  

  .اإلعجاز القصصي يف القرآن .٣٣٩
o مطاوع يسعيد عطية عل. 
o    ،دار اآلفاق العربيـة، القـاهرة

 .م٢٠٠٦

القصة القرآنيـة  : اإلعجاز القصصي .٣٤٠
 .وأسراها القرآن العظيم

o عبد الدائم كحيل.  
o    ذكرها املؤلف يف موقعـه دون

  .بيانات النشر

: اإلعجاز اللغوي يف سـورة هـود   .٣٤١
 . دراسة و صفية حتليلية

o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري
 /قادر للعلوم اإلسـالمية عبد ال
   .اجلزائر

o    ،لـس العلمـيذكرها موقع ا
موقع ملتقى التفسري بدون ذكر 
املؤلف، وقد رجعت إىل قاعـدة  
معلومات الرسائل اجلامعية فلـم  
أجدها، ورجعـت لكشـاف   
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  
القرآنية للجيوسي فلـم أجـد   

  .ذكرها حسب ما ظهر يل

  .يات الصياماإلعجاز اللغوي يف آ .٣٤٢
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o عودة اهللا منيع القيسي. 
o   دار احلامد للنشـر والتوزيـع، 

  .م٢٠٠٤، ١: ، طعمان

  .اإلعجاز اللغوي يف القرآن .٣٤٣
o حممود السيد حسن مصطفى. 
o مصـر ، حسن عـون : تقدمي- 

  .م١٩٨١، ١: ، طاإلسكندرية

 .اإلعجاز اللغوي يف القصة القرآنية .٣٤٤
o  حممود السيد حسن مصطفى. 
o ـ  ،مؤسسة شباب اجلامعة -رمص

  .م١٩٨١، ١: اإلسكندرية، ط

اإلعجاز اللغوي يف قصص نوح عليه  .٣٤٥
 . السالم يف القرآن الكرمي

o عودة اهللا منيع القيسي. د. 
o دار عمــار للنشــر والتوزيــع، 

ـــ١٤٢٢، ١: األردن، ط -ه
  .م٢٠٠٢

اإلعجاز اللغوي ملشاهد القيامـة يف   .٣٤٦
 .القرآن الكرمي

o  رعد طالب كرمي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة صـدام

 .لوم اإلسالميةللع
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .٨: للجيوسي، ص

 . اإلعجاز النحوي يف القرآن الكرمي .٣٤٧
o تأليف فتحي عبد الفتاح الدجين. 
o ر والتوزيـع مكتبة الفالح للنش ،

-هـ١٤٠٤ الصفاة،-الكويت
  .م١٩٨٤

  .اإلعجاز والقراءات .٣٤٨
o فتحي عبد القادر فريد. 
o   دار العلوم للنشـر والتوزيـع، 

ـ ١٤٠٢، عمان-األردن -هـ
  .م١٩٨٢

 . اإلعجاز واإلجياز .٣٤٩
o  ،عبد امللك بن حممد بن إمساعيل

ــاليب   ــور الثع ــو منص ت (أب
 ).هـ٤٢٩

o   طبع أكثر من طبعة منها طبعـة
د التـوجني، دار  حمم. د: بتحقيق
  .م١٩٩٢بريوت، ، النفائس

 .اإلعجاز والبيان .٣٥٠
o     عثمان بن سعيد بـن عثمـان

 .)هـ٤٤٤ت (الداين الصرييف 
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o     يوجد منـه نسـخة خطيـة يف
فرنسا،  –املكتبة الوطنية بباريس 

 .]٥٩٢/٣[: برقم
o  برنامج خزانة التراث الصادر عن

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
  .والدراسات اإلسالمية

ــاز  .٣٥١ ــرآن اإلعج ــدي يف الق والتح
 . الكرمي

o حممد حسني الطباطبائي. 
o  مؤسسة األعلمي للمطبوعـات، 

  . م٢٠٠٣، ١: ط ،بريوت

 .إعجاز الْقُرآن الكَرمي بالصرفة .٣٥٢
o حممود توفيق حممد سعد. 
o مكتبة وهبة، القاهرة.  

 . إعجاز البالغة .٣٥٣
o  محد بـن عبـد   أعبد العزيز بن

 الـدهلوي  الرحيم، سراج الدين
 .)هـ١٢٣٩ت (
o منه نسخة خطية يف مكتبة  يوجد

، )]٦( ١/٥٥٩[: رضا بـرقم 
 .رامبور-اهلند

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

  .والدراسات اإلسالمية

 . م القرآنأُإعجاز البيان يف تفسري  .٣٥٤

o     حممد بن إسـحاق بـن حممـد
القونوي، أبو عبـد اهللا صـدر   

: ت حنو( الدين الرومي الصويف
 .)ـه٦٧٣ – ٦٤٠

o جـالل الـدين   : طبع بتصحيح
 ،اآلشتياين، مؤسسة بوتسان، قم

وطبع قدمياً يف دائرة  .هـ١٤٢٣
حيدر آبـاد،  ، املعارف العثمانية

وطبــع أيضــاً يف دار  .م١٩٤٩
ــريوت،  ــة، ب ــب العلمي الكت

  .م٢٠٠٥

 .إعجاز القرآن يف مفهوم جديد .٣٥٥
o عبد الكرمي اخلطيب. 
o بدون تاريخ ،دار املعرفة، بريوت. 

قرآن يف منهج القاضي عبد إعجاز ال .٣٥٦
 .اجلبار عرض مقارن

o  فاضل عبد النيب. 
o   رسالة ماجستري، جامعة حممـد

دار احلـديث   كليـة / اخلامس
: احلســنية، نوقشــت بتــاريخ

 .م١٩٨٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

اإلصدار الثالث، كشاف الرسائل 
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امعية يف الدراسات القرآنيـة  اجل
 .٨: للجيوسي، ص

 .إعجاز القرآن يف نظمه وتأليفه .٣٥٧
o     أبو عبد اهللا حممد بـن يزيـد

 .)هـ٣٠٦ت سنة (الواسطي 
o     معجم املفسـرين مـن صـدر

اإلسالم حىت العصـر احلاضـر   
٢/٥٣٠.  

 .إعجاز القرآن والبالغة النبوية .٣٥٨
o  مصطفى صادق الرافعي. 
o حممد سـعيد العريـان  : قدم له، 

الشيخ حممد رشيد رضـا، دار  و
بـريوت، دون   ،الكتاب العريب

تاريخ نشر، وطبع طبعة حديثـة  
درويـش اجلويـدي،   : ةمبراجع

ــريوت،  ــرية، ب ــة العص املكتب
  . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

إعجاز القرآن وذكر قصص األنبياء  .٣٥٩
وذكر السور وكلماتـه وحروفـه   

 .وفضائل كل سورة على حدة
o  مل يذكر له مؤلف. 
o مكتبة ملك  منه نسخة خطية يف

: طهران، بـرقم -إيران ،الوطنية
٣٩٧٨[ ١/١٥[. 

o  علوم القرآن(الفهرس الشامل(، 
٢/٩١٢.  

إعجاز القرآن والكتب اليت كتبـت   .٣٦٠
  .يف هذا املوضوع

o ندمي يلماز. 
o رسالة ماجستري، جامعة مرمرة /

ــة ــوم االجتماعي ــد العل  ،معه
فخر الـدين  : استانبول، إشراف

ــاريخ  ــت بت ــار، نوقش : عط
 .م١٩٨٤

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٨: ص

: إعجاز الكلمة يف القرآن الكـرمي  .٣٦١
وجه غري مسبوق يف إعجاز الكلمة 

 . املفردة
o حسام البيطار. 
o  دار جمدالوي للنشر والتوزيـع ،

  .عمان-األردن

 .إعجاز النظام القرآين .٣٦٢
o أمحد عبد الوهاب. 
o مكتبة غريب القرآن، القاهرة. 

ظم القـرآين يف آيـات   إعجاز الـن  .٣٦٣
 .النظرية والتطبيق: التشريع

o  عبد الكرمي فرعون ةروض. 
o     رسالة ماجسـتري مـن كليـة

ــا ــات العلي ــة  /الدراس اجلامع
فضل حسـن  : األردنية، إشراف
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ــاريخ ــت بت ــاس، نوقش : عب
 .م٢٠٠٢ 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .٩ -٨: للجيوسي، ص

 . إعجاز القرآن .٣٦٤
o   عبد القاهر بن عبد الرمحن بـن

حممــد أبــو بكــر اجلرجــاين 
 .)هـ٤٧١(
o    ذكره الزركلي ورمز لـه بأنـه

  .٤/٤٩ ، األعالم،مطبوع

٣٦٥. مإعراب وتفسـري  (: إعراب جزء ع
 .)نزولالوبالغة وأسباب 

o د حسني سالمةحمم. 
o  ،القاهرة، طدار اآلفاق اجلديدة :

  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ ،١

إعـراب  (: إعراب سورة الكهف  .٣٦٦
 ).وتفسري، بالغة وأسباب النزول

o حممد حسني سالمة. 
o ــة، ط ــاق العربي ، ١: دار اآلف

  .م٢٠٠٦القاهرة، 

إعـراب  (: إعراب سورة النسـاء   .٣٦٧
 .)وتفسري وبالغة وأسباب النزول

o حممد حسني سالمة. 
o  القاهرة، ط، اآلفاق العربيةدار :

ـــ١٤٢٧ ،١ دار  .م٢٠٠٦-ه
 .دمشق ،الكتاب العريب

إعـراب  (: إعراب سورة يوسـف  .٣٦٨
 .)وتفسري وبالغة وأسباب النزول

o  حممد حسني سالمة. 
o  القـاهرة ، دار اآلفاق العربيـة، 

 .م٢٠٠٦

إعـراب  (: إعراب سورة الكهـف  .٣٦٩
 . )وأسباب النزول وتفسري وبالغة

o حممد حسني سالمة. 
o آلفــاق العربيــة، مصــردار ا-

دار  .م٢٠٠٥ ،١: ط القــاهرة،
  .الكتاب العريب، دمشق

إعـراب  (: إعراب سورة النسـاء  .٣٧٠
 . )وتفسري وبالغة

o حممد حسني سالمة. 
o   ،القـاهرة دار اآلفاق العربيـة، 

  .م٢٠٠٦

 .إعراب القرآن الكرمي وبيانه .٣٧١
o حميي الدين الدرويش. 
o دمشـق ، اليمامة للطبع والنشر. 

دمشـق،  -تبريو، دار ابن كثري
  .م٢٠٠١
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  .الفاء يف القرآن الكرمي .٣٧٢
o عبد اهللا محيد غالب. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى
قسم اللغة والنحو والصـرف،  

 .هـ١٤٠٧: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

صـنفت يف  ، ار الثالـث اإلصد
قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية 

  .بالغة –القرآن : حتت موضوع

الفاءات يف النحو العريب و القـرآن   .٣٧٣
  .الكرمي

o شرف الدين علي الراجحي. 
o اإلسكندريةدار املعرفة اجلامعية ، ،

  .م١٩٨٩

 . ألفاظ األلوان يف القرآن الكرمي .٣٧٤
o عصام الدين زالزل. 
o إلسكندريةالوفاء لدنيا الطباعة، ا ،

  .م٢٠٠٦

دراسـة   ،أنواعه وأحكامه: االقتباس .٣٧٥
شرعية بالغيـة يف االقتبـاس مـن    

  .القرآن واحلديث
o عبد احملسن عبد العزيز العسكر. 

o   ــر ــهاج للنش ــة دار املن مكتب
ــع ــاض، والتوزي ، ١: ، طالري

سلســـلة م، ضـــمن ٢٠٠٤
منشورات مكتبـة دار املنـهاج   

  ). ١٤(برقم  للنشر والتوزيع

ين واحلــديثي يف االقتبــاس القــرآ .٣٧٦
  .مقامات احلريري

o حلمي عباس عرفة. 
o   مكتبة اآلداب للطباعة والنشـر

  .م٢٠٠٧، القاهرةوالتوزيع، 

االقتباس من القرآن الكرمي يف الشعر  .٣٧٧
 .العريب

o عبد اهلادي الفكيكي. 
o م١٩٩٦ ،دار النمري، دمشق.  

االقتران الثنائي بني أمساء اهللا احلسىن  .٣٧٨
  .يف القرآن الكرمي

o  سليمان اجلريسيفخري أمحد. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة املوصل

 .م١٩٩٨: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

   .٢٣: للجيوسي، ص



 

      ٦٩ 

 

األقوال احلسـان يف حسـن نظـم     .٣٧٩
 . رآنالق

o  ت (عبــد املتعــال الصــعيدي
 .)هـ١٣٧٧

o    منه نسخة خطيـة يف املكتبـة
الفحـام  ] ١٠٨[: األزهرية برقم

 .القاهرة-، مصر]٥٠٨١٧[
o  برنامج خزانة التراث الصادر عن

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
  .والدراسات اإلسالمية

 .األكوان يف القرآن دراسة فنية .٣٨٠
o أشرف فتحي عبد العزيز. د. 
o رسالة يف جريدة ذكر يف ملحق ال

  .املدينة املنورة

أنسـاق   ،يف القرآن الكـرمي ) أَال( .٣٨١
  .ودالالت

o     وفاء غـامن رشـاد مصـطفى
 .النعيمي

o رسالة علمية، من جامعة املوصل /
 .كليةالتربية/ اللغة العربية

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  .)العربية

  .القرآن التفات .٣٨٢
o  علـي، أبـو   علي بن عيسى بن

  ). هـ٣٨٤ت (احلسن الرماين 

  .االلتفات يف أساليب القرآن الكرمي .٣٨٣
o ربيع حممد عبد احملسن. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

حممد : كلية اللغة العربية، إشراف
حسني أبو موسـى، نوقشـت   

م، يوجد منـها  ١٩٨١: بتاريخ
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

االلتفـات يف  " للجيوسي، مساه 
  .٢٤: ص..) ضوء

ــهاب الا .٣٨٤ ــية الش ــات يف حاش لتف
عناية القاضـي وكفايـة   : اخلفاجي
   .الراضي

o هاشم حممد حممود. 
o القاهرة ،األمانة ةاملؤلف، مطبع، 

  .م١٩٨٦

  .االلتفات يف القرآن الكرمي .٣٨٥
o عدنان عبد الكرمي خليفات. 



 

      ٧٠ 

 

o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم
 /أصـول الـدين   كلية/ درمان

 ،التفسري وعلوم القرآن، السودان
الطـاهر أمحـد عبـد    : إشراف
ــاد ــاريخالق ــت بت : ر، نوقش
 .م١٩٩٨

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

دليل الرسائل اجلامعيـة   .٩: ص
جملـة   ،يف اجلامعات السـودانية 

   .٥٥٣: ، ص٣٠: احلكمة العدد

  .االلتفات يف القرآن الكرمي .٣٨٦
o مازن موفق صديق اخلريو. 
o   رسالة علمية من جامعة جامعـة

ــل ـ / املوص ــة العربيـ  /ةاللغ
 .كليةاآلداب

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

 دراسة: االلتفات يف القرآن الكرمي .٣٨٧
 .أسلوبية

o سعاد عبد امللك احلدايب. 
o رسالة ماجستري، جامعة صنعاء. 
o  ــة ــائل العلمي ــل الرس / دلي

 ،قسم اللغة العربية /كليةاآلداب

موقع نيابة الدراسـات العليـا   (
  ).والبحث العلمي

االلتفات يف النصـف األول مـن    .٣٨٨
 .دراسة حتليلية بالغية: القرآن

o خدجية حممد بناين. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى
: قسم البالغة والنقد، إشـراف 
: علي العماري، نوقشت بتاريخ

 .هـ١٤١٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

كز امللك فيصل الصادرة عن مر
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

االلتفات وبالغته على ضوء أساليب  .٣٨٩
  .القرآن

o ظاهر الدين . 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

ــاور ــة/ بيش ــات  كلي الدراس
 . باكستان، اإلسالمية

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ٢٤: ص

  .قضية النظمااللتفات ودوره يف  .٣٩٠
o بثينة إبراهيم حممد أمحد أيوب. 



 

      ٧١ 

 

o   ــة ــتري، جامع ــالة ماجس رس
قسم / اآلداب كلية/ اإلسكندرية

اللغة العربية واللغات الشـرقية  
حممد مصطفى : وآداا، إشراف

وحممـد بـدري عبـد     ،هدارة
ــاريخ ــت بت ــل، نوقش : اجللي

 .م١٩٨٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ل الصادرة عن مركز امللك فيص
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

األلفاظ الوحيدة يف القرآن الكـرمي   .٣٩١
 .وسر إعجازها

o عاطف قاسم أمني املليجي. د. 
o   ،مطبعة حورس للطباعة والنشـر

  .م٢٠٠٢اإلمساعيلية، -مصر

 .ألوان من اإلعجاز القرآين .٣٩٢
o  حممد وفا األمريي. 
o  ــب ــوان، حلـ  ،دار الرضـ

  .هـ١٤٠١

جهـاده ومنـهاج   .اإلمام البقـاعي  .٣٩٣
 . بالغة القرآن الكرمي.تأويله

o حممود توفيق حممد سعد. د. 
o   مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر، 

  .م١٩٩٥

اإلمام الطييب يف التفسري واحلـديث   .٣٩٤
حياتـه وجهـوده   : والبالغة العربية

 . العلمية
o حممد رفعت زجنري. د. 
o  ط ،، ماليزيـا الفجرنشرته دار :

  .م١٩٩٨، ١

  .مياألمثال يف القرآن الكر .٣٩٥
o   ــابر ــن جـ ــد بـ حممـ

ــاض ــي في ــواين  العراق العلْ
 .)هـ١٤٠٧ت(
o    من إصدارات املعهـد العـاملي

 ،أمريكــا، للفكــر اإلســالمي
وأصل الكتاب، رسالة ، م١٩٩٣

/ ماجستري، جامعة عني مشـس 
قسم اللغة العربية / اآلداب كلية

  .وآداا

   .األمثال يف القرآن الكرمي .٣٩٦
o عبد الفتاح حممد يوسف. 
o ــتري ــالة ماجس ــة  ،رس جامع

قسم / كلية اآلداب/ اإلسكندرية
اللغة العربية واللغات الشـرقية  

السيد أمحـد  : وآداا، إشراف
ــاريخ  ــت بت ــل، نوقش : خلي

  .م١٩٧٥

األمثال القرآنيـة دراسـة بالغيـة     .٣٩٧
 .تربوية



 

      ٧٢ 

 

o نوح بن حيىي الشهري. د. 
o   السرية الذاتية ألعضاء اجلمعيـة

العلمية السعودية للقرآن الكـرمي  
: ص ،األول اإلصـدار  ،وعلومه

٢٠٠.  

دراسـة بالغيـة   : األمثال القرآنية .٣٩٨
 .حتليلية

o هند بنت عبد العزيز السويكت. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .ألدب اإلسالمي مبوقع اجلامعةا

: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع .٣٩٩
 . دراسة وحتليل

o عبد الرمحن حسـن حبنكـة   . د
 .امليداين

o هـ١٤١٢ ،دار القلم، دمشق-
  .م١٩٩٢

  .األمر يف القرآن الكرمي .٤٠٠
o علي زكريا علي الطوخي. 
o   ــة ــتري، جامع ــالة ماجس رس

قسم / كلية اآلداب/ اإلسكندرية
لغات الشـرقية  اللغة العربية وال

أمحد سـليمان  : وآداا، إشراف
و السيد عبد الغفـار،   ،ياقوت

 .م١٩٩٢: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
 ،بالغة -القرآن: حتت موضوع

  .٢٤: ص

أسـاليبه  : األمر يف القرآن الكـرمي  .٤٠١
 .وجماالته ومثراته

o يوسف بن عبد العزيز الشبل. 
o  ماجستري، جامعة اإلمـام  رسالة

 كلية/ حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

سعيد مجعـة  : وعلومه، إشراف
ــاريخ ــت بت ــالح، نوقش : الف

 .هـ١٤١٧
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .والسورإمعان النظر يف نظام اآلي  .٤٠٢
o حممد عناية اهللا أسد سبحاين. 
o ــار ــان،-األردن، دار عم  عم

وأصـل  ، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
الكتاب رسالة ماجستري، جامعة 

/ اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية



 

      ٧٣ 

 

قسم القرآن / أصول الدين كلية
أمحد حسـن  : وعلومه، إشراف

 .فرحات
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
بحوث والدراسات اإلسالمية، لل

  .اإلصدار الثالث

 .االنتصار للقرآن .٤٠٣
o   حممد بن الطيب بن حممد، أبـو

ت (بكــر القاضــي البــاقالين 
 .)هـ٤٠٣

o حممد عصـام  . د: طبع بتحقيق
القُضاة، دار ابن حزم للطباعـة  

دار  .بـريوت  ،والنشر والتوزيع
-األردنالفتح للنشر والتوزيع، 

، هـــ١٤٢٢ ،١: عمــان، ط
كتاب رسالة دكتوراه، وأصل ال

من جامعة القرآن الكرمي والعلوم 
 .كلية القرآن الكرمي/ اإلسالمية

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٩: ص

اخلفيفة املكسـورة اهلمـزة يف    "نْإِ" .٤٠٤
النحو العريب وأساليبها يف القـرآن  

  .الكرمي
o ُسامة طه عبد الرازقأ. 

o ة األزهررسالة ماجستري، جامع /
قسم اللغـة  / كلية اللغة العربية

ــاريخ ــت بت ــة، نوقش : العربي
 .م١٩٧٥

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 . بالغة -القرآن: حتت موضوع

اإلنشاء غـري الطلـيب يف القـرآن     .٤٠٥
  .الكرمي

o سعاد كرمي خشيف. 
o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد /

 التربية للبنـات، نوقشـت   كلية
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .٢٤: للجيوسي، ص

اإلنصاف يف مشاجرة األسـالف يف   .٤٠٦
ــة   ــتعارتني التبعي ــاع االس اجتم

  .والتمثيلية
o فى بـن خليـل   أمحد بن مصط

 .)هـ١٠ت (طاشكربي زاده 
o حممد سـعيد شـحاتة،   : حتقيق

مكتبة اآلداب للطباعة والنشـر  



 

      ٧٤ 

 

سبب هذه ، م٢٠٠٧والتوزيع، 
الرسالة نزاع شجر بني جـامع  

سعد الدين : املعاين وسيبويه الثاين
وسـند   وسيد احملققني التفتازاين،
الفاضــل الشــريف : املــدققني

اجلرجاين، وقد كانت بداية هذا 
لشجار العلمي أن تيمور خـان  ا

عقد جملساً خاصاً بعلماء مسرقند 
وسائر البالد، وقد أجلأ الشيخني 
سعد الدين التفتـازاين والسـيد   
الشريف اجلرجاين أن يتناظرا بني 
يديه، فشجر بينهما اخلـالف يف  
االستعارة التمثيليـة، إذ جـوز   
السعد اجتماع التبعية والتمثيلية 

لئك علـى  أو(: يف اآلية الكرمية
ومنع اجلرجـاين  ) هدى من رم

ذلك االجتماع بني االستعارتني 
  .يف اآلية املذكورة

األمناط النحوية للجمـل االمسيـة    .٤٠٧
املؤكدة بالقصر بالنفي و االستثناء يف 

دراسة حنوية بالغية : القرآن الكرمي
 .تطبيقية إحصائية

o السيد فرماوي دويدار. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

لقادر للعلوم اإلسـالمية،  عبد ا
 .اجلزائر

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٢٤: ص

األمناط النحوية للجمـل الفعليـة    .٤٠٨
املؤكدة بالقصر وبالنفي واالسـتثناء  

دراسـة حنويـة   : يف القرآن الكرمي
  .بالغية وإحصائية

o خليفة مرابط. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

لعلوم اإلسـالمية،  عبد القادر ل
عبد اهللا سامي : اجلزائر، إشراف

ــاريخ ــت بت ــاين، نوقش : كن
 .م٢٠٠٢

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٢٥: ص

  .واستعماالا يف القرآن الكرمي )إن( .٤٠٩
o أمحد حممد أمحد خالد. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

حممد : كلية اللغة العربية، إشراف
احلميد سـعد، نوقشـت   عبد 

م، يوجد منـها  ١٩٨١: بتاريخ
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي



 

      ٧٥ 

 

فـيلم   ،جامعة األزهـر / العلمية
 .)]٤( ١/١٦٧/٤[: رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

: للجيوسي، حتـت موضـوع  
  .٢٤: ص ،بالغة -القرآن

عند البالغيني ودالالا النظمية  "إن" .٤١٠
  .يف سورة البقرة

o هارون املهدي ميغا. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
والنقد  قسم البالغة/ اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .امعةاجلاألدب اإلسالمي مبوقع 

 . أنواع البديع يف البسملة .٤١١
o حممد بن عيسى اخللويت الكناين. 
o    منه نسخة خطيـة يف املكتبـة

، ]١١٠٧٧[: الظاهريــة بــرقم
 .دمشق

o  عن برنامج خزانة التراث الصادر
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

  .والدراسات اإلسالمية

أنواع التضمني وآيات التأويـل يف   .٤١٢
 .اللغة العربية

o إدريس سرحان. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة حممـد

ظهر /فاس/اآلداب كلية/ اخلامس
حممد الشـاد،  : املهراز، إشراف
 .م١٩٩٢: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
امللك فيصل الصادرة عن مركز 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

األوجه البالغية والداللية يف تفسري  .٤١٣
  .الكشاف للزخمشري

o زاهرة توفيق أبوكشك. 
o   ،رسالة ماجستري، جامعة مؤتـة

 .م٢٠٠٢: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،ميةللبحوث والدراسات اإلسال

  .اإلصدار الثالث

أوصاف النساء يف القرآن الكـرمي   .٤١٤
  .دراسة ومعجم

o أمساء سعود ادهام. 



 

      ٧٦ 

 

o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /
 .كلية اآلداب/ اللغة العربية

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

 . إجياز الربهان يف إعجاز القرآن .٤١٥
o   مـد  إبراهيم بن أمحـد بـن حم

األنصاري اخلزرجي اجلزري أبو 
 .)هـ٧٠٩ت (إسحاق، 

o ١/٩ ،معجم املفسرين.  

 .إجياز الربهان يف إعجاز القرآن .٤١٦
o الببالوي. 
o معجـم املوضـوعات   ، خمطوط

املطروقة يف التأليف اإلسـالمي  
  .٦٤: ص ،وبيان ما ألف فيه

 .إجياز الربهان يف إعجاز القرآن .٤١٧
o املطرزي. 
o معجـم املوضـوعات   ، خمطوط

يف التأليف اإلسـالمي   املطروقة
 .٦٤: ص ،وبيان ما ألف فيه

 . إجياز البيان عن سور القرآن .٤١٨
o حممد علي الصابوين. 
o مكتبة الغزايل، دمشق.  

  .إجياز البيان يف آيات وسور القرآن .٤١٩
o حممد إبراهيم املوصلي. 

o   مؤسسة الريان للطباعة والنشـر
ــع ــاهرة، طوالتوزي ، ١: ، الق

 .م١٩٩٦

  .اإلجياز يف اختصار ااز .٤٢٠
o  ت (إبراهيم بن إمساعيل الرومي

 .)هـ١٢٢٢
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ٣٣[: عارف حكمـت بـرقم  
املدينة ] عارف-جماميع ورسائل

 .املنورة
o  برنامج خزانة التراث الصادر عن

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
  .والدراسات اإلسالمية

 . اإلجياز يف آيات اإلعجاز .٤٢١
o حممد أبو اليسر عابدين. 
o حممد كرمي راجح: يقطبع بتحق. 

مركز مجعة املاجد للثقافـة   ،ديب
-هـ١٤١٣، ١: والتراث، ط

م، وطبع طبعة ثانيـة يف  ١٩٩٣
ــق  ــائر، دمشـ  ،دار البشـ

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩

اإلجياز ألسرار كتـاب الطـراز يف    .٤٢٢
  . علوم حقائق اإلعجاز

o   ــوي ــزة العل ــن مح ــىي ب حي
 .)هـ٧٤٩(



 

      ٧٧ 

 

o  بـن عيسـى   : ترمجة و حتقيـق
، سـالمي دار املدار اإل ،باطاهر

، م٢٠٠٧ ،١: بـــريوت، ط
اختصر فيه املؤلف كتابه املعروف 

وهو أحسن ترتيباً  "الطراز " بـ 
وتبويباً من الطراز، وأقرب مادة 
ومنهجاً إىل كتب البالغيني، وفيه 
عناية واضحة بتهذيب املسـائل  
البالغية وتيسـريها، ودراسـة   

وشـرح   املصطلحات وحتديدها
 .النصوص األدبية وحتليلها

 .جياز يف علوم حقائق اإلعجازاإل .٤٢٣
o املؤيد باهللا  حيىي بن محزة بن علي

 .)هـ٧٤٥ت (
o  منه نسخة خطية يف مكتبة املكتبة

 .صنعاء-، اليمن]١بالغة [: برقم

دراسـة  : اإلجياز يف القرآن الكـرمي  .٤٢٤
  .بالغية

o خمتار عطية عبد العزيز عمران. 
o   ــة ــتري، جامع ــالة ماجس رس

قسم / كليةاآلداب/ اإلسكندرية
ة العربية واللغات الشـرقية  اللغ

حممد مصطفى : وآداا، إشراف
ــاريخ ــت بت ــدارة، نوقش : ه

 .م١٩٩٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

اإلجياز يف كـالم العـرب ونـص     .٤٢٥
 . دراسة بالغية: اإلعجاز

o خمتار عطية. 
o اإلسكندرية، اجلامعية دار املعرفة ،

  . م١٩٩٧

اإلجياز املوصل إىل الكشـف عـن    .٤٢٦
اإلجيـاز يف علـم   -معاين اإلعجاز

 .اإلعجاز
o  لطف اهللا بن حممـد   ابن الغياث

ت (الغياث بن الشجاع الظفريي 
 .)هـ١٠٣٥

o     منه نسـخة خطيـة يف مكتبـة
: املخطوطات يف الكويت بـرقم 

] ٣١٠٠/٢ ٤م ك مج ٤٧٤٨[
ى عن شستربييت، ونسخة أخـر 

صنعاء مبكتبة حممد بن حيىي بن ب
، ]٨٣٤[: علي الـذاري بـرقم  

ونسخة أخرى يف مكتبة اجلامع 
-، اليمن]١٦٠٩[: الكبري برقم

 .صنعاء



 

      ٧٨ 

 

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

  .والدراسات اإلسالمية

إيقــاظ الوســنان يف الــرد علــى  .٤٢٧
إعجــاز  ناملنكــري نتاالربوتســت

 . القرآن
o عبد القـادر بـن   : سكندرايناإل

حممد سليم الكـيالين الشـهري   
 .)هـ١٣٦٢ت (باإلسكندراين 

o ــ ــق ةمطبع ــاء، دمش  ،الفيح
  .هـ١٣٤٢

السـور  : اإليقاع يف القرآن الكرمي .٤٢٨
  .املكية

o عبد اهللا حممد ياسني الشمايلة. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

كليةاآلداب قسم اللغة / األردنية
اهللا عبد : العربية وآداا، إشراف

 .م١٩٩٩: عنرب، نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  . ٩: للجيوسي، ص

إيضاح إبداع حكمة احلكيم يف بيان  .٤٢٩
 . "بسم اهللا الرمحن الرحيم"

o عليش. 
o   شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى

  .الباىب احلليب وأوالده، القاهرة

إيضاح الربهـان يف بيـان إعجـاز     .٤٣٠
 . القرآن

o اجلزري األندلسي. 
o   معجم املوضوعات املطروقـة يف

التأليف اإلسالمي وبيان ما ألف 
 .٦٤: ، صفيه

ــن" .٤٣١ ــرآن  "أي ــتعماالا يف الق واس
 . الكرمي

o ليلى يوسف حممد سليمان جنار. 
o سـتري، جامعـة أم   رسالة ماج

/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى
قسم اللغة والنحو والصـرف،  

فتحي أمحد علي الدين، : إشراف
 .هـ١٤١٢: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

صـنفت يف  ، اإلصدار الثالـث 
اجلامعية  قاعدة معلومات الرسائل

  .بالغة –القرآن : حتت موضوع

الباقالين وجهوده يف إعجاز القرآن  .٤٣٢
 .البالغي

o عبد احلليم بن هاشم الشريف. 



 

      ٧٩ 

 

o ــة ــدمات الطباع ــدر خل  ،الص
، م١٩٩١-هـ١٤١٢القاهرة، 

وأصل الكتاب رسالة ماجستري، 
/ كليـة اآلداب / جامعة القاهرة

قسم اللغـة العربيـة وآداـا،    
 يوسف خليف، نوقشت: إشراف
 .م١٩٧٣: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

: الباقالين وكتابه إعجـاز القـرآن   .٤٣٣
  .دراسة حتليلية نقدية

o عبد الرؤوف خملوف. 
o بــريوت ،دار مكتبــه احليــاة، 

وأصل الكتاب رسالة  ،م١٩٧٨
القـاهرة،  دكتوراه من جامعـة  

 .م١٩٦٥: نوقشت بتاريخ

البحث البالغي يف الربع األول من  .٤٣٤
  .تفسري ابن عطية

o    عبد الرازق عبد العلـيم ريـان
 .الشريف

o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /
كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

ة قسم الرسائل اجلامعي/ اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

البحث البالغي يف تفسري الكشاف  .٤٣٥
  .وأثره يف الدراسات البالغية

o حممد حممد حسنني أبو موسى. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

، يوجد منـها  كلية اللغة العربية
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
 الصادرة عن مركز امللك فيصل

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

البحث البالغي يف جممـع البيـان    .٤٣٦
  .سيللطرب

o مزاحم مطر حسني. 
o رسالة ماجستري، جامعة الكوفة /

 .كليةاآلداب
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 



 

      ٨٠ 

 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

البحث البيـاين يف تفسـري البحـر     .٤٣٧
  .احمليط

o عطية مجعة هارون. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

ات اإلسالمية، يوجد الدراس كلية
منها نسخة حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

سـي  البحث البياين يف تفسري الطرب .٤٣٨
  .جممع البيان لعلوم القرآن

o فرج حممد فرج أمحد. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

الدراسات اإلسالمية، يوجد  كلية
منها نسخة حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
كز امللك فيصل الصادرة عن مر

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

البحث الداليل عند حممد رشيد رضا  .٤٣٩
  . يف تفسري املنار للقرآن الكرمي

o فوزية مجيل عبد الكرمي داود. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة آل

سعيد جاسـم  : البيت، إشراف
: الزبيــدي، نوقشــت بتــاريخ

 .م٢٠٠١
o ية قاعدة معلومات الرسائل اجلامع

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

البحث الداليل يف كتـب إعجـاز    .٤٤٠
القرآن الكرمي حىت ايـة القـرن   

  .السابع اهلجري
o أمحد عبد اهللا حممد النشمي. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 ،بغـداد  كليـة / اللغة العربيـة 
 .اآلداب

o   ريح عناوين الرسـائل واألطـا
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

   ).العربية

البحث اللغوي بني ااز والتأويـل   .٤٤١
  .عند علماء العقيدة

o عبد العظيم حممد حسني اجلنديل. 



 

      ٨١ 

 

o رسالة ماجستري، جامعة األنبار /
: نوقشت بتـاريخ  /التربية كلية

 .م١٩٩٨
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
ث والدراسات اإلسالمية، للبحو

  . اإلصدار الثالث

حبث املبادئ األساسـية للسـانيات    .٤٤٢
العامة واألسلوب من خالل دالئـل  

  .اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين
o علي أمحد أبو زقية. 
o رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر/ 

معهد اللغـة واألدب العـريب،   
 .م١٩٨٨: نوقشت بتاريخ

o قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية 
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .حبوث يف القرآن .٤٤٣
o السيد عبد احلافظ عبد ربه. 
o دار الكتاب اللبناين، بريوت.  

حتقيـق  : البحر احمليط للزركشـي  .٤٤٤
ودراسة مباحث احلقيقـة واـاز   
وأدوات املعاين ومباحـث األمـر   

  .والنهي من القرآن الكرمي
o عبد العزيز السيد أمحد. 

o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /
 .الشريعة والقانون كلية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

البحوث اإلعجازية وانعكاسـاا يف   .٤٤٥
الدراسات البالغية والنقدية حـىت  

  .هلجرياية القرن الرابع ا
o عباس أرحيلة. 
o   رسالة ماجستري، جامعة حممـد

-، املغرباآلداب كلية/ اخلامس
ــاط ــرافالرب ــد : ، إش أجم

: الطرابلسي، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٨٢

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
راسات القرآنيـة  اجلامعية يف الد
 . ٩: للجيوسي، ص

  .بدائع الفوائد  .٤٤٦
o بن أيب بكر بن أيوب بـن   حممد

سعد الزرعي الدمشقي ابن قـيم  
 .)هـ٧٥١ت (اجلوزية 
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o مصـطفى  : طبع بتحقيق وتعليق
زريق وآخرين، دار اخلري بريوت، 

وقد طبـع   ،هـ١٤١٤، ١: ط
طبعة أنيقة حمققة حتقيقـاً   اًمؤخر

لشيخ علمياً جيداً من قبل أخينا ا
فضـيلة  : علي العمران، إشراف

الشيخ بكر أبو زيد، وهو مـن  
ضمن األعمال الكاملة البن القيم 

  .اليت نشرا دار عامل الفوائد

بدر الـدين الزركشـي وجهـوده     .٤٤٧
  . البالغية

o مكي حميي عيدان الكاليب. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

 ،العراق/ كليةاآلداب/ املستنصرية
 .م١٩٩٧: نوقشت بتاريخ

o عدة معلومات الرسائل اجلامعية قا
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

الرسائل كشاف  .اإلصدار الثالث
 اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة 
: للجيوسي، حتـت موضـوع  

   .٢٥: بالغة، ص -القرآن

البديع يف حاشية القونـوي علـى    .٤٤٨
  .اًتفسري البيضاوي دراسة وتقومي

o املطريي أمل بنت عيد. 

o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام
كلية / حممد بن سعود اإلسالمية

قسم البالغة والنقد / اللغة العربية
 .ومنهج األدب اإلسالمي

o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة
يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  

 . امعةاجلاألدب اإلسالمي مبوقع 

دراسـة  : البديع يف سـورة مـرمي    .٤٤٩
 .مجالية

o  جامعة األمـري   ،اجستريرسالة م
 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 

  .اجلزائر
o   لس العلمـي وملذكرها موقع ا

يذكر املؤلف، وقد رجعـت إىل  
ــائل  ــات الرس ــدة معلوم قاع

كشـاف الرسـائل   ، واجلامعية
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

 توقاعـدة البيانـا   للجيوسي،
الوصــفية ألوعيــة املعلومــات 

ذكرها يف هذه  أجد فلمالقرآنية 
حسب ما ظهـر  املصادر املهمة 

  .يل

 . البديع يف ضوء أساليب القرآن .٤٥٠
o عبد الفتاح الشني. د. 
o  ،م١٩٧٩دار املعارف، القاهرة.  
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البديع يف ضوء أساليب القرآن مـن   .٤٥١
: خالل تفسريي الطربي والزخمشري

  .مقارنة دراسة بالغية
o خدجية القشايب. 
o   اآلدابرسالة دكتوراه، كليـة/ 

: ، إشـراف فاس -هرازظهر امل
: ، نوقشت بتـاريخ حممد املالكي

 .م١٩٩٨
o    دليل األطروحـات والرسـائل

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

عن موقـع  . م٢٠٠٣ -م١٩٩٨
: قاعــدة املعلومــات القرآنيــة

(www.quran-
c.com).  

البديع يف كتـاب الـدر املصـون     .٤٥٢
دراسة : هـ٧٥٦للسمني احلليب ت

  .ومياًوتق
o لولوة بنت راشد آل ماجد. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

 . بديع القرآن .٤٥٣
o صبع عبد العظيم بـن  ابن أيب اإل

 .عبد الواحد بن ظافر
o حفين حممد شرف، : طبع بتحقيق

، ٢: ط ،القاهرة دار ضة مصر،
وأصل الكتاب ، دون تاريخ نشر

/ رسالة ماجستري، جامعة القاهرة
قسم البالغـة  / كلية دار العلوم

والنقد األديب واألدب املقـارن،  
علي اجلندي، نوقشت : إشراف
 .م١٩٥٦: بتاريخ

o معلومات الرسائل اجلامعية  قاعدة
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 . بديع القرآن .٤٥٤
o  شرف الدين أبو القاسم هبة اهللا

بن جنم الدين عبد الرحيم بـن  
مشس الدين إبراهيم بن هبـة اهللا  
بن مسلم احلمـوي الشـافعي   

 .)هـ٧٣٨(الشهري بالبارزي
o ــارف ــة الع : ص/ ٢ج (، نيهدي

 ،معجم مصنفات القرآن .)٢١١
١/١٤٩.  

  .دراسة منهجية حتليلية: بديع القرآن .٤٥٥
o حممد عروي. 
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o   رسالة دكتوراه، جامعة حممـد
قسـم  / كليـة اآلداب / اخلامس

 -املغـرب / الدراسات اإلسالمية
ــاس ــراف ،ف ــاهد : إش الش

: البوشيخي، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٦

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
لقرآنية للجيوسـي،  الدراسات ا

  .٢٥: ص

بديع القرآن عند املتأخرين وأثره يف  .٤٥٦
 .الدراسات البالغية

o دخيل اهللا بن حممد الصحفي. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى
قسم البالغة والنقد، نوقشـت  

 .هـ١٤١٠: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ك فيصل الصادرة عن مركز املل
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .أنواعه ووظائفه: البديع يف القرآن .٤٥٧
o إبراهيم حممود عالن. 
o م،٢٠٠٢الشـارقة،  -اإلمارات 

، )١١(سلسلة رسائل جامعيـة  
وهورسالة دكتوراه، من جامعة 

أهيف : القديس يوسف، إشراف
 .م٢٠٠٠: سنو، نوقشت بتاريخ

o جلامعية قاعدة معلومات الرسائل ا
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

بديع القرآن من كتـاب الربهـان    .٤٥٨
  .للعالمة الزركشي

o    يـد هنـداوييد عبد اعبد ا
 .جعفر

o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /
كلية اللغة العربيـة، نوقشـت،   
يوجد منها نسخة حمفوظـة يف  

 كامـل  مركز صاحل عبـد اهللا 
قســم / لالقتصــاد اإلســالمي

جامعة / الرسائل اجلامعية العلمية
 ١/١٩٠/٥[: فيلم رقم األزهر،

)٣[(. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

براعة االستهالل يف فواتح القصائد  .٤٥٩
 .والسور

o اجلليلحممد بدري عبد . د. 
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o   ،بـريوت املكتب اإلسـالمي-
ـ ١٤٠٥ ،٢: طدمشق،  -هـ

  .م١٩٨٤

 . الربهان على إعجاز القرآن .٤٦٠
o عبد العزيز الشناوي. 
o املنصورة-مكتبة اإلميان، مصر.  

 . الربهان على سالمة القرآن .٤٦١
o سعدي ياسني. 
o   املكتب اإلسـالمي، بـريوت. 

 ،معجم مصنفات القرآن الكرمي
١/١٥٠. 

 .الربهان يف إعجاز القرآن .٤٦٢
o ت حنـو  (محد فوزي الساعايت أ

 .)هـ١٣٤٨
o  :ــي ــه الترق ــق ،مطبع  ،دمش

 .م١٩٢٤-هـ١٣٤٢

 . الربهان يف إعجاز القرآن .٤٦٣
o  ابن أيب اإلصبع العدواين البغدادي

 .مث املصري
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .)٤٢٥٥(: شستربيت بـرقم " 
  .٤/٣٠ ،األعالم

  .الربهان يف بيان القرآن .٤٦٤
o  بـن  عبد اهللا بن أمحد بن حممد

لي مث يقدامة املقدسـي اجلمـاع  

الدمشقي الصاحلي موفق الـدين  
 .)هـ٦20ت (
o سعود بن عبد . د: طبع بتحقيق

اهللا الفنيسان، مكتبـة اهلـدي   
-النبــوي اإلســالمية، مصــر

هـ، ١٤٠٩، ٢: ط ،بورسعيد
وهو يف علم البيـان يف القـرآن   

  .الكرمي

 .الربهان يف ترتيب سور القرآن .٤٦٥
o ت( ابن الزبري حممد بن عبدوس 

 .)هـ٧٠٨
o حممـد شـعبان،  : طبع بتحقيق 

 ،وزارة األوقاف املغربية، املغرب
  .م١٩٩٠

 .الربهان يف توجيه متشابه القرآن .٤٦٦
o    حممود بن محزة نصر الكرمـاين

الشافعي املعروف بتاج القـراء،  
ت (برهان الدين أبـو القاسـم   

 .)هـ٥٠٠حدود سنة 
o عبد القادر عطا، القاهرة، : حققه

  .هـ١٣٨٣

  .علوم القرآن الربهان يف .٤٦٧
o ادر الزركشي حممد بن. 
o حققهبريوت-دار املعرفة، لبنان ، :

، حممد أبـو الفضـل إبـراهيم   
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خصص الد الثالث والرابع يف 
بالغة القرآن وهو القسم اخلاص 

  .بوجوه اخلطاب واملخاطبات

الربهان يف نظام القرآن يف الفاحتـة   .٤٦٨
  .والبقرة وآل عمران

o حممد عناية اهللا أسد سبحاين. 
o ــار، األردن ــان، -دار عم عم

  .م٢٠٠٥

 .الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن .٤٦٩
o     ابن اخلطيب عبد الواحـد بـن

عبد الكرمي بن خلف الزملكـاين  
 .)هـ٦٥١ت (
o أمحد مطلـوب، و د . د: حققه .

وزارة األوقاف خدجية احلديثي، 
 –، العـراق والشؤون الدينيـة 

  .م١٩٧٤بغداد، 

بصــائر ذوي التمييــز يف لطــائف  .٤٧٠
 . العزيزالكتاب 

o   حممد بن يعقوب الفريوز أبـادي
 .)هـ٨١٧ت (
o حممد على النجار، : طبع بتحقيق

مطابع شركة اإلعالنات الشرقية، 
 .القاهرة

بطالن ااز وأثره يف إفساد التصور  .٤٧١
 . وتعطيل نصوص الكتاب والسنة

o مصطفى عيد الصياصنة. 

o  ــاض ــراج، الريـ  ،دار املعـ
  .هـ١٤١٢

ـ  .٤٧٢ رآن بالغة االحتجاج العقلي يف الق
  .الكرمي

o  ت عبد اللطيف كرديبنزينب. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o  دكتوراه املسجلة القائمة رسائل

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .امعةاجلاألدب اإلسالمي مبوقع 

قـي يف القـرآن   الترأُسلوب  بالغة .٤٧٣
  .الكرمي

o خالد بن عائض بن حممد القرين. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o  قائمة رسائل الدكتوراه املسجلة

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

دراسة تطبيقيـة يف  : اإلطناب بالغة .٤٧٤
 .القرآن الكرمي

o شكر حممود مهوس. 



 

      ٨٧ 

 

o رسالة ماجستري، جامعة تكريت /
التربية للبنـات، سـجلت    كلية

 .م١٩٩٨: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .بالغة اإلطناب يف سور املفصل .٤٧٥
o راشد بن محد بن سامل الكعيب. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

: لكـرمي بالغة اإلجياز يف القـرآن ا  .٤٧٦
 .دراسة بالغية أسلوبية

o الصادق إبراهيم البصري. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة حممـد

 قسـم / كليـةاآلداب / اخلامس
: الرباط، إشراف-املغرب/ األدب

: عالل الغازي، سجلت بتـاريخ 
 .م١٩٩٢

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ٢٥: ص

٤٧٧. بالغة اإلجياز يف جزء عم. 
o نت سعيد الزهرايننوال ب. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

٤٧٨. بالغة البديع يف جزء عم. 
o لعزيز بـن صـاحل   عمر بن عبد ا

 .احملمود
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

اية رع(البالغة بني النظرية والتطبيق  .٤٧٩
  ) حال املتكلم يف سورة البقرة

o عبد احلميد اهلنداوي. 
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o   ذكر يف ترمجة املؤلف يف موقـع
  .منتدى التوحيد

بالغة التذييل يف سوريت البقرة وآل  .٤٨٠
 .عمران

o  جنالء عبد اللطيف كردي. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

اآلداب  كليـة / لتعليم البنـات 
قسم اللغة العربية، / للبنات جبدة

عبـد الفتـاح حممـد    : إشراف
ــاريخ ــت بت ــالمة، نوقش : س

 .هـ١٤١٤
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

ن آبالغة تصريف القـول يف القـر   .٤٨١
داللة التصريف القرآين أوىل : الكرمي

 . من داللة لفظ التكرار
o عبد اهللا حممد النقراط. 
o  ،ــة ــق،دار قتيب ، ١: ط دمش

وأصـل الكتـاب   ، هـ١٤٢٣
رسالة دكتوراه جامعـة حممـد   

 قسـم / كليـة اآلداب / اخلامس
-املغـرب / الدراسات اإلسالمية

، أمحد أبو زيد: إشراف الرباط،
كان عنوان الرسالة قبل نشـرها  

بالغة تصريف القول يف القرآن "
املقاصد الكربى واآليات : الكرمي

 ."املتشاة
o معلومات الرسائل اجلامعية  قاعدة

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

بالغة تصريف القـول يف القـرآن    .٤٨٢
املقاصد الكربى واآليـات  : الكرمي

 .املتشاة
o عبد اهللا حممد علي النقراط. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة حممـد

قسـم  / كليـةاآلداب / اخلامس
-، املغـرب سالميةالدراسات اإل

أمحد أبو زيد، : الرباط، إشراف
م، وقد ١٩٩٤: سجلت بتاريخ

 .نشرت
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

بالغة التقدمي والتأخري يف سورة آل  .٤٨٣
  .عمران

o جواهر بنت علي احلمادي. 
o  ،جامعة اإلمـام  رسالة ماجستري

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية



 

      ٨٩ 

 

قسـم البالغـة   / اللغة العربيـة 
 .والنقد

o   قاعدة بيانات الرسائل العلميـة
املسجلة يف الكلية منذ إنشـائها  

حىت  ،م١٩٥٣ -هـ١٣٧٤عام 
موقــع  .م٢٠٠٧-ـهــ١٤٢٨

  .الرباط-املغرب ،امللحق الثقايف

بالغة التقدمي والتأخري يف القـرآن   .٤٨٤
 . أسلوبيةدراسة : الكرمي

o علي أبو القاسم عون. 
o    دار املدار اإلسـالمي للطباعـة

ــر ــل ، م٢٠٠٥، والنش وأص
الكتاب رسالة ماجستري، جامعة 

قسـم  / دار العلوم كلية/ القاهرة
البالغة والنقـد األديب واألدب  

علي اجلندي، : املقارن، إشراف
 .م١٩٥٦: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
مركز امللك فيصل الصادرة عن 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

بالغة التقدمي والتأخري يف سورة آل  .٤٨٥
  .عمران

o جواهر بنت علي احلمادي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية

قسم البالغة والنقد / اللغة العربية
 .ومنهج األدب اإلسالمي

o ري املسـجلة  قائمة رسائل املاجست
يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  

  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

 .بالغة التكرار يف القرآن الكرمي .٤٨٦
o حممود عبد احلميد حممود هوى. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

كلية اللغة العربية، يوجـد منـه   
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

الرسائل اجلامعية قسم / اإلسالمي
: بـرقم  جامعة األزهر/ العلمية

]١( ١/٦٢٢/٢(.[ 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

: بالغة التكـرار يف قصـة موسـى    .٤٨٧
 . دراسة وصفية حتليلية مقارنة

o    رسالة ماجستري، جامعة األمـري
ر للعلوم اإلسـالمية،  عبد القاد

  .اجلزائر
o    لـس العلمـيذكرها موقع ا

وموقع ملتقى التفسري بدون ذكر 
الباحث، وقد رجعت إىل قاعدة 



 

      ٩٠ 

 

معلومات الرسـائل اجلامعيـة   
وكشاف الدراسـات القرآنيـة   
وموقع جامعة األمري عبد القادر 
للعلوم اإلسالمية فلم أجد مـن  

 . ذكرها

راسة د: بالغة احلال يف النظم القرآين .٤٨٨
  .بالغية حتليلية

o عويض محود العطوي. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
فرج كامل سـليم،  . د: إشراف

 .هـ١٤٢١: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركـز امللـك فيصـل    
، للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث

بالغة احلروف يف أوائـل السـور    .٤٨٩
  .ودالئل إعجازها

o البشري سليمان فضل اهللا. 
o   رسالة ماجستري، جامعة القـرآن

كليـة  / الكرمي والعلوم اإلسالمية
القرآن الكرمي، السودان، نوقشت 

 .م١٩٩٩: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
نية للجيوسـي،  الدراسات القرآ

  .٩: ص

بالغة احلذف يف التراكيب النحوية  .٤٩٠
دراسـة تركيبيـة   : يف سورة البقرة

  .داللية
o حسني مصطفى حسني غوامنة. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة الريموك

سلمان حممد القضـاة،  : إشراف
 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،الدراسات اإلسالميةللبحوث و
  .اإلصدار الثالث

بالغة رد األعجاز على الصدور يف  .٤٩١
  .القرآن الكرمي

o أمحد بن علي بن عثمان العثمان. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o   قاعدة بيانات الرسائل العلميـة

سجلة يف الكلية منذ إنشـائها  امل
حىت  ،م١٩٥٣ -هـ١٣٧٤عام 

موقــع  .م٢٠٠٧-هـــ١٤٢٨
  .الرباط-املغرب ،امللحق الثقايف



 

      ٩١ 

 

قراءة أخرى : بالغه الزمن يف القرآن .٤٩٢
 . يف اإلعجاز

o مصطفى السعدين. 
o  ،م١٩٩٣القاهرة، مكتبة األسرة.  

بالغة سورة العنكبوت يف تفسـريي   .٤٩٣
  .الزخمشري وابن عاشور

o املطري سحر بنت خالد. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

بالغة الصـورة البيانيـة يف سـور     .٤٩٤
 .املفصل

o مـد بـن شـبيب    شبيب بن حم
 .الدوسري

o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام
كلية / حممد بن سعود اإلسالمية

قسم البالغة والنقد / اللغة العربية
 . ومنهج األدب اإلسالمي

o ائمة رسائل املاجستري املسـجلة  ق
يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  

  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

 . البالغة العالية يف آية املداينة .٤٩٥

o سعيد مجعة. د. 
o  ،القـــاهرة،مكتبـــة اآلداب 

  .م٢٠٠٣

أسسها، وعلومهـا،  : البالغة العربية .٤٩٦
وفنوا وصور من تطبيقاا يكـل  

 .جديد من طريف وتليد
o  عبد الرمحن حسن حبنكـة  . د

 .امليداين
o هـ١٤١٦ ،دار القلم، دمشق-

  .م١٩٩٦

: بالغه العطف يف القـرآن الكـرمي   .٤٩٧
 .دراسة أسلوبية

o عفت الشرقاوي. د. 
o  بـريوت  ،دار النهضة العربيـة، 

 .م١٩٨١

البالغة عند أيب حيان األندلسـي يف   .٤٩٨
مـع حتقيـق   : تفسريه البحر احمليط
  .املقدمة وسورة الفاحتة

o زكريا سعيد علي. 
o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /

قسم البالغـة  / دار العلوم كلية
والنقد األديب واألدب املقـارن،  

و  ،حممود خبيت الربيعي: إشراف
 .حسن جاد طبل

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 



 

      ٩٢ 

 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

البالغة عند الزخمشري مع حتقيـق   .٤٩٩
 . نص له

o مصطفى ناصف. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة عني

كلية اللغة العربية وآداا، / مشس
   .م١٩٥٢: نوقشت بتاريخ

عند املفسرين حـىت ايـة   البالغة  .٥٠٠
 القرن الرابع اهلجري 

o رابح دوب. 
o م١٩٩٧ ،دار الفجر، القاهرة.  

  .البالغة عند املعتزلة .٥٠١
o حممد هيثم. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

مزيـد  : دمشق، سوريا، إشراف
: ، نوقشت بتـاريخ إمساعيل نعيم

 .م١٩٩٣
o    يف كشاف الرسـائل اجلامعيـة

للجيوسـي،   الدراسات القرآنية
بالغة،  -القرآن: ضوعحتت مو

 .٢٦: ص

  .الدعوة القرآنيةأُسلوب  البالغة يف .٥٠٢
o عبد الغين حممد سعد بركة. 

o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /
كلية اللغة العربيـة، نوقشـت   

أمحد : م، إشراف١٩٨٠: بتاريخ
مرسي، يوجد منها نسخة فيلمية 
حمفوظة يف مركز صاحل عبد اهللا 

قسم / كامل لالقتصاد اإلسالمي
جامعة / رسائل اجلامعية العلميةال

 ١/٦٥/٣[: األزهر، فيلم رقـم 
)٣[(. 
o   قاعــدة معلومــات الرســائل

اجلامعية الصادرة عن مركز امللك 
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  .اإلصدار الثالث ،اإلسالمية

البالغة يف تناسب سـور القـرآن    .٥٠٣
  .الكرمي وآياته

o أمحد حممد نتوف. 
o رسالة ماجستري، جامعة دمشق /

اآلداب والعلوم اإلنسـانية،  كلية 
 .م١٩٩٦: نوقشت بتاريخ

o موقع :)www.biblioislam.net(.  

بالغة الفاصلة القرآنيـة يف سـورة    .٥٠٤
   .دراسة حتليلية: القصص

o الشيماء بنت حممد الفرهود. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية



 

      ٩٣ 

 

قسم البالغة والنقد / لغة العربيةال
 .ومنهج األدب اإلسالمي

o   قاعدة بيانات الرسائل العلميـة
املسجلة يف الكلية منذ إنشـائها  

حىت  ،م١٩٥٣ -هـ١٣٧٤عام 
موقــع  .م٢٠٠٧-هـــ١٤٢٨

 .الرباط-، املغربامللحق الثقايف

  .البالغة يف تفسري أيب السعود .٥٠٥
o الشحات حممد عبد الرمحن. 
o  جامعـة  رسالة دكتوراه، مـن 

كلية اللغـة العربيـة،   / األزهر
علي البدري حسـني،  : إشراف

م، يوجد ١٩٨٤: نوقشت بتاريخ
منها نسخة فيلمية يف مركز صاحل 
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

والدراسات اإلسالمية،  للبحوث
  .اإلصدار الثالث

البالغة يف التفسري يف القرنني السابع  .٥٠٦
  .والثامن

o خلدون صبح. 
o رسالة ماجستري، جامعة دمشق /

/ كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية 

أسعد : قسم اللغة العربية، إشراف
 .علي

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

لدراسات اإلسالمية، للبحوث وا
 .اإلصدار الثالث

البالغة يف خواتيم اآليات املنتهيـة   .٥٠٧
  .بصفات اهللا تعاىل

o مريفت فرغلي حممود. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

الدراسات اإلسالمية، يوجد  كلية
منها نسخة فيلمية يف مركز صاحل 
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .البالغة يف معاين القرآن للفراء .٥٠٨
o حممد النور قسم السيد إبراهيم. 
o رسالة ماجستري، جامعة اخلرطوم /

قسم اللغة العربية، / كليةاآلداب
سـف نـور   احلرب يو: إشراف

 .الدائم



 

      ٩٤ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل . اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .٢٧: للجيوسي، ص

 . بالغة القرآن .٥٠٩
o حممد اخلضر حسني. 
o علي الرضا التونسـي،  : قدم له

دمشق،  ،الدار احلسينية للكتاب
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧

: بالغة القرآن بني الفن والتـاريخ  .٥١٠
 دراسة تارخيية فنية مقارنة 

o  فتحي أمحد عامر. د. 
o اإلسكندرية-دار املعارف، مصر . 

بالغة القرآن عند املفسـرين حـىت    .٥١١
 .اية القرن السادس اهلجري

o زكريا سعيد علي. د. 
o رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة /

م البالغـة  قس/ دار العلوم كلية
والنقد األديب واألدب املقـارن،  

حممد شـفيع الـدين   : إشراف
ــاريخ ــت بت ــيد، نوقش : الس

 .م١٩٩١
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

بالغة القرآن يف آثار القاضي عبـد   .٥١٢
 .اجلبار

o عبد الفتاح الشني. د. 
o القـاهرة، ر الفكر العـريب دا ، 

، وهو يف األصل رسالة م١٩٨٧
علمية، نال ا املؤلـف درجـة   
الدكتوراه كان عنواـا عنـد   

البحث البالغي يف آثار "املناقشة 
 ".القاضي عبد اجلبار

o  ــف ــع املؤلـــ موقـــ
abdelfatahlasheen.co

m).(  

 .القرآن يف أدب الرافعي ةبالغ .٥١٣
o فتحي عبد القادر فريد. 
o  ،م١٩٨٥القاهرة، دار املنار. 

بالغه القرآن يف تفسري القاضي عبد  .٥١٤
  .اجلبار وأثره يف الدراسات البالغية

o الشنيعبد الفتاح . د. 
o  مطبعـة دار  . دار الفكر العـريب

ــرآن ــاهرة، ،الق ، ١: ط الق
  .م١٩٩٨

بالغة القـرآن يف احلـديث عـن     .٥١٥
  .اإلنفاق

o عثمان بن عبد اهللا البليهي. 



 

      ٩٥ 

 

o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام
كلية / د بن سعود اإلسالميةحمم

قسم البالغة والنقد / اللغة العربية
 .ومنهج األدب اإلسالمي

o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة
يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  

  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

 .بالغة القرآن يف حديث عن القرآن .٥١٦
o عبد العزيز صاحل العمار. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / مد بن سعود اإلسالميةحم
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
 .هـ١٤٢١: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 . بالغة القرآن يف سورة البقرة .٥١٧
o ينصاحل بن حممد الزهرا. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم البالغـة   / اللغة العربيـة 

فريـد حممـد   : والنقد، إشراف
بدوي الـنكالوي، نوقشـت   

 .هـ١٤١١: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .ة القرآن يف وصف اإلنسانبالغ .٥١٨
o أمحد درديري. 
o  رسالة دكتوراه، من اجلامعة امللية

قسم اللغـة العربيـة   / اإلسالمية
السـيد  : إشراف ،وآداا، اهلند

ضياء احلسن الندوي، نوقشـت  
 .م٢٠٠٠: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .إلصدار الثالثا

دراسـة يف  : بالغة القرآن الكـرمي  .٥١٩
أسرار العدول يف اسـتعمال صـيغ   

  .الفعل
o ظافر غرمان غارم حممد العمري. 
o وهـو يف  ، مكتبة وهبة، القاهرة

األصل رسالة دكتوراه من جامعة 
كلية اللغـة العربيـة   / أم القرى

حممد حممد أبو : وآداا، إشراف
" كان عنواا قبل النشر  ،موسى

ــاهر يف  ــى الظ ــة مقتض خمالف



 

      ٩٦ 

 

استعمال األفعال ومواقعهـا يف  
 ."القرآن الكرمي

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

بالغة القرآن يف تعقبات ابن املـنري   .٥٢٠
 . على الزخمشري

o عبد الفتاح الشني. د. 
o  القاهرة، ياجلامعدار الكتاب.  

بالغة القـرآن الكـرمي يف سـور     .٥٢١
 .احلواميم

o عبد العزيز صاحل الدعيلج. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
عبد العزيز الشـعالن،  : إشراف

 .هـ١٤١٩: سجلت بتاريخ
o اجلامعية  قاعدة معلومات الرسائل

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

بالغة القرآن الكـرمي يف اإلعجـاز    .٥٢٢
 .إعراباً وتفسرياً بإجياز

o جت عبد الواحد الشيخلي. 

o مكتبـة إنـديس،    ،أجزاء عشرة
ــان-األردن ، ١: ، طعمـــ
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

 .البالغة القرآنية عند اإلمام اخلطايب .٥٢٣
o صباح عبيد دراز. 
o   ،ــاهرة ــة، الق ــة األمان مطبع

مكتبـة   .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
وهبة للطباعة والنشر والتوزيـع،  

 .م١٩٨٦القاهرة، 

البالغة القرآنية عند العز بن عبـد   .٥٢٤
  .السالم

o حسني أمحد حسني كتانة. 
o  ،رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية

حممد بركات محـدي  : إشراف
ــاريخ ــوعلي، نوقشــت بت : أب

 .م٢٠٠١
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
، للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

البالغة القرآنية يف آيـات احلمـد    .٥٢٥
  .والشكر

o مها إبراهيم املشيطي. 
o  رسالة دكتوراه، من كلية التربية

وزارة التربيـة  / للبنات بربيـدة 



 

      ٩٧ 

 

شؤون تعليم البنـات،  / والتعليم
 .هـ١٤٢٢: بتاريخ نوقشت

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

البالغة القرآنية يف آيـات صـفات    .٥٢٦
  .املؤمنني

o هند مجيل نايتة. 
o   ،كنوز إشبيليا للنشر والتوزيـع

، م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، الرياض
رسالة دكتوراه،  وأصل الكتاب

معة اإلمام حممد بن سـعود  جا
/ كلية اللغة العربيـة / اإلسالمية

قسم البالغة والنقـد ومنـهج   
ــراف ــالمي، إش : األدب اإلس

ــراهيم علــي حســن داود،  إب
 .هـ١٤١٩: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .القرآنية يف أمايل املرتضى البالغة .٥٢٧
o ليث قابل عبيد. 

o   رسالة ماجستري، جامعة الكوفـة
التربيـة للبنـات،    /كلية القائد

 .م١٩٩٩: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ٢٦: ص

البالغة القرآنيـة يف تفسـري ابـن     .٥٢٨
  .دراسة وتقومياً: عثيمني

o لشامخرانية بنت عبد اهللا ا. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

ــري    .٥٢٩ ــة يف تفس ــة القرآني البالغ
 . الزخمشري

o د أبو موسىحممد حمم. د. 
o  ،٢: ، طالقـاهرة مكتبة وهبة، 

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

البالغة القرآنية يف احلـديث عـن    .٥٣٠
  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم

o عادل أمحد صابر الرويين. 
o   مطبعة العمرانيـة لألوفسـت ،

مكتبة العلوم واحلكـم،  . اجليزة



 

      ٩٨ 

 

مكتبة عباد الرمحن، مصر،  .مصر
  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

 . زء تباركالبالغة القرآنية يف سور ج .٥٣١
o عبد اهللا بن أمحد بن حممد قصاد. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم البالغـة   / اللغة العربيـة 

حممد بن سعد : والنقد، إشراف
ــاريخ  ــت بت ــدبل، نوقش : ال

 .هـ١٤١٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
اإلسالمية،  للبحوث والدراسات

كشاف الرسائل . اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

بالغـة  "للجيوسي، ورد بعنوان 
  ".القرآن يف جزء تبارك

البالغة القرآنية يف مـالك التأويـل    .٥٣٢
 .اًالبن الزبري الغرناطي دراسة وتقومي

o  إبراهيم بن عبد العزيز الزيد. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / سعود اإلسالميةحممد بن 
قسـم البالغـة   / اللغة العربيـة 

فريـد حممـد   : والنقد، إشراف
بدوي الـنكالوي، نوقشـت   

 .هـ١٤١٤: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

البالغة القرآنية يف وصف الظـواهر   .٥٣٣
 .اجلوية

o ة مرعي بن راشد الزهراينمنري. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

اآلداب  كليـة / لتعليم البنـات 
قسـم اللغـة   / للبنات بالرياض
بدرية حممـد  : العربية، إشراف

: العثمــان، نوقشــت بتــاريخ
 .هـ١٤٢٢

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .دار الثالثاإلص

البالغة القرآنية املختارة من اإلتقان  .٥٣٤
 . ومعترك األقران لإلمام السيوطي

o السيد اجلميلي. د. 
o  ــاهرة ــة، القـ  ،دار املعرفـ

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣

البالغة القرآنية والنبويـة يف آثـار    .٥٣٥
 . الشريفني

o حممد حسن بيومي شرشر. 



 

      ٩٩ 

 

o   ،ــاهرة ــرق، الق ــراء الش زه
  .م٢٠٠٦

يف املتشابه البالغة القرآنية ووجوهها  .٥٣٦
  .اللفظي

o عبد السالم بنعبود. 
o    كليـة  رسالة دكتـوراه، مـن

ــرب ،اآلداب ــاط، -املغ الرب
، نوقشت أمحد أبو زيد: إشراف
 .م١٩٩٩: بتاريخ

o    دليل األطروحـات والرسـائل
اجلامعية املسجلة بكليات اآلداب 

ــاملغرب ــامس: ب ــزء اخل  ،اجل
عن موقـع  . م٢٠٠٣-م١٩٩٨

مركز الدراسات القرآنية، قاعدة 
املعلومـــات القرآنيـــة،  

www.quran-c.com.  

: البالغة القيمة آليات القرآن الكرمي .٥٣٧
 .جزء عم

o عبد القادر حسني. د. 
o    ،دار غريب للنشـر والتوزيـع

  .م١٩٩٨القاهرة، 

البالغة الكاملـة آليـات القـرآن     .٥٣٨
 . الكرمي

o عبد القادر حسني. د. 
o    ،دار غريب للنشـر والتوزيـع

  .م١٩٩٨القاهرة، 

 .التعبري القرآين بالغة الكلمة يف .٥٣٩
o فاضل السامرائي. د. 
o  األردناملركز القومي للنشـر ،– 

  .إربد

بالغة اللـف والنشـر يف الـنظم     .٥٤٠
  .القرآين

o عطا اهللا بن جضعان العنزي. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o ئل املاجستري املسـجلة  قائمة رسا

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

بالغة املتخيل يف التراث السـردي   .٥٤١
 ).قصص األنبياء منوذجاً(العريب 

o عبد اإلله راحبي. 
o    كليـة  رسالة ماجسـتري، مـن

ــرب ،اآلداب ــاط، -املغ الرب
، حممـد الـدغمومي  : إشراف

 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ
o    دليل األطروحـات والرسـائل

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

عن موقـع  . م٢٠٠٣-م١٩٩٨
مركز الدراسات القرآنية، قاعدة 



 

      ١٠٠ 

 

املعلومـــات القرآنيـــة،  
www.quran-c.com.  

 بالغة املتشابه اللفظـي يف سـورة   .٥٤٢
املتشابه يف السورة وما تشابه (التوبة 

  ).فيها مع غريها
o رمي بنت زيد القحيز. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .مي مبوقع اجلامعةاألدب اإلسال

بالغة املعاين مـن خـالل الـنظم     .٥٤٣
  .القرآين

o عبد احلليم حممد شادي. 
o  ،م١٩٨٨مطبعة األمانة، القاهرة.  

بالغة النص القرآين بني تفسـريي   .٥٤٤
  ".املنار" و "حماسن التأويل"
o السعيد أخي. 
o    كليـة  رسالة دكتـوراه، مـن

حممد : ، إشرافمراكش ،اآلداب
: ، نوقشت بتـاريخ أيت الفران

 .م١٩٩٩
o    دليل األطروحـات والرسـائل

اجلامعية املسجلة بكليات اآلداب 

ــاملغرب ــامس: ب ــزء اخل  ،اجل
عن موقـع  . م٢٠٠٣-م١٩٩٨

مركز الدراسات القرآنية، قاعدة 
املعلومـــات القرآنيـــة،  

www.quran-c.com.  

 . بالغة النظم القرآين عند ابن القيم .٥٤٥
o مىن فهد أمحد النصر. 
o  ـ ة رسالة ماجستري، الرئاسة العام

اآلداب  كليـة / لتعليم البنـات 
قسـم اللغـة   / للبنات بالـدمام 
عبد اهللا حممـد  : العربية، إشراف

: هنداوي، نوقشـت بتـاريخ  
 .هـ١٤١٦

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 . اإلصدار الثالث

  .بالغة النظم يف آيات التحية .٥٤٦
o الصاملبن علي د دكتور حمم. 
o    ،دار كنوز إشـبيليا، الريـاض

وأصل الكتاب حبـث منشـور   
: مبجلة جامعة اإلمام، العدد رقم

 .هـ١٤٢٥، عام ٤٥
o موقع ملتقى التفسري.  

بالغة النظم يف القرآن الكرمي مـن   .٥٤٧
 خالل تفسري ابن عطيـة الغرنـاطي  



 

      ١٠١ 

 

تفسـري الكتـاب    يفاحملرر الوجيز "
 ."العزيز

o كرمية بوزيدي. 
o  من يلادبلوم الدراسات العحبث ،

الربـاط،  -، املغربكلية اآلداب
حممد ، و أمحد أبو زيد: إشراف

ــوان ــاريخأدي ــت بت : ، نوقش
 .م١٩٩٧

o    دليل األطروحـات والرسـائل
اجلامعية املسجلة بكليات اآلداب 

عـن  م، ١٩٩٧ملحق  ،باملغرب
موقع مركز الدراسات القرآنيـة  

) قاعدة املعلومـات القرآنيـة  (
www.quran-c.com.  

 .البالغة وإعجاز القرآن الكرمي .٥٤٨
o ن علي الرماين، علي بن عيسى ب

 .)هـ٣٨٤ت (
o حسـن علـي   : حتقيق ودراسة

بديوي، رسالة ماجستري، جامعة 
كلية اللغـة العربيـة،   / األزهر

حممد أمحد البيـومي،  : إشراف
 .م١٩٨٠: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .الغة والقرآن الكرميالب .٥٤٩
o عادل أوزدمري. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

، )أيلــول ٩(دوكــوز أيلــول 
فـارس  : إزمري، إشراف -تركيا

: حريــري، نوقشــت بتــاريخ
 .م١٩٨٤

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٢٧: ص

 .بناء اجلملة اخلربية يف القرآن الكرمي .٥٥٠
o طالب حممد إمساعيل. 
o ة دكتـوراه مـن جامعـة    رسال

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

و عبـد   ،عبد املتعال القاضـي 
: احلكيم راضي، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٨٠
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .٢٧: ص

بناء اجلملـة الطلبيـة يف السـور     .٥٥١
  .القرآنية

o بلقاسم دقة. 
o لة ماجستري، جامعة األمـري  رسا

عبد القادر للعلوم اإلسـالمية،  



 

      ١٠٢ 

 

عبـد  : كلية، إشـراف / اجلزائر
: اجلليل مرتاض، نوقشت بتاريخ

 .م٢٠٠١
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ٢٧: ص

  .بناء اجلملة الفعلية يف جزء عم .٥٥٢
o حممد حممود ضيف اهللا املقبل. 
o لريموكرسالة ماجستري، جامعة ا /

مسـري شـريف   : إشراف ،كلية
ــاريخ ــت بت ــتيتية، نوقش : س

 .م٢٠٠٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

بناء اجلملـة يف آيـات األحكـام     .٥٥٣
  .نصوص خمتارة

o إمساعيل مغمويل. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

ر للعلـوم اإلسـالمية   عبد القاد
اهللا بـو   عبـد : اجلزائر، إشراف

: ، نوقشــت بتــاريخخلخــال
 .م١٩٩٧

o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة
: املعلومـــات القرآنيـــة 

)www.quran-c.com.(  
 . البناء الصويت يف البيان القرآين  .٥٥٤
o حممد حسن شرشر. د. 
o ،ــرق ــراء الش ــاهرة،  زه الق

  .م٢٠٠٢

 . البناء الفين .٥٥٥
o أمحد عطا. 
o  ريب للطباعـة، القـاهرة،   غدار

  .م٢٠٠٧

قصة (البناء الفين يف القصة القرآنية  .٥٥٦
  .)يوسف منوذجاً

o أمحد عطا إبراهيم .د. 
o  مصر، ونشر إعالمشركة سفري ،

م، لعله الكتاب السـابق  ٢٠٠٧
  .نفسه

  .البناء الفين يف القصص القرآنية .٥٥٧
o جنم عبد الزهرة محود. 
o  بغـداد ، جامعة ماجستريرسالة /

ربيـة، نوقشـت   كلية البنات للت
 .م١٩٩٨: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث



 

      ١٠٣ 

 

بناء املعاين وعالقاا يف سـورة   .١٠
  .األعراف

o عواطف محزة خياط. 
o  رســالة دكتــوراه، جامعــة أم

قسم / كلية اللغة العربية/ القرى
حممد حممد أبو  :البالغة، إشراف

ــاريخ ــت بت ــى، نوقش : موس
 .هـ١٤٢٥

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

بناء املكـان الـدنيوي يف القـرآن     .٥٥٨
  .دراسة موضوعية فنية: الكرمي

o    ،إسراء مؤيد رشـيد التميمـي
/ رسالة علمية، جامعة املوصـل 

 /التربية للبنات كلية/ للغة العربيةا
 .بغداد

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

) الفصل والوصل(بناء نظام العطف  .٥٥٩
  من خالل جهود القدماء 

o حلسن شرباق. 
o  دبلوم الدراسات العليا من حبث

فـاس،  -املغـرب  /كلية اآلداب

عبد الوهاب التـازي  : إشراف
ــعود ــاريخس ــت بت : ، نوقش

 .م١٩٨٩
o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف

للجيوسـي،   الدراسات القرآنية
بالغة،  –القرآن : حتت موضوع

  .لعله احلسن شرباق، ٢٧: ص

بنت الشاطئ و جهودها يف التفسري  .٥٦٠
 . البياين

o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري
عبد القادر للعلوم اإلسـالمية،  

  .اجلزائر
o لس العلمي بدون ذكرها موقع ا

، وقـد رجعـت   ذكر الباحث
ألكثر من مصدر فلم أجد بقيـة  

  .بياناا

بنية اخلطاب القـرآين يف السـور    .٥٦١
 .دراسة و صفية حتليلية: املكية

o سعودي النواري. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة األمري

عبد القادر للعلوم اإلسـالمية،  
، بلقاسم ليبارير: اجلزائر، إشراف
 .م١٩٩٧: نوقشت بتاريخ

o    يف كشاف الرسـائل اجلامعيـة
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 .١٢٢: ص



 

      ١٠٤ 

 

بنية الزمن السردي يف قصة موسـى   .٥٦٢
دراسـة و صـفية   : عليه السـالم 

 .حتليلية
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
  .اجلزائر

o  لس العلمي بدونذكرها موقع ا
ومل أجد  اإلشارة السم الباحث

األمـري  ذكرها يف موقع جامعة 
   .عبد القادر للعلوم اإلسالمية

: بنية اجلملة الطلبية يف السور املدنية .٥٦٣
 .دراسة حنوية داللية

o بلقاسم دفة. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
عبد اجلليل  .د: افاجلزائر، إشر

: مرتــاض، نوقشــت بتــاريخ
 .م٢٠٠١

o   موقع اجلامعة علـى الشـبكة. 
)www.univ-

emir.dz/index.html .(  

  .البنية السردية يف القصص القرآين .٥٦٤
o طول حممد. 
o دون مكان نشر(م، ١٩٩١.(  

البنية النحوية واملفرداتية وداللتـها   .٥٦٥
دراسـة  : البالغية يف سورة األنعام

 .وصفية حتليلية
o  لة ماجستري، جامعة األمـري  رسا

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
  .اجلزائر

o   لس العلمـي وملذكرها موقع ا
يذكر املؤلف، وقد رجعـت إىل  
قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية 
 فلم أجدها، ورجعت لكشـاف 

الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  
جامعة وموقع  القرآنية للجيوسي،

 األمري عبـد القـادر للعلـوم   
اإلسالمية فلم أجـد ذكرهـا   

 .حسب ما ظهر يل

البهيج يف أساليب البيان يف القـرآن   .٥٦٦
الكرمي واحلديث الشريف ونصوص 

 .من العربية
o حممد علي أبو محدة. د. 
o دار عمــار للنشــر والتوزيــع ،

  .عمان-األردن

 . احلكيمأُسلوب  بيان .٥٦٧
o  مشس الدين أمحد بن سليمان بن

 ).هـ٩٤٠ت (كمال باشا 
o ة يف مكتبة أوقاف منه نسخة خطي

ومنـه  ] ١٠١٠٢[: بغداد برقم



 

      ١٠٥ 

 

نسخة فيلمية يف مركز البحـث  
العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 

 )٦٣(مبكة املكرمة رقم الفـن  
، تفسري وعلـوم القـرآن  ، جمامع
 .بالغة

o  معجم مصنفات القرآن الكـرمي، 
١/١٥١.  

قل يا أيها "بيان اإلعجاز يف سورة   .٥٦٨
 ."الكافرون

o  بن علي بن ناصر بن عبد السيد
أيب املكارم اخلوارزمي املطـرزي  

 .)هـ٦١٠ ت(
o محد بـن ناصـر   : طبع بتحقيق

ــدخيل ــق، ،ال ــاض احملق  ،الري
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢

 . بيان إعجاز القرآن .٥٦٩
o   أبو سليمان محد بن حممد بـن

 ). ه٣٨٨ت(إبراهيم اخلطايب 
o    طبع ضمن ثـالث رسـائل يف

إعجاز القرآن يف سلسلة ذخائر 
 .رفالعرب، طبع دار املعا

البيان العريب بني الفكـر اهليلـيين    .٥٧٠
الربهان يف (منوذج : وإعجاز القرآن

  .)وجود البيان
o عبد احلميد سبحان. 

o     رسالة دكتـوراه، مـن كليـة
فـاس،   -ظهر املهـراز  ،اآلداب
حممد املفضـل محـاد،   : إشراف

 .م٢٠٠٢: نوقشت بتاريخ
o   موقع مركز الدراسات القرآنيـة

www.quran-c.com  

 .القرآن البيان عن إعجاز .٥٧١
o   عبد اهللا أبو حممد بن أيب زيـد .

عبـد الـرمحن   : واسم أيب زيد
 .نفزي

o  الديباج املذهب يف معرفة أعيان
: ص/ ١ج (، علمــاء املــذهب

٧٧.(  

البيان عند الشـهاب اخلفـاجي يف    .٥٧٢
عنايـة القاضـي وكفايـة    ": كتابه

 ."الراضي
o فريد حممد بدوي النكالوي. 
o ــ ــاهرة ةمطبع ــة، الق  ،األمان

  .م١٩٨٤-م١٩٨١

 . البيان يف إعجاز القرآن .٥٧٣
o   أبو سليمان محد بن حممد بـن

 ). ه٣٨٨ت(إبراهيم اخلطايب 
o عبد العليم، . د: مطبوع بتحقيق

  .م١٩٥٣-هـ١٣٧٢

 .البيان يف إعجاز القرآن .٥٧٤



 

      ١٠٦ 

 

o صالح عبد الفتاح اخلالدي. د. 
o عمـان، ط -دار عمار، األردن :

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ٣

سـورة   وإعـراب تفسري  يفالبيان  .٥٧٥
  .األنعام

o حممد حسني سالمة. د. 
o  القـاهرة،  دار اآلفاق العربيـة ،

 .م٢٠٠٨

البيان يف دفع التعارض املتوهم بـني   .٥٧٦
 .آيات القرآن

o  حممد أبو النور احلديدي. د. 
o  ،م١٩٨١مطبعة األمانة، القاهرة. 

دراسة لغوية : البيان يف روائع القرآن .٥٧٧
 .وأسلوبية للنص القرآين

o متام حسان. د. 
o   ،ــاهرة ــب، الق ــامل الكت ع

 .هـ١٤٢٠

 . البيان يف ضوء أساليب القرآن .٥٧٨
o عبد الفتاح الشني. د. 
o  ،م١٩٧٧دار املعارف، القاهرة.  

 . البيان القرآين .٥٧٩
o حممد رجب البيومي. د. 
o جممــع البحــوث اإلســالمية ،

ـ ١٣٩١القاهرة،  الـدار   .هـ

ــة، ــرية اللبناني ــاهرة،  املص الق
 .م٢٠٠١

 .البيان القرآين عند اجلاحظ .٥٨٠
o  هاشم حممد هاشم. 
o  وهبة للطباعـة والنشـر   مكتبة

 .م١٩٩٤والتوزيع، القاهرة، 

 . البيان القرآين عند الرماين واخلطايب .٥٨١
o بريقع حسني حممود أسامة. 
o ــتري ــالة ماجس ــة  ،رس اجلامع

حممد بركات : األردنية، إشراف
: ، نوقشت بتاريخمحدي أبو علي

 .م١٩٩٥
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

 .صصي يف القرآن الكرميالبيان الق .٥٨٢
o عوضني حممد إمساعيل إبراهيم. 
o دار األصــالة للثقافــة والنشــر 

-هـ١٤١٠ ،الرياضواإلعالم، 
  م ١٩٩٠

  .البيان لنظم القرآن .٥٨٣
o    ،حيىي بن احلسني بـن القاسـم

 .)هـ١٠٩٩(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 صـنعاء، -اجلامع الكبري، اليمن
 .]١٥٩٣[: برقم



 

      ١٠٧ 

 

o  عن مركز خزانة التراث الصادرة
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  . اإلسالمية

الربع : بيان النظم يف القرآن الكرمي .٥٨٤
  .الثالث

o حممد فاروق الزين. 
o   الفكر املعاصر، دار عالء الـدين

  .٢: دمشق، ط

عظمـة  : بيانات املعجـزة اخلالـدة   .٥٨٥
 . معجزات القرآن

o حسن ضياء الدين عتر. 
o ــر ــب، ط ،دار النص ، ١: حل

  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥

  .ري الفكر الديين يف البالغة العربيةتأث .٥٨٦
o مهدي صاحل السامرائي. 
o  ،دار عمــار للنشــر والتوزيــع

  .م٢٠٠٨، عمان-األردن

تأثري القرآن الكـرمي يف كتابـات    .٥٨٧
 .املفكرين املغاربة

o عبد السالم بنهروال. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة حممـد

/ اجلديدة اآلداب كلية/ اخلامس
قسم الدراسـات اإلسـالمية،   

إدريــس نقــوري،  :إشــراف
 .م١٩٩٢: سجلت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

  .التأكيد يف القرآن الكرمي .٥٨٨
o فخر صاحل سليمان قدارة. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

طه : كلية اللغة العربية، إشراف
يوجد منها نسـخة   حممد الزيين،

حمفوظة يف مركز صاحل عبد اهللا 
قسم / كامل لالقتصاد اإلسالمي

جامعة / الرسائل اجلامعية العلمية
 ١/١٦٨/٦[: األزهر، فيلم رقم

)٣[(. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

الرسائل كشاف  .اإلصدار الثالث
 امعية يف الدراسات القرآنيـة اجل

: للجيوسي، حتـت موضـوع  
  .٢٧: بالغة، ص –القرآن 

 .تأمالت بالغية يف اآليات القرآنية .٥٨٩
o فوزي بن حممود القوين. 
o ــة،   م ــتان املعرف ــة بس كتب

 .اإلسكندرية



 

      ١٠٨ 

 

تأمالت حـول وسـائل اإلدراك يف    .٥٩٠
 . القرآن الكرمي

o حممد الشرقاوي. 
o دار عــامل الكتــب، الريــاض، 

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

تأمالت يف إعجاز الرسم القـرآين   .٥٩١
 . وإعجاز التالوة والبيان

o حممد مشلول. 
o ،هـ١٤٢٠ ،أبو ظيب املؤلف- 

 م ٢٠٠٠

  .تأمالت يف سورة آل عمران .٥٩٢
o حسن حممد باجودة. 
o ـ ١٤١٣ ،دار البالد، جدة -هـ

  .م١٩٩٢

 .تأمالت يف سورة األحزاب .٥٩٣
o حسن حممد باجودة. 
o مكة املكرمة ،نادي مكة الثقايف، 

  .هـ١٤٠٣

 . الت يف سورة اإلسراءتأم .٥٩٤
o حسن حممد باجودة. 
o    دار االعتصام للطبـع والنشـر

  .والتوزيع، القاهرة

 . تأمالت يف سورة األعراف .٥٩٥
o حسن حممد باجودة. 
o هـ ١٤١٥القاهرة،  ،مصر ةمكتب  

  .تأمالت يف سورة األنعام .٥٩٦
o حسن حممد باجودة. 
o  ــر ــة مص ــاهرة ،مكتب  ،الق

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

  .تأمالت يف سورة األنفال .٥٩٧
o حممد باجودة حسن. 
o  ــاهرة ــر، الق ــة مص  ،مكتب

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥

 .تأمالت يف سورة البقرة .٥٩٨
o  حسن حممد باجودة. 
o مصر، مكـة املكرمـة   ةمكتب، 

  .هـ١٤١٠

 . تأمالت يف سورة احلاقة .٥٩٩
o حسن حممد باجودة. 
o    دار بوسالمة للطباعـة والنشـر

  .هـ١٩٨٢ ،تونس ،والتوزيع

  .تأمالت يف سورة الرعد .٦٠٠
o حسن حممد باجودة. 
o اهرةالق.  

  .تأمالت يف سورة الفاحتة .٦٠١
o حسن حممد باجودة. 
o ــاهرة ــام، القـ  ،دار االعتصـ

رابطـة   .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩
العامل اإلسالمي، سلسلة دعـوة  

  .احلق



 

      ١٠٩ 

 

 . تأمالت يف سورة الفرقان .٦٠٢
o حسن حممد باجودة. 
o مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم ،

ـ ١٤١٤مكة املكرمـة،   -هـ
  .م١٩٩٣

 . تأمالت يف سورة العاديات .٦٠٣
o باجودة حسن حممد. 
o ،ــف ــة  املؤل ــة املكرم  ،مك

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣

  .تأمالت يف سورة املائدة .٦٠٤
o حسن حممد باجودة. 
o مكة املكرمة ،نادي مكة األديب، 

  .هـ١٤١٤

 . تأمالت يف سورة حممد .٦٠٥
o حسن حممد باجودة. 
o  ،مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم

ـ ١٤١٣ ،مكة املكرمـة  -هـ
 .م١٩٩٣

  .تأمالت يف سوره مرمي .٦٠٦
o حسن حممد باجودة. 
o م١٩٧٨ ،ار االعتصام، القاهرةد.  

 . تأمالت يف سورة النازعات .٦٠٧
o حسن حممد باجودة. 
o  شركه مكة للطباعة والنشر، مكة

  .هـ١٤١١ ،املكرمة

  .النساء ةتأمالت يف سور .٦٠٨
o حسن حممد باجودة. 
o ــاوين ــاد التع ــة  ،دار االحت مك

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ ،املكرمة

 . قلب القرآن: تأمالت يف سورة يس .٦٠٩
o حسن حممد باجودة. 
o ،ــف ــة  املؤل ــة املكرم  ،مك

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢

 . تأويل مشكل القرآن .٦١٠
o   أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بـن

 ).هـ٢٧٦ت (قتيبة الدّينوري 
o دار ، محد صـقر أالسيد : حققه

 القـاهرة،  ،العربيةالكتب  إحياء
ضمن  شواخ يف م، صنفه١٩٥٤

 .كتب إعجاز القرآن وبالغته
o  معجم مصنفات القرآن الكـرمي، 

١/١٥٣.  

صري الرمحن وتيسري املنان ببعض ما تب .٦١١
 .نآيشري إىل إعجاز القر

o    علي بن أمحد بن علـي، أبـو
احلسن عالء الـدين املَهـائمي   

 .)هـ٨٣٥ت (الصويف اهلندي 
o فهرسـت مصـنفات    ،مطبوع

: ، صتفسري القـرآن الكـرمي  
 ،معجــم املفســرين  .١٤٢

١/٣٥٣.  



 

      ١١٠ 

 

تبصري الرمحن وتيسري املنان ببعض ما  .٦١٢
 .نآريشري إىل إعجاز الق

o  علي بن أمحد بن علي زين الدين
 .)هـ٧١٠ت (احلنبلي األموي 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
) ٢٦٨[(: متحف كابل بـرقم 

ونسخة  ،)٤١٦(مج  ٢ –] ١٢
) لوث(أخرى يف املكتب اهلندي 

)] ٩٧(B2 29[ ٢١-٢٠برقم 
هــــ، ١٠ق  –و  ٦٩٠ –

ونسخة أخرى يف مكتبة دامـاد  
إبراهيم باشـا بتركيـا رقـم    

]١١٤[. 
o علوم القرآن( ،الفهرس الشامل(، 

٣٥٢/ ١. 

التبيان يف علم البيان املطلـع علـى    .٦١٣
 .إعجاز القرآن

o    عبد الواحد بن عبـد الكـرمي
 .)هـ٦٥١ت (الزملكاين 

o د و ،أمحد مطلـوب . د: حققه. 
خدجية احلديثي، مكتبة العـاين  

  .م١٩٦٤-هـ١٣٨٣ ،بغداد

حماضـرات  : التبيان يف علوم القرآن .٦١٤
ن تبحث عن نزولـه  يف علوم القرآ

وتدوينه ومجعـه وإعجـازه وعـن    
مع رد شـبهات   التفسري واملفسرين

املستشرقني بأسلوب جيمع بني اجلدة 
  .والتحقيق

o علي الصابوين حممد. 
o  ــق ــزايل، دمش ــة الغ  ،مكتب

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١

دراسـة يف  : تثوير القول بالصـرفة  .٦١٥
 . إعجاز القرآن الكرمي

o حممود توفيق حممد سعد. 
o لقاهرةمكتبة وهبة، ا. 

 .حتت راية القرآن .٦١٦
o  مصطفى صادق الرافعي. 
o  القـاهرة،  دار الكتاب العـريب ،

 .م٢٠٠٥

 . التحدي يف آيات اإلعجاز .٦١٧
o قحطان عبد الرمحن الدوري. د. 
o  دار البشـري  .مؤسسة الرسـالة ،

، ١: بريوت، ط ،الشركة املتحدة
  .هـ١٤١٧

التحذير يف القرآن الكرمي دراسة يف  .٦١٨
  .مستويات اللغة

o  جاسـم املـوىل    عالء نـاجي
 .املوسوي

o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /
 .بابل، التربية كلية/ اللغة العربية



 

      ١١١ 

 

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

حترير التحبري يف صناعه الشعر والنثر  .٦١٩
 .وبيان إعجاز القرآن

o صبع، عبد العظيم بن ابن أيب اإل
 .عبد الواحد بن ظافر

o حنفي حممـد شـرف،   : حققه
ــؤون   ــى للش ــس األعل ال

 -هـ١٣٨٣القاهرة، اإلسالمية، 
  .م١٩٦٣

 .التحرير والتنوير .٦٢٠
o الشيخ حممد الطاهر بن عاشور. 
o دون تاريخ ،تونس ،دار سحنون.  

يف كشف غـوامض  : شرافحتفة األ .٦٢١
 .الكشاف

o   حيىي بن قاسم العلوي الفاضـل
 .)هـ٧٥٠ت (اليمين 

o  ـ : ثحقق اجلزء األول منه الباح
 ،إبراهيم عبد احلميد السيد التلب

يف رسالة دكتـوراه، جامعـة   
كلية اللغـة العربيـة،   / األزهر

علي البدري حسـني،  : إشراف
ــاريخ ــت بت م، ١٩٨١: نوقش
: الباحـث  وحقق اجلزء الثـاين 

 ،عبداهللا حممد سليمان هنـداويي 

يف رسالة دكتـوراه، جامعـة   
كلية اللغـة العربيـة،   / األزهر

الـذهيب،  حممد جالل : إشراف
ــاريخ ــت بت م، ١٩٨٣: نوقش

: وحقق اجلزء الثالث الباحـث 
 ،مصطفى السيد مصطفى جـرب 

يف رسالة دكتوراه من اجلامعـة  
ويوجد من اجلزء الثـاين   ،نفسها

والثالث نسخة حمفوظة يف مركز 
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o ات الرسائل اجلامعية قاعدة معلوم
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

 .حتقيق أن القرآن معجز .٦٢٢
o  مل يذكر له مؤلف. 
o     منه نسـخة خطيـة يف مكتبـة

: الدراسات العليا يف بغداد، برقم
]١١٧٤/٢) ٤٢٦[( ٨٥[. 
o علوم القرآن( ،الفهرس الشامل(، 

٢/٩١٢. 

ويب يف تفسري القـرآن  التحليل األسل .٦٢٣
ــاف  ــاب الكش ــالل كت ــن خ م

 . للزخمشري



 

      ١١٢ 

 

o عياض حممد لبيب. 
o جامعة القاضي ،رسالة ماجستري /

ــة اآلداب ــم األدب، / كلي قس
عـز الـدين الـذهيب    : إشراف

 .م١٩٩٥: سجلت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .الثالث اإلصدار

: حتليل اخلطاب عنـد الزخمشـري   .٦٢٤
  .مباحثه اللغوية وآلياته التأويلية

o حممد الفران. 
o    كليـة  رسالة دكتـوراه، مـن

ــرب ،اآلداب ــة-املغ ، احملمدي
، نوقشت أمحد شحالن: إشراف
 .م١٩٩٦: بتاريخ

o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة
 :httpاملعلومــات القرآنيــة 

/www.quran-c.com   

القصصي يف القـرآن   حتليل اخلطاب .٦٢٥
  .الكرمي سورة القصص أمنوذجاً

o سليمة مدلفاف. 
o اجلزائر رسالة ماجستري، جامعة ،

ــراف ــي: إش ــر مجع ، األخض
 .م١٩٩٧: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  . الدراسات القرآنية للجيوسي

مفهومه وموقف املفسـرين  : التخيل .٦٢٦
 . وحمدثني ىقدام

o مصطفى إبراهيم املنشي. د. 
o هـ١٤٢٢ار الرازي، عمان، د.  

: التخييل عند عبد القاهر اجلرجـاين  .٦٢٧
   .مصادره وصوره

o إبراهيم حممد سامل العمري. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة الريموك

حممود درابسة، نوقشت : إشراف
 .م٢٠٠٢: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 ،بالغة –القرآن : حتت موضوع
  .٢٨: ص

التذكري وأثره البالغي يف السـياق   .٦٢٨
  .القرآين

o حممد السيد موسى. 
o  رسالة علمية، نوقشت بتـاريخ :

هكذا ذكـره  ، م، مصر٢٠٠٠
 مقتصراً علـى هـذه  اجليوسي 

البيانات يف الرسائل اجلامعية يف 
، ٣١: الدراسات القرآنيـة ص 

وهناك رسالة ماجستري، للباحث 
حممد السيد عبد الرازق موسـى  



 

      ١١٣ 

 

نكري وأثره البالغي يف الت" بعنوان 
مـن جامعـة   " السياق القرآين 

اآلداب، فرمبا يكون  كلية/ طنطا
  . هناك وهم وتصحيف

التذييل يف القرآن الكـرمي دراسـة    .٦٢٩
  .بالغية

o سامل أمحد سند يوسف املتيويت. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .كليةاآلداب/ اللغة العربية
o ناوين الرسـائل واألطـاريح   ع

اللغة / معة املوصلجا(اجلامعية، 
  ).العربية

دراسة حتليلية : ترابط الشكل واملعىن .٦٣٠
لبعض سور خمتـارة مـن القـرآن    

  .الكرمي
o نورة مسعود صاحل باحلارث. 
o  رسالة ماجستري، من كلية اآلداب

الرئاسة العامـة  / للبنات بالدمام
قسـم اللغـة    /لتعليم البنـات 

حممد سعيد : اإلجنليزية، إشراف
شـت  عبد الوهاب جنـم، نوق 

 .هـ١٤١٥: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

الترتيب والبيان عـن تفصـيل آي    .٦٣١
  .القرآن

o حممد زكي صاحل. 
o   مكتبة ومطبعة مصطفى البـايب

ـ ١٣٧٦، لقـاهرة  ااحلليب -هـ
  .م١٩٥٧

ليب ترجيح أساليب القرآن على أسا .٦٣٢
 .اليونان

o ابن الوزير اليماين. 
o ،وال تاريخ له،  مطبوع يف القاهرة

 ،معجم مصنفات القرآن الكرمي
سـعيد  .د: ، وقد حققه١/١٥٤

  .األفندي الغامدي

التركيب االسـتثنائي يف القـرآن    .٦٣٣
  .دراسة حنوية بالغية: الكرمي

o ربيعة الكعيب. 
o ،بـريوت  دار الغرب اإلسالمي، 

 وهو يف األصل رسالة، م١٩٩٣
كليـة   /تونسماجستري، جامعة 

صالح الـدين  : اآلداب، إشراف
: الشريف، نوقشـت بتـاريخ  

 .م١٩٨٩
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث



 

      ١١٤ 

 

تشبيهات القرآن الكرمي يف املوروث  .٦٣٤
  البالغي والنقدي 

o إبراهيم حممد أبوعلوش. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة الريموك

يوسف بكار، نوقشت : إشراف
 .م٢٠٠٣: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

التشبيهات القرآنية عند ابن ناقيـا   .٦٣٥
 . دراسة حتليلية: البغدادي

o بلقيس حممد بن الطيب إدريس. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

التربية للبنات  كلية/ لتعليم البنات
قسـم اللغـة العربيـة،     /جبدة

مصـطفى الصـاوي   : إشراف
ــاريخ : اجلــويين، نوقشــت بت

 .هـ١٤٠٧
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

 .قرآنية والبيئة العربيةالتشبيهات ال .٦٣٦
o  واجدة جميد عبد اهللا األطرقجي. 

o بغـداد ، الثقافة والفنون ةوزار، 
  . م١٩٧٨

التشبيهات القرآنية ومدى تأثريها يف  .٦٣٧
 . النفوس

o دخيل اهللا ضيف اهللا الرحيلي. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

/ كلية اللغة العربيـة / اإلسالمية
علـي  : قسم البالغة، إشـراف 

ــاريخ البــدري، نوقشــت : بت
 .هـ١٤٠٧

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .التشبيه بني علمي الكالم والبالغة .٦٣٨
o حممود شريف اخلياط. 
o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /

قسم اللغة العربية / اآلداب كلية
ــاريخ ــت بت ــا، نوقش وآدا :

 .م١٩٦٦
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 الدراسات القرآنية للجيوسـي، 
  .٢٨: ص

  .التشبيه التمثيلي يف القرآن الكرمي .٦٣٩
o حسني عبد الباري رمضان. 



 

      ١١٥ 

 

o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /
قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

النعمان عبـد  : وآداا، إشراف
: املتعال القاضي، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٨٠
o  معلومات الرسائل اجلامعية قاعدة

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

دراسـة  : صوره وألفاظـه : التشبيه .٦٤٠
  .تطبيقية يف القرآن الكرمي

o أمحد لزهري بلخضر. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

خالد أمحـد  : األردنية، إشراف
عمار عمـوش،   أبو جندي، و

 .م١٩92: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .٢٨: ص

دراسة يف : التشبيه يف القرآن الكرمي  .٦٤١
هــ  ١٦أقوال املفسرين يف القرن 

  .دراسة حتليلية
o ياسر حممد عطار عمار. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
السـودان،   /كلية القرآن الكرمي

عبد اهللا برمية، نوقشت : افإشر
 .م١٩٩٥: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٠: ص

التشبيه يف القرون األربعة اهلجريـة   .٦٤٢
 .وأثر القرآن وعلم الكالم فيه

o حممود شريف اخلياط. 
o    ،أطروحة من جامعـة القـاهرة

 .م١٩٦٦: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

راسات القرآنية للجيوسـي،  الد
  .٢٨: ص

التشبيه القرآين وأثره يف الصـورة   .٦٤٣
 . الفنية القرآنية

o أنور بدر الدين. 
o رسالة ماجستري، جامعة دمشق /

قسم اللغة العربية / كلية اآلداب
ــاريخ ــت بت ــا، نوقش وآدا :

١٩٧٩. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
ات اإلسالمية، للبحوث والدراس

  .اإلصدار الثالث

: التشكيل التكراري يف السور املكية .٦٤٤
  أُسلوبية  دراسة



 

      ١١٦ 

 

o كرمي أمحد أبو مسهدانة. 
o   ،رسالة ماجستري، جامعة مؤتـة

 .م٢٠٠٣: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

ير أعمال املؤمنني والكـافرين  تصو .٦٤٥
وصفام من خالل التشبيه املركب 

 .يف القرآن الكرمي
o     سيد حممد محلة احلـاج أمحـد

 .املوريتاين
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

 ،القـاهرة  كلية اللغة العربيـة، 
حممد جالل الـذهيب،  : إشراف

م، يوجد ١٩٨٢: نوقشت بتاريخ
منها نسخة حمفوظة يف مركـز  

د اهللا كامل لالقتصـاد  صاحل عب
قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي

جامعة األزهـر، فـيلم    ،العلمية
 .)]١( ١/١٢٦/٢[: رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

التصوير بالكلمات مشروع دراسة  .٦٤٦
 . للصورة الفنية يف القرآن

o ناديا سلطان. 
o ،م١٩٩٧ ،دمشق أشبيلية.  

التصوير البياين يف آيـات األمـن    .٦٤٧
 .واخلوف

o زينب عبد اللطيف كردي. 
o وأصل الكتاب رسالة ، دار غراس

ماجستري، جامعة اإلمام حممد بن 
كليـة اللغـة   / سعود اإلسالمية

 .قسم البالغة والنقد/ العربية
o   قاعدة بيانات الرسائل العلميـة

منذ إنشـائها   املسجلة يف الكلية
حىت  ،م١٩٥٣-هـ١٣٧٤عام 

موقــع  .م٢٠٠٧-هـــ١٤٢٨
  .الرباط-املغرب ،امللحق الثقايف

التصوير البيـاين يف آيـات اليـوم     .٦٤٨
 .اآلخر

o  إبراهيم حسن أمحد حسن. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة األزهر

  .م١٩٩٢القاهرة، 

التصوير البياين يف حديث القـرآن   .٦٤٩
  .عن القرآن

o رعماعبد العزيز صاحل ال. د. 
o  ذكره املؤلف يف سريته الذاتية يف

اخلصائص املوضوعية "آخر كتابه 



 

      ١١٧ 

 

واألسلوبية يف حديث القرآن عن 
  ."القرآن

 .التصوير البياين يف سورة الشعراء .٦٥٠
o    رسالة ماجستري، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
  .اجلزائر

o   لس العلمـي وملذكرها موقع ا
 يذكر املؤلف، وقد رجعـت إىل 

قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية 
فلم أجدها، ورجعت لكشـاف  
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  

جامعة  وموقع القرآنية للجيوسي،
األمري عبـد القـادر للعلـوم    
اإلسالمية فلم أجـد ذكرهـا   

 .حسب ما ظهر يل

التصوير البياين للمـرأة يف القـرآن    .٦٥١
 . الكرمي

o آمنة علي عثمان. 
o األزهر رسالة دكتوراه، جامعة /

كليــة الدراســات اإلســالمية 
 .م١٩٩٢القاهرة، /بنات والعربية

 . التصوير اجلمايل يف القرآن الكرمي .٦٥٢
o عيد سعد يونس. د. 
o ١: امل الكتب، القـاهرة، ط ع، 

حاز الكتـاب علـى   ، م٢٠٠٦
جائزة جممع اللغـة العربيـة يف   

ية املسابقة الكربى للبحوث القرآن
 .م٢٠٠٥لعام 

 . قرآن الكرميالتصوير الساخر يف ال .٦٥٣
o عبد احلليم حفين. 
o   اهليئة املصرية العامـة للكتـاب ،

  .م١٩٩٢ ،القاهرة

دراسة : التصوير الفين يف سورة طه .٦٥٤
  .أدبية فنية

o حممد بن حممد حزام. 
o   رسالة ماجستري، جامعة القـرآن

كليـة  / الكرمي والعلوم اإلسالمية
السودان، نوقشت  /القرآن الكرمي

 .م٢٠٠١: بتاريخ
o  اجلامعيـة يف   كشاف الرسـائل

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٠: ص

  .التصوير الفين يف سورة مرمي .٦٥٥
o مسية سعد حممد. 
o القـرآن   رسالة ماجستري، جامعة

 /الكــرمي والعلــوم اإلســالمية
 .السودان

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  . الدراسات القرآنية للجيوسي

 . التصوير الفين يف القرآن الكرمي .٦٥٦
o سيد قطب. 
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o ٧: ، ط، السعوديةوقدار الشر ،
  .م١٩٨٢

: التصوير الفين يف القرآن الكـرمي   .٦٥٧
  .دراسة حتليلية

o جبري صاحل محادي. 
o   مؤسسة املختار للنشر والتوزيـع

ــاهرة م، ٢٠٠٧، ١: ، طالقـ
الكتاب يف األصل جـزء مـن   
متطلبات درجة الـدكتوراه يف  

 .اللغة العربية وآداا
o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة

 لقرآنيةاملعلومات ا
 )www.quran-c.com.(  
التصوير الفين لشخصـييت املـؤمن    .٦٥٨

  .والكافر يف القرآن الكرمي
o عبد الرحيم حسن حممد سليمان. 
o  رسالة علمية، من جامعة السابع

 .بريلأمن 
o    فهرس أطروحـات البحـوث

العلمية العالية والدقيقـة علـى   
صعيد اجلامعات الليبية، موقـع  

 .اهليئة الوطنية للبحث العلمي

 .تصوير القرآن جلوانب اجلهاد .٦٥٩
o  إبراهيم الدسوقي مخيس. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر/ 

  .م١٩٧٤القاهرة، 

ــال  .٦٦٠ ــة يف األمث ــوير والرمزي التص
  .القرآنية

o ضياء الدين اجلماس. 
o ــرة ــريوت ،دار اهلجـ ، بـ

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

التضاد يف القرآن الكرمي بني النظرية  .٦٦١
  .والتطبيق

o نور الدين املنجد حممد. 
o  سـوريا دار الفكر املعاصـر ،-

  .م٢٠٠٧، دمشق

تضمن اجلملة غري الشرطية معـىن   .٦٦٢
  .الشرط يف القرآن الكرمي

o أسيل متعب مطرود. 
o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد /

 .التربية للبنات كلية
o ية قاعدة معلومات الرسائل اجلامع

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

التضمني بني حروف اجلر يف القرآن  .٦٦٣
  .الكرمي

o خليل إمساعيل العاين. 
o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد /

قسم اللغة العربية، / اآلداب كلية
 .م١٩٦٨: نوقشت بتاريخ



 

      ١١٩ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
 عن مركز امللك فيصلالصادرة 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  . اإلصدار الثالث

دراسـة  : التضمني يف القرآن الكرمي .٦٦٤
  .تطبيقية

o  أحــالم حممــد عبــد الكــرمي
 .الصمادي

o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس
فضل حسـن  : األردنية، إشراف

ــاريخ ــت بت ــاس، نوقش : عب
 .م٢٠٠٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ز امللك فيصل الصادرة عن مرك

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

التطبيقات البالغيـة علـى الـنص     .٦٦٥
القرآين إىل حـدود ايـة القـرن    

  .اخلامس اهلجري
o أمحد الوازي. 
o  حبث دبلوم الدراسات العايل، من

: ، إشرافكلية اآلداب مراكش
: ، نوقشت بتاريخعباس إرحيلة

 .م١٩٩٥

o    دليل األطروحـات والرسـائل
اجلامعية املسجلة بكليات اآلداب 

   .م١٩٩٤-م١٩٦١ ،باملغرب

تطور البالغة العربية يف ضوء تفسري  .٦٦٦
 منذ البعثة احملمديـة  ينالشاهد القرآ

  .القرن اهلجري اخلامس إىل اية
o أمحد الوازي. 
o  حبث دبلوم الدراسات العايل، من

: ، إشرافمراكش /كلية اآلداب
: ، نوقشت بتاريخعباس إرحيلة

 .م١٩٩٩
o    دليل األطروحـات والرسـائل

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

م، عن موقـع  ٢٠٠٣ –م١٩٩٨
مركز الدراسات القرآنية قاعدة 
ــة  ــات القرآنيــ املعلومــ

)www.quran-c.com(.  

تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها  .٦٦٧
 .يف البالغة العربية

o عمر حويش. د. 
o    ،ــراق ــة، الع ــة األم مطبع

م، وأصـل  ١٩٧٢-هـ١٣٩٢
الكتاب رسالة دكتـوراه، مـن   

كليـةاآلداب،  / جامعة القاهرة



 

      ١٢٠ 

 

ســهري القلمــاوي، : إشــراف
 .م١٩٧٦: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

التطور الداليل لأللفـاظ يف الـنص    .٦٦٨
  .راسة بالغيةد: القرآين

o جنان منصور كاظم اجلبوري. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

/ تربية /بغداد كلية/ اللغة العربية
 .ابن رشد

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

التطور الداليل أللفاظ القرآن الكرمي  .٦٦٩
وصلته باإلعجاز دراسـة دالليـة   

  .مقارنة
o حيىي جنار. 
o   رسالة ماجستري، جامعة حممـد

/ وجـدة  /كلية اآلداب/ األول
قسم الدراسـات اإلسـالمية،   

رشيد بلحبيب، نوقشت : إشراف
 .م١٩٩٩: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

تطور نظرية اإلعجاز حـىت عبـد    .٦٧٠
  .رجاينالقاهر اجل

o السعدية عزيزي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة حممـد

قسـم  / اآلداب كليـة / اخلامس
-املغـرب / اللغة العربية وآداا

جعفر الكتاين، : الرباط، إشراف
 .م١٩٨٩: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .١٠: للجيوسي، ص

التعابري القرآنية والبيئة العربيـة يف   .٦٧١
 .مشاهد القيامة

o ابتسام مرهون الصفار. د. 
o ١: ط ،مطبعة اآلداب، النجف ،

وأصل الرسالة رسالة  ،م١٣٨٧
قسـم  / ماجستري، جامعة بغداد

كليـة اآلداب،  / اللغة العربيـة 
  .م١٩٦٦: نوقشت بتاريخ

 .التعبري الفين يف القرآن .٦٧٢
o بكري شيخ أمني. د. 



 

      ١٢١ 

 

o ،ــروق ــريوت دار الشـ  ،بـ
  .م١٩٧٩ – هـ١٣٩٩

 .التعبري القرآين .٦٧٣
o صاحل السامرائي فاضل.د. 
o ،دار عمــار للنشــر والتوزيــع 

  .عمان-األردن

 التعبري القرآين والداللة النفسية  .٦٧٤
o حممد عبد اهللا طلب اجليوسي. د. 
o ة، دار الغوثاين للدراسات القرآني

وأصل ، م٢٠٠٢دمشق، -سوريا
الكتاب رسالة دكتـوراه، مـن   

ماليزيا،  ،اجلامعة اإلسالمية العاملية
عبد القـاهر العـاين،   : إشراف

 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

، الدراسات القرآنية لنفس املؤلف
 .١٠: ص

التعبري اللغوي يف أمثـال القـرآن    .٦٧٥
 .الكرمي

o مصطفى حممود السيد حسن. د. 
o  طبعة املكتب اجلامعي احلـديث ،

والكتاب ، م٢٠٠١اإلسكندرية، 
أصله رسالة دكتـوراه جامعـة   

قسم / كليةاآلداب/ اإلسكندرية
اللغة العربية واللغات الشـرقية  

 .حسن عون: وآداا، إشراف

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 للبحوث والدراسات اإلسالمية،

  .اإلصدار الثالث

تعاقب الذكر واحلـذف يف آيـات    .٦٧٦
 . القرآن الكرمي

o فاطمة فضل حممود السعدي. 
o رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية /

كلية اللغـة العربيـة وآداـا،    
جعفر نايف عبابنـة،  : إشراف

 .م١٩٩٨: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
والدراسات اإلسالمية، للبحوث 

 .اإلصدار الثالث

  .التعقيب وأثره يف ااز القرآين .٦٧٧
o عكاب طرموز علي. 
o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد /

 .التربية للبنات كلية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

  .القرآن الكرميالتغاير السياقي يف  .٦٧٨
o حازم ذنون إمساعيل السبعاوي. 



 

      ١٢٢ 

 

o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /
 .اآلداب كلية/ اللغة العربية

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

 .تفسري أبدع البيان .٦٧٩
o  تلوويالبدر الدين. 
o ــة ــر التركي ــل للنش ، دار الني

  .سطنبولإ

حتقيـق   :تفسري ابن كمـال باشـا   .٦٨٠
ودراسة املسائل البالغية يف الربـع  
الثالث من سورة مـرمي إىل آخـر   

 .سورة النور
o   عبد احلافظ حممد عبد احلـافظ

 .حامد
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

ة قسم الرسائل اجلامعي/ اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

وابن كمـال  ، اإلصدار الثالث

ت ( أمحد بن سليمان: باشا هو
   .)هـ٩٤٠

حتقيـق  : تفسري ابن كمـال باشـا   .٦٨١
 .ودراسة البحث البالغي

o لطفي السيد صاحل قنديل. 
o جامعة األزهـر رسالة علمية ، /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

حتقيـق  : تفسري ابن كمـال باشـا   .٦٨٢
ودراسة املسائل البالغية مـن أول  
سورة الفرقـان إىل آخـر سـورة    

  الصافات
o حممد سيد سلطان عبد الرحيم. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

 قسم الرسائل اجلامعية/ اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية



 

      ١٢٣ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

حتقيـق  : تفسري ابن كمـال باشـا   .٦٨٣
ودراسة املسائل البالغية يف الربـع  
الثاين من أول سورة األعـراف إىل  

  .آخر سورة الكهف
o حممد علي هريدي الصعيدي. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .الثالثاإلصدار 

  .التفسري األديب لسورة الرعد .٦٨٤
o كامل السالمة الدقس. 
o دار الشروق، جدة.  

  .التفسري األديب لسورة لقمان .٦٨٥
o كامل السالمة الدقس. 
o دار الشروق، جدة.  

  .التفسري األديب للقرآن الكرمي .٦٨٦

o العريب بوسلهام. 
o  ــاهرة ــوزلر، الق ــركة س  ،ش

  .م٢٠٠٦

التفسري األديب املعاصـر للقـرآن    .٦٨٧
  .الكرمي

o راهيم عقلحسن إب. 
o  ،رسالة دكتوراه، جامعة األزهر

 .م١٩٨٦: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .٢١٩: ص

 . تفسري أسرار القرآن .٦٨٨
o الشيخ عبد العزيز جاويش. 
o تركيا ،مطبعة اهلداية اإلسالمية-

 .هـ١٣٣١اآلستانة، 

التفســري البالغــي لالســتفهام يف  .٦٨٩
 .مالقرآن احلكي

o عبد العظيم إبراهيم املطعين. د. 
o ــة ــة التوفيقي ــاهرة،  ،املكتب الق

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩

  .التفسري البالغي امليسر .٦٩٠
o عبد القادر حسني. د. 
o القاهرة-، مصردار غريب.  

التفسري البياين للتراكيب القرآنيـة   .٦٩١
  .ذوات الدالالت االحتمالية



 

      ١٢٤ 

 

o نوار حممد إمساعيل احليايل. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل/ 

 .كلية اآلداب/ اللغة العربية
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

 . التفسري البياين للقرآن الكرمي .٦٩٢
o عائشة بنت عبد الرمحن، بنت . د

 .الشاطئ
o ٦: ، ط، القـاهرة دار املعارف ،

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦

٦٩٣. تفسري جزء عم . 
o حممد عبده. 
o   وت، دار ومكتبة اهلـالل، بـري

 .م١٩٨٥
o    الدراسات األدبيـة ألسـلوب

القرآن الكرمي يف العصر احلديث 
  .٤١: ص

  .تفسري سورة الشورى .٦٩٤
o سيد قطب. 
o  ،ــروق ـــ١٤٠٣دار الش -ه

  .م١٩٨٣

تفسري سورة الفاحتة أم الكتـاب يف   .٦٩٥
ضوء السنة النبوية وفنـون اللغـة   

 . والبالغة العربية

o عتر نور الدين. د. 
o بـريوت : دار البشائر اإلسالمية ،

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١: ط

مـن خـواتيم   ) ٦(تفسري الفاحتة و .٦٩٦
ــرآن ــر : الق ــوثر –العص  -الك
  .املعوذتني –اإلخالص  -الكافرون

o السيد حممد رشيد رضا. 
o  ــار، ط ــة املنـ  ،١: مطبعـ

وهو من الكتـب  ، هـ١٣٥٣
النادرة يف مكتبة الشيخ حممـد  
نصيف املهداة إىل مكتبة جامعة 

  .امللك عبد العزيز جبدة

 . ن احلكيمتفسري القرآ .٦٩٧
o حممد رشيد رضا. 
o دار الكتب العلمية، بريوت، ط :

 .م١٩٩٩ ،٤

 .تفسري القرآن وإعرابه وبيانه .٦٩٨
o رةالشيخ حممد علي طه الد. 
o    ًطبع يف سـتة عشـر جملـدا، 

-منشورات دار احلكمة، دمشق
م، ١٩٩١-هـ١٤١٢بريوت، 

وطبع أيضاً يف دار آزال للطباعة 
  .والنشر، بريوت

 يف املنهج البياين دراسة : تفسري املنار .٦٩٩
o عمر خليل إبراهيم. 



 

      ١٢٥ 

 

o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد/ 
 .ابن رشد/ كلية التربية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
 .اإلصدار الثالث

التفسري املوضوعي للقصص القرآين  .٧٠٠
على ضـوء الوحـدة املوضـوعية    

 .للسورة
o يكة نايت لشقرمل. 
o  ماجستريرسالة. 
o ملتقى التفسري.  

  .تفسري سورة النور .٧٠١
o عبد اهلادي التازي. د. 
o  طبعة وزارة األوقاف املغربيـة، 

  .هـ١٤٠٥

صور من : تفسري سورة الواقعة .١١
: اإلعجاز البياين وإحكام املعـاين 

منهج جديد مجع بـني أصـالة   
 .القدمي وجدة احلديث

o حممد بن حممد أبو شهبة. 
o م١٩٨٣عرفة، جدة، عامل امل.  

  .التقابل و التماثل يف القرآن الكرمي .٧٠٢
o فايز عارف القرعان. 
o املركز اجلامعي رسالة دكتوراه ،

  .م١٩٩٤إربد، -للنشر، األردن

  .التقابل اجلمايل للنص القرآين .٧٠٣
o حسني مجعة. 
o  سـوريا ، دار الطليعة اجلديـدة ،

  .م٢٠٠٦

التقدمي والتـأخري بـني النحـويني     .٧٠٤
ليلية مقارنـة  والبالغيني ؛ دراسة حت

مع التطبيق على حزب املفصـل يف  
 . القرآن الكرمي

o ُسامة عبد العزيز جاب اهللاأ. 
o  رسالة ماجستري، جامعة طنطـا /

قسم اللغة العربيـة  / كليةاآلداب
 .وآداا

o ملتقى التفسري.  

التقدمي والتأخري عند اللغويني العرب  .٧٠٥
قدامى وحمدثني مع تطبيق على سور 

  .القرآن الكرمي
o د الكرمي شحودحسن عب. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

سامي : سوريا، إشراف /تشرين
ــاريخ ــت بت ــوض، نوقش : ع

 .م٢٠٠٢
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .٣٠: ص



 

      ١٢٦ 

 

التقدمي والتأخري يف األسلوب القرآين  .٧٠٦
الزهـراوين  ( همن خـالل سـور  

  ).أمنوذجاً
o ليلى محيد احلاشدي. 
o امعة اجلزيرة، رسالة ماجستري، ج

: السودان، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٨

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ٣٠: ص

التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسيـة   .٧٠٧
البسيطة غري املنسوخة يف القـرآن  

  .الكرمي
o فوزية يعقوب طاهر عبد الرمحن. 
o   ــة ــوراه، جامع ــالة دكت رس

 قسم/ اآلداب كلية/ اإلسكندرية
اللغة العربية واللغات الشـرقية  

طاهر سليمان : وآداا، إشراف
ــاريخ ــت بت ــودة، نوقش : مح

 .م١٩٩٣
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

التقدمي والتأخري يف الربع األخري من  .٧٠٨
  .دراسة بالغية" القرآن الكرمي 

o طفية سامل اللفيعل. 
o   رسالة علمية من جامعة السابع

 .ليبيا /من إبريل
o    فهرس أطروحـات البحـوث

العلمية العالية والدقيقـة علـى   
موقـع   ،صعيد اجلامعات الليبية

  . هيئة البحث العلمي

  .التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي .٧٠٩
o محد أمحد عيسى. 
o   رسالة ماجستري، جامعة صـالح

ــاريخ  ــت بت ــدين، نوقش : ال
 .م١٩٩٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي .٧١٠
o خلدون صبح. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة دمشق

حممد موعد، نوقشـت  : إشراف
 .م١٩٩٥: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
القرآنية للجيوسـي،   الدراسات

  . ٣٠: ص

: التقدمي والتأخري يف القرآن الكـرمي  .٧١١
  . دراسة لغوية وصفية حتليلية



 

      ١٢٧ 

 

o عز الدين حممد أمني سليمان. 
o   ،رسالة دكتوراه، جامعة بغـداد

 .م١٩٩٧: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .دار الثالثاإلص

دراسة : تقييد النفي يف القرآن الكرمي .٧١٢
  .بالغية

o ياسر حممد سامل بابطني. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

قسم / كلية اللغة العربية/ القرى
دخيل : الدراسات العليا، إشراف

اهللا حممد الصـحفي، نوقشـت   
، يوجد منها هـ١٤٢٥: بتاريخ

نسخة حمفوظة يف مركز فيصـل  
 .إلسالميةللبحوث والدراسات ا

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

دراسـة يف  : تكلم الداللة القرآنيـة  .٧١٣
  .سورة البقرة

o  عبد النيب فاضل. 
o     رسالة دكتـوراه، مـن كليـة

ظهـر   ،فـاس -املغرب/ اآلداب

عبد الوهـاب  : املهراز، إشراف
: نوقشت بتاريخ ،عودالتازي س

 .م١٩٩٣
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

للجيوسـي،   الدراسات القرآنية
بالغة،  –القرآن : حتت موضوع

  . ٣٠: ص

 . تلخيص البيان يف جمازات القرآن .٧١٤
o   حممد بن احلسني بن موسى بـن

حممد بـن موسـى املوسـوي    
 .)هـ٤٠٦ت (الشريف الرضي 

o حممد : تقريظ طبع بتحقيق وتقدمي
دار مكتبـة احليـاة   علي مقلد، 

م، وله طبعتـان  ١٩٨٦بريوت، 
: نشرت بتحقيق: األوىل: قدميتان

: وشـرح  ،عبد احلسني احللـي 
حممد رضا بن هادي بن عبـاس  

ــاء  ــف الغطـ ت (آل كاشـ
نشـرا مطبعـة    ،)هـ١٣٦٦

: بتاريخ ،إيران ،الغري يف النجف
نشــرت : واألخــرىم، ١٩٣٦
حممد عبد الغين حسن، : بتحقيق

 ،ء الكتب العربيةنشرا دار إحيا
 ة،عيسى البايب احللـيب، القـاهر  

  .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤



 

      ١٢٨ 

 

تلوين اخلطاب يف القـرآن الكـرمي    .٧١٥
دراسة يف علم األسـلوب وحتليـل   

  .النص
o طه رضوان طه رضوان. 
o حممد بدري عبد اجلليل: إشراف ،

، عبده علي إبراهيم الراجحـي و
-مصـر  ،دار الصحابة للتراث

-هـــ١٤٢٨، ١: ، ططنطــا
  .م٢٠٠٧

روف اجلر يف لغة القـرآن  تناوب ح .٧١٦
 .الكرمي

o حممد حسن عواد. د. 
o   دار الفرقان للنشـر والتوزيـع، 

  . م١٩٨٢عمان، 

 . تنزيه القرآن عن املطاعن .٧١٧
o  عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار

بن أمحد بن خليل بن عبـد اهللا  
اإلسترآباّذي القاضـي   اينذاهلم

 .)هـ٤١٥ت (
o  تقـريظ وطبع بتحقيق وتقدمي :

أمحـد عبـد   ، بةتوفيق علي وه
 ،الرحيم السايح، مكتبة النافـذة 

ولـه طبعـة   م، ٢٠٠٦القاهرة، 
ــاريخ   ــرت بت ــة نش : قدمي

ـــ١٣٢٩ ــن  ،م١٩١١-ه ع
  .القاهرة، مطبعة اجلمالية

تنوع خطاب القرآن الكرمي يف العهد  .٧١٨
 .دراسة لألسلوب واملوضوع: املكي

o رجاء صاحل حممد البحر. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

ـ  اآلداب  كليـة / اتلتعليم البن
قسم الدراسات / للبنات بالدمام

حممد حممد : اإلسالمية، إشراف
ــاريخ  ــت بت ــم، نوقش : قاس

 .هـ١٤٢٠
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .٣١: ص

تنوع صيغ الكلمات ذات األصـل   .٧١٩
الواحد اللغوي يف القرآن الكـرمي  

  .لتنوع ألوان السياق واملعاين
o منيع القيسي عودة اهللا. 
o  ،رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية

حممود السمرة، نوقشت : إشراف
 .م١٩٨٨: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

يوجد للمؤلف كتاب ، ٣١: ص
سر اإلعجاز يف تنـوع  "بعنوان 

الصيغ املشتقة من أصل لغـوي  
نشـرته دار  " واحد يف القـرآن 

م، ١٩٩٦ -هـ١٤١٦البشري، 



 

      ١٢٩ 

 

فلعله يكون نفـس   ،يف األردن
الرسالة اليت ذكرها اجليوسـي،  
لكنه نشر مع تغـيري يسـري يف   

  . العنوان

  .ن الكرميآالتوازي التركييب يف القر .٧٢٠
o    عبد اهللا خليف خضـري عبيـد

 .احلياين
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .التربية كلية/ اللغة العربية
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(ية، اجلامع
  ).العربية

التوجه اجلميل ألسرار آيـات مـن    .٧٢١
  .التنزيل

o   ابن طولون، حممد بن علي بـن
 .)هـ٩٥٣ت ( أمحد

o علي مصطفى يعقوب يف : حققه
رسالة ماجستري، جامعة امللـك  

قسم الثقافة / التربية كلية/ سعود
حممد علـي  : اإلسالمية، إشراف

ــاريخ ــت بت ــن، نوقش : حس
 .هـ١٤٠٥

o دة معلومات الرسائل اجلامعية قاع
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

ــراءات  .٧٢٢ ــي يف الق ــه البالغ التوجي
  .القرآنية

o    عبد اهللا بن عليوة بـن حسـن
 .الربقيين

o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /
كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

التوجيه البالغي آليات العقيدة بـني   .٧٢٣
  .الطربي والزخمشري

o ربعيسليمان عبد العزيز ال. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
حممد علي الصـامل،  : إشراف

 .هـ١٤١٨: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 



 

      ١٣٠ 

 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .ار الثالثاإلصد

التوجيه البالغي آليات العقيـدة يف   .٧٢٤
املؤلفات البالغية يف القرنني السابع 

  .والثامن اهلجريني
o يوسف عبد اهللا العليوي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
 ناصر عبـد الـرمحن  : إشراف

ــاريخ ــت بت ــنني، نوقش : اخل
 .هـ١٤٢٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 . التوجيه البالغي للقراءات القرآنية .٧٢٥
o أمحد سعد حممد. د. 
o ٢: مكتبة اآلداب، القاهرة، ط، 

مكتبـة الثقافـة   و .هـ١٤٢١
  .، مصرتصديرالدينية للنشر وال

التوجيه اللغوي يف معترك األقران يف  .٧٢٦
  .إعجاز القرآن

o أمحد رجب الكبيسي. 

o   رسالة ماجستري، جامعة صـدام
للعلـوم اإلسـالمية، نوقشــت   

 .م١٩٩٧: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

لسياقي حلروف اجلـر يف  التوظيف ا .٧٢٧
  .القرآن الكرمي

o جماهد منصور مصلح. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

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

فهمي حجازي، و عبد احلميـد  
: السيوري، نوقشـت بتـاريخ  

 .م١٩٩٦
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،حوث والدراسات اإلسالميةللب

  .اإلصدار الثالث

 إعجـاز  بيان يف املنان العزيز تيسري .٧٢٨
  .القرآن

o اهلريف حممد بن الرمحن عبد. 
o   منه نسخة حاسوبية يف املكتبـة

  . هـ١٤١٣الشاملة، الدمام، 

 .ثالث رسائل يف إعجاز القرآن .٧٢٩



 

      ١٣١ 

 

o للرماين، واخلطايب، واجلرجاين. 
o حممد خلف اهللا أمحد، و: حتقيق 

مد زغلول سالم، سلسـلة  حم. د
ذخائر العـرب، دار املعـارف   

  .م١٩٩١، ٤: ط ،مصر

ثنائية احليـاة واملـوت يف القـرآن     .٧٣٠
  .دراسة فنية: الكرمي

o أمحد عبد اجلبار فاضل. 
o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد /

التربية للبنـات، نوقشـت    كلية
 .م١٩٩٩: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
لك فيصل الصادرة عن مركز امل

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

اجلاحظ وآراؤه الـواردة يف كتبـه    .٧٣١
  .حول القرآن وتفسريه

o سعيد شيمشك .م. 
o  رسالة دكتوراه، جامعة أنقـرة/ 

 ،تركيا/ معهد العلوم االجتماعية
ــراف ــراح، : إش ــل ج إمساعي

 .م١٩٨٥: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

رآنية للجيوسـي،  الدراسات الق
  .٣٢: ص

 .اجلامع الكبري يف تفسري القرآن .٧٣٢

o    علي بن عيسى بن علـي أبـو
 ).هـ٣٨٤ت (احلسن الرماين 

o  منه نسخة خطية يف مركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

-٢٢٧٤ب [: اإلسالمية بـرقم 
ــة  ]٢٢٧٨ ــة العربي ، اململك

 .الرياض-السعودية
o  برنامج خزانة التراث الصادر عن

فيصـل للبحـوث   مركز امللك 
  .والدراسات اإلسالمية

اجلانب البالغي وأثره يف جتلية قصة  .٧٣٣
  . سيدنا موسى عليه السالم

o حيىي حممد حيىي عبد املنعم. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

عبد : كلية اللغة العربية، إشراف
الرمحن الكردي، يوجـد منـها   
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  

ـ  اد صاحل عبد اهللا كامل لالقتص
قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي

 .جامعة األزهر/ العلمية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

اجلانب البياين يف كتاب الربهـان يف   .٧٣٤
  .علوم القرآن لإلمام الزركشي



 

      ١٣٢ 

 

o أمحد سعد عبد الرازق ناجي. 
o ستري، جامعة األزهررسالة ماج /

 .كلية اللغة العربية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

  .اجلانب الفين يف القصة القرآنية .٧٣٥
o خالد أمحد أبو جندي. 
o   ،دار الشهامة للطباعة والنشـر

  .باتنة

قصـص القـرآن    يف اجلانب الفين .٧٣٦
  .الكرمي

o عمر حممد باحاذق. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

/ كلية اللغة العربيـة / اإلسالمية
: قسم األدب والبالغة، إشراف

عبد الفتاح الدماصي، نوقشـت  
 .هـ١٤٠٣: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

ــدة  ، ١٠: ص ــرت قاع ذك
معلومات الرسـائل اجلامعيـة   

انب القصصـي يف  اجل" بعنوان 
  ".القرآن الكرمي

اجلدول يف إعراب القرآن وصـرفه   .٧٣٧
 .وبيانه مع فوائد حنوية هامة

o محود صايف. 
o    طبع يف ستة عشـر جملـداً، دار

: بـريوت، ط  –دمشق  ،الرشيد
م، وطبع ١٩٨٦-هـ١٤١٦ ،١

طبعة أخرى يف مؤسسة اإلميان، 
  .م١٩٩١ ،بريوت-لبنان

 .اجلمان يف تشبيهات القرآن .٧٣٨
o  بن ناقيا أبو القاسم عبد احلسني

ت (اهللا بن حممد بـن احلسـني   
 .)هـ٤٨٥

o حممود حسن أبو ناجي، : حققه
ــرية،  ،م١٩٨٧ ــة العص املطبع

ــت،  ــه  ،م١٩٦٨الكوي وحقق
 ،عـدنان حممـد زرزور  : أيضاً

املطبعـة   ،١: وحممد رضوان، ط
 .العصرية

اجلملة اإلخبارية يف اجلـزء الثـامن    .٧٣٩
دراسة : والعشرين من القرآن الكرمي

  . ترغيبية داللية
o مجاالت رجا رشيد بدران. 
o رسالة ماجستري، جامعة الريموك /

علـي  : اآلداب، إشـراف  كلية
ــاريخ ــت بت ــد، نوقش : احلم

 .م٢٠٠٣



 

      ١٣٣ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ٣٢: ص

اجلملة االمسية وأمناطهـا يف السـبع    .٧٤٠
  .الطوال

o   رسالة علمية، جامعة املوصـل /
 .اآلداب كلية/ العربية اللغة

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

  .اجلملة االستئنافية يف القرآن الكرمي .٧٤١
o  صكر خلف عواد الشعباين. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .اآلداب كلية/ اللغة العربية
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

للغة ا/ جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

: اجلملة االستئنافية يف القرآن الكرمي .٧٤٢
  .دراسة لغوية حتليلية

o هاين لطفي عواد األسعد. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة آل

كمال جـربي  : البيت، إشراف
ــاريخ : عبــهري، نوقشــت بت

 .م١٩٩٨
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 

، للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

اجلملة اخلربية واجلملـة التطبيقيـة    .٧٤٣
دراسة تطبيقيـة يف  : تركيباً وداللة

  . سورة مرمي
o حفظة أرسالن الرشيد علي. 
o رسالة دكتوراه، جامعة الريموك /

: اآلداب، نوقشت بتـاريخ  كلية
 .م٢٠٠٣

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

   ٣٢: ص

ة وداللتـها يف آيـات   اجلملة الفعلي .٧٤٤
  .اآلخرة

o حممد طارش عبد. 
o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد /

التربية للبنـات، نوقشـت    كلية
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .القصة القرآنيةأُسلوب  اجلملة يف .٧٤٥
o يسوزان مري. 
o  رسالة ماجستري، جامعة حلـب /

كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية،  



 

      ١٣٤ 

 

أمحد قدور، نوقشـت  : إشراف
 .م١٩٩٩: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

  .اجلملة احملكية يف القرآن الكرمي .٧٤٦
o وئام يوسف ناصر نصر اهللا. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

/ التربية للبنات كلية/ اللغة العربية
 .بغداد

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

ــرآن  .٧٤٧ ــة يف الق ــة املعترض : اجلمل
 ومواضعها

o    سامي عطا حسن خضـر عبـد
 .الرمحن السدة

o  ،ــتري ــالة ماجس ــة اجلرس امع
سـن  فضل ح: األردنية، إشراف

ــاريخ ــت بت ــاس، نوقش : عب
 .م١٩٩٣

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

دراسـة يف البنـاء   : اجلنة يف القرآن .٧٤٨
  .اللغوي واألسلوب البالغي

o خليل عبد القادر قطناين. 
o  رسالة ماجستري، جامعة النجاح

حيـىي عبـد   : الوطنية، إشراف
: الرؤوف جرب، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٩٩
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 ،لغة الرسـالة ، اإلصدار الثالث
  .إجنليزية

  .اجلنة يف القرآن الكرمي دراسة مجالية .٧٤٩
o ابتسام السيد عبد الكرمي املدين. 
o عة بغـداد رسالة ماجستري، جام/ 

ابن رشد، نوقشت / كلية التربية
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

اجلوانب األدبية والبالغية يف القصة  .٧٥٠
  .القرآنية

o حممد حممد لقمة. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

قسـم األدب  / العربية كلية اللغة



 

      ١٣٥ 

 

: نوقشـت بتـاريخ   والبالغة،
هـ، يوجد منها نسـخة  ١٣٨٨

، حمفوظة يف املكتبـة املركزيـة  
 .جامعة أم القرى

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .اجلوانب البالغية للجموع القرآنية .٧٥١
o أمني حممود احلواري خلود حممد. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

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

 .م٢٠٠١: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

ــيوطي   .٧٥٢ ــدين الس ــالل ال ت (ج
  .وجهوده البالغية) هـ٩١١

o عمر راشد حسن خليل. 
o  ،رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية

حممد بركات محـدي  : إشراف
ــاريخ ــوعلي، نوقشــت بت : أب

 .م٢٠٠٢

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

مجاليات التصوير الفـين يف سـورة    .٧٥٣
 .الكهف

o  تري، جامعة األمـري  رسالة ماجس
 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 

  .اجلزائر
o  لس العلمي دونذكرها موقع ا

، وقـد رجعـت   ذكر للباحث
لقائمة الرسائل املسجلة يف موقع 

فلم أجد  األمري عبد القادرجامعة 
  .ذكرها

  .مجاليات القصة القرآنية .٧٥٤
o نوفل حسن يوسف. 
o   ،دار الشروق للنشر والتوزيـع

 .م٢٠٠٣، القاهرة

مجاليــات املضــمون والشــكل يف  .٧٥٥
 . اإلعجاز القرآين

o مصطفى الصاوي اجلويين. 
o  ،١: طالقاهرة، منشأة املعارف، 

  .م٢٠٠٠

مجاليات املفردة القرآنية يف كتـب   .٧٥٦
 .اإلعجاز والتفسري

o أمحد ياسوف. د. 



 

      ١٣٦ 

 

o نور الـدين عتـر، دار   : قدم له
ـ ١٤١٥املكتيب، بريوت،  -هـ

  .م١٩٩٤

يف اجلهود البالغية البـن اجلـوزي    .٧٥٧
 زاد املسري : تفسريه

o نعيم محادي مثىن. 
o  ،مكتبة الثقافة الدينية، القـاهرة 

  .م٢٠٠٥

  .جهود البيضاوي البالغية يف تفسريه .٧٥٨
o حيدر صاحب. 
o   ــة ــتري، جامع ــالة ماجس رس

 .كلية التربية/تكريت
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .ار الثالثاإلصد

جهود الطربي البالغية يف تفسريه يف  .٧٥٩
  .سورة الفاحتة، البقرة وآل عمران

o عبد الرزاق فياض علي. 
o رسالة ماجستري، جامعة تكريت /

 .للبنات /التربية كلية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

 .اإلصدار الثالث

لماء الغـرب اإلسـالمي   جهود ع .٧٦٠
واجتاهام يف دراسة اإلعجاز القرآين 

من القرن اخلامس حـىت القـرن   (
 ). الثامن اهلجري

o حسن مسعود الطوير. 
o ١: دار قتيبة للطباعة والنشر، ط ،

م، وأصل الكتاب رسالة ٢٠٠١
/ دكتوراه جامعة حممد اخلـامس 

قسم الدراسـات  / اآلداب كلية
الربـاط،  -اإلسالمية، املغـرب 

 .م١٩٩٧: قشت بتاريخنو
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

: جهود الفراء البالغيـة يف كتابـه   .٧٦١
  .معاين القرآن

o قيس خلف إبراهيم البيايت. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

/ التربيـة  كليـة / اللغة العربيـة 
 .تكريت

o ناوين الرسـائل واألطـاريح   ع
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

جهود املفسرين يف البحث البالغي،  .٧٦٢
  ). الفراء، ابن قتيبة ،أبو عبيدة(
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o منرية حممد فاعور. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة دمشق

مزيد إمساعيل نعـيم،  : إشراف
 .م١٩٩٦: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
القرآنية للجيوسـي،  الدراسات 

  .٣٢: ص

  .اجلوابات يف التعبري القرآين الكرمي .٧٦٣
o ف بندرشيسعاد كرمي خ. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .كليةالتربية للبنات/ اللغة العربية
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

احلجاج يف القرآن من خالل أهـم   .٧٦٤
  .يةخصائصه األسلوب

o عبد اهللا صولة. 
o م، ٢٠٠٢، جامعة منوبة، تونس

ضمن سلسلة لسـانيات رقـم   
أصل الكتاب رسـالة  ، و)١٣(

  . هدكتورا

: حاشية البهلوان علـى الكشـاف   .٧٦٥
  .حتقيق ودراسة اجلزء األول والثاين

o صبحي رشاد عبد الكرمي. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

 .كلية اللغة العربية

o امعية قاعدة معلومات الرسائل اجل
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
 .اإلصدار الثالث

حاشية التفتازاين علـى الكشـاف    .٧٦٦
 . للزخمشري

o    مسعود بن عمر بـن عبـد اهللا
 .)هـ٧٩٣ت (التفتازاين 

o  عبـد  : حقق اجلزء األول منـه
الفتاح عيسى الرببري يف رسالة 

ــوان ــوراه بعن ــية ": دكت حاش
ــى  ــازاين عل ــاف التفت الكش

للزخمشري حتقيق ودراسة اجلـزء  
كليـة  / جامعة األزهر ،"األول

كامل إمام : اللغة العربية، إشراف
ــاريخ ــت بت ــويل، نوقش : اخل

: وحقق اجلزء الثـاين ، م١٩٧٨
فوزي السيد عبد ربه يف رسـالة  

ــوان ــوراه بعن ــية ": دكت حاش
ــاف   ــى الكش ــازاين عل التفت
للزخمشري حتقيق ودراسة اجلـزء  

ـ   رض والتحليـل  الثاين مـع الع
كليـة  / جامعة األزهر ،"والنقد

كامل إمام : اللغة العربية، إشراف
ــاريخ ــت بت ــويل، نوقش : اخل

م، ويوجد منها نسـخة  ١٩٧٩



 

      ١٣٨ 

 

حمفوظة يف مركز صاحل عبد اهللا 
 ،كامل لالقتصـاد اإلسـالمي  

جامعة  ،الرسائل اجلامعية العلمية
 ١/٢٢٣/١[: األزهر، فيلم رقم

)١[(.  

لــى حاشــية الســيد الشــريف ع .٧٦٧
 .الكشاف

o السيد الشريف اجلرجاين. 
o مطبوع على هامش الكشاف.  

حاشية الشيخ حممد عليان املرزوقي  .٧٦٨
 .على تفسري الكشاف

o   الكشافعلى هامش مطبوعة. 

 . حاشية على ديباجة الكشاف .٧٦٩
o  مصطفى بن إبراهيم، ابن التمجيد

 .)هـ٨٨٠ت حنو (
o     منه نسـخة خطيـة يف مكتبـة

 ٣/٣٦٨٦[: شستربييت، بـرقم 
دبلن، ونسـخة   –يرلندا أ)] ١(

: أخرى يف املكتبة املركزية برقم
اململكة العربيـة  ] ف/٣٦٨٦[

الريـاض، ونسـخة   -السعودية
أخرى يف مكتبة املخطوطات يف 

م ك عن ٢١٨٥[: الكويت برقم
 .]٣٦٨٦/١شستربييت 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  .اإلسالمية

حممـد  (حتاين حاشية قطب الدين الت .٧٧٠
علـى  ) هـ٧٦٦بن حممد الرازي 

 .الكشاف، اجلزء األول
o  إبراهيم طه أمحد : دراسة وحتقيق

 .اجلعلي
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

: كلية اللغة العربيـة، إشـراف  
صادق إبراهيم خطاب، نوقشت 

 .م١٩٨١: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
وث والدراسات اإلسالمية، للبح

 .اإلصدار الثالث

حممـد  (حاشية قطب الدين التحتاين  .٧٧١
علـى  ) هـ٧٦٦بن حممد الرازي، 

 .الكشاف، اجلزء الثاين
o  أيـوب عبـد   : دراسة وحتقيق

 .العزيز أيوب
o  ،رسالة دكتوراه، جامعة األزهر

حممـد  : اللغة العربية، إشـراف 
: نوقشت بتـاريخ ، حممد حسني

 .م١٩٨١



 

      ١٣٩ 

 

o ات الرسائل اجلامعية قاعدة معلوم
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
 .اإلصدار الثالث

حاشية قطب الدين الرازي التحتاين  .٧٧٢
 ).هـ٧٦٦ت (على الكشاف 

o  من بالغة "جعلها صاحب كتاب
الكتاب والسنة من أعالم أهـل  

من احلواشـي   "السنة واجلماعة
  .٣١٥: ص ،البالغية

ا ودالالـا يف  اسـتعماال  )حىت( .٧٧٣
  . القرآن الكرمي

o جنيب علي السودي. 
o رسالة ماجستري، جامعة اجلزيرة/ 

: السودان، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 .٣٣: ص

حديث القرآن عن أهل الكتـاب يف   .٧٧٤
سورة آل عمران دراسـة بالغيـة   

 .حتليلية
o يعبد الرمحن أسعد الفيف. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
ناصر  و ،صاحل زهران: إشراف

سـجلت   ،عبد الكرمي العقـل 
 .هـ١٤٢١: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

اإلسالمية، للبحوث والدراسات 
  .اإلصدار الثالث

حديث القرآن الكرمي عـن أهـل    .٧٧٥
دراسـة  : الكتاب يف سورة املائـدة 

  .بالغية حتليلية
o حممد بن أمحد اخلضري. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o ملسـجلة  قائمة رسائل املاجستري ا

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

داللتـه  (حذف مجلة جواب الشرط  .٧٧٦
  ).يف القرآن الكرمي

o عبد اجلبار علوي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

عبد القادر للعلوم اإلسـالمية،  
سامي عبد اهللا : اجلزائر، إشراف



 

      ١٤٠ 

 

ــاريخ ــت بت ــاين، نوقش : كن
 .م٢٠٠٠

o  اجلامعيـة يف   كشاف الرسـائل
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٣٣: ص

دراسة لغويـة يف القـرآن   : احلذف .٧٧٧
  .الكرمي

o فضل حممد النمس. 
o رسالة دكتوراه، جامعة اخلرطوم /

قسم اللغة العربية، / اآلداب كلية
يوجد منها نسخة حمفوظـة يف  

، )ملخـص (مركز امللك فيصل 
 – ١٦٤٢٣٥[: بـــــرقم

١٦٤٢٣٦[. 
o ل اجلامعية قاعدة معلومات الرسائ

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

احلذف عند البالغـيني يف ضـوء    .٧٧٨
  .أساليب القرآن الكرمي

o بسيوين عبد الفتاح بسيوين فيود. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

حممد : كلية اللغة العربية، إشراف
: أبو موسى، نوقشـت بتـاريخ  

جد منـها نسـخة   م، يو١٩٨٠
حمفوظة يف مركز صاحل عبد اهللا 

قسم / كامل لالقتصاد اإلسالمي
جامعة / الرسائل اجلامعية العلمية

 ١/١٤٧/٥[: األزهر، فيلم رقم
)١[(. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

تشابه اللفظـي  احلذف والذكر يف امل .٧٧٩
دراسة استقرائية : يف القرآن الكرمي

  .على اجلمل واملفردات
o منصور حممود حسن أبو زينة. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

مصـطفى  : األردنية، إشـراف 
: إبراهيم املشين، نوقشت بتاريخ

 .م٢٠٠٢
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .٣٣: ص

بالغـة  احلروف بـني النحـو وال   .٧٨٠
 . والقرآن

o عبد العاطي شليب. 
o مصراملكتب اجلامعي احلديث ،-

  .م٢٠٠٦، ١: اإلسكندرية، ط

  .حروف الزيادة يف القرآن الكرمي .٧٨١
o حممد حميي الدين أمحد حممود. 
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o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /
قسم اللغة العربية / اآلداب كلية

ــراف ــا، إش ــراهيم : وآدا إب
الدسوقي جاد الرب، نوقشـت  

 .م١٩٨٧: ريخبتا
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .حروف الزيادة يف القرآن الكرمي .٧٨٢
o عبد اهللا مصطفى أمحد. 
o رسالة ماجستري، جامعة اخلرطوم /

اللغـة  / اآلداب كلية/ السودان
ــاريخ ــت بت ــة، نوقش : العربي

 .م١٩٩٦
o اف الرسـائل اجلامعيـة يف   كش

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ١١: ص

احلروف العاملة يف القرآن الكـرمي   .٧٨٣
  .بني النحويني والبالغيني

o  هادي عطية مطر اهلاليل. 
o  ــريوت ــب، ب ــامل الكت  ،ع

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

أنواعها : احلروف يف القرآن الكرمي .٧٨٤
  .وبالغتها

o عمارصاحل ال عبد العزيز. د. 

o  يا، من إصدارات شبيلأدار كنوز
اجلمعية السعودية للقرآن الكرمي، 

سلسلة البحوث العلمية  ،الرياض
)٣ .(  

حروف املعاين الزائـدة يف الربـع    .٧٨٥
دراسـة  : األول من القرآن الكرمي

 .حنوية بالغية
o    رسالة ماجستري، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
  . اجلزائر

o   لس العلمـي وملذكرها موقع ا
، وقـد رجعـت   ر الباحثيذك

لقائمة الرسائل العلمية املسـجلة  
يف موقع اجلامعة فلم أجد ذكرها 

  .ضمن القوائم

حروف املعاين الزائـدة يف القـرآن    .٧٨٦
  .دراسة حنوية وداللية

o حممد علي هارب جربان. 
o اجلزيرة رسالة ماجستري، جامعة/ 

: ، نوقشـت بتـاريخ  السودان
 .م١٩٩٨

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .سات القرآنية للجيوسيالدرا

دراسـة  : حروف املعاين يف القرآن .٧٨٧
نظرية تطبيقية الستعماالا وأساليبها 

  .يف آيات األحكام الفقهية



 

      ١٤٢ 

 

o حممد كومي. 
o  حبث دبلوم الدراسات العليا من

ظهر  /فاس-املغرب /كلية اآلداب
إدريس محادي، : املهراز، إشراف
 .م١٩٩٤: نوقشت بتاريخ

o   كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف 
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

بالغة،  –القرآن : حتت موضوع
  .٣٣: ص

: حروف املعاين عنـد ابـن هشـام    .٧٨٨
   .دراسة منهجية داللية

o ذهبية أبو روس. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
عبـد اهللا بـو   : اجلزائر، إشراف

: خلخــال، نوقشــت بتــاريخ
 .م١٩٩٤

o  امعيـة يف  كشاف الرسـائل اجل
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

بالغة،  –القرآن : حتت موضوع
  .٣٣: ص

 . احلروف املقطعة يف القرآن الكرمي .٧٨٩
o فتحي الدجين. 
o  مكتبة الفالح للنشر والتوزيـع ،

 .الصفاة

احلروف اهلجائية يف فواتح السـور   .٧٩٠
  .ودالالا

o موسى تيه كودي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة القـرآن

كليـة  / سالميةالكرمي والعلوم اإل
السودان، نوقشت  /القرآن الكرمي

 .م٢٠٠١: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١١: ص

: حسن التخلص يف القرآن الكـرمي  .٧٩١
  .دراسة بالغية

o الء أمحد حسنآ. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .اآلداب كلية/ اللغة العربية
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

: حقائق اإلعجاز من كتاب الطـراز  .٧٩٢
تطبيقات بالغية ورد شبهات حـول  

 .القرآن الكرمي
o     ــن ــزة ب ــن مح ــىي ب حي

 .)هـ٧٤٩(علي
o الـدار  ، حممود جرية اهللا: حتقيق

ـ ١٤٢٢الثقافية، القاهرة،  -هـ
 .م٢٠٠١



 

      ١٤٣ 

 

 . حقائق التأويل يف متشابه التنزيل .٧٩٣
o بن عبـاس   حممد رضا بن هادي

 آل كاشــــف الغطــــاء
 ).هـ١٣٦٦(
o عبـد احلسـني   : تقدمي وتقريظ

-إيـران مطبعة الغري، ، احللي
 .النجف

o   فهرست املطبوعـات العراقيـة، 
عبد اجلبار لم، ١٩٧٢-م١٨٥٦

، عن قاعدة البيانات عبد الرمحن
الوصــفية ألوعيــة املعلومــات 

الكتاب شرح لتفسـري  القرآنية، 
الشريف الرضي حممد بن احلسني 

حقائق (املسمى ) هـ٤٠٦ ت(
 . ، املرجع نفسه)التنزيل

ــري األديب .٧٩٤ ــائق التفس ــق : حق حتقي
 . ودراسة

o حممود النقراشي عبد العزيز. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

: أصول الـدين، إشـراف   كلية
موسى شاهني الشني، نوقشـت  

 .م١٩٨٣: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

يصل الصادرة عن مركز امللك ف
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

 .حقائق وأباطيل حول إعجاز القرآن .٧٩٥
o علي البدري. 
o   ،دار الكتاب اجلامعي، القـاهرة

  .م١٩٨٢ – هـ١٤٠٢

حكم احلذف واالختصار يف كتـاب   .٧٩٦
 .اهللا اجلبار

o جت عبد الواحد حممد. 
o عمـان، -مكتبة دنديس، األردن 

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

-املاهيـة : ضارةحكمة القرآن واحل .٧٩٧
اآلثــار -اجلماليــة-اخلصوصــيات

 .والنتائج احلضارية
o نذير محدان. 
o    دار الكلـم الطيـب، دمشـق، 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦

خصائصه : احلوار يف القرآن الكرمي .٧٩٨
  .التركيبية وصوره البيانية

o حممد إبراهيم عبد العزيز شادي. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

 حممد: كلية اللغة العربية، إشراف
عبد الرمحن الكردي، نوقشـت  

، يوجد منـها  م١٩٨٤: بتاريخ
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

الرسائل اجلامعية  ، قسماإلسالمي



 

      ١٤٤ 

 

فـيلم   ،جامعة األزهـر ، العلمية
 .)]٢( ١/٣٨٦/٤[: رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،سالميةللبحوث والدراسات اإل
ببليوجرافيـا   .اإلصدار الثالـث 

الرسائل اجلامعية يف اجلامعـات  
املصرية منذ إنشائها إىل القـرن  

  .٧٢: ص ،العشرين

دراسـة  : احلوار يف القرآن الكـرمي  .٧٩٩
  .أدبية

o إميان عبد اهللا الدريهم. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم األدب،  / اللغة العربيـة 

السيد عبـد القـادر   : إشراف
ــاريخ : عويضــة، نوقشــت بت

 .هـ١٤١٧
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

احلوار ورسم الشخصية يف القصص  .٨٠٠
  .القرآين

o عبد املرضي زكريا خالد. د. 

o ،ــرق ــراء الش ــاهرة،  زه الق
  .م٢٠٠٢

o تاب رسالة ماجستري، وأصل الك
: جامعة عني مشـس، إشـراف  

 .يوسف نوفل
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

 . حول اإلعجاز البالغي يف القرآن .٨٠١
o حسن طبل. 
o م٢٠٠٥، مصر، مكتبة اإلميان .  

 .حول إعجاز القرآن .٨٠٢
o علي حسن العماري. 
o  ،ــر ــه األزه ــاهرةا جمل  ،لق

 .هـ١٤١٩

حول إعجاز القرآن أو تاريخ مسألة  .٨٠٣
 . اإلعجاز

o طه عبد القوي. 
o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /

قسم اللغة العربية / كلية اآلداب
ــاريخ ــت بت ــا، نوقش وآدا :

 .م١٩٤٢
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 



 

      ١٤٥ 

 

سالمية، للبحوث والدراسات اإل
  .اإلصدار الثالث

  .اخلرب يف القرآن الكرمي .٨٠٤
o أمحد حسني حممدين. 
o رسالة ماجستري، جامعة أسيوط /

قسـم  / بسـوهاج  اآلداب كلية
احلسـيين  : الصحافة، إشـراف 

أبوفرحة، و عبد الوهاب كحيل، 
 .م١٩٨٧: نوقشت بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

بالغة،  –لقرآن ا: حتت موضوع
  .٣٣: ص

خروج الكالم على خالف مقتضى  .٨٠٥
صوره ومقاماته يف القـرآن  : الظاهر
 .الكرمي

o حيىي حممد حيىي عبد الرمحن. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

قسم البالغـة  / كلية اللغة العربية
حممـد عبـد   : والنقد، إشراف

الــرمحن الكــردي، نوقشــت 
 .م١٩٨٤: بتاريخ

o ئل اجلامعية قاعدة معلومات الرسا
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

اخلطاب القـرآين  أُسلوب  خصائص .٨٠٦
 .يف السور املكية

o كمال مخيس. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

عبد القادر للعلوم اإلسـالمية،  
د رابـح  .أ: اجلزائر، إشـراف 

: دوب، نوقشـــت بتـــاريخ
 .م٢٠٠٥

o ة األمري عبد القـادر  موقع جامع
)http: /www.univ-emir.dz/.(  

  .اخلصائص البالغية يف سورة يوسف .٨٠٧
o حممود حسن خملوف. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / ياإلسالم
جامعة األزهـر، فـيلم   / العلمية

 .)]٢( ١/١٠٧/٥[: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .٣٤: للجيوسي، ص



 

      ١٤٦ 

 

هات اخلصائص البالغيـة للتشـبي   .٨٠٨
  .الواردة يف القرآن الكرمي

o عايدة صديق عثمان. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكرمي، السـودان،  

حممـد بيلـو أمحـد،    : إشراف
 .م١٩٩٦: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

   .١١: ص

القرآنيـة  خصائص بنـاء اجلملـة    .٨٠٩
وداللتها البالغية يف تفسري التحرير 

 . والتنوير
o إبراهيم علي بركات اجلعيد. 
o  رســالة دكتــوراه، جامعــة أم

/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى
قسم البالغة والنقد، سـجلت  

 .هـ١٤١٥: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
اإلسالمية، للبحوث والدراسات 

 .اإلصدار الثالث

خصائص الترتيب القرآين ومعطياته  .٨١٠
  .البالغية

o إبراهيم بن حممد الغزاوي. د. 

o حلـب -دار الرضوان، سوريا، 
والكتــاب يف األصــل رســالة 

  . دكتوراه

  .خصائص التشبيه يف القرآن الكرمي .٨١١
o عبد احلميد حممد العيسوي. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

ـ  ة، نوقشـت  كلية اللغة العربي
م، يوجد منـها  ١٩٨٦: بتاريخ

نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
جامعة األزهـر، فـيلم   / العلمية

 .)]١( ١/٨٥٣/٢[: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .لثالثاإلصدار ا
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  . ٣٤: للجيوسي، ص

خصائص التعبري البياين يف سورة آل  .٨١٢
  .عمران

o إبراهيم خليل أبو غالية. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة القدس

حسـني الـدراويش،   : إشراف
 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ



 

      ١٤٧ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
يصل الصادرة عن مركز امللك ف

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
 . اإلصدار الثالث

خصائص التعبري القـرآين ومساتـه    .٨١٣
 . البالغية

o عبد العظيم إبراهيم املطعين. 
o    ،ــاهرة ــة، الق ــة وهب مكتب

وأصـل  ، م١٩٩٢-هـ١٤١٣
الكتاب رسالة دكتوراه جامعـة  

كلية اللغـة العربيـة،   / األزهر
يوســف البيــومي، : إشــراف

 .م١٩٧٣: نوقشت بتاريخ
o عدة معلومات الرسائل اجلامعية قا

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

خصائص الصور البيانية يف سـورة   .٨١٤
 .األعراف

o حممد لعور. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

عبد القادر للعلوم اإلسـالمية،  
، رابـح دوب : ، إشرافاجلزائر

 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ
o ف الرسـائل اجلامعيـة يف   كشا

  . الدراسات القرآنية للجيوسي

 القـرآين  واإلعجاز العربية خصائص .٨١٥
 اجلرجـاين  القـاهر  عبد نظرية يف(

  ).اللغوية
o شامية أمحد. 
o اجلامعيـة،  املطبوعـات  ديوان 

  .م١٩٩٥، اجلزائر

اخلصائص املوضوعية واألسلوبية يف  .٨١٦
 . حديث القرآن عن القرآن

o ارعبد العزيز بن صاحل الع. دم. 
o  من إصدارات جائزة ديب الدولية

ــرمي، ــرآن الكـ ، ١: ط للقـ
هـ، سلسلة الدارسـات  ١٤٢٨

  ) ٣(القرآنية 

خصائص النظم القـرآين يف قصـة    .٨١٧
  .إبراهيم عليه السالم

o الشحات حممد أبو ستيت. 
o    مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر

 .م١٩٩١والتوزيع، القاهرة، 

خصوصية املعىن أللفـاظ القـرآن    .٨١٨
 . الكرمي

o مود سليم حممد هياجنةحم. 
o ١: ط ،إربد-األردن.  

صلى اهللا عليه (اخلطاب اإلهلي للنيب  .٨١٩
مضـامينه  : يف السور املدنية) وسلم

 . وأساليبه البالغية
o عمر خليل محدون اهلامشي. 



 

      ١٤٨ 

 

o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /
 .اآلداب كلية/ اللغة العربية

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

: اخلطاب السردي يف سـورة طـه   .٨٢٠
 .دراسة يف البنية و الداللة

o    رسالة ماجستري، جامعة األمـري
 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 

  .اجلزائر

 .اخلطاب القرآين دراسة أسلوبية .٨٢١
o حممد شركي. 
o  حبث دبلوم الدراسات العايل، من

، فاس/ ظهر املهراز/ كلية اآلداب
ــراف ــاهد حم: إش ــد الش م
: ، نوقشـت بتـاريخ  البوشيخي

 .م١٩٨٧
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

اخلطاب القرآين دراسة بني الـنص   .٨٢٢
 . والسياق

o خلود العموس. 
o  إربـد،   ،عامل الكتب احلـديث

  .م٢٠٠٨

اخلطاب القرآين يف القصيدة املغربية  .٨٢٣
  .مستوياته وجتلياته: املعاصرة

o فاطمة عبد احلق. 
o كلية اآلداب دكتوراه، من  رسالة

ــاس ــرافمكن ــن : ، إش حس
: ، نوقشــت بتــاريخاألمــراين

 .م٢٠٠٣
o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة

 املعلومات القرآنية
)www.quran-c.com.(  
مقاربة توصـيفية  : اخلطاب القرآين .٨٢٤

 .جلمالية السرد اإلعجازي
o  سليمان عشرايت. 
o    ،ديوان املطبوعـات اجلامعيـة

عله رسـالة  م، ل١٩٩٨اجلزائر، 
املؤلف اليت نـال ـا درجـة    

" الدكتوراه، وقد تقدمت بعنوان 
مقاربـة  : أدبية اخلطاب القرآين

حتليلية توصيفية لفاعلية التبليـغ  
  ".اإلعجازي

دراسة يف العالقـة  : اخلطاب القرآين .٨٢٥
مثـال سـورة   (بني النص والسياق 

  ).البقرة
o خالد عموش. 
o األردنجدارا للكتاب العاملي ،-

  .م٢٠٠٨ عمان،

: كرمياليف القرآن النفسي اخلطاب  .٨٢٦
  .دراسة داللية أسلوبية
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o كرمي حسني ناصح اخلالدي. د. 
o  ،ــع ــر والتوزي ــفا للنش دار ص

  .هـ١٤٢٨، ١: األردن، ط

اخلطاب يف القرآن الكرمي وتعـدد   .٨٢٧
   وجوه اخلطابات

o حممد شبل مصطفى عطية. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر. 
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .سات القرآنية للجيوسيالدرا

اخلطاب القرآين من خالل سـورة   .٨٢٨
  .دراسة أسلوبية: طه

o حممد شركي. 
o    كليـة  رسالة دكتـوراه، مـن

، فـاس / ظهر املهـراز  /اآلداب
ــراف ــد  : إش ــاهد حمم الش
 .البوشيخي

o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة
 املعلومات القرآنية

)www.quran-c.com.(  
  .هودالالتاخلطاب القرآين وأنواعه  .٨٢٩
o عوض اهللا علي األمني. 
o أم درمان رسالة ماجستري، جامعة 

حممـد آدم  : اإلسالمية، إشراف
ــديق ــاريخص ــت بت : ، نوقش

 .م٢٠٠٣

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

 . اخلطايب واإلعجاز القرآين .٨٣٠
o     عبد العـاطي شـليب، املكتـب

، ١: اجلامعي، اإلسـكندرية، ط 
  .م٢٠٠٦

: اء يف القرآن الكـرمي خطاب األنبي .٨٣١
 . خصائصه التركيبية وصوره البيانية

o عبد الصمد عبد اهللا حممد. 
o  رســالة دكتــوراه، جامعــة أم

/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى
قسم اللغة والنحو والصـرف،  

عبد اللطيف خليـف،  : إشراف
 .هـ١٤١٦: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
امللك فيصل  الصادرة عن مركز

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

خطاب األنبياء يف القرآن الكـرمي   .٨٣٢
  .وتعدد وجوه اخلطابات

o حممد شبل مصطفى عطية. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

أصـول الـدين،    كلية/ هرزاأل
 .نوقشت

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
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بالغة،  –القرآن : حتت موضوع
  . ٣٤: ص

: خطاب اجلبارين يف القرآن الكـرمي  .٨٣٣
  .دراسة أسلوبية

o علي حسن عيدروس البحر. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة الريموك

 .م٢٠٠٣: نوقشت بتاريخ
o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة

 :http(املعلومـات القرآنيـة   
/www.quran-c.com(  

 . خطوات التفسري البياين .٨٣٤
o حممد رجب بيومي. 
o املصرية للطباعة والنشر،  الشركة

 .م١٩٧١القاهرة، 

  .دراسة لغوية داللية: خوامت اآليات .٨٣٥
o انتصار خلف سلمان الشرع. 
o  رسالة دكتوراه، جامعة بغـداد /

ابن رشد، نوقشت / التربية كلية
 .م١٩٩٥: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 للبحوث والدراسات اإلسالمية،

 . اإلصدار الثالث

 .خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي .٨٣٦
o متام حسان. د. 

o  ،م٢٠٠٦عامل الكتب، القاهرة.  

ــرار  .٨٣٧ ــوانح يف أس ــواطر والس اخل
 .الفواتح

o   عبد العظيم بن عبد الواحد بـن
ظافر، ابن أيب اإلصبع املصـري  

 .)هـ٤٥٦((
o حفـين  . د: طبع بتقدمي وحتقيق

 ،حممد شرف، مطبعة الرسـالة 
  .م١٩٦٠

: ار القـرار يف البيـان القـرآين   الد .٨٣٨
  .دراسة موضوعية

o حامد صادق قنييب. 
o ــالح ــدمام،  ،دار اإلصـ الـ

   .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

دحض املفتريات ضد إعجاز القرآن  .٨٣٩
ولغته وأباطيـل أخـرى اختلقهـا    

 . الدكتور لويس عوض
o عبد الوهاب زهران يالبدراو. 
o ١: مكتبة األسرة، القاهرة، ط ،

  .م١٩٩١

  .آنية خمتارةدراسة أدبية لنصوص قر .٨٤٠
o كامل سالمة الدقس. 
o  ـ ١٤٠٣: تاريخ النشـر -هـ

  .م١٩٨٣

 . دراسة أدبية لنصوص من القرآن .٨٤١
o حممد املبارك. د. 
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o  ،هـ١٣٨٣دار الفكر، بريوت.  

دراسـة نصــية أدبيـة يف القصــة    .٨٤٢
  .القرآنية

o سليمان الطراونة. 
o دون ناشر. 
o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة

 املعلومات القرآنية
)www.quran-c.com.(  
دراسة الـنظم القـرآين يف سـورة     .٨٤٣

  .األحزاب
o حسن عثمان عدوان. 
o  رسالة ماجستري، جامعة النجاح

حمسن مسـيح  : الوطنية، إشراف
ــد  ــني أمح ــدي، و حس اخلال

: الدراويش، نوقشـت بتـاريخ  
 .م٢٠٠٣

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .دار الثالثاإلص

الشرط يف تفسـري  أُسلوب  دراسة .٨٤٤
البحر احملـيط أليب حيـان لسـور    

  ).البقرة، آل عمران، النساء(
o صاحل ذياب صاحل اجلبوري. 

o   رسالة ماجستري، جامعة صـدام
للعلـوم اإلسـالمية، نوقشــت   

 .م١٩٩٧: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
سات اإلسالمية، للبحوث والدرا
  .اإلصدار الثالث

النداء مـن خـالل   أُسلوب  دراسة .٨٤٥
  . القرآن الكرمي

o مصطفى علي حممد. 
o رسالة ماجستري، جامعة اجلزيرة/ 

: السودان، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٨

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٣٤: ص

  .يف سورة مرميأُسلوبية  دراسة .٨٤٦
o معني رفيق صاحل. 
o سالة ماجستري، جامعة النجاح ر

خليل عـودة،  : الوطنية، إشراف
 .م٢٠٠٣: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .يف النص القرآينأُسلوبية  دراسة .٨٤٧
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o فايز القرعان. 
o  ألردن، اعامل الكتب احلـديث-

   .م٢٠٠٤، ١: ، طإربد

لظاهرة احلـذف يف  أُسلوبية  دراسة .٨٤٨
القرآن الكرمي من خـالل كتـب   

 .التفسري
o علي بوزياين. 
o   رسالة ماجستري، جامعة حممـد

قسـم  / اآلداب كليـة / اخلامس
حممـد  : إشراف ،فاس /األدب

: بومحدي، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٥

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

بحوث والدراسات اإلسالمية، لل
 .اإلصدار الثالث

دراسة بالغيـة يف إعجـاز الـنظم     .٨٤٩
القرآين يف آيات خلـق السـموات   

 . واألرض واإلنسان
o هند محد سليمان القاضي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن الرئاسـة

التربية  كلية/ العامة لتعليم البنات
قسـم اللغـة   / للبنات بالرياض
بسيوين عرفـة  : العربية، إشراف

: وان، نوقشــت بتــاريخرضــ
 .هـ١٤١٧

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

دراسة بالغية يف السجع والفاصـلة   .٨٥٠
 . القرآنية

o عبد اجلواد حممد طبق. 
o    مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر

  .م١٩٩٣والتوزيع، القاهرة، 

  .من القرآن واحلديث دراسة بالغية .٨٥١
o عبد الفتاح الشني. 
o دار الكتاب اجلامعي، القاهرة.  

دراسة مجالية بيانية يف أربـع سـور    .٨٥٢
  .قرآنية

o حممد احلسناوي. 
o دار عمــار للنشــر والتوزيــع ،

  .عمان-األردن

  . النص القرآينأُسلوبية  دراسة يف .٨٥٣
o فايز عارف القرعان. 
o  ،األردن، عامل الكتب احلـديث 

  .م٢٠٠٤

ة الصـور البالغيـة يف   دراسة لترمج .٨٥٤
القرآن الكرمي يف ترمجـات أربـري   

  . وداود وغايل ويوسف علي
o خالد حممود توفيق. 
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o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة
قسم اللغة / كلية اآلداب/ القاهرة

حممد : اإلجنليزية وآداا، إشراف
حممد عناين و عبد احلكيم راضي 

: و أماين بدوي، نوقشت بتاريخ
 .م٢٠٠٣

o ات الرسائل اجلامعية قاعدة معلوم
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

: لغة الرسـالة ، اإلصدار الثالث
 .إجنليزي-عريب

دراسة املتشابه اللفظـي مـن آي    .٨٥٥
  .التنزيل يف كتاب مالك التأويل

o صاحل السامرائي فاضل .د. 
o دار عمــار للنشــر والتوزيــع، 

ــالة ، و م٢٠٠٦ ــاب رس الكت
 كليـة / جامعة بغدادماجستري، 

ــاريخ  ــت بت : اآلداب، نوقش
 .م١٩٩٥

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

دراسة املشتقات العربية يف سـورة   .٨٥٦
  .دراسة معجمية بيانية –الشعراء 

o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري
 /م اإلسـالمية عبد القادر للعلو

  .اجلزائر
o  لس العلمي دونذكرها موقع ا

وقـد رجعـت   ذكر للباحث، 
لقائمة الرسائل املسـجلة علـى   

 جامعة األمري عبد القـادر موقع 
  .فلم أجدها ضمن قائمة الرسائل

دراسة املصاحبات اللغوية يف لغـة   .٨٥٧
  .القرآن الكرمي

o مىن عمر عبد اهللا بادويس. 
o ية رسالة دكتوراه، من كلية الترب

الرئاسـة العامـة   / للبنات جبدة
قسـم اللغـة   / لتعليم البنـات 

علي عزت، : اإلجنليزية، إشراف
 .هـ١٤١٥: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

دراسة مقارنة ألساليب االستفهام يف  .٨٥٨
ية يف ضوء مـا ورد يف  العربية والعرب

  .القرآن والتوراة
o عبد اهللا علي مصطفى. 
o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /

قسم علم اللغة / دار العلوم كلية



 

      ١٥٤ 

 

والدراسات السامية والشـرقية،  
عبد الصـبور شـاهني   : إشراف

ورمضان عبد التواب، نوقشـت  
 .م١٩٨٠: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
يوسـي،  الدراسات القرآنية للج

  .٣٥: ص

الدراسات األدبية حول اإلعجـاز   .٨٥٩
  .القرآين قدمياً وحديثاً

o صالح الدين حممد عبد التواب. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

عبد : كلية اللغة العربية، إشراف
احلسيب طه محيـدة، نوقشـت   

 .م١٩٧٢: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
، )إعجـاز  –ن القرآ(: مبحث

  .١١: ص

دراسات إعجاز القرآن الكـرمي يف   .٨٦٠
 .ضوء الدراسات األسلوبية

o محزة فاضل. 
o رسالة دكتوراه، جامعة بغداد. 
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١١: ص

دراسات بالغية يف اآليات القرآنيـة   .٨٦١
من كتـاب اإليضـاح للخطيـب    

 . القزويين
o حممـد  أمحد عبـد اجلـواد  . د 

 .عكاشة
o  ١: ط ،مطبعة األمانة، مصـر ،

  .هـ١٤١٧

التوريـة وخلـو   : دراسات بالغية .٨٦٢
 .القرآن الكرمي منها

o  حممد جابر فياض. د. 
o جدة، دار املنارة.  

الدراسات البيانيـة يف املصـنفات    .٨٦٣
 .األوىل يف معاين القرآن

o  عبد الواحد أمحد. 
o مكة املكرمة، ، نادي مكة الثقايف

  .هـ١٤١٢

يف إعجاز القـرآن   ةدراسات جديد .٨٦٤
 ).مناهج تطبيقية يف توظيف اللغة(
o عبد العظيم املطعين. د. 
o   مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر، 

ـ ١٤١٧، ١: القاهرة، ط -هـ
  .م١٩٩٦

دراسات حول اإلعجاز البيـاين يف   .٨٦٥
 .القرآن

o احملمدي عبد العزيز احلناوي. 
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o  ،دار الطباعة احملمدية، القـاهرة 
املكتبـة   .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

 .م٢٠٠٠ ،للتراثاألزهرية 

 .دراسات فنية يف القرآن الكرمي .٨٦٦
o  أمحد ياسوف. د. 
o  ،م٢٠٠٦دار املكتيب، دمشق. 

 .دراسات فنية يف قصص القرآن .٨٦٧
o  حممود البستاين. 
o م٢٠٠٢بريوت، ، دار البالغة.  

 .القرآن الكرميسلوب ُألدراسات  .٨٦٨
o يمةظالشيخ حممد عبد اخلالق ع. 
o  ،ــاهرة ــديث، القـ دار احلـ

 .هـ١٤٢٥

 .اإلعجاز البيايندراسات يف  .٨٦٩
o  حممد بركات أبو علي. 
o  ــر ــة والنش ــل للطباع دار وائ

  .م٢٠٠٠، ١: ط ،والتوزيع

 يف البيـاين  اإلعجـاز  يفدراسات  .٨٧٠
  .نآالقر

o ياحملمد. د. 
o  القاهرةدار الفكر العريب ،. 

 .دراسات يف اإلعجاز القرآين .٨٧١
o  محد املصريأ. د. 
o  ،الوفاء لدنيا الطباعة، اإلسكندرية

 .م٢٠٠٧

 .اإلعجاز القرآين دراسات يف .٨٧٢
o   ـ ، أمحـد  يكمال الدين املرس

 .املصري
o  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 

 .م٢٠٠٧، ١: ط ،: تاريخ النشر

 . دراسات يف إعجاز القرآن الكرمي .٨٧٣
o الشيخ أبو احلسن الندوي. 
o  سيد عبد املاجد الغوري، : إعداد

دمشـق،  -بريوت، دار ابن كثري
 .م٢٠٠١

ـ   .٨٧٤ وعي دراسات يف التفسـري املوض
 . للقصص القرآين

o محد مجال العمريأ. 
o   مكتبة اخلاجني للطباعة والنشـر

  . م١٩٨٦والتوزيع، القاهرة، 

دراسات يف ااز ومجاله يف القـرآن   .٨٧٥
  .الكرمي

o مسرة مجال. 
o رسالة ماجستري، جامعة بيشاور /

/ الدراسـات اإلسـالمية   كلية
 .باكستان

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
يوسـي،  الدراسات القرآنية للج

 .٣٥: ص

 .دراسات قرآنية .٨٧٦
o حممد قطب. 



 

      ١٥٦ 

 

o دار الشروق، القاهرة. 

 .يف جزء عم ةدراسات قرآني .٨٧٧
o حممود أمحد حنلة. 
o   دار العلوم العربيـة، بـريوت، 

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

 . درج الدرر يف تفسري اآلي والسور .٨٧٨
o     عبد القاهر بـن عبـد الـرمحن

 .)هـ٤٧١ت (اجلرجاين 
o من أوله  ،عبد اهللا اخلطيب: حققه

ــاء يف إىل آ ــورة النس ــر س خ
: وحققتـه ، مانشستر بربيطانيـا 
من أولـه   ،األستاذة حنان ذياب

من سـورة   ١٤١: إىل آخر اآلية
أمحـد أبـو   . د: البقرة، إشراف

هزمي، بكلية الدراسات العليا يف 
طلعت : وحققه، اجلامعة األردنية

مــن أول  ،صــالح الفرحــان
املصحف إىل آخر سورة يونس 

/ املوصليف رسالة علمية، جامعة 
 ،بغـداد  /ابن رشد /التربية كلية

ــائل  ــاوين الرس ــا يف عن كم
جامعـة  (واألطاريح اجلامعيـة،  

ومت توزيع ، )اللغة العربية/ املوصل
بقية التفسري على مخس طالبات، 
يف كلية التربية للبنـات مبكـة   

 .املكرمة

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،راسات اإلسالميةللبحوث والد
وقد طبع مؤخراً ، اإلصدار الثالث

وليد بن أمحد احلسني، : بتحقيق
من إصدارات مطبوعات جملـة  

، موقع ملتقى ٢٢احلكمة، برقم 
وقد شكك الـدكتور  ، التفسري

فهد الرومي يف نسبته للجرجاين 
 .كما يف موقع ملتقى التفسري

ــد   .٨٧٩ ــل عق ــداف يف ح درر األص
 .الكشاف

o   هـ٧٥٠ت (الفاضل اليمين(. 
o   من بالغة الكتاب والسنة مـن

: أعالم أهل السـنة واجلماعـة  
اإلمام شـرف الـدين الطـييب    

: ص ،جتديداته وجهوده البالغية
٣١٤.  

  .الدرر احلسان يف فواصل القرآن .٨٨٠
o  الفاضل أمحد عمر. 
o   جامعـة  رسالة دكتوراه، مـن

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
: إشـراف / السودانقسم / كلية

، نوقشـت  علـي اإلمـام  أمحد 
 .م٢٠٠٠: بتاريخ



 

      ١٥٧ 

 

o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة
 املعلومات القرآنية

)www.quran-c.com.(  
درة التنزيل وغرة التأويل يف بيـان   .٨٨١

اآليات املتشـاات يف كتـاب اهللا   
ت (سـكايف  العزيز للخطيـب اإل 

  .دراسة حتليلية) هـ٤٢٠
o فتح اهللا حممد مجال حسني. 
o املوصـل  رسالة علمية، جامعة /

 .اآلداب كلية/ اللغة العربية
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

الدرس البالغي عنـد العلـوي يف    .٨٨٢
  .الطراز

o دلسوز جعفر حسني. 
o رسالة ماجستري، جامعة املوصل /

: اآلداب، نوقشت بتـاريخ  كلية
 .م١٩٨٦

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
رآنية للجيوسـي،  الدراسات الق
بالغة،  –القرآن : حتت موضوع

  . ٣٥: ص

الدرس البالغي عند املفسرين حـىت   .٨٨٣
 .اية القرن الرابع اهلجري

o رابح دوب. 

o  رسالة دكتوراه، من جامعة األمري
 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 

حسين علـي  : اجلزائر، إشراف
: رضــوان، نوقشــت بتــاريخ

 .م١٩94
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 ،لجيوسـي لالدراسات القرآنية 
  .٣٥: ص

 .الدعاء والدعوة يف النظم القرآين .٨٨٤
o أمساء صاحل العمرو. 
o  رسالة ماجستري، من كلية التربية

الرئاسة العامـة  / للبنات بالقصيم
قسم اللغة العربية، / لتعليم البنات

عبد اجلواد حممد طبق، : إشراف
 .هـ١٤٢٤: نوقشت بتاريخ

o امعية قاعدة معلومات الرسائل اجل
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .دقائق التدبر ولطائف التفكر  .٨٨٥
o  عبد الرمحن حسن حبنكـة  . د

 .امليداين
o دار القلم، دمشق.  

دقائق الفروق اللغويـة يف البيـان    .٨٨٦
 .القرآين

o ياس خضر الدوري حممد. 



 

      ١٥٨ 

 

o ط ،دار الكتب العلمية، بريوت :
وأصل الكتـاب  ، م٢٠٠٧، ١

 /جامعة املوصل من رسالة علمية
 .ابن رشد/ بغداد/ كلية التربية

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

دقائق لغة القرآن يف تفسري ابن جرير  .٨٨٧
  .الطربي

o عبد الرمحن عمرية. 
o بريوت، عامل الكتب.  

داللة االستفهام يف السور املكية من  .٨٨٨
  .لقرآن الكرميا
o األنور خضر عثمان. 
o    رسالة ماجستري، مـن املنظمـة

العربية للتربية والثقافة والعلـوم،  
معهد اخلرطوم الـدويل للغـة   

احلرب يوسـف  : العربية، إشراف
: نور الدائم، نوقشـت بتـاريخ  

 .م١٩٩٧
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
المية، للبحوث والدراسات اإلس

  . اإلصدار الثالث

الداللة اإلعجازية يف رحاب سـورة   .٨٨٩
  .يوسف

o عمر حممد عمر باحاذق. د. 
o   ،سـوريا دار املأمون للتـراث-

 .م١٩٩٧، دمشق

يف ) الـالم (و) البـاء (و) إىل( ةدالل .٨٩٠
القــرآن الكــرمي بــني املفســرين 

  .والبالغيني واألصوليني والنحويني
o حممد مرزا قورشة أجمد. 
o ــتري، اجل ــالة ماجس ــة رس امع

أمحد نوفـل،  : األردنية، إشراف
وحممد حسن عـواد، نوقشـت   

 .م١٩٩٦: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .٣٥: للجيوسي، ص

: نيداللة األلفـاظ عنـد األصـولي    .٨٩١
 .دراسة بيانية ناقدة

o توفيق حممد سعد حممود. 
o ــ ــة ةمطبع ــاهرة ،األمان  ،الق

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

داللة األنساق البنائية يف التركيـب   .٨٩٢
 .القرآين

o عامر عبد احملسن السعد. 



 

      ١٥٩ 

 

o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة
اآلداب، نوقشـت   كلية/ البصرة
 .م١٩٩٥: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ن مركز امللك فيصل الصادرة ع

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

داللة اجلملة االمسيـة يف القـرآن    .٨٩٣
  .الكرمي

o شكر حممود عبد اهللا. 
o  رسالة دكتوراه، جامعة بغـداد/ 

 .كلية التربية للبنات
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

داللة احلقيقة وااز على األحكـام   .٨٩٤
  .الشرعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي

o محدي صبح طه. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

 .الشريعة والقانون كلية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

ة العموم واخلصوص يف الـنص  دالل .٨٩٥
  .القرآين

o علي عبد شبع حسني. 
o رسالة ماجستري، جامعة الكوفة /

التربيـة للبنـات،   / القائد كلية
 .م١٩٩٧: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٣٥: ص

: داللة املثلية يف آيـات التحـدي   .٨٩٦
 .ناقدة دراسة بيانية

o سعيد مجعة. 
o  املعلومات، ملتقى التفسريشبكة.  

داللة النص القرآين يف بيان معـاين   .٨٩٧
األلفاظ اليت يرى فيهـا االئـتالف   

 .واالختالف
o  إمساعيل عليان مصطفى عليان. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

قسم التفسـري  / البلقاء التطبيقية
: إشراف ،األردن وعلوم القرآن،

عبد اجلواد خلـف، نوقشـت   
 .م٢٠٠٨: بتاريخ

o  ملتقى التفسريموقع.  

  دالالت األلفاظ القرآنية املتشاة  .٨٩٨
o نعمات عبد اهللا خمتار حممد. 



 

      ١٦٠ 

 

o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم
 أصـول الـدين   كليـة / درمان

حممـد آدم  : إشراف ،السودان
ــاريخ ــت بت ــديق، نوقش : ص

 .م٢٠٠٠
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
: ، ص)إعجاز –مبحث القرآن (

١٢.  

ن آدالالت التقدمي والتأخري يف القر .٨٩٩
  .دراسة حتليلية: الكرمي

o حممود املسريي وآخرون منري. 
o  ،م٢٠٠٥مطبوع .  

دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن  .٩٠٠
 .الكرمي

o  خالد بين دومي. 
o  عامل الكتب احلـديث، األردن-

  .م٢٠٠٦ ،إربد

واصل اآليـات  فاملعنوية ل تالدالال .٩٠١
  .القرآنية

o و حسانمجال حممود حسن أب. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
: كلية القرآن الكرمي، إشـراف 
: عبد الرحيم، نوقشت بتـاريخ 

 .م١٩٩٥

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

، ذُكرت عند اجليوسي ٣٥: ص
 لتواصلالداللة املعنوية ": بعنوان

خطـأ  وهـو  " اآليات القرآنية
   .عياطب

 .دالئل اإلعجاز يف علم املعاين .٩٠٢
o بن أبو بكر اجلرجاين عبد القاهر 

 .)هـ٤٧١ت (عبد الرمحن 
o    له طبعات كثرية منـها طبعـة

 ،الشيخ حممد عبـده : بتصحيح
سعد كرمي الفقـي، دار  : وحتقيق
-هـ١٤٢٢ ،املنصورة ،اليقني

العالمة : وطبعة بتعليق، م٢٠٠١
وحققـه  ، حممود حممد شـاكر 

الشيخ أمحد مصطفى : ليهوعلق ع
اإلجياز يف "وهو بعنوان  ،املراغي

  ."شرح دالئل اإلعجاز

 .دالئل اإلعجاز يف القرآن العظيم .٩٠٣
o  حممد بن عبد الرمحن، القزويين. 
o  منه نسخة خطية يف مركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
-٤٩٤٩ب [: اإلسالمية بـرقم 

٤٩٥١[. 



 

      ١٦١ 

 

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
لك فيصـل للبحـوث   مركز امل

 .والدراسات اإلسالمية

الذات اإلهلية واـازات القرآنيـة    .٩٠٤
والنبوية وإزالـة شـبهة التشـبيه    

 . والتجسيم من أساسها
o سعد رستم. 
o دمشق، ، األوائل للنشر والتوزيع

  .م٢٠٠٢

  .ذريعة اتاز إىل ورود مسلك ااز .٩٠٥
o  هـ١٣٠٦(حممد حسن فرج(. 
o ـري : حتقيقمعبد اهللا خادم الع، 

عبد العزيـز املقـاحل،   . د: تقدمي
ــدى  ــدارات منت ــلة إص سلس

  .بيت الفقيه –العمري، اليمن

الذكر واحلذف يف القرآن الكرمي يف  .٩٠٦
  .ضوء تداوليات اخلطاب

o حممد الشاد. 
o  حبث دبلوم الدراسات العايل من

الربـاط،  -، املغربكلية اآلداب
، نوقشت أمحد العلوي: إشراف
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o ت الوصفية ألوعيـة  قاعدة البيانا
 املعلومات القرآنية

)www.quran-c.com.(  
 .الرافعي وإعجاز القرآن الكرمي .٩٠٧

o مصطفى الشكعة. د. 
o  ،م٢٠٠٤مكتبة األسرة.  

الرؤية البيانية عنـد عبـد القـاهر     .٩٠٨
دالئـل  " اجلرجاين من خالل كتايب 

  " أسرار البالغة "و" اإلعجاز 
o حمفوظ بادس. 
o  حبث دبلوم الدراسات العايل من

الربـاط،  -، املغربلية اآلدابك
ــراف ــح، : إش ــة طحط فاطم

 .م١٩٩٤: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ٣٦ – ٣٥: ص

 . الرسالة الشافية يف إعجاز القرآن .٩٠٩
o    أبو بكر عبد القاهر بـن عبـد

ت ســنة (الــرمحن اجلرجــاين 
 ). ه٤٧١

o ضمن ثالث رسـائل يف   تطبع
آن يف سلسلة ذخائر إعجاز القر

وقد ، العرب، طبع دار املعارف
طبعت أيضاً يف ذيـل كتـاب   

طبـع دار   ،"دالئل اإلعجـاز "
-هـــ١٤١٣، ٣: املــدين، ط

وطبعت مستقلة بعنوان ، م١٩٩٢
" الرسالة الشافية يف اإلعجـاز "

عبد القـادر  . د: بشرح وتفسري
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دار الفكــر العــريب،  ،حســني
، م١٩٩٨-هـ١٤١٩ ،القاهرة
العالمة حممـود  : أيضاًا وحققه

دالئـل  "مع كتاب  ،حممد شاكر
، مكتبـة اخلــاجني،  "اإلعجـاز 

  .القاهرة

: رسالة يف أسرار تنزيل قوله تعـاىل  .٩١٠
 ).اهللا ويل الذين آمنوا(
o مل يذكر له مؤلف. 
o  منه نسخة خطية يف مكتبة مكة

 .]جماميع ٢١[: املكرمة، برقم
o  خزانة التراث الصادرة عن مركز

دراسات امللك فيصل للبحوث وال
 . اإلسالمية

 . رسالة يف إعجاز القرآن .٩١١
o  أمحد بن سليمان بن كمال، ابن

 .)هـ٩٤٠ت ( كمال باشا
o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
 .]٧-٠٤١٥٩[: اإلسالمية برقم

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

 .والدراسات اإلسالمية

 . إعجاز القرآن رسالة يف .٩١٢
o  القاسم بن فريه بن خلف، الرعيين

 .)هـ٥٩٠ت ( الشاطيب

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
، ]١٠٦، ٩٠[: املنـورة  املدينة
 .ستانبولإ-تركيا

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

  .والدراسات اإلسالمية

 . رسالة يف إعجاز القرآن .٩١٣
o  حزم بن أمحد بن سعيد بن علي

 .)هـ٤٥٦: ت( األندلسي
o  إىل كتابه  أو بعضها وقد ضمها

، "الفصـل يف امللـل والنحـل   "
إحسان عبـاس يف  . د: ذكرها
تاريخ النقد األديب عنـد  "كتابه 
 ."العرب

 . رسالة يف إعجاز القرآن .٩١٤
o مل يذكر له مؤلف. 
o  منه نسخة خطية يف مكتبة أسعد

جممـوع  [ ٢٥٠: أفندي بـرقم 
٣٥٨٧[. 

o علوم القرآن( ،الفهرس الشامل( ،
٩١٢/ ٢. 

 .رسالة يف إعجاز القرآن .٩١٥
o  مل يذكر له مؤلف. 
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o  منه نسخة خطية يف مكتبة أسعد
جممـوع  [ ٢٥٩أفندي بـرقم  

٣٦١٨[. 
o علوم القرآن( ،الفهرس الشامل(، 

٩١٢/ ٢.  

 .رسالة يف إعجاز القرآن .٩١٦
o  مل يذكر له مؤلف. 
o     منه نسـخة خطيـة يف مكتبـة

ــرقم ــا بـ  ١/٨: أمربوزيانـ
]CCCL1 Y202 SUP 
-.C-3[. 

o علوم القرآن( ،الفهرس الشامل(، 
٢/٩١٢.  

 .رسالة يف إعجاز القرآن الكرمي .٩١٧
o  مل يذكر له مؤلف. 
o    منه نسخة خطيـة يف املكتبـة

جممـوع  [ ٨٢: احلميدية بـرقم 
١٨٦[. 

o علوم القرآن( ،الفهرس الشامل(، 
٢/٩١٣.  

 .رسالة يف إعجاز القرآن الكرمي .٩١٨
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  املكتبـة   منه نسخة خطيـة يف

جممـوع  [ ٨٣: احلميدية بـرقم 
١١٨[. 

o علوم القرآن( ،الفهرس الشامل(، 
٢/٩١٣.  

 .رسالة يف البسملة .٩١٩
o   بسـم اهللا  "هي رسالة يف شرح

مـن الناحيـة    "الرمحن الرحيم
التفسريية واللغويـة والنحويـة   
والبالغية والصـرفية والفقهيـة   
والوضعية ومن حيث اشـتقاقها  

ز وقد عرف تلك العلوم يف إجيـا 
 .وفيما يبحث كل منها

o  علوم القرآن(الفهرس الشامل .( 

 . رسالة يف البالغة واإلعجاز .٩٢٠
o     ،عمرو بن حبـر بـن حمبـوب

 .)هـ٢٥٥ت (اجلاحظ 
o    منه نسخة خطيـة يف املتحـف

ــرقم ــاين ب ــق [: الربيط ملح
 .لندن-جنلتراإ، ]١١٢٩/١٥

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

  .سالميةوالدراسات اإل

 . رسالة يف بيان األسلوب احلكيم .٩٢١
o  أمحد بن سليمان، ابن كمال باشا

 .)هـ٩٤٠ت(
o    منه نسخة خطيـة يف املكتبـة

 جبامعة امللك عبدالعزيز املركزية
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اململكة  ،]جماميع ١٣/٢٠[: برقم
 .جدة-العربية السعودية

o   برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

  .الميةوالدراسات اإلس

 . رسالة يف بيان إعجاز القرآن .٩٢٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o     منه نسـخة خطيـة يف معهـد

: ليننغـراد بـرقم   ،االستشراق
]٩٧٨[ ١/٥٤ B (389[(. 
o علوم القرآن( ،الفهرس الشامل(، 

٩١٢/ ٢. 

 . رسالة يف بيان إعجاز القرآن .٩٢٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o  منه نسخة خطية يف مكتبة أسعد

ع جممـو [ ٢٤١: برقم ،أفندي
٣٥٥١[. 

o علوم القرآن( ،الفهرس الشامل(، 
٩١٢/ ٢. 

 .رسالة يف حتقيق أن القرآن معجز .٩٢٤
o  مل يذكر له مؤلف. 
o     منه نسـخة خطيـة يف مكتبـة

ــوبريلي ــرقم ،ك  ٢/٥٧٥: ب
 .]٣٣٠/٣جمموع [

o علوم القرآن( ،الفهرس الشامل(، 
٩١٢/ ٢.  

 . رسالة يف تعريف اإلعجاز .٩٢٥
o     حممد بن حممـد بـن حممـود

 .)هـ٨٢٢ت (البخاري 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

، )]٣( ٣٨٤١[: برقمأيا صوفيا 
 .ستانبولإ-تركيا

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

  .والدراسات اإلسالمية

  .الرسالة املسجدية .٩٢٦
o يد الشرقي: حتقيقعبد ا. 
o دار  .تونس ،الدار العربية للكتاب

، صنفه شـواخ  الرياض، العلوم
معجم تب بالغة القرآن، ضمن ك

  . ١/١٥٩ ،مصنفات القرآن

الرسالة املشتملة على أنواع البـديع   .٩٢٧
  .يف البسملة

o    ــن ــى ب ــن عيس ــد ب حمم
الكناين  الصاحلي احلنبلي حممود،

 .) ه١١٥٣ ت(
o  برلني / الدولة : خمطوط، نسخة

٦/١٤١٦ 
)7283we.1722/5( - 
 -هــــ١١٣٠-) و٩٩-٩٢(
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وله نسـخة   ،)٢/٣٨٦بروك (
ــرى ب ــةالتيأخ  ١/٩٧ :موري

 .ه١١٣٩ –] ٣٥٥[
o التفســري ( ،الفهــرس الشــامل

فهرست . ٧٦٠ :، ص)وعلومه
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

  .٨٩٦: ص

رسم القرآن معجـز كلفظـه و ال    .٩٢٨
  .ميكن تغريه

o حممد سامر النص. 
o دمشق، ط-دار التوفيق، سوريا :

  . م٢٠٠٢ ،١

السـور  (الرفض يف اخلطاب القرآين  .٩٢٩
  .دراسة فنية) املكية

o وازن عـزة إبـراهيم خليـل    ه
 .الدوري

o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /
 /التربية للبنات كلية/ اللغة العربية

 .بغداد
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

رفع اإلمث وما مياثله يف القرآن الكرمي  .٩٣٠
  .دراسة يف األساليب والداللة

o حممد ناصر صاحل احلميد. 

o ــة ر ــتري، اجلامع ــالة ماجس س
/ كلية/ باملدينة املنورة اإلسالمية

حممد حممد سامل : قسم، إشراف
ــن ــاريخحميس ــت بت : ، نوقش

 .هـ١٤١١
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .٣٦٨: ص

رنة املثـاين يف حكـم االقتبـاس      .٩٣١
  .القرآين

o     عبد اهللا بن عمـر بـن حممـد
حلنفـي  الطرابلسي مث الدمشقي ا

 .)هـ١١٥٤ت (األفيوين 
o معجم  .١/٥٨٤ ،إيضاح املكنون

ــرمي ــرآن الك ــنفات الق  ،مص
١/١٥٩ . 

: روائع اإلعجاز يف القصص القرآين .٩٣٢
دراســة يف خصــائص األســلوب 

  .القصصي املعجز
o مصطفى حممود السيد حسن. 
o مصر، املكتب اجلامعي احلديث- 

  .م٢٠٠٣، اإلسكندرية

يـة  روائع التشبيهات القرآنية والنبو .٩٣٣
 . والعلوية

o طالب السنجري. 
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o مشهد ،جممع البحوث اإلسالمية، 
  .هـ١٤١٨

: روابط اجلملة يف القـرآن الكـرمي   .٩٣٤
 .دراسة يف النحو والداللة

o أم سلمى عبد الباقي. 
o   ــة ــوراه، جامع ــالة دكت رس

قسم / اآلداب كلية/ اإلسكندرية
اللغة العربية واللغات الشـرقية  

عبـده علـي   : وآداا، إشراف
راجحي، و عبد ايـد  إبراهيم ال

ــاريخ : عابــدين، نوقشــت بت
 .م١٩٨٨

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

روافد التفكري البالغي لـدى عبـد    .٩٣٥
: دراسة لكتابيـه : القاهر اجلرجاين

  .ودالئل اإلعجاز ،أسرار البالغة
o  قاسمثناء حممود. 
o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /

قسم البالغـة  / كلية دار العلوم
والنقد األديب واألدب املقـارن،  

حسن جـاد طبـل،   : إشراف
 .م١٩٩٥: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 . اإلصدار الثالث

سري القرآن العظيم روح املعاين يف تف .٩٣٦
 . والسبع املثاين

o حممود األلوسي أبو الفضل. 
o بريوت ،دار إحياء التراث العريب. 

 .روض البيان يف إعجاز القرآن .٩٣٧
o  فهد بن عبد اهللا احلزمي. 
o   له نسخة إلكترونية، ومل نعثـر

 .عليه مطبوعا 

 .رونق البيان يف إعجاز القرآن .٩٣٨
o صابر حسن حممد أبو سليمان. 
o ــريف ــاضال ،دار الشـ  ،ريـ

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

  .مفردات القرآن رياض البيان يف .٩٣٩
o  سريع أبوزكي بن حممد. 
o السعوديةدار السحاب للنشر ،-

  . هـ١٤٢٥، ١: الرياض، ط

رياض القـرآن تفسـري يف الـنظم     .٩٤٠
القرآين وجه النفسـي والتربـوي   

 .)الفاحتة والبقرة(
o ة. د.أمسري شريف استيتي. 
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o   عامل الكتب احلـديث للنشـر ،
  .م٢٠٠٥، ١: ط األردن،

الزيادة واحلـذف بـني األخفـش     .٩٤١
معـاين  " والفراء من خالل كتابيهما 

 .دراسة حنوية: "القرآن 
o ناجي بن حممدو عبد اجلليل. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

/ كلية اللغة العربيـة / اإلسالمية
ف : قسم اللغويـات، إشـراف  

: عبد الرحيم، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٤١٦

o   كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف 
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٣٦: ص

زهر الربيع ملا يف البسملة من أنواع  .٩٤٢
 .البديع

o جِي  حممد بن أمحد بن حممودالكَن
 ). ه١١٥٠ت(
o  تيموريةبال خمطوط. 
o   معجم املوضوعات املطروقـة يف

التأليف اإلسالمي وبيان ما ألف 
الفهرس الشامل  .١١٥: ، صفيه

 .٧٥٩: ، ص)التفسري وعلومه(
مصنفات تفسري القرآن  فهرست

وهو شرح ، ٩١٨: الكرمي، ص
الرسالة املشتملة علـى أنـواع   

، ) ه١١٥٣ت (البديع للكنـاين  
  .٩١٨: املصدر السابق، ص

زيادة احلروف بني التأييـد واملنـع    .٩٤٣
 .وأسرارها البالغية يف القرآن الكرمي

o هيفاء عثمان عباس فدا. د. 
o ــاهرة ـــ١٤٢١ ،دار الق -ه

ــاهرة ،م٢٠٠٠ ــلأو ،الق  ص
الكتاب رسالة دكتـوراه، مـن   

كليـة اللغـة   / جامعة أم القرى
قسـم البالغـة   / العربية وآداا

حممد حممد أبو : والنقد، إشراف
ــاريخ ــت بت ــى، نوقش : موس

 .هـ١٤١٧
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .نسق اآلياتسبق الغايات يف  .٩٤٤
o التهانوي. 
o   معجم املوضوعات املطروقـة يف

التأليف اإلسالمي وبيان ما ألف 
 .١٥٥: ، صفيه

: سبل االستنباط من القرآن والسنة .٩٤٥
 .دراسة بيانية ناقدة

o  حممود توفيق سعد. 
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o ١: ط القاهرة، ،مطبعة األمانة، 
 .هـ١٤١٣

 . السجع يف القرآن .٩٤٦
o ستيوارت. ج. ديفن. 
o ـ ، إبراهيم عوض: ترمجه  ةمكتب

ــاهرة  ــرق، الق ــراء الش  ،زه
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

  .بالغة القرآن سحر البيان يف .٩٤٧
o دار ، حممد حسـني سـالمة  . د

ــة ــاق العربي ــاهرة، اآلف ، الق
  .م٢٠٠٨

 . سر اإلعجاز يف القرآن .٩٤٨
o عودة اهللا منيع القيسي. د. 
o ــالة ــة الرس ــركة . مؤسس الش

 . بريوت، املتحدة

سر اإلعجاز يف تنوع الصيغ املشتقة  .٩٤٩
 .غوي واحد يف القرآنمن أصل ل

o سييعودة اهللا منيع الق. 
o ــري، األردن ــان-دار البش  ،عم

لعلــه  ،م١٩٩٦ -هـــ١٤١٦
  .نفس الكتاب السابق

 .السرد القصصي يف القرآن الكرمي .٩٥٠
o  ثروت أباظة. 
o   مؤسسة دار الشعب للصـحافة

  .القاهرة والطباعة والنشر،

سلسلة األدب والبالغـة والبيـان    .٩٥١
 دراســات يف اإلعجــاز(القــرآين 

 ).البياين
o  محـدي  .د ، وحممد بركات. د

 .أبو علي
o  ــر ــة والنش ــل للطباع دار وائ

  .م٢٠٠٠ ،١: ط ،والتوزيع

سلسلة األدب والبالغـة والبيـان    .٩٥٢
 . قرأ تراثنا البالغينكيف : القرآين

o حممد بركات أبو علي. د. 
o م١٩٩٩عمان، ل، دار وائ. 

سلسلة األدب والبالغـة والبيـان    .٩٥٣
 ب النقد النقد األديب وأد -القرآين

o حممد بركات أبو علي. د. 
o ،م٢٠٠١ دار وائل، عمان.  

: سلسلة األدب والبيـان القـرآين   .٩٥٤
 .دراسات يف األدب

o  حممد بركات أبو علي. د. 
o ،م١٩٩٩ دار وائل، عمان.  

سلسلة دراسات نقدية وأدبية حول  .٩٥٥
  .إعجاز القرآن

o صالح الدين حممـد عبـد   . د
 .التواب

o القـاهرة، ، دار الكتاب احلديث 
  .م٢٠٠٣، ١: ط



 

      ١٦٩ 

 

اإلعجاز البالغـي  : السلسلة الدينية .٩٥٦
 . والعلمي يف القرآن

o محد البكري السباعيأ. 
o الدار البيضاء، دار الثقافة . 

السمات الفنية للصورة األدبيـة يف   .٩٥٧
 . القرآن

o حممد عطية إبراهيم الزفتاوي. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

  .كلية اللغة العربية باملنصورة

 . إعجاز اآلية واآليتنيسىن النريين يف  .٩٥٨
o    عبد الغين بن شاكر بـن حممـد

 .)هـ١٢٦٥ت (السادات 
o    منه نسخة خطيـة يف املكتبـة

، ]١٠٩٨٧[: الظاهريــة بــرقم
 .دمشق-سوريا

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

  .والدراسات اإلسالمية

دراسة يف التركيـب  : سورة البقرة .٩٥٩
  .والتصوير

o مللوكيعبد العزيز ا. 
o    كليـة  رسالة دكتـوراه، مـن

، فـاس  /ظهر املهـراز  /اآلداب
، نوقشـت  حممد األمني: إشراف
 .م٢٠٠٠: بتاريخ

o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة
  .املعلومات القرآنية

أُسـلوبية   دراسة: سورة احلجرات .٩٦٠
 .مقارنة

o    رسالة ماجستري، جامعة األمـري
 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 

ا موقـع الـس   ذكره، اجلزائر
العلمي دون اإلشـارة السـم   

 .الباحث

عـرض  : سورة الرمحن وسور قصار .٩٦١
 .ودراسة

o شوقي ضيف. د. 
o   ،م١٩٧٢دار املعارف مبصـر .

الدراسات األدبيـة ألسـلوب   
 ،القرآن الكرمي يف العصر احلديث

  .١٥٠: ص

سورة الرعد دراسة أدبيـة ولغويـة    .٩٦٢
 .وفكرية

o عبد الرمحن حسـن حبنكـة   . د
 .امليداين

o م١٩٧١-هـ١٣٩١شق، دم.  

  .دراسة بالغية حتليلية: سورة الزمر .٩٦٣
o أسامة أمحد الدسم. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية



 

      ١٧٠ 

 

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
حممود توفيق، نوقشت : إشراف
 .هـ١٤٢١: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

 .دراسة بيانية: سورة الزمر .٩٦٤
o    رسالة ماجستري، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
  . اجلزائر

o  لس العلمي دونذكرها موقع ا
، وقـد  اإلشارة السم الباحـث 

رجعت لقائمة الرسائل املسجلة 
جامعة األمـري عبـد   على موقع 

  .فلم يذكرها القادر

دراسـة بالغيـة   : سورة الشـعراء  .٩٦٥
  .حتليلية

o فوزية بنت مسفر املطريي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة

لنقد ومنـهج  يف قسم البالغة وا
  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

  .دراسة أسلوبية: سورة الفرقان .٩٦٦
o عزيز عدمان. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر

ــراف ــي، : إش ــر مجع األخض
 .م١٩٩٥: نوقشت

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 ةفقهيأُسلوبية  دراسة: ائدةسورة امل .٩٦٧
 . مقارنة

o إبراهيم عوض. 
o القـاهرة،  زهراء الشرق،  ةمكتب

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

  .دراسة أسلوبية: سورة املؤمنون .٩٦٨
o معتصم حممد الصمادي. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

حممد بركات : األردنية، إشراف
أبوعلي، و مصـطفى عليـان،   

 .م٢٠٠٣: نوقشت بتاريخ
o ل اجلامعية قاعدة معلومات الرسائ

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

-دراسة لغوية أسلوبية: سورة مرمي .٩٦٩
  .املستوى الصويت والتصوير الفين



 

      ١٧١ 

 

o موالي علي السليماين. 
o    كليـة  رسالة دكتـوراه، مـن

حسن : ، إشرافمكناس/ اآلداب
: ، نوقشــت بتــاريخاألمــراين

 .م٢٠٠٣
o نات الوصفية ألوعيـة  قاعدة البيا

  .املعلومات القرآنية

 .سورة النازعات .٩٧٠
o عبد احلميد اهلنداوي. 
o  ـ  ة دراسـات لصدر ضمن سلس

ذكره ، يف القرآن الكرميأُسلوبية 
موقع منتدى التوحيد يف ترمجـة  

  .املؤلف

 .دراسة بالغية: سورة النصر .٩٧١
o  سليمان بن إبراهيم الفندي. 
o    مكتبة امللـك فهـد الوطنيـة، 

  .هـ١٤٢١الرياض، 

  .دراسة وحتليل: سورة النور .٩٧٢
o ــي  . د ــراهيم عل ــل إب إمساعي

 .السامرائي
o  دار عمار للنشر والتوزيـع، ط :

اهتم املؤلـف  ، هـ١٤٢٣، ١
  .ببيان الوجوه البالغية يف السورة

دراسـة  : سورة هود عليه السـالم  .٩٧٣
 . خلصائص نظمها وأسرارها البالغية

o دخيل اهللا حممد الصحفي. 
o  رســالة دكتــوراه، جامعــة أم

/ كلية اللغة العربية وآداا/ قرىال
قسم البالغة والنقد، نوقشـت  

 .هـ١٤١٤: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

ـــورة  .٩٧٤ ـــس(س ــة) يــ  دراس
يف املســتويني التــركييب أُســلوبية 

  . والداليل
o بوريحممد حسون صاحل اجل. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .اآلداب كلية/ اللغة العربية
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

  دراسة بالغية حتليلية : سورة يس .٩٧٥
o إميان بنت سليمان اخلليفة. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم البالغـة    /اللغة العربيـة 

 .والنقد
o   قاعدة بيانات الرسائل العلميـة

املسجلة يف الكلية منذ إنشـائها  



 

      ١٧٢ 

 

ـ ١٣٧٤ ،عام  ،م١٩٥٣ -هـ
ــىت  ـــ١٤٢٨ح  .م٢٠٠٧-ه

-املغـرب  ،موقع امللحق الثقايف
 .الرباط

  .سور احلواميم دراسة بالغية حتليلية .٩٧٦
o عبد القادر عبد اهللا فتحي علوش. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .اآلداب كلية/ لعربيةاللغة ا
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

دراسـة بالغيـة   : السور املدنيـة  .٩٧٧
 . وأسلوبية

o عهود عبد الواحد. 
o ــر ــان، -األردن ،دار الفك عم

وأصـل  ، م١٩٩٩-هـ١٤١٩
جامعة  ،الكتاب رسالة دكتوراه

 .التربية كلية/ بغداد
o اجلامعية  قاعدة معلومات الرسائل

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

دراسـة بالغيـة   : السور املكيـة  .٩٧٨
  .أسلوبية

o عروبة خليل إبراهيم. 

o  رسالة دكتوراه، جامعة بغـداد /
: التربية، نوقشت بتـاريخ  كلية

 .م١٩٩٧
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ل الصادرة عن مركز امللك فيص
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .سياحة إميانية يف رحاب سورة مرمي .٩٧٩
o عمر حممد عمر باحاذق. د. 
o  ،ذكره موقع هـ١٤١٥مطبوع ،

شبكة رواء لألدب وفنون العربية 
خواطر عن القصـة يف  "يف مقال 

للدكتور مصطفى " القرآن الكرمي
السيد، ومل أجد أي بيانات عنه 

 . تباتيف قوائم املك

السياق القـرآين وأثـره يف إبـراز     .٩٨٠
 .املعاين

o زيد عمر عبد اهللا العيص. د. 
o   السرية الذاتية ألعضاء اجلمعيـة

العلمية السعودية للقرآن الكـرمي  
: ص ،اإلصـدار األول  ،وعلومه

٧٦.  

السياق القرآين وأثـره يف توجيـه    .٩٨١
املتشابه اللفظي من خالل قصة نـيب  

  .اهللا آدم عليه السالم
o الرفاعيمرمي غامن . 



 

      ١٧٣ 

 

o  رسالة دكتوراه، من وزارة التربية
/ شؤون تعليم البنـات / والتعليم

/ التربية للبنات مبكة املكرمة كلية
قســم الدراســات اإلســالمية 

 .هـ١٤٢٦: سجلت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

اق القرآين وأثـره يف توجيـه   السي .٩٨٢
املتشابه اللفظي يف قصـة إبـراهيم   

  ولوط عليهما السالم
o أمل إبراهيم طه الشيخ. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
 ،قسم الكتاب والسـنة  /الدين

 .هـ١٤٢٦: سجلت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
وث والدراسات اإلسالمية، للبح

  .اإلصدار الثالث

  .السياق اللغوي يف القصص القرآين .٩٨٣
o    أبو متام أمحد مرغينمـي حممـد

 .عيسوي
o   ــة ــوراه، جامع ــالة دكت رس

قسم / اآلداب كلية/ اإلسكندرية

عبـده  : البالغة والنقد، إشراف
: الراحجي، نوقشـت بتـاريخ  

 .م١٩٩٦
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

مركز امللك فيصل الصادرة عن 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

السياق وأثره يف تفسـري القـرآن    .٩٨٤
  .الكرمي

o إبراهيم أصبان. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة حممـد

قسـم  / اآلداب كليـة / اخلامس
: الدراسات اإلسالمية، إشـراف 

زين العابدين بالفريج، نوقشت 
 .م١٩٩٥: بتاريخ

o   كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف 
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٣٦: ص

سيد قطـب والتصـوير الفـين يف     .٩٨٥
 .القرآن

o  صالح عبد الفتاح دحبور. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

 كلية/ حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

أمحد حسـن  : وعلومه، إشراف



 

      ١٧٤ 

 

: فرحــات، نوقشــت بتــاريخ
 .هـ١٤٠٠

o ة قاعدة معلومات الرسائل اجلامعي
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .سيكولوجية القصة يف القرآن .٩٨٦
o  نقرة التهامي. د. 
o الشركة التونسية للتوزيع، تونس.  
o  ،وأصل الكتاب رسالة دكتوراه

كلية معهـد  / من جامعة اجلزائر
: الفلســفة، نوقشــت بتــاريخ

 .م١٩٧١
o  اجلامعية قاعدة معلومات الرسائل

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .السيوطي بالغياً .٩٨٧
o يونس هاشم جميد. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

ــرية ــة/ املستنص اآلداب،  كلي
 .م١٩٨٧: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

اإلسالمية،  للبحوث والدراسات
  . اإلصدار الثالث

دراسـة  : شاهد يف القرآن الكرميامل .٩٨٨
  .حتليلية وصفية

o قنيبـي حامد صادق حامد. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

حممد : ، إشرافالعربية كلية اللغة
، نوقشــت الســعدي فرهــود

يوجد منـها   ،م١٩٧٨: بتاريخ
مركز صـاحل  نسخة حمفوظة يف 

ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب
قسم الرسائل اجلامعية / سالمياإل

جامعة األزهـر، فـيلم   / العلمية
 ].)٢( ١/٣٤٢/٢[: رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .شبه اجلملة يف القرآن الكرمي .٩٨٩

o أمحد حسن عواد أبو حسان. 
o   رسالة ماجسـتري، جامعـة آل 

عبد القادر عبد : البيت، إشراف
الــرمحن الســعدي، نوقشــت 

 .م١٩٩٧: بتاريخ



 

      ١٧٥ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ٣٦: ص

شبه اجلملة واستعماالا يف القـرآن   .٩٩٠
  .الكرمي

o علي السنوسي حممد. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

: قسم اللغة العربيـة، إشـراف  
الـدين،  السيد سعيد شـرف  

م، يوجد ١٩٨١: نوقشت بتاريخ
منها نسخة حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
جامعة األزهـر، فـيلم   / العلمية

 .)]٢( ١/١٦٠/٦[: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .ار الثالثاإلصد

شذرات الذهب دراسة عربيـة يف   .٩٩١
 . البيان القرآينّ

o حممود توفيق حممد سعد. 
o القاهرة، وهبة مكتبة. 

ـ  .٩٩٢  ةشرح الكالم كون الكتاب حج
 .يتوقف على صدق املبلغ

o   عبد الرمحن بن علي بن حممـد
ــري  ــاري القيصـ ت (النثـ

 .)هـ١٢ق
o  منه نسخة خطية يف مركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
] ٠٢١٢٨[: مية بــرقماإلســال

-اململكــة العربيــة الســعودية
 .الرياض

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

 . اإلسالمية

شرح رسـالة الرمـاين يف إعجـاز     .٩٩٣
 . القرآن

o عبد القاهر اجلرجاين. 
o زكريـا سـعيد   : مطبوع بتعليق

القاهرة،  علي، دار الفكر العريب،
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧

ة بيان إعجـاز القـرآن   شرح رسال .٩٩٤
إلمام أيب سليمان محد بـن حممـد   ل

اخلطايب رواية أيب احلسن بن علي بن 
 . احلسن الفقيه السجزي

o عمر حممد عمر باحاذق. د. 
o   دار املأمون للتـراث، دمشـق، 

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦



 

      ١٧٦ 

 

الشخصية اإلنسانية كما صـورها   .٩٩٥
القرآن الكرمي وانعكاس مثلها على 

  .صورة البطل يف األدب العريب
o عدنان يوسف سكيك. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

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

 .م١٩٧٠: عياد، نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

: ينالشخصية يف القصـص القـرآ   .٩٩٦
دراسة نصية نقدية حتليلية لشخوص 

  .خمتارة
o خالد سليمان عيد الدوالت. 
o رسالة ماجستري، جامعة الريموك /

كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية،  
عفيف عبد الـرمحن،  : إشراف

 .م١٩٩٦: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
ية، للبحوث والدراسات اإلسالم

 .اإلصدار الثالث

: املرأة يف القصص القـرآين  شخصية .٩٩٧
  .دراسة أدبية حتليلية

o نورة حممد الرشيد. 
o    رسالة دكتوراه، كليـة التربيـة

وزارة التربيـة  / للبنات بربيـدة 
شؤون تعليم البنـات،  / والتعليم

 .هـ١٤٢٢: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
ة، للبحوث والدراسات اإلسالمي

  .اإلصدار الثالث

  .القرآن إعجاز يف املبني الشهاب .٩٩٨
o حممـد  بن تقي حممد القاسم بوأ 

 ت( النجفـي  وردبادياأل قاسم
 .)هـ١٣٣٣

o  ،١١٦/ ٨معجم املؤلفني.  

 .شواهد يف اإلعجاز القرآين .١٠٠٠
o عودة أبو عودة. 
o  املركز القومي للنشر، دار عمار

  .إربد-األردن، للنشر والتوزيع

الدراسات الشواهد القرآنية يف  .١٠٠١
البالغية من بداية التكـوين إىل  

: اية القرن اخلامس اهلجـري 
  .عرض ودراسة

o حممد األمني الددو. 
o   ــة ــوراه، اجلامع ــالة دكت رس

/ كلية اللغة العربيـة / اإلسالمية



 

      ١٧٧ 

 

قسم األدب والبالغة، سـجلت  
 .هـ١٤٢٦: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،ث والدراسات اإلسالميةللبحو
  . اإلصدار الثالث

الشيطان خطواته وغاياته دراسة  .١٠٠٢
  .قرآنية موضوعية

o وائل عمر علي بشري. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

/ كلية اإلسـالمية ال/ اللغة العربية
 .غزة

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

: ربيـة الصدارة يف اجلملـة الع  .١٠٠٣
دراسة حنوية داللية من خـالل  

  .القرآن الكرمي
o العظيم  مجال عبد الناصر عيد عبد

 .علي
o رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة /

قسـم النحـو   / كلية دار العلوم
نوقشـت   ،والصرف والعروض

 .م١٩٩٨: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

سالمية، للبحوث والدراسات اإل
  .اإلصدار الثالث

صراع املـذاهب والعقيـدة يف    .١٠٠٤
  .القرآن دراسة أدبية

o غالب عبد الكرمي. 
o دار الكتاب اللبناين، بريوت.  

  .صفوة البيان ملعاين القرآن .١٠٠٥
o  الصابوينحممد علي الشيخ. 
o ٢: ، بريوت، طاملكتبة العصرية ،

 . م٢٠٠٦

الصورة األدبية كمـا رمسهـا    .١٠٠٦
  .القرآن الكرمي لبين إسرائيل

o عبد الناصر بدري أمني. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

  .أسيوط /كلية اللغة العربية

صورة األمر والنهي يف الـذكر   .١٠٠٧
 .احلكيم

o  حممود توفيق حممد سعد. 
o مكتبة وهبة، القاهرة.  

صورة اإلنسان يف التشـبيهات   .١٠٠٨
  .القرآنية

o أمحد عبد اهللا الكاف. 



 

      ١٧٨ 

 

o   ،رسالة ماجستري، جامعة مؤتـة
زهـري أمحـد   : األردن، إشراف

: املنصــور، نوقشــت بتــاريخ
 .م١٩٩٦

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

   .٣٧: ص

صورة اإلنسـان يف اخلطـاب    .١٠٠٩
حبـث يف  : القصصي القـرآين 

املــوروثني النقــدي البالغــي 
  .والصويف

o وفاء الوهايب. 
o  ،كليـة اآلداب رسالة دكتوراه /

حممـد  : ، إشرافتطوان-املغرب
، أمحد الطريبق اليدريو  ،مشبال

 .م١٩٩٨: نوقشت بتاريخ
o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة

ــة   ــات القرآني  :httpاملعلوم

//www.quran-c.com.  

صــورة اإلنســان املــؤمن يف  .١٠١٠
  .تشبيهات القرآن

o هناء حسني إبراهيم البليسي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة القـدس

حسني أمحد : فلسطني، إشراف

: ريخالدراويش، نوقشـت بتـا  
 .م٢٠٠١

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ٣٧ – ٣٦: ص

ــزء  .١٠١١ ــة يف ج ــورة البياني الص
  .مقاماا وأسرارها: الذاريات

o   أمساء بنت عوض بن معيـوض
 .اجلميعي

o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم
قسم / كلية اللغة العربية/ القرى

حممد بن : البالغة والنقد، إشراف
: ادي، نوقشت بتاريخإبراهيم ش

 .هـ١٤٢٦
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

 .اإلصدار الثالث

الصورة البيانية يف الربع األول  .١٠١٢
من سـورة  (من القرآن الكرمي 

 ). البقرة حىت آخر سورة األنعام
o حممد السيد حممد الطباخ. 
o  ،جامعة األزهررسالة ماجستري /

، ةكلية اللغة العربيـة باملنصـور  
 .م١٩٩٦



 

      ١٧٩ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

الصورة البالغيـة يف سـورة    .١٠١٣
 .اإلسراء

o سروة عمر احلسيين. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

 كليــة الدراســات اإلســالمية
، القــاهرة، )بنــات( والعربيــة

م، يوجد منـها نسـخة   ١٩٩١
فيلمية يف مركز صاحل عبـد اهللا  

قسم / كامل لالقتصاد اإلسالمي
جامعة / الرسائل اجلامعية العلمية

 .األزهر
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .لبيانية يف سورة النورالصورة ا .١٠١٤
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

عبد القادر للعلوم اإلسـالمية،  
 .اجلزائر

o لس العلميموقع ا .  

 . الصورة البيانية يف سورة هود .١٠١٥

o صبحي حممد حسن حسني. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

كلية اللغة العربيـة بالزقـازيق،   
  .م١٩٩٣

: الصورة البيانيـة يف القـرآن   .١٠١٦
 . ومها وداللتهامفه

o أمحد عبد اهللا عيسى. 
o    رسالة ماجستري، جامعـة عـني

  .كلية اآلداب/ مشس

الصورة البيانية وأثرها البالغي  .١٠١٧
 . يف سورة األعراف

o عبد املنعم الدسوقي أبو طالب. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  

كامل لالقتصـاد   صاحل عبد اهللا
قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي

 .جامعة األزهر/ العلمية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .الصور البيانية يف آيات الغيب .١٠١٨
o إسراء مؤيد. 



 

      ١٨٠ 

 

o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد /
بنـات، نوقشـت   كلية التربية لل

 .م١٩٩٦: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ٣٦: ص

ــري  .١٠١٩ ــة يف تفس ــور البياني الص
األلوسي املسمى روح املعاين يف 
تفسري القرآن العظيم والسـبع  

 . املثاين
o مسرية حممد بسيوين. 
o   رسالة دكتوراه، الرئاسة العامـة

لبنات كلية التربية ل/ لتعليم البنات
قسـم اللغـة العربيـة،    / جبدة

عبـد الفتـاح حممـد    : إشراف
ــاريخ ــجلت بت ــالمة، س : س

 .هـ١٤١١
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

ــة يف القــرآن  .١٠٢٠ الصــور البياني
  .وصلتها بالبيئة العربية

o السيد فؤاد حممود. 

o ــالة ــة  رس ــتري، جامع ماجس
قسم / كلية اآلداب/ اإلسكندرية

اللغة العربية واللغات الشـرقية  
ــاريخ ــت بت ــا، نوقش وآدا :

 .م١٩٥٨
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ٣٧: ص

الصورة البيانيـة يف القـرآن    .١٠٢١
 . ومدى صلتها بالبيئة العربية

o السيد فؤاد حممد فهمي السيد. 
o ــالة ما ــة رس ــتري، جامع جس

ــكندرية ــة اآلداب،  /اإلس كلي
 .م١٩٥٨: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٣٦: ص

  .صور احليوان يف القرآن الكرمي .١٠٢٢
o نبيلة عبد احملسن حسن. 
o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد /

كلية التربية للبنـات، نوقشـت   
 .م١٩٩٨: بتاريخ

o  امعيـة يف  كشاف الرسـائل اجل
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  



 

      ١٨١ 

 

بالغة،  -القرآن: حتت موضوع
  .٣٦: ص

الصور اجلماليـة يف القـرآن    .١٠٢٣
دراسة حتليلية لـبعض  " الكرمي 
اجلمالية واملشاهد الفنية  الصور

  .يف القرآن الكرمي
o ةبشري اهلادي السنوسي محود. 
o رسالة ماجستري، جامعة التحدي /

 .ليبيا
o هرس األطروحـات يف علـم   ف

. التفسري يف اجلامعـات الليبيـة  
موقع اهليئة الوطنيـة للبحـث   

  .العلمي

الصورة الفنية يف آيات النور يف  .١٠٢٤
 .القرآن الكرمي

o حسن أمحد مهاوش. 
o رسالة ماجستري، جامعة الكوفة /

: كلية البنات، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٩

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

دراسات اإلسالمية، للبحوث وال
  .اإلصدار الثالث

  .الصورة الفنية يف سورة الكهف .١٠٢٥

o علي يوسف عاين. 
o رسالة ماجستري، جامعة اجلزيرة/ 

: بتـاريخ  السودان، نوقشـت 
 .م١٩٩٨

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 .١٢: ص

  .الصورة الفنية يف القرآن الكرمي .١٠٢٦
o أملا سليمان احملمد. 
o اجستري، جامعة دمشقرسالة م ،

هنــاء الدويــدري، : إشــراف
 .م١٩٩٥: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ٣٧: ص

الصورة الفنية يف املثل القـرآين   .١٠٢٧
 .دراسة نقدية وبالغية

o حممد حسني علي الصغري. 
o دار اهلادي، بريوت. دار البالغة ،

 ،وأصل الكتاب رسالة دكتوراه
 .كلية اآلداب/ جامعة بغداد

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٣٧: ص
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: صورة املاء يف القرآن الكـرمي  .١٠٢٨
  .دراسة أدبية أسلوبية

o فاطمة سامل عبد اجلبار. 
o    رسالة دكتوراه، كليـة التربيـة

وزارة / للبنات مبكـة املكرمـة  
شؤون تعلـيم  / التربية والتعليم

ــت  ــات، نوقش ــاريخالبن : بت
 .هـ١٤٢٧

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

: صورة املنافق يف القرآن الكرمي .١٠٢٩
  .دراسة بالغية حتليلية

o منرية مرعي راشد الزهراين. 
o   رسالة دكتوراه، كليـة اآلداب

وزارة التربيـة  / للبنات بالرياض
شؤون تعليم البنـات،  / لتعليموا

 .حسن جاد طبل: إشراف
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

صور مـن البيـان القـرآين     .١٠٣٠
  .والنبوي

o فتحي فريد. 
o مكـة  -مكتبة النهضة، السعودية

  . م١٩٨٣ املكرمة،

 .رميصور من سور القرآن الك .١٠٣١
o عبد الكرمي احلمصي. 
o   ،م، ١٩٩٧دار الفكر، دمشـق

حبث فين يف مجاليـات الـنص   
القرآين يعـرض اآليـات ذات   
الصور الناطقة بـذاا املتميـزة   
جبمال اللقطة الفنية والغنية عـن  

  .التشبيه وأدوات التشبيه

: صورة املرأة يف القرآن الكرمي .١٠٣٢
 .دراسة فنية

o أروى عبد احلميد حممود. 
o تري، جامعة بغـداد رسالة ماجس /

كلية التربية للبنـات، نوقشـت   
 .م١٩٩٩: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

صيغ األمر والنهي يف القـرآن   .١٠٣٣
  .الكرمي

o تقي حممد علي الطحان. 



 

      ١٨٣ 

 

o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /
قسم اللغة العربية / دابكلية اآل

حسني نصار، : إشراف، وآداا
 .م١٩٨٠: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .الصيغ الفعلية يف القرآن الكرمي .١٠٣٤
o ثريا عبد اهللا عثمان إدريس. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى
والنحو والصـرف،   قسم اللغة

 .هـ١٤١٠: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

صـنفت يف  ، اإلصدار الثالـث 
قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية 

 .بالغة –القرآن : حتت موضوع

 . بالغة يف القرآن الكرميصيغ امل .١٠٣٥
o فاطمة عبد اهللا عوض مراوعي. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى

قسم اللغة والنحو والصـرف،  
 .هـ١٤٠٧: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

، بالغة –القرآن : حتت موضوع
  .٣٧: ص

  .ة يف القرآن الكرميصيغ املبالغ .١٠٣٦
o أمحد عبد اجلواد أمحد البنا. 
o    دار اليازوري العلميـة للنشـر

ــان، ط  ــع، عم ، ١: والتوزي
  .م٢٠٠٨

: ضمري الغائب يف القرآن الكرمي .١٠٣٧
  . دراسة حنوية حتليلية أسلوبية

o    يد عبـد الـنيبعاطف عبد ا
 .أبوجاجة

o    رسالة ماجسـتري، جامعـة آل
عبد القادر عبد : البيت، إشراف

ن الســعدي، نوقشــت الــرمح
لغة الرسـالة  ، م١٩٩٩: بتاريخ

 .إجنليزية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .ضمري الفصل يف القرآن الكرمي .١٠٣٨



 

      ١٨٤ 

 

o حممد عبد ذياب. 
o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد /

 ابن رشد، نوقشت /كلية التربية
 .م١٩٩٨: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ٣٧: ص

الضــمري املنفصــل يف الــنظم  .١٠٣٩
 .دراسة بالغية تطبيقية: القرآين

o عويض محود العطوي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم البالغـة   / اللغة العربيـة 

بـن  حممد . د: والنقد، إشراف
: علي الصامل، نوقشت بتـاريخ 

 .هـ١٤١٦
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

اإلصدار الثالث التابعـة ملركـز   
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .اإلسالمية

القصة أُسلوب  الطابع البياين يف .١٠٤٠
النبوية يف أحاديـث الـوحي   
واألنبياء وفضـائل أصـحاب   
النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   

  .بالبخاري واملغازي والتفسري

o آمنة إمساعيل حممد بدوي. 
o    رسالة ماجستري، كليـة التربيـة

الرئاسـة العامـة   / للبنات جبدة
حممـد  : لتعليم البنات، إشراف

: مصطفى سالم، نوقشت بتاريخ
 .هـ١٤١٧

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

طبــاق يف القــرآن دراســة ال .١٠٤١
  .بالغية

o نعم هاشم حممد. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .كلية اآلداب/اللغة العربية
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

الطراز املتضمن ألسرار البالغة  .١٠٤٢
 .وعلوم حقائق اإلعجاز

o  ت (حيىي بن محزة بن علي املؤيد
 .)هـ٧٤٥

o حممد عبد السـالم  : بتحقيق طبع
 شاهني، دار الكتـب العلميـة،  

م، ١٩٩٥-هـ١٤١٥ ،بريوت



 

      ١٨٥ 

 

سـيد  : وله طبعة نادرة بتصحيح
بن علي املرصفي، القـاهرة، دار  

ـ ١٣٣٢الكتب اخلديوية،  -هـ
لعبد احملسن عبد العزيز ، م١٩١٤

العسكر رسالة دكتوراه حـول  
كتاب الطـراز  " الكتاب بعنوان 

ـ ٧٤٥(للعلوي   حتقيقـاً  ،)هـ
ودراسة مـن أول الكتـاب إىل   
اية الباب الثالـث يف مراعـاة   

جامعة اإلمام  ،"أحوال التأليف 
كلية / حممد بن سعود اإلسالمية

قسم البالغة والنقد / اللغة العربية
ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن

فرج كامـل سـليم،   : إشراف
 .هـ١٤٢٠: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
مركز امللك فيصل  الصادرة عن

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

: طــرق العــرض يف القــرآن .١٠٤٣
  .األهداف واخلصائص األسلوبية

o  ابن عيسى عبد القادر بطـاهر /
 .باطاهر

o  جامعـة   ،جملس النشر العلمـي
ــت م، ٢٠٠٢، ١: ، طالكويـ

حوليـات اآلداب  ضمن سلسلة 
جامعـة  : والعلوم االجتماعيـة 

  ).١٧٨(برقم  الكويت

وجهوده ) هـ٧٤٣ت (الطييب  .١٠٤٤
  .البالغية

o     عبد احلميـد أمحـد يوسـف
 .هنداوي

o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /
قسم البالغـة  / كلية دار العلوم

والنقد األديب واألدب املقـارن،  
عبد الواحـد عـالم،   : إشراف

 .م١٩٩١: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

صل الصادرة عن مركز امللك في
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

ــوء  .١٠٤٥ ــرادف يف ض ظــاهرة الت
 .التفسري البياين للقرآن الكرمي

o حممد طالب الزوبعي. 
o  بنغـازي / جامعه قار يـونس، 

  .م١٩٩٥

ظــاهرة التكــرار يف القــرآن  .١٠٤٦
  .الكرمي

o عبد املنعم السيد حسن. 



 

      ١٨٦ 

 

o   املؤلف، مطبعة دار املطبوعـات
  .هـ١٤٠٠الدولية، مصر، 

اهرة اجلماليـة يف القـرآن   الظ .١٠٤٧
 .الكرمي

o نذير محدان. د. 
o هـ١٤١٢ ة،دار املنارة، جد-

  .م١٩٩١

ــة  .١٠٤٨ ــذف يف اجلمل ــاهرة احل ظ
دراسة حنوية من خالل : العربية

  .سوريت البقرة وآل عمران
o عواطف أمحد احلريب. 
o   رسالة ماجستري، جامعة امللـك

 .كلية التربية/ فيصل
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

رة عن مركز امللك فيصل الصاد
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

ظــاهرة احلــذف يف القــرآن  .١٠٤٩
  .الكرمي

o حفظي حافظ حممد أشتية. 
o  ،رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية

حممد بركات أبوعلي، : إشراف
 .م١٩٩٥: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

ظــاهرة احلــذف يف القــرآن  .١٠٥٠
 . دراسة بالغية: الكرمي

o حممد رضا الشخص. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة امللـك

قسم اللغة / كلية اآلداب/ سعود
ناصـر سـعد   : العربية، إشراف

ــاريخ ــت بت ــيد، نوقش : الرش
 .هـ١٤١٦

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
عن مركز امللك فيصل الصادرة 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

ظــاهرة احلــذف يف القــرآن  .١٠٥١
دراسـة تطبيقيـة يف   : الكرمي

 . السور املكية
o حممد حسن حسن غراب. 
o  رسالة ماجستري، جامعة طنطـا /

قسم اللغة العربية / كلية اآلداب
حممود سليمان : وآداا إشراف

ــاريخ ــت بت ــاقوت، نوقش : ي
 .م١٩٩٢



 

      ١٨٧ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

ظرف الزمان وصور استخدامه  .١٠٥٢
  .يف القرآن الكرمي

o علي الزم مزبان. 
o رسالة ماجستري، جامعة البصرة/ 

: كلية اآلداب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٨٧

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
اسات القرآنية للجيوسـي،  الدر
  . ٣٨: ص

 . الظاهرة القرآنية .١٠٥٣
o مالك بن نيب. 
o حممد  ،عبد الصبور شاهني: ترمجة

حممـود  : عبد اهللا دراز، مقـدم 
دار الفكر،  ،دمشق ،حممد شاكر

  .م١٩٨١-هـ١٤٠٢

وفنية يف سورة أُسلوبية  ظواهر .١٠٥٤
  .النحل

o أسامة عبد املالك إبراهيم عثمان. 
o ح رسالة ماجستري، جامعة النجا

خليل : فلسطني، إشراف /الوطنية

ــاريخ  ــت بت ــودة، نوقش : ع
 .م٢٠٠١

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٣٧: ص

الظواهر اإلعجازية يف فـواتح    .١٠٥٥
 .السور القرآنية

o      حممد أمحـد عبـد الوهـاب
 .املليجي

o ١: املكتبة األزهرية للتراث، ط ،
  . م٢٠٠٠

 ظواهر علم اللغة يف فواصـل  .١٠٥٦
  .القرآن الكرمي

o عبد املنعم عبد اهللا حسن إبراهيم. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

عبد : كلية اللغة العربية، إشراف
احلميد أبو سـكني، نوقشـت   

م، يوجد منـها  ١٩٨٤: بتاريخ
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

الرسائل اجلامعيـة   ..اإلسالمي
 .جامعة األزهر ،العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 



 

      ١٨٨ 

 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

ــوء   .١٠٥٧ ــة يف ض ــواهر قرآني ظ
الدراسات اللغوية بني القـدماء  

 . واحملدثني
o البدراوي عبد الوهاب زهران. 
o  ،م١٩٨٨دار املعارف، القاهرة.  

الظواهر النحويـة يف فواصـل    .١٠٥٨
  .القرآن الكرمي

o   ــد اهللا ــني عب ــة حس عائش
 .األنصاري

o رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة /
قسـم النحـو   / كلية دار العلوم

والصرف والعروض، نوقشـت  
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

ن عبد الواحد بن عبد الكرمي ب .١٠٥٩
منهجـه يف  : خلف األنصاري

ــاز  ــي وإعج ــث البالغ البح
  .القرآن

o    حممد عبد الرمحن جنـم الـدين
 .الكردي

o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /
كلية اللغة العربيـة، نوقشـت   

 .م١٩٦٦: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .لثاإلصدار الثا

 .العرب يف األوجه بني السور .١٠٦٠
o عبد الرحيم العراقي. 
o   معجم املوضوعات املطروقـة يف

التأليف اإلسالمي وبيان ما ألف 
  .١٥٥: ، صفيه

العدد يف القرآن الكرمي لطائفه  .١٠٦١
  .ومسائله

o عبد الرمحن عود إدريس إبداح. 
o  رســالة دكتــوراه، جامعــة أم

كلية أصـول   /السودان/ درمان
هر أمحـد  الطا: الدين، إشراف

: عبد القادر، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٨

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  



 

      ١٨٩ 

 

: ، ص)إعجاز –مبحث القرآن (
١٢ .  

يف  العز بن عبد السالم بالغيـاً  .١٠٦٢
اإلشارة إىل اإلجيـاز يف  " كتابه 

  ".بعض أنواع ااز 
o وسن زينو محد. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .كلية التربية/ بيةاللغة العر
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

معامل : العزف على أنوار الذِّكر .١٠٦٣
 . الطريق إىل فقه املعىن القرآينّ

o حممود توفيق حممد سعد. 
o   منه نسخة حاسوبية يف املكتبـة

  .هـ١٤٢٤، ١: طالشاملة، 

 . عجائب القرآن .١٠٦٤
o  اهللا حممد بن فخر الدين أبو عبد

حممد بن عمر بن احلسني البكري 
 .)هـ٦٠٦ت( الرازي

o عبد القادر أمحد عطا، دار : حتقيق
هــ  ١٤٠٢الكتب اإلسالمية، 

ــرية، . م١٩٨٢ ــة العص املكتب
  .م٢٠٠٥بريوت، 

 . عجائب وأسرار سورة الكهف .١٠٦٥
o عادل حامد حممد. 
o  ،ــاهرة ــة، الق ــب للطباع غري

  .م٢٠٠٥

  .عجيب البيان يف أسرار القرآن .١٠٦٦
o بد الباسط بن رستم بن علي بن ع

   .)هـ١٢٢٣ت(علي القَنوجي 
o  معجم مصنفات القرآن الكـرمي، 

١٦١/ ١.  

عقد الدر املنظـوم يف مناسـبة    .١٠٦٧
 .البسملة مبا اشتهر من العلوم

o سليمان بن الزيات. 
o ،دار الكتب املصـرية  خمطوط .

معجم املوضوعات املطروقـة يف  
التأليف اإلسالمي وبيان ما ألف 

 .١١٥: ، صفيه

العالقات التركيبية يف القـرآن   .١٠٦٨
  .دراسات وصفية: الكرمي

o سعدي الزبري. 
o رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر/ 

معهد اللغـة واألدب العـريب،   
 .م١٩٩٠: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 



 

      ١٩٠ 

 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

الدولية يف اإلسـالم  العالقات  .١٠٦٩
على ضوء اإلعجاز البيـاين يف  

  .سورة التوبة
o كامل سالمة الدقس. 
o والنشـر  للطباعـة  الشروق دار 

، ١: ، طجــدة، والتوزيــع
  .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦

العالقات الداللية بـني ألفـاظ    .١٠٧٠
  .الطبيعة يف القرآن الكرمي

o اآلن مسني جميد. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .لتربية للبناتكلية ا/ اللغة العربية
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

عالقة التفسري بالبالغـة عنـد    .١٠٧١
 .الزخمشري

o  عمر حامد املال جويش. 
o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /

قسم اللغة العربية / كلية اآلداب
ــراف ــا، إش ــهري : وآدا س

: القلماوي، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٦٤

o دة معلومات الرسائل اجلامعية قاع
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .على طريق التفسري البياين .١٠٧٢
o فاضل صاحل السامرائي .د. 
o  قسم اللغة / والعلومكلية اآلداب

/ جامعة الشارقة/ آدااالعربية و
 .اإلمارات

o جامعة الشـارقة  ،النشر العلمي، 
ــم ـــ١٤٢٥، ٢٤: رق -ه
  . م٢٠٠٥

علل التعبري القرآين يف تفاسـري   .١٠٧٣
 سورة البقرة دراسـة بالغيـة  

 أُسلوبية 
o العلواين عامر مهدي صاحل. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 /بغداد/ كلية التربية/ اللغة العربية
 .ابن رشد

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية



 

      ١٩١ 

 

ري القرآين يف تفسري علل التفس .١٠٧٤
  .الكشاف للزخمشري

o    أسعد عبد العليم عبـد الـرمحن
 .السعدي

o كلية / رسالة علمية، جامعة بغداد
العلــوم اإلســالمية، نوقشــت 

 .م١٩٩٩: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 . اإلصدار الثالث

 والبيان وتطبيقاما علما املعاين .١٠٧٥
  .يف الكشاف للزخمشري

o علي لعكيدي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة حممـد

قسـم  / كليـة اآلداب / اخلامس
سعيد : إشراف ،مكناس/ األدب

ــاريخ ــت بت ــويب، نوقش : األي
 .م١٩٩٥

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .لثالثاإلصدار ا

-املعـاين (علم اجلمال اللغوي  .١٠٧٦
 ).البديع-البيان

o حممد سليمان ياقوت. د. 
o ،اإلسكندرية دار املعرفة اجلامعية، 

 .م١٩٩٥

ــور   .١٠٧٧ ــال والتص ــم اجلم عل
ــالمي ــة : اإلس ــة مجالي دراس

 .لألسلوب القرآين
o مصطفى احليا. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة حممـد

الـدار  / كليـة اآلداب / اخلامس
سم اللغـة  ق/ بنمسيك/ البيضاء

حممـد  : العربية وآداا، إشراف
ــاريخ ــجلت بت ــي، س : بالج

 .م١٩٩٣
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

علم املعـاين يف حاشـية ابـن     .١٠٧٨
: التمجيد على تفسري البيضاوي

 .دراسة وتقومياً
o  مساعيلاإل إبراهيم بن عبد اهللا. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد  /اللغة العربية

: واألدب اإلســالمي، إشــراف



 

      ١٩٢ 

 

حممد علي الصـامل، نوقشـت   
 .هـ١٤١٩: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
قائمة رسـائل   .دار الثالثاإلص

املاجســتري املســجلة يف قســم 
البالغة والنقـد ومنـهج األدب   

  . اإلسالمي مبوقع اجلامعة

علم املعاين يف التفسري الكـبري   .١٠٧٩
ــره يف  ــرازي وأث ــر ال للفخ

 . الدراسات البالغية
o فايزة سامل صاحل أمحد. 
o  رســالة دكتــوراه، جامعــة أم

/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى
م البالغة والنقد، نوقشـت  قس

 .هـ١٤١٣: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

علم املعاين يف ضـوء الـنص    .١٠٨٠
 .القرآين

o  خمتار عطية. د. 

o   ،منشأة املعارف، اإلسـكندرية
  .م٢٠٠٢

علم املعاين و دالالت األمر يف  .١٠٨١
 . لقرآن الكرميا
o خمتار عطية. د. 
o   دار دنيا الوفاء للطباعة والنشـر

، ١: والتوزيع، اإلسكندرية، ط
 .م٢٠٠٤

مدخل إىل تفسري : علوم القرآن .١٠٨٢
 .القرآن وبيان إعجازه

o  عدنان حممد زرزور. د. 
o    ،املكتب اإلسـالمي، بـريوت

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،دمشق

علوم القرآن وإعجازه وتاريخ  .١٠٨٣
 .توثيقه

o ورعدنان حم. دزرمد ز. 
o ان-عالم، األردندار اإلط ،عم :

  .هـ١٤٢٦، ١

العموم وخمصصـاته يف آيـات    .١٠٨٤
  .األحكام يف القرآن الكرمي

o أمحد بلغيث العمري حسن. 
o رسالة دكتوراه، نوقشت بتاريخ :

 .م١٩٩٦



 

      ١٩٣ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
موقع مركـز امللـك فيصـل    (

 ).للبحوث والدراسات اإلسالمية

اضي وكفاية الراضـي  عناية الق .١٠٨٥
  .على تفسري البيضاوي

o  أمحد بن حممد بن عمر، شهاب
ت (الدين اخلفـاجي املصـري   

 .)هـ١٠٦٩
o الشـيخ  : حققه وخرج أحاديثه

دار الكتب ، عبد الرزاق املهدي
ــريوت، ط  ــة، ب ، ١: العلمي

  . هـ١٤١٧

عناية املسلمني بـإبراز وجـوه    .١٠٨٦
 .١اإلعجاز يف القرآن الكرمي 

o ضي جربيلحممد السيد را. د. أ. 
o املصحف  ةجممع امللك فهد لطباع

ــريف ــورة، ، الش ــة املن املدين
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

عناية املسلمني بـإبراز وجـوه    .١٠٨٧
 .٢اإلعجاز يف القرآن الكرمي

o  حسن عبد الفتاح أمحد. 
o املصحف  ةجممع امللك فهد لطباع

ــريف ــورة، ، الش ــة املن املدين
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

غايات البيان يف معرفة مـاءات   .١٠٨٨
  .القرآن

o    إبراهيم بن عمر بـن إبـراهيم
 .)هـ٧٣٢ت (اجلعربي 

o عبد الرمحن بـن  : الباحث حققه
عيسى بن علي احلازمي، رسالة 

/ ماجستري، اجلامعة اإلسـالمية 
قسم اللغـة  / كلية اللغة العربية
حممـد بـن   : العربية، إشـراف 

يعقوب التركستاين، نوقشـت  
وقد ذكـر  ، هـ١٤١٧: بتاريخ

ات بعنوان آخر يف قاعدة معلوم
جهـود  " الرسائل اجلامعية وهو 

إبراهيم اجلعربي اللغوية مع حتقيق 
كتابه غايات البيـان يف معرفـة   

   ."ماءات القرآن 

 .الفاصلة يف القرآن الكرمي .١٠٨٩
o  حممد احلسناوي. 
o  ،دار عمــار للنشــر والتوزيــع

ـــ١٤٢١، ٢: ط ،األردن -ه
  .م٢٠٠٠

  .الفاصلة يف القرآن الكرمي .١٠٩٠
o فاطمة األبيض. 



 

      ١٩٤ 

 

o دراسات العـايل،  حبث دبلوم ال
: ، إشـراف فاس ،كلية اآلداب

 .عبد العلي املسؤول
o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة

ــة  ــات القرآني ــز املعلوم مرك
)http: //www.quran-

c.com.(  

ــة  .١٠٩١ ــلة القرآني رؤوس : الفاص
 .دراسة يف القراءات: اآليات

o  فاطمة عبد الرمحن رمضان. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

/ العربية وآداا كلية اللغة/ القرى
قسم اللغة والنحو والصـرف،  

 .هـ١٤١١: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 ةيف سـور  القرآنيـة  الفاصلة .١٠٩٢
  .النحل

o عزيزة عبد الفتاح الصيفي. د. 
o القاهرةدار الفكر العريب ،.  

 .ح اجلليل للعبد الذليلفت .١٠٩٣

o    جالل الدين أبو الفضـل عبـد
الرمحن بن أيب بكر بـن حممـد   

 .)هـ٩١١ت (السيوطي 
o عبد القادر أمحـد  : طبع بتحقيق

عمان، دار -عبد القادر، األردن
م، مث ١٩٩٢هـ ١٤١٢ ،البشري

حممـد  . د: حققه مرة أخـرى 
نشـر يف دار   ،رفعت أمحد زجنري

، ١: ط ،، ماليزيـــاالفجـــر
  .م١٩٩٨

تح الرمحن فيمـا يلتـبس يف   ف .١٠٩٤
 .القرآن

o   زكريا بن حممد بن زكريا شـيخ
اإلسالم أبو حيـىي األنصـاري   

 .)هـ٩٢٦ت(الشافعي 
o حممـد علـي   الشـيخ  : حققه

-سوريادار الصابوين، ، الصابوين
ـ ١٤٠٥، حلب م، ١٩٨٥-هـ

عبد اهللا بن : وقد حققه الباحث
يف  مطلق بن شـريدة الطوالـة  

رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام  
، اإلسـالمية  مد بن سـعود حم

عبد اهللا بن عبد الرمحن : إشراف
: ، نوقشــت بتــاريخالغــديان

 .هـ١٤٠٤



 

      ١٩٥ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 الدراسات القرآنية للجيوسـي، 

والكتاب يعىن ببيـان األسـرار   
البالغية يف اآليات القرآنية الـيت  

املختصـر يف   .فيها نوع التباس
ــة ــاريخ البالغ  -٢٦١: ، صت

٢٦٥.  

الغيب يف الكشف عـن   فتوح .١٠٩٥
 .قناع الريب

o    احلسني بن حممد بن عبـد اهللا
 .)هـ٧٤٣ت (الطييب، 

o     حاشية كـبرية علـى تفسـري
قق أجزاء منه الكشاف، وقد ح

: منـها  ،يف عدة رسائل جامعية
مجيـل  : رسالة دكتوراه للباحث

يف حتقيق سورة  ،احلسيين احملمود
جامعــة  ،األنعــام واألعــراف

ينظر . لعربيةكلية اللغة ا /األزهر
من بالغة الكتاب والسنة مـن  

: ص ،أعالم أهل السنة واجلماعة
رســالة علميــة : ومنــها، ٢٩

عبد العزيز بن صـاحل  : للباحث
من جامعة اإلمام بـن   ،بالطيور

حممد بن سـعود اإلسـالمية يف   
: إشراف ،هــ١٤١٨الرياض، 

، سعود بن عبـد اهللا الفنيسـان  
: رسالة ماجستري للباحث: ومنها
حممود حممد يعقوب بعنوان  طاهر

فتوح الغيب يف الكشف عـن  "
قناع الريب للحسني بن حممد بن 

 ،)هـ٧٤٣ت (عبد اهللا الطييب 
من أول سورة يونس إىل ايـة  
سورة إبراهيم مع مقارنته بتفسري 

مـن   ،"البيضاوي حتقيق ودراسة
كلية القـرآن  / اجلامعة اإلسالمية

الكرمي والدراسات اإلسـالمية،  
عبد اهللا بن حممد األمني : إشراف

: الشنقيطي، نوقشـت بتـاريخ  
 .هـ١٤١٦

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدارسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث
o صـاحل  .د: كما شارك يف حتقيقه

الناصر، يف رسـالة دكتـوراة،   
حكمت بن بشـري  . د: إشراف
 .ياسني

 .ي بالغياًفخر الدين الراز .١٠٩٦
o  ماهر مهدي هالل. 



 

      ١٩٦ 

 

o ،ــالم ــداد وزارة اإلعـ  ،بغـ
وأصـل  ، م١٩٧٧-هـ١٣٩٧

الكتاب رسالة ماجستري، جامعة 
 .كلية اللغة العربية/ بغداد

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .الفرقان يف إعجاز القرآن  .١٠٩٧
o  احلميد الكرمي بن صاحلعبد. 
o الرياضطيبة،  دار . 

 . فصل يف بيان إعجاز القرآن .١٠٩٨
o ،مل يذكر مؤلفخمطوط. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

رقـم  [: دار الكتب الوطنية برقم
 .، تونس]٣٨٤٣التسلسل 

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

  .والدراسات اإلسالمية

أُسـلوب   الفصل والوصـل يف  .١٠٩٩
 .القرآن الكرمي

o  عبد اهللا بن صاحل املسعود. 
o سالة ماجستري، جامعة اإلمـام  ر

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم البالغـة   / اللغة العربيـة 

حممد بن سعد : والنقد، إشراف
ــاريخ  ــت بت ــدبل، نوقش : ال

 .هـ١٤٠٩
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
الدراسات اإلسالمية، للبحوث و

  .اإلصدار الثالث

الفصل والوصـل يف القـرآن    .١١٠٠
 .الكرمي

o منري سلطان. د. 
o  ،القاهرةدار املعارف.  

الفصل والوصـل يف القـرآن    .١١٠١
  .دراسة بالغية أسلوبية: الكرمي

o حممد الزروايل. 
o  رسالة دكتوراه، كليـة اآلداب/ 

عباس إرحيلة، : إشراف ،مراكش
 .م٢٠٠٢: نوقشت بتاريخ

o ز الدراسات القرآنيـة  موقع مرك
www.quran-c.com).(  

الفواصل والتـذييل باألمسـاء    .١١٠٢
  .والصفات يف القرآن الكرمي

o فهمي سعيد شومان. 
o    رسالة علمية، جامعـة القـرآن

كليـة  / الكرمي والعلوم اإلسالمية
ــرمي ــرآن الك ــودان/ الق  ،الس



 

      ١٩٧ 

 

عبد الـرحيم علـي،   : إشراف
 .م١٩٩٥: نوقشت بتاريخ

o   كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف 
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ١٢: ص

  .فضل نظم القرآن .١١٠٣
o ابن احلرون. 
o ٢٠٧: ص ،الفهرست.  

  .فكرة إعجاز القرآن .١١٠٤
o حممد فاروق النبهان. 
o بريوتمؤسسة االنتشار العريب ،.  

فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة  .١١٠٥
النبوية حىت عصرنا احلاضر مع 

 . نقد وتعليق
o نعيم احلمصي. 
o   جـت البيطـا ر، تقدمي حممد

، ٢: مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

فكرة النظم بني وجوه اإلعجاز  .١١٠٦
 . يف القرآن الكرمي

o فتحي أمحد عامر. د. 
o   ١: منشــأة املعــارف، ط ،

وأصل الكتاب رسالة ، م٢٠٠٠
كلية / ماجستري، جامعة القاهرة

قسم البالغة والنقـد  / دار العلوم
: األديب واألدب املقارن، إشراف

: ة، نوقشت بتـاريخ بدوي طبان
 .م١٩٦٦

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .فن اجلناس يف القرآن الكرمي .١١٠٧
o معهد بن خمتار. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

حممد علي أبو : األردنية، إشراف
ــاريخ  ــت بت ــدة، نوقش : مح

 .م٢٠٠٠
o علومات الرسائل اجلامعية قاعدة م

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

الفن القصصـي يف القـرآن     .١١٠٨
 .الكرمي

o  حممد خلف اهللا أمحد. د. 
o القـاهرة،   ،مكتبة اإلجنلو املصرية

  .م١٩٧٢ ،٤: ط

 .فن السيناريو يف القرآن الكرمي .١١٠٩
o مجال شاكر البدري. 
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o ات، دمشـق صفحات للدراس، 
تناول الكتاب اإلطار ، م٢٠٠٧

اخلاص للقصص القُرآين من بني 
حمتوى النص القُرآين العام، مـع  
اإلشارة إىل روح املسرح الـيت  

 ،اتسمت ا لغة اخلطاب القُرآين
مث تطرق إىل منوذج تطبيقي مـن  
قَصص القُرآن، وهـي سـورة   
وقصة سـيدنا يوسـف عليـه    

اريو السالم، وفقاً لكتابة السـين 
املعاصر يف السينما من خـالل  

  .مشهداً كامالً للقصة) ٤٤(

الفنولوجيا وعالقتها بـالنظم يف   .١١١٠
  .القرآن الكرمي

o حممد رزق شعري. 
o   مكتبة اآلداب للطباعة والنشـر

  .م٢٠٠٨ ،والتوزيع

فنون البديع املعنوي يف تفسـري   .١١١١
  ابن عاشور 

o   أمحد بن عبد الوهاب بن أمحـد
 .عسريي

o عة اإلمـام  رسالة ماجستري، جام
كلية / حممد بن سعود اإلسالمية

قسم البالغة والنقد / اللغة العربية
 .ومنهج األدب اإلسالمي

o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة
يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  

  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

فنون البالغة بني القرآن وكالم  .١١١٢
 .العرب

o فتحي عبد القادر فريد. 
o  نشـر والتوزيـع،   دار اللواء لل

 –هـ ١٤٠٠، ١: ط ،الرياض
 .م١٩٨٠

 . فوائد من اإلعجاز القرآين .١١١٣
o حممد بن علوي العيدروس. 
o دار الضياء للطباعة والنشر، ط :

 . م٢٠٠٥، ١

الفوائد املشوق إىل علوم القرآن  .١١١٤
 .وعلم البيان

o  ابن قيم اجلوزية حممد بن أىب بكر
بن أيوب بـن سـعد الزرعـي    

 .)هـ٧٥١ت(الدمشقي، 
o  حممـد عثمـان   : بتحقيـق طبع

القاهرة،  اخلشب، مكتبة القرآن،
م، وله طبعة قدمية نشرا ١٩٩٤

مكتبة حممد أمني اخلاجني الكتيب 
  .هـ١٣٢٧القاهرة،  ،وشركاه

  .فواتح السور يف القرآن الكرمي .١١١٥
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o فاروق حسني حممد أمني. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

اإلسالمية كلية القرآن الكـرمي  
قسـم  / ةوالدراسات اإلسـالمي 

حممـد سـيد   : التفسري، إشراف
: طنطاوي، نوقشـت بتـاريخ  

 .هـ١٤٠٣
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث

الفواتح اهلجائية وإعجاز القرآن  .١١١٦
يف ضوء الدراسـات اللغويـة   

 احلديثة 
o  مل يذكر له مؤلف. 
o عة، القاهرةدار الطبا.  

 دراسـة : القرآنيـة  الفواصل .١١١٧
  .بالغية

o رخض السيد. د. 
o ملنصورةا-، مصراإلميان مكتبة.  

الفواصل القرآنية ومكانتها من  .١١١٨
  .اإلعجاز

o فايزة عثمان أبو زيد. 

o  ،رسالة ماجستري، جامعة األزهر
 .كلية البنات

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  ١٢: ص

 . يات القرآنيةفواصل اآل .١١١٩
o املرسيعبد الغين  كمال الدين. 
o  والنشر، الوفاء لدنيا الطباعةدار 

 .م٢٠٠٥، ١: اإلسكندرية، ط

 . يف إعجاز القرآن .١١٢٠
o أمحد حممد احلجار. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر/ 

: اللغة العربية، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٣٤

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
فيصل الصادرة عن مركز امللك 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
 .اإلصدار الثالث

 ةدراسة حتليلي: يف إعجاز القرآن .١١٢١
 لسورة األنفال احملتوى والبناء 

o أمحد خمتارة الربزة. د. 
o   دار املأمون للتـراث، دمشـق- 

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨بريوت، 

 .يف إعجاز القرآن الكرمي .١١٢٢



 

      ٢٠٠ 

 

o  حممد بركات أبو علي. د. 
o  مؤسسة شباب اجلامعة، مصـر- 

  .م١٩٩٨، ١: سكندرية، طاإل

دراسة : يف إعجاز القرآن الكرمي .١١٢٣
اإلعجاز البياين يف بعض آيات 

 .األحكام
o  ساسي عمار. 
o رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر/ 

معهد اللغـة واألدب العـريب،   
 .م١٩٩٢: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

سالمية، للبحوث والدراسات اإل
  .اإلصدار الثالث

أسـرار  : يف البالغة القرآنيـة  .١١٢٤
 . الفصل والوصل

o صباح عبيد دراز. 
o ــ ــة، ةمطبع ــاهرة،  األمان الق

مكتبـة  . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
وهبة للطباعة والنشر والتوزيـع،  

  .م١٩٨٦ القاهرة،

: يف البناء اللغوي لآلية القرآنية .١١٢٥
يف فواصـل  أُسـلوبية   دراسة
  .اآليات

o يفيحممد عبد الدامي عف. 
o  ،جامعة املنيـا رسالة ماجستري /

 .مصر/ كلية اآلداب
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .٣٩: ص

يف التذوق اجلمـايل لآليـات    .١١٢٦
 .الثالثني خواتيم سورة البقرة

o  حممد علي أبو محدة. د. 
o ـان  -دار الفرقان، األردنعم، 

سلسـلة النقـد   ( ،هـ١٤٠٣
 ).األديب التطبيقي

يف التذوق اجلمـايل لآليـات    .١١٢٧
ــورة  ــن س ــر األوىل م العش

 .اإلسراء
o  حممد علي أبو محدة. د. 
o   ذكرها املؤلف يف كتابه البـهيج

يف أساليب البيـان يف القـرآن   
 .٢٢٣: ، صالكرمي

ــة  .١١٢٨ ــايل لآلي ــذوق اجلم يف الت
إمنا مثل احلياة الدنيا {: القرآنية

 . }.كماء
o حممد علي أبو محدة. د. 
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o تابه البـهيج  ذكرها املؤلف يف ك
يف أساليب البيـان يف القـرآن   

  .٢٢٣: ص ،٢: ط، الكرمي

يف التذوق اجلمايل ملا اشـتمل   .١١٢٩
على ذكر العربيـة واللسـان   
العريب املبني مـن آي القـرآن   

 . الكرمي
o حممد علي أبو محدة. د. 
o   ذكرها املؤلف يف كتابه البـهيج

يف أساليب البيـان يف القـرآن   
  .٢٢٤: ص ،الكرمي

مـايل لسـورة   يف التذوق اجل .١١٣٠
  .الكهف دراسة نقدية إبداعية

o حممد علي أبو محدة. د. 
o دار عمــار للنشــر والتوزيــع، 

ـ ١٤٢٢ ،عمان-األردن -هـ
  .م٢٠٠٠

يف التذوق اجلمـايل لسـورة    .١١٣١
 . يوسف عليه السالم

o حممد علي أبو محدة. د. 
o   ذكرها املؤلف يف كتابه البـهيج

يف أساليب البيـان يف القـرآن   
 .٢٢٤: ص ،الكرمي

ــري .١١٣٢ ــرمي يف تفس ــرآن الك  الق
  .وأسلوبه املعجز علمياً وبيانياً

o نور الدين عتر. د. 
o ٢: ط ،مطبعة املصباح، دمشق ،

، تناول املؤلف بعض هـ١٤٢٠
السور واآليات القرآنيـة مـن   
ــة  ــة والبالغي ــواحي اللغوي الن
ــض  ــراً بع ــلوبية، ذاك واألس

  .اإلشارات العلمية احلديثة

اجلانب : يف الدراسات القرآنية .١١٣٣
 –اجلانب األسلويب  – التارخيي

  .اجلانب البالغي
o أمحد عبد الغفار. د. 
o   دار املعرفة اجلامعيـة، مصـر- 

  .م٢٠٠٢اإلسكندرية، 

 يف ظالل القرآن .١١٣٤
o سيد قطب. 
o ــروق ــعة: ط ،دار الش  ،تاس

  .ـه١٤٠٠

يف العالقة بني الشـعر املطلـق    .١١٣٥
 .واإلعجاز القرآين

o أبو يعرب املرزوقي. د. 
o م٢٠٠٣ ،بريوت، دار الطليعة.   
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العبور احلضـاري لكتـاب   يف  .١١٣٦
البيـان يف  : الرسالة للشـافعي 

  . القرآن
o حممد علي أبو محدة. د. 
o  ،دار عمــار للنشــر والتوزيــع

 .األردن

 .يف مسرية اإلعجاز يف القرآن .١١٣٧
o  حممود عبد الرؤوف القاسم. 
o عمان ،دار األعالم.  

فيض الرمحان يف بالغة النحو يف  .١١٣٨
 .القرآن

o  خضر عبد السالم. د. 
o  ـ ر والتوزيـع،  دار غريب للنش

  .م١٩٩٣القاهرة، 

القاضي عبد اجلبـار وحتليـل    .١١٣٩
  .تنزيه القرآن: كتابه

o متني بوز كوش. 
o رسالة ماجستري، جامعة أرجيس /

تركيا، / معهد العلوم االجتماعية
جالل قريجا، نوقشت : إشراف
 .م١٩٩٠: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 . ١٢: ص

رآن الكـرمي لغـة   قاموس الق .١١٤٠
  القرآن دراسة توثيقية فنية

o أمحد خمتار عمر. د. 
o  ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

  .م١٩٩٧، ٢: ط

 . قبس من اإلعجاز .١١٤١
o هشام عبد الرزاق احلمصي. 
o  دمشـق  ،دار الثقافة للجميـع، 

م، مؤسسـة  ١٩٨٩-هـ١٤١٠
، الشــركة املتحــدة .الرســالة

  .بريوت

 .قبس من البيان القرآين .١١٤٢
o رحممد حسن شرش. 
o ،القاهرة زهراء الشرق.  

قد التحقيقيـة يف آيـات اهللا    .١١٤٣
  .العلية

o خضر موسى حممد محود. 
o    عامل الكتب للطباعـة والنشـر

  .م٢٠٠٧والتوزيع، 

 .إعجازه وبالغته: القرآن .١١٤٤
o عبد القادر حسني. د. 
o م ١٩٧٥القاهرة،  األمانة، ةمطبع  
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القرآن إعجاز وبيـان األئمـة    .١١٤٥
-ابن كثري-القرطيب: املفسرين

 .الشوكاين-نياجلالل
o  مل يذكر املؤلف. 
o ١: مكتبة املعارف احلديثة، ط ،

  .م٢٠٠٦

القرآن بـني احلقيقـة واـاز     .١١٤٦
 .واإلعجاز

o حممد عبد الغين حسني.أ. 
o   ،مؤسسة املطبوعـات احلديثـة 

، سلسـلة مـع   ١: القاهرة، ط
  ).١٠(اإلسالم 

إعجازه وبالغته : القرآن احلكيم .١١٤٧
 . وعلومه

o صاحلة عبد احلكيم شرف الدين. 
o  دار الكتــب العربيــة للطباعــة

 .هـ١٤٠٤والنشر، 

القرآن العظيم هدايته وإعجازه  .١١٤٨
 .يف أقوال املفسرين

o  حممد الصادق عرجون. 
o ــة ــات األزهري ــة الكلي  ،مكتب

 .م١٩٦٦-هـ ١٣٨٦القاهرة، 

ــريب  .١١٤٩ ــدرس الع القــرآن يف ال
 .املعاصر

o ثناء عياش. 
o اجلامعة األردنية،  ،رسالة جامعية

  .م١٩٩٦

فصل بني كالم القول ال: القرآن .١١٥٠
 . اهللا وكالم البشر

o حممد العفيفي. 
o ذات السالسل، دون تاريخ نشر، 

  .الكويت

القرآن الكرمي يف أدب جنيـب   .١١٥١
 حمفوظ 

o مصطفى بيومي. 
o  ،م١٩٩٩دار األمحدي. 

للقوانني  القرآن الكرمي مصدراً .١١٥٢
البالغية عنـد عبـد القـاهر    

ــاين  ــرياجلرجـ  والزخمشـ
  .والسكاكي

o عادل حسين يوسف. 
o وراه، جامعة حلـب رسالة دكت/ 

نـور الـدين،   : إشراف ،سوريا
 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث



 

      ٢٠٤ 

 

 .القرآن الكرمي معجزة وتشريع .١١٥٣
o عبد الكرمي عبد اهللا نيازي. 
o ،مكـة   نادي مكة الثقايف األديب

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،ةاملكرم

 .ومنهج ةالقرآن الكرمي معجز .١١٥٤
o حممد متويل الشعراوي. 
o  بـريوت  ،دار الندوة اجلديـدة، 

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥

: القرآن الكرمي وتفاعل املعـاين  .١١٥٥
دراسة داللية لتعلق حرف اجلر 
بالفعل وأثره يف املعىن يف القرآن 

 .الكرمي
o حممد حممد داود. د. 
o ــب ــاهرة،  ،دار غريـ القـ

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

القرآن الكـرمي والدراسـات    .١١٥٦
 .األدبية

o نور الدين عتر. د. 
o املطبوعات اجلامعية، دمشق، ط :

٥.  

 . القرآن الكرمي والفيزياء احلديثة .١١٥٧
o إبراهيم عوير. 
o  ١: دار الفارايب، بـريوت، ط ،

  .م٢٠٠١

القرآن الكرمي ونشأة البالغـة   .١١٥٨
  .العربية

o عبد الكرمي علي كديش. 
o  ،جامعة اجلزيرةرسالة ماجستري/ 

: ، نوقشـت بتـاريخ  سودانال
 .م١٩٩٨

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 الدراسات القرآنية للجيوسـي، 

  .٤٠: ص

 زيله وأسـلوبه نت: القرآن ايد .١١٥٩
  .وأثره ومجعه وتدوينه

o حممد عزة دروزة. 
o  ،بريوت-لبناناملكتبة العصرية.  

  .القرآن معجزة اإلسالم .١١٦٠
o ثابت مصطفى. 
o  ،م٢٠٠٦، القاهرةمكتبة النافذة. 

 .معجزة كل العصورالقرآن  .١١٦١
o عبد العال احلمامصي. 
o  ،م١٩٨٧دار املعارف، القاهرة. 

 . القرآن معجزة املعجزات .١١٦٢
o نبيل عبد هارون. 
o ،القاهرة مكتبة القرآن.  

 . ترتيبه –مجعه -نظمه: القرآن .١١٦٣
o عبد الكرمي اخلطيب. 



 

      ٢٠٥ 

 

o  القـاهرة،   ،دار الفكر العـريب
 .م١٩٧٢

أضـواء  : القرآن واالنتفاع به .١١٦٤
العلـوم  على وجوه اإلعجاز و

  .القرآنية
o    أبو احلسن الندوي بـن علـي

 .احلسيين
o  ١: دار الصحوة القـاهرة، ط ،

  .م١٩٩٨

وصفه، أثـره،  : القرآن الكرمي .١١٦٥
  .هدايته، إعجازه

o عبد العزيز اخلويل. 
o مطبوع .  

 .القرآن والصورة البيانية .١١٦٦
o عبد القادر حسني. د. 
o  ،هـ١٤١٢دار املنار، القاهرة-

  .م١٩٩١

ــاز  .١١٦٧ ــرة يف إعج ــراءة معاص ق
 . القرآن

o إبراهيم حممود. 
o    ،دار احلوار للنشـر والتوزيـع

 .م٢٠٠٢، ١: ط ،دمشق

دراسة يف املوروث : قراءة النص .١١٦٨
 .النقدي

o أمحد يوسف علي. 
o القـاهرة،   ،مكتبة اإلجنلو املصرية

  .م١٩٨٨

 .قران القرآن بالبيان .١١٦٩
o   ت (كليم اهللا بن نور اهللا احلنفي

 .)هـ١١٢٥بعد 
o    منه نسخة خطيـة يف املكتبـة

] ٩٨/ ٥٥٢/ ١[: صفية برقماآل
 .حيدرأباد-اهلند

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

  .والدراسات اإلسالمية

قرينة السـياق يف التركيـب    .١١٧٠
  .القرآين

o إبراهيم حممد أمحد الدسوقي. 
o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /

النحو والصرف  /كلية دار العلوم
 :والعروض، نوقشـت بتـاريخ  

 .م٢٠٠٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .القسم يف القرآن الكرمي .١١٧١
o كاظم عنرب الغايل. 



 

      ٢٠٦ 

 

o رسالة ماجستري، جامعة دمشق /
قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

ــاريخ ــت بت ــا، نوقش وآدا :
 .م١٩٧٩

o رسائل اجلامعية قاعدة معلومات ال
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .قصار السور نظرات وتأويالت .١١٧٢
o عبد القادر حسني. د. 
o  ١: مؤسسة اخلليج العـريب، ط ،

  .هـ١٤١٠

القصــة القرآنيــة ومناســباا  .١١٧٣
  .للسياق القرآين

o بثينة حممود عبد الرحيم ملكاوي. 
o   ،جامعـة آل  رسالة دكتـوراه

حسيب حسن : البيت، إشراف
: السامرائي، نوقشـت بتـاريخ  

 .م٢٠٠٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

: قصة موسى يف القرآن الكرمي .١١٧٤
ــدها   ــامينها، مقاصـ مضـ

 .خصائصها
o حممد الوايف. 
o مـد  رسالة دكتوراه، جامعة حم

 /فـاس / كلية اآلداب/ اخلامس
 .ظهر املهراز

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

قصة يوسف عليه السالم بـني   .١١٧٥
  .الدين والفن

o سناين سناين. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
 .ائراجلز

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 الدراسات القرآنية للجيوسـي، 

  .٢٩٦: ص

قصص إبراهيم عليه السالم يف  .١١٧٦
دراسة بالغيـة  : القرآن الكرمي

 .حتليلية
o مها إبراهيم بن عبد اهللا املشيطي. 



 

      ٢٠٧ 

 

o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة
كليـة اآلداب  / لتعليم البنـات 
قسـم اللغـة   / للبنات بالرياض

حممد علي أبو : رافالعربية، إش
ــاريخ  ــت بت ــد، نوقش : زي

 .هـ١٤٢٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

قصص األمم البائدة يف القرآن  .١١٧٧
: الكرمي عاد ومثـود منوذجـاً  

 . دراسة موضوعية و فنية
o رسالة ماجستري. 
o  القادر للعلـوم  جامعة األمري عبد

  .اجلزائر /اإلسالمية
o  لس العلمي دونذكرها موقع ا

وقـد   ،اإلشارة السم الباحـث 
رجعت لقائمة الرسائل اجلامعية 

جامعة األمري عبـد  املسجلة على 
، وقاعدة البيانات الوصفية القادر

ألوعية املعلومات القرآنية فلـم  
  .أجد ذكرها

: قصص أويل العزم من الرسـل  .١١٧٨
 . مجاليةدراسة فكرية 

o ليلى بلخري. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
أمحد عثمـان  : ، إشرافاجلزائر

ــاين ــاريخرمح ــت بت : ، نوقش
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

  .قصص القرآن .١١٧٩
o حممد أمحد جاد املوىل. 
o املكتبة التجارية الكربى، القاهرة.  

 . ص القرآن الكرميقص .١١٨٠
o فضل حسن عباس. 
o   دار الفرقان للنشـر والتوزيـع ،

  .م٢٠٠٠عمان، 

القصص القـرآين مـن العـامل     .١١٨١
  .املنظور وغري املنظور

o عبد الكرمي اخلطيب. 
o    ،دار األصالة للثقافـة والنشـر

  .الرياض

  .القصص الرمزي يف القرآن .١١٨٢
o أمحد حممد مجال. 
o جامعة امللك عبد العزيز، جدة.  



 

      ٢٠٨ 

 

مواجهة أدب  قصص القرآن يف .١١٨٣
  .الرواية واملسرح

o أمحد موسى سامل. 
o  ،م١٩٧٨دار اجليل، بريوت.  

ــرآين .١١٨٤ ــص الق ــاؤه : القص إحي
 ونفحاته

o  فضل حسن عباس. د. 
o ــان، ط ــان، عم ، ١: دار الفرق

  .م١٩٨٧

القصص القـرآين يف منطوقـه    .١١٨٥
 . ومفهومه

o عبد الكرمي اخلطيب. 
o دار املعرفة، بريوت.  

  .القصة يف القرآن الكرمي .١١٨٦
o  القادر السباعيمرمي عبد. 
o مكتبة مكة املكرمة. 

: القصــة يف القــرآن الكــرمي .١١٨٧
 . مقاصد الدين وقيم الفن

o حممد قطب. 
o  ،دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة

  .م٢٠٠٢

القلــب والعقــل يف القــرآن  .١١٨٨
  .دراسة بالغية حتليلية: الكرمي

o أمل بنت حممد شريح. 

o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام
كلية / حممد بن سعود اإلسالمية

قسم البالغة والنقد / اللغة العربية
 .ومنهج األدب اإلسالمي

o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة
يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  

  . األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

قضية اإلعجاز القرآين يف تفسري  .١١٨٩
 املنار

o عفاف أمحد حممد خليفة مرعي. 
o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /

قسم اللغة العربية / بكلية اآلدا
يوسف خليف، : إشراف ،وآداا

 .م١٩٨٥: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  . ١٢: للجيوسي، ص

هـا  قضية اإلعجاز القرآين وأثر .١١٩٠
 .يف تدوين البالغة العربية

o  عبد العزيز عبد املعطي عرفة. د. 
o  ١: عامل الكتب، بـريوت، ط ،

 وأصـل ، م١٩٨٥-هـ١٤٠٥



 

      ٢٠٩ 

 

 مـن  رسالة الـدكتوراه  الكتاب
كليـة اللغـة   / جامعة األزهـر 
أمحد إبـراهيم  : العربية، إشراف

 .موسى
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٢: ص

التكـرار يف القصـص   قضايا  .١١٩١
  .القرآين

o القضييب حممود زلط. 
o دار األنصار، القاهرة. 

يف ضوء الدراسات  ةقضايا قرآني .١١٩٢
 . اللغوية

o عبد العال سامل مكرم. 
o مؤسســه الرســالة، بــريوت، 

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

: قضايا اللغة يف كتب التفسـري  .١١٩٣
 .اإلعجاز –التأويل -املنهج

o  اهلادي اجلطالوي. 
o  لنشـر  دار حممد علي احلـامي ل

  م ١٩٩٨ ،تونس، والتوزيع

القضــايا النقديــة والبالغيــة  .١١٩٤
ــري  ــلوبية يف تفسـ واألسـ

الكشاف عن حقائق : الزخمشري

ــون  ــل وعي ــوامض التنزي غ
 . األقاويل يف وجوه التأويل

o رشيد برقان. 
o   رسالة ماجستري، جامعة حممـد

قسـم  / كليـة اآلداب / اخلامس
حممد : إشراف ،مراكش/ األدب

: ريخأيت الفران، سجلت بتـا 
 .م١٩٩٥

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

معجم : القطوف من لغة القرآن .١١٩٥
ألفاظ و تراكيب لغويـة مـن   

  .القرآن الكرمي
o حممد باسم ميقايت وآخرون. 
o   ،مكتبة لبنان ناشرون، بـريوت

 .م٢٠٠٧، ١: ط

الغية يف ضوء املنهج القواعد الب .١١٩٦
 . اإلسالمي

o حممود البستاين. 
o مشهد ،جممع البحوث اإلسالمية، 

  .هـ١٤١٤



 

      ٢١٠ 

 

القول املعترب يف بيان أن مجلـة   .١١٩٧
  .احلمد إنشاء ال خرب

o   أمحد بن مبارك بن حممد امللطي
 .)هـ١١٥٥ت (السجلماسي 

o  عبـد اإللـه   : حققه الباحـث
القرباص يف رسالة ماجسـتري،  

يـة  كل/ جامعة حممد اخلـامس 
 ،تطـوان  قسم األدب،/ اآلداب
 ،عبد اهللا املرابط الترغي: بتحقيق

 .م١٩٩٥: سجلت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

كتب جديدة يف إعجاز القرآن  .١١٩٨
 .البياين

o  من إصدارات جائزة ديب الدولية
  .لكرميللقرآن ا

ــن  .١١٩٩ ــفهاين ع ــف لألص الكاش
احملصــول يف علــم األصــول 

حتقيق ودراسة أبواب : للرازي
احلقيقة وااز وأحوال األلفاظ 
ــة  ــاين وكيفي ــروف املع وح
االستدالل خبطـاب اهللا تعـاىل   

  .وخطاب رسوله

o حممد مصطفى حممد مصطفى. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

 .الشريعة والقانونكلية 
o لرسائل اجلامعية قاعدة معلومات ا

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

أدخلـت يف  ، اإلصدار الثالـث 
 تناوهلا حيثاإلعجاز البياين من 

داللة ألفـاظ القـرآن الكـرمي    
وهي من قبيل الكتـب   ،اازية

  .اليت كتبت يف جماز القرآن

الكشاف عن حقائق التنزيـل   .١٢٠٠
وعيون األقاويـل يف وجـوه   

 .تأويلال
o جار اهللا حممود الزخمشري. 
o وقد ، ١: ط، دار الفكر، بريوت

مـالذ حممـد   : حققه الباحث
ــالة   ــة يف رس ــاروق زليخ ف
ــق،  ــة دمش ــتري، جامع ماجس

مزيد إمساعيل نعـيم،  : إشراف
ــاريخ ــت بت ، م١٩٩٩: نوقش

ــث ــد اهللا : والباح ــد عب أمح
الدرساين يف رسالة ماجسـتري،  

مـىن  : اجلامعة نفسها، إشراف
ــاس، ن ــاريخإلي ــت بت : وقش
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ــة٢٠٠٢ ــدوى : م، والباحث ف
كلية / الطويل من اجلامعة نفسها

قسـم  / اآلداب والعلوم اإلنسانية
مـىن  : اللغة العربية، إشـراف 

 .إلياس
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 . كشف الكشاف .١٢٠١
o رمحن بـن عمـر   عمر بن عبد ال

ــي  ــزويين الفارسـ ت (القـ
 .)هـ٧٤٥

o حاشية على الكشاف للزخمشري، 
: حقق اجلزء األول منها الباحث

حممد حممود عبد اهللا السلمان يف 
كشـف  "رسالة دكتوراه بعنوان 

الكشاف على تفسري الكشـاف  
للفارسي حتقيق ودراسة اجلـزء  

كليـة  / جامعة األزهر ،"األول
 علـي : اللغة العربية، إشـراف 

: البدري حسني، نوقشت بتاريخ
، ويوجد منها نسـخة  م١٩٨١

حمفوظة يف مركز صاحل عبد اهللا 
قسم / كامل لالقتصاد اإلسالمي

جامعة / الرسائل اجلامعية العلمية
األزهر، وحقق اجلزء الثاين مـن  

حممد محـدي  : احلاشية الباحث
علي عبد العـاطي يف رسـالة   

ــوان  ــوراه بعن ــف "دكت كش
الكشـاف  الكشاف على تفسري 

للفارسي حتقيق ودراسة اجلـزء  
الثاين مـع العـرض والتحليـل    

كليـة  / جامعة األزهر، "والنقد
اللغة العربية، ويوجد منها نسخة 
حمفوظة يف مركز صاحل عبد اهللا 

قسم / كامل لالقتصاد اإلسالمي
جامعة / الرسائل اجلامعية العلمية

 .األزهر
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

مركز امللك فيصل  الصادرة عن
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

وقـد اعتمـد    ،اإلصدار الثالث
علـى حاشـية    الفارسي كثرياً

، من بالغة الكتاب والسنة الطييب
من أعالم أهل السنة واجلماعـة  
اإلمام شـرف الـدين الطـييب    

: جتديداته وجهوده البالغيـة ص 
٣١٤.  



 

      ٢١٢ 

 

كفاية األملعي يف شـرح قولـه    .١٢٠٢
يف  )ض ابلعيوقيل يا أر(: تعاىل

 .إعجاز القرآن
o     حممد بن حممد بن حممـد ابـن

 .اجلزري
o عدنان أبو شامة، مكتبـة  : حققه

   .م١٩٩٠-هـ١٤١١الفاروق، 

اجلانب الشفاهي من : كالم اهللا .١٢٠٣
  .الظاهرة القرآنية

o حممد كرمي الكواز. 
o ١: ، طبـريوت : دار الساقي ،

  .م٢٠٠٢

إمنـا  {: الكالم على قوله تعاىل .١٢٠٤
 .}العلماء خيشى اهللا من عباده

o   عبد الرمحن بن أمحد بن رجـب
 .)هـ٧٩٥ت (احلنبلي 

o أمحد بن سامل، قدم لـه : حتقيق :
مصطفى بن العدوي، دار ابـن  

  . م٢٠٠٤رجب، 

 .الكالم يف وجوه إعجاز القرآن .١٢٠٥
o   حممد بن حممد بن النعمان بـن

عبد السالم العكربي، أبو عبـد  
اهللا املفيد، ويعرف بابن املعلـم  

 .)هـ٤١٣-٣٣٦(

o معجم مصنفات  .٧/٢١ ،ماألعال
  .١/١٦٣ ،القرآن الكرمي

: كمال العناية بتوجيـه مـا يف   .١٢٠٦
 .من الكناية )ليس كمثله شيء(
o أمحد رافع الطهطاوي. 
o  مطبعة حممد أفندي مصـطفى، 

مكتبة ومطبعة  .م١٩٣٣ القاهرة،
 القـاهرة،  ،مصطفى البايب احلليب

 .م١٨٩٥ -هـ١٣١٣
o  مناهج البحث البالغي يف النصف

: ص ،لقرن العشريناألول من ا
٢٦.  

الكناية يف الثلـث األول مـن    .١٢٠٧
  .القرآن الكرمي

o حممد غالب سعيد إبراهيم. 
o رسالة ماجستري، جامعة اجلزيرة/ 

: السودان، نوقشـت بتـاريخ  
 .م٢٠00

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 . ٤٠: ص

  .الكناية يف القرآن الكرمي .١٢٠٨
o أمحد فتحي رمضان. 
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o كتوراه، جامعة املوصل، رسالة د
 .م١٩٩٥: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .كوامل يف إعجاز القرآن .١٢٠٩
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  ،منه نسخة يف املكتبـة  خمطوط

 امللـك فيصـل   ةاملركزية جبامع
د بن عبد اهللا مكتبة الشيخ حمم(

، ]١٧[: برقم )آل عبد الـقادر
 –اململكــة العربيــة الســعودية

 .اإلحساء
o  برنامج خزانة التراث الصادر عن

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
  .والدراسات اإلسالمية

  .الالمساس يف التعبري القرآين .١٢١٠
o ضياء حسن أمحد. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 .كلية اآلداب/ اللغة العربية
o الرسـائل واألطـاريح    عناوين

اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 
  ).العربية

 .ال يأتون مبثله .١٢١١

o  حممد قطب. 
o  ،الســعودية، دار الشــروق

  .م٢٠٠٣

: لسانيات اخلطـاب القـرآين   .١٢١٢
 .مظاهر االتساق واالنسجام

o خدجية إيكر. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة حممـد

/ اجلديدة /كلية اآلداب/ اخلامس
 ،قسم الدراسـات اإلسـالمية  

إدريــس نقــوري، : إشــراف
 .م١٩٩٣: سجلت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

لسانيات الـنص مـن خـالل     .١٢١٣
الزخمشـري  : كتابات املفسرين

 . منوذجاً
o حممد الفران. 
o     رسالة دبلـوم، جامعـة حممـد

قسـم  / كليـة اآلداب / اخلامس
 ،اللغة العربية وآداـا الربـاط  

أمحد شحالن، نوقشت : إشراف
 .م١٩٩٦: بتاريخ
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o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 .لطائف قرآنية .١٢١٤
o صالح الدين اخلالدي. د. 
o هـ١٤١٢دمشق،  ،دار القلم-

ـ  ١٩٩٢ بعض م، تعرض فيـه ل
املباحث املتعلقة بإعجاز القـرآن  

  .الكرمي

لطائف املنان وروائع البيـان يف   .١٢١٥
 . يف القرآن دعوى الزيادة

o فضل حسن عباس. د. 
o   دار الفرقان للنشـر والتوزيـع ،

ــور، . م١٩٩٦ ،عمــان دار الن
، م١٩٨٩ -هـ١٤١٠بريوت، 

مـن أسـرار   (: ضمن سلسـلة 
  ).١القرآن برقم  اإلعجاز يف

: ن الكـرمي لغة احلوار يف القرآ .١٢١٦
  .دراسة وظيفية أسلوبية

o فوز سهيل كامل نزال. 
o  ،رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية

حممود داود السـمرة،  : إشراف
 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

  .ارياتلغة القرآن يف جزء الذ .١٢١٧
o مجانة خالد حممد املشهداين. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

/ كلية التربية للبنات/ اللغة العربية
 .بغداد

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

 : لغة القرآن الكرمي .١٢١٨
o عبد اجلليل عبد الرحيم. د. 
o   ،مكتبة الرسالة احلديثة، عمـان

  .م١٩٨١، ١: ط

 .لغة القرآن الكرمي يف جزء عم .١٢١٩
o حممود أمحد حنلة. د. 
o   دار النهضة العربيـة، بـريوت ،

  .م١٩٨١

 .لغة القرآن لغة العرب املختارة .١٢٢٠
o   ــي، دار ــد رواس قلعج حمم

-هـ١٤٠٨ ،النفائس، بريوت
  .م١٩٨٨
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اللغة واإلعجاز والنقد عند عبد  .١٢٢١
ــاين ــاهر اجلرج ــة : الق دالل

) لدالئل اإلعجـاز (استقرائية 
الرسـالة  (و) لبالغةأسرار ا(و

  ). الشافية
o نور الدين دنياجي. 
o    ،حبث دبلوم الدراسـات العليـا

 ،الـدار البيضـاء   ،كلية اآلداب
حســن : بنمســيك، إشــراف

: الصميلي، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩١

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٣: ص

  .لغة القرآن واحلديث .١٢٢٢
o الغفار حامد هالل عبد. 
o  العلوم للنشـر والتوزيـع،   دار

  .م٢٠٠٧

 . لغة املنافقني يف القرآن .١٢٢٣
o عبد الفتاح الشني. د. 
o دار الرائد العريب، بريوت.  

ــدالئل  .١٢٢٤ ــان يف ال ــة والبي اللغ
  .واألسرار للجرجاين

o زعل الغزايل. 

o رسالة دكتوراه، جامعة، إشراف :
: أسعد علي، نوقشـت بتـاريخ  

 .م٢٠٠١
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

رة عن مركز امللك فيصل الصاد
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

: ص ،بالغة-للجيوسي، القرآن
١٣.  

يف معاين القـرآن   ةحملات بالغي .١٢٢٥
 .لألخفش األوسط

o عبد القادر فريد فتحي. د. 
o  ،مكتبة النهضة املصرية، القاهرة

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

ــ .١٢٢٦ ــورة حمل ــاز س ات يف إعج
 . األحزاب

o حسن بن حممد باجودة. 
o    رابطه العامل اإلسـالمي، مكـة

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ ،املكرمة

 . األنفال ةحملات يف إعجاز سور .١٢٢٧
o حسن حممد باجودة. 
o ،ــة األديب ــادي الباح ــة  ن مك

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ ،املكرمة
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ملسات بيانية يف نصـوص مـن    .١٢٢٨
 .التنزيل

o فاضل صاحل السامرائي. د. 
o ون الثقافيـة العامـة،   دار الشؤ

  .م١٩٩٩ ،بغداد

الليل يف القرآن الكرمي دراسـة   .١٢٢٩
  .فنية

o    رجيس سـعيد حديـدسعد ج
 .اجلُبورِي

o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /
 .كلية اآلداب/ اللغة العربية

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

 . مآخذ يف اإلعجاز .١٢٣٠
o عبد العليم. 
o نسـخة خطيـة يف مكتبـة     منه

ــم  ــة بقس ــغرات الفيلمي املص
املخطوطات باجلامعة اإلسالمية 

 .]٤/ ١٧٣٧[: برقم
o  برنامج خزانة التراث الصادر عن

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
  .والدراسات اإلسالمية

  .ما املوصولة يف النظم القرآين .١٢٣١

o علي خليفة السلطان. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة اإلمـام

كلية / سالميةحممد بن سعود اإل
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
حممد علي الصـامل،  : إشراف

 .هـ١٤١٩: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

مباحــث اإلعجــاز البالغــي  .١٢٣٢
ئل النبـوة  للقرآن يف كتب دال

حىت ايـة القـرن اخلـامس    
  .دراسة وتقومياً: اهلجري

o منصور بن عمر السحيباين. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم البالغـة   / اللغة العربيـة 

حممد بن علـي  : والنقد، إشراف
: الصــامل، نوقشــت بتــاريخ

 .هـ١٤٢٦
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ادرة عن مركز امللك فيصل الص
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للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

  .مباحث البديع يف البحر احمليط .١٢٣٣
o سيد أمحد حسني عوض اهللا. 
o  رسالة جامعية، جامعة األزهـر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

ية قسم الرسائل اجلامع/ اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

املباحث البالغيـة يف تفسـري    .١٢٣٤
األلوسي حىت آخر سـورة آل  

  . عمران
o حممد أمحد سليمان العاديل. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

ة، يوجد منـها  كلية اللغة العربي
نسخة فيلمية يف مركز صاحل عبد 

/ اهللا كامل لالقتصاد اإلسـالمي 
/ قسم الرسائل اجلامعية العلميـة 

 .جامعة األزهر

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

املباحث البالغيـة يف سـورة    .١٢٣٥
  .األنفال

o فرغلي حممود مريفت. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

كلية الدراسات اإلسالمية، يوجد 
منها نسخة فيلمية يف مركز صاحل 
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

سالمية، للبحوث والدراسات اإل
  .اإلصدار الثالث

 ةاملباحث البالغية يف ضوء قضي .١٢٣٦
ــرآين ــاز الق ــأا : اإلعج نش

  .وتطورها
o  أمحد مجال العمري. 
o ــاجني ــة اخل ــاهرة ،مكتب  ،الق

  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠



 

      ٢١٨ 

 

املباحث البالغية يف كتاب معاين  .١٢٣٧
  .القرآن للفراء

o محدي سيد عبد العال سيد. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

ربية، يوجد منـها  كلية اللغة الع
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

مباحث البيان يف حاشية اجلمل  .١٢٣٨
لى تفسـري جـالل الـدين    ع

 .السيوطي
o  أبو زيد حممد علي شومان. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

قسم البالغـة  / كلية اللغة العربية
 .والنقد

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

  .مباحث البيان يف روح املعاين .١٢٣٩

o هيم السيد حممد رفاعيإبرا. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

 .كلية اللغة العربية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

املباحث البيانية عند الكازروين  .١٢٤٠
  .يف حاشيته على البيضاوي

o عبد احملسن عبد اهللا العبيدي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
صاحل حممد الزهـراين،  : إشراف

 .هـ١٤١٩: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .الثالث اإلصدار

املباحث البيانية يف تفسري الفخر  .١٢٤١
 . دراسة بالغية تفصيلية: الرازي

o محد هنداوي هاللأ. 
o ،القـاهرة،   مكتبه زهراء الشرق

وأصل الكتاب رسالة ، م١٩٩٩



 

      ٢١٩ 

 

كليـة  / دكتوراه جامعة األزهر
إبراهيم طه : اللغة العربية، إشراف

 .اجلعلي
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ز امللك فيصل الصادرة عن مرك
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

املباحث البيانية يف حاشية زاده  .١٢٤٢
دراسة : على تفسري البيضاوي

 . بالغية حتليلية
o إبراهيم حممد اجلمعة. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم البالغـة   / اللغة العربيـة 

السـيد  فوزي : والنقد، إشراف
: عبد ربـه، سـجلت بتـاريخ   

 .هـ١٤١١
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

مباحث التشبيه عند اإلمام بدر  .١٢٤٣
عرض وحتليل : الدين الزركشي

 . وموازنة
o عبد احلميد امحد حممد علي. 

o ــان ــه حس ــاهرة،  ،مطبع الق
  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

مباحث التشـبيه والتمثيـل يف    .١٢٤٤
تفسري التحرير والتنوير البـن  

 . عاشور
o شعيب أمحد حممد الغزايل. 
o  رســالة دكتــوراه، جامعــة أم

قسم / كلية اللغة العربية/ القرى
عبـد  : البالغة العربية، إشراف

احلافظ إبراهيم البقري، نوقشت 
 .هـ١٤٢٥: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ادرة عن مركز امللك فيصل الص

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
 .اإلصدار الثالث

مباحث علم البيان يف حاشـية   .١٢٤٥
 . على البيضاوي هالشيخ زاد

o أمحد سعد عبد الرازق ناجي. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

قســم / كليــة اللغــة العربيــة
 .اللغويات

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
امللك فيصل الصادرة عن مركز 

للبحوث والدراسات اإلسالمية 
  .اإلصدار الثالث



 

      ٢٢٠ 

 

مباحث علم البيان عند إمساعيل  .١٢٤٦
ــوي  ـــ يف ١١٩٥القون ه

: حاشيته على تفسري البيضاوي
  .دراسة وتقومياً

o حممد عبد الرمحن اخلراز. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قد قسم البالغة والن/ اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
أمحـد حممـد علـي،    : إشراف

 .هـ١٤١٨: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية 

  .اإلصدار الثالث

مباحث علم املعاين عند إمساعيل  .١٢٤٧
ــوي  ـــ يف ١١٩٥القون ه

  .حاشيته على تفسري البيضاوي
o  حممد الساملعبد العزيز. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
أمحـد حممـد علـي،    : إشراف

 .هـ١٤١٨: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

مباحث علم املعاين يف تفسـري   .١٢٤٨
  .األلوسي

o  عبد اهلادي عبد الرمحن سيد عبد
 .العال

o  رسالة جامعية، جامعة األزهـر /
كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o علومات الرسائل اجلامعية قاعدة م
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

مباحث علم املعاين يف حاشـية   .١٢٤٩
ــيخ زاد ــري  هالش ــى تفس عل

 . البيضاوي
o سعد عبد العزيز الدريهم. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
البالغـة  قسـم  / اللغة العربية،



 

      ٢٢١ 

 

 ،والنقد ومنهج األدب اإلسالمي
عبد احلميد مصـطفى،  : إشراف

 .هـ١٤١٧: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

مباحث علم املعـاين يف ضـوء    .١٢٥٠
تفسري روح البيـان للشـيخ   

  .لعرض وحتلي: إمساعيل حقي
o   عبد احلافظ حممد عبد احلـافظ

 .حامد
o  رسالة جامعية، جامعة األزهـر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

بحوث والدراسات اإلسالمية، لل
  . اإلصدار الثالث

مباحث علم املعاين يف كتـاب   .١٢٥١
  .الربهان لإلمام الزركشي

o خليفة قرين حممد خليفة. 

o  رسالة جامعية، جامعة األزهـر /
كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ لميةالع

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

مباحث علمي البيان والبديع يف  .١٢٥٢
حاشية ابن التمجيد على تفسري 

 . دراسة وموازنة: البيضاوي
o عبد العزيز سعود البديع. 
o  م رسالة دكتوراه، جامعة اإلمـا

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

: واألدب اإلســالمي، إشــراف
عبد العزيز الشعالن، نوقشـت  

 .هـ١٤١٨: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث

 . مباحث يف إعجاز القرآن  .١٢٥٣



 

      ٢٢٢ 

 

o أمحد مجال العمري. 
o ــبا ــة الش ــاهرة، مكتب ب، الق

   .م١٩٨٢

  .مباحث يف إعجاز القرآن .١٢٥٤
o سليمان علي. د. 
o الطبعة الثانية ،دار املعارف مبصر، 

 .م١٩٨٦

 . مباحث يف إعجاز القرآن .١٢٥٥
o مصطفى مسلم. 
o  ــدة ــارة، ج  ،١: ط ،دار املن

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

 مباحث يف إعجاز القرآن  .١٢٥٦
o مصطفى السباعي. 
o مطبوع.  

يف البالغـة وإعجـاز   مباحث  .١٢٥٧
 .القرآن الكرمي

o حممد رفعت زجنري. د. 
o  من مطبوعات جائزة ديب الدولية

للقرآن الكرمي، سلسلة الدراسات 
، اإلمارات العربيـة  )٢(القرآنية 

، ١: ديب، ط-املتحـــــدة
  م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

مباحث املعاين يف تفسري البحـر   .١٢٥٨
  .احمليط أليب حيان األندلسي

o   دي شاكر أبو اليزيد عبـد اهلـا
 .الصباغ

o  رسالة جامعية، جامعة األزهـر /
كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 للبحوث والدراسات اإلسالمية،

  .اإلصدار الثالث

ــات  .١٢٥٩ ــبين واملعــرب يف اآلي امل
 .املتشاات يف القرآن الكرمي

o يد ياسني احلميديعبد ا. 
o  رسالة دكتوراه، جامعة بغـداد /

: كلية اآلداب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٨

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .الثاإلصدار الث

املتشابه اللفظـي يف القـرآن    .١٢٦٠
  .دراسة حنوية بالغية: الكرمي

o مشهور موسى مشاهرة. 



 

      ٢٢٣ 

 

o رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية، 
حممد حسـن عـواد،   : إشراف

 .م٢٠٠٤: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

 .متشابه النظم يف قصص القرآن .١٢٦١
o حيعبد الغين عوض الراج. د. 
o    رسالة دكتوراه، مبكتبـة كليـة

غري  ،أصول الدين، جامعة األزهر
  .منشورة

متشابه النظم القرآين يف قصـة   .١٢٦٢
 . آدم عليه السالم

o عبد اجلواد حممد طبق. 
o    مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر

 .م١٩٩٣والتوزيع، القاهرة، 

إعجــاز املتكلمــون ونظريــة  .١٢٦٣
 . القرآن

o منري عبد القادر سلطان. 
o رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة /

قسم اللغة العربية / كلية اآلداب
يوسف خليف، : وآداا، إشراف
 .م١٩٧١: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

دراسة يف مفهوم : القرآنية املثاين .١٢٦٤
 .التكرار وأسراره يف القرآن

o  السيد عبد املقصود جعفر. 
o  دار الطباعة والنشر اإلسـالمية، 

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣القاهرة، 

املثل غري الصريح يف القـرآن   .١٢٦٥
  .الكرمي

o شعيب عبد اللطيف شيخ. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

كليـة اللغـة   / اإلسالمية العاملية
ــت ــة، نوقش ــاريخ العربي : بت

 .م١٩٩٢
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

: اازات القرآنية ومناهج حبثها .١٢٦٦
 . دراسة بالغية نقدية

o كامل حسن عزيز البصري. 



 

      ٢٢٤ 

 

o رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة /
قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

يوسف خليف، : داا، إشرافوآ
 .م١٩٧٥: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 . ااز إىل حقائق اإلعجاز .١٢٦٧
o عبد العزيز : العز بن عبد السالم

بن عبد السالم بن أيب القاسم بن 
سـلطان  عبد السالم امللقـب ب 

 .)هـ٦٦٠ت (العلماء 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ،]٥٠٣[: املدينة يف برلني بأملانيا
اإلشارة إىل "ولعله نفس كتاب 

" اإلجياز يف بعض أنواع اـاز  
  .املتقدم ذكره

ااز العقلي ومواقعه يف القرآن  .١٢٦٨
  .الكرمي

o عبد العزيز السيد حممد جنم. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

لية اللغة العربية، يوجد منـها  ك
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
جامعة األزهر، برقم فيلم / العلمية

 .)]١( ٣/ ١٠٤٥/ ١[: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . ر الثالثاإلصدا

ااز عند اإلمام ابـن تيميـة    .١٢٦٩
 . بني اإلنكار واإلقرار. وتالميذه

o عبد العظيم املطعين. د. 
o    مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر

 .م١٩٩٥والتوزيع، القاهرة، 

ااز يف اإلهليات عند املتكلمني  .١٢٧٠
يف ضوء عقيدة أهـل السـنة   

 . واجلماعة
o ابتسام فهد مشاري السعدون. 
o عـة امللـك   رسالة علمية، جام

قسم الثقافة / كلية التربية/ سعود
صـابر  . د: اإلسالمية، إشراف

، نوقشـت  طعيمـة عبد الرمحن 
   .هـ١٤٢٠: بتاريخ

ااز يف البالغة العربية حـىت   .١٢٧١
  .القرن اخلامس اهلجري

o حممد حممد احلفناوي. 



 

      ٢٢٥ 

 

o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /
قسم البالغـة  / كلية دار العلوم

دب املقـارن،  والنقد األديب واأل
عبد احلكيم حسان، و : إشراف

عبد الواحد عـالم، نوقشـت   
 .م١٩٨١: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 . اإلصدار الثالث

 . جماز القرآن .١٢٧٢
o   أبو عبد الرمحن حممد بن زيـد

   .)هـ٣٠٦ت (الواسطي 
o  القاهر بـن   الشيخ عبد: شرحه

كبرياً  ،عبد اهللا اجلرجاين شرحني
 .وآخر صغرياً ،املعتضد: ومساه

o  نترنـت مقال يف منشـور يف اإل 
املخطوطات اليت أمتَّت ": بعنوان

ــر  ــة دي ــامٍ مبكتب ــف ع األل
  ."اإلسكوريال

 .جماز القرآن .١٢٧٣
o  التيمي  معمر بن املثىن أبو عبيدة

ت بني سنة (البصري النحوي، 
 .)هـ٢١٣ –هـ ٢٠٨

o حممد فؤاد سزكني، مكتبة : هحقق
وقد نال بـه  ، اخلاجني بالقاهرة

/ درجة الدكتوراه، جامعة القاهرة
قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

 .وآداا
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

  .جماز القرآن .١٢٧٤
o ن أمحد البسـيلي  أمحد بن حممد ب

 .)هـ٨٣٠ت (املالكي، 
o   ١ ،معجم املـؤلفني لكحالـة /

فهرست مصنفات تفسري  .٢٥٣
 . ٥٦٦: ، صالقرآن

 . جماز القرآن .١٢٧٥
o عبد العزيز : العز بن عبد السالم

بن عبد السالم بن أيب القاسـم،  
ابن عبد السالم امللقب بسلطان 

 .)هـ٦٦٠ت (العلماء 
o حممد مصطفى بن احلاج، : حققه

لدعوة اإلسالمية وجلنـة  كليه ا
-ليبيـا   ،احلفاظ على التـراث 

، م١٩٩٢ -هـ١٤١٢طرابلس، 
اإلشارة واإلجياز يف : لعله كتاب



 

      ٢٢٦ 

 

وقـد تقـدم    ،بعض أنواع ااز
 .ذكره

  .جماز القرآن .١٢٧٦
o ت ( ،حممد بن املسـتنري : قُطْرب

 .)هـ٢٠٦
o  معجم مصنفات القرآن الكـرمي، 

١٦٤/ ١.   

  .جماز القرآن .١٢٧٧
o أبو حممد بن احلسني بن موسى ،

العلوي احلسـني   ياحلسن الرض
 .)هـ٤٠٦ت (املوسوي 

o  معجم مصنفات القرآن الكـرمي، 
١٦٤/ ١.  

 .ااز يف القرآن .١٢٧٨
o أمحد صقر. د. 
o ،القاهرة دار املعارف.  

  .ااز يف القرآن الكرمي .١٢٧٩
o جناة آك دنيز. 
o رسالة ماجستري، جامعة مرمرة/ 

ــة ــوم االجتماعي ــد العل  ،معه
صدر الدين كومـوش،  : إشراف

 .م١٩٨٧: قشت بتاريخنو

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 الدراسات القرآنية للجيوسـي، 

  . ٤١: ص

خصائصه الفنيـة  : جماز القرآن .١٢٨٠
 .وبالغته العربية

o  حممد حسني علي الصغري. 
o   دار الشؤون الثقافيـة العامـة، 

  .م١٩٩٤بغداد، 

اــاز يف اللغــة ويف القــرآن  .١٢٨١
: بني جموزيـه ومانعيـه  : الكرمي

 .قدعرض وحتليل ون
o عبد العظيم إبراهيم املطعين. د. 
o  ،م١٩٨٥مكتبة وهبة، القاهرة.  

جماز القرآن وسنن العـرب يف   .١٢٨٢
  .كالمها

o أمين حممد سليمان األمحد. 
o  ،رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية

هاشم ياغي، نوقشـت  : إشراف
 .م١٩٩٦: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

وث والدراسات اإلسالمية، للبح
  .اإلصدار الثالث

  .ااز القرآين يف تفسري الطربي .١٢٨٣



 

      ٢٢٧ 

 

o صاحل عطية صاحل مطر. 
o رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة /

قسم اللغة العربية / كلية اآلداب
عبـد املـنعم   : وآداا، إشراف

تليمة، و صربي املتويل، نوقشت 
 .م١٩٨٧: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
لصادرة عن مركز امللك فيصل ا

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

 .ايد يف إعجاز القرآن ايد .١٢٨٤
o    كمال الدين أبو املكارم عبـد

الواحد بن عبد الكرمي بن خلف 
 األنصاري الزملكاين الشـافعي 

 .هـ)٦٥١ت (
o خالـد أمحـد   : ترمجة و حتقيق

املشهداين، دار عمـار للنشـر   
ــع،  ــان، -األردنوالتوزي عم

أخرج احملقـق هـذا   ، م٢٠٠٦
الكتاب معتمداً علـى نسـخته   
املخطوطة الفريدة اليت حصـل  
عليها من دار الكتب املصـرية  

وهذه النسخة أثبـت   ،بالقاهرة
عليها العنوان واسم املؤلف مبا ال 
يدع جماالً للشك واللبس فيهـا،  

" التبيـان "وهو اختصار لكتابه 
كما صرح يف خطبته، و كتاب 

الربهان "اختصار لكتابه " التبيان"
" ايـد "لذا فقد جاء كتاب " 

   .هذا اختصاراً ملختصر

  .ايد يف إعجاز القرآن .١٢٨٥
o شعبان صالح. د. 
o مصرونشر ، إعالمشركة سفري ، . 

خماطبة الوجـدان يف وصـف    .١٢٨٦
الثواب يف القرآن الكرمي دراسة 

 .بالغية
o بدرية حممد بن حسن العثمان. 
o ئاسة العامـة  رسالة دكتوراه، الر

كليـة اآلداب  / لتعليم البنـات 
قسـم اللغـة   / للبنات بالرياض

حممد بن سعد : إشراف ،العربية
ــاريخ  ــت بت ــدبل، نوقش : ال

 .هـ١٤١٦
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

خمتصر البيان يف فواتح سـور   .١٢٨٧
 . القرآن



 

      ٢٢٨ 

 

o حسن عبيدو. 
o  ،مركز الكتاب للنشر، القـاهرة 

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

 . مداخل إعجاز القرآن .١٢٨٨
o حممود حممد شاكر. 
o  ــدة، ط ــدين، ج ، ١: دار امل

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

: املدح والذم يف القرآن الكرمي .١٢٨٩
 . دراسة موضوعية بالغية

o ام احليايلمعن توفيق دح. 
o  بـريوت،  ، دار الكتب العلميـة

ــة األوىل ــ١٤٢٧ ،الطبع ، ـه
وأصل الكتاب رسالة علميـة،  
تقدم ا الباحث لقسـم اللغـة   
 العربية يف إحـدى اجلامعـات  

العراقية، وهي دراسـة قرآنيـة   
آيـات   ةسادرتناولت بالبالغية 

املدح والذم يف القرآن الكـرمي  
خطة ذكرها الباحـث يف   وفق

 .مقدمة رسالته
o موقع ملتقى التفسري.  

 .املدخل إىل بالغة النص .١٢٩٠
o  دينمصطفى السع. 
o  منشـأة   ،يتناول النص القـرآين

  .م١٩٩٤اإلسكندرية،  ،املعارف

: املدخل إىل الدراسات القرآنية .١٢٩١
مبادئ تدبر القرآن واالنتفـاع  
به، أضواء على وجوه اإلعجاز 

  .والعلوم القرآنية
o أبو احلسن الندوي علي احلسيين. 

: مدخل إىل القـرآن الكـرمي   .١٢٩٢
 .عرض تارخيي و حتليل مقارن

o  درازحممد عبد اهللا . 
o حممد عبد العظيم علـي،  : ترمجة

دار  ،السيد حممد بدوي: مراجعة
  .م١٩٨٩املعرفة اجلامعية، 

مدخل إىل كتايب عبد القـاهر   .١٢٩٣
  .اجلرجاين

o حممد أبو موسى حممد. 
o   مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر، 

  .م١٩٩٨

املدخل إىل النحو والبالغـة يف   .١٢٩٤
 .إعجاز القرآن الكرمي

o عمار ساسي. د. 
o  األردنعامل الكتب احلـديث ،-

  .م٢٠٠٨، عمان

املدخل لعلم تفسري كتـاب اهللا   .١٢٩٥
 . تعاىل



 

      ٢٢٩ 

 

o د أبو النصر أمحد بن حممد بن أمح
 .احلدادي السمرقندي

o صفوان عدنان داوودي، : حتقيق
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨دار القلم، 

املرتكزات البالغية ألسـلوب   .١٢٩٦
: املوازنة يف القـرآن الكـرمي  

دراسة يف عرض قضييت اإلميان 
  .والكفر

o جواهر زعيب حممد الزهراين. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

قسم / كلية اللغة العربية/ القرى
: تــاريخاألدب، ســجلت ب

 .هـ١٤٢٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

 .اإلصدار الثالث

مــرآة الغيــوب يف مشــاهده  .١٢٩٧
  .احملاسن يف إعجاز القرآن

o  ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد
 .)هـ٩١١ت (السيوطي 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
ــغرات الفي ــم املص ــة بقس لمي

 املخطوطات باجلامعة اإلسالمية

ــة  ــة النبوي ــرقم باملدين : ب
]٤٤٧٦/٥[. 
o   برنامج خزانة التراث الصادر عن

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
  .والدراسات اإلسالمية

مراعاة الـنظري يف كـالم اهللا    .١٢٩٨
دراسة بالغية يف إعجاز : القدير

 . األسلوب القرآين
o كمال الدين عبد الغين املرسي. 
o والنشر، لوفاء لدنيا الطباعةا دار 

  .م٢٠٠٥، ١: ، طاإلسكندرية

املرضوي يف احلجـج البـاهرة    .١٢٩٩
 . والدالئل القاهرة يف اإلعجاز

o   عبد القاهر بن عبد الرمحن بـن
 .)هـ٤٧١ت (حممد، اجلرجاين 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
ــم  ــة بقس ــغرات الفيلمي املص
املخطوطات باجلامعة اإلسالمية، 

ــرقم ــة ]٥/ ٤٤٣٨[: ب ، املدين
 .املنورة

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

لعله نفـس كتـاب   ، اإلسالمية
 .دالئل اإلعجاز املتقدم ذكره



 

      ٢٣٠ 

 

املسائل البالغيـة يف حاشـية    .١٣٠٠
البهلوان على تفسري الكشاف 

دراسة وحتقيق من : للزخمشري
أول سورة النسـاء إىل آخـر   

 . سورة األنعام
o علي حممد حسن عبد اهللا. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،ميةللبحوث والدراسات اإلسال
  .اإلصدار الثالث

املسائل البالغية يف كتاب جماز  .١٣٠١
القرآن أليب عبيدة معمـر بـن   

  .املثىن
o األمري حممد األمري نوفل. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ علميةال
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

مسائل البيان يف كتاب الـدر   .١٣٠٢
املصــون يف علــوم الكتــاب 

  .املكنون للسمني احلليب
o هارون املهدي ميغا. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / سالميةحممد بن سعود اإل
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
صاحل حممد الزهـراين،  : إشراف

 .هـ١٤١٩: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

املســائل العقديــة يف كتــاب  .١٣٠٣
احلق والباطـل يف   الفرقان بني

إعجاز القرآن ألهل الفصـاحة  
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

o وضحية سردي الشمري. 



 

      ٢٣١ 

 

o   رسالة ماجستري، وزارة التربيـة
/ شؤون تعليم البنـات / والتعليم

كلية التربية للبنـات بربيـدة،   
 .هـ١٤٢٣: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

وث والدراسات اإلسالمية، للبح
 .اإلصدار الثالث

مسائل علم املعـاين يف كتـاب    .١٣٠٤
الدر املصون يف علوم الكتـاب  

دراسة : املكنون للسمني احلليب
  .وتقومياً

o صاحل أمحد عليوي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ـ  ــهج األدب اإلسـ المي، ومن
صاحل حممد الزهـراين،  : إشراف

 .هـ١٤١٨: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

مسائل علم املعاين عند أمحد بن  .١٣٠٥
: املنري السـكندري يف كتابـه  

ــاف  ــن الكش ــاف م االنتص
  .للزخمشري

o وي حسنأبو الوفا شرقا. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

 .كلية اللغة العربية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

دراسـة  : املسبحات اخلمـس  .١٣٠٦
 . بالغية حتليلية

o عواد بن عيفان بن رشيد العنزي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

مسالك العطف بـني اإلنشـاء    .١٣٠٧
 .واخلرب يف الْقُرآن الكَرمي

o حممود توفيق حممد سعد. 
o بة، القاهرةمكتبة وه. 



 

      ٢٣٢ 

 

مستويات اخلطاب البالغـي يف   .١٣٠٨
  .سورة البقرة

o عبري حممد فايز مسعد. 
o  رسالة ماجستري، جامعة النجاح

خليل عـودة،  : الوطنية، إشراف
 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

ات السرد اإلعجازي يف مستوي .١٣٠٩
  .القصة القرآنية

o شارف مزاري. 
o  احتاد الكتاب العرب، سـوريا-

  . م٢٠٠١، ١: ط ،دمشق

مستويات النظم يف التركيـب   .١٣١٠
  .القرآين

o عبد الواحد الناصري. 
o رسالة دكتوراه، جامعة البصرة /

: كلية اآلداب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
كز امللك فيصل الصادرة عن مر

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  . اإلصدار الثالث

مشاهد الطبيعـة يف القـرآن    .١٣١١
السماء واألرض ومـا  (الكرمي 

 .دراسة بالغية: )بينهما
o  سامية عبد احلميد عبد احلميد. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

كليــة الدراســات اإلســالمية 
ــة ــات/ والعربي ــاهرة،  /بن الق

نسـخة   م، يوجد منـها ١٩٩٢
حمفوظة يف مركز صاحل عبد اهللا 

قسم / كامل لالقتصاد اإلسالمي
جامعة / الرسائل اجلامعية العلمية

 .األزهر
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

مشاهد الطبيعـة يف القـرآن    .١٣١٢
الكرمي وعالقتـها باإلنسـان   

 . اسة تأملية وحتليلية وأدبيةدر
o    سليمان عبد اهللا موسـى أبـو

 .عزب
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

القـاهرة،   /كلية اللغة العربيـة 
  .م١٩٩٨
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: املشاهد يف القـرآن الكـرمي   .١٣١٣
 .دراسة حتليلية وصفية

o أمحد صادق قنييب. د. 
o م١٩٨٤الزرقاء،  ،املنار ةمكتب، 

 ،وأصل الكتاب رسالة دكتوراه
كليـة اللغـة   / زهـر جامعة األ

  .م١٩٧٨العربية، القاهرة، 

 .مشاهد القيامة يف القرآن .١٣١٤
o  سيد قطب. 
o  ٧: دار املعارف، القـاهرة، ط ،

  .م١٩٨١

مشــكالت القــرآن الكــرمي  .١٣١٥
 .وتفسري سورة الفاحتة

o  حممد عبده. 
o    ،دار ومكتبة احليـاة، بـريوت

  .م١٩٦٩

دراسة : مصادر اجلرجاين النقدية .١٣١٦
  .أسرار البالغة: يف كتاب

o اهللا قرمي ساكت السرحان عبد. 
o  ،جامعة الريموكرسالة ماجستري ،

، زياد صـاحل الـزعيب  : إشراف
 .م٢٠٠٣: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٤٢: ص

مصاعد النظر لإلشراف علـى   .١٣١٧
 .مقاصد السور

o  البقاعي. 
o عبد السميع حممد أمحـد  : حتقيق

ــارف، ــة املع ــنني، مكتب  حس
  .م١٩٨٧، ١: الرياض، ط

أُسـلوب   املصدر املـؤول يف  .١٣١٨
 . القرآن الكرمي

o إقبال حممد املاجد العباس. 
o   رسالة دكتوراه، الرئاسة العامـة

كليـة اآلداب  / لتعليم البنـات 
قسم اللغة / للبنات مبكة املكرمة

ــاريخ ــجلت بت ــة، س : العربي
 .هـ١٤١١

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
لك فيصل الصادرة عن مركز امل

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

مصطلحات بالغية ونقديـة يف   .١٣١٩
الطراز املتضمن ألسرار "كتاب 



 

      ٢٣٤ 

 

 "اإلعجاز البالغة وعلوم حقائق
  .ليحىي بن محزة العلوي

o عبد القادر محدي. 
o  ،كليـة اآلداب رسالة دكتوراه/ 

ــدة ــرافاجلدي ــد : ، إش حمم
: ، نوقشـت بتـاريخ  الديباجي

 .م١٩٩١
o ف الرسـائل اجلامعيـة يف   كشا

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ٤٣: ص

املصطلحات النقدية والبالغيـة   .١٣٢٠
  .يف تفسري الكشاف للزخمشري

o رشيد سالوي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة سـيدي

كليـة اآلداب   /حممد بن عبد اهللا
قسـم اللغـة    /والعلوم اإلنسانية

الشاهد : العربية وآداا، إشراف
: تـاريخ البوشيخي، نوقشـت ب 

 .م١٩٩٢
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

مصطلحات نقدية وبالغيـة يف   .١٣٢١
كتاب الربهان يف علوم القرآن 

  .للزركشي
o حممد بديع. 
o   رسالة ماجستري، جامعة احلسـن

كليـة اآلداب والعلـوم    /الثاين
سم اللغـة العربيـة   ق/ اإلنسانية

إدريس نقوري، : إشراف ،وآداا
 .م١٩٩١: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

املصطلح البالغي عند ابـن أيب   .١٣٢٢
يف ) هـ٤٥٦(اإلصبع املصري 

وبـديع   ،حترير التحبري: كتابيه
  .نالقرآ

o سامل إبراهيم األمحد. 
o   ،رسالة ماجستري، جامعة بغـداد

هدى حممـد صـاحل   : إشراف
: احلــديثي، نوقشــت بتــاريخ

 .م٢٠٠١
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
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للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

املصطلح البالغي والنقـدي يف   .١٣٢٣
أيب كتاب حترير التحبري البـن  

  .صبعاإل
o حيىي حممد عبد اهللا القضاة. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة الريموك

، يوسف أبو العـدوس : إشراف
 .م١٩٩٨: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 الدراسات القرآنية للجيوسـي، 

  .٤٢: ص

ـ   .١٣٢٤ دي يف كتـب  املصطلح النق
 .إعجاز القرآن

o إبراهيم احلمداين. 
o  ،رسالة دكتوراه، جامعة املوصل

 .م١٩٩٩: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

املصطلح النقدي والبالغي يف   .١٣٢٥
الطراز املتضمن ألسرار البالغة "

ليحىي  "وم حقائق اإلعجازوعل

ــوي    ــزة العل ــن مح ت (ب
  ).هـ٧٤٩

o زموري وفاء. 
o    رسالة جامعية، جامعـة حممـد

ــوم  /األول ــة اآلداب والعل كلي
حســن : اإلنســانية، إشــراف

: ســجلت بتــاريخ ،األمــراين
 .م١٩٩٢

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .دار الثالثاإلص

املصطلح النقدي والبالغـي يف   .١٣٢٦
 .كتاب إعجاز القرآن للباقالين

o  حسن العمال. 
o    رسالة علمية، جامعـة حممـد

ــوم  /األول ــة اآلداب والعل كلي
حســن : اإلنســانية، إشــراف

: ســجلت بتــاريخ ،األمــراين
 .م١٩٩٣

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،ات اإلسالميةللبحوث والدراس
  .اإلصدار الثالث
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املصطلح النقدي والبالغـي يف   .١٣٢٧
وأسرار  ،دالئل اإلعجاز: كتايب

البالغة لإلمام عبـد القـاهر   
  .اجلرجاين

o مصطفى اليعقويب. 
o   ،حبث دبلوم الدراسات العـايل

/ جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا
 -ظهـر املهـراز   /كلية اآلداب

ــاس ــراف، ف ــاهد : إش الش
: تـاريخ البوشيخي، نوقشـت ب 

 .م١٩٩٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

ــث  ــدار الثال ــل . اإلص دلي
األطروحات والرسائل اجلامعيـة  
املســجلة بكليــات اآلداب  

ــاملغرب . م١٩٩٤-م١٩٦١ ،ب
عن موقع قاعـدة املعلومـات   
الوصــفية ألوعيــة املعلومــات 

ــة  -www.quran(القرآني
c.com.(  

مظاهر انسجام واتساق الـنص   .١٣٢٨
القرآين يف ضـوء لسـانيات   

 سورة املؤمنون: اخلطاب احلديثة
  .منوذجاً

o ثريا جودي. 
o   ،حبث دبلوم الدراسات العـايل

، فـاس -املغـرب  /كلية اآلداب
، بوشــعيب راغــني: إشــراف

 .م٢٠٠٦: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة املعلومات الوصفية ألوعية

ــة  ــات القرآنيــ املعلومــ
)www.quran-

c.com.(  

معارض املقابلـة العقديـة يف    .١٣٢٩
دراسة بيانيـة  : القرآن الكرمي

  .وعقدية
o مبارك العلمي.م. 
o     رسالة دكتـوراه، مـن كليـة

الــدار / عــني الشــق /اآلداب
 حممـد أمـني  : ، إشرافالبيضاء

: ، نوقشت بتـاريخ السماعيلي
 .م١٩٨٨

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

دليــل األطروحــات . ٤٣ :ص
والرسائل اجلامعيـة املسـجلة   

 ،ملحق: بكليات اآلداب باملغرب
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عن موقـع قاعـدة    .م١٩٩٧
املعلومــات الوصــفية ألوعيــة 
ــة  ــات القرآنيــ املعلومــ

)www.quran-
c.com.(  

معامل التكليـف والتثقيـف يف    .١٣٣٠
  .آيات الربا من سورة البقرة

o حممود توفيق حممد سعد. 
o مكتبة وهبة، القاهرة. 

ملعــاين الثانيــة يف األســلوب ا .١٣٣١
 . القرآين

o واش. د فتحي عامر أمحد. 
o   ،منشأة املعارف، اإلسـكندرية

رسالة  وأصل الكتاب، م١٩٧٧
كليـة  / دكتوراه، جامعة القاهرة

بـدوي  : دار العلوم، إشـراف 
ــاريخ  ــت بت ــة، نوقش : طبان

 .م١٩٦٩
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
وث والدراسات اإلسالمية، للبح

  .اإلصدار الثالث

باإلعجاز  مذيالً: معاين احلروف .١٣٣٢
 .اللغوي حبروف القرآن

o  أبو احلسن على بن عيسى الرماين
 .)هـ٣٨٦ت (
o    دار أجيال املسـتقبل للطباعـة

  .والنشر

 . املعاين يف ضوء أساليب القرآن .١٣٣٣
o عبد الفتاح الشني. د. 
o  ،هـ ١٤١٩دار الفكر، القاهرة

 .م١٩٩٩-

ــة يف اآلداب  امل .١٣٣٤ ــاين اللغوي ع
 . القرآنية

o حممود السيد حسن. 
o ــر ــامعي، مص ــب اجل -املكت

  .م٢٠٠٥اإلسكندرية، 

معتــرك األقــران يف إعجــاز  .١٣٣٥
 . القرآن

o    جالل الدين أبو الفضـل عبـد
الرمحن بن أيب بكر بـن حممـد   

ــيوطي،   ــريي الس ت (اخلض
 .)هـ٩١١

o علي حممد البجاوي، دار : حققه
  .م١٩٧٣، ، القاهرةالفكر العريب

املعتزلة ونظرية إعجاز القـرآن   .١٣٣٦
 . الكرمي

o عماد حسن مرزوق. 
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o    ،ــة ــتان املعرف ــة بس مكتب
  .اإلسكندرية

  .معجز القرآن .١٣٣٧
o أمحد بن سليمان بن كمال باشا، 

  .)هـ٩٤٠ت (
o الباحث حممد حمفوظ عطا : حققه

من معهـد   ،يف رسالة دكتوراه
العلوم االجتماعية جبامعة مرمرة 

: إشـراف  ،ستانبولإ-يف تركيا
در الدين كومـوش، وقـد   ص

 .م١٩٩٠: نوقشت بتاريخ
o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف

سات القرآنية للجيوسـي،  االدر
ذكره اجليوسي باسـم  ، ٦: ص

ومل أجـد مـن    ،معجاز القرآن
واملعروف أن  ،ذكره ذا االسم

رسالة " املؤلف له كتاب بعنوان 
  . تقدم ذكرها" يف إعجاز القرآن 

 . معجزة اآليات .١٣٣٨
o د عبد املقصودعبد احلمي. 
o املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة.  

  .معجزة حروف القرآن .١٣٣٩
o  حليمة مدرس بوداود. 

o    ،دار الغرب للنشـر والتوزيـع
ـ ١٤٢٤وهران، -اجلزائر -هـ

  .م٢٠٠٣

  .معجزة فواتح السور .١٣٤٠
o حممـد عبيــد اهللا. 
o   ذكر يف ترمجة املؤلف يف موقـع

أسرار اإلعجاز البياين للقـرآن  
ـ  أن الكتابو ،الكرمي ع قيد الطب

www.bayan7.com.   
 . معجزة القرآن .١٣٤١
o عائض القرين. د. 
o بريوت، دار ابن حزم. 

 .معجزة القرآن .١٣٤٢
o  حممد متويل الشعراوي. 
o  دار العودة، بريوت، و طبع ضمن

كتاب رقم  ،سلسلة كتاب اليوم
، تصدر عن أخبار اليوم، )١٥٤(

 .القاهرة

 .معجزة القرآن .١٣٤٣
o حداد.أ. 
o بريوت، املكتبة البولسية.  

  .عجزة القرآنم .١٣٤٤
o نعمت صدقي. 
o م١٩٧٨ ،مصر ،دار االعتصام.  
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 .معجزة القرآن الكرمي البيانية .١٣٤٥
o  أمحد احلقيل. 
o الطـائف،  ، نادي الطائف األديب

  .هـ١٣٩٨

  .معجزة القرآن الكرمي البيانية .١٣٤٦
o باجودة حممدن حس. 
o الطـائف،   ،نادي الطائف األديب

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

معجزة القرآن الكرمي تتحـدى   .١٣٤٧
 . ألبدالبشر إىل ا

o حممد درويش اخلطيب. 
o دار  .دار الرفاعي للنشر والتوزيع

، م٢٠٠٥القلـــم العـــريب، 
  .باالشتراك

 . املعجزة القرآنية .١٣٤٨
o حممد حسن هيتو. 
o الشــركة  و مؤسســة الرســالة

 .بريوت، املتحدة

مقدمـة يف  : املعجزة القرآنية.  .١٣٤٩
 .التخلف والتقدم

o حممد العفيفي. 
o الكويـت،   ،مؤسسه دار العلوم

  .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧

 .املعجزة الكربى .١٣٥٠

o  حممد أبو زهرة. 
o القاهرة-دار الفكر العريب، مصر، 

 .م١٩٩٨

 . املعجزة الكربى .١٣٥١
o وليد محادة. 
o   ،ــر ــة والنش دار آزال للطباع

  .بريوت

املعجزة واإلعجـاز يف سـورة    .١٣٥٢
 . النمل

o عبد احلميد طهماز. 
o ــم ــارة،  و دار القلـ دار املنـ

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧

املعجزة واإلعجاز يف القـرآن   .١٣٥٣
 . كرميال

o سعد الدين السيد صاحل. 
o  ١: دار املعارف، القـاهرة، ط ،

  .م١٩٩٨

 . املعجزات القرآنية .١٣٥٤
o بديع الزمان سعيد النورسي. 
o إحسان قاسم الصـاحلي،  : ترمجة

ــ ــيد ةمطبع ــداد،  ،الرش بغ
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

  .املعجزات القرآنية .١٣٥٥
o عبد الكرمي اليايف. 
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o بريوتمؤسسة االنتشار العريب ،.  

 .ةاملعجزات القرآني .١٣٥٦
o  حيىي هارون. 
o ــريوت ةمؤسســ  ،الرســالة، ب

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

معجزات وعجائب من القرآن  .١٣٥٧
 . الكرمي

o حممد عبد الرحيم. 
o دار الفكر، بريوت.  

 . معجم آيات االقتباس .١٣٥٨
o حكمت فرج البدري. 
o م١٩٨٠ ،دار الرشيد، بغداد.  

معجم األسـاليب البالغيـة يف    .١٣٥٩
 . القرآن الكرمي

o حممد صاحل خميمر. 
o ثقـايف للطباعـة   دار الكتاب ال

  .هـ١٤٢٦والنشر والتوزيع، 

  .معجم الفرائد القرآنية .١٣٦٠
o باسم سعيد البسومي. 
o  مركز نون لألحباث والدراسات

سلسـلة الدراسـات   (القرآنية، 
  .م٢٠٠١، )٣القرآنية 

معجـم الفـروق الدالليــة يف    .١٣٦١
لبيان املالمـح  "القرآن الكرمي 

متقاربـة   الفارقة بني األلفـاظ 
ليب املعىن، والصـيغ واألسـا  

  .املتشاة
o حممد داود حممد. 
o    ،دار غريب للطباعـة والنشـر

  .م٢٠٠٨

املعجم يف فقه لغة القرآن وسر  .١٣٦٢
 .بالغته

o    من إصدارات جممع البحـوث
  .هـ١٤١٩ ،مشهد ،اإلسالمية

مع البيان القـرآين يف سـورة    .١٣٦٣
 .اإلسراء

o إبراهيم حممد إمساعيل عوضني. 
o القاهرة.  

مع البيان القـرآين يف سـورة    .١٣٦٤
  .يوسف

o اهيم حممد إمساعيل عوضنيإبر. 
o القاهرة.  

مع القرآن الكرمي يف إعجـازه   .١٣٦٥
 .لطائف وأسرار: اللغوي

o رشاد حممد سامل. د. 
o ــاهرة، ط ــار، الق ، ١: دار املن

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦

 . مع القرآن يف إعجاز وبالغته .١٣٦٦
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o عبد القادر حسني. د. 
o  و . دار التراث العريب، القـاهرة

  .الرياض ،دار اللواء

ين يف سـورة  مع النظم القـرآ  .١٣٦٧
 . النور

o الشحات حممد أبو ستيت. 
o    مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر

  .م١٩٩٦والتوزيع، القاهرة، 

ــين .١٣٦٨ ــد  املغ ــواب التوحي يف أب
 .والعدل

o     القاضي عبد اجلبار أمحـد بـن
ت (خليل بن عبد اهللا املعتـزيل  

 .)هـ٤١٥سنة
o  خصص اجلزء السادس عشر من

هذا الكتاب الذي يقع يف عشرين 
ه األجزاء يف إعجاز جزءاً من هذ

  .القرآن

 .مفاتيح اإلعجاز .١٣٦٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
 .]١٠٧٨٢[: اإلسالمية برقم

o  برنامج خزانة التراث الصادر عن
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

  .والدراسات اإلسالمية

القاهر عبداملفاهيم اجلمالية عند  .١٣٧٠
  .اجلرجاين

o بنعيسى الداودي. 
o    ،حبث دبلوم الدراسـات العليـا

، الربـاط -املغرب /كلية اآلداب
إدريس بلمليح، نوقشت : إشراف
 .م١٩٩٤: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

: ص ،)إعجاز –القرآن (مبحث 
١٣.  

أُسـلوبية   دراسة: مفاهيم ااز .١٣٧١
  .للتراث البالغي

o   ـ د املتعـال  طارق النعمـان عب
 .القاضي

o رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة /
قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

جابر عصفور، : وآداا، إشراف
 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
 الصادرة عن مركز امللك فيصل
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للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  . اإلصدار الثالث

ور مفهوم إعجاز القرآن من منظ .١٣٧٢
البيـان  "دراسة لكتابه : اخلطايب

 ".يف إعجاز القرآن
o حازية بنت حسني. 
o رســالة ماجســتري، إشــراف :

، نوقشـت  مصطفى عبـد اهللا 
 .م٢٠٠٢: بتاريخ

o  قاعدة املعلومات الوصفية ألوعية
ــة  ــات القرآنيــ املعلومــ

)www.quran-
c.com.(  

مفهوم اإلعجاز القرآين حـىت   .١٣٧٣
 .القرن السادس اهلجري

o لعمريأمحد مجال ا. د. 
o  م١٩٨٤ ،مصر ،دار املعارف.  

مفهوم ااز وجماز القرآن أليب  .١٣٧٤
دراسة يف ضوء جهـود  : عبيدة

 .حناة احلالة والنحاة التحويليني
o  حممد فتيح. 
o القاهرة ،دار الفكر العريب.  

املقاييس البالغيـة يف تفسـري    .١٣٧٥
التحرير والتنوير حملمد الطـاهر  

  .ابن عاشور
o حواس بري. 
o  دراسـات  املؤسسة العربيـة لل

  .م٢٠٠٢والنشر، 

  .املقابلة يف القرآن الكرمي .١٣٧٦
o ابن عيسى عبد القادر بطاهر. 
o  ،اجلامعة األردنيةرسالة دكتوراه ،

حممد بركات محـدي  : إشراف
: ، نوقشـت بتـاريخ  أبو علي

 .م١٩٩٤
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 الدراسات القرآنية للجيوسـي، 
  . ٤٣: ص

يف : املقاييس البالغية يف كتاب .١٣٧٧
  .القرآن ظالل

o صالح حممود علي شحاتة. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

: كلية اللغة العربيـة، إشـراف  
نوقشت  صادق إبراهيم خطاب،

م، يوجد منـها  ١٩٧٧: بتاريخ
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  
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قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o مات الرسائل اجلامعية قاعدة معلو
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

مقتضى احلـال يف األسـلوب    .١٣٧٨
 . القرآين

o الطلحاوي حممد أمحد عمر. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم البالغـة   / اللغة العربيـة 

رزق  حممد علي: والنقد، إشراف
: خفــاجي، نوقشــت بتــاريخ

 .هـ١٤٠٧
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

مقدمه تفسري ابـن النقيـب يف    .١٣٧٩
علم البيان واملعـاين والبـديع   

 .وإعجاز القرآن
o   حممد بن سليمان بن احلسن ابن

 .النقيب

o عيد علي، مكتبة زكريا س: حتقيق
-هـ١٤١٥اخلاجني، القاهرة، 

  .م١٩٩٥

مقدمة يف خصـائص اخلطـاب    .١٣٨٠
القرآين بني العهـدين املكـي   

  . واملدين
o السيد عبد املقصود جعفر. 
o   ،دار الطباعة والنشر اإلسـالمية

  .م١٩٩٣القاهرة، 

مكانة االلتفات وبالغته علـى   .١٣٨١
ضوء أساليب القرآن الكـرمي  

  .والشعر العريب
o بدوي نوال حممد كامل. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر /

كلية الدراسات اإلسالمية، يوجد 
منها نسخة حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
جامعة األزهـر، فـيلم   / العلمية

 .)]١( ٥/ ٧٢٨/ ١[: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث
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مالحظ الزخمشري النفسية ملعاين  .١٣٨٢
 القرآن يف تفسريه 

o  أمساء وليد محدون. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة املوصل

 .م١٩٩٨: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .لثالثاإلصدار ا

مالمح اإلبداع الفين يف قصص  .١٣٨٣
  .القرآن الكرمي

o عمر بن حممد بن عمر باحاذق. 
o  ،ــتري ــالة ماجس ــة رس اجلامع

كليـة  / اإلسالمية باملدينة املنورة
مصطفى : اللغة العربية، إشراف

 .يونس
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  . الدراسات القرآنية للجيوسي

أُســلوب  ملخــص يف بالغــة .١٣٨٤
 . القرآن

o له مؤلف مل يذكر. 
o     منه نسـخة خطيـة يف مكتبـة

/ ٣اإلسكوريال يف أسبانيا برقم 
١٤٣٢) ٤[( ٧٧ -٧٦/ ٣[. 

 ،علوم القـرآن ، الفهرس الشامل
٩١٢/ ٢.  

املناظرة يف القرآن الكرمي حبث  .١٣٨٥
 . يف األساليب

o زينب مزاري. 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
ـ : ، إشرافاجلزائر ، انحممد خ

   .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ
o  لس العلمي دونذكرها موقع ا

وذكر اجليوسـي   ،ذكر للباحث
اسم الباحث وتـاريخ املناقشـة   
ــر  ــرف دون ذك ــم املش واس

  .اجلامعة

مناظرات إبراهيم عليه السـالم   .١٣٨٦
  .يف القرآن الكرمي دراسة فنية

o  عبد اهللا صاحل أمحد الرميي. 
o  ،جامعة اجلزيرةرسالة ماجستري/ 

 .انالسود
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

من أخالق القرآن وبالغتـه يف   .١٣٨٧
  .سورة النور

o فتحي عبد القادر فريد. 
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o مكتبة النهضة املصرية، القاهرة .  

من أساليب البيان يف القـرآن   .١٣٨٨
 .الكرمي

o  حممد علي أبو محدة. د. 
o الرسالة احلديثـة األردن  ةمكتب-

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ عمان،

: من أساليب التعـبري القـرآين   .١٣٨٩
دراسة لغوية وأسلوبية يف ضوء 

 . النص القرآين
o إمساعيل الزوبعي حممد طالب. 
o    دار النهضة العربيـة للطباعـة

ــريوت  ــر، ب ، ١: ط ،والنش
  .م١٩٩٦

 .من أساليب القرآن .١٣٩٠
o  إبراهيم السامرائي. د. 
o دار الفرقـان  .مؤسسة الرسالة، 

، ١: دمشـــق، ط-ســـوريا
  .هـ١٤٠٣

اإلعجـاز اللغـوي    من أسرار .١٣٩١
 .والبياين يف القرآن الكرمي

o حممد إمساعيل عتوك. 
o   ذكر يف ترمجة املؤلف يف موقـع

أسرار اإلعجاز البياين للقـرآن  

ــرمي ــأن الكو ،الك ــد ت اب قي
  www.bayan7.com.الطبع

 .من أسرار القرآن .١٣٩٢
o مصطفى حممود. د. 
o دار املعارف، مصر.  

من أسرار بالغة النظم القرآين  .١٣٩٣
 .ب االجتماعيةيف آيات اآلدا

o  آمال راشد هندي البلوي. 
o   رسالة دكتوراه، الرئاسة العامـة

كليـة اآلداب  / لتعليم البنـات 
قسـم اللغـة   / للبنات بالرياض
بسيوين عرفـة  : العربية، إشراف

: رضــوان، نوقشــت بتــاريخ
 .هـ١٤١٧

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

سالمية، للبحوث والدراسات اإل
  .اإلصدار الثالث

من أسرار بالغة النظم القرآين  .١٣٩٤
 . يف آيات الصرب

o فاطمة حممد عائض الراجحي. 
o   رسالة دكتوراه، الرئاسة العامـة

كلية التربية للبنات / لتعليم البنات
قسم اللغـة العربيـة،   / بالرياض
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بسيوين عرفة رضوان، : إشراف
 .هـ١٤١٧: نوقشت بتاريخ

o اجلامعية  قاعدة معلومات الرسائل
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 . من أسرار البالغة يف القرآن .١٣٩٥
o حممود السيد شيخون. 
o القاهرة،  ،املؤسسة العربية احلديثة

  .م١٩٨٨

من أسـرار البيـان يف أمثـال     .١٣٩٦
  .القرآن الكرمي

o حممد إمساعيل عتوك. 
o  ذكر يف ترمجة املؤلف يف موقـع 

أسرار اإلعجاز البياين للقـرآن  
قيد الطبـع   وأن الكتابالكرمي، 

www.bayan7.com .  

من أسرار البيان يف سـورة آل   .١٣٩٧
  .دراسة بالغية تطبيقية: عمران

o    ملكة حممد صادق حممـد نـور
 .سقطي

o    رسالة ماجستري، كليـة التربيـة
وزارة / للبنات مبكـة املكرمـة  

شؤون تعلـيم  / التربية والتعليم
 .م اللغة العربيةقس/ البنات

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .القرآينالبيان  أسرارمن  .١٣٩٨
o فاضل السامرائي. د. 
o  بـريوت،  دار الفكر ناشـرون ،

  .م٢٠٠٨

: من أسرار التعبري يف القـرآن  .١٣٩٩
 .اختيار احلروف

o السيد الشني عبد الفتاح. د. 
o دار عكاظ، جدة. 

: من أسرار التعبري يف القـرآن  .١٤٠٠
 بناء التراكيب

o السيدالشني عبد الفتاح . د. 
o دار املريخ، الرياض.  

: من أسرار التعبري يف القـرآن  .١٤٠١
  .حروف القرآن

o عبد الفتاح الشني السيد. د. 
o جدة ،شركة ودار عكاظ للنشر ،

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١: ط
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: من أسرار التعبري يف القـرآن  .١٤٠٢
 . الفاصلة القرآنية

o السيد عبد الفتاح الشني. د. 
o  ــاض ــريخ، الريـ  ،دار املـ

  .م١٩٨٢ –هـ١٤٠٢

: من أسرار التعـبري القـرآين   .١٤٠٣
 . دراسة حتليلية لسورة األحزاب

o د حممد حممد أبو موسى. 
o  القـاهرة، دار الفكر العـريب ، 

 .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦

من أسرار حـروف اجلـر يف    .١٤٠٤
  .الذكر احلكيم

o حممد األمني اخلضري. 
o   مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر، 

  . م١٩٨٩

حروف العطـف يف   من أسرار .١٤٠٥
  .الذكر احلكيم

o حممد األمني اخلضري. 
o مكتبة وهبة للطباعة والنشر .  

من أسرار العربيـة يف البيـان    .١٤٠٦
 .القرآين

o عائشة عبـد الـرمحن بنـت    .د
 .الشاطئ

o بـريوت،  جامعة بريوت العربية ،
  .م١٩٧٢

 . من أسرار عظمة القرآن .١٤٠٧
o مد الصغريسليمان بن حم. 
o ــري ــن األث ــاض ،دار اب  ،الري

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

من أسرار النظم القرآين يف قصة  .١٤٠٨
  .آدم عليه السالم

o خالد السيد علي باالسي. 
o رسالة ماجستري، جامعة األزهر /

كلية اللغة العربيـة، نوقشـت،   
يوجد منها نسخة حمفوظـة يف  
مركز صاحل عبـد اهللا كامـل   

قســم / لالقتصــاد اإلســالمي
جامعة / اجلامعية العلميةالرسائل 

 .األزهر
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 . اإلصدار الثالث

من أسرار املخالفة بني الضـمري   .١٤٠٩
  .ومرجعه يف القرآن الكرمي

o أمحد حممد عبد الراضي. 
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o القـاهرة، مكتبة الثقافة الدينية ، 
   .م٢٠٠٧

رار املغـايرة يف نسـق   من أس .١٤١٠
 .الفاصلة القرآنية

o  حممد األمني اخلضري. 
o   مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر، 

  .هـ١٤١٤

من أسرار النظم القرآين لسور  .١٤١١
  .من جزء عم

o أناهيد عبد احلميد حريري. 
o ط ، القـاهرة، دار الفكر العريب :

  .هـ١٤٢٦ ،١

من أسرار وإعجـاز القـرآن    .١٤١٢
 . الكرمي

o حممد راتب النابلسي. د. 
o تبة دار الصفا للطباعة والنشرمك، 

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠دمشق، 

  .من أسرار وإعجاز القرآن .١٤١٣
o ريان األمني. 
o  دار احلرف العريب للطباعة والنشر

  .م٢٠٠٢، والتوزيع

  .من إشراقات احلروف املقطعة .١٤١٤
o عنتر حسنني الرويين. 

o  ــر  دار ــان للنش ــم واإلمي العل
، ١: ، مصــر، طوالتوزيــع

  .م١٩٩٨

: لقـرآن من إعجاز البيان يف ا .١٤١٥
 .االستفهام

o حممد شكري أمحد الفيومي. 
o م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ،دار القلم. 

من اإلعجاز البالغي والعددي  .١٤١٦
 .للقرآن

o  أبو الزهراء النجدي. 
o  ــات ــارف للمطبوع ، دار التع

  .بريوت

من اإلعجاز الفين يف القـرآن   .١٤١٧
: الكرمي قصة أصحاب الكهف

 . دراسة فنية حتليلية
o صديق بكر عيطة. 
o ث، القـاهرة،  دار الكتاب احلدي

  .م٢٠٠٠ ،١: ط

 .من إعجاز القرآن .١٤١٨
o  رؤوف أبو سعدة. 
o دار اهلالل، القاهرة.  

مناهج جتديد يف النحو والبالغة  .١٤١٩
 .والتفسري واألدب

o  أمني اخلويل. 
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o  ،م١٩٧٨اهليئة املصرية للكتاب .
الدراسات األدبيـة ألسـلوب   

 ،القرآن الكرمي يف العصر احلديث
 .٦٦ -٥٧: ص

آن منــاهج الــدعوة يف القــر .١٤٢٠
 . دراسة نظمية بالغية: الكرمي

o نادية إبراهيم حممد علي خباري. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

كلية التربية للبنات / لتعليم البنات
إبـراهيم  : مبكة املكرمة، إشراف

: طه اجلعلي، نوقشـت بتـاريخ  
 .هـ١٤٠٥

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

لدراسات اإلسالمية، للبحوث وا
 .اإلصدار الثالث

 .مناهج يف حتليل النظم القرآين .١٤٢١
o منري سلطان. 
o  منشأة املعارف، اإلسـكندرية، 

  .م١٩٩٠

 .مناهج وآراء يف لغة القرآن .١٤٢٢
o  حممد بركات محـدي أبـو   . د

 .علي
o    ،دار الفكر للنشـر والتوزيـع

م، الكتاب يدور ١٩٨٤عمان، 

حول اجلهود البالغية والبيانيـة  
  .ة يف خدمة النص القرآيناملبذول

 . من بدائع النظم القرآين .١٤٢٣
o  السيد عبد الفتاح حجاب. 
o دار االعتصام، القاهرة.  

  القرآينمن بدائع النظم  .١٤٢٤
o جلعليا محدأ طهإبراهيم . د. 
o  ،مكتبة الطالبجامعة أُم القرى 

ــامعي ــة، اجل ــة املكرم ، مك
  .هـ١٤٠٧

  .من بديع لغة التنزيل .١٤٢٥
o  ت ( السـامرائي أمحـد  إبراهيم

 ).هـ١٤٢٢
o ان ،دار الفرقانم١٩٨٦ ،عم.  

  .من بالغة األمثال القرآنية .١٤٢٦
o رجاء عبد العليم رزق زغلول. 
o  رسالة جامعية، جامعة األزهـر /

كلية الدراسات اإلسالمية، يوجد 
منها نسخة حمفوظة يف مركـز  
صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد  

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o ة معلومات الرسائل اجلامعية قاعد
الصادرة عن مركز امللك فيصل 



 

      ٢٥٠ 

 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
 .اإلصدار الثالث

من بالغة اإلجيـاز يف القـرآن    .١٤٢٧
 . الكرمي

o أبو ذر عبد الرب عبد القدوس. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

/ كلية اللغة العربيـة / اإلسالمية
حممـود  : قسم البالغة، إشراف

: تــاريخشــيخون، نوقشــت ب
 .هـ١٤٠٧

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

 .من بالغة سورة املؤمنون .١٤٢٨
o عائشة حسني فريد. د. 
o   ــر ــة والنش ــاء للطباع دار قب

 .م٢٠٠٠والتوزيع، القاهرة، 

 . من بالغة القران .١٤٢٩
o إبراهيم طه أمحد اجلعلي. 
o الدمام-السعودية ،بة املتنيبمكت. 

 .من بالغة القرآن .١٤٣٠
o أمحد أمحد بدوي. د. 

o ــر ــة مص ــاهرة،  ،دار ض الق
   .م١٩٧٨

من بالغة القرآن يف آييت الدين  .١٤٣١
 .والرهان

o سعيد مجعة. د. 
o م٢٠٠٤، ١: مكتبة اآلداب، ط.  

من بالغة القـرآن يف التعـبري    .١٤٣٢
بالغدو و اآلصـال والعشـي   

 . واإلبكار
o علـيم  حممد حممـد عبـد ال  . د

 .دسوقي
o منه نسخة حاسوبية يف ، مطبوع

  . م٢٠٠٣املكتبة الشاملة، 

من بالغة القـرآن يف سـورة    .١٤٣٣
  .احلج

o حصة بنت عبد اهللا فهد الرميح. 
o ١: ، طالقاهرة ار الفكر العريبد، 

  .هـ١٤٢٧

من بالغة القـرآن يف سـورة    .١٤٣٤
 .دراسة بالغية حتليلية: الكهف

o زكية حممد مبارك العتييب. 
o  ،الرئاسة العامـة  رسالة ماجستري

كلية التربية للبنات / لتعليم البنات
قسم اللغـة العربيـة،   / بالرياض
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غالب حممد بن حممـد  : إشراف
: الشاويش، سـجلت بتـاريخ  

 .هـ١٤٢٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 يف من بالغة القـرآن الكـرمي   .١٤٣٥
 . آيات العتاب

o خدجية عبد اهللا بن محد اهلندي. 
o   رسالة دكتوراه، الرئاسة العامـة

كليـة اآلداب  / لتعليم البنـات 
قسـم اللغـة   / للبنات بالـدمام 
عبد العزيز عبد : العربية، إشراف

ــاريخ ــت بت ــي، نوقش : املعط
 .هـ١٤١٤

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

ث والدراسات اإلسالمية، للبحو
  .اإلصدار الثالث

بالغة القرآن الكرمي يف احلديث  .١٤٣٦
  .عن التقوى

o منرية بنت مشعي السبيعي. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية

قسم البالغة والنقد / اللغة العربية
 .ومنهج األدب اإلسالمي

o   قائمة رسائل املاجستري املسـجلة
بالغة والنقد ومنـهج  يف قسم ال

  .األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعة

من بالغة القـرآن الكـرمي يف    .١٤٣٧
 . سورة األنبياء

o فاطمة حممد عائض الراجحي. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

كلية التربية للبنات / لتعليم البنات
قسم اللغـة العربيـة،   / بالرياض
عبد العزيز عبد املعطي، : إشراف

 .هـ١٤١٠: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

من بالغة القـرآن الكـرمي يف    .١٤٣٨
 .سورة احلج

o  حصة عبد اهللا فهد الرميح. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

كلية التربية للبنات / لتعليم البنات
عربيـة،  قسم اللغـة ال / بالرياض

 .هـ١٤١٠: نوقشت بتاريخ
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o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

من بالغة القـرآن الكـرمي يف    .١٤٣٩
 .سورة الفرقان

o  يهند محد سليمان القاض. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

نات كلية التربية للب/ لتعليم البنات
قسم اللغـة العربيـة،   / بالرياض
بسيوين عرفة رضوان، : إشراف

 .هـ١٤٠٩: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

من بالغة القـرآن الكـرمي يف    .١٤٤٠
 .سورة املؤمنون

o  آمال راشد هندي البلوي. 
o ستري، الرئاسة العامـة  رسالة ماج

كلية التربية للبنات / لتعليم البنات
قسم اللغـة العربيـة،   / بالرياض
عبد العزيز عبد املعطي : إشراف

ــاريخ  ــت بت ــة، نوقش : عرف
 .هـ١٤١٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

آن الكـرمي يف  من بالغة القـر  .١٤٤١
 .سورة النحل

o  خدجية عبد اهللا بن محد اهلندي. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

كليـة اآلداب  / لتعليم البنـات 
قسـم اللغـة   / للبنات بالرياض
فـرج كامـل   : العربية، إشراف

: أمحد سليم، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٤٠٩

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

لبحوث والدراسات اإلسالمية، ل
 .اإلصدار الثالث

من بالغة القـرآن الكـرمي يف    .١٤٤٢
 . سورة يوسف عليه السالم

o فريد فتحي عبد القادر. 
o   ،ــرية ــة املص ــة النهض مكتب

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

من بالغة القـرآن الكـرمي يف    .١٤٤٣
 .سورة يونس
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o صيتة حممد مبارك العجمي. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

كليـة اآلداب   /لتعليم البنـات 
قسـم اللغـة   / للبنات بالـدمام 
إبراهيم اجلعلي، : العربية، إشراف
 .هـ١٤٢١: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

من بالغة القـرآن الكـرمي يف    .١٤٤٤
 .جمادلة منكري البعث

o  بـن حسـن    بدرية بنت حممد
 .العثمان

o  ١: ، طالريــاض، دار الرايــة ،
  .هـ١٤١٧

: من بالغـة القـرآن الكـرمي    .١٤٤٥
  .البديع –البيان  -املعاين

o حممد شعبان علوان. 
o   الدار العربية للنشـر والتوزيـع، 

 .م٢٠٠٠

ت من البالغة القرآنية يف آيـا  .١٤٤٦
  .أحكام النساء

o أمرية بنت عواد القايدي. 

o    رسالة ماجستري، كليـة التربيـة
الرئاسـة العامـة   / للبنات جبدة

العربية،  قسم اللغة/ لتعليم البنات
إبراهيم اجلعلي، سجلت : إشراف
 .هـ١٤٢١: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

ية، للبحوث والدراسات اإلسالم
 . اإلصدار الثالث

من بالغة الكتاب والسنة مـن   .١٤٤٧
: أعالم أهل السـنة واجلماعـة  

اإلمام شرف الـدين الطـييب   
 .جتديداته وجهوده البالغية

o     عبد احلميـد أمحـد يوسـف
 .هنداوي

o املكتبة التجارية، مكة املكرمة.  
o  ،وأصل الكتاب رسالة ماجستري

/ كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة
لنقــد األديب قســم البالغــة وا

عبـد  : واألدب املقارن، إشراف
 .الواحد عالم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث
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من بالغة متشـابه القـرآن يف    .١٤٤٨
 .قصة سيدنا موسى عليه السالم

o خلود مبارك عيسى العيسى. 
o ربيـة  رسالة ماجستري، وزارة الت

/ شؤون تعليم البنـات / والتعليم
/ كلية اآلداب للبنات بالـدمام 

هالل : قسم اللغة العربية، إشراف
 .عطا اهللا عثمان

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

من بالغة املتشابه اللفظـي يف   .١٤٤٩
  .القرآن الكرمي

o مد بن علي الصاملحم. 
o ١: ، طالريـاض  ،دار إشبيليا ،

  . م٢٠٠١

 . من بالغة النظم القرآين .١٤٥٠
o بسيوين عبد الفتاح فيود. 
o   مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر 

  .م١٩٩٥القاهرة، 

من بالغة وجـوه اخلطـاب يف    .١٤٥١
  .سورة اإلسراء

o سارة عبد اهللا سامل البديع. 

o   رسالة ماجستري، جامعة كليـة
الرئاسة / ضالتربية للبنات بالريا

: العامة لتعليم البنات، إشـراف 
حممد بن علي الصامل، نوقشت 

 .هـ١٤٢٠: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 . من تاريخ القرآن وإعجازه .١٤٥٢
o أمحد مظهر العظمة. 
o دمشق ،التمدن اإلسالمي ةمجعي، 

  .م١٩٥٠-هـ١٣٧٠

من مجاليات التصوير يف القرآن  .١٤٥٣
 .الكرمي

o  حممد قطب عبد العال. 
o  ــق، إدارة ــوة احل ــلة دع سلس

الصحافة والنشر برابطة العـامل  
ــدد  ــالمي، العـ  ،٩٩اإلسـ

م، وقــد ١٩٩٠-هـــ ١٤١٠
باهليئة املصرية  أٌعيد طبعه حديثاً

ــاهرة،  ــاب، الق ــة للكت العام
  .م٢٠٠٦
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ن آمن مجاليات التكرار يف القر .١٤٥٤
  .بالغية حتليليةدراسة : الكرمي

o اجلعلي محدأ طه إبراهيم. د. 
o م١٩٨٧، مصر، املطبعة الفنية. 

من جهود املفسرين احملدثني يف  .١٤٥٥
: الدراسة النصية للنص القرآين

دراسة حتليلية لثالثة اجتاهات يف 
 .التفسري القرآين

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

تنـاول  ، م١٩٩٨-هـ١٤١٨
بعض املناهج اللغويـة والبيانيـة   
احلديثة كمنهج سيد قطب وابن 
عاشــور والشــعراوي وبنــت 

 .الشاطئ

تعبري احلق : من روائع اإلعجاز .١٤٥٦
 .عن ذاته

o  عز الدين علي السيد. 
o م١٩٩٧بريوت، ، عامل الكتب.  

القـرآن   من روائع البـديع يف  .١٤٥٧
  .الكرمي

o يدأمحد عبد ا. 
o   شـر  مكتبة الثقافـة الدينيـة للن

 .، القاهرةوالتصدير

تـأمالت  : من روائع القـرآن  .١٤٥٨
 علمية وأدبية يف كتاب اهللا عز

 .وجل
o حممد سعيد رمضان البوطي. د. 
o ــارايب ــق ،دار الفـ  ،دمشـ

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

مــن الظــواهر األســلوبية يف  .١٤٥٩
  .القرآن الكرمي

o حممد إمساعيل عتوك. 
o  أن وذكــر يف ترمجــة املؤلــف

يف موقـع  ، الكتاب قيد الطبـع 
اإلعجاز البياين للقـرآن   أسرار

  www.bayan7.comالكرمي 

 .من فيض سورة الكوثر .١٤٦٠
o يد حامد صبحعبد ا. 
o ط ،املنصورة-دار الوفاء، مصر :

  .هـ١٤٠٤، ١

 .من فيض القرآن .١٤٦١
o  إبراهيم علي أبو اخلشب. 
o القاهرة ،املؤسسة العربية احلديثة. 

من كنوز البالغة القرآنيـة يف   .١٤٦٢
 .سوريت احلجرات، ق

o حممد طبق عبد اجلواد. 
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o   مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر، 
  .م١٩٨٦، ١: ، طالقاهرة

حبوث لغوية : من كنوز القرآن .١٤٦٣
 .منوعة

o حممد السيد الداودي. 
o م١٩٨١، مصر، دار املعارف. 

 .من مشكاة الذكر احلكيم .١٤٦٤
o  إبراهيم حممد عوضني. 
o  ،املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة

  .م١٩٨٨

  .منهل األدب اخلالدمن  .١٤٦٥
o  ركاملباحممد. 
o دار الفكر، دمشق .  

: من نواحي اإلعجاز القـرآين  .١٤٦٦
السور القرآنية ذات احلـروف  

  ).ن، ص، ق، يس(
o حممد عادل القلقيلي. 
o عمان ،دار عمار للنشر والتوزيع ،

  . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١: ط

 .من هدي القرآن .١٤٦٧
o  أمني اخلويل. 
o  ،م١٩٧٨اهليئة املصرية للكتاب ،

. وهو من التفاسري األدبية البيانية
لدراسات األدبيـة ألسـلوب   ا

 ،القرآن الكرمي يف العصر احلديث
 .٦٦ -٥٧: ص

 . من هدي القرآن وإعجازه .١٤٦٨
o حممد أمحد سحلول. 
o  دمشق –دار االعتصام، القاهرة.  

من الوجهة األدبية يف دراسـة   .١٤٦٩
 .القرآن الكرمي

o السيد تقي الدين. 
o   ،ضة مصر، القـاهرةم١٩٨٧. 

ــة،  ــاء الكتــب العربي دار إحي
 .م١٩٨٤القاهرة، 

املنحى االعتـزايل يف البيـان    .١٤٧٠
 . وإعجاز القرآن

o أمحد أبو زيد. 
o   ،كليـة اآلداب  رسالة علميـة

-املغـرب  /والعلوم اإلنسـانية 
 .الرباط

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٣: ص

املنحى البياين يف تفسري التحرير  .١٤٧١
والتنوير للشيخ حممد الطاهر بن 

  .عاشور
o  عزوزأمحد. 
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o   رسالة دكتوراه، جامعة حممـد
/ وجـدة  /كلية اآلداب /األول

 ،قسم الدراسـات اإلسـالمية  
 .عبد الكرمي مشهداين: إشراف

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

املنحى السـين واألشـعري يف    .١٤٧٢
 . البيان وإعجاز القرآن

o كوالن علي السوسي. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة حممـد

قسـم  / كليـة اآلداب / اخلامس
، الربـاط  /اللغة العربية وآداـا 

حممد بنشريفة، وأمحـد  : إشراف
: أبو زيـد، سـجلت بتـاريخ   

 .م١٩٩٢
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .الثاإلصدار الث

 .األديب للنص املنظور القرآين .١٤٧٣
o مصطفى الصاوي اجلويين. 
o مصـر  ،اجلامعيـة  املعرفة دار-

  .اإلسكندرية

منع جواز ااز يف املنزل للتعبد  .١٤٧٤
 .واإلعجاز

o الشيخ حممد األمني الشنقيطي. 
o    حسن حممد حممـود العلـوي

  .هـ١٣٧٦الرياض،  ،الشنقيطي

منكرو ااز يف القرآن واألسس  .١٤٧٥
 .يستندون إليهاالفكرية اليت 

o إبراهيم عوض. د. 
o القـاهرة،   ،مكتبه زهراء الشرق

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

منهج البحث البياين عن املعـىن   .١٤٧٦
 . القرآين يف سياق السورة

o حممود توفيق سعد. 
o خوة األشقاء، مصرمطبعة اإل. 

املنهج البالغي لتفسري القـرآن   .١٤٧٧
 . الكرمي

o حسن مسعود الطوير. 
o ١: ط ،بريوت.  

 تفسري القـرآن  املنهج البياين يف .١٤٧٨
 . الكرمي

o كامل علي سعفان. 
o   ،مكتبة اإلجنلو املصرية، القـاهرة

وأصل الكتاب رسالة ، م١٩٧٣
/ عني مشـس جامعة دكتوراه من 
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كـان  ، كلية اللغة العربية وآداا
املنهج البياين "عنواا قبل النشر 

يف تفسري القرآن الكرمي مبصر من 
 ."حممد عبده إىل اليوم

o  الرسائل اجلامعية قاعدة معلومات
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

منهج الزخمشـري يف تفسـري    .١٤٧٩
 .القرآن وبيان إعجازه

o مصطفى الصاوي اجلويين. د. 
o م، ١٩٥٩ ،القاهرة ،دار املعارف

وأصل الكتاب رسالة ماجستري، 
 .جامعة اإلسكندرية

منهج لغوي القـرن الثالـث    .١٤٨٠
جري يف دراسـة اخلطـاب   اهل

 .القرآين
o أمحد بزوي. 
o   رسالة دكتوراه، جامعة حممـد

/ اجلديدة /كلية اآلداب/ اخلامس
، قسم الدراسـات اإلسـالمية  

التــهامي الراجــي، : إشــراف
 .م١٩٩٠: سجلت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .ر الثالثاإلصدا

  .منهج القصة يف القرآن .١٤٨١
o حممد شديد. 
o شركة مكتبات عكاظ، الرياض .  

موازنة بني مـذهيب البـاقالين    .١٤٨٢
إعجاز : واجلرجاين يف كتابيهما

  .ودالئل اإلعجاز ،القرآن
o شذى جرار. د. 
o عمان، ط-، األردنأمانة عمان :

  .م٢٠٠٥، ١

مواقف وتأمالت مـع سـورة    .١٤٨٣
 .احلجرات

o  أمحد السعدين. 
o ــ ــكندرية، دار اإلمي ان، اإلس

  .م٢٠٠٥

موسوعة اإلعجاز العلمـي يف   .١٤٨٤
 . القرآن الكرمي و السنة املطهرة

o يوسف احلاج أمحد. 
o ــر، ط ــن حج ــة اب ، ٢: مكتب

  . م٢٠٠٣

 إعجـاز  يف الذهبيـة  املوسوعة .١٤٨٥
  .يةالنبو والسنة الكرمي القرآن

o متويل مصطفي محدأ. د. 
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o القـاهرة، ط اجلوزي ابن دار ، :
  .م٢٠٠٥، ١

ية يف القـرآن  املوسيقى الداخل .١٤٨٦
 .الكرمي

o عبد الواحد زيارة. 
o رسالة ماجستري، جامعة البصرة/ 

: كلية اآلداب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٩

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .١٢: صللجيوسي، 

موقف ابن تيمية من اـاز يف   .١٤٨٧
  .القرآن الكرمي

o فريدة زمرو. 
o    ،حبث دبلوم الدراسـات العليـا

ظهر  ،فاس-املغرب /كلية اآلداب
ــراف ــراز، إش ــاهد : امله الش

: البوشيخي، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٨٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤: ص

يف النبأ العظيم نظرات جديـدة   .١٤٨٨
 القرآن الكرمي

o  حممد عبد اهللا دراز. د. 
o الدوحة-طبعة دار الثقافة، قطر، 

  .هـ١٤٠٥

ن آة واإلعجـاز يف القـر  وءالنب .١٤٨٩
 . والسنة

o عالء الدين مشس الدين املدرس. 
o دار الكتب العلمية، بغداد ةمكتب، 

  .م١٩٨٧

  .نبوة حممد من الشك إىل اليقني .١٤٩٠
o صاحل السامرائي فاضل. د. 
o وزيــع، دار عمــار للنشــر والت

أورد ، م٢٠٠٤عمـان،  -األردن
املؤلف أدلة قرآنية تـدل علـى   

اإلعجـاز  : إعجاز القرآن الكرمي
اللغوي، واإلعجـاز العلمـي،   

وتطرق إىل إثبات العديد  ،والفين
من األخبار القرآنية الغيبية الـيت  
تدل على صحة نبوة الرسـول  
حممد صلى اهللا عليه وسلم عليه 

 .وسلم

ـ    .١٤٩١ م نثر املرجـان يف رسـم نظ
 . القرآن
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o   حممد غوث بن حممد بن أمحـد
 .النائطي

o حيدر آباد  ،مشس اإلسالم ةمطبع
  .م١٩٢١-هـ١٣٤٠الدكن، 

: النحو يف كتب إعجاز القرآن .١٤٩٢
لفخـر الـدين    "اية اإلجياز"

، )هـــ٦٠٦ت(الــرازي 
ــن " الربهــان الكاشــف" الب

ــاين  ـــ٦٥١ت(الزمك ، )ه
جلالل الـدين   "معترك األقران"

 ).هـ٩١١ت( السيوطي
o رين حامد منعم املعمورينس. 
o  رسالة علمية، جامعة املوصـل /

 /كليـة اآلداب / اللغة العربيـة 
 .بغداد

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل(اجلامعية، 

  ).العربية

النداء وتطبيقاتـه يف القـرآن    .١٤٩٣
  .الكرمي

o عبد الفتاح حممد عبوش.  
o   ،رسالة ماجستري، جامعة صـدام

 .م١٩٩٧: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة املعلومات الوصفية ألوعية

ــة  ــات القرآنيــ املعلومــ

)www.quran-
c.com( .  

النسخ وعالقته بأساليب البيان  .١٤٩٤
  .يف القرآن

o حيىي عبد اهللا أمحد. 
o   رسالة ماجستري، جامعة القـرآن

كليـة  / الكرمي والعلوم اإلسالمية
نوقشت  ،السودان /القرآن الكرمي

 .م١٩٩٨: بتاريخ
o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ١٤: ص

  .دراسة أسلوبية: النسق القرآين .١٤٩٥
o ديب محود اجلاجي حممد. 
o رسالة ماجستري، جامعة صنعاء. 
o  كليـة  / دليل الرسائل العلميـة

موقع . قسم اللغة العربية/ اآلداب
نيابة الدراسات العليا والبحـث  

  .العلمي

النص القرآين بني فهم العلمـاء   .١٤٩٦
  .وذوقهم

o صطفى الصاوي اجلويينم. د. 
o اإلسكندرية، منشأة املعارف.  
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النص القرآين من اجلملـة إىل   .١٤٩٧
 .العامل

o وليد منري. د. 
o    من إصدارات املعهـد العـاملي

سلسلة املنهجية  ،للفكر اإلسالمي
، ١: ، القاهرة، ط١٤ اإلسالمية

كتاب يكشف عن ، هـ١٤١٨
أبعاد فريدة مل يتم كشفها مـن  

 ،قبل يف إعجاز النص القـرآين 
ويقدم إضافة بارزة إىل منـاهج  

  .البحث اللغوي وعلوم القرآن

: ستراتيجيات التأويـل إالنص و .١٤٩٨
دراسة مقارنة بـني الكشـاف   

  .للزخمشري والتبيان للعكربي
o حممد بازي. 
o     رسالة دبلـوم، جامعـة حممـد

قسـم  / كليـة اآلداب / اخلامس
 ،الربـاط  /اللغة العربية وآداـا 

فريد الزاهي، نوقشـت  : إشراف
 .م١٩٩٦: ريخبتا

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

نصوص الترغيب والترهيب يف  .١٤٩٩
القرآن احلكـيم مـن وجهـة    

 . بالغية
o   ــكني ــد اهللا مس ــف عب يوس

 .األنصاري
o  رســالة دكتــوراه، جامعــة أم

/ اكلية اللغة العربية وآدا/ القرى
قسم البالغة والنقد، نوقشـت  

 .هـ١٤١٤: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .النظام القرآين .١٥٠٠
o عامل سبيط النيلي. د. 
o ــامة ، ١: ، األردن، طدار أسـ

  .م١٩٩٨

" ربع يس"نظام اجلملة يف سور  .١٥٠١
  .املدنية

o ل إبراهيم أمحد عديجال. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

حممود حسين : ألردنية، إشرافا
ــاريخ : مغالســة، نوقشــت بت

 .م٢٠٠٤
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o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

الفاحتة والبقرة وآل : نظام سور .١٥٠٢
 .عمران

o  حممد هداية اهللا حممد عناية اهللا. 
o    رسالة جامعية، جامعـة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
أمحد . د: أصول الدين، إشراف

ـ ١٤٠٧حسن فرحات،  -هـ
  .م١٩٨٦

نظــرة البــاقالين األدبيــة إىل  .١٥٠٣
  .اإلعجاز القرآين

o ثريا كمال علي الكومي. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة القاهرة

مصـطفى اجلـويين،   : إشراف
 .يوعفت الشرقاو

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 . ١٤: ص

ــة  .١٥٠٤ ــة يف القص نظــرات حتليلي
 .القرآنية

o  ذوبحممد ا. 

o م١٩٩٣الرياض، ، دار الشواف. 

نظرات جديـدة يف اإلعجـاز    .١٥٠٥
 . القرآين

o عادل القلقيلي. 
o عمان ،دار عمار.  

نظــرات جديــدة يف إعجــاز  .١٥٠٦
  .القرآن

o أمني حممد أبو شهني حممد. 
o مكتبة  ،عبد العظيم املطعين: تقدمي

  .م٢٠٠٧بستان املعرفة، 

نظرات يف سـورة احلجـرات    .١٥٠٧
  .دراسة بالغية حتليلية

o أمحد عبد اجلواد عكاشة. 
o ١: ط، القاهرة ،مطبعة األمانة ،

  .م١٩٩١

  .نظرات يف سورة احلجرات .١٥٠٨
o كامل سالمة الدقس. 
o دار الشروق، جدة .  

  .نظرات يف القرآن .١٥٠٩
o الغزايل حممد. 
o القاهرة، -مصر ،خلاجنيمؤسسة ا

  .م١٩٥٨

  .نظرات يف قصص القرآن .١٥١٠
o قطب عبد العال حممد. 
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o    رابطة العامل اإلسـالمي، مكـة
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧ ،املكرمة

 .نظرات لغوية يف القرآن الكرمي .١٥١١
o  صاحل بن حسني العايد. 
o  ــاض إدار ــبيليا، الريـ  ،شـ

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧

نظرات من اإلعجاز البيـاين يف   .١٥١٢
 . تطبيقياًالقرآن الكرمي نظرياً و

o سامي حممد هشام حريز. 
o  دار الشروق للنشر والتوزيـع، 

ــان، ط-األردن ، ١: عمـــ
  .م٢٠٠٦

نظرية ابن قيم اجلوزية يف مسألة  .١٥١٣
ااز يف القرآن الكرمي واللغـة  

  .العربية
o عامر علي ياسني. 
o  رسالة ماجستري، جامعة القديس

سـنو،   أهيف: إشراف ،يوسف
 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ

o ت الرسائل اجلامعية قاعدة معلوما
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 . اإلصدار الثالث

نظرية اإلعجاز القرآين وأثرهـا   .١٥١٤
 يف النقد العريب القدمي 

o أمحد سيد عمار. د. 
o دار الفكر و . دمشق، دار الفكر

ــر ــريوت، ط، املعاص ، ١: ب
 .م١٩٩٨

 .نظرية إعجاز القرآن .١٥١٥
o  اهيم األنصاري، عبد اهللا بن إبر

  .حممد حنيف فقهي

نظرية التصوير الفين عند سـيد   .١٥١٦
 .قطب

o صالح عبد الفتاح اخلالدي. د. 
o دار الفرقان،  و. دار املنارة، جدة

ـ ١٤٠٣عمان، -األردن  –هـ
  .م١٩٨٣

نظرية احلروف العاملة ومبناهـا   .١٥١٧
 .وطبيعة استعماهلا القرآين بالغياً

o  هادي عطية مطر اهلاليل. 
o  ــب ــامل الكت ــريو ،ع ، تب

  .هـ١٤٠٦

نظرية الصرفة يف إعجاز القرآن  .١٥١٨
 . الكرمي

o عبد الـرمحن بـن معاضـة    . د
 .الشهري
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o   السرية الذاتية ألعضاء اجلمعيـة
العلمية السعودية للقرآن الكـرمي  

: ص ،اإلصـدار األول  ،وعلومه
٢٥.  

نظرية السياق القرآين دراسـة   .١٥١٩
  .تأصيلية داللية نقدية

o عبد الفتاح حممود املثىن. د. 
o عمان، -للنشر، األردن دار وائل

  .م٢٠٠٨، ١: ط

نظرية الصياغة بني عبد القـاهر   .١٥٢٠
 . اجلرجاين وجار اهللا الزخمشري

o حممد أمحد سامل كرمي. 
o  رسالة علمية، جامعة األزهـر، 

يوجد منها نسخة حمفوظـة يف  
مركز صاحل عبـد اهللا كامـل   
لالقتصاد اإلسالمي، الرسـائل  
اجلامعية العلمية، جامعة األزهر، 

 .)١( ١/ ١٠٣٠/ ١م فيلم رق
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

نظرية العالقات والنظم بني عبد  .١٥٢١
القاهر اجلرجاين والنقد العـريب  

  .احلديث
o نايل أمحد حممد. 
o  ،م١٩٩٨دار املنار. 

نظرية الوحدة القرآنية يف تفسري  .١٥٢٢
 . يد حوىسع

o مجيلة موجاري، 
o   رسالة ماجستري، جامعة األمـري

عبد القادر للعلوم اإلسـالمية،  
، منصور كايف: إشرافاجلزائر، 

 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

 .الدراسات القرآنية للجيوسي

 . نظرية عبد القاهر يف النظم .١٥٢٣
o درويش اجلندي. 
o  ،ضة مصر م١٩٦٠مكتبة. 

ز القرآن عند عبـد  إعجا ةنظري .١٥٢٤
: القاهر اجلرجاين عـن كتابـه  

 . النظم الفين يف القرآن الكرمي
o عبد املتعال الصعيدي. 
o مكتبة اآلداب ، املطبعة النموذجية

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 
  .القاهرة
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 .نظريات اإلعجاز القرآين .١٥٢٥
o  أمحد رمحاين. 
o    ،مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر

  .م١٩٠٥، ١: القاهرة، ط-مصر

 .القرآننظم  .١٥٢٦
o  سليمان بن األشعث عبد اهللا بن

بن إسحاق بن بشري بن شـداد،  
أبو بكر بن سـليمان أيب داود  

 .)هـ٣١٦ت (السجستاين 
o  البـن النـدمي، ص  الفهرست :

٣٨٣. 

 .نظم القرآن .١٥٢٧
o  عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين

أبو عثمان البصري اإلمام اللغوي 
املعروف باجلاحظ تلميذ النظـام  

 .)هـ٢٥٥ت (البلخي 
o  ٥٩: البن الندمي، صالفهرست ،

٢٩٤.  

 .نظم القرآن .١٥٢٨
o    حممد بن علي الشـلمغاين أبـو

جعفر املعروف بابن أيب العزاقـر  
 .)٣٢٢ت (
o ٥٩: ص ،هدية العارفني.  

 .نظم القرآن .١٥٢٩

o ابن اإلخشيد. 
o  ٦٠: البن الندمي، صالفهرست 

 .نظم القرآن .١٥٣٠
o أبو علي احلسن بن علي بن نصر. 
o  ٦٠: البن الندمي، صالفهرست. 

 . نظم القرآن .١٥٣١
o أمحد بن سهل أبو زيد البلخي. 
o ٥٩: ص الفهرست.  

إعجـاز  -نظم القرآن والكتاب .١٥٣٢
 . القرآن

o يوسف درة احلداد. 
o ١: لبنـان، ط  ،املكتبة البولسية، 

 .م١٩٨٢

نظم القـرآن بـني القاضـي     .١٥٣٣
عبدالقاهر اجلرجاين والقاضـي  

  .اجلبار اهلمذاين عبد
o مىن عمران فرج بدر. 
o   ـ  /اتحرسالة علمية، جامعـة الف

 .ليبيا
o    فهرس أطروحـات البحـوث

العلمية العالية والدقيقـة علـى   
صعيد اجلامعات الليبية، موقـع  

  . هيئة البحث العلمي
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النظم واملصطلحات يف أسـرار   .١٥٣٤
  .البالغة لعبد القاهر اجلرجاين

o منصف اجلزار. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

كلية اآلداب والعلـوم  / التونسية
بيـة  قسم اللغـة العر / اإلنسانية

عبـد القـادر   : إشراف ،وآداا
ــاريخ : املهــريي، نوقشــت بت

 .م١٩٧٦
o  ــالم ــو إسـ ــع ببليـ موقـ

)www.biblioislam.net(.  

 . دراسة أسلوبية: النظم القرآين .١٥٣٥
o عبد الواحد املنصوري. 
o عمان، دار حنني للنشر والتوزيع، 

  .م٢٠٠٠

 . هادالنظم القرآين يف آيات اجل .١٥٣٦
o   ناصر بن عبد الرمحن بن ناصـر

 .اخلنني
o م، ١٩٩٦الرياض، ، مكتبة التوبة

 ،وأصل الكتاب رسالة دكتوراه
جامعة اإلمام حممد بن سـعود  

 .اإلسالمية

 . النظم القرآين يف سورة الرعد .١٥٣٧
o حممد بن سعد الديل. 

o أصل ، والرياض، دار عامل الكتب
الكتاب رسالة ماجستري، جامعة 

/ سعود اإلسالميةاإلمام حممد بن 
قسم البالغـة  / كلية اللغة العربية

بدوي أمحـد  : إشراف ،والنقد
: طبانة، وقد نوقشـت بتـاريخ  

 .هـ١٣٩٩
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

 الصادرة عن مركز امللك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

: النظم القرآين يف سورة الكهف .١٥٣٨
  . ألسلوبدراسة يف الداللة وا

o خلود عبد اهللا خليل الترهي. 
o  ،رسالة ماجستري، جامعة القدس

حسني أمحد الدراويش، : إشراف
 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .النظم القرآين يف سورة مرمي .١٥٣٩
o لعتييبسارة بنت جنر ا. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
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قسم البالغة والنقد / اللغة العربية
ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن

صاحل حممد الزهـراين،  : إشراف
 .هـ١٤٢٠: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .النظم القرآين يف سورة النور .١٥٤٠
o عائشة إبراهيم املالح. 
o  ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

حممد علـي  : األردنية، إشراف
: أبومحــدة، نوقشــت بتــاريخ

 .م٢٠٠٤
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  . اإلصدار الثالث

لقرآين يف سورة يوسف النظم ا .١٥٤١
  .عليه السالم

o مجال رفيق احلاج علي. 
o  رسالة ماجستري، جامعة النجاح

خليل : فلسطني، إشراف /الوطنية
و يوسف احلاج علـي،   ،عودة

 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 الدراسات القرآنية للجيوسـي، 

   .٤٦: ص

النظم القرآين وأثره يف األحكام  .١٥٤٢
 .الشرعية

o إبراهيم رمحاين. 
o   رسالة ماجستري، املعهد الـوطين

 ،للتعليم العايل للعلوم اإلسـالمية 
حممـد حمـدة،   : باتنة، إشراف
 .هـ١٤٢٠: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

، للبحوث والدراسات اإلسالمية
 .اإلصدار الثالث

ة النظم وبناء األسلوب يف البالغ .١٥٤٣
 .العربية

o  شفيع السيد. 
o  ،ــاهرة ــة، الق ــب للطباع غري

  .م٢٠٠٦

نعم الوجيز يف إعجاز القـرآن   .١٥٤٤
 . العزيز

o عبد العزيز أمحد الربهاروي. 
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o ظهـور أمحـد أظهـر   : حققه، 
ــريب ــع الع ــات ام ، مطبوع

 .باكستان

 . نفحات اإلعجاز .١٥٤٥
o السيد اخلوئي. 
o  بـريوت،  ، مؤسسة آل البيـت

 .م١٩٩٥

 .دراسة حنوية قرآنية: النفي .١٥٤٦
o  رجاء حممد بن أمحد شبل. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

كليـة اآلداب  / لتعليم البنـات 
أمرية : للبنات بالرياض، إشراف

: علي توفيق، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٤٠٩

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

صنفت حتـت  ، اإلصدار الثالث
 .بالغة –القرآن : موضوع

دراسة : النفي يف القرآن الكرمي .١٥٤٧
 .بالغية

o أمحد صاحل السديس. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ــالمي،   ــهج األدب اإلس ومن
حممد علي الصـامل،  : إشراف

 .هـ١٤٢٠: نوقشت بتاريخ
o ائل اجلامعية قاعدة معلومات الرس

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

دراسات نقديـة  : النقد األديب .١٥٤٨
وأدبية حول إعجـاز القـرآن   

 . ٣/ ١الكرمي 
o ــد . د. أ ــدين حمم ــالح ال ص

 .التواب عبد
o   ،دار الكتاب احلديث، القـاهرة

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣

النقد األديب يف كتب إعجـاز   .١٥٤٩
 . نالقرآ

o علي عبود خضري. 
o   رسالة ماجستري، جامعة صـدام

 .للعلوم اإلسالمية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث
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النقد واإلعجاز عند أيب بكـر   .١٥٥٠
  ).هـ٤٠٣ت (الباقالين 

o عبد اإلله أبو مارية. 
o  ـ ايل، حبث دبلوم الدراسات الع

كليـة  / جامعة حممد اخلـامس 
ــرب ،اآلداب ــراكش-املغ  ،م
ن، ايـت الفـر  أحممد : إشراف

 .م١٩٩٤: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ١٤: ص

 . نكات القرآن .١٥٥١
o   أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بـن

ــري   ــرمحن املق ــد ال ت (عب
 .)هـ٨٣٣

o  الباحثـة  حققت اجلـزء األول :
ى عبد العزيز سعد العسـكر  هد

يف رسالة ماجسـتري، الرئاسـة   
كلية التربية  /العامة لتعليم البنات

قسـم اللغـة   / للبنات بالرياض
منرية سـليمان  : العربية، إشراف

ــاريخ ــت بت ــوال، نوقش : العل
وحققت أجزاء منه ، هـ١٤١٧
دالل كويران السـلمي  : الباحثة

من أول سورة اجلاثية إىل اية (

رسالة ماجسـتري،  ) سورة الناس
كلية الـدعوة  / جامعة أم القرى

قسـم الكتـاب    /وأصول الدين
ــاريخ ــت بت ــنة، نوقش : والس

 .هـ١٤٢٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

 .نكت االنتصار يف نظم القرآن .١٥٥٢
o الين أبو بكر حممد بن الطيب الباق

 .) ه٤٠٣ ت سنة(
o حممد زغلول سالم، دار : حققه

  .م١٩٦٨املعارف، القاهرة، 

 . النكت يف إعجاز القرآن .١٥٥٣
o  أبو احلسن على بن عيسى الرماين

 .)هـ٣٨٦ت (
o    طبع ضمن ثـالث رسـائل يف

حممـد  : إعجاز القرآن، حتقيـق 
حممـد  . د خلف اهللا أمحـد، و 

زغلول سالم، سلسـلة ذخـائر   
: ط ،صرم ،العرب، دار املعارف

  .م١٩٩٤ ،١
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ــرمي .١٥٥٤ ــهي يف القــرآن الك : الن
ــاليبه ــه-أس ــه-جماالت -مثرات

 .واإلعجاز املتمثل فيه
o عبد احلميد عالء الدين سفانتون. 
o إبراهيم : إشراف ،رسالة جامعية

عبد احلميد سالمة، كليه أصول 
جامعه اإلمام حممد بـن   /الدين

 .الرياض/ سعود اإلسالمية

حممـد معجـزة   : النور اخلالد .١٥٥٥
 . انيةاإلنس

o حممد فتح اهللا كولن. 
o ــالة ــة الرس ــركة  .مؤسس الش

 .بريوت، املتحدة

رسـالة يف بيـان   : النور املبني .١٥٥٦
 . إعجاز القرآن الكرمي

o اء األمري. 
o   ،ــاهرة ــة، الق ــة وهب  مكتب

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

ايات اآليات القرآنيـة بـني    .١٥٥٧
 . ىإعجاز املعىن وروعة املوسيق

o يد حممد خليفةأمحد عبد ا. 
o داب للطباعة والنشـر  مكتبة اآل

 .م٢٠٠٦والتوزيع، القاهرة، 

اية اإلجياز يف دراية اإلعجـاز   .١٥٥٨
يف علوم البالغة وبيان إعجـاز  

 .القرآن الشريف
o حممد بن عمر بن حسني الرازي. 
o اآلداب واملؤيد، القاهرة،  ةمطبع

لعله نفس الكتـاب   ،هـ١٣١٧
 .السابق

وض القرآن الكرمي خبصائص  .١٥٥٩
 ريية اللغة العربية التعب

o  حسن حممد باجودة. 
o مكة املكرمة ،دار مكة للطباعة، 

  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

نيل النجاح والفالح يف علم ما  .١٥٦٠
 . به القرآن الح

o   ،سليمان بن حممد بن عبـد اهللا
 املوىل سليمان سلطان املغـرب 

 .)هـ١٢٣٨ت (
o     يوجد منـه نسـخة خطيـة يف

] ٦٨٤[: املكتبة األزهرية، برقم
 .، القاهرة١٤٥٨٥

o تراث الصادرة عن مركز خزانة ال
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  . اإلسالمية
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الذكر احلكيم  ةقص: هذا القرآن .١٥٦١
 . وتفكرياً تدويناً

o صابر طعيمة. 
o هـ١٣٩٩ ،بريوت، دار اجليل-

  .م١٩٧٩

هذه حقائق أساسية عن اإلعجاز  .١٥٦٢
 .يف القرآن الكرمي

o  سليمان الشالش. 
o عبـد العزيـز املسـند   : حتقيق ،

ــالة ــة الرس ــركة  .مؤسس الش
  .بريوت، املتحدة

هل يقع الترادف اللغـوي يف   .١٥٦٣
  .القرآن الكرمي 

o حممد أكرم شودري. 
o هـ١٤٠٥ ،تاريخ النشر . 

مهزة االسـتفهام يف القـرآن    .١٥٦٤
 الكرمي 

o سعيد عبد الغـين  ف عبد الرؤو
 .اللبدي

o ،عمـــان-األردن املؤلـــف ،
  .م١٩٩٢

مهزة االسـتفهام يف القـرآن    .١٥٦٥
  .الكرمي

o لنجعيفاطمة علي حممد ا. 

o    رسالة ماجستري، كليـة التربيـة
وزارة / للبنات مبكـة املكرمـة  

شؤون تعلـيم  / التربية والتعليم
ــات، ــاريخ البن ــت بت : نوقش

 .هـ١٤٢٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

  .احملمدي الوحي .١٥٦٦
o رضا رشيد حممد. 
o طاإلسالمي، بريوت،  كتبامل :

  .هـ١٣٩٩، ٩

 .واضح البيان يف إعجاز القرآن .١٥٦٧
o حجاج عريب رمضان أمحد. د. 
o   السرية الذاتية ألعضاء اجلمعيـة

العلمية السعودية للقرآن الكـرمي  
: ص ،وعلومه اإلصـدار األول 

٥٨. 

  .الواو وموقعها يف النظم القرآين .١٥٦٨
o حممد األمني اخلضري علي. 
o  األزهررسالة دكتوراه، جامعة /

حممد : كلية اللغة العربية، إشراف
عبد الرمحن الكردي، نوقشـت  

، يوجد منـها  م١٩٨٣: بتاريخ



 

      ٢٧٢ 

 

نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  
ــاد   ــل لالقتص ــد اهللا كام عب

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

والدراسات اإلسالمية،  للبحوث
  .اإلصدار الثالث

: وجه الشبه يف القرآن احلكيم .١٥٦٩
 .تنوعاته وإحياءاته البيانية

o ناصر بن مسفر الزهراين. 
o  رســالة دكتــوراه، جامعــة أم

/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى
: إشـراف  ،قسم البالغة والنقد

عبد العظيم إبـراهيم املطعـين،   
 .هـ١٤١٨: نوقشت بتاريخ

o دة معلومات الرسائل اجلامعية قاع
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

، للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

ــث  .١٥٧٠ ــة يف حب ــوه البالغي الوج
  .القراءات الشاذة

o أميمة فيصل مرسي عثمان. 
o رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة/ 

قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

عبد احلكـيم  : وآداا، إشراف
ــي،  ــاريخراض ــت بت : نوقش

 .م١٩٩٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

  .اإلصدار الثالث

 . وجوه البيان يف نعوت القرآن .١٥٧١
o صاحلة حممد علي خفاجي. 
o  رســالة دكتــوراه، جامعــة أم

/ كلية اللغة العربية وآداا/ القرى
: قسم األدب، نوقشت بتـاريخ 

 .هـ١٤١٤
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث

وجوه التحدي واإلعجـاز يف   .١٥٧٢
األحرف املقطعـة يف أوائـل   

 .السور
o عبـد الـرمحن بـن    بن فهد . د

 .سليمان الرومي
o ــ ــ ةمكتب ــاضةالتوب  ،، الري

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧
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ناء الكلمـة يف  وجوه التعدد لب .١٥٧٣
 .القرآن الكرمي

o  إبراهيم رجب مجعة حنيت. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة أم

كلية اللغة العربية وآداا، / القرى
إبراهيم إبراهيم بركات، : إشراف

 .هـ١٤١٢: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

صـنفت يف  ، ر الثالـث اإلصدا
الرسائل اجلامعية حتـت  كشاف 
  .بالغة –القرآن : موضوع

وجوه اخلطاب يف القرآن الكرمي  .١٥٧٤
 .ومواقعها البالغية

o حممد علي أبو زيد عبد الصمد. 
o رسالة دكتوراه، جامعة األزهر /

كلية اللغة العربية، يوجد منـها  
نسخة فيلمية حمفوظة يف مركـز  
 صاحل عبد اهللا كامل لالقتصـاد 

قسم الرسائل اجلامعية / اإلسالمي
 .جامعة األزهر/ العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
 .اإلصدار الثالث

وجوه داللية وبالغية من سورة  .١٥٧٥
 .الفاحتة

o رضوان مجال حسني. 
o  مركــز البحــوث يف اجلامعــة

ــة مبا ــالمية العاملي ــااإلس  /ليزي
  .م٢٠٠٥، ١: كواالالمبور، ط

 .وجوه من اإلعجاز القرآين .١٥٧٦
o  مصطفى حممد زكي الدباغ. 
o هـ١٤٠٥ ،مكتبة املنار، الزرقاء 

  .م١٩٨٥ –

وجوه من اإلعجاز املوسيقي يف  .١٥٧٧
 .القرآن

o حمي الـدين عبـد الـرمحن    . د
 .رمضان

o هـ١٤٠٢ ،عمان ،الفرقان دار 
 .م١٩٨٢ –

وجوه متنوعة مـن اإلعجـاز    .١٥٧٨
 .القرآن والسنة العلمي يف

o عبد البديع زللي. 
o هـ١٤١٩ ،املدينة املنورة. 

الوحدة اإلسنادية الوظيفيـة يف   .١٥٧٩
  .القرآن الكرمي
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o رابح بو معزة. 
o    دار رسالن للطباعـة والنشـر

  .والتوزيع

  .الوحدة البنائية للقرآن ايد .١٥٨٠
o جابر العلواينه ط. د. 
o   مكتبة الشروق الدولية، سلسـلة

  .دراسات قرآنية

ـ  .١٥٨١ ياقية للسـورة يف  الوحدة الس
الدراسات القرآنية يف القـرنني  

دراسة : الثامن والتاسع اهلجريني
  .بالغية

o سامي عبد العزيز العجالن. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم البالغة والنقد / اللغة العربية

ومنــهج األدب اإلســالمي  
حممود توفيـق حممـد   : إشراف

ــت  ــعد، نوقش ــاريخس : بت
 .هـ١٤٢٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
 . اإلصدار الثالث

ــة  .١٥٨٢ ــة يف القص ــدة الفني الوح
 .القرآنية

o حممد الدايل. 
o  ــب ــامل الكت ــاهرة، ، ع الق

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤

الوحدة املوضـوعية يف سـورة    .١٥٨٣
 .مرمي

o سابق ةحد. 
o  ،جامعة األمـري  رسالة ماجستري

 /عبد القادر للعلوم اإلسـالمية 
، رمضان خيلف: إشرافاجلزائر، 

 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي

الوحدة املوضوعية يف القـرآن   .١٥٨٤
 . الكرمي

o حممد حممود حجازي. 
o األزهـر، جامعه  ،رسالة جامعية 

 .م١٩٦٧-هـ١٣٨٦القاهرة، 

ملوضـوعية يف سـورة   الوحدة ا .١٥٨٥
 . يوسف عليه السالم

o حسن حممد باجودة. 
o القـاهرة  احلديثـة،  دار الكتب، 

 .م١٩٧٤
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الوحدة املوضـوعية للسـورة    .١٥٨٦
 . القرآنية

o رفعت فوزي عبد املطلب. 
o ــالم ــاهرة ،دار السـ  ،القـ

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

 .الوصف يف القرآن الكرمي .١٥٨٧
o يوسف جاسم. 
o وهبـة الزحيلـي، دار   : قدم له

ـ ١٤١٥ ،املكتيب، دمشق -هـ
وأصل الكتاب رسالة م، ١٩٩٥

، صبحي الصاحل: جامعية إشراف
حبث فين يف الوصـف يف  وهو 

  .القرآن الكرمي

: الوصف يف القـرآن الكـرمي   .١٥٨٨
  .دراسة بالغية

o موسى سلوم عباس. 
o   دار الكتب العلميـة، بـريوت، 

 .م٢٠٠٧

الوصف املشـتق يف القـرآن    .١٥٨٩
  .دراسة صرفية: الكرمي

o عبد اهللا بن محد الدايل. 
o وأصـل الكتـاب   ، تبة التوبةمك

رسالة دكتوراه، جامعة امللـك  
قسم اللغة / كلية اآلداب/ سعود

صبحي عبـد  : العربية، إشراف
 .املنعم سعيد

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

صـنفت يف   ،اإلصدار الثالـث 
ية قاعدة معلومات الرسائل اجلامع

  .بالغة –القرآن : حتت موضوع

وظيفة الصورة الفنية يف القرآن  .١٥٩٠
  .الكرمي

o عبد السالم أمحد الراغب. د. 
o دار فصلت للدراسات، سوريا-

  .هـ١٤٢٢، ١: حلب، ط

الوقف الالزم يف القرآن الكرمي  .١٥٩١
  .مواضعه وأسراره

o صادق عبد الرحيم إمساعيل. 
o    دار البصائر للطباعـة والنشـر

  .م٢٠٠٨والتوزيع، 

  .ىي بن محزة العلوي بالغياًحي .١٥٩٢
o عبد اجلليل هنوشي. 
o رسالة ماجستري، جامعة القاهرة /

قسم اللغة العربية / كلية اآلداب
عبـد املـنعم   : وآداا، إشراف
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ــاريخ  ــت بت ــة، نوقش : تليم
 .م١٩٨٧

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصل 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .لثالثاإلصدار ا

 . يوم الدين واحلساب .١٥٩٣
o شكري عياد. 
o  ،م١٩٨٠دار الوحدة، بريوت، 

يتخذ الكاتب من املنـهج األديب  
أساساً لدراسـته يف الوصـف   

 .القرآين ليوم الدين واحلسـاب 
الدراسات األدبيـة ألسـلوب   

 ،القرآن الكرمي يف العصر احلديث
 .٨٨: ص
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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
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تفسري غريب القـرآن أليب بكـر    .١٤
، حسن أملايل . الرازي بتحقيق د

طابع مديرية النشر والطباعة طبع مب
 -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
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) 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
،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
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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 
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
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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 

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 



 

      ٢٨٢ 

 

  :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 

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  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
 


