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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 

                                               

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 تطـور ذلـك العلـم أو
  .ملوضوع ا
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   
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االنتهاء من بيانات الكتاب وذكر 
 .املصدر 

o  البدء باملصادر اليت تعىن باملطبوع
مث ذكر باملصـادر الـيت تعـتين    

 .باملخطوط 
o    التعليق يكون لتصـحيح نسـبة

تاب أو اإلشارة إىل تصـحيح  الك
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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  .اآلباء واألبناء يف القرآن الكرمي .١
o حممد إبراهيم اجلرمي. 
o دار عمار للنشر والتوزيع األردن.   
اآلثار االقتصادية واالجتماعيـة   .٢

  يف الربا 
o أمحد حممد املشهداين. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

ــاريخ ــت بت ــرة، نوقش : اجلزي
  .م١٩٩٨

o   كذا ذكره اجليوسي يف كشـاف
ت الرسائل اجلامعية يف الدراسـا 

قسم التفسري املوضوعي / القرآنية
  .١٤٣: ، صللقرآن

آثار الذنوب يف حيـاة األفـراد    .٣
دراسة موضوعية من : والشعوب

  .خالل آيات القرآن الكرمي
o عبداهللا حممد عارف اخلطيب. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
احلاج الزبري أبو : إشراف الدين،

ــار  ــت بت ــة، نوقش : يخعالم
 .م١٩٩٧

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٤: ص

اآلثار الواردة عن أئمة السـلف   .٤
يف معاين اآليات املتعلقة بتوحيد 

  .لوهية يف تفسري ابن جريراأل
o رابرضا إمساعيل ا. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

كلية الدعوة وأصول / اإلسالمية
: إشـراف  قسم العقيدة،/ الدين

أمحد بن مرعي العمري، نوقشت 
 .هـ١٤١٧: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
 .١٤٣: ، صللجيوسي

 .اآلخرة يف القرآن الكرمي .٥
o ميحممد كامل حسن احملا. 
o املكتـب  حسن متـيم،   :راجعه

العاملي للطباعة والنشر، بريوت، 
ــوعة  ١٩٨٨ ــمن املوس م، ض
 . القرآنية

اآلداب االجتماعيــة يف ســورة  .٦
  .احلجرات

o  زكي رضوان حمسن. 
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o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
كلية أصـول الـدين،   / األزهر

 .م١٩٣٧: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

لجيوسـي،  الدراسات القرآنية ل
  .١٤٥: ص

اآلداب االجتماعيــة يف ســورة  .٧
  .النور

o  صونيا وافق. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  
رابح دوب، نوقشـت  : إشراف
 .م١٩٩٦: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ١٤٥: ص
اآلداب االجتماعيــة يف ســورة  .٨

  .النور
o د فؤاد الشتويلأمح. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

كلية أصـول الـدين،   / األزهر
يوجد  ،م١٩٧١: نوقشت بتاريخ

منها نسخة حمفوظـة يف مركـز   
اهللا كامل لالقتصـاد   صاحل عبد
قسم / جامعة األزهر / اإلسالمي

الرسائل اجلامعية العلمية، بـرقم  

 ١/٦٠٨/٣فـيلم رقـم   [حفظ 
)٣([. 
o جلامعية قاعدة معلومات الرسائل ا

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث
اآلداب االجتماعية كما تصورها  .٩

  .سورة النور
o حسن أمحد عمر اليك. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

أمحد غلـوش،  : إشراف القرى،
 .هـ١٤٠٢: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
للجيوسـي،   الدراسات القرآنية

 .١٤٥: ص
ــالمية يف .١٠ ــورة  اآلداب اإلس س

  .احلجرات
o مهىن حممود حممود. 
o للتوزيـع والنشـر    مكتبة اإلميان

  . م٢٠٠٧القاهرة، 
اآلداب اإلسالمية كما تصورها  .١١

  . سورة احلجرات
o إميان سليمان أمحد ميمش. 
o  ،مـن الرئاسـة   رسالة ماجستري

كلية التربية / العامة لتعليم البنات
قسم الدراسـات  /  ات جبدةللبن
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األمني حممد : إشراف ،اإلسالمية
ــني،  ــاريخاألم ــت بت : نوقش

 .هـ١٤١٣
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية

   .الثالث
اآلداب التربوية واالجتماعية يف  .١٢

  .سورة األحزاب
o  هدى اخلضر أمحد. 
o تري، مـن جامعـة   رسالة ماجس

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
القرآن الكـرمي، نوقشـت    كلية

 .م١٩٩٨: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٥: ص

آداب التعامل يف ضوء سـورة   .١٣
  . احلجرات

o نورة محود املعجل الفرج. 
o  الرئاسـة   رسالة ماجستري، مـن

لية التربية ك/ العامة لتعليم البنات
الدراسات  قسم/ للبنات بالرياض 

جماهد حممد : إشراف ،اإلسالمية
ــاريخ ــت بت ــدي، نوقش : هري

 .ـه١٤٠٢

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
احلرب والسلم يف سـورة   أدب .١٤

  .األنفال
o مجال الدين العمرى أمحد. 
o توزيـع والنشـر   لل دار املعارف

  .م١٩٩٨مصر، 
تفسري سورة : يف القرآناآلداب  .١٥

  .احلجرات
o     عبد احلسـني دسـت غيـب

 ).هـ١٤٠٢ت (الشريازي 
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

  .١: الكرمي، ص
آداب املســـلم ومعامالتـــه  .١٦

  .االجتماعية يف القرآن الكرمي
o صونية وافق. 
o    ،دار الكتب العلميـة، بـريوت

  .م٢٠٠٣
كمـا حتـدث   آدم عليه السالم  .١٧

  .القرآن
o الراجحي عبد الغين. 
o  د[القاهرة، مؤسسة مكة املكرمة .

  .]ت
 آفات اللسان يف ضوء الكتـاب  .١٨

 .والسنة



 

   ٨ 

 

o      سعيد بـن علـي بـن وهـف
 .القحطاين

o الرياض، مكتبة الرشد.  
آفات اللسان يف ضـوء آيـات    .١٩

  .دراسة قرآنية: القرآن الكرمي
o  غزيل حممد دحيم الدوسري. 
o امللك  رسالة ماجستري، من جامعة

قسم الثقافة / كلية التربية /سعود
زيد عمـر  : إشراف اإلسالمية،

ــاريخ ــت بت ــد اهللا، نوقش : عب
 .هـ١٤١٦

o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٠: ص
آيات آل البيـت يف القـرآن    .٢٠

  .الدالالت واهلدايات: الكرمي
o منصور محد العيدي. 
o جامعة امللك رسالة ماجستري، من 

قسم الثقافة / التربية كلية/ سعود
زيد عمـر  : إشراف ،اإلسالمية

ــاريخ ــت بت ــد اهللا، نوقش : عب
 .هـ١٤٢٥

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

آيات اإلجرام يف القرآن الكرمي  .٢١
  .دراسة حتليلية

o  د الرزاقمضر عبد القادر عب. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة صدام

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٩: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٤: ص
  .آيات اإلهلية يف القرآن الكرمي .٢٢
o  سليم حسني طالب. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 .م١٩٩٩: بغداد، نوقشت بتاريخ
o  عيـة يف  كشاف الرسـائل اجلام

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٤: ص

  .آيات األمن يف القرآن الكرمي  .٢٣
o   عبــد الســالم داود ســويدان

 .الكبيسي
o  رسالة دكتوراه، من جامعة بغداد

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٨: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٤: ص



 

   ٩ 

 

يف القرآن آيات اإلنفاق والتقتري  .٢٤
  . الكرمي دراسة داللية

o  قاسم فاهم خضري الشليب. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

كلية اآلداب، نوقشـت  / بغداد
 .م١٩٩٨: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٥: ص
آيات األنواء اجلوية يف القـرآن   .٢٥

  .دراسة بالغية: الكرمي
o أمحد عامر سلطان الدليمي. 
o  رسالة علمية، من جامعة املوصل

 .اللغة العربية/ كلية التربية / 
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل ( ،اجلامعية
  ).العربية

  . آيات البذل يف القرآن الكرمي .٢٦
o باسم كنعان صاحل القيسي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة صدام

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٨: بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٥: ص
  .آيات البعث يف القرآن الكرمي .٢٧

o عبد العزيز بن راجي الصاعدي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
حممد حممـد  : إشراف الشرعية،

: السماحي، نوقشـت بتـاريخ  
 .هـ١٣٩٧

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

آيات البعث واحلشر يف القرآن  .٢٨
 .دراسة فنية: الكرمي

o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري
/ عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  

  .اجلزائر
o  لس العلمي بدونذكرها موقع ا

، وقد رجعت سم الباحثذكر ا
ألكثر من مصدر فلم أجد بقيـة  

  .بياناا
آيات تأييد الرسول صـلى اهللا   .٢٩

: علية وسلم يف القرآن الكـرمي 
  .دراسة بالغية حتليلية

o  خالد عائض القرين. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية



 

   ١٠ 

 

ناصر عبد : إشراف اللغة العربية،
: ، نوقشت بتـاريخ الرمحن اخلنني

 .هـ١٤١٩
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٥: ص

: آيات التحدي يف القرآن الكرمي .٣٠
  .الداللة واإلحياء

o عبد العزيز صاحل العمار. 
o  شبيليا، من إصدارات إدار كنوز

اجلمعية السعودية للقرآن الكرمي، 
سلسلة البحوث العلمية  ،الرياض

)٣.(   
ت التخويـف الكونيـة يف   آيا .٣١

 .القرآن وأثرها يف الدعوة إىل اهللا
o مجعان عبداهللا سرور الغامدي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
/ الدعوة واإلعالم باملدينة املنورة

 قســم الــدعوة واالحتســاب،
الفتح البيانوين،  حممد أيب: إشراف

هــ،  ١٤٠٧: نوقشت بتاريخ
جد منها نسـخة حمفوظـة يف   يو

) ملخـص (مركز امللك فيصـل  
 ].١٨٣١٧٣: [برقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

  .آيات التقوى يف القرآن الكرمي .٣٢
o  سعد اهللا أمحد عارف. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة بغداد

المية، نوقشــت للعلــوم اإلســ
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٥: ص
  . آيات التوحيد يف القرآن الكرمي .٣٣
o   حامد السيد عبد العزيز الشـيخ

 .حممد
o  رسالة دكتوراه، من جامعة بغداد

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
القرآنية للجيوسـي،   الدراسات

  .١٥٥: ص
دراسة : آيات اجلهاد يف القرآن .٣٤

  .موضوعية وتارخيية وبيانية
o كامل سالمة الدقس. 
o م١٩٧٢دار البيان،  ،الكويت.  



 

   ١١ 

 

o   ،وأصل الكتاب رسالة دكتـوراه
/ كلية اآلداب/ من جامعة القاهرة

 قسم اللغـة العربيـة وآداـا،   
حممد كامـل مجعـة،   : إشراف

 .م١٩٧١: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
  . للبحوث والدراسات اإلسالمية

: آيات اجلهاد يف القرآن الكرمي .٣٥
  .دراسة موضوعية

o حممد مفيد مصطفى. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

كلية العلوم اإلسـالمية،  / بغداد
 .م١٩٩٤: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
لصادرة عن مركز امللك فيصـل  ا

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

  .آيات اجلهاد يف القرآن الكرمي .٣٦
o  مهدية شاكر حسني. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

كلية التربيـة، نوقشـت   / بغداد
 .م١٩٩٦: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٥: ص
: يف القرآن الكـرمي آيات احلزن  .٣٧

 .ةدراسة موضوعي
o  خلود بنت حممد بن عبد الرمحن

 .اجلعفري
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

العامة لتعليم البنات، كليه اآلداب 
قسم الدراسات / للبنات بالدمام

حممود لطفي : إشراف اإلسالمية،
ــاريخ  ــت بت ــاد، نوقش : ج

 .هـ١٤٢٣
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

مركز امللك فيصـل   الصادرة عن
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث
: آيات احلسد يف القرآن الكرمي .٣٨

  . دراسة حتليلية
o فوزي حممد إبراهيم الزعيب. 
o  ،جامعـة آل  من رسالة ماجستري

، زياد دغـامني : إشراف ،البيت
 .م٢٠٠٤: نوقشت بتاريخ

o معلومات الرسائل اجلامعية  قاعدة
لك فيصـل  الصادرة عن مركز امل

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية



 

   ١٢ 

 

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

ــي، ص ــم ١٥٥: للجيوس ، اس
قاعـدة معلومـات   الباحث يف 

فــوزي حممــد هــو  الرســائل
  .الزريقات

آيات اخلشوع يف القرآن وأثرها  .٣٩
 .يف التربية

o  اهللا املغريب عبد. 
o سعود الشرمي: تقدمي. 
o  الريـاض ، األفكار الدوليةبيت ،

  .م٢٠٠٤
آيات اخلوف والرجاء يف القرآن  .٤٠

  .دراسة وحتليالً :الكرمي
o  عبداهللا أسود خلف اجلوايل. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة بغداد

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٨: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٦: ص
لى اهللا تعاىل وفق اآليات الدالة ع .٤١

  .منهج القرآن ومذهب السلف
o  إبراهيم بن حمسن آل عيسى. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

قسـم  / كلية الدعوة/ اإلسالمية

بكر جـابر   أيب: إشراف العقيدة،
: اجلزائري، نوقشـت بتـاريخ  

 .هـ١٤٠٦
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٦: ص

  . يف القرآن الكرميآيات الدعاء  .٤٢
o حممد حممود العريان. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
عبده إبراهيم بلبـول،  : إشراف

 .م١٩٧٩: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٦: ص

  . دراسة وحتليالً: آيات الذكر .٤٣
o نوح زرنان عبد اجلبار. 
o ستري، من جامعة بغداد رسالة ماج

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٦: ص
 .آيات الرمحن يف تدبري األرحام .٤٤
o توفيق علوان. 



 

   ١٣ 

 

o  دار احلمدمطبوع، مكتبة.  
كيـف  : آيات الرقية الشـرعية  .٤٥

  .نتداوى بالقرآن الكرمي
o  يعلي بن العياش: حتقيق. 
o  دار البشائر اإلسالمية، الطبعـة: 

  .م٢٠٠٥، ١
  .آيات الزمن يف القرآن الكرمي .٤٦
o  عبد الغفور حممد طه القيسي. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة بغداد

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٨: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٦: ص
: ميآيات الزينة يف القرآن الكـر  .٤٧

  .دراسة موضوعية
o يبلمنرية أمحد عبداهللا ا. 
o  رسالة ماجستري، من وزارة التربية

/ شؤون تعليم البنـات / والتعليم 
قسم / كلية اآلداب للبنات بالدمام

: إشـراف  الدراسات اإلسالمية،
حممود لطفي جـاد، نوقشـت   

 .هـ١٤٢٣: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

لك فيصـل  الصادرة عن مركز امل

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

  . آيات الشفاء .٤٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــاد  ــد اهل  ١٩[ ٦.٣٢٥ يعب
 .]٣١.جمموع

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٩) القرآن

آيات السمع والبصر يف القرآن  .٤٩
  .دراسة موضوعية: الكرمي

o ح بين عامرحممد عبد الرمحن مفل. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

حسيب حسـن  : إشراف البيت،
: السامرائي، نوقشـت بتـاريخ  

 .م٢٠٠١
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

   .اإلصدار الثالث
آيات الشهادة على اإلنسان يوم  .٥٠

ة دراس: القيامة يف القرآن الكرمي
  .موضوعية

o  مريفت علي قاسم الشمايل. 



 

   ١٤ 

 

o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل
عبد الرحيم أمحد : إشراف البيت،

 .م٢٠٠٢: الزقة، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٦: ص

آيــات الصــدقة واإلنفــاق يف  .٥١
  .القرآن الكرمي

o  علي عبد الرب ردمان. 
o  ،مـن جامعـة   رسالة ماجستري

ــاريخ ــت بت ــرة، نوقش : اجلزي
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٦: ص
  .آيات طبية يف القرآن .٥٢
o  حممد كمال املويل. 
o   دار األلباب للطباعـة والنشـر 

ـ ١٤١٥والتوزيع، دمشق،   -هـ
  .م١٩٩٥

 .آيات طبيعية يف القرآن .٥٣
o  حممد كمال املويل. 
o دمشق،  -وريا س ،مكتبة الفارايب

  .م٢٠٠٤، ١: ط

آيات الطالق يف القرآن الكرمي  .٥٤
: وحقوق املرأة وواجباـا فيـه  

آيات األحكام املتعلقة  دراسة يف
  . بالنساء

o عبداهللا عبد العزيز اجلنايب. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

، كلية العلوم اإلسـالمية / بغداد
 .م١٩٩٦: نوقشت بتاريخ

o ة قاعدة معلومات الرسائل اجلامعي
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
: آيات العتاب يف القرآن الكرمي .٥٥

  .دراسة بالغية
o إبراهيم حسني علي. 
o  رسالة علمية، من جامعة املوصل

 .اللغة العربية/ كلية اآلداب / 
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل ( ،اجلامعية
  ).العربية

: يف القرآن الكرميآيات العتاب  .٥٦
 .دراسة حتليلية موضوعية

o  نورة حممد اجلليل. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

كلية اآلداب / العامة لتعليم البنات
قسم الدراسات / للبنات بالرياض 

حممد عبـد  : إشراف اإلسالمية،



 

   ١٥ 

 

: العال البياع، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٤٠٨

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ركز امللك فيصـل  الصادرة عن م

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

: آيات العتاب يف القرآن الكرمي .٥٧
 .عرب و مواقف

o  عمر احلافظ. 
o  الرياض،  -دار املسلم، السعودية

  .م٢٠٠٣، ١: ط
آيات عتاب املصطفى صلى اهللا  .٥٨

عليه وسلم يف ضـوء العصـمة   
  .واالجتهاد

o عويد بن عياد بن عائد املطريف. 
o ة ماجستري، من جامعـة أم  رسال

كلية الشريعة والدراسات / القرى
ــالمية ــريعة / اإلس ــم الش قس

: إشراف والدراسات اإلسالمية،
حممد الصادق عرجون، نوقشت 

 .هـ١٣٩٧: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث

ــات ال .٥٩ ــة اآلي ــاب يف رحل عج
 .اإلجناب

o حامد األمحد حامد. 
o دمشق ،دار القلم. 
آيات العـدل كمـا وردت يف    .٦٠

  .القرآن الكرمي
o  رفعة أمحد صاحل الغامدي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن الرئاسـة

/ كلية التربية /العامة لتعليم البنات
قسم الدراسـات اإلسـالمية،   

 .هـ١٤١١: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

راسات القرآنية للجيوسـي،  الد
  . ١٥٦: ص

آيات العذاب والنعيم يف القرآن  .٦١
  .دراسة فنية: الكرمي

o  سعاد بولشفار. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  
عمر بو قرورة، نوقشت : إشراف
 .م١٩٩٩: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٧: ص



 

   ١٦ 

 

آيات علميـة يف الـروح واهللا    .٦٢
الرد العلمي البحـت  : واإلميان

 .على آيات شيطانية
o حممد حممود عيد. 
o  ،والنشـر   ةللطباع ةعربيالالقاهرة

  .هـ١٤١١والتوزيع، دمشق، 
آيات العلـوم األرضـية وفـق     .٦٣

املعطيات العصـرية ويف خلـق   
 .األرض وتأمني معايشها

o ماهر أمحد الصويف.د. 
o لطباعة والنشر، املكتبة العصرية ل

ــوعة  ،م٢٠٠٧ ــلة املوس سلس
  .الكونية الكربى

آيات العلوم الكونية وفق أحدث  .٦٤
الدراسات الفلكية والنظريـات  

 .العلمية
o  ماهر أمحد الصويف.د. 
o   املكتبة العصرية للطباعة والنشـر

ــوعة ، م٢٠٠٧ ــلة املوس سلس
  .الكونية الكربى

 :آيات العمل يف القرآن الكـرمي  .٦٥
  .دراسة وحتليالً

o فى عباس مخاس الزيديمصط. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة بغداد

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٩: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٧: ص
آيات الغفلة والنسيان يف القرآن  .٦٦

 .دراسة موضوعية: الكرمي
o إبراهيم بن علي بن ويل احلكمي. 
o ة اإلمام رسالة ماجستري، من جامع

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

البدري عاطف : إشراف وعلومه،
: علي حممد، نوقشـت بتـاريخ  

هـ، يوجد منها نسـخة  ١٤٢٣
حمفوظة يف مركز امللك فيصـل  

 ].١٨٨٩٩٢: [برقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،الميةللبحوث والدراسات اإلس

  . اإلصدار الثالث
  .آيات الغيب يف القرآن الكرمي .٦٧
o  حمسن شعني عبيد الركايب. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة بغداد

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٢: بتاريخ



 

   ١٧ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٧: ص
: آيات الفتح يف القرآن الكـرمي  .٦٨

 . ةدراسة داللية وتارخيي
o رضوان منيسي عبد اهللا. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

: إشراف كلية اآلداب،/ القاهرة
إبراهيم أمحد عمـر، نوقشـت   

 .م١٩٩٥: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٧: ص

 ..آيات اهللا تعاىل .٦٩
o حممد وفا األمريي. 
o حلب، دار الرضوان. 
 .آيات اهللا يف اآلفاق .٧٠
o د أمحد العدويحمم. 
o كارم السيد غنـيم يف  . ذكره د

إعجاز القـرآن  ( :حبث له بعنوان
منشور يف موقع ) على مر الزمان

 .طريق اإلميان
 . آيات اهللا يف اآلفاق .٧١
o وي حممد أمحد املصريدالع. 
o مطبوع. 

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  .يف موقع جممع امللك فهد الكرمي

 .يف اآلفاق اهللا آيات .٧٢
o يد عزيز الزنداينعبد ا. 
o  حممـد  : أعدها للنشر وقدم هلـا

 ،مكتبـة القـرآن  ، إبراهيم سليم
سلسلة رسـائل العلـم   ، القاهرة

واإلميان ودالئل اإلعجاز يف السنة 
  .الرسالة الثالثة ،والقرآن

آيات اهللا يف اإلعجاز اللغـوي   .٧٣
والبياين والتشريعي والغـييب يف  

 .القرآن الكرمي
o ماهر أمحد الصويف.د. 
o تبة العصرية للطباعة والنشراملك، 

 املوسـوعة  سلسـلة ، م٢٠٠٧
  .الكونية الكربى

آيات اهللا يف اجلبال والصحاري  .٧٤
والغابات ويف النبـات والثمـار   

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

ــوعة ، م٢٠٠٧ ــلة املوس سلس
  .الكونية الكربى

وبعثه  آيات اهللا يف خلق اإلنسان .٧٥
 .وحسابه

o ماهر أمحد الصويف.د. 



 

   ١٨ 

 

o املكتبة العصرية للطباعة والنشر، 
ــوعة ، م٢٠٠٧ ــلة املوس سلس

 .الكونية الكربى
آيات اهللا يف خلـق احليوانـات    .٧٦

 .الربية والبحرية وبعثها وحساا
o  ماهر أمحد الصويف.د. 
o   ،ــة ــرية للطباع ــة العص املكتب

ــوعة ، م٢٠٠٧ ــلة املوس سلس
  .الكونية الكربى

 يف الريــاح واملطــر آيــات اهللا .٧٧
 واألعاصري والرباكني والزالزل 

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

ــوعة ، م٢٠٠٧ ــلة املوس سلس
  .الكونية الكربى

آيات اهللا يف السـماء وصـلتها    .٧٨
 .بالدعوة إىل اهللا

o بكر زكي إبراهيم عوض. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
مصـطفى أبومسـك،   : شرافإ

يوجد  م،١٩٨٢: نوقشت بتاريخ
منها نسخة حمفوظـة يف مركـز   
صاحل عبداهللا كامـل لالقتصـاد   

قسم / جامعة األزهر / اإلسالمي
 .الرسائل اجلامعية العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية
  . الثالث

تفسـري  : ات اهللا يف الكـون آي .٧٩
 .اآليات الكونية بالقرآن الكرمي

o عبداهللا حممود شحاتة. 
o ،ضة مصر، القاهرة ٢: ط دار ،

  .م٢٠٠٣
آيات اهللا يف ممالك الطري والنحل  .٨٠

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

ــوعة ، م٢٠٠٧ ــلة املوس سلس
 .الكونية الكربى

اهللا يف املوت واية الكون آيات  .٨١
وقيام الساعة وبعـث اخلالئـق   

 .السماوات واألرض وتبديل
o ماهر أمحد الصويف.د. 
o املكتبة العصرية للطباعة والنشر، 

ــوعة ، م٢٠٠٧ ــلة املوس سلس
  .الكونية الكربى

آيات اهللا يف النبات كما يصورها  .٨٢
 .القرآن الكرمي والسنة املطهرة

o جواهر حممد سرور باسلوم. 



 

   ١٩ 

 

o ة دكتوراه، من جامعـة أم  رسال
كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
والسـنة،   قسم الكتـاب / الدين

 .هـ١٤١٠: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية

  . الثالث
 -النمل  -آيات اهللا يف النحل  .٨٣

 .البعوض
o حممد عثمان عثمان. 
o  الرشيد للطباعـة والنشـر  دار، 

ــوريا  ــق، ط -س ، ١: دمش
  .م٢٠٠٠

آيات اهللا يف نشأة احلياة علـى   .٨٤
األرض وظهــور اإلنســان ويف 

 .البحار واحمليطات واألار
o ماهر أمحد الصويف.د. 
o املكتبة العصرية للطباعة والنشر، 

ــوعة ، م٢٠٠٧ ــلة املوس سلس
  .الكونية الكربى

آيات اهللا يف الـنفس والـروح    .٨٥
 –حتليـل   –اسـة  در: واجلسد
 .اجتهاد

o ماهر أمحد الصويف. د. 
o  حلب -دار الرضوان، سوريا. 

آيـات اهللا يف النــوم والــرؤى   .٨٦
 . واألحالم ورؤيا االستخارة

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

ــوعة ، م٢٠٠٧ ــلة املوس سلس
  .الكونية الكربى

 .يف مشكاة العلم ةآيات قرآني .٨٧
o يحيىي سعيد احملجر. 
o   القاهرة، املختـار اإلسـالمي، 

 .م١٩٩١
اآليات القرآنية املتعلقة بشخصية  .٨٨

  . ���� الرسول
o أمحد حممد سروان. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة بغداد

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٨: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٧: ص
ول اآليات القرآنية املتعلقة بالرس .٨٩

دراسـة   :عليه الصالة والسالم
  .بالغية أسلوبية

o عدنان جاسم حممد اجلميلي. 
o  رسالة علمية، من جامعة املوصل

 تربية/ اللغة العربية/ كلية بغداد / 
 .ابن رشد/ 



 

   ٢٠ 

 

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل ( ،اجلامعية
   ).العربية

: اآليات القرآنية املتعلقة باملؤمنني .٩٠
  .موضوعية دراسة

o  درية شاكر يوسف عبد اهللا. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

ــت، ــراف البي ــيب : إش حس
: السامرائي، نوقشـت بتـاريخ  

 .م٢٠٠٢
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٧: ص

اآليات القرآنيـة واألحاديـث    .٩١
ــال واالقتصــاد  ــة يف امل النبوي

 .والتعامل املادي واخللقي
o  ود حممد بابلليحمم. 
o املكتب اإلسالمي، بريوت.  
اآليـات القرآنيـة الــواردة يف    .٩٢

 :املستهزئني باإلسـالم ودعاتـه  
  .دراسة موضوعية

o سامي وديع عبد الفتاح شحادة. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

عبد الرحيم أمحد : إشراف البيت،
 .م٢٠٠٢: الزقة، نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
لصادرة عن مركز امللك فيصـل  ا

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

اآليات القرآنية الواردة يف نصر  .٩٣
ــبابه ــؤمنني وأس ــة  :امل دراس

  .موضوعية
o فريال سالمة الربصان. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

عبد الرحيم أمحد : إشراف البيت،
 .م٢٠٠١: الزقة، نوقشت بتاريخ

o رسائل اجلامعية قاعدة معلومات ال
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

ــحة  .٩٤ ــة والص ــات القرآني اآلي
 .النفسية

o جعفر بواهلري.د. 
o  ،اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع

  .م٢٠٠٧بريوت، 
آيات الكون و أسرار الطبيعة يف  .٩٥

 . القرآن الكرمي
o عبداهللا الغديري. 
o بيضـاء، لبنـان   دار احملجة ال- 

  .م٢٠٠٤، ١: بريوت، ط
 .اآليات الكونية يف القرآن .٩٦



 

   ٢١ 

 

o كارم السيد غنيم. د. 
o دار الكتاب العريب، بريوت.  
اآليات الكونية يف القرآن الكرمي  .٩٧

منـهج مــن منـاهج الــدعوة   
  .اإلسالمية

o  فتح الرمحن عمر حممد. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
ـ  : إشراف ين عـوض  عبـد الغ

: الراجحي، نوقشـت بتـاريخ  
يوجد منـها نسـخة   م، ١٩٧٧

 ١/٩٥٦/٣: [فيلمية حمفوظة برقم
مركز صـاحل عبـداهللا   يف  ])٣(

جامعة  /كامل لالقتصاد اإلسالمي
الرسائل اجلامعيـة  قسم / األزهر
 .العلمية

o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٧: ص
رآن وأثرها اآليات الكونية يف الق .٩٨

  .يف تقومي اإلنسان
o  إبراهيم أمحد حممد عبد اهللا. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش : الق
 .م١٩٧٨

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٧: ص
لـى  اآليات الكونية وداللتها ع .٩٩

 . وجود اهللا تعاىل
o حممد متويل الشعراوي. 
o دار ، الشيخ أمحد الزعيب :إشراف

  .القلم، بريوت
 . آيات للموقنني .١٠٠
o الصرايرة األردين حممد. 
o  مطبوع، وهو تفسري علمي لعدة

 .آيات منتقاة
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

على موقع جممـع امللـك    الكرمي
  .فهد

آيات الليل والنـهار يف ضـوء    .١٠١
الكرمي والسنة والعلـم  القرآن 
  .احلديث

o  حلمي عبد الرزاق. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

ــاريخ ــت بت ــاهرة، نوقش : الق
 .م١٩٨١



 

   ٢٢ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٧: ص
: آيات املال يف القرآن الكـرمي  .١٠٢

  .دراسة حتليلية موضوعية
o    لولوة عبداهللا بن عبـد العزيـز

 .القضييب
o  ماجستري، مـن الرئاسـة   رسالة

كلية اآلداب / العامة لتعليم البنات
قسم الدراسات / للبنات بالرياض

حممد عبـد  : إشراف اإلسالمية،
: العال البياع، نوقشت بتـاريخ 

 .هـ١٤٠٨
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية

  .الثالث
كمـات يف التوحيـد   اآليات احمل .١٠٣

  .والعبادات
o بن حممـد املختـار    منياأل حممد

صاحب أضواء ( الشنقيطياجلَكَين 
 ).هـ ١٩٩٣البيان ت 

o دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع، 
  . بريوت

آيات معجزات مـن القـرآن    .١٠٤
 .الكرمي وعامل النبات

o نظمي خليل أبو العطا. 
o ذكر يف صفحة املؤلف ، مطبوع

جـاز  موقع موسـوعة اإلع (يف 
  ).العلمي يف القرآن والسنة

آيات املكـر واالسـتدراج يف    .١٠٥
ــرمي  ــرآن الك ــة : الق دراس

  .موضوعية
o مجال عبد الرمحن صاحل. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة صدام

مسجلة بدون  ،للعلوم اإلسالمية
 .تاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

 :آيات املأل يف القرآن الكـرمي  .١٠٦
  .تفسري موضوعي

o  زياد عادل عبد الرحيم الزعيب. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

زيـاد خليـل   : إشراف البيت،
: الدغامني، نوقشـت بتـاريخ  

 .م٢٠٠٣
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٨: ص

  . آن الكرميآيات املنافقني يف القر .١٠٧



 

   ٢٣ 

 

o هوازن عزة إبراهيم. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة بغداد

: كلية التربية، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٥

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٨: ص
: آيات النداء يف القرآن الكـرمي  .١٠٨

  .دراسة موضوعية
o    حممد لطفي حممد جـاد عبـد

 .العاطي
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

كلية أصـول الـدين،   / األزهر
نوقشت، يوجد منـها نسـخة   
فيلمية حمفوظة يف مركز صـاحل  

/ عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي
قسـم الرسـائل   /جامعة األزهر 

ــة  ــة العلمي ــرقم ،اجلامعي : ب
]١( ١/٤٨٦/٤([. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث
: آيات النصر يف القرآن الكـرمي  .١٠٩

  .دراسة موضوعية

o    رياض بن علي بـن حممـد آل
 .عوضة القحطاين

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

قسـم القـرآن   / أصول الـدين 
حممود بسيوين : إشراف وعلومه،
ــودة ــاريخ ف ــت بت : ، نوقش
هـ، يوجد منها نسـخة  ١٤٢٣

وظة يف مركز امللك فيصـل  حمف
 ].١٨٩٠٣٣: [برقم

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

  .اإلصدار الثالث
: آيات النعيم يف القرآن الكـرمي  .١١٠

  .دراسة بالغية حتليلية
o خالد بن حممد بن إبراهيم العثيم. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة اإلمام

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

 .ومنهج األدب اإلسالمي
o  دكتوراه املسجلة القائمة رسائل

يف قسم البالغة والنقد ومنـهج  
األدب اإلسالمي مبوقع اجلامعـة  

  .نفسها



 

   ٢٤ 

 

  .آيات اهلدى يف القرآن الكرمي .١١١
o  عماد جاسم حممد اجلبوري. 
o بغداد  رسالة ماجستري، من جامعة

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٨: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٨: ص
  .آيات اهلالك يف القرآن الكرمي .١١٢
o  فرحان خالد. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة صدام

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٩: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
نية للجيوسـي،  الدراسات القرآ

  .١٥٨: ص
اآليات واألحاديث الـواردة يف   .١١٣

  .شأن أيب بكر الصديق
o سامل أمحد سالمة. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
حممد أمحـد  : إشراف الشرعية،

ــاريخ ــت بت ــم، نوقش : القاس
 .هـ١٤٠٣

o معية قاعدة معلومات الرسائل اجلا
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

: اآليات الواردة يف هالك األمم .١١٤
  .دراسة موضوعية

o  عثمان حممد يعقوب. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

عبد الرحيم أمحد : إشراف البيت،
 .م٢٠٠٢: الزقة، نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
سات القرآنية للجيوسـي،  الدرا

  .١٥٨: ص
اآليات واألحاديث الـواردة يف   .١١٥

  . الذبائح والصيد
o   حممد اخلضر الناجي ضـيف اهللا

 .املوريتاين
o ــة ــات  كلي ــريعة والدراس الش

قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
: الشــرعية، نوقشــت بتــاريخ

 .هـ١٤٠٣
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

لبحوث التابعة ملركز امللك فيصل ل
  . والدراسات اإلسالمية

آيات الوعد والوعيد يف القرآن  .١١٦
  .الكرمي



 

   ٢٥ 

 

o   جمـد عبـد املـنعم    أتاج الدين
 .الرفاعي

o  رسالة ماجستري، من جامعة بغداد
للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 

 .م١٩٩٨: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٨: ص

: لكرمياإلباحة واملنع يف القرآن ا .١١٧
ــاظ  ــة يف األلف ــة داللي دراس

  .واألساليب
o عبد الكرمي حممد حافظ العبيدي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

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

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
ئل كشاف الرسا. اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
مبحــث التفســري (للجيوســي 

  . ١٤٣: ص ،)املوضوعي
  .االبتالء يف القرآن الكرمي .١١٨
o حممد عبد العزيز الرحايل. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى

 قسم الكتـاب والسـنة،  / الدين
مسري عبد العزيز شيلوي، : إشراف

ـ ١٤٠٨: نوقشت بتاريخ  ،هـ
يوجد منها نسـخة حمفوظـة يف   

: مركز امللـك فيصـل، بـرقم   
]٢٠١٥٦٨.[ 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

 كشاف الرسائل. اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .١٤٣: للجيوسي، ص
  .االبتالء يف القرآن الكرمي .١١٩
o ف أمحد دوفشحممد يوس. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

عبد اجلليـل  : إشراف األردنية،
: عبد الرحيم، نوقشت بتـاريخ 

 .م١٩٨٨
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٣: ص

االبتالء وأثره يف حياة املـؤمنني   .١٢٠
  .كما جاء يف القرآن الكرمي

o عبداهللا مريغين حممد صاحل. 



 

   ٢٦ 

 

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

قسـم القـرآن   / أصول الـدين 
حممود حممـد  : إشراف وعلومه،

 ..شبكة، نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث
  .االبتالء وأثره يف حياة املؤمنني .١٢١
o ال الشيخ املشرفمن. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م١٩٩٨: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٣: ص

إبراهيم عليه السالم ودعوته يف  .١٢٢
 .القرآن الكرمي

o أمحد الرباء عمر األمريي. 
o ري، من جامعة اإلمام رسالة ماجست

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم الـدعوة  / الدعوة واإلعالم 

حممـد  : إشـراف  واالحتساب،

صاحل حمـي الـدين، نوقشـت    
 .هـ، ونشرت١٤٠٠: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

  .للبحوث والدراسات اإلسالمية
العقاب يف األبعاد التربوية ملفهوم  .١٢٣

  .القرآن الكرمي
o إبراهيم حممد أبو جلمبو. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 .غزة /كلية التربية/ األزهر
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٣: ص

  .أبو هلب وامرأته محالة احلطب .١٢٤
o أمحد زكي محاد. 
o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق

  .م٢٠٠١، ١: ط
أنواعه وآثاره يف بيـان  : االتباع .١٢٥

  .القرآن
o بن مصطفى بكري بن حممد  حممد

 .السيد
o اإلمـام   ةرسالة جامعية من جامع

كليه  /حممد بن سعود اإلسالمية
بن  حممد: إشراف أصول الدين،

: صاحل املديفر، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٤١٨



 

   ٢٧ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،راسات اإلسالميةللبحوث والد
  .اإلصدار الثالث

  .األتباع واملتبوعون .١٢٦
o صالح الدين اخلالدي. 
o دار ابن حزم، بريوت.  
االجتاه املوضـوعي يف تفسـري    .١٢٧

القرآن الكرمي باملغرب الشـيخ  
من  حممد املكي الناصري منوذجاً

التيســري يف  :خــالل تفســريه
  .أحاديث التفسري

o أمينة أبو األفيال. 
o ية اآلداب كل رسالة دكتوراه، من

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

 .م١٩٩٥
o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة

  .الدراسات القرآنية للجيوسي
فقـه داللتـهما   : اإلتيان وايء .١٢٨

  .واستعماهلما يف القرآن الكرمي
o حممود محدان. د. 
o   ،مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر 

  .م١٩٩٥ القاهرة،
عية على إنتاجية العمـل  أثر الداف .١٢٩

يف ضوء التصور اإلسالمي مـن  

خالل القرآن الكـرمي والسـنة   
النبوية الشريفة والفكر اإلداري 

 . احلديث
o عابد حممود حممد أمحد أبو. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ كلية التربية والفنـون / الريموك
 قسم علـم الـنفس التربـوي،   

عزت العزيزي، نوقشت : إشراف
 .م١٩٨٣: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية
  . الثالث

أثر القرآن الكـرمي يف األمـن    .١٣٠
 .النفسي

o ناهد عبد العال اخلراشي. 
o  القاهرة، دار الكتاب احلـديث، 

  .هـ١٤١٩بريوت، 
: القوة املعنوية يف حتقيق النصرأثر  .١٣١

لـى ضـوء   دراسة موضوعية ع
  .الكتاب والسنة

o أمحد عبد القادر حممد الفرجاين. 
o  جامعـة   رسالة ماجستري، مـن

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
: ، نوقشــت بتــاريخالســودان

 .م١٩٩٧



 

   ٢٨ 

 

o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٤: ص
نباتـات  / ٨األثل أو الطرفاء ج .١٣٢

 .جاء ذكرها يف القرآن الكرمي
o  حممد حسن أبو دنيا. 
o نسيم نصيف، دار الكتاب : رسوم

دار الكتاب اللبنـاين،  . املصري
سلسـلة موسـوعات   ، بريوت
  .ميسرة

أجوبة القـرآن علـى أسـئلة     .١٣٣
أين؟ إىل أيـن؟   :اإلنسان الثالثة

   ملاذا؟
o عز الدين سعيد اجلزائري. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 .م١٩٩٨: بغداد، نوقشت بتاريخ
o   اجلامعيـة يف  كشاف الرسـائل

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٤: ص

  .االحتساب يف القرآن الكرمي .١٣٤
o فريدة إبراهيم حمجوب. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
إبـراهيم أمحـد   : إشراف الدين،

 .م٢٠٠٢: حممد، نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٤: ص
: االحتساب يف القرآن الكـرمي  .١٣٥

  .دراسة موضوعية
o اهللا أمحد حسني الزيوت عبد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

عبد الرحيم أمحد : إشراف البيت،
 .م٢٠٠٢: ة، نوقشت بتاريخقالز

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٤: ص
  .احتمال احلياة يف القرآن .١٣٦
o زر غربسرشدي عا. د. 
o  وزارة البحث العلمي، طبع بطابع

، القـاهرة،  ياملهندس بلظـوغل 
 .سلسلة تبسيط العلومم، ١٩٩٦

اإلحساس باجلمـال يف ضـوء    .١٣٧
 . القرآن الكرمي

o حممد عبد الواحد حجازي. 
o   دار دنيا الوفاء للطباعة والنشـر

، ١: والتوزيع، اإلسـكندرية، ط 
  .م١٩٩٨

اإلحســان يف ضــوء الكتــاب  .١٣٨
ــة  ــنة النبوي ــة : والس دراس

  .موضوعية



 

   ٢٩ 

 

o أمحد سعد الغامدي. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،  / الدين

عبد السـتار فـتح اهللا   : إشراف
ــاريخ  ــت بت ــعيد، نوقش : س

 .هـ١٤٢٣
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .صدار الثالثاإل
اإلحسان يف القـرآن والسـنة    .١٣٩

وتطبيقاته التربوية مـن خـالل   
منهج التوحيد يف مدارس املرحلة 
االبتدائية للبنـات يف اململكـة   

  .العربية السعودية
o أمساء إبراهيم حممد السمريي. 
o أم  جامعـة  رسالة ماجستري، من

قسم التربية / التربية كلية/ القرى
: فإشـرا  ،اإلسالمية واملقارنـة 

حممد خري عرقسوسي، نوقشـت  
 .هـ١٤٠٩: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
   .اإلصدار الثالث

أحكام االسـتئذان يف السـنة    .١٤٠
  .والقرآن

o     أمحد بن سليمان بـن يوسـف
 .العريين

o هـ ١٤١٤: تاريخ النشر، مطبوع
 .م١٩٩٣ -

o تبة امللك فهد الوطنيةفهرس مك.  
  .أحكام األسرة يف سورة النساء .١٤١
o هاجر املبارك زين العابدين. 
o   جامعـة  رسالة ماجستري، مـن

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
 .السودان

o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة
  .للجيوسي الدراسات القرآنية

الزواج يف ضوء الكتاب  أحكام .١٤٢
   .والسنة

o محدأاحلاج حممد  األمني. 
o  ةجـد احلديثة، دار املطبوعات ،

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧
أحكام الزواج يف ضوء الكتاب  .١٤٣

  .والسنة
o عمر سليمان األشقر. 
o   دار النفائس للنشـر والتوزيـع، 

  .بريوت
أحكام السـحر والسـحرة يف    .١٤٤

 .القرآن والسنة



 

   ٣٠ 

 

o  اإلمام الرازي. 
o دار الفكـر  ، فريال علوان: حققه

  .م١٩٩١بريوت، ، اللبناين
فته يف ضوء أحكام الصيام وفلس .١٤٥

  . القرآن والسنة
o مصطفى السباعي. 
o  ،املكتـب اإلســالمي، دمشــق 

  .هـ١٤٠٦
  .أحكام املرأة يف القرآن .١٤٦
o  اجلميليإبراهيم سيد ال. 
o   ،بـريوت،  دار الكتاب العـريب

  .هـ١٩٨٣
 .أحكام املرأة يف القرآن والسنة .١٤٧
o  خالد العك. 
o   ،ــر ــة والنش دار آزال للطباع

  .بريوت
 األحكام واآلداب القرآنيـة يف  .١٤٨

  . سورة احلجرات
o جماهد حممد هريدي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 .كلية أصول الدين/ األزهر
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٤: ص

: أحكام اليتامى يف القرآن الكرمي .١٤٩
دراسة تفسريية فقهيـة آليـات   

  .اليتامى
o حممد عبد الرحيم حممد. 
o   ـ اريخ دار الطباعة احملمديـة، ت

  .هـ١٤١٥: النشر
األمحال واألثقـال يف القـرآن    .١٥٠

  . والسنة
o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

وهـو   ،كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 
القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 

كتاباً يف اإلعجاز اهلندسـي   ٢٠
مـة  للقرآن الكرمي، وهـي مقد 

ملشروع برنامج خدمـة علـوم   
القرآن يف جـائزة ديب للقـرآن   

   .الكرمي
 .أخبار املدن املبادة يف القرآن .١٥١
o عاتق البالدي. 
o دار النفائس، بريوت.   
اختالف األلسـن واأللـوان يف    .١٥٢

  .القرآن الكرمي وحكمته
o  عبد السالم احلبيب علي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية



 

   ٣١ 

 

حممد آدم صديق، : إشراف لدين،ا
 .م١٩٩٩: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٤: ص
مقاربـة  : اختالف القص القرآين .١٥٣

  .لسانية اجتماعية
o  عبري حممد هشام سعيد جنار. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

اد املوسـى،  : إشراف األردنية،
 .م٢٠٠٤: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ١٤٥: ص
  .اإلخالص يف القرآن الكرمي .١٥٤
o حممود عبد احلليم. 
o  ،القـاهرة،  املختار اإلسـالمي 

  .م١٩٩١
أخالق الدولـة اإلسـالمية يف    .١٥٥

  .اآليات القرآنية
o عبد الكرمي حممود حسني. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

أصـول  كلية / درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش : الق
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٥: ص
ــرآن  .١٥٦ ــوء الق ــالق يف ض األخ

  .والسنة
o عمر هاشم أمحد. 
o   ،ــاهرة ــفوة، القـ دار الصـ

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥
  .األخالق يف القرآن الكرمي .١٥٧
o حممد كامل حسن احملامي. 
o املكتـب  حسن متـيم،   :جعهرا

العاملي للطباعة والنشر، بريوت، 
ــوعة  ١٩٩٨ ــمن املوس م، ض
 . القرآنية

 .األخالق يف القرآن الكرمي .١٥٨
o  حممد تقي اليزدي. 
o  ،يقـع يف   ،م٢٠٠٤دار التعارف

  .أجزاء) ٣(
 .األخالق يف القرآن .١٥٩
o  عبد العزيز بن صاحل الشبل. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

عة والدراسات كلية الشري/ القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
حممد قطـب،  : إشراف الشرعية،

 .هـ١٣٩٦: نوقشت بتاريخ



 

   ٣٢ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

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

  .١٤٥: ص
 :رآن والسنةأخالق النيب يف الق .١٦٠

دراسة تطبيقية لقـول عائشـة   
كـان خلقـه   (: اهللا عنها رضي

  ).القرآن
o أمحد بن قاسم احلداد . 
o   ،دار الغرب اإلسالمي، بـريوت

  .م١٩٩٦
o  ،وهو يف األصل رسالة ماجستري

: إشـراف  ،أم القرىمن جامعة 
، عبد السـتار فـتح اهللا سـعيد   

 .هـ١٤١٣: نوقشت بتاريخ
o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة

ــىت  ا ــة ح ــات القرآني لدراس
ـــ ١٤٢٥ م ٢٠٠٤ -هـــ

  .للجيوسي
  .أخالق اليهود يف القرآن الكرمي .١٦١
o عبد القادر عودة الشليب. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة إسالم

  .أباد

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٥: ص
خوة اإلسالمية كما يصـورها  اُأل .١٦٢

  .القرآن الكرمي
o عثمان حممد يعقوب. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
عبد املـنعم القيعـي،   : إشراف

 .م١٩٧٩: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٥: ص

  .اإلخوة يف القرآن .١٦٣
o حممد عبد الرمحن نحممد حس. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش : الق
 .م٢٠٠١

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٥: ص
أدب الكــالم وأثــره يف بنــاء  .١٦٤

العالقات اإلنسانية يف القـرآن  
  .الكرمي



 

   ٣٣ 

 

o عودة عبد عودة. د. 
o ــائس، األردن، ط ، ١: دار النف

  .م٢٠٠٥
  .كرميأدب اخلطاب يف القرآن ال .١٦٥
o      عبد الـرمحن سـعود إدريـس

 .ابداح
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

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

o معلومات الرسائل اجلامعية  قاعدة
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

كشـاف   .والدراسات اإلسالمية
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  

  .١٦: القرآنية للجيوسي، ص
: دعيــة يف القــرآن الكــرمياأل .١٦٦

   .صيغها، خصائصها، داللتها
o    مرشد حممد إمساعيـل مفـيض

 .الرمحن
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،  / الدين

اهللا  عبد العزيز بن عبـد : إشراف
: احلميدي، نوقشـت بتـاريخ  

 .هـ١٤١٧

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
قرآنية للجيوسـي،  الدراسات ال

  .١٤٥: ص
 .األديان يف القرآن .١٦٧
o حممود حممد الشريف. 
o زهراء  .دار الفكر العريب، القاهرة

مكتبة شـركة   .القاهرة ،الشرق
، ٥: ط .مكتبات عكاظ، الرياض

وهـو يف األصـل    هـ،١٤٠٤
رسالة دكتوراه، مـن جامعـة   

كلية أصـول الـدين،   / األزهر
 .م١٩١٨: نوقشت بتاريخ

o  امعيـة يف  كشاف الرسـائل اجل
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٦: ص
األديان املـذكورة يف القـرآن    .١٦٨

  . الكرمي
o خليل قيد. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

ــوداغ  ــوم  /أول ــد العل معه
كوين تومر، : إشراف االجتماعية،

 .م١٩٩١: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٦: ص



 

   ٣٤ 

 

عـدا اإلسـالم يف    األديان مـا  .١٦٩
  . القرآن الكرمي

o حممد أسكني. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــلجوق ــوم  / س ــد العل معه
: االجتماعية، نوقشـت بتـاريخ  

 .م١٩٩١
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٦: ص

 .األدوية يف القرآن الكرمي .١٧٠
o حممد حممد هاشم. 
o   ،ــدة ــعودية، ج ــدار الس ال

يتنـاول   ،م١٩٨٣-هـ١٤٠٣
 .اإلعجاز الطيب يف القرآن الكرمي

o    دليل املؤلفـات اإلسـالمية يف
اململكة العربية السـعودية مـن   

  .هـ١٤٠٩ –هـ١٤٠٠
اإلذن واالســتئذان يف القــرآن  .١٧١

  .الكرمي
o  إمساعيل حسن حممد. 
o    رسالة علمية، مـن جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
عمـر يوسـف   : إشراف الدين،

 .م٢٠٠٢: يخمحزة، نوقشت بتار

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٦: ص
 .ارتياد السماء يف القرآن الكرمي .١٧٢
o عبد الـرمحن حممـد ظـافر    .د

 .الشهري
o   السرية الذاتية ألعضاء اجلمعيـة

العلمية السعودية للقرآن الكـرمي  
: اإلصـدار األول، ص  ،وعلومه

١٠٤.  
 .نارتياد الفضاء بني العلم والقرآ .١٧٣
o منصور حممد حسب النيب. 
o  ،دار الفكــر العــريب، القــاهرة

  . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧
األرض بني اآليـات القرآنيـة    .١٧٤

 .والعلم احلديث
o حسىن محدان الدسوقي محامة. د. 
o لس األعلى للشئون اإلسالميةا ،

  .م٢٠٠٢القاهرة، 
األرض بــني القــرآن الكــرمي  .١٧٥

 .واحلقائق العلمية
o الـدين عبـد الـرمحن     حسام

 .ياملطرد



 

   ٣٥ 

 

o  الدار األكادميية للطباعة والتأليف
، طرابلس -ليبيا والترمجة والنشر، 

 .م٢٠٠٧، ١: ط
  . األرض يف ضوء القرآن الكرمي .١٧٦
o اهللا فضل اهللا حتية عبد.  
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
حسب الرسول : إشراف الدين،

: العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 
 .م٢٠٠١

o لرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف ا
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٦: ص
 .األرض يف القرآن الكرمي .١٧٧
o زغلول النجار. د. 
o  دار املعرفة للطباعة والنشـر، ط :

  .م٢٠٠٥، ١
دراســـة : األرض املباركـــة .١٧٨

موضوعية يف ضوء القرآن الكرمي 
  . والسنة املطهرة

o     محدان عبـد اللطيـف محـدان
 .حسني

o   رسالة ماجستري، مـن جامعـة 
/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية

كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   
 .م١٩٩٥: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٦: ص
األسئلة واألجوبـة يف القـرآن    .١٧٩

  .الكرمي
o عفاف حممد سعيد عيد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
حممد أبو النور : إشراف الشرعية،

: احلديدي، نوقشـت بتـاريخ  
 .هـ١٤٠٣

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

األسئلة واألجوبـة يف القـرآن    .١٨٠
  .الكرمي

o  مزيال عوض حممد صاحل. 
o من جامعـة أم  رسالة ماجستري ،

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
عمـر يوسـف   : إشراف الدين،

 .م٢٠٠٢: محزة، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٦: ص



 

   ٣٦ 

 

أســاليب اإلقنــاع يف القــرآن  .١٨١
الكرمي مع دراسة تطبيقية لسورة 

  .الفرقان
o بن عيسى عبد القادر بطاهر. 
o  ،مـن اجلامعـة   رسالة ماجستري

حممد بركات : إشراف األردنية،
ــاريخ ــت بت ــوعلي، نوقش : أب

 .م١٩٩٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث
األساليب التربويـة والوسـائل    .١٨٢

  .التعليمية يف القرآن الكرمي
o شاهر أبو شريخ. د. 
o شــر والتوزيــع، دار جريــر للن

  .م٢٠٠٥ ،األردن
أساليب التشويق و التعزيـز يف   .١٨٣

دراسة يف حتليل : القرآن الكرمي
  .احملتوى

o  احلسني جرنو حممود جلو. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

حممـود أمحـد   : إشراف دمشق،
السيد، وحممد مصطفى الرحيلي، 

 .م١٩٨٨: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
ية للجيوسـي،  الدراسات القرآن

  .١٤٦: ص
أســاليب التعليــل يف القــرآن  .١٨٤

  .دراسة أسلوبية وأصولية: الكرمي
o أمينة سعدي. 
o من  ،حبث دبلوم الدراسات العليا

كليـة  / جامعة حممد اخلـامس 
ــرب  /اآلداب ــاط، –املغ  الرب
أمحد أبو زيد، نوقشت : إشراف
 .١٩٩٢: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
ــىت   ــة ح ــات القرآني الدراس

ـــ ١٤٢٥ م ٢٠٠٤ -هـــ
 –القـرآن  (مبحث  ،للجيوسي

  .١٧:ص) بالغة
أســاليب احلــوار يف القــرآن   .١٨٥

  .الكرمي وأهدافها
o فيصل الطاهر خلف اهللا. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
حممد آدم صديق، : إشراف الدين،

 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

رآنية للجيوسـي،  الدراسات الق
  .٦: ص



 

   ٣٧ 

 

  .أساليب احلوار يف القرآن الكرمي .١٨٦
o هوانغ وي كاب. 
o من  ،حبث دبلوم الدراسات العليا

كليـة  / جامعة حممد اخلـامس 
قسم الدراسات / الرباطباآلداب 

التـهامي  : إشـراف  اإلسالمية،
ــاريخ ــت بت ــي، نوقش : الراج

 .م١٩٩٢
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

فيصل للبحوث التابعة ملركز امللك 
اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية

  . الثالث
  .أساليب اخلطاب القرآين .١٨٧
o عبد الرحيم صادق. 
o   ــر ــة والنش ــد للطباع دار مع

  .م٢٠٠٨ والتوزيع، دمشق،
األساليب القرآنيـة يف تقـومي    .١٨٨

  .الغرائز اإلنسانية
o  أمحد رشيد حسني. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة صدام

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٨: يخبتار

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٦: ص

أساليب اـرمني يف التصـدي    .١٨٩
لدعوة املرسلني وعاقبة ذلـك يف  

  .ضوء القرآن الكرمي
o   حممد بن عبد العزيز بن عبـداهللا

 .املسند
o ١: بريوت، ط ،مؤسسة الرسالة ،

  . هـ١٤٢٢
األسباب واملسببات يف سـورة   .١٩٠

عوة واهلداية يف سورة الدو الرعد
  . إبراهيم

o الشيخ عبد احلميد حممود طهماز. 
o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق

سلســلة مــن ، م١٩٩٤، ١: ط
بـرقم   موضوعات سور القرآن

)١٣.(  
أسباب تكفري السيئات وغفران  .١٩١

: الذنوب يف القـرآن الكـرمي  
  .دراسة موضوعية

o رقية حممد علي العتيق. 
o  اسـة  رسالة ماجستري، مـن الرئ

كلية اآلداب / العامة لتعليم البنات
قسم الدراسات / للبنات بالرياض

حممد أمحـد  : إشراف اإلسالمية،
ــاريخ  ــت بت ــود، نوقش : حمم

 .هـ١٤٢٠



 

   ٣٨ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل . اإلصدار الثالث

سات القرآنيـة  اجلامعية يف الدرا
  .١٤٦: للجيوسي، ص

  .أسباب النصر يف سورة األنفال .١٩٢
o الشيخ عبد احلميد حممود طهماز. 
o  ،سوريا دار القلم للطباعة والنشر

سلسلة من ، م١٩٩٢دمشق،  -
بـرقم  موضوعات سور القرآن 

)١٣.(  
أسباب النفاق واملنافقني يف ضوء  .١٩٣

  . سورة التوبة
o     حممد بن سـريع بـن عبـداهللا

 .السريع
o هــ،  ١٤٢٩ع احلمصي، مطاب

سلسلة دراسات قرآنية ميسـرة  
  ).٤(برقم 

أسباب هالك األمـم وسـقوط    .١٩٤
  .احلضارات يف سورة األعراف

o الشيخ عبد احلميد حممود طهماز. 
o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق

سلســلة مــن ، م١٩٩٢ ،١: ط
بـرقم  موضوعات سور القرآن 

)١٥.(  

أسباب هالك األمم السالفة كما  .١٩٥
دراسـة  : رآن الكرميورد يف الق

   .وحتليالً
o سعيد بن حممد بابا سيال. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

 /كلية القرآن الكـرمي  /اإلسالمية
طالل بن : إشراف ،قسم التفسري

مصطفى عرقسـوس، نوقشـت   
 .هـ١٤١٦: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .، وهو مطبوع١٤٧: ص
ل هالك اتمعات شكاأأسباب و .١٩٦

  . يف القرآن الكرمي
o خملص أكار. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 معهد العلوم االجتماعية،/ مرمرة
إمساعيــل قاراجــام، : إشــراف

 .م١٩٨٦: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٧: ص

  .االستئذان يف القرآن الكرمي .١٩٧
o  حسن أمحد حممد جرب. 
o سالة ماجستري، مـن جامعـة   ر

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر



 

   ٣٩ 

 

أمحد السيد الكـومي،  : إشراف
 .م١٩٨٠: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٧: ص
استخراج اجلدال مـن القـرآن    .١٩٨

  .الكرمي
o   اإلمام ناصح الدين عبد الـرمحن

بن جنم املعروف بـابن الناصـح   
 .احلنبلي

o اإلعالم للنشـر والتوزيـع،    دار
  .م٢٠٠٢

االستخالف والتمكني يف القرآن  .١٩٩
  .الكرمي

o  صالح عبد الكرمي مكي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
سر اخلتم سعيد : إشراف الدين،

 .م١٩٩٩: حممد، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٧: ص

االستدالل العقلـي يف القـرآن    .٢٠٠
االسـتدالل باجلـدل   : الكرمي
  .منوذجاً

o عمر عبد السالم حممد شهلول. 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
 .ليبيا /سبها

o     موقع اهليئـة الوطنيـة للبحـث
  . العلمي

ن يف واالستضعاف واملستضـعف  .٢٠١
ــرمي  ــرآن الك ــة : الق دراس

  .موضوعية
o صباح ناصر عبداهللا الطليان. 
o تري، من وزارة التربية رسالة ماجس

/ شؤون تعليم البنـات / والتعليم 
/ كلية التربية للبنـات بالريـاض  
 ،قسم الدراسـات اإلسـالمية  

 .هـ١٤٢٥: سجلت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث
االستقامة على ضـوء الكتـاب    .٢٠٢

  . سنةوال
o عائشة علي حممد عبد اهللا. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م١٩٩٨: بتاريخ



 

   ٤٠ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٧: ص
دراســة : اإلســراء واملعــراج  .٢٠٣

  .موضوعية
o  د حركأبو ا. 
o القـاهرة،   ،بنانيةالدار املصرية الل

  .م١٩٩١-هـ١٤١١
األسرة املثالية يف ضوء القـرآن   .٢٠٤

  .والسنة
o  عمارة جنيب حممد مرسي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
سيد أمحـد رمضـان   : إشراف

 .م١٩٧٣: املسري، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
 .١٤٧: ص

  .رة املسلمة يف ضوء القرآناألس .٢٠٥
o حممد باجودة حسن. 
o    رابطة العامل اإلسـالمي، مكـة

  .هـ١٤١٥املكرمة، 
: أسرار الكون بني العلم والقرآن .٢٠٦

حقائق جديدة يف اإلعجاز العلمي 
 .للقرآن الكرمي

o عبد الدائم كحيل. 

o   موقع موسوعة اإلعجاز العلمـي
  .يف القرآن والسنة

 .أسرار الكون يف القرآن الكرمي .٢٠٧
o اود سليمان السعديد. 
o بـريوت، ط ، دار احلرف العريب :

دار احلوار للنشر و . م٢٠٠٠، ١
  .ذقيةالال -التوزيع، سوريا 

اإلســراف يف ضــوء القــرآن  .٢٠٨
دراسـة موضـوعية يف   : الكرمي

  .التفسري
o وفاء حيىي أمحد احلسين. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة وزارة

شؤون تعلـيم  / التربية والتعليم 
لتربية للبنات مبكة كلية ا/ البنات

ــة ــات / املكرم ــم الدراس قس
: اإلسالمية، نوقشـت بتـاريخ  

 .هـ١٤٢٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث
أســس األخــالق يف القــرآن  .٢٠٩

  .الكرمي
o  علي تور غوت. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة مرمرة

 العلـوم االجتماعيـة،   معهد/ 



 

   ٤١ 

 

صاحل طوغ، نوقشـت  : إشراف
 .م١٩٨٤: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 .١٤٧: ص
أسس بناء األمة من خالل سورة  .٢١٠

  . النساء
o عبد احلافظ عثمان علي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

 كلية أصـول الـدين،  / درمان
 مبارك حممد أمحد رمحة،: إشراف

 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٧: ص

أسس بناء احلضارة يف القـرآن   .٢١١
دراسـة موضـوعية يف   : الكرمي

  . ضوء الكتاب والسنة
o قاسم بشرى محيدان أمحد. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة القرآن

كليـة  / الكرمي والعلوم اإلسالمية
حمجوب : رافإش القرآن الكرمي،

: أمحد طـه، نوقشـت بتـاريخ   
 .م١٩٩٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٧: ص
أسس التربية يف القرآن الكرمي   .٢١٢

دراسـة  : والفكر الغريب املعاصر
  . مقارنة

o يجة غيائي زياد. 
o من  ،رسالة دبلوم الدراسات العليا

: إشـراف  ،الرباط /كلية اآلداب
: دة، نوقشت بتـاريخ فاروق محا

 .م١٩٨٨
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٧: ص

أسس الدعوة يف ضـوء سـورة    .٢١٣
  .إبراهيم

o اهللا البواردي ن عبدب سفر. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
الــدعوة واإلعــالم، نوقشــت 

 .هـ١٤٠٤: بتاريخ
o  جلامعيـة يف  كشاف الرسـائل ا

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٨: ص

  . األسس العسكرية يف القرآن .٢١٤
o عابدين طه. 



 

   ٤٢ 

 

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

الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،
ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش : الق

  .م١٩٩٩
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٨: ص

األسس العقديـة والتشـريعية    .٢١٥
واألخالقية كما تصورها سـورة  

  . النجم
o حممد عمر حوية املوريتاين. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
حممد حممـد  : إشراف الشرعية،

: ، نوقشـت بتـاريخ  شهبة أبو
 .هـ١٤٠٣

o  اجلامعية قاعدة معلومات الرسائل
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  . والدراسات اإلسالمية
  . أسس املعاشرة يف القرآن الكرمي .٢١٦
o زكي دومان. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

ــوداغ  ــوم  / أول ــد العل معه

: االجتماعية، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٨٤

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٨: ص
القـرآين يف حبـث   أسس املنهج  .٢١٧

  .العلوم الطبيعية
o منتصر حممود جماهد. 
o   املعهد العاملي للفكر اإلسـالمي

ـ ١٤١٧القاهرة،   ،م١٩٩٦-هـ
املعهـد  (رسائل جامعية سلسلة 

  ).يالعاملي للفكر اإلسالم
 .اإلسالم هللا تعاىل يف سورة البقرة .٢١٨
o حممود طهماز عبد احلميد. 
o  ،ط دمشـق،  -سوريادار القلم :

سلسلة  ،م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ،١
من موضوعات سـور القـرآن   

  ).١(برقم  الكرمي
اإلسالم والنظـر يف آيـات اهللا    .٢١٩

 .الكونية
o حممد عبداهللا الشرقاوي. 
o    رابطة العامل اإلسـالمي، مكـة

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٦املكرمة، 
األسلوب اإلعالمي يف القـرآن   .٢٢٠

  .الكرمي
o   السيدحممد حممود. 



 

   ٤٣ 

 

o جامعة حممد  رسالة ماجستري، من
كلية الدعوة / ةبن سعود اإلسالمي

: إشراف اإلعالم،قسم  /واإلعالم
، نوقشـت  حسن فرحاتأمحد 
 .هـ١٤٠٣: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .١٤٨: للجيوسي، ص

  . السورة القرآنيةأسلوب بناء  .٢٢١
o   حسن عبد اجلليل عبد الـرحيم

 .علي
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

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

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٨: ص
 .أسلوب الدعوة يف القرآن .٢٢٢
o حممد حسني فضل اهللا. 
o ــة ــالك للطباع ــر  دار امل والنش

دار الزهـراء،  . والتوزيع، بريوت
  .بريوت

أســلوب الــدعوة يف القــرآن  .٢٢٣
  .الكرمي

o شوقي ساقا. 
o  ،رسالة دكتوراه، من جامعة أنقرة

 .م١٩٧٩: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية

 – تركـي : الثالث، لغة الرسالة
  .عريب

أســلوب الــدعوة يف القــرآن  .٢٢٤
  . الكرمي

o شوقي ساقا. 
o  ،رسالة دكتوراه، من جامعة أنقرة

 .م١٩٧٩: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٨: ص

بالغة : أسلوب الدعوة القرآنية .٢٢٥
 .ومنهاجاً

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

  .هـ١٤٠٣
أســلوب الــدعوة يف القــرآن  .٢٢٦

  .دراسة أسلوبية: الكرمي
o عبد احلليم بوزيد. 



 

   ٤٤ 

 

o جامعة األمـري   ،رسالة دكتوراه
 /عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  

ــر، أمحــد  .د: إشــراف اجلزائ
ــاريخ ــت بت ــاين، نوقش : رمح

 .م١٩٩٩
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

ــىت   ــة ح ــات القرآني الدراس
م، ٢٠٠٤ -هـــــ ١٤٢٥

  .٤٨: ، صللجيوسي
لوب السـخرية يف القـرآن   أس .٢٢٧

  .الكرمي
o  عبد احلليم حفين بكري. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

ــاريخ ــت بت ــر، نوقش : األزه
 .م١٩٦٧

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

   .١٤٨: ص
أسلوب ضرب املثل يف القـرآن   .٢٢٨

الكرمي وتطبيقاتـه التربويـة يف   
ــالمية  ــة اإلس ــدريس التربي ت

  .ثانوية مبدينة أاللمرحلة ال
o عبد الرمحن عبداهللا حممد شاطي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

قسم املناهج / التربية كلية/ القرى

: ، سجلت بتاريخوطرق التدريس
 .هـ١٤٢٦

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
 .اإلصدار الثالث

لقصصي يف القـرآن  األسلوب ا .٢٢٩
الكرمي وتطبيقاتـه التربويـة يف   
تدريس التربيـة اإلسـالمية يف   
ــة   ــا باملرحل ــفوف العلي الص

  .االبتدائية
o مسفر أمحد مسفر الوادعي. 
o جامعـة  رسالة ماجستري، من. /.

قسم املناهج وطرق / كلية التربية
: ، ســجلت بتــاريخالتــدريس

 .هـ١٤٢٦
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ة عن مركز امللك فيصـل  الصادر
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث
أسلوب املوعظة بـني التـوراة    .٢٣٠

   .واإلجنيل والقرآن
o حممد عبد الرمحن القاضي. 
o   رسالة ماجستري، مـن جامعـة 

 /كلية أصـول الـدين  / األزهر 



 

   ٤٥ 

 

: شبني الكوم، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٦

o  ــالم ــو إسـ ــع ببليـ موقـ
)www.biblioislam.net.( 
أمساء البقاع و اجلبال يف القرآن  .٢٣١

 .الكرمي
o       عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر

 ).هـ٩١١ت (السيوطي 
o دار ، حممد عبد الـرحيم : حتقيق

، ١: دمشـــق، ط، األنـــوار
 .م١٩٩٦

األمساء احلسىن ومناسبتها لآليات  .٢٣٢
من سورة النور : اليت ختمت ا
  .إىل آخر القرآن

o  عبد الودود مقبول حنيف. 
o ن جامعـة أم  رسالة ماجستري، م

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،  / الدين

منصور العبديل، نوقشت : إشراف
 .هـ١٤١٠: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 .١٤٨: ص
أمساء اهللا احلسـىن يف القـرآن    .٢٣٣

ــا  ــا ودالال ــرمي ومعانيه الك
  . دراسة موضوعية: وآثارها

o مد عارف اخلطيباهللا حم عبد. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش : الق
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٤: ص
التمـر واملـاء بـني    : األسودان .٢٣٤

  .القرآن والسنة والطب احلديث
o باشا حسان مشسي. د. 
o جدة، دار املنارة.  
ــرآن  .٢٣٥ ــاعة يف الق ــراط الس أش

 .والسنة
o  ولينكود. 
o   ،دار البشائر اإلسالمية، بـريوت

  .م١٩٩٩
أصحاب اجلحـيم يف القـرآن    .٢٣٦

  .الكرمي
o حممد كامل حسن احملامي. 
o املكتـب   ،حسن متـيم  :راجعه

العاملي للطباعة والنشر، بريوت، 
ــوعة  ١٩٩٢ ــمن املوس م، ض
 . القرآنية

 .لقرآن الكرمياألصحاب يف ا .٢٣٧



 

   ٤٦ 

 

o  عادل عبد احلليم. 
o لبنان  ،مؤسسة الكتب الثقافية- 

  .م٢٠٠٣ ،١: بريوت، ط
  . االصطفاء يف القرآن الكرمي .٢٣٨
o إسحاق عويضة أبو صعيليك. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

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

 .م٢٠٠٢
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

ية للجيوسـي،  الدراسات القرآن
  .١٤٨: ص

اإلصالح واإلفساد يف القـرآن   .٢٣٩
  . الكرمي

o عبد القادر علي احلاشدي. 
o   جلامعـة  ارسالة ماجستري، مـن

كلية الشـريعة،  / الوطنية اليمنية
 .هـ١٤٢٢: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٩: ص
أصل األجناس البشرية بني العلم  .٢٤٠

  .الكرمي والقرآن
o عبد العليم عبد الرمحن خضر. 
o امة، جدة هـ١٤٠٧ ،مكتبة- 

  .م١٩٨٧

أصول االجتماع السياسـي يف   .٢٤١
دراسـة حـول   : القرآن الكرمي

 .مفهوم األمة
o  حممد جمذوب حممد صاحل. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

اآلداب  /كليـة اآلداب / اخلرطوم
: إشراف يف الدراسات اإلسالمية،

، نوقشت أم سلمة حممد صاحل.د
 .م٢٠٠٠: بتاريخ

o  ــة يف ــائل اجلامعي ــل الرس دلي
جملة احلكمة  ،اجلامعات السودانية

  .٥٦٤: ص) ٣٠(العدد 
أصول التشريع الدويل يف القرآن  .٢٤٢

  .الكرمي والسنة
o معاذ احلمدوين. 
o    كليـة  رسالة دكتـوراه، مـن

أمحـد  : إشراف ،الرباط /اآلداب
: ، نوقشـت بتـاريخ  أبو زيـد 

 .م١٩٩٩
o   والرسـائل  دليل األطروحـات

اجلامعية املسجلة بكليات اآلداب 
 ،اجلــزء اخلــامس ،بــاملغرب

  .م٢٠٠٣
األصــول التطبيقيــة لإلعــالم  .٢٤٣

ــالمي ــة : اإلس ــة حتليلي دراس
 .لنصوص من سورة األنعام



 

   ٤٧ 

 

o سيد حممد سادايت الشنقيطي. 
o دار عامل الكتب للنشر والتوزيع ،

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الرياض، 
أصول اجلدل وآداب احملاجة يف  .٢٤٤

 . الكرمي القرآن
o  حممد علي قوجيل. 
o ليبيا ، مجعية الدعوة اإلسالمية- 

  .م١٩٩٥، ١: طرابلس، ط
األصول السياسـية وشـؤون    .٢٤٥

الدولة اإلسـالمية يف القـرآن   
  . الكرمي

o سليمان عبد الرمحن عودة. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة القرآن

كليـة  / الكرمي والعلوم اإلسالمية
أمحـد  : إشراف القرآن الكرمي،

: إلمام، نوقشـت بتـاريخ  علي ا
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٩: ص
أصول العقيدة من خالل سـورة   .٢٤٦

  ).ق(
o أمحد شاكر عبداهللا احلذيفي. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

كلية الدعوة وأصول / اإلسالمية
: إشـراف  قسم العقيدة،/ الدين

ت عبد الكرمي مراد األثري، نوقش
 .هـ١٤٠٧: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

أصول العقيدة يف ضوء سـورة   .٢٤٧
  .القصص

o علي بن عبده رديش دغريري. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قيـدة  قسـم الع / أصول الـدين 

عبد : إشراف واملذاهب املعاصرة،
العزيز بن عبـداهللا الراجحـي،   

ـ ١٤٠٨: نوقشت بتاريخ  ،هـ
يوجد منها نسـخة حمفوظـة يف   

: مركز امللـك فيصـل، بـرقم   
]١٨٠١٦٩.[ 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث
االجتمـاعي يف  أصول الفكـر   .٢٤٨

  .القرآن الكرمي
o زكريا إمام. 



 

   ٤٨ 

 

o   ،دار روائع جمدالوي، بـريوت
  .م٢٠٠٠

أصول الفكر السياسي يف القرآن  .٢٤٩
  .املكي

o  عبد القادر حامد التيجاين. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

: اخلرطــوم، نوقشــت بتــاريخ
 .م١٩٨٤

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٩: ص
ملســيحية يف القــرآن أصــول ا .٢٥٠

  . الكرمي
o داود علي الفاضل. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

العبــاس : إشــراف القــرويني،
ــاريخ : األمــراين، نوقشــت بت

 .م١٩٧٣
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٩: ص

أصول املعاشـرة الزوجيـة يف    .٢٥١
 .الكتاب والسنة

o حممد أمني الضناوي. 
o طبعة  مية، بريوت،دار الكتب العل

  .جديدة منقحة

أصول املنهج املعريف يف القـرآن   .٢٥٢
دراسة داللية ووظيفيـة  : الكرمي

  .ألدوات املعرفة
o إبراهيم عقيلي. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة حممد

/ كلية اآلداب اجلديـدة / اخلامس
 قسم الدراسـات اإلسـالمية،  

إدريس نقوري، سجلت : إشراف
 .م١٩٩٦: بتاريخ

o  الرسائل اجلامعية قاعدة معلومات
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .١٤٩: للجيوسي، ص

  .أصول اهلداية .٢٥٣
o بن باديس عبد احلميد. 
o بن حسن بن عبد  علي :علق عليه

دار  :)الفجرية(دبا ، احلميد احلليب
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢الريان، 

  . غذاء ودواء: األطعمة القرآنية .٢٥٤
o حممد كمال عبد العزيز. 
o ــ ــاض ةمكتب ــاعي، الري  ،الس

  .م١٩٨٨
أطوار خلـق اإلنسـان كمـا     .٢٥٥

  . يصورها القرآن الكرمي



 

   ٤٩ 

 

o عبد الوهاب عبد املعطي عبد اهللا. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
حممد عبد املنعم القيعي، : إشراف

 .م١٩٧٨: بتاريخنوقشت 
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٤٩: ص

اإلعجاز العلمـي يف القـرآن    .٢٥٦
دراسة تأصيلية تطبيقيـة  : الكرمي

ــي  ــق التحليل ــوء النس يف ض
 . املوضوعي للقرآن

o توفيق حممد توفيق علوان. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة القرآن

كليـة  / الكرمي والعلوم اإلسالمية
: إشراف ،السودان /القرآن الكرمي

أمحد علـي اإلمـام، نوقشـت    
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .٧: ص
 .إعجاز القرآن يف وقاية اإلنسان .٢٥٧
o إصالح . حممد سراج الدين زكريا

 .إمساعيل أمني
o ،ــر ــة مص ــاهرة دار ض  ،الق

  .م١٩٩٣

إعداد اإلنسـان لآلخـرة يف     .٢٥٨
  .القرآن الكرمي

o سعد اهللا أمحد عارف. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

كلية العلوم اإلسـالمية،  / بغداد
 .م١٩٩٣: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٩: ص
اإلعداد املعنوي واملادي للمعركة  .٢٥٩

  .يف ضوء القرآن والسنة
o فيصل جعفر بايل. 
o ن جامعـة أم  رسالة ماجستري، م

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية

عبد : إشراف اإلسالمية املسائية،
ايد حممود عبد ايد، نوقشت 

 .هـ١٤٠٧: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

الرسائل  كشاف .اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .١٤٩: للجيوسي، ص
  .األعذار يف القرآن الكرمي .٢٦٠
o  أم أمين بشري حممد البشري. 



 

   ٥٠ 

 

o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم
كلية أصـول  / درمان اإلسالمية

الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،
ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش : الق

 .م٢٠٠٢
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

القرآنية للجيوسـي،  الدراسات 
  .١٤٩: ص

  .األعراض يف القرآن الكرمي .٢٦١
o  محد نور الدين موسى. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش : الق
 .م٢٠٠٢

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٤٩: ص
  .القرآن الكرمي األعالم يف .٢٦٢
o أمحد مصلح حسني دريدي. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

حيـىي  : إشراف النجاح الوطنية،
 .م٢٠٠٠: جرب، نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٠ -١٤٩: ص
  .األعالم يف القرآن الكرمي .٢٦٣
o زبري حممد رشيد الكردي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعـة أم 

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش : الق
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٠: ص
  . أفعال العباد يف القرآن الكرمي .٢٦٤
o دوبعبد العزيز ا. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

علي الشايب، : إشراف الزيتونية،
 .م١٩١٨: وقشت بتاريخن
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٠: ص

االقتصاد اإلسـالمي يف ضـوء    .٢٦٥
  .القرآن الكرمي

o  حممد علي بيان آدم. 



 

   ٥١ 

 

o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة
 كلية أصـول الـدين،  / األزهر

 ،حممد السيد الكـومي : إشراف
وأمحد حممد عبد العزيز، نوقشت 

 .م١٩٨٤: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ١٥٠: ص

ألفاظ البيئة اجلاهلية يف القـرآن   .٢٦٦
دراســة مصــطلحية : الكــرمي

  .وموضوعية
o  حممد البوقاعي. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة حممد

: إشراف كلية اآلداب،/ اخلامس
الشاهد البوشـيخي، نوقشـت   

 .م١٩٩٦: بتاريخ
o  معيـة يف  كشاف الرسـائل اجلا

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٠: ص

ألفاظ احليـاة االجتماعيـة يف    .٢٦٧
  .القرآن الكرمي

o  خليل أمحد إمساعيل خليفة. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

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

ــاريخ ــت بت ــف، نوقش : خلي
 .م١٩٨٥

o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة
ت القرآنية للجيوسـي،  الدراسا

  .١٥٠: ص
ألفاظ خلق اإلنسان يف القـرآن   .٢٦٨

  .الكرمي
o  يونس محش خلف اجلوعان. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــاريخ ــت بت ــل، نوقش : املوص
 .م١٩٨٤

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ١٥٠: ص
: ألفاظ الرمحة يف القرآن الكرمي .٢٦٩

  .دراسة داللية
o  حممد أبـو زيـد    حممد ثروت

 .اجلوهري
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

قسم اللغـة  / كلية اآلداب/ طنطا
حممـود  : إشراف العربية وآداا،

: سليمان ياقوت، نوقشت بتاريخ
 .م١٩٩٥

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٠: ص



 

   ٥٢ 

 

ألفــاظ العبــادات يف القــرآن  .٢٧٠
  .الكرمي

o  أكرم أمحد داود. 
o ماجستري، مـن جامعـة    رسالة

كلية اآلداب، نوقشـت  / املوصل
 .م١٩٩٠: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  . والدراسات اإلسالمية
ألفاظ العمـوم واخلصـوص يف    .٢٧١

 .القرآن
o بكر السر حممد األمني أبو. 
o  جامعـة أم  رسالة ماجستري، من

حممد عبد العزيز : إشراف ،درمان
الطـاهر أمحـد عبـد    ، وعثمان

ــادر ــاريخالق ــت بت : ، نوقش
 .م١٩٩٢

o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة
  .للجيوسي الدراسات القرآنية

ألفـاظ املعـامالت يف القـرآن     .٢٧٢
  .الكرمي

o  أكرم أمحد داود الربزجني. 
o  جامعـة   رسالة دكتوراه، مـن

ــاريخ ــت بت ــل، نوقش : املوص
 .م١٩٩٥

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
تابعة ملركز امللك فيصل للبحوث ال

  . والدراسات اإلسالمية
 .األلوان يف القرآن الكرمي .٢٧٣
o عبد املنعم اهلامشي. 
o دار ابن حزم، بريوت.  
  .األلوهية يف القرآن الكرمي .٢٧٤
o  ويل أولوتورك. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

ــاريخ ــاتورك، نوقشــت بت : أت
 .م١٩٨٢

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
للجيوسـي،   الدراسات القرآنية

  .١٥١: ص
األلوهيــة يف القــرآن الكــرمي  .٢٧٥

  . وصفات اخلالق
o سعاد يلديرمي. 
o  ،رسالة علمية، من جامعة أتاتورك

 .م١٩٧٧: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥١: ص

إماطة اللثام عن اآليات الواردة  .٢٧٦
 .يف آيات الصيام

o مل يذكر له مؤلف. 
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o ه نسخة خطية يف مدرسة توجد من
ــاالر  ، ]٢٩٠٨[ ١/٣٦١سبهس

أهدى املؤلف كتابه هذا إىل الشاه 
 .صفي الصفوي

o   ،الفهرس الشامل للتراث العـريب
) خمطوطات التفسـري وعلومـه  (
٢/١٠١٤.  
  .يف ضوء الكتاب والسنة اإلمامة .٢٧٧
o مهدي السماوي. 
o    دار الزهراء للطباعـة والنشـر

 .القاهرة ،والتوزيع
ــرآ .٢٧٨ ــة يف الق ــنة اإلمام ن والس

  .واجتهاد الفقهاء
o  احلسني اصيب. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة حممد

: إشراف كلية اآلداب،/ اخلامس
: فاروق محادة، نوقشت بتـاريخ 

 .م١٩٩٤
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
كشـاف  . والدراسات اإلسالمية

الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  
 .١٥١: ة للجيوسي، صالقرآني

  .األمانة يف القرآن الكرمي .٢٧٩

o     عثمان املهدي كوكـو حـاج
 .بالل

o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم
كلية أصـول  / درمان اإلسالمية

اخلتم سعيد  سر: إشراف الدين،
 .م١٩٩٦: حممد، نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

   .١٥١: ص
دراسة : لقرآن الكرمياألمانة يف ا .٢٨٠

  .موضوعية
o آمال رفيق شديد. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

فريد مصطفى : إشراف األردنية،
: الســلمان، نوقشــت بتــاريخ

 .م٢٠٠٤
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث
ة بالعقيدة األمثال القرآنية املتعلق .٢٨١

  .دراسة موضوعية: اإلسالمية
o حممد هزمي اجلعافرة. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

جت احلباشنة، : إشراف البيت،
 .م٢٠٠٣: نوقشت بتاريخ



 

   ٥٤ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

 .الكرمي م يف ضوء القرآناُأل .٢٨٢
o فرغلية عمر عيسى علي. 
o  م جامعـة أُ رسالة ماجستري، من

: إشـراف  اإلسـالمية،  درمان
 .الطاهر أمحد عبد القادر

o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة
ــىت   ــة ح ــات القرآني الدراس

   .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
أساليبه : األمر يف القرآن الكرمي .٢٨٣

 .ومثراته -وجماالته  -
o الشبل يوسف بن عبد العزيز. 
o  اإلمام ماجستري، من جامعة رسالة

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
 قسـم القـرآن  / أصول الـدين 

سعيد بن مجعة : إشراف وعلومه،
: ، نوقشت بتـاريخ سعيد الفالح

هـ، يوجد منها نسـخة  ١٤١٧
 .حمفوظة يف مركز امللك فيصل

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

اإلسالمية،  للبحوث والدراسات
  .اإلصدار الثالث

: األمر والنهي يف القرآن الكرمي .٢٨٤
صيغهما ومعانيهما وحكمهمـا  

دراسة نظريـة  : وما يدالن عليه
  .تطبيقية من خالل سورة البقرة

o عبداهللا صاحل اخلضريي. 
o جامعـة أم   رسالة دكتوراه، من

الـدعوة وأصـول    كلية/ القرى
، قسم الكتـاب والسـنة  / الدين

 .هـ١٤٢٦: سجلت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث
أمراض القلـوب وعالجهـا يف    .٢٨٥

  .القرآن الكرمي والسنة
o  مبارك عثمان بثينة. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
 كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت  

 .م٢٠٠٠: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥١: ص



 

   ٥٥ 

 

مهات املؤمنني يف ضوء الكتاب أُ .٢٨٦
   .والسنة

o فاطمة حممد راضي فريق. 
o  م جامعـة أُ رسالة ماجستري، من

الشريعة والدراسات كلية / القرى
الدراسات العليا  قسم/ اإلسالمية

 حممد أبو النور: إشراف ،الشرعية
: ، نوقشـت بتـاريخ  احلديدي
 .هـ١٤٠٢

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  . والدراسات اإلسالمية
األمن يف رحاب القرآن سياسياً  .٢٨٧

  .واقتصادياً وفكرياً واجتماعياً
o   نايل ممدوح حممد عوض اهللا أبو

 .زيد
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش : الق
 .م١٩٩٥

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥١: ص
  .األمن يف ضوء الكتاب والسنة .٢٨٨
o  عبد العزيز عبداهللا راجح العتييب. 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
ــت ــريعة  / الكوي ــة الش كلي

: إشراف والدراسات اإلسالمية،
علي حسن رضـوان، نوقشـت   

 .م١٩٩٩: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ١٥١: ص

  . األمن يف القرآن الكرمي .٢٨٩
o  عبد الرمحن البشري بن علي أمحد

 .ناشب
o  رسالة دكتوراه، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

حممد بن عبد : إشراف وعلومه،
: الرمحن الراوي، نوقشت بتاريخ

 .هـ١٤١٦
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٢: ص

  .مومة يف القرآن الكرمياُأل .٢٩٠
o نيفني حممد كمال علي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة عني

حممد عبد احلميد : إشراف مشس،
 .م١٩٩١: سامل، نوقشت بتاريخ



 

   ٥٦ 

 

o سـائل اجلامعيـة يف   كشاف الر
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥١: ص
مومة يف القرآن الكرمي والسنة اُأل .٢٩١

 .النبوية
o حممد الزعبالوي. 
o  ،م١٩٩٨دار ابن حزم، بريوت.  
دراسة : مة املسلمة يف القرآناُأل .٢٩٢

  .ملعىن األمة وبعدها السياسي
o  رضوان مجال يوسف. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

معارف الـوحي   كلية/ اإلسالمية
: إشـراف  ،والعلوم اإلنسـانية 

: إبراهيم زين، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٥

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥١: ص
 .األنبياء واملترفون يف القرآن .٢٩٣
o فرح موسى. 
o دار اهلادي، بريوت.  
 .اإلجنيل يف القرآن .٢٩٤
o األستاذ حداد. 
o املكتبة البوليسية، بريوت.  

رافــات اخللقيــة وطــرق االحن .٢٩٥
ــاب  ــوء الكت ــها يف ض معاجلت

  .والسنة
o  سعيد بن علي أبو مدرة. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

كلية الدعوة وأصول / اإلسالمية
: إشـراف  قسم الدعوة،/ الدين

فتح الرمحن عمر حممد، نوقشت 
 .هـ١٤١٣: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٢: ص
اإلنسان بني األمل واألجـل يف   .٢٩٦

  .سورة احلجر
o عبد احلميد حممود طهماز. 
o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق

من ، سلسلة م١٩٨٩-هـ١٤٠٩
 موضوعات سور القرآن الكـرمي 

  ).٨(برقم 
يف  اإلنسان بني التقدير والتكليف .٢٩٧

  .سورة يونس
o عبد احلميد حممود طهماز. 
o  ،سوريا دار القلم للطباعة والنشر

ــق، ط - م، ١٩٨٩ ،١: دمشـ
من موضـوعات سـور   سلسلة 

  ).٧:(برقمالقرآن الكرمي 



 

   ٥٧ 

 

اإلنسان بني السراء والضراء يف  .٢٩٨
تصوير القرآن الكـرمي دراسـة   

  موضوعية 
o حممد السيد حممد يوسف. 
o  دار الســالم للطباعــة والنشــر

ــع،  ــاض، طوالتوزي ، ١: الري
  .م٢٠٠٣

اإلنسان بني السمو واهلبـوط يف   .٢٩٩
  .ضوعيةسورة يوسف دراسة مو

o مسرية حممد عبداهللا جالية. 
o  رسالة دكتوراه، من وزارة التربية

/ شؤون تعليم البنـات / والتعليم 
/ كلية اآلداب للبنات بالريـاض 

 قسم الدراسـات اإلسـالمية،  
أمحـد السـيد علـي    : إشراف

اجلبيلي، مسجلة بدون ذكر تاريخ 
 .التسجيل

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
مللك فيصـل  الصادرة عن مركز ا

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

اإلنسان بني القـرآن و العلـم    .٣٠٠
  .والفلسفة

o  حممد سعيد الناصري. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة حممد

قسـم  /كليـة اآلداب  / اخلامس

: إشـراف  الدراسات اإلسالمية،
 .حممد بلبشري

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
، الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٥٢: ص
  . اإلنسان يف القرآن .٣٠١
o خان أكرب حاجي موسى. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

قسـم   /كلية دار العلوم/ القاهرة
حممد : إشراف الفلسفة اإلسالمية،

: كمال جعفر، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٨٣

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٢: ص
  .اإلنسان يف القرآن .٣٠٢
o لزحيليوهبة ا.د.أ. 
o ــوريا، ط ــتيب، س ، ١: دار املك

 .م٢٠٠٤
 .اإلنسان يف القرآن .٣٠٣
o  مرتضى مطهري. 
o دار التيار اجلديد، بريوت.  
 .اإلنسان يف القرآن الكرمي .٣٠٤
o عباس حممود العقاد. 
o املكتبة العصرية، بريوت.  



 

   ٥٨ 

 

 .اإلنسان يف القرآن الكرمي .٣٠٥
o حممد الصباغ. 
o املكتب اإلسالمي، بريوت.  
: اإلنسان يف القـرآن الكـرمي   .٣٠٦

اإلنسان وعقيدته يف الوجـود،  
اإلنسان ونشـأته يف الكـون،   
اإلنسان ومسـريته يف الـدنيا،   

  .اإلنسان ومصريه بعد املوت
o السعيد عاشور. 
o ،م١٩٩٨القاهرة،  دار غريب.  
 اإلنسان يف القرآن الكرمي وجوداً .٣٠٧

  .دراسة موضوعية: وغاية
o أمحد عبداهللا علي حممد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،  / الدين

سليمان الصادق البرية، : إشراف
 .هـ١٤١٩: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
 . اإلصدار الثالث

 .اإلنسان يف ميزان القرآن .٣٠٨
o  حسن الباش. 
o ليبيـا  / يةكلية الدعوة اإلسالم- 

  .م١٩٩٢، ٢: طرابلس، ط

اإلنسان من البداية إىل النهاية يف  .٣٠٩
  .سورة املؤمنون

o عبد احلميد حممود طهماز. 
o ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق 

مــن م، سلســلة ١٩٩٦، ١: ط
 موضوعات سور القرآن الكـرمي 

  ).٢٦(برقم 
اإلنسان وجـوده وخالفتـه يف    .٣١٠

  .األرض يف ضوء القرآن الكرمي
o  لرمحن إبراهيم املطروديعبد ا. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

ــة، ــداهللا : إشــراف الزيتوني عب
الكيالين األوصـيف، نوقشـت   

 .م١٩٨٥: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٣: ص

اإلنسان والشيطان يف القـرآن   .٣١١
  .الكرمي

o  منري أمحد قاضي. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

قسم اللغة / كلية اآلداب/ رةالقاه
ــاريخ ــت بت ــة، نوقش : العربي

 .م١٩٧١
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o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٣: ص
ــارة األرض يف  .٣١٢ ــان وعم اإلنس

  .القرآن الكرمي
o  حممد سعيد الناصري. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة حممد

 .فاروق محادة: إشراف اخلامس،
o   كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف 

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٣: ص

: لوجه اإلنسان و القرآن وجهاً .٣١٣
 .التفاسري القرآنية املعاصرة

o  أمحيدة النيضر. 
o دمشق، ط -سوريا ، دار الفكر :

  .م٢٠٠٠ ،١
ــوء  .٣١٤ ــنفس يف ض ــان وال اإلنس

 .الكتاب واحلديث
o حممد حممد قاروط. 
o   دار الكتب العلميـة، بـريوت، 

  .م٢٠٠٢
ن وأثره إنصاف اخلصم يف القرآ .٣١٥

  .اإلعالمي
o حفين عبد احلليم. 
o   اهليئة املصرية العامـة للكتـاب، 

  .م١٩٩٢القاهرة، 

  . هإنصاف القرآن من خصوم .٣١٦
o عبد احلميد عبداهللا الرومي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

قسم / كلية أصول الدين/ األزهر
التفسري وعلوم القرآن، نوقشـت  

 .م١٩٣٩: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

راسات القرآنية للجيوسـي،  الد
  . ١٥٣: ص

  .اإلنفاق يف القرآن الكرمي .٣١٧
o حمسن الزرقايل. 
o من  ،رسالة دبلوم الدراسات العليا

: إشـراف  الرباط،/ كلية اآلداب
: حمسن الروكي، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٩٣
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ١٥٣: ص

  .اإلنفاق يف القرآن الكرمي .٣١٨
o مد عزت حممد السيدحم. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

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



 

   ٦٠ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ١٥٣: ص
إنفاق املال يف وجوهه املستحقة  .٣١٩

  .كما يصورها القرآن الكرمي
o     هارون كامـل احلـاج حممـود

 .الشربايت
o ري، مـن جامعـة   رسالة ماجست

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

 .م١٩٨١: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٣: ص

اإلنفاق املشـروع يف القـرآن    .٣٢٠
  .الكرمي

o عبداهللا بن سليمان البواردي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / يةحممد بن سعود اإلسالم
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

ــه ــاريخ، وعلوم ــت بت : نوقش
 .هـ١٤١٢

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

أمناط القيادة الواردة يف القرآن  .٣٢١
الكرمي ومدى تطبيقها يف اإلدارة 

  .املدرسية
o زيبلغيث محد علي القو. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

قسم اإلدارة / كلية التربية/ القرى
عبد : إشراف التربوية والتخطيط،

القادر صـاحل بكـر، نوقشـت    
 .هـ١٤١٦: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٣: ص
مسام وحقوقهم ) ع(أهل البيت  .٣٢٢

  .يف القرآن الكرمي
o اينالشيخ جعفر السبح.  
o  مؤسسة اإلمام الصادق، إيـران-

  . قم
  .أهل الكتاب يف القرآن .٣٢٣
o فاتح كسلر.م. 
o رسالة دكتوراه، من جامعة أنقرة /

: إشراف معهد العلوم االجتماعية،
وغلول، نوقشت أُإمساعيل جراح 

 .م١٩٩١: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٣: ص



 

   ٦١ 

 

 .قرآنأمهية الضمري يف ال .٣٢٤
o  هارون حيىي. 
o أمحـد بنـار، مؤسسـة     :ترمجة

بريوت،  -الرسالة ناشرون، لبنان 
  .م٢٠٠٤، ١: ط
أهوال يوم القيامـة يف القـرآن    .٣٢٥

  .الكرمي
o  فكري عبداهللا احلكيمي. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــاريخ ــت بت ــرة، نوقش : اجلزي
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٣: ص
األوامر والنواهي بـني القـرآن    .٣٢٦

  .والسنة
o  سعدية أمحد فؤاد شكري. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 .األزهر
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٣: ص

األوامر والنـواهي يف القـرآن    .٣٢٧
  . الكرمي

o اعتدال ناصر العوضي. 

o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم
لية أصـول  ك/ درمان اإلسالمية

حسب الرسول : إشراف الدين،
: العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 

 .م٢٠٠٢
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٤: ص

األوامر والنـواهي يف القـرآن    .٣٢٨
دراسة موضوعية للجزء (الكرمي 

   ).يف القرآن الكرمي ٢_١
o ابتسام إمساعيل عبداهللا سليمان. 
o  جامعـة أم  رسالة ماجستري، من

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
حسب الرسول : إشراف الدين،

: العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 
 .م٢٠٠١

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٤: ص
األوامر والنواهي يف القـرآن يف   .٣٢٩

  ).٨_٧(اجلزأين
o  أمساء حممود سعيد بامش. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / اإلسالميةدرمان 
حسب الرسول : إشراف الدين،



 

   ٦٢ 

 

: العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 
 .م٢٠٠١

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٤: ص
األوامر والنواهي يف القـرآن يف   .٣٣٠

   ).١٠_٩(اجلزأين
o كمال آدم عمر أبو بكر. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

أصـول   كلية/ درمان اإلسالمية
حسب الرسول : إشراف الدين،

: العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 
 .م٢٠٠١

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٤: ص
األوامر والنـواهي يف القـرآن    .٣٣١

  ).١٨_١٧(الكرمي يف اجلزأين
o     حممد احملبوب إبـراهيم أمحـد

 .املهدي
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
إبـراهيم أمحـد   : إشراف الدين،

 .م٢٠٠١: حممد، نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٤: ص
األوامر والنـواهي يف القـرآن    .٣٣٢

دراسة موضوعية للجزء (الكرمي 
  ).يف القرآن الكرمي ٢٠_١٩

o  آمال السيد حممد األمني. 
o  رسالة ماجستري، من جامعـة أم 

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
حسب الرسول : إشراف الدين،

: العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٤: ص
األوامر والنـواهي يف القـرآن    .٣٣٣

  ).٢٢_٢١(الكرمي يف اجلزأين 
o  هند كمال علي فرح. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / سالميةدرمان اإل
حسب الرسول : إشراف الدين،

: العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 
 .م٢٠٠٢

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٤: ص
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األوامر والنـواهي يف القـرآن    .٣٣٤
   ).٢٨_٢٧(الكرمي يف اجلزأين 

o مصطفى عبداهللا حممود البلولة. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / سالميةدرمان اإل
حسب الرسول : إشراف الدين،

: العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 
 .م٢٠٠١

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٥٤: ص
أولويات يف فقه السنن يف القرآن  .٣٣٥

 .احلكيم
o  حممد حمفوظ. 
o   مركز الراية للتنميـة الفكريـة، 

  .م٢٠٠٦جدة، 
الكرمي  اإلميان باآلخرة يف القرآن .٣٣٦

  .والكتاب املقدس
o  حممد باجال. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة أنقرة

 معهد العلـوم االجتماعيـة،  / 
صاحل أك دمري، نوقشت : إشراف
 .م١٩٨٩: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٨: ص

  .اإلميان الثابت يف القرآن الكرمي .٣٣٧
o هيثم حسني. 
o وتمؤسسة الوفاء، بري.  
 .اإلميان يف القرآن .٣٣٨
o مصطفى عبد الواحد. 
o دار الرائد العريب، بريوت.  
ــرآن .٣٣٩ ــان يف الق ــة : اإلمي دراس

  .تفسريية
o عادل بن علي الشدي. د. 
o  ،دار مدار الوطن للنشر والتوزيع

  . هـ١٤٢٦، ١: الرياض، ط
حبث حول نزول اآليـات مـن    .٣٤٠

  .ناحية علم االجتماع الديين
o حسن جليك قايا. 
o ،من جامعة أنقرة،  رسالة دكتوراه

، لغـة  م١٩٨٢: نوقشت بتاريخ
 .عريب –تركي  :الرسالة

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل اجلامعية  .الثالث

 ،يف الدراسات القرآنية للجيوسي
 . ٩: ص

  .حبوث يف قصص القرآن .٣٤١
o افظ عبد ربهالسيد عبد احل. 



 

   ٦٤ 

 

o دار الكتاب . دار الكتاب املصري
  .اللبناين، بريوت

التوحيد والشرك حبوث قرآنية يف  .٣٤٢
  .يف القرآن الكرمي

o جعفر السبحاين. 
o    دار األضواء للطباعـة والنشـر

  .م٢٠٠١، بريوت، والتوزيع
حبوث ومنـاذج مـن التفسـري     .٣٤٣

  .املوضوعي
o حممد نبيل غنامي. 
o القلـم  دار. دار اهلداية، القاهرة ،

  .هـ١٤٢٢، ١: ط
بدائع الفوائد املستنبطة من قصة  .٣٤٤

  .يوسف عليه السالم
o    حممد رياض األمحـد السـلفي

 .األثري
o الريـاض، ط  ،دار الفكر العريب :

  .هـ١٤٢٢، ١
: البداية يف التفسري املوضـوعي  .٣٤٥

  .دراسة منهجية موضوعية
o عبد احلي حسني الفرماوي. 
o ،مطبعة احلضارة العربية، القاهرة 

  .م١٩٩٧، ٢: ط
الرب بالوالدين يف احليـاة وبعـد    .٣٤٦

مـن وصـايا القـرآن    : املمات
 . الكرمي

o أمحد عبد الغين اجلمل. 
o  ،م٢٠٠٤دار ابن حزم، بريوت.  
دراسـة  : الرب يف القرآن الكرمي .٣٤٧

  .موضوعية
o هناء عبداهللا سليمان أبو داود. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
ة، قسم الكتـاب والسـن  / الدين

 .هـ١٤٢٤: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث
  .الرب يف القرآن الكرمي والسنة .٣٤٨
o مهيوب سعيد غيالن ردمان. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
ـ  / الدين  نة،قسم الكتـاب والس

منصور العبديل، نوقشت : إشراف
 .م١٩٨٩: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ١٥٨: ص
  .الرب والصلة يف القرآن الكرمي .٣٤٩
o عتيقة نور علي األنوار. 



 

   ٦٥ 

 

o رسالة علمية، من جامعة األزهر /
 .كلية البنات

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ١٥٨: ص
النـذارة يف القـرآن   والبشارة  .٣٥٠

  .الكرمي
o  عواطف عبد املنعم إبراهيم. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م٢٠٠١: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ١٥٨: ص

دراسة : البشارة يف القرآن الكرمي .٣٥١
  .موضوعية

o عبداهللا حسني قاسم. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

نبيل حممد آل : إشراف وعلومه،
 .إمساعيل، نوقشت

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
 . لثالثاإلصدار ا

: البشرى يف القـرآن الكـرمي   .٣٥٢
  .دراسة موضوعية

o نزار عطا اهللا أمحد صاحل. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

عبد الرحيم أمحد : إشراف البيت،
 .م٢٠٠٢: الزقة، نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .لثاإلصدار الثا

  .البشرى يف القرآن الكرمي  .٣٥٣
o  حممد السيد محد اهلاشم. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة امللك

كلية / سعود اإلسالميةبن حممد 
 قسم الثقافة اإلسـالمية، / التربية

زيـد عمـر عبـداهللا،    : إشراف
 .هـ١٤١٨: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٨: ص
  .يف سورة األنعاماحلق  بصائر .٣٥٤
o عبد احلميد حممود طهماز. 



 

   ٦٦ 

 

o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق
  .م٢٠٠٠، ١: ط
نباتات جاء ذكرهـا يف  : البصل .٣٥٥

 .القرآن الكرمي
o  حممد حسن أبو دنيا. 
o نسيم نصيف، دار الكتاب : رسوم

دار الكتاب اللبنـاين،  . املصري
سلسـلة موسـوعات   ، بريوت
  .٥:ج ،ميسرة

  . لقرآن الكرميالبطانة يف ا .٣٥٦
o الطاهر احلسن الفكي. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة إفريقيا

الطاهر أمحـد  : إشراف العاملية،
: ، نوقشـت بتـاريخ  عبد القادر

 .م٢٠٠٢
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٩: ص

 يالبعث والدار اآلخرة يف هـد  .٣٥٧
 .القرآن الكرمي

o  لحممد عبد السالم أبو الني. 
o  مصـر،  هجر للطباعة والنشـر ،

  .م١٩٩٨
بعض املبادئ التربوية املسـتنبطة   .٣٥٨

  .من قصة يوسف عليه السالم
o حممد رزيق قبل الرحيلي. 

o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم
قسم التربية / كلية التربية/ القرى

اإلسالمية واملقارنـة، سـجلت   
 .هـ١٤١٩: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ن مركز امللك فيصـل  الصادرة ع

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

البالء واالبتالء يف ظالل القرآن  .٣٥٩
  .للشيخ سيد قطب

o عبد املنان الطييب عكاشة. 
o القاهرة،  التراث اإلسالمي، ةمكتب

  .م١٩٩٣
  .البالغ األخري يف سورة التوبة .٣٦٠
o عبد احلميد حممود طهماز. 
o يا سور ،دار القلم للطباعة والنشر

هــ،  ١٤٢٢، ١: دمشق، ط -
موضوعات سور القـرآن  سلسلة 

  ).١٤(برقم  الكرمي
ــة  .٣٦١ ــية يف القص ــاء الشخص بن

 .القرآنية
o  مصطفى عليان. 
o     ،دار البشـري للنشـر والتوزيـع

  .م١٩٩٢، ١: عمان، ط-األردن
بناء االقتصاد يف اإلسـالم مـن    .٣٦٢

  .القرآن والسنة



 

   ٦٧ 

 

o أبو املكارم حسن زيدان. 
o  رة، القـاه  ،مكتبة دار التـراث

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣
بناء منهج للتربية اخللقية يف ضوء  .٣٦٣

  .الرؤية القرآنية
o ابتسام حممد فهد.د. 
o    ،دار املناهج للنشـر والتوزيـع

  .م٢٠٠٧، ١: األردن، ط
  . بنو إسرائيل يف القرآن الكرمي .٣٦٤
o حممد عبد السالم حممد علي. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

قسـم  / كلية دار العلوم/ القاهرة
: إشـراف  إلسـالمية، الشريعة ا

: مصطفى زيد، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٦٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٩: ص
  .بنو إسرائيل يف القرآن والسنة .٣٦٥
o حممد سيد طنطاوي. 
o ١: ، العـراق، ط جامعة البصرة ،

  .هـ١٣٨٨
بنو إسرائيل يف ميزان القـرآن   .٣٦٦

 .الكرمي
o  صابر طعيمة. 

o تدار اجليل، بريو.  
  .البيان القرآين للسرية النبوية .٣٦٧
o أمحد حممد الشرقاوي. 
o   موقع صيد الفوائد، يوجد منـها

ــة  نســخة حاســوبية يف املكتب
  . اإلصدار الثالث ،الشاملة

بيان مباحث العقيدة يف سـورة   .٣٦٨
  .مرمي

o   حممد بن عبد الرمحن أبو سـيف
 .اجلهين

o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة
كلية الدعوة وأصول / اإلسالمية

: إشـراف  قسم العقيدة،/ لدينا
نوقشـت  ، عبد الكرمي مراد علي

هـ، يوجد هلـا  ١٤٠٨: بتاريخ
حبـوث  (ملخص ضمن رسـالة  

ــال   ــا يف جم ــات العلي الدراس
 ).العقيدة

o  الرسائل اجلامعية قاعدة معلومات
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

ن الكـرمي  البيت النبوي يف القرآ .٣٦٩
  .ودورة يف تقومي األخالق

o لطيفة حممد عبد العزيز التوجيري. 



 

   ٦٨ 

 

o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة
كليـة  / العامة لتعلـيم البنـات  

قســم الدراســات  / اآلداب
حممد بكـر  : إشراف اإلسالمية،

ــاريخ ــل، نوقشــت بت : إمساعي
 .هـ١٤١٠

o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

   .١٥٩: ص
 .التائبون يف القرآن الكرمي .٣٧٠
o زكي بن حممد أبو سريع. 
o دار السحاب للنشر، الرياض، ط :

دار احلضـارة،   .هـ ١٤٢٥، ١
  .هـ١٤٢٥، ١: ط
التأدب مع الرسول صـلى اهللا   .٣٧١

عليه وسلم يف ضـوء الكتـاب   
  .والسنة

o  حسن نور حسن. 
o  جامعـة أم  رسالة ماجستري، من

الـدعوة وأصـول   كلية / القرى
، كتـاب والسـنة  القسم / الدين

 .هـ١٤٠٨: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  . والدراسات اإلسالمية

تأصيل آداب األسرة واتمع من  .٣٧٢
  .خالل سورة النور

o وليد حممد عبد العزيز احلمد. 
o جامعـة أم   رسالة ماجستري، من

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
 قسم الثقافة اإلسـالمية، / الدين

 .حممد آدم صديق: إشراف
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

التأصيل اإلسالمي لعلم النفس يف  .٣٧٣
ضوء توجيهات القرآن الكـرمي  

 .والسنة النبوية
o مجيلة عبداهللا حسن. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

قسم التربية / لية التربيةك/ القرى
: إشـراف  اإلسالمية واملقارنـة، 

حممود حممد كسناوي، نوقشت 
 .هـ١٤٢٢: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية
 .الثالث

تأمالت حول منهج القـرآن يف    .٣٧٤
  .تأسيس اليقني

o السيد اجلليند حممد. 



 

   ٦٩ 

 

o م١٩٩٩ار قباء، القاهرة، د.  
تأمالت حول وسائل اإلدراك يف  .٣٧٥

 . القرآن الكرمي
o حممد الشرقاوي. 
o دار عــامل الكتــب، الريــاض، 

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢
ــر  .٣٧٦ ــض األوام ــأمالت يف بع ت

  .والنواهي يف القرآن والسنة
o عبد الغين عبد الرمحن حممد. 
o دار املسرية، بريوت.  
وات اتأمالت يف خلـق السـم   .٣٧٧

 . واألرض
o  فـوزي عبـد السـالم    أشرف

 .البارودي
o   ،دار الكتاب احلديث، القـاهرة

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠
  .تأمالت يف القرآن الكرمي .٣٧٨
o أبو احلسن علي احلسين الندوي. 
o  دار القلم للطباعة والنشر، سوريا

  .م١٩٨٩، ١: دمشق، ط -
  .تبارك الرمحن يف خلق اإلنسان .٣٧٩
o طه علي سيف. 
o دار األنوار احملمدية للطباعة، ط :

  .م٢٠٠٠، ١

تبصري املؤمنني بـ فقه النصـر   .٣٨٠
: والتمكني يف القـرآن الكـرمي  

 .أنواعه شروطه
o  علي الصاليب. 
o اإلسكندرية،  -مصر ،دار اإلميان

  .م٢٠٠٢، ١: ط
  .والسنةيف ضوء القرآن  التجارة .٣٨١
o توفيق  حممد، والراجحي عبد الغين

 .ةعويض
o  لساإلسالميةللشؤون  األعلىا ،

  .هـ١٣٨٦ القاهرة،
  .القرآن الكرمي التجارة يف .٣٨٢
o عبد املغين عبد العزيز عمر. 
o موقع املكتبة الشاملة.  
حتديد النسل على ضوء الكتاب  .٣٨٣

  .والسنة
o موسى حممد علي. 
o    عامل الكتب للطباعـة والنشـر

  .، الرياضوالتوزيع
حتريف اليهود يف العقيدة وأثـره   .٣٨٤

  . ورد القرآن الكرمي عليهم
o سلوى حممد بن مرشد احملمادي. 
o مـن الرئاسـة   رسالة دكتوراه ،

/ كلية التربية/ العامة لتعليم البنات
قسم الدراسـات اإلسـالمية،   

 .هـ١٤١٢: نوقشت بتاريخ



 

   ٧٠ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٩: ص
الفرقـان يف وحـدة    ةتدبر سور .٣٨٥

  .املوضوع
o حسن حبنكة امليداين عبد الرمحن. 
o  ،هـ١٤١٢دار القلم، دمشق-

  .م١٩٩١
 .بر يف القرآنالتد .٣٨٦
o  حممد رضا الشريازي. 
o    دار العلوم للتحقيـق والطباعـة

  .والنشر، بريوت
ــورة  .٣٨٧ ــل يف س ــدبري والتنزي الت

  .السجدة
o الشيخ عبد احلميد حممود طهماز. 
o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق

مــن ، سلســلة م١٩٩٦ ،١: ط
 موضوعات سور القرآن الكـرمي 

  ).٣٥(برقم 
آن التربية اإلبداعيـة يف القـر   .٣٨٨

الكرمي وتطبيقاا يف مؤسسـات  
 . تصور مقترح: التعليم العايل

o منال إمساعيل عبد الباري كتيب. 
o  رسالة دكتوراه، من كلية التربية

وزارة / للبنات مبكـة املكرمـة   

شؤون تعلـيم  / التربية والتعليم 
 .قسم التربية وعلم النفس/ البنات

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
امللك فيصل للبحوث التابعة ملركز 

اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية
 . الثالث

تربية األبناء والبنات يف ضـوء   .٣٨٩
  .القرآن والسنة

o عبد الرمحن العك خالد. 
o ،هـ١٤١٨ دار املعرفة، بريوت-

  .م١٩٩٨
التربية االجتماعيـة يف القـرآن    .٣٩٠

الكرمي ودورهـا يف مكافحـة   
  .اجلرمية واالحنراف

o حممد خليل حممد حمسن. 
o كتوراه، من جامعـة أم  رسالة د

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
حسـن عبـد   : إشراف الدين،

: الرمحن احلسن، نوقشت بتاريخ
 .م١٩٩٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٩: ص
األطفال يف ضوء القـرآن   ةتربي .٣٩١

  .والسنة
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o حممـد   حممد، و بديوي يوسف
 .قاروط

o  ،هـ١٤٢١دار املكتيب، دمشق 
  .م٢٠٠١ -
  .تربية األوالد يف القرآن الكرمي .٣٩٢
o عبد الرمحن دودوركايل. 
o  رسالة دكتوراه من جامعة مرمرة

 معهد العلـوم االجتماعيـة،  / 
فخر الـدين عطـار،   : إشراف

 .م١٩٨٤: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٩: ص

التربيــة اجلماعيــة يف القــرآن  .٣٩٣
  .الكرمي

o معمر محودي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

درمــان اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٤: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٩: ص
التربية اخللقية املتضمنة يف سورة  .٣٩٤

  . النور
o سلمى مجيل أمحد النجار. 

o جامعـة أم   رسالة ماجستري، من
لتربية قسم ا/ كلية التربية/ القرى

: إشـراف  اإلسالمية واملقارنـة، 
: ، نوقشت بتاريخبشري حاج التوم

 .هـ١٤٠٦
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

  .تربية الطفل يف القرآن الكرمي .٣٩٥
o عبد الرمحن دودور كايل. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 جتماعية،معهد العلوم اال/ مرمرة
فخر الـدين عطـار،   : إشراف

 .م١٩٩١: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٩: ص

  .التربية العقلية يف القرآن الكرمي .٣٩٦
o هدى عبد الرحيم حممد قاسم. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

قسم التربية / كلية التربية/ القرى
قشـت  اإلسالمية واملقارنـة، نو 

 .هـ١٤٠٦: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  



 

   ٧٢ 

 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

التربية العقلية واجلسمية لألطفال  .٣٩٧
  . يف القرآن الكرمي والسنة النبوية

o آسيا عبد النيب دويكات. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

يوسـف   نصر: إشراف الريموك،
ــاريخ  ــت بت ــة، نوقش : مقابل

 .م٢٠٠٤
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٥٩: ص

التربية القيادية يف العهد النبوي  .٣٩٨
  .وأساليبها

o نعمان ناجي الطاهش. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــاريخ ــت بت ــرة، نوقش : اجلزي
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
لجيوسـي،  الدراسات القرآنية ل

  .١٥٩: ص
ألصـحابه يف   ����تربية الـنيب   .٣٩٩

  .الكتاب والسنة
o عبداهللا القرشي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

عبـد ايـد   : إشراف القرى،

ــاريخ  ــت بت ــود، نوقش : حمم
 .هـ١٤١٣

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٥٩: ص
تربية النفس اإلنسانية يف ظـل   .٤٠٠

  . القرآن الكرمي
o أمحد حممد حيىي املقري. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
حممد حممـد  : إشراف الشرعية،

: أبو زهـو، نوقشـت بتـاريخ   
 .هـ١٣٩٨

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل  .إلصدار الثالثا

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
 .١٦٠: للجيوسي، ص

  . التربية الوقائية يف اإلسالم .٤٠١
o معمر محودي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

: اإلسالمية، نوقشـت بتـاريخ  
 .م٢٠٠٠
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o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٠: ص
لقـرآن  الترغيب والترهيب يف ا .٤٠٢

  . الكرمي كأسلوب للدعوة
o حممد يوسف خالد. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

كلية معارف الـوحي  / اإلسالمية
فضل : إشراف والعلوم اإلنسانية،

الرمحن جينــوري، نوقشـت   
 .م١٩٩٢: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٠: ص
الترغيب والترهيب يف القـرآن   .٤٠٣

  .دراسة موضوعية: رميالك
o إميان بنت حممد الرجييب. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

عبـد الـرحيم   : إشراف البيت،
 .م٢٠٠٤: الزقة، نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

الترغيب والترهيب يف القـرآن   .٤٠٤
  . دراسة موضوعية :رميالك

o  إميان حممد بنت عامر. 
o جامعـة آل   رسالة ماجستري، من

عبـد الـرحيم   : إشراف ،البيت
 .م٢٠٠٤: نوقشت بتاريخ، الزقة

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

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
ات القرآنيـة  اجلامعية يف الدراس

ــي، ص ــه ، ١٦٠: للجيوس لعل
  .الكتاب املتقدم نفسه

 هالترف يف القرآن الكرمي وأثـر  .٤٠٥
  . يف الفكر والسلوك

o حممد عادل مصطفى. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة صدام

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٠: ص
ثره يف إفساد اتمعات الترف وأ .٤٠٦

  .واألمم يف ضوء القرآن الكرمي
o محد خليل مصطفى البدادأ. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية،
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أمحد عباس البـدوي،  : إشراف
 .م١٩٩٨: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٠: ص
الكرمي وعنـد   التزكية يف القرآن .٤٠٧

علماء الفكر التربوي اإلسالمي 
  . ودورها يف تعديل السلوك

o مجال يوسف أمحد نايفة. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

حيدر خـوجلي  : إشراف البيت،
 .م٢٠٠٠: حممد، نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٠: ص
  . التسبيح يف القرآن الكرمي .٤٠٨
o لطهر احلسن الفكي يوسف جار ا

 .اهللا
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

درمــان اإلســالمية، نوقشــت 
 .م٢٠٠١: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٠: ص
 والرد والسنة الكتاب يف التسبيح .٤٠٩

 .فيه اخلاطئة املناهج على

o كندو إسحاق حممد. 
o   رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة 

كليـة  / اإلسالمية باملدينة املنورة
قسـم  / وأصول الـدين  الدعوة

ــاريخ ــت بت ــدة، نوقش : العقي
 .هـ١٤١٨

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

  .اإلصدار الثالث
  .التشريع املايل يف القرآن الكرمي .٤١٠
o أمحد حممد زين ةسلم. 
o جامعة حممد  ، منرسالة دكتوراه

 الربـاط، / اآلداب كلية/ اخلامس
حممد الروكي، نوقشت : إشراف
 .م١٩٩٣: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

كشـاف   .والدراسات اإلسالمية
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  

 .١٦٠: القرآنية للجيوسي، ص
  . لنورالتشريع واهلداية يف سورة ا .٤١١
o حممود طهماز دعبد احلمي. 
o دمشــق، -، ســوريادار القلــم

  .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧
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التشريعات االجتماعية يف سورة  .٤١٢
  .النور

o سليمان صاحل بن عبداهللا اخلزي. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

كلية القرآن الكـرمي  / اإلسالمية
قسـم  / والدراسات اإلسـالمية 

عبـد القـادر   : إشراف التفسري،
: وقشت بتـاريخ شيبة احلمد، ن

 .هـ١٤٠٤
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية

  .الثالث
التشريعات االجتماعية يف ضوء  .٤١٣

  .سورة النور
o     عبد الكـرمي جحـيح طعمـة

 .احلديثي
o  رسالة ماجستري، من جامعة صدام

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٥: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  . والدراسات اإلسالمية
تشكيل الشخصـية اإلسـالمية    .٤١٤

املعاصرة مـن خـالل القـرآن    
  .الكرمي

o  علي حممد األغا. 
o بريوت،  -لبنان  ،مؤسسة الرسالة

  .م١٩٩٠ ،٢: ط
تصحيح مفاهيم يف ضوء القرآن  .٤١٥

 .الكرمي
o  خليل حممد عقدة. 
o  ،م٢٠٠١دار الفارايب، بريوت.  
التصور اإلسـالمي للعالقـات    .٤١٦

اإلنسانية يف اإلدارة من خـالل  
القرآن الكرمي والسنة النبويـة  
الشريفة يف ضوء الفكر اإلداري 

 . احلديث
o حممد قاسم رشيد. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

كلية اآلداب والعلـوم  / الريموك
ــانية، ــراف اإلنس ــزت : إش ع

: تــاريخالعزيــزي، نوقشــت ب
 .هـ١٤٠٤

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية
  . الثالث

تصوير القرآن الكرمي للمجتمع  .٤١٧
  . اجلاهلي

o عمر عبد الوهاب حممود. 
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o  رسالة ماجستري، من جامعة صدام
للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 

 .م١٩٩٧: بتاريخ
o  اجلامعيـة يف   كشاف الرسـائل

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦١: ص

تصــوير القــرآن لالحنرافــات  .٤١٨
البشرية يف اجلانب اإلهلي والرد 

  .عليها
o محد زغلول صادقأ. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
احلسيين أبـو فرحـة،   : إشراف

 .م١٩٨٢: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

القرآنية للجيوسـي،  الدراسات 
  . ١٦١: ص

  . تصوير القرآن جلوانب اجلهاد .٤١٩
o إبراهيم الدسوقي مخيس. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

قسم / كلية أصول الدين/ األزهر
: إشـراف  التفسري وعلوم القران،

حممد سيد طنطاوي، نوقشـت  
 .م١٩٧٤: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦١: ص
تعــدد الزوجــات يف القــرآن  .٤٢٠

  . الكرمي
o حممد عبداهللا موسى. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
أمحد السيد الكـومي،  : إشراف

 .م١٩٨١: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦١: ص

  . التفاضل يف القرآن الكرمي .٤٢١
o أماين حممد حسن عجميي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
حسب الرسول : إشراف الدين،

: العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦١: ص
تفسري آيـات دعـوة القـرآن     .٤٢٢

  . للكفار
o نعمان حممد صاحل. 
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o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
/ لكرمي والعلوم اإلسالميةالقرآن ا

كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   
 .م١٩٩٩: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ١٦١: ص
تفسري آيات السؤال واجلـواب   .٤٢٣

  . يف القرآن الكرمي ���� للنيب
o كامل حممود عبد املقصود عزب. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
أمحد السيد الكـومي،  : إشراف

 .م١٩٨٦: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦١: ص

تفسري آيات القرآن عن عالقـة   .٤٢٤
  . املالئكة باإلنسان

o     بيـدعبد العزيز بـن صـاحل الع
 .السلمي

o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة
/ كلية القرآن الكـرمي / اإلسالمية
حممـد  : إشـراف  سري،قسم التف

حممد سامل حميسـن، نوقشـت   
 .هـ١٤١٢: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦١: ص
التفسري التارخيي بني التصورات  .٤٢٥

  . الوضعية والتصور اإلسالمي
o غامن وبحممد أ. 
o     رسالة دكتـوراه، مـن كليـة

حممد احلبيـب  : إشراف اآلداب،
ـ   : اريخالتجكاين، نوقشـت بت

 .م١٩٩٠
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ١٦١: ص

  .التفسري التربوي للقرآن الكرمي .٤٢٦
o أنور الباز. 
o  ،م٢٠٠٧دار ابن حزم، بريوت.  
منهج علمـي  : التفسري التطبيقي .٤٢٧

 . لدراسة النص القرآين
o حسن بشري صديق. 
o   ،ــب ــودانية للكت ــدار الس ال

  .هـ١٤١٦، اخلرطوم-السودان
التفسـري  : تفسري سورة إبراهيم .٤٢٨

: املوضــوعي للقــرآن الكــرمي
  .القرآن يف مواجهة املادية

o حممد البهي. 



 

   ٧٨ 

 

o هـ ١٣٩٦، مكتبة وهبة، القاهرة
  .م١٩٧٦ -
تفسري سورة األحزاب من زاوية  .٤٢٩

  . بناء األسرة يف اإلسالم
o أركون جابان. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 معهد العلوم االجتماعية،/ ةمرمر
يعقــوب جيحــك، : إشــراف

 .م١٩٩٢: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦١: ص

التفسـري  : تفسري سورة احلجـر  .٤٣٠
: املوضــوعي للقــرآن الكــرمي

  .القرآن يف مواجهة املادية
o   حممد املصـري   هِـيت (الب- 

 ).ـ ه١٤٠٣
o  مكتبة دار غريب للطباعة والنشر

 -هـ ١٣٩٦، القاهرة ،والتوزيع
  . م١٩٧٦

دراسـة  : تفسري سورة الشعراء .٤٣١
  .حتليلية موضوعية

o موضي إبراهيم بن علي اهلويريين. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

كلية اآلداب / العامة لتعليم البنات
قسم الدراسات /للبنات بالرياض

علـي بـن   : إشراف اإلسالمية،
: سليمان العبيد، نوقشت بتاريخ

 .هـ١٤١٦
o رسائل اجلامعية قاعدة معلومات ال

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
  . للبحوث والدراسات اإلسالمية

دراسـة  : تفسري سورة الشعراء .٤٣٢
موضوعية ملواقف الرسـل مـع   

  . أقوامهم
o أزهري حسني حممد علي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
دم صديق، آحممد : إشراف الدين،

 .م١٩٩٩: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦١: ص

التفسـري  : تفسري سورة الشعراء .٤٣٣
: املوضــوعي للقــرآن الكــرمي

  .القرآن يف مواجهة املادية
o حممد البهي. 
o هـ١٣٩٦، مكتبة وهبة، القاهرة 

  .م١٩٧٦ -
تفسري سورة الطور ولنهاية سورة  .٤٣٤

  .الناس
o عبد احلميد حممود طهماز. 



 

   ٧٩ 

 

o دمشق،  م للطباعة والنشر،دار القل
  .م٢٠٠٠، ١: ط
دراسة حتليلية : تفسري سورة فاطر .٤٣٥

 .وموضوعية
o عبد الرمحن املطرودي. 
o الرياض، دار عامل الكتب.  
تفسري سورة النبأ وسورة امللـك   .٤٣٦

  .تفسرياً موضوعياً
o عدنان أمحد البحيصي. 
o موقع صيد الفوائد.  
التفسـري  : تفسري سورة هـود  .٤٣٧

 :املوضــوعي للقــرآن الكــرمي
  .القرآن يف مواجهة املادية

o حممد البهي. 
o هـ ١٣٩٦، مكتبة وهبة، القاهرة

  .م١٩٧٦ -
 :تفسري الطيـب مـن القـول    .٤٣٨

دراسات يف التفسري املوضـوعي  
  .للقرآن الكرمي

o رؤوف شليب. 
o القاهرة، دار األنصار.  
ــدة   .٤٣٩ ــنري يف العقي ــري امل التفس

  .والشريعة
o وهبة الزحيلي. د. 
o ،دمشـق، طبعـة    الفكر املعاصر

  .م٢٠٠٣ ،جديدة

  .التفسري املوضوعي .٤٤٠
o    أمحد بن عبد احلليم بـن عبـد

ابن تيمية، أبو العباس تقي  السالم
 -هـ ٦٦١(الدين شيخ اإلسالم 

 ).ـ ه٧٢٨
o صدر هذا التفسري عـن   ،مطبوع

دار االعتصــام بالقــاهرة عــام 
ــفحة ) ٣٤٨(يف ) م١٩٩٤( ص

ومل تـرد   ،منسوباً البن تيميـة 
بيانات أخرى عن الكتاب، وليس 

 .تيمية كتاب ذا العنوان البن
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

  ).موقع امع( ،الكرمي
 .التفسري املوضوعي .٤٤١
o حممد باقر الصدر. 
o دار اهلادي، بريوت.  
  . التفسري املوضوعي .٤٤٢
o منرية عبداهللا العبدان. 
o  رسالة ماجستري، من وزارة التربية

/ شؤون تعليم البنـات / والتعليم 
قسم / يدةكلية التربية للبنات برب

الدراسات اإلسالمية، نوقشـت  
 .هـ١٤٢٤: بتاريخ



 

   ٨٠ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

   .والدراسات اإلسالمية
التفسري املوضوعي بني النظريـة   .٤٤٣

دراسة نظرية وتطبيقية : والتطبيق
مرفقة بنماذج ولطائف التفسـري  

  .املوضوعي
o ديصالح عبد الفتاح اخلال. 
o عمـان  -، األردندار النفائس ،

  .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨
التأصـيل  : التفسري املوضـوعي  .٤٤٤

  .والتمثيل
o زيد عمر العيص. 
o  دار الفكر العريب، الريـاض، ط :

  .هـ١٤٢٦، ١
دراسة نظرية : التفسري املوضوعي .٤٤٥

  .وتطبيقية
o منصور كايف.د. 
o    ،دار اإلعالم للنشـر والتوزيـع

 . م٢٠٠٨
دراسـة  : التفسري املوضـوعي  .٤٤٦

  .يه نقديةتارخي
o حممد حممود حممد بين الدومي. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

فضل حسـن  : إشراف األردنية،

ــاريخ  ــت بت ــاس، نوقش : عب
 .م١٩٩٨

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٢: ص
التفسري املوضـوعي يف ظـالل    .٤٤٧

  .القرآن
o إبراهيم شقرة حممد. 
o نحسان عبد املنا: حتقيق ،ترمجة ،

، األردن، بيت األفكار الدوليـة 
  .م١٩٩٠

ــات  .٤٤٨ ــوعي آلي ــري املوض التفس
 . التوحيد يف القرآن الكرمي

o  عبد العزيز الدردير موسى. 
o  ــرآن ــة الق ــاهرة ،مكتب  ،الق

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠
التفسري املوضوعي آليات احلـج   .٤٤٩

 .يف القرآن الكرمي
o  عبد العزيز الدردير موسى. 
o  ــرآن ــة الق ــاهرة ،مكتب  ،الق

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠
التفسري املوضوعي آليات الزكاة  .٤٥٠

 .يف القرآن الكرمي
o عبد العزيز الدردير موسى. 
o  ــرآن ــة الق ــاهرة ،مكتب  ،الق

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠



 

   ٨١ 

 

التفسري املوضوعي آليات الصالة  .٤٥١
 .يف القرآن الكرمي

o  عبد العزيز الدردير موسى. 
o  ــرآن ــة الق ــاهرة ،مكتب  ،الق

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠
التفسري املوضوعي آليات الصوم  .٤٥٢

 . القرآن الكرمييف
o  عبد العزيز الدردير موسى. 
o  ــرآن ــة الق ــاهرة،  ،مكتب الق

 . م١٩٩٠-هـ١٤١٠
التفسري املوضوعي آليات املالئكة  .٤٥٣

 .يف القرآن الكرمي
o عبد العزيز الدردير موسى. 
o القـاهرة  ،دار الطباعة احملمدية، 

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
التفسري املوضـوعي لآليـات    .٤٥٤

القرآنية املتعلقة بالقدر ووجوب 
 . اإلميان به

o عبد العزيز الدردير موسى. 
o  القـاهرة  ،احملمدية ةلطباعادار، 

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٤
التفسري املوضـوعي لآليـات    .٤٥٥

ــب   ــة بالكت ــة املتعلق القرآني
 .السماوية

o  عبد العزيز الدردير موسى. 
o ـ ١٤١٤ ،القاهرة، املؤلف -هـ

 . م١٩٩٤

التفسري املوضـوعي لآليـات    .٤٥٦
القرآنية املتعلقة بـاليوم اآلخـر   

 .وجوب اإلميان بهو
o عبد العزيز الدردير موسى. 
o القـاهرة،  ، دار الطباعة احملمدية

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٤
التفسري املوضـوعي لآليـات    .٤٥٧

القرآنية املتعلقة بوجوب اإلميان 
 .األنبياء والرسلب
o عبد العزيز الدردير موسى. 
o ،ـ ١٤١٤القاهرة،  املؤلف -هـ

  . م١٩٩٤
تفسري موضوعي لآليات القرآنية  .٤٥٨

ام وذم التفــرق يف االعتصــ
  .واالختالف

o عل ناصر بن سلطان الكوييتشامل. 
o  رســالة ماجســتري يف اجلامعــة

اإلسالمية باملدينة النبوية، دليـل  
الرسائل اجلامعيـة يف اململكـة   

، ١٤٧ :، صالعربية السـعودية 
 . مطبوع

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  ).موقع امع(، الكرمي

ــات  .٤٥٩ ــوعي آلي ــري املوض التفس
  .ثاملواري

o يد املتويلرضا عبد ا. 



 

   ٨٢ 

 

o ــر ــازيق - مص ، ١: ، طالزق
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٥

التفسري املوضوعي آليات اليـوم   .٤٦٠
  . اآلخر يف القرآن الكرمي

o عبد احملسن بن زين. 
o   رسالة ماجستري، من كليـه دار

عبداهللا : إشراف القاهرة،/ العلوم
ــاريخ ــت بت ــحاتة، نوقش : ش

 .م١٩٩٧
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

ات القرآنية للجيوسـي،  الدراس
  .١٦٢: ص

التفســري املوضــوعي لســورة  .٤٦١
  .األنعام

o أمحد حممد الشرقاوي. 
o  ضمن موسوعة التفسري املوضوعي

  .جامعة الشارقة ،للقرآن الكرمي
التفســري املوضــوعي لســورة  .٤٦٢

  .إبراهيم
o كفاح عبد الرمحن الرملي. 
o  ،ــالمية ــة اإلس ــة اجلامع مكتب

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
  . رة سبأالتفسري املوضوعي لسو .٤٦٣
o حسن حمجوب محزة أمحد. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية 

 السـودان، / كلية القرآن الكرمي
 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٢: ص
التفســري املوضــوعي لســورة  .٤٦٤

  .القصص
o حممود عبد اخلالق خلة. 
o  اجلامعة اإلسالمية، غـزة مكتبة، 

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٣
  .تفسري موضوعي لسورة النحل .٤٦٥
o ةسعاد صاحل أبو شوش. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م١٩٩٩: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٢: ص

  .ضوعي لسورة النملالتفسري املو .٤٦٦
o حسن حممد البلبيسي. 
o م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤.  
التفسري املوضوعي لقضية العبد  .٤٦٧

  .يف القرآن
o  ندونيسياألعبد الواحد. 



 

   ٨٣ 

 

o ،يذ: إشـراف  رسالة ماجستري 
الكفل احلاج حممـد يوسـف،   

 .م٢٠٠٦: نوقشت بتاريخ
o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة

-www.quranاملعلومات القرآنيـة  

c.com.  

التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٦٨
  .الكرمي

o أمحد السيد الكومي. 
o القاهرةدار اهلدى ،.  
التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٦٩

  .الكرمي
o حكمت عبيد اخلفاجي. 
o  جامعـة   رسالة ماجستري، مـن

 .م١٩٩٢: نوقشت بتاريخ، بغداد
o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة

  .وسيالدراسات القرآنية للجي
التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٧٠

 .الكرمي
o عبد الرمحن عمرية. 
o م١٩٩٥القاهرة، ، دار االعتصام.  
التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٧١

  .تفسري جزء عم: الكرمي
o   حممد املصـري   هِـيت (الب- 

  ).ـه١٤٠٣

o  التفسـري  «عنوانه يف ذيل األعالم
 :، وفيه»املوضوعي للسور املكية

، !أنه أول تفسـري موضـوعي ؟  
ولعله يقصد من حيث العنـوان  

 .فحسب
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

  ).موقع امع( ،الكرمي
التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٧٢

  .تفسري سورة اإلسراء: الكرمي
o  حممد املصـري   هِـيت (الب- 

 ).ـه١٤٠٣
o ،م، ١٩٧٦ مكتبة وهبة، القاهرة

  . التفسري املوضوعي للقرآنسلسلة 
التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٧٣

  .األعراف ةتفسري سور: ميالكر
o   هِـيت ( حممد املصـري الب- 

 ).ـه١٤٠٣
o ــ ــ ةمكتب ــاهرة،وهب  ة، الق

  . م١٩٨٠-هـ١٤٠٠
التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٧٤

  .تفسري سورة األنبياء: الكرمي
o    هِـيت (حممد املصـري الب- 

  ). ه١٤٠٣
o  ــة ــة وهب ــاهرة، مكتب  ،الق

  .م١٩٧٧-هـ١٣٩٦



 

   ٨٤ 

 

التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٧٥
  .األنعام ةسور تفسري: الكرمي

o    هِـيت (حممد املصـري الب- 
  ).ـه١٤٠٣

o ــ ــ ةمكتب ــاهرة،وهب  ة، الق
  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٧٦
  . الروم ةتفسري سور: الكرمي

o    هِـيت (حممد املصـري الب- 
 ).ـه١٤٠٣

o ــ ــ ةمكتب ــاهرة،وهب  ة، الق
  . م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٧٧
  .اتالصاف ةتفسري سور: الكرمي

o    هِـيت (حممد املصـري الب- 
  ).ـه١٤٠٣

o ــ ــ ةمكتب ــاهرة،وهب  ة، الق
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٧٨
  .طه ةتفسري سور: الكرمي

o    هِـيت (حممد املصـري الب- 
  ).ـه١٤٠٣

o ــ ــ ةمكتب ــاهرة ،ةوهب  ،الق
   .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧

التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٧٩
  .العنكبوت ةتفسري سور: الكرمي

o  ـ  -ت (ري البهِـي  حممد املص
  ).ـه١٤٠٣

o ــ ــ ةمكتب ــاهرة،وهب  ة، الق
  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٨٠
  .القصص ةتفسري سور: الكرمي

o    هِـيت (حممد املصـري الب- 
  ).ـه١٤٠٣

o ــ ــ ةمكتب ــاهرة،وهب  ة، الق
  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٨١
 .تفسري سورة الفرقان: الكرمي

o    هِـيت (حممد املصـري الب- 
  ).ـه١٤٠٣

o ــ ــ ةمكتب ــاهرة ،ةوهب  ،الق
  .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧

التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٨٢
  . تفسري سورة املؤمنون: الكرمي

o    هِـيت (حممد املصـري الب– 
 ).ـه ١٤٠٣

o  ،ــة ــة وهب ــاهرة مكتب  ،الق
  .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦

التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٨٣
 :تفسري سـورة مـرمي  : الكرمي

  .القرآن يف مواجهة املادية



 

   ٨٥ 

 

o حممد ا   هِـيت (ملصـري الب- 
  ).ـه١٤٠٣

o ،م١٩٧٧ مكتبة وهبة، القاهرة.   
التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٨٤

  .النساء ةتفسري سور: الكرمي
o    هِـيت (حممد املصـري الب- 

  ).ـه١٤٠٣
o ــ ــ ةمكتب ــاهرة،وهب  ة، الق

  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠
التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٨٥

  .النمل ةتفسري سور: الكرمي
o    هِـيت (حممد املصـري الب- 

  ).ـه١٤٠٣
o ــ ــ ةمكتب ــاهرة،وهب  ة، الق

  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨
التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي  .٤٨٦

  .مع الفهارس ١/١٤
o مسيح عاطف الزين. 
o دار الكتاب . دار الكتاب املصري

 .اللبناين، بريوت
التفســري املوضــوعي للقــرآن  .٤٨٧

منهجه،  ،مفهومه، تطوره: الكرمي
  .منوذج منه

o أمحد عبادي. 
o معة حممد رسالة دكتوراه، من جا

: إشراف كلية اآلداب،/ اخلامس

الشاهد البوشـيخي، نوقشـت   
 .م١٩٩٢: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  . ١٦٢: ص
التفسري املوضـوعي للقصـص    .٤٨٨

القرآين علـى ضـوء الوحـدة    
  .املوضوعية للسورة

o مليكة نايت لشقر. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة حممد

قسـم  / يـة اآلداب كل/ اخلامس
 ،الربـاط  الدراسات اإلسالمية،

أمحد أبو زيد سـجلت  : إشراف
 .م١٩٩٥: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

نشــأته : التفســري املوضــوعي .٤٨٩
  . وأنواعه، رواده ومناهجه

o بلقامسي مصطفى. 
o  دكتوراه، من جامعة األمري رسالة

 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  
أمحد رمحاين، نوقشـت  : إشراف
 .م١٩٩٥: بتاريخ



 

   ٨٦ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٢: ص
التفسري املوضوعي مناذج رائـدة   .٤٩٠

  .يف ضوء القرآن الكرمي
o حممد السيد عوض.د. 
o  دار الفكر العريب، الريـاض، ط :

ــد، . م٢٠٠٤، ١ ــة الرش مكتب
  .هـ١٤٢٨، ٣: الرياض، ط

التفسري املوضـوعي والتفسـري    .٤٩١
 -التجزيئي يف القـرآن الكـرمي  

 السنن التارخيية يف القرآن الكرمي
عناصر اتمـع يف القـرآن    -

  .الكرمي
o حممد باقر الصدر. 
o  ــات ــارف للمطبوع  ،دار التع

   .بريوت
التفسري املوضـوعي والفلسـفة    .٤٩٢

 .االجتماعية
o ر الصدرحممد باق. 
o الدار العاملية، بريوت.  
التفسري املوضـوعي ومنهجيـة    .٤٩٣

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

  .م٢٠٠٧

  .التفسري والتأويل يف القرآن .٤٩٤
o صالح عبد الفتاح اخلالدي. د. 
o ــائس ، ١: األردن، ط ،دار النف

  . م١٩٩٧
: التفكر يف الكتـاب والسـنة   .٤٩٥

  . ائقهعو -جماالته -ضوابطه
o  لغامدياخالد علي عبدان. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
قسم الكتـاب والسـنة،   / الدين

 .هـ١٤١٧: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٢: ص

  .التقوى يف القرآن الكرمي .٤٩٦
o  عفاف عبد اللطيف العوض خري

 .اهللا
o جستري، من جامعـة أم  رسالة ما

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
سر اخلتم سعيد : إشراف الدين،

 .م١٩٩٤: حممد، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٢: ص

 .التقوى يف القرآن الكرمي .٤٩٧
o حممد كامل حسن احملامي. 



 

   ٨٧ 

 

o املكتـب  ، حسن متـيم  :راجعه
والتوزيع،  العاملي للطباعة والنشر

ضمن سلسلة  م،١٩٩٩، بريوت
  .املوسوعة القرآنية

دراسة : التقوى يف القرآن الكرمي .٤٩٨
  .يف التفسري املوضوعي

o حممد إبراهيم الدبيسي. 
o    دار احملدثني للبحـث العلمـي

، ١: ، طالقاهر ،والترمجة والنشر
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

o علميـة،  دار احملدثني للتحقيقات ال
م ، بـرق سلسلة الرسائل اجلامعة

)٦.(  
دراسة : التقوى يف القرآن الكرمي .٤٩٩

 .موضوعية
o عبداهللا بن ناصر النويصر. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

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

 .هـ١٤٠٨
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

عن مركز امللك فيصـل  الصادرة 
 .للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف   

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
   .١٦٢: ص

تقــومي عثــرات الصــاحلني يف  .٥٠٠
  .دراسة موضوعية: القرآن

o خلود عبداهللا اجلماز. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

كلية التربية / العامة لتعليم البنات
م الدراسات قس/ للبنات بالرياض

توفيق بـن  : إشراف اإلسالمية،
: حممد علوان، نوقشت بتـاريخ 

 .هـ١٤٢٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل . اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .١٦٢: للجيوسي، ص
  .إلسالمالتكافل االجتماعي يف ا .٥٠١
o     امحد عز الـدين أمحـد عبـد

 .الوهاب
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــاريخ ــت بت ــرة، نوقش : اجلزي
 .م٢٠٠٠



 

   ٨٨ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٣: ص
التكافل االجتمـاعي والقـرآن    .٥٠٢

  .الكرمي
o نس مجيل طبارةأ. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

حممـد حممـد   : إشراف القرى،
: سماحي، نوقشـت بتـاريخ  ال

 .هـ١٣٩٧
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٣: ص

التكرار املوضوعي يف القـرآن   .٥٠٣
  . حتليل ومقارنة: الكرمي

o اخلبري الطيب األمني. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م٢٠٠٠: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٣: ص

اإلسالمية يف ضوء  ةمالتمكني لأل .٥٠٤
  . القرآن الكرمي

o حممد السيد حممد يوسف. 

o  دار الســالم للطباعــة والنشــر
القـاهرة،    والتوزيع والترمجـة، 

رسالة م، وهو يف األصل ١٩٩٧
ماجستري، من جامعـة األزهـر،   

 .هـ١٤١٦: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٣: ص

دراسة : التمين يف القرآن الكرمي .٥٠٥
  .موضوعية

o مرمي بنت حممد الشلوي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة امللك

قسم الثقافة / كلية التربية/ سعود
إدريس حامد : إشراف اإلسالمية،

ــاريخ  ــت بت ــد، نوقش : حمم
 .هـ١٤٢٦

o مات الرسائل اجلامعية قاعدة معلو
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
 . اإلصدار الثالث

التنظيم يف ضوء القرآن الكـرمي   .٥٠٦
 .والسنة النبوية

o    يوسف بن مصـطفى حسـني
 .مشعل

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
القرآن الكرمي والعلوم اإلسـالمية  



 

   ٨٩ 

 

 ،السـودان / كلية القرآن الكرمي/
خمتار عثمان صديق، . د: إشراف

 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ
o  ــة يف ــائل اجلامعي ــل الرس دلي

جملة احلكمة  ،اجلامعات السودانية
  .٥٦٥: ص ،)٣٠(العدد 

تنظيم اتمع اإلسـالمي مـن    .٥٠٧
  .خالل سورة النساء

o  صـاحل عبـد احلفـيظ     ةفتوح
 .األندونيسي

o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم
الـدعوة وأصـول    كلية/ القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،   /الدين

عبد الوهـاب فايـد،   : إشراف
 .هـ١٤٠٩: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

كشـاف   .والدراسات اإلسالمية
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  

 .١٦٣: القرآنية للجيوسي، ص
التــوازن الطبقــي يف القــرآن  .٥٠٨

  .الكرمي
o مان علي عثمانعبد الكرمي عث. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

احلرب يوسف : إشراف اخلرطوم،

: نور الدامي، نوقشـت بتـاريخ  
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٣: ص
أصـوهلا وخصائصـها   : التوبة .٥٠٩

: وآثارها يف ضوء القرآن الكرمي
  . ةدراسة موضوعي

o  مروان أمحد محدان. 
o توراه، من جامعـة أم  رسالة دك

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
قسم الكتـاب والسـنة،   / الدين

 .هـ١٤١٤: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
. للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف   
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 .١٦٣: ص
  . آن الكرميالتوبة يف ضوء القر .٥١٠
o آمال صاحل سامل نصري. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

/ كلية التربية/ العامة لتعليم البنات
 قسم الدراسـات اإلسـالمية،  

السيد حممد علي منـر،  : إشراف
 .هـ١٤١٠: نوقشت بتاريخ



 

   ٩٠ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٣: ص
   .التوبة يف ضوء الكتاب والسنة .٥١١
o    كفاية عبد الـرمحن نعمـة اهللا

 .الكندري
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

أبـو سـريع   : إشراف الكويت،
: حممد أبو سريع، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٩٩
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٣: ص

  . التوبة يف القرآن الكرمي .٥١٢
o قاسم بشرى محيدان. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ الكرمي والعلوم اإلسالمية القرآن
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م١٩٩٥: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٣: ص

  .التوبة يف القرآن الكرمي .٥١٣
o يد بن قريعبد ا. 

o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري
 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  

دة، حممد حم، مسان نصر: إشراف
 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٣: ص
يف القـرآن   واالسـتغفار التوبة  .٥١٤

  . موضوعية دراسة. الكرمي
o اء الدين حممد فاتح عقيل. 
o  اإلمام رسالة ماجستري، من جامعة

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
 قسـم القـرآن  / أصول الـدين 

عبداهللا حممـد  : شرافإ وعلومه،
ــلقيين ــاريخس ــت بت : ، نوقش

هـ، يوجد منها نسـخة  ١٤١٢
 .حمفوظة يف مركز امللك فيصل

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

 .اإلصدار الثالث
 .التوحيد يف القرآن .٥١٥
o  آية اهللا جوادي إملي. 
o دار الصفوة، بريوت.  
  .يف سورة مرمي وحيد والتنزيهالت .٥١٦



 

   ٩١ 

 

o عبد احلميد حممود طهماز. 
o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق

، م١٩٩٠-هـ  ١٤١٠، ١: ط
من موضـوعات سـور   سلسلة 

  ).١٠(برقم  القرآن الكرمي
ضوء القرآن يف التوحيد والشرك  .٥١٧

  .الكرمي
o طه حامد الدليمي. 
o م٢٠٠٧، ١: دون ناشر، ط. 
يف ســورة  التوحيــد والشــكر .٥١٨

  .لالنح
o عبد احلميد حممود طهماز. 
o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق

مــن م، سلســلة ١٩٩٦، ١: ط
 موضوعات سور القرآن الكـرمي 

  ).١٦(برقم 
التوحيد والنبـوة والقـرآن يف    .٥١٩

  .حوار املسيحية واإلسالم
o  هانس كونغ وجوزف فان اس. 
o السيد حممد . د :تعريب ودراسة

ــة  ،الشــاهد املؤسســة اجلامعي
  .جمد، بريوت، للدراسات

التوراة واإلجنيـل والقـرآن يف    .٥٢٠
  .سورة آل عمران

o عبد احلميد حممود طهماز. 

o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق
، م١٩٩٠-هـ  ١٤١٠، ١: ط

من موضـوعات سـور   سلسلة 
  ).٩(برقم  القرآن الكرمي

التوكل علـى اهللا يف القـرآن    .٥٢١
   .دراسة موضوعية: الكرمي

o معتوقة حممد حسن احلساين. 
o سالة ماجستري، من جامعـة أم  ر

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
قسم الكتـاب والسـنة،   / الدين

 .هـ١٤٢٢: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث
الثبات ووسائله يف ضوء القرآن  .٥٢٢

 .الكرمي
o إمساعيل نبيل بن حممد آل.د. 
o  ،م٢٠٠٢دار ابن حزم، بريوت.  
مثرات اجلمع بني اإلميان والعمل  .٥٢٣

  .الصاحل يف القرآن الكرمي
o بتول مرزوق الفاضل. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،



 

   ٩٢ 

 

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش : الق
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
ات القرآنية للجيوسـي،  الدراس

  .١٦٤: ص
  .الثناء والدعاء، اإلسالم هللا تعاىل .٥٢٤
o عبد احلميد حممود طهماز. 
o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق

 .م٢٠٠٣، ١: ط
الثواب والعقـاب يف القـرآن    .٥٢٥

 .الكرمي
o فؤاد حسني مزنر. 
o الشركة العاملية للكتاب، بريوت.  
  .الثورة يف القرآن الكرمي .٥٢٦
o حامد احلضريي حممد. 
o ،هـ١٤١٠القاهرة،  دار البيان-

  .م١٩٩٠
اجلانب التربوي يف سورة يوسف  .٥٢٧

  . عليه السالم
o حممد أمحد مصلح الوعيل. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م١٩٩٩: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٤: ص
  .اجلبال يف القرآن الكرمي .٥٢٨
o السين حسن النجومي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كليه أصـول   /درمان اإلسالمية
دم صديق، آحممد : إشراف الدين،

 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٤: ص

دراسة : اجلبال يف القرآن الكرمي .٥٢٩
  .ةحتليلية موضوعي

o حمسن علي حسني طه. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

قسـم  / كلية دار العلوم/ القاهرة
حممد : إشراف الشريعة اإلسالمية،

إبــراهيم الشــريف، نوقشــت 
 .م١٩٩٢: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٤: ص
اجلديد يف الغذاء الشـايف مـن    .٥٣٠

 .القرآن
o موسى اخلطيب. 



 

   ٩٣ 

 

o م١٩٩٧القدسي، سوريا،  مكتبة.  
اجلراد بني القرآن الكرمي والعلم  .٥٣١

 .احلديث
o كارم السيد غنيم. د. 
o دار الصحوة، القاهرة.  
 اجلدلية التارخيية يف القرآن الكرمي .٥٣٢
o عيسى حليلح. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة األمري

/ عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  
 قسم اللغة والدراسات القرآنيـة، 

، اهللا بوخلخالعبد .د.أ: إشراف
 .الرسالة موقع ملتقى التفسري

o موقع موسوعة ويكبيديا احلرة. 
جرمية االعتداء علـى الـنفس    .٥٣٣

  .واملال يف ضوء الكتاب والسنة
o عبد احلميد عمر األمني. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

الشريعة والدراسات  كلية/ القرى
الدراسات العليا  قسم/ اإلسالمية

عبـد  حممـد  : إشراف ،الشرعية
: نعم القيعي، نوقشت بتـاريخ امل

  .هـ١٤٠٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
كشـاف   .والدراسات اإلسالمية

الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  
 .١٦٤: القرآنية للجيوسي، ص

جرمية الزنا وأثرها على اتمـع   .٥٣٤
ــرآن  وعالجهــا يف ضــوء الق

  .والسنة
o د سليمانمصطفى حمم. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
جماهد حممد هريـدي،  : إشراف

 .م١٩٨١: نوقشت بتاريخ
o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٤: ص

جزاء اإلميان والكفر يف ضـوء   .٥٣٥
  .القرآن الكرمي

o    حسني درويش مطـر مـدعث
 .الشمري

o  عـة  رسالة ماجستري، مـن جام
ــت ــريعة  / الكوي ــة الش كلي

: إشراف والدراسات اإلسالمية،
علي حسن رضـوان، نوقشـت   

 .م١٩٩٩: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٤: ص



 

   ٩٤ 

 

اجلــزاء الــدنيوي يف القــرآن  .٥٣٦
  .الكرمي

o حممد عزات حممد السيد. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة القرآن

كليـة  / يةالكرمي والعلوم اإلسالم
أمحـد  : إشراف القرآن الكرمي،

: عباس البدوي، نوقشت بتاريخ
 .م١٩٩٥

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٤: ص
اجلــزاء الــدنيوي يف القــرآن  .٥٣٧

   .دراسة موضوعية: الكرمي
o عبداهللا حممد طلب اجليوسي. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

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

 .م١٩٩٤
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل . اإلصدار الثالث
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

  .١٦٤: للجيوسي، ص
: جزاء العمل يف القرآن الكـرمي  .٥٣٨

  . دراسة موضوعية

o  سعيد بـن خلفـان   عبداهللا بن
 .املعمري

o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل
عبد الرحيم أمحد : إشراف البيت،

 .م١٩٩٩: الزقة، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  . ١٦٤: ص

ن بني التأويل واإلثبـات  واملفسر .٥٣٩
  .يف آيات الصفات

o حممد بن عبد الرمحن مغراوي. 
o ،مـن اجلامعـة    رسالة ماجستري

كلية الدعوة وأصول / اإلسالمية
أبو : إشراف قسم العقيدة،/ الدين

بكر جابر اجلزائـري، نوقشـت   
 .هـ١٤٠٣: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٤: ص
 .اجلن يف القرآن والسنة .٥٤٠
o  ويل زار بن شاه الدين. 
o دار البشائر اإلسالمية، بريوت.  
دراسة يف البناء : يف القرآناجلنة  .٥٤١

  .اللغوي واألسلوب البالغي
o خليل عبد القادر قطناين. 



 

   ٩٥ 

 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
عبـد  : إشراف النجاح الوطنية،

: الرءوف جرب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٥: ص
  .القرآن الكرمي اجلنة يف .٥٤٢
o ن احملاميحممد كامل حس. 
o املكتـب  حسن متـيم،   :راجعه

العاملي للطباعة والنشر، بريوت، 
ــوعة  ١٩٨٨ ــمن املوس م، ض
  . القرآنية

اجلنة يف القرآن الكرمي دراسـة   .٥٤٣
  .مجالية

o ابتسام السيد عبد الكرمي املدين. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ابن رشـد،   /كلية التربية/ بغداد
 .م١٩٩٧: نوقشت بتاريخ

o لرسائل اجلامعية قاعدة معلومات ا
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

  .الثالث
اجلنة وأهلها من خالل القـرآن   .٥٤٤

  . الكرمي

o    سليمان حسن سـليمان عبـد
 .الرمحن

o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة
فضل حسـن  : إشراف األردنية،

ــاريخ  ــت بت ــاس، نوقش : عب
 .م١٩٨٨

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
لدراسات القرآنية للجيوسـي،  ا

  .١٦٥: ص
اجلهاد يف سبيل اهللا يف القـرآن   .٥٤٥

 .واحلديث
o  حممد عزة دروزة. 
o  ،الفالح للنشر والتوزيع، بريوت

ــدار اليق. م١٩٩٠ ــةظ  ة العربي
ـ ١٣٩٥للنشر والتوزيع،  -هـ

  .م١٩٧٥
  .اجلهاد يف القرآن .٥٤٦
o     ذيب بن مصـري بـن ناصـر

 .القحطاين
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
عبد العظـيم  : إشراف الشرعية،

: الغباشــي، نوقشــت بتــاريخ
 .هـ١٣٩٨



 

   ٩٦ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

  . اجلهاد يف القرآن الكرمي .٥٤٧
o طيبعبد العزيز اخل. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 معهد العلوم االجتماعية،/ مرمرة 
صدر الدين كومـوش،  : إشراف

 .م١٩٩١: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٥: ص

  .اجلهاد يف القرآن الكرمي .٥٤٨
o حامد حممد علي خريشة. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

قسم / دينكلية أصول ال/ األزهر
: إشراف التفسري وعلوم القرآن،

الشرباصي احلسانني، نوقشـت  
 .م١٩٧٢: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٥: ص
 .السنة اجلهاد يف ضوء الكتاب و .٥٤٩
o عزيز الغفار عبد. 

o  الـدويل  لإلعـالم  احلقيقةدار ،
  . هـ١٤٠٩ القاهرة،

اجلهاد كمـا تعرضـه سـورة     .٥٥٠
  .نفالاأل

o حممد احلاج ساين فطاين. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

عبـد الغفـار   : إشراف وعلومه،
ــاريخ  ــت بت ــز، نوقش : عزي

 .هـ١٤٠١
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٥: ص

اجلوانب االجتماعية يف سـورة   .٥٥١
  .ساءالن

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

كلية أصـول الـدين،   / األزهر
ــاريخ  ــت بت  ،١٩٨٠: نوقش

 .حممد السيد الكومي: إشراف
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  . والدراسات اإلسالمية



 

   ٩٧ 

 

اجلوانب اإلعالميـة للقصـص    .٥٥٢
ـ  : القرآين ر دراسة ميدانيـة ألث

  . القصص القرآين على اجلماهري
o خليفة حسني العسال. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
عمارة جنيـب حممـد،   : إشراف

 .م١٩٨٤: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٥: ص

اجلوانــب التربويــة يف آيــات  .٥٥٣
  .القصاص

o اهلزامية سحر عبد الكرمي حممد. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــوك ــات  /الريم ــم الدراس قس
ــالمية، ــراف اإلس ــد : إش حمم

عبـد   ،ماجد اجلـالد  ،حجازي
: ايد حممود، نوقشت بتـاريخ 

هـ، يوجد منها نسـخة  ١٤٢٤
 .حمفوظة يف مركز امللك فيصل

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،اإلسالمية للبحوث والدراسات
  . اإلصدار الثالث

جوانب الفكر والتفكر يف القرآن  .٥٥٤
  .الكرمي

o حممود حممد عواد الـهيشان. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

حممد أمحـد  : إشراف الريموك،
ملكاوي، وشادية التل، نوقشت 

 .م١٩٩٦: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٥: ص

لقرآن من خالل أهم احلجاج يف ا .٥٥٥
 . خصائصه األسلوبية

o عبداهللا صولة. 
o م، ٢٠٠٢، تونس /جامعة منوبة

ضمن سلسلة لسـانيات رقـم   
أصل الكتاب رسـالة   و ،)١٣(

  . هدكتورا
  .احلاكمية يف القرآن الكرمي .٥٥٦
o مالس حممد أمني. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
بد أمحد حممد ع: إشراف الدين،

: الرمحن الوراق، نوقشت بتاريخ
 .م٢٠٠٠



 

   ٩٨ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٥: ص
  .احلب يف القرآن .٥٥٧
o حممود بن الشريف. 
o دار مكتبة اهلالل، بريوت.  
: احلب والبغض يف القرآن الكرمي .٥٥٨

  . دراسة موضوعية
o مها يوسف اجلار اهللا. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــت ــريعة  / الكوي ــة الش كلي
: إشراف والدراسات اإلسالمية،

: عبد العزيز صقر، نوقشت بتاريخ
 .م١٩٩٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٥: ص
حجاب املرأة املسلمة يف ضـوء   .٥٥٩

   .الكتاب والسنة
o مكية نواب يف مريزا. 
o  جامعـة أم  رسالة ماجستري، من

ت الشريعة والدراساكلية / القرى
الدراسات العليا  قسم/ اإلسالمية

: ، نوقشــت بتــاريخالشــرعية
 .هـ١٤٠٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  . والدراسات اإلسالمية
احلجاب وعمل املرأة يف ضـوء   .٥٦٠

  . القرآن الكرمي
o حممد حممد زنايت. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
احلسيين أبـو فرحـة،   : إشراف

 .م١٩٨٠: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٥: ص

احلج والعمرة يف ضوء الكتـاب   .٥٦١
  .والسنة

o  حممد أبو شهبة حممد. 
o أمحـد مصـطفى   : حتقيق :ترمجة

القـاهرة،  السنة، مكتبة فضلية، 
  .م٢٠٠٦

  .حديث القرآن عن التوراة .٥٦٢
o  الفتـاح دحبـور    صالح عبـد

 .اخلالدي
o دار العلــوم للنشــر والتوزيــع، 

  .م٢٠٠٤، ١: ، طعمان
  .حديث القرآن عن الشهداء .٥٦٣



 

   ٩٩ 

 

o عبد السالم حممود ىمصطف. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
علـي حممـد نصـر،    : إشراف

 .م١٩٨١: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

سـي،  الدراسات القرآنية للجيو
  .١٦٦: ص

حـد  أُحديث القرآن عن بدر و .٥٦٤
وصلح احلديبية وفتح مكة وحنني 

  .وتبوك
o حممد بن بكر بن إبراهيم عابد. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

/ كلية القرآن الكـرمي / اإلسالمية
عبد العزيز : إشراف قسم التفسري،

: بن عبد الفتاح، نوقشت بتاريخ
 .هـ١٤٠٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
اسات القرآنية للجيوسـي،  الدر
  .١٦٦: ص

ن عن غزوات بـين  آحديث القر .٥٦٥
ــين   ــزاب وب ــري واألح النض

  .املصطلق
o حممد بن بكر بن إبراهيم عابد. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

/ كلية القرآن الكـرمي / اإلسالمية

حممد سيد : إشراف قسم التفسري،
: عطية طنطاوي، نوقشت بتاريخ

 .هـ١٤٠٤
o   ـ ة يف كشاف الرسـائل اجلامعي

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٦: ص

احلــدود والــدماء يف القــرآن  .٥٦٦
   .والسنة وتطبيقاا املعاصرة

o عبد السالم الفرياين الصادق. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة حممد

قسـم  / كلية اآلداب / اخلامس
 ،الدراسات اإلسالمية، الربـاط 

 .فاروق محادة: إشراف
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  . والدراسات اإلسالمية

ــور  .٥٦٧ ــاد يف التص ــة االعتق حري
  . القرآين

o مازلينا بنت إبراهيم. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

كلية معارف الـوحي  / اإلسالمية
عبد : إشراف والعلوم اإلنسانية،

: القهار العاين، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٨



 

   ١٠٠ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
دراسات القرآنية للجيوسـي،  ال

  .١٦٦: ص
  .حرية االعتقاد يف القرآن الكرمي .٥٦٨
o عبد الرمحن حللي. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / الزيتونية
عبـد القـادر قحـة،    : إشراف

 .هـ١٤١٨: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٦: ص

دراسة : ن الكرمياحلرية يف القرآ .٥٦٩
  . ةموضوعي

o  حلارثياراشد علي عبداهللا. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

ــت، ــراف البي ــيب : إش حس
: السامرائي، نوقشـت بتـاريخ  

 .م١٩٩٩
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
الدراسات القرآنيـة   اجلامعية يف

   .١٦٦: للجيوسي، ص

  .حزب اهللا يف القرآن  .٥٧٠
o بالل نعيم. 
o  ،م٢٠٠٢دار البالغة، بريوت .  
حسن الظن باهللا يف ضوء الكتاب  .٥٧١

  . والسنة
o فتحية مصطفى حسن خليل. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م١٩٩٩: بتاريخ
o شاف الرسـائل اجلامعيـة يف   ك

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٦: ص

  .احلضارة يف القرآن الكرمي .٥٧٢
o حممد كامل حسن احملامي. 
o املكتـب  حسن متـيم،   :راجعه

، والتوزيع العاملي للطباعة والنشر
م، ضــمن ١٩٩٢بــريوت، 

 . املوسوعة القرآنية
حضارات ورد ذكرها يف القرآن  .٥٧٣

  .والسنة النبوية
o  عبــد اللطيــف عبــد احلكــم

 .الصعيدي
o  مصـر  ،الدار العربية للكتـاب- 

  . م١٩٩٦ ،القاهرة



 

   ١٠١ 

 

حفظ العرض من خالل القرآن  .٥٧٤
  .الكرمي

o صونيا وافق. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة األمري

 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  
أمحد رمحاين، نوقشـت  : إشراف
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
يوسـي،  الدراسات القرآنية للج

  .١٦٦: ص
  .احلق يف القرآن الكرمي .٥٧٥
o نذير محدان. 
o دار املأمون للتراث، دمشق، ط :

  .م١٩٩٢، ١
احلق واخللق والفرق يف القـرآن   .٥٧٦

  .الكرمي
o طالل غزال. 
o    ،دار الكتب العلميـة، بـريوت

  .م١٩٩٩
 .حقائق تارخيية من القرآن الكرمي .٥٧٧
o    ــور ــراس نـ ــع فـ مجـ

 .]وآخرون...[احلق
o ســوريا  ،دار وحــي القلــم- 

  .م٢٠٠٦ ،٢: مشق، طد
  .حقائق العلم يف القرآن والسنة .٥٧٨
o غازي عناية. د. 

o دار الكتب العلمية، بريوت.  
احلقائق املشتركة بني رسل اهللا يف  .٥٧٩

  . القرآن الكرمي
o السيد أمحد سويلم علي. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

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

 .م١٩٨١: نوقشت بتاريخ
o اف الرسـائل اجلامعيـة يف   كش

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٦: ص

باء واألبناء يف القرآن حقوق اآل .٥٨٠
  .الكرمي

o علي أمحد فراج علي. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
علـي حممـد نصـر،    : إشراف

 .م١٩٨٢: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

ـ  ي، الدراسات القرآنية للجيوس
  .١٦٦: ص

  .حقوق اإلنسان يف سورة النساء .٥٨١
o عبد احلميد حممود طهماز. 
o  ،سوريا دار القلم للطباعة والنشر

ــق، ط–  –م ١٩٩٣، ١: دمش
ـــ١٤١٤ ــلة ه ــن ، سلس م



 

   ١٠٢ 

 

 موضوعات سور القرآن الكـرمي 
  ).٤(برقم 

  .حقوق اإلنسان يف القرآن  .٥٨٢
o مرتضى سيد عمروف. د. 
o  ،مؤسسة املفردات للنشر والتوزيع

هــ،  ١٤٢٧، ١ :الرياض، ط
  .مترجم من اللغة الروسية

حقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي  .٥٨٣
  .ودورها يف التنشئة االجتماعية

o وليد رفيق حممد العياصرة. د. 
o  األردن، ط ،دار احلامد للنشـر :

  .م٢٠٠٨، ١
احلقوق الزوجية يف ضوء الكتاب  .٥٨٤

  .والسنة
o ابن حامد الرفاعي. 
o  للتحقيق  اإلسالميةمكتبة التوعية

  .١: والبحث العلمي، ط والنشر
  .حقوق املرأة يف القرآن الكرمي .٥٨٥
o     عبد املنعم سـيد حسـن عبـد

 .الشفيع
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
أمحد السيد الكـومي،  : إشراف

 .م١٩٧٤: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٦: ص
مة يف القـرآن  حقوق املرأة املسل .٥٨٦

 .والسنة
o  حممد فرجية. 
o املكتب اإلسالمي، بريوت.  
حقوق املرأة وواجباا يف ضـوء   .٥٨٧

  .الكتاب والسنة
o  فاطمة عمر نصيف. 
o  جامعـة أم  رسالة دكتوراه، من

الشريعة والدراسات كلية / القرى
الدراسات العليا  قسم/ اإلسالمية

: ، نوقشــت بتــاريخالشــرعية
 .هـ١٤٠٢

o ائل اجلامعية قاعدة معلومات الرس
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  . والدراسات اإلسالمية
احلقوق املشتركة بني الوالـدين   .٥٨٨

  .واألوالد يف القرآن الكرمي
o محد حسني علي ساملأ. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
سر اخلتم سعيد : إشراف الدين،

 .م١٩٩٤: حممد، نوقشت بتاريخ



 

   ١٠٣ 

 

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٧: ص
حقوق النيب صلى اهللا عليه وسلم  .٥٨٩

متـه يف ضـوء الكتـاب    على أُ
   .والسنة

o حممد بن خليفة بن علي التميمي. 
o   اجلامعـة  رسالة دكتوراه، مـن

الدعوة وأصول كلية / اإلسالمية
، نوقشـت  العقيدةقسم / الدين

: إشـراف  ،هـ١٤١٠: بتاريخ
 .د بن حممد األنصاريمحا

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
والدراسات اإلسالمية، وقد طبع 

 أضواءمكتبه  ،الرياضالكتاب يف 
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،السلف

حقوق النساء املالية يف القـرآن   .٥٩٠
  .الكرمي

o صاحل بن يوسف حسن كاتب. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

/ كلية القرآن الكـرمي / ميةاإلسال
عبد العزيز : إشراف قسم التفسري،

: بن حممد عثمان، نوقشت بتاريخ
 .هـ١٤١٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٧: ص
احلقوق والسياسـة يف القـرآن    .٥٩١

 .الكرمي
o البزدي. 
o   ،ــات ــارف للمطبوع دار التع

  .بريوت
حقوق اليتامى كما جـاءت يف   .٥٩٢

   .لنساءسورة ا
o   بن عبـداهللا   إبراهيمسليمان بن

 .الالحم
o    ،دار العاصمة للتوزيـع والنشـر

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الرياض، 
احلقيقة القرآنية يف أصل النـوع   .٥٩٣

  .البشري
o حممد سعيد الناصري. 
o   ــات ــوم الدراس ــالة دبل رس

 مـن كليـة اآلداب،   ،اإلسالمية
حممد بلبشري، نوقشـت  : إشراف
 .م١٩٨٩: بتاريخ

o   اجلامعيـة يف  كشاف الرسـائل
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٧: ص
  . حقيقة املعرفة يف القرآن الكرمي .٥٩٤
o طارق موسى حممد سليمان. 



 

   ١٠٤ 

 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
كلية التربية، نوقشـت  / املنوفية
 .م١٩٩٢: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٧: ص
ـ احلكم التكليفي والتطبيق  .٥٩٥  هعلي

من سوريت البقـرة والنسـاء يف   
املاليـة والوصـايا    -املعامالت
  . واملواريث

o محود صاحل قاسم سعيد. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات / القرى
 قسم أصول الفقـه، / اإلسالمية
حســني اجلبــوري، : إشــراف

 .هـ١٤١٧: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

قرآنية للجيوسـي،  الدراسات ال
  .١٦٧: ص

فصل من علـوم  : حكم القرآن .٥٩٦
ــرآن ــري : الق ــث يف التفس حب
  .املوضوعي

o حممد خري رمضان يوسف. 
o    دار ابن حزم للطباعـة والنشـر

ــع ــريوت ،والتوزي ، ١: ، طب
  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥

احلكم والتحـاكم يف خطـاب    .٥٩٧
 . الوحي

o كامل عبد العزيز مصطفى. 
o  ،هـ، ١٤١٥دار طيبة، الرياض

كتاب رسالة ماجسـتري  وأصل ال
احلكـم والتحـاكم يف   " بعنوان 

دراسـة   :ضوء الكتاب العزيـز 
اإلمـام  من جامعـة  "  موضوعية

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
 قسـم القـرآن  / أصول الـدين 

، مجعة سـهل : إشراف وعلومه،
 .هـ١٤١٣: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

بحوث والدراسات اإلسالمية، لل
كشاف الرسائل . اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
ــىت  ـــ١٤٢٥ح م ٢٠٠٤ -ه

 .للجيوسي
  .يف سورة املائدةاحلالل واحلرام  .٥٩٨
o الشيخ عبد احلميد حممود طهماز. 
o دار القلم للطباعة والنشر، دمشق .

، م٢٠٠٠، دارة العلوم، بـريوت 
من موضـوعات سـور   سلسلة 

  ).٤(برقم قرآن الكرمي ال



 

   ١٠٥ 

 

احلالل واحلرام يف اللقـاء بـني    .٥٩٩
الزوجني على ضـوء الكتـاب   

 .والسنة
o حممد أمني الضناوي. 
o دار الكتب العلمية، بريوت، ط :

  .م٢٠٠٤، ١
: محاية األسرة يف القرآن الكرمي .٦٠٠

  . سورة النور أمنوذجاً
o روحيزة بنت عبد الغين. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

معارف الـوحي   كلية/ اإلسالمية
والعلوم اإلسـالمية، نوقشـت   

 .م٢٠٠٠: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٧: ص

  . محاية البيئة يف القرآن الكرمي .٦٠١
o عبد الكرمي شرف عبده. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــاريخ ــت بت ــرة، نوقش : اجلزي
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
قرآنية للجيوسـي،  الدراسات ال

  .١٦٧: ص
دراسة : احلمد يف القرآن والسنة .٦٠٢

  .موضوعية

o يبعبد الرمحن عابد الغري. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
قسم الكتـاب والسـنة،   / الدين

 .هـ١٤٢٥: سجلت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،راسات اإلسالميةللبحوث والد

  . اإلصدار الثالث
احلــوار الفكــري يف القــرآن  .٦٠٣

 .الكرمي
o أمني عياد. 
o دار النهضة اإلسالمية، بريوت.  
 .احلوار يف القرآن .٦٠٤
o  حممد فضل اهللا. 
o   ،ــات ــارف للمطبوع دار التع

  . بريوت
 .احلوار يف القرآن .٦٠٥
o حممد حسني فضل اهللا. 
o  ــر ــة والنش ــالك للطباع دار امل

  .والتوزيع، بريوت
  . ار يف القرآن الكرمياحلو .٦٠٦
o إمساعيل إبراهيم علي السامرائي. 



 

   ١٠٦ 

 

o  رسالة ماجستري، من جامعة بغداد
للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 

 .م١٩٨٩: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٧: ص

 .احلوار يف القرآن الكرمي .٦٠٧
o  حممد كمال املويل. 
o م٢٠٠٠دمشق، ،مكتبة الفارايب.  
ــ .٦٠٨ ــرمياحل ــرآن الك : وار يف الق

 هخصائصه التركيبيـة وصـور  
  .البيانية

o حممد إبراهيم عبد العزيز شادي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 قسـم اللغـة العربيـة،   / األزهر
حممـد عبـد الـرمحن    : إشراف

: الكــردي، نوقشــت بتــاريخ
 .م١٩٨٤

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٧: ص
دراسة : يف القرآن الكرمياحلوار  .٦٠٩

  .أدبية
o إميان عبداهللا الدريهم. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

 حممد بـن سـعود اإلسـالمية،   

السـيد عبـد القـادر    : إشراف
ــاريخ ــت بت ــة، نوقش : عويض

 .هـ١٤١٧
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٧: ص

دراسة : احلوار يف القرآن الكرمي .٦١٠
  .وعيةموض

o عوض أمحد الناشري الشهري. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

زاهر عـواض  : إشراف وعلومه،
 .األملعي، مسجلة بدون تاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . دار الثالثاإلص

القرآن يف احلوار يف اليوم اآلخر  .٦١١
  . الكرمي

o عبد اخللق بن سليم القرشي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،  / الدين

عبداهللا بن حممد شفيع، : إشراف
 .هـ١٤١٦: نوقشت بتاريخ



 

   ١٠٧ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
وسـي،  الدراسات القرآنية للجي

  .١٦٧: ص
احلــوار واجلــدال يف القــرآن  .٦١٢

  .الكرمي
o توفيق  حممد، حممد احلسيين خلف

 .مشرف–عويضة 
o ،لس األعلى للشؤون اإلسالميةا 

 -هــــ  ١٣٩٥القـــاهرة، 
  .م١٩٧٥

احلوار ورسـم الشخصـية يف    .٦١٣
  .القصص القرآين

o عبد املرضي زكريا خالد.د. 
o م٢٠٠٢القاهرة، ، زهراء الشرق ،

ماجستري، وأصل الكتاب رسالة 
: إشـراف  من جامعة عني مشس،

 .يوسف نوفل
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
اإلصدار  ،والدراسات اإلسالمية

  .الثالث
احلــوار واملنــاظرة يف القــرآن  .٦١٤

 .الكرمي
o  خليل زيادة. 
o ــار ــاهرة، ط ،دار املن  ،١: الق

  .م١٩٨٦

احلواس اإلنسـانية يف القـرآن    .٦١٥
  .كرميال
o حممد طالب مدلول.د. 
o  ــر ــة للنش ــب العلمي دار الكت

، ١: ، طبريوت -لبنانوالتوزيع، 
رسالة  ، وهو يف األصلم٢٠٠٧

ماجستري، من جامعة صدام للعلوم 
: اإلسالمية، نوقشـت بتـاريخ  

 .م١٩٩٩
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٨: ص

حول اإلعجاز العلمي للقـرآن   .٦١٦
دراسة تأصيلية تطبيقيـة  : رميالك

 يف ضوء التفسـري التحليلـي  
 .واملوضوعي للقرآن الكرمي

o توفيق حممد توفيق علوان. 
o عبد ، وعلي اإلمامأمحد : إشراف

حمجـوب  ، والقادر حممد أمحـد 
دار املنار احلديثة للنشر ، أمحد طه

  . م٢٠٠٣، والتوزيع، القاهرة
حول املرجعية القرآنية أخالقيات  .٦١٧

 . املال
o و األعلى املودوديأب. 
o  ،مصـر،  مكتبة الشروق الدولية

  .م٢٠٠٣



 

   ١٠٨ 

 

حول املرجعية القرآنية حتديـد   .٦١٨
 .املفاهيم

o  أبو األعلى املودودي. 
o  ،مصـر،  مكتبة الشروق الدولية

   .م٢٠٠٢
حياة أهل اجلنة وحياة أهل النار  .٦١٩

دراسـة  : يف ضوء القرآن الكرمي
  .موضوعية

o سعيد غليفص سعيد القحطاين. 
o ،من جامعة امللك  رسالة ماجستري

قسم الثقافة / كلية التربية /سعود
زيد عمـر  : إشراف اإلسالمية،

ــاريخ ــت بت ــداهللا، نوقش : عب
 .هـ١٤٢١

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
 . اإلصدار الثالث

  .احلياة الدنيا يف القرآن الكرمي .٦٢٠
o  عليرابعة أمحد حممد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
إبـراهيم أمحـد   : إشراف الدين،

 .م٢٠٠٢: حممد، نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٨: ص
  .احلياة الدنيا يف القرآن الكرمي .٦٢١
o حسن هادي حممد عباس. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة بغداد

لعلــوم اإلســالمية، نوقشــت ل
 .م١٩٩٩: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٨: ص
  .احلياة الدنيا يف القرآن الكرمي .٦٢٢
o حممد كامل حسن احملامي. 
o املكتـب  ، حسن متـيم  :راجعه

العاملي للطباعة والنشر، بريوت، 
ــوعة  ١٩٨٨ ــمن املوس م، ض
  . القرآنية

  .القرآن الكرمياحلياة الدنيا يف  .٦٢٣
o    نوال حممد مكي عبـد العزيـز

 .سقطي
o جامعـة أم   رسالة ماجستري، من

الـدعوة وأصـول    كلية/ القرى
قسم التفسـري وعلـوم   / الدين

ــرآن ــاريخ، الق ــت بت : نوقش
 .هـ١٤٢٦



 

   ١٠٩ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
 . اإلصدار الثالث

: احلياة الدنيا يف القرآن الكـرمي  .٦٢٤
  . دراسة موضوعية

o أحزمي سامعون جزويل. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

السيد بنداري : إشراف وعلومه،
حسن أمحد جرب، نوقشت  ،مرسي
وقد نشرت  ،هـ١٤١٧: بتاريخ
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨: بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٨: ص
 .احليوان يف القرآن الكرمي .٦٢٥
o زغلول راغب النجار. د. 
o   دار املعرفة للطباعـة والنشـر، 

  .م٢٠٠٦ ،١: بريوت، ط
: اخلشوع يف القـرآن الكـرمي   .٦٢٦

  .دراسة موضوعية
o ابتسام مقبول عبد الكايف. 
o  رسالة دكتوراه، من وزارة التربية

/ شؤون تعليم البنـات / م والتعلي

 ،كلية التربية للبنات مبكة املكرمة
 .هـ١٤٢٦: سجلت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
 . اإلصدار الثالث

مة اإلسالمية كمـا  خصائص اُأل .٦٢٧
  .يصورها القرآن الكرمي

o بدر سعد مبارك سعود الرميضي. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

كلية الشريعة / الكويت اإلسالمية
: إشراف والدراسات اإلسالمية،

: أبو سريع حممد، نوقشت بتاريخ
 .م١٩٩٩

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٨: ص
: خصائص احلـوار ومقتضـياته   .٦٢٨

  .دراسة قرآنية
o احلسني اصيب. 
o من  ،ليارسالة دبلوم الدراسات الع

فـاروق  : إشراف كلية اآلداب،
ــاريخ  ــت بت ــادة، نوقش : مح

 .م١٩٩١



 

   ١١٠ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٨: ص
خصائص الشخصية السـوية يف   .٦٢٩

  .القرآن الكرمي
o سنية عبداهللا مرغين. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
 ،السـودان / كلية القرآن الكرمي

سـليمان عثمـان   . د: إشراف
 .م٢٠٠١: حممد، نوقشت بتاريخ

o  ــة يف ــائل اجلامعي ــل الرس دلي
جملة احلكمة  ،اجلامعات السودانية

  .٥٦٨: ص ،)٣٠(العدد 
: خطاب األنبياء يف القرآن الكرمي .٦٣٠

خصائصه التركيبيـة وصـوره   
 . البيانية

o عبد الصمد عبداهللا حممد. 
o  ُم رسالة دكتوراه، من جامعـة أ

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

عبد اللطيف خليـف،  : إشراف
 .هـ١٤١٦: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 
  .الثالث

خطاب األنبياء يف القرآن الكرمي  .٦٣١
  .وتعدد وجوه اخلطابات

o حممد شبل مصطفى عطية. 
o رسالة دكتوراه، من جامعة األهر /

 .كلية أصول الدين
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية، حتت موضوع 
 ،للجيوسـي ) بالغة –القرآن (

  .٣٤: ص
اخلطاب اإلهلي للنيب صـلى اهللا   .٦٣٢

: عليه وسلم يف السور املدنيـة 
 . مضامينه وأساليبه البالغية

o ن اهلامشيعمر خليل محدو. 
o  رسالة علمية، من جامعة املوصل

 .اللغة العربية /كلية اآلداب/ 
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل ( ،اجلامعية
  ).العربية

خطاب اجلبـارين يف القـرآن    .٦٣٣
  .دراسة أسلوبية: الكرمي

o علي حسن عيدروس البحر. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــاريخ : الريمــوك، نوقشــت بت
 .م٢٠٠٣



 

   ١١١ 

 

o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة
-www.quran (املعلومات القرآنية 

c.com(.  
اخلطاب الـدعوي يف السـور    .٦٣٤

  .املكية
o معتصم عبد الكرمي املطري. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م٢٠٠٠: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

اسات القرآنية للجيوسـي،  الدر
  .١٦٨: ص

اخلطاب الدعوي لألنبياء والدعاة  .٦٣٥
ــرمي ــرآن الك ــة : يف الق دراس

  .موضوعية
o      عبد الـرحيم خـري اهللا عمـر

 .الشريف
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ،القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
أمحد عباس البـدوي،  : إشراف

 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ
o امعية، قاعدة معلومات الرسائل اجل

ل البيت وليس من جامعة آأا  إال
جامعة القرآن الكرمي والعلوم من 

كشـاف الرسـائل   . اإلسالمية

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .١٦٨: للجيوسي، ص

اخلطاب يف القرآن الكرمي وتعدد  .٦٣٦
   وجوه اخلطابات

o حممد شبل مصطفى عطية. 
o   جامعـة  رسالة دكتوراه، مـن

 .األزهر
o  يف  معيـة كشاف الرسـائل اجلا

ــىت   ــة ح ــات القرآني الدراس
ـــ١٤٢٥  ،م٢٠٠٤ -هـــ

  .لجيوسيل
خطاب القرآن الكرمي اخلـاص   .٦٣٧

  . باملرأة املسلمة
o فوزية عاشور حسن املشتويل. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة عني

 .م١٩٩٤: مشس، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٨: ص

ــرآين وأنو .٦٣٨ ــاب الق ــه اخلط اع
  .ودالالته

o عوض اهللا علي األمني. 
o  جامعـة أم  رسالة ماجستري، من

حممد : إشراف اإلسالمية، درمان
: ، نوقشـت بتـاريخ  آدم صديق

 .م٢٠٠٣



 

   ١١٢ 

 

o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة
ــىت   ــة ح ــات القرآني الدراس

ـــ١٤٢٥  ،م٢٠٠٤ -هـــ
  .لجيوسيل
يف القـرآن  النفسـي  اخلطاب  .٦٣٩

  .دراسة داللية أسلوبية: كرميال
o ني ناصح اخلالديكرمي حس.د. 
o  ،دار صفا للنشر والتوزيع، األردن

  .هـ١٤٢٨، ١: ط
اخلطوط العامة للفكر اإلسالمي  .٦٤٠

 .يف القرآن
o السيد علي اخلامنئي. 
o دار البالغة، بريوت.  
اخلطيئة وأسباا وآثارها يف ضوء  .٦٤١

  .القرآن الكرمي
o عبد الستار حممد علي نوير. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ل الـدين، كلية أصـو / األزهر
موسى شاهني الشـني،  : إشراف

 .م١٩٨٠: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٩: ص

اخلالف حول آيات الصـفات   .٦٤٢
يف نشأة الكالم والفـرق   هوأثر

  . الكالمية

o حممد بقايل. 
o من  ،رسالة دبلوم الدراسات العليا

 كليـة اآلداب، / جامعة فـاس 
هيم بن الصـديق،  إبرا: إشراف

 .م١٩٩٣: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٩: ص

اخلالف واالختالف من منظـور   .٦٤٣
  .قرآين

o عايش امـجلي أمحد بين عيسى. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

عبد الرحيم أمحد : إشراف البيت،
 .م٢٠٠٣: الزقة، نوقشت بتاريخ

o  امعيـة يف  كشاف الرسـائل اجل
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٩: ص
حبث قـرآين  : اخلالفة يف األرض .٦٤٤

 .ولون من التفسري املوضوعي
o أمحد حسن فرحات. 
o عمان، دار عمار.  
اخلالفات الزوجيـة يف ضـوء    .٦٤٥

  .الكتاب والسنة
o رعد كامل احليايل. 
o بريوت ،دار ابن حزم.  



 

   ١١٣ 

 

اخلالفات الزوجية وعالجهـا يف   .٦٤٦
النشـوز   ظاهرة( القرآن الكرمي

  ).منوذجاً
o نور هدايايت بنت طاهر. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  
حسن رمضان فحلـة،  : إشراف

 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٦٩: ص

 .خلق اإلنسان بني العلم والقرآن .٦٤٧
o  حسن حامد عطية. 
o ت عبد الكرمي بن عبداهللامؤسسا، 

  .م١٩٩٤
خلق اإلنسان كما تعرضه آيات  .٦٤٨

  . القرآن الكرمي
o   ضيف اهللا حممد سليمان ضـيف

 .اهللا
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

عبد اجلليـل  : إشراف األردنية،
: يم، نوقشت بتـاريخ حعبد الر
 .م١٩٨٦

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٩: ص

  .لق احلميد يف القرآن ايداخل .٦٤٩
o حممد عبد الرحيم عدس. 
o  بريوت،  -دار جمدالوي، عمان

  .م١٩٨٦
اخلليل إبراهيم عليه السـالم يف   .٦٥٠

دعوته وهجرته : الكتاب والسنة
 .ورد شبهة املستشرقني

o عبداهللا علي حممد أبو سيف. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
حممد الصادق : إشراف الشرعية،

: عرجــون، نوقشــت بتــاريخ
: هـ، نشـرت بتـاريخ  ١٣٩٩
 .هـ١٤١٨

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

  .للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اخلمر يف ضوء الكتاب والسنة .٦٥١
o املوريتاين ةحممد عمر حوي. 
o  جامعـة أم  رسالة ماجستري، من

حممد حممد أبو : إشراف القرى،
ــه ــاريخبش ــت بت : ة، نوقش
 .هـ١٣٩٧



 

   ١١٤ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٦٩: ص
اخلمر وامليسر يف القرآن الكرمي  .٦٥٢

  .ضرارمها يف الفرد واتمعأو
o سعيد أمحد حافظ. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
، حممد عبد املنعم القيعي :إشراف

حممد عبد الوهـاب العـاطي،   و
يوجد  ،م١٩٨٤: نوقشت بتاريخ

: منه نسخة فيلمية حمفوظة بـرقم 
ــز يف  ])١( ١/٥٢١/٤[ مركـ

صاحل عبداهللا كامـل لالقتصـاد   
الرسائل اجلامعية ، قسم اإلسالمي

 .جامعة األزهر ،العلمية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

مللك فيصـل  الصادرة عن مركز ا
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث
يف الدراسات القرآنيـة   اجلامعية

  .١٦٩: للجيوسي، ص
خواطر اإلنسان بني منظاري علم  .٦٥٣

 .النفس والقرآن
o  وليد زريق. 

o سـوريا  ، دار احلافظ للكتاب- 
  .م٢٠٠٦، ١: دمشق، ط

خوارق العـادات يف القـرآن    .٦٥٤
  .الكرمي

o ن إبراهيم عبد العزيـز  عبد الرمح
 .احلميضي

o جـدة  ،مكتبات عكاظ ةشرك، 
وأصـل  ، م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

الكتاب رسالة ماجسـتري، مـن   
كلية الشـريعة  / جامعة أم القرى

قسـم  / والدراسات اإلسـالمية 
ــرعية، ــا الش ــات العلي  الدراس

حممد عبد املنعم القيعي، : إشراف
 .هـ١٤٠٠: نوقشت بتاريخ

o امعية قاعدة معلومات الرسائل اجل
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

اخلـوف والرجــاء يف القــرآن   .٦٥٥
  .الكرمي

o حممد أبو بكر يوسف. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
 .م١٩٩٥: الدين، نوقشت بتاريخ



 

   ١١٥ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
لجيوسـي،  ل الدراسات القرآنية

  .١٦٩: ص
اخلوف والرجـاء يف الكتـاب    .٦٥٦

  . والسنة
o  عبــد الــرمحن بــن ســليمان

 .الشمسان
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

قسـم  / كلية الدعوة/ اإلسالمية
عبد احملسن بن : إشراف العقيدة،

: محد العباد، نوقشـت بتـاريخ  
 .هـ١٤١١

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
للجيوسـي،   الدراسات القرآنية

  .١٦٩: ص
اخلوف والطمأنينـة يف القـرآن    .٦٥٧

  .الكرمي
o ماجدة حممد رشاد مهنا. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــر ــات / األزه ــة الدراس كلي
 اإلســالمية والعربيــة للبنــات،

احلسيين حممد أبو فرحة، : إشراف
 .م١٩٨١: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
للجيوسـي،   الدراسات القرآنية

  .١٦٩: ص

  .ن الكرمياخلري يف القرآ .٦٥٨
o نذير محدان. 
o دار املأمون للتراث، دمشق، ط :

  .م١٩٩٢، ١
دراسة ( اخلريية يف القرآن الكرمي .٦٥٩

   ).موضوعية حتليلية
o صاحل بن حممد اجلفري. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
حممد آدم صديق، : إشراف الدين،

 .م١٩٩٩: نوقشت بتاريخ
o  يـة يف  كشاف الرسـائل اجلامع

للجيوسـي،   الدراسات القرآنية
  .١٦٩: ص

: الدار القرار يف البيان القـرآين  .٦٦٠
 .دراسة موضوعية

o حامد صادق قنييب. 
o ،القاهرة، إيـداع  دار االعتصام، 

  .م١٩٨٣
داود وسليمان عليهما السـالم   .٦٦١

  .يف القرآن الكرمي والسنة
o عويد بن عياد بن عائد املطريف. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
حممد الصادق : إشراف الشرعية،



 

   ١١٦ 

 

: عرجــون، نوقشــت بتــاريخ
 .نشرتقد و ،هـ١٣٩٩

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

يف ضـوء   ةدراسات اقتصـادي  .٦٦٢
  .النبوية والسنةلكرمي القرآن ا

o نبيل غامن حممد. 
o ة،جدللنشر والتوزيع،  دار العلم 

  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣
دراسات يف التفسري املوضـوعي   .٦٦٣

 .للقصص القرآين
o أمحد مجال العمري. 
o   مكتبة اخلاجني للطباعة والنشـر

  .م١٩٨٦القاهرة، ، والتوزيع
دراسات يف التفسري املوضـوعي   .٦٦٤

 .للقرآن الكرمي
o ألملعيزاهر بن عواض ا. 
o ـ ١٤٢٢ ،الرياض، املؤلف -هـ

 .م٢٠٠١
: دراسات يف القـرآن الكـرمي   .٦٦٥

 . تفسري موضوعي
o حممد عبد السالم أبو النيل. 

o ــالح ــة الف ــت ،مكتب  ،الكوي
مكتبــة . م١٩٨٧-هـــ١٤٠٨

 .، القاهرةوهبة للطباعة والنشر
 .دراسات قرآنية .٦٦٦
o حممد قطب. 
o ،طبريوت -لبنان دار الشروق ، :

 .م١٩٨٣ ،٤
  .حدأغزوة دراسات قرآنية ل .٦٦٧
o ايلحممد خازر ا. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

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

 .م١٩٨٨
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

للجيوسـي،   الدراسات القرآنية
  .١٧٠: ص

الوحدة البنائية : دراسات قرآنية .٦٦٨
  .للقرآن ايد

o طه جابر علواين.د. 
o رة، ، القـاه دار الشروق الدولية

  .م٢٠٠٧
  .دراسات من التفسري املوضوعي .٦٦٩
o  سليمان بن صاحل بن عبد الرمحن

 .القرعاوي



 

   ١١٧ 

 

o اململكـة العربيـة    ،دار التدمرية
ــعودية ــاض -الس ، ١: ، طالري

  .هـ١٤٢٢
يف  هدراسة قرآنية يف النفاق وأثر .٦٧٠

  . حياة األمة
o عادل علي أمحد الشدي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة امللك

/ التربيـة  كلية/ سعود اإلسالمية
: إشراف قسم الثقافة اإلسالمية،

حممد أديب الصـاحل، نوقشـت   
 .هـ١٤١٥: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٠: ص
دراسة منهجية لعقائـد اليهـود    .٦٧١

  .والنصارى يف القرآن والسنة
o  يت أمحد بو عليأمرمي. 
o ،من  رسالة دبلوم الدراسات العليا

كليـة  / مد اخلـامس جامعة حم
قاسم احلسيين، : إشراف ،اآلداب

 .م١٩٩٣: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٠: ص

: الدرس العقدي يف القرآن املدين .٦٧٢
  .دراسة منهجية حتليلية

o املصطفى ولد البشري. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة حممد

قسـم  / كليـة اآلداب / اخلامس
: إشـراف  راسات اإلسالمية،الد

حممد أمني اإلمساعيلي، نوقشـت  
 .م١٩٩٥: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٠: ص
الدروس املستفادة من العقوبات  .٦٧٣

اإلهلية يف القرآن الكـرمي قبـل   
  .الرسالة احملمدية

o عبد اهلادي سعد الشمراين. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات / لقرىا
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية

عبد الباسط : إشراف اإلسالمية،
ــاريخ  ــت بت ــول، نوقش : بلب

 .هـ١٤١٨
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٠: ص

دستور األخـالق يف القـرآن    .٦٧٤
دراسة مقارنة لألخالق : الكرمي

  .النظرية يف القرآن
o اهللا حممد درازعبد. د. 



 

   ١١٨ 

 

o دار البحـوث   .مؤسسة الرسالة
ـ ١٤٠٠العلمية، بريوت،  ، هـ

رسالة دكتـوراه،  وأصل الكتاب 
 ،فرنسـا  ،جامعة السوربون من

: باللغة الفرنسية، نوقشت بتاريخ
 .م١٩٧٤

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

. ، وقد نقلها للعربية د١٧٠: ص
  .عبد الصبور شاهني

  .دستور األسرة يف ظالل القرآن .٦٧٥
o محد فائزأ. 
o الشركة املتحدة للنشر والتوزيع ،

 -هــ  ١٤٠٣، ١: بريوت، ط
  .م١٩٨٣

دســتور احلكــم والســلطة يف  .٦٧٦
  . القرآن والشرائع

o رأفت شفيق شنبور. 
o لنشرااملكتبة العصرية للطباعة و ،

  .هـ١٣٧٤بريوت، 
الدستور القرآين والسنة النبويـة   .٦٧٧

 .١/٢يف شؤون احلياة 
o  حممد عزة دروزة. 
o دار  .بـريوت ، املكتب اإلسالمي

ــة   ــب العربي ــاء الكت ، إحي
وقف علـى طبعـه   ، هـ١٣٧٦

وتصحيحه وترقيمه وختريج آياته 
  .حممد فؤاد عبد الباقي :وأحاديثه

 . الدعاء يف القرآن .٦٧٨
o حممد اآلصفي. 
o   ،ــات ــارف للمطبوع دار التع

  .بريوت
  .الدعاء يف القرآن .٦٧٩
o حممود بن الشريف. 
o هلالل، بريوتدار مكتبة ا.  
  . الدعاء يف القرآن الكرمي .٦٨٠
o صاحلة الشريف حسني اهلجاري. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

/ كلية التربية/ العامة لتعليم البنات
 قسم الدراسـات اإلسـالمية،  

إبراهيم الدسوقي مخيس، : إشراف
 .هـ١٤١٣: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٠: ص
  .الدعاء يف القرآن الكرمي .٦٨١
o حممد جليك. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 معهد العلوم االجتماعية،/ ةمرمر
إمساعيــل قاراجــام، : إشــراف

 .م١٩٨٧: نوقشت بتاريخ



 

   ١١٩ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٠: ص
  . الدعاء يف القرآن الكرمي .٦٨٢
o سارة مصطفى عبد الغين صامية. 
o  رسالة علمية، من جامعة القرآن

كليـة  / الكرمي والعلوم اإلسالمية
: القرآن الكرمي، نوقشت بتـاريخ 

 .م٢٠٠٠
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٠: ص

 .الدعاء يف القرآن الكرمي .٦٨٣
o زهري املقدسي. 
o دار الزهراء، بريوت. 
 .الدعاء يف القرآن الكرمي .٦٨٤
o  عبود زوين حممد حممود. د. 
o    ،دار الكتب العلميـة، بـريوت

ابتدأ بلمحة تارخييـة  ، م٢٠٠٣
مث يف  ،للدعاء عند األمم القدميـة 

مث  ،الديانتني اليهودية واملسـيحية 
يف اإلســالم عمومــاً والقــرآن 
خصوصاً، وأورد سبعة وجـوه  
ملعاين الدعاء يف القرآن ومثانيـة  
ألفاظ تستعمل مبعىن الـدعاء، مث  

مث  ،لدعاء يف القرآنمعامل وأمناط ا
صيغ الدعاء وصوره، مث أطـال  
الكالم يف بالغة دعـاء القـرآن   
وحمسناته اللفظية واملعنوية، وقـد  

  .مرجعاً ٣٥٠رجع إىل حنو 
 .الدعاء يف القرآن الكرمي .٦٨٥
o  سعيد اللحام. 
o    ،دار الفكر اللبنـاين، بـريوت

  .م١٩٩١
  .الدعاء يف ضوء الكتاب والسنة .٦٨٦
o  جهاد حممد بوجنا تنجونج. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
العجمـي  : إشـراف  الشرعية،

دمنــهوري خليفــة، نوقشــت 
 .هـ١٤٠١: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

 .١٧٠: ص
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

امللك فيصـل  الصادرة عن مركز 
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث



 

   ١٢٠ 

 

الدعاء يف ضوء الكتاب والسنة  .٦٨٧
  .ومذاهب الناس فيه

o علي بن حسن بن ناصر األملعي. 
o  للتوزيـع والنشـر،   دار األعالم

  .١ :الطبعة رقم
: الدعاء يف لغة القرآن الكـرمي  .٦٨٨

  .دراسة داللية
o هدى علي النباهني. 
o   رسالة ماجستري، مـن جامعـة 

 .قسم اللغة العربية/ األزهر
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٠: ص

الدعاة إىل اهللا يف القرآن الكرمي  .٦٨٩
  .ومناهجهم

o حممد طلعت حممد أبو صري. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
احلسيين أبـو فرحـة،   : إشراف

 .م١٩٧٨: نوقشت بتاريخ
o لرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف ا

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧١: ص

ــنظم  .٦٩٠ ــدعوة يف ال ــدعاء وال ال
 .القرآين

o أمساء صاحل العمرو. 

o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة
كلية التربية  /العامة لتعليم البنات

قسـم اللغـة   / للبنات بالقصيم 
عبد اجلواد حممد : إشراف العربية،

ــاريخ  ــت بت ــق، نوقش : طب
 .هـ١٤٢٤

o دة معلومات الرسائل اجلامعية قاع
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

  .الثالث
الدعوة إىل اهللا يف سورة إبراهيم  .٦٩١

  .اخلليل
o حممد ولد سيدي ولد حبيب. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

كلية الدعوة وأصول / اإلسالمية
أبو : إشراف قسم الدعوة،/ الدين

د نوفـل، نوقشـت   اد السـي 
 .هـ١٤٠١: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

  .الدعوة إىل اهللا يف سورة الروم .٦٩٢
o عبد احلميد زين الدين خوجة. 



 

   ١٢١ 

 

o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة
كلية الدعوة وأصول / اإلسالمية

: إشـراف  الدعوة،قسم / الدين
علي عبد اللطيـف، نوقشـت   

 .هـ١٤١٠: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث
الـــدعوة إىل اهللا يف ســـورة  .٦٩٣

  .الزخرف
o خالد عمر يوسف واصل. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

سالمية، القرآن الكرمي والعلوم اإل
 .م٢٠٠٢: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧١: ص
  .الدعوة إىل اهللا يف سورة الشعراء .٦٩٤
o عبد الرمحن حممد املختار. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

كلية الدعوة وأصول / اإلسالمية
: إشـراف  قسم الدعوة،/ الدين

حممد السيد الوكيـل، سـجلت   
 .هـ١٤٠٢: ريخبتا

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

الـــدعوة إىل اهللا يف ســـورة  .٦٩٥
  .العنكبوت

o عبيد عبد العزيز عبيد السلمي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

كلية الدعوة وأصول / اإلسالمية
: افإشـر  قسم الدعوة،/ الدين

وصاحل عبداهللا  ،علي عبد اللطيف
ــاريخ  ــت بت ــود، نوقش : العب

 .هـ، وقد نشرت١٤١٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .اإلصدار الثالث
: الدعوة إىل اهللا يف سورة غـافر  .٦٩٦

  .موضوعها وأساليبها
o أحالم حممد سعيد بامحدان. 
o  ماجستري، من جامعـة أم  رسالة

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
بركات عبـد  : إشراف الشرعية،

: الفتاح دويدار، نوقشت بتاريخ
 .هـ١٤١٠



 

   ١٢٢ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
   .اإلصدار الثالث

  .ىل اهللا يف سورة النملالدعوة إ .٦٩٧
o   عبد الرب نواب الدين غريـب

 .الدين
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

كلية الدعوة وأصول / اإلسالمية
: إشـراف  قسم الدعوة،/ الدين

علي عبد اللطيـف، نوقشـت   
هــ، نشـرت   ١٤٠٨: بتاريخ
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠: بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
صـل  الصادرة عن مركز امللك في

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
   .اإلصدار الثالث

الدعوة إىل اهللا يف سـورة هـود    .٦٩٨
  .عليه السالم

o   عبد الرمحن بن راجي بن رجـا
 .العويف

o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة
كلية الدعوة وأصول / اإلسالمية

: إشـراف  قسم الدعوة،/ الدين

عبد الفتاح سـالمة، نوقشـت   
 .هـ١٤١٣: بتاريخ

o ت الرسائل اجلامعية قاعدة معلوما
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . اإلصدار الثالث

الدعوة إىل اهللا يف ضوء سـورة   .٦٩٩
  .الروم

o   عبد احلميد بن زين الدين رضـا
 .خوجة

o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة
كلية الدعوة وأصول / اإلسالمية

: إشـراف  قسم الدعوة،/ الدين
منصـور،  علي عبـد اللطيـف   

 .هـ١٤١٠: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧١: ص

الدعوة إىل اهللا من منظور العلم  .٧٠٠
 .يف القرآن الكرمي

o  سناء أمني. 
o  دار الفكــر العــريب، مصــر- 

  .م٢٠٠٦ ،١ :القاهرة، ط
دعوة للتفكري من خالل القرآن  .٧٠١

 .الكرمي
o  عبد الواحد الكبيسي. 



 

   ١٢٣ 

 

o األردن ز ديبونو للطباعةمرك ،- 
  .م٢٠٠٦، ١: عمان، ط

دعوة سيدنا شعيب عليه الصالة  .٧٠٢
  .والسالم يف القرآن الكرمي

o     حسني عبـد القـادر يوسـف
 .مصطفى

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

/ الدعوة واإلعالم باملدينة املنورة
 قســم الــدعوة واالحتســاب،

عبد احلليم أبـو  حممد : إشراف
ــاريخ  ــت بت ــعد، نوقش : الس

يوجد منه نسـخة   ،هـ١٤٠٣
حمفوظة يف مركز امللك فيصـل  

 ].١٨٣١٨٤: [برقم ،)ملخص(
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

   .اإلصدار الثالث
الدعوة وأسـاليبها يف القـرآن    .٧٠٣

  . الكرمي
o  إمساعيل الزبيديأنس عصام. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 .م١٩٩٣: بغداد، نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧١: ص
الدعوة والداعية يف ضوء سورة  .٧٠٤

  .الفرقان
o حممد بن سعيد البارودي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم الـدعوة   /واإلعالمالدعوة 

حممـد  : إشـراف  واالحتساب،
صاحل حمـي الـدين، نوقشـت    

 .هـ١٤٠٢: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . اإلصدار الثالث
  .الدعوة والعقيدة يف قصة موسى .٧٠٥
o سليمان طلق احلازمي. 
o  ـ ة أم رسالة ماجستري، من جامع

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
قسم العقيدة واملـذاهب  / الدين

عبد الشكور : إشراف املعاصرة،
حممد أمان العروسي، نوقشـت  

 .هـ١٤١٠: بتاريخ



 

   ١٢٤ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

دعوى النصارى تأليـه املسـيح    .٧٠٦
السالم ورد القرآن علـى   هليع

  .ذلك
o حممد توحيد عبد الصمد. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

اإلســالمية العامليــة، نوقشــت 
 .م١٩٩٢: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧١: ص
داللة أمساء سور القرآن الكـرمي   .٧٠٧

  .من منظور حضاري
o حممد خليل جيجك.د. 
o ١: ة، لبنـان، ط مؤسسة الرسال ،

  . هـ١٤٢١
داللة البعث علـى قـدرة اهللا    .٧٠٨

وعدالته سبحانه وتعاىل يف ضوء 
ــرمي  ــرآن الك ــة : الق دراس

  .موضوعية
o زينب عبداهللا الرويشدي. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

كلية التربية / العامة لتعليم البنات

قسم الدراسـات  / للبنات بربيدة
عبـد ربـه   : إشراف اإلسالمية،

ــاريخفرحــات، ن : وقشــت بت
 .هـ١٤٢٥

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل . اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .١٧١: للجيوسي، ص

الدالالت التربوية املستنبطة من  .٧٠٩
  .آيات العفو يف القرآن الكرمي

o  بـول مسـفر   عبد احلكـيم مق
 .الثـبيـيت

o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم
: إشـراف  كلية التربية،/ القرى

حامد سامل احلـريب، نوقشـت   
 .هـ١٤١٧: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧١: ص
الدالالت التربويـة يف أمثـال    .٧١٠

  .القرآن الكرمي
o ياسر حممد عيسى النعيم. 
o ن جامعـة أم  رسالة ماجستري، م

وائل عبد الرمحن : إشراف القرى،



 

   ١٢٥ 

 

ــاريخ  ــت بت ــل، نوقش : الت
 .هـ١٤١٧

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧١: ص
الدالالت التربوية ملفهوم األمـن   .٧١١

  .يف القرآن والسنة النبوية
o عبداهللا خلفان عبداهللا آل عائش. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

عبـد الـرمحن   : إشراف القرى،
عبــداهللا الشــمريي، نوقشــت 

 .هـ١٤١٥: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧١: ص

ــرآن .٧١٢ ــة يف الق ــة العقلي  الدالل
ومكانتها يف تقرير مسائل العقيدة 

  . اإلسالمية
o عبد الكرمي عبيدات. د. 
o ــائس، األردن، ط ، ١: دار النف

  . م٢٠٠٠
أللفــاظ يف الداللــة النفســية ل .٧١٣

  .القرآن الكرمي
o حممد جعفر حميسن. 
o  رسالة علمية، من جامعة املوصل

 .اللغة العربية /كلية اآلداب/ 

o    عناوين الرسـائل واألطـاريح
اللغة / جامعة املوصل ( ،اجلامعية
 ).العربية

مـن   دالئل التوحيـد انطالقـاً   .٧١٤
 .القرآن والكون

o  ،م١٩٩٩عبداهللا التليدي. 
o م١٩٩٩ :رالنش تاريخ ،دار ابن حزم. 
دليل األنفس بني القرآن الكرمي  .٧١٥

دراسة مقارنة يف : والعلم احلديث
  . علم الكالم

o توفيق حممد عز الدين. 
o دار الفكـر . دار السالم للطباعة ،

، م١٩٨٦، ١: ، طالقاهرة-مصر
رسالة ماجستري، من جامعة  وهو

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

حلمي، نوقشـت   مصطفى حممد
 .م١٩٨٥: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧١: ص
دواعي احلـرب بـني التـوراة     .٧١٦

  . نآوالقر
o فاتح حليمي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  



 

   ١٢٦ 

 

إمساعيـل زروخـي،   : إشراف
 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ

o  يـة يف  كشاف الرسـائل اجلامع
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧١: ص
دوافع العمل ومعوقاته يف القرآن  .٧١٧

  .تفسري موضوعي: الكرمي
o ملسكريامحد بن جابر بن علي أ. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

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

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
سـي،  الدراسات القرآنية للجيو

  .١٧٢: ص
دور التعليم القرآين يف التربيـة   .٧١٨

دراسة ميدانية : األخالقية للطفل
  .يف والية قسنـطينة

o صليحة سليماين. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  
مراد زعيمي، نوقشـت  : إشراف
 .م٢٠٠٠: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
سـي،  الدراسات القرآنية للجيو

  .١٧٢: ص

دور احلديث النبوي يف التفسري  .٧١٩
 :املوضوعي والتفسري التحليلـي 

ـ  علـى آيـات    ةدراسة تطبيقي
  .احلجاب يف القرآن الكرمي

o صربي متويل. 
o القـاهرة،   ،زهراء الشرق ةمكتب

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
الدولة اإلسالمية كما يصـورها   .٧٢٠

  .القرآن الكرمي
o حممد عبد التواب حامد حسن. 
o  ،مـن جامعـة   رسالة دكتوراه

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
أمحد السيد الكـومي،  : إشراف

 .م١٩٧٩: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٢: ص

دراسة : الذكر يف القرآن الكرمي .٧٢١
  .موضوعية

o  سامية عبد الكرمي أمحد. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

/ ميةالقرآن الكرمي والعلوم اإلسال
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م١٩٩٨: بتاريخ



 

   ١٢٧ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
، الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٧٢: ص
دراسة : الذكر يف القرآن الكرمي .٧٢٢

  .موضوعية
o  محد بن أمحد البدر. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

حممد بن عبد : إشراف وعلومه،
: الرمحن الراوي، نوقشت بتاريخ

هـ، يوجد منه نسـخة  ١٤١٤
 .حمفوظة يف مركز امللك فيصل

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

. للبحوث والدراسات اإلسالمية
يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة  

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٢: ص

يف ضوء الكتاب  الذكر والدعاء .٧٢٣
 .والسنة

o احملسن بـن   بن عبد الرزاق عبد
 .محد العباد البدر

o اإلســالميةالشــؤون  ةوزار 
 ،واإلرشـاد  والدعوة واألوقاف

  .هـ١٤٢٢ ،الرياض

  .ضوء الكتاب والسنة يفالربا  .٧٢٤
o  اخلياطعبداهللا. 
o دار اآلثــار للنشــر والتوزيــع، 

  .١: القاهرة، ط
   .الربا يف ضوء الكتاب والسنة .٧٢٥
o  عثمان حممد صاحلآمنة. 
o  جامعـة أم  رسالة ماجستري، من

الشريعة والدراسات  كلية/ القرى
الدراسات العليا  قسم/ اإلسالمية

: ، نوقشــت بتــاريخالشــرعية
عمر أمحد : إشراف ،هـ١٤٠٠

 .هاشم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
كشـاف  . والدراسات اإلسالمية

يف الدراسـات   جلامعيةالرسائل ا
  .١٧٢: القرآنية للجيوسي، ص

وآثاره يف ضـوء   أضراره: الربا .٧٢٦
 .والسنةالكتاب 

o بـن علـي بـن وهـف      سعيد
 .القحطاين

o ــ ــد، ةمكتب ــاض الرش  ،الري
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

  .الربوبية يف ضوء القرآن والسنة .٧٢٧
o محد حممد إبراهيمأ. 



 

   ١٢٨ 

 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
 كلية أصـول الـدين،  / األزهر

السيد حممـد األنـوار   : افإشر
ــاريخ  ــت بت ــد، نوقش : حام

 .م١٩٨٤
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٢: ص

رجــال وأحــداث يف القــرآن  .٧٢٨
 .الكرمي

o  عبد املنعم اهلامشي. 
o دمشق،  -سوريا ، دار ابن كثري

  .م١٩٨٩، ١: ط
رجال و نساء أنـزل اهللا فـيهم    .٧٢٩

 .قرآناً
o  عبد الرمحن عمرية. 
o بـريوت، ط  -لبنان ،دار اجليل :

  .م١٩٩٤، ١
  . نآالرمحة يف التوراة والقر .٧٣٠
o عزي مجال. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  
إمساعيـل زروخـي،   : إشراف

 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٢: ص
  . الكرميالرمحة يف القرآن  .٧٣١
o موسى عبده عسريي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

صديق عبـد  : إشراف وعلومه،
العظيم أبو احلسـن، نوقشـت   

 .هـ١٤٠٤: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٢: ص

دراسة : الرمحة يف القرآن الكرمي .٧٣٢
  . موضوعية

o حممد عبد الكرمي حممد احلايك. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

إبراهيم زيـد  : إشراف األردنية،
: الكــيالين، نوقشــت بتــاريخ

 .م١٩٩٣
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

 الصادرة عن مركز امللك فيصـل 
 .للبحوث والدراسات اإلسالمية

كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف   



 

   ١٢٩ 

 

رآنية للجيوسـي،  الدراسات الق
   .١٧٢: ص

  . الرزق يف القرآن الكرمي .٧٣٣
o حممد علي عبد رب النيب عبده. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــاريخ ــت بت ــرة، نوقش : اجلزي
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

   .١٧٢: ص
دراسة : الرزق يف القرآن الكرمي .٧٣٤

 .موضوعية
o     رنا بنت شـباب بـن مسـند

 .ريياملط
o  اإلمام رسالة ماجستري، من جامعة

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
 قسـم القـرآن  / أصول الـدين 

حجاج عـريب  : إشراف وعلومه،
: ، سجلت بتـاريخ رمضان أمحد

 .هـ١٤٢٤
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .اإلصدار الثالث
  . القرآنالرسول يف .٧٣٥

o حممود بن الشريف. 
o دار مكتبة اهلالل، بريوت.  
الرضا والغضـب يف الكتـاب    .٧٣٦

  .والسنة
o حنان حسني العطاس. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول   / القرى
قسم الكتـاب والسـنة،   / الدين

 .هـ١٤١٥: نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٣: ص

رعاية مصاحل الضعفاء يف سورة  .٧٣٧
  . دراسة موضوعية حتليلية: النساء

o مي حممد بن هالل احلريب. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

كلية اآلداب / العامة لتعليم البنات
قسم الدراسات / للبنات بالرياض

ــالمية، ــراف اإلس ــد : إش فري
مصــطفى ســلمان، نوقشــت 

لغة الرسالة  ،هـ١٤١٧: بتاريخ
 .جنليزيإ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
  . للبحوث والدراسات اإلسالمية



 

   ١٣٠ 

 

رعاية الطفل وتربيته يف القـرآن   .٧٣٨
  .الكرمي والسنة النبوية الشريفة

o ختام حممود عوض القرعان. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة إفريقيا

سـعد حسـن   : إشراف العاملية،
 .م٢٠٠٠: محد، نوقشت بتاريخأ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٣: ص

الرقابة القضائية على املال العام  .٧٣٩
  .وأصوهلا يف القرآن والسنة

o عبد اللطيف صدقي. 
o    كليـة  رسالة دكتـوراه، مـن

، فـاس  /ظهر املهـراز   /اآلداب
ــاريخ  ــت بت  م،١٩٩٩: نوقش

 .حممد الروكي: إشراف
o    دليل األطروحـات والرسـائل

معية املسجلة بكليات اآلداب اجلا
 م١٩٩٨ ،اجلزء اخلامس ،باملغرب

  .م٢٠٠٣ -
الركام املزين والظواهر اجلوية يف  .٧٤٠

 .القرآن الكرمي
o صالح الدين عارف جنيد. 
o وبسـام   ،جودت سـعيد : تقدمي

مهمندار اخلبري يف املنظمة العاملية 

مطبعة الزرعي، ، لألرصاد اجلوية
  .م١٩٩٩، ١: دمشق، ط

الــدعوة يف روائــع مــن أدب  .٧٤١
  .القرآن والسرية

o أبو احلسن علي احلسين الندوي. 
o  دار القلم للطباعة والنشر، سوريا

ــق، ط -  ،م٢٠٠٢، ١: دمشـ
  ).سلسلة كتب قيمة(
  .رؤية قرآنية لقوانني الكون .٧٤٢
o أسامة علي اخلضر. 
o اهليئـة  ، مصطفى حممـود : تقدمي

 .م١٩٩٨العامة للكتاب، صنعاء، 
 . روح التحرر يف القرآن .٧٤٣
o زيز الثعاليبعبد الع. 
o دار ، محـادي السـاحلي  : حتقيق

: الغرب اإلسالمي، بـريوت، ط 
" وطبــع بعنــوان  ،م١٩٨٦، ٢

الـروح  : سلسلة عودة الـنص 
املؤسسة عن " التحررية يف القرآن 

 .العربية للدراسات، بريوت
دراسة : الروح يف القرآن الكرمي .٧٤٤

  .موضوعية
o     إحسان موسى حسـن أمحـد

 .الربيعي



 

   ١٣١ 

 

o جامعـة آل   رسالة ماجستري، من
حسيب حسـن  : إشراف البيت،

: السامرائي، نوقشـت بتـاريخ  
 .م٢٠٠٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل . اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
  .١٧٣: للجيوسي، ص

روضة النعيم من قصص القرآن  .٧٤٥
  .رميالك

o على اهللا بن علي أبو الوفا. 
o م٢٠٠٤بريوت،  ،دار ابن حزم.  
نباتات جاء ذكرهـا يف  : الرحيان .٧٤٦

 .القرآن الكرمي
o حممد حسن أبو دنيا. 
o دار الكتاب ، نسيم نصيف: رسوم

دار الكتاب اللبنـاين،  . املصري
سلسـلة موسـوعات   (بريوت، 

 ).ميسرة
: زعماء الشر يف القرآن الكـرمي  .٧٤٧

  .عيةموضو يةدراسة حتليل
o  مسرية حممد بن عبداهللا جالية. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

 كلية اآلداب/ العامة لتعليم البنات

الدراسات  قسم/ للبنات بالرياض
هاشم عبـد  : إشراف اإلسالمية،

: الفتاح جودة، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٤١٧

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
 الصادرة عن مركز امللك فيصـل 

 ،اسات اإلسالميةللبحوث والدر
كشاف الرسائل . اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
   .١٧٣: للجيوسي، ص

 .الزالزل يف القرآن الكرمي  .٧٤٨
o زغلول راغب النجار. د. 
o  ،ضــة مصــر١: مصــر، ط ،

  م ٢٠٠٧
الزالزل وتطور وتبدل األرض يف  .٧٤٩

 .القرآن الكرمي
o شاهر مجال آغا. 
o املكتب اإلسالمي، بريوت. 
  .من يف القرآن الكرميالز .٧٥٠
o عودة عبد عودة عبد اهللا. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

عبـد الـرحيم   : إشراف البيت،
 .م١٩٩٩: الزقة، نوقشت بتاريخ



 

   ١٣٢ 

 

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٣: ص
 .الزمن يف القرآن الكرمي .٧٥١
o عبد احلميد حممد أمحد. 
o وم، اخلرط -مركز قاسم، السودان

  .، بدون تاريخ١: ط
زهر الرىب يف تفسري آيات الربـا   .٧٥٢

  .ويليه عدة كتب
o الكتاين محزة. 
o   ،بـريوت،  دار الكتب العلميـة

  .م٢٠٠٤
  .الزواج يف ضوء الكتاب والسنة .٧٥٣
o أمحد فال ولد حممد املوريتاين. 
o  جامعـة أم  رسالة ماجستري، من

الشريعة والدراسات كلية / القرى
عليا الدراسات ال قسم/ اإلسالمية

: ، نوقشــت بتــاريخالشــرعية
احلسـيين  : إشراف ،هـ١٣٩٧

 .عبد ايد هاشم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  . والدراسات اإلسالمية

  .الزوجية يف القرآن الكرمي .٧٥٤
o عبده الوهاب مشت حممد. 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
عمـر  : إشـراف  إفريقيا العاملية،

 .سف محزةيو
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٣: ص

بني النساء علـى ضـوء    الزيارة .٧٥٥
  .والسنةالكتاب 

o  درويش رة عبد القادخول. 
o  ،الطبعـة  مكتبة السوادي، جدة

  . م١٩٨٩-هـ١٤١٠ الثانية،
زيــت الزيتــون بــني الطــب  .٧٥٦

  .والقرآن
o حسان مشسي باشا. د. 
o طـاوي الشيخ علي الطن: تقدمي ،

  .دار املنارة ،جدة
نباتات جاء ذكرهـا يف  : الزيتون .٧٥٧

  ./٢القرآن الكرمي ج
o حممد حسن أبو دنيا. 
o دار الكتاب ، نسيم نصيف: رسوم

دار الكتاب اللبنـاين،  . املصري
سلسـلة موسـوعات   (بريوت، 

  ).ميسرة
حكامهـا  أمفهومهـا، و : الزينة .٧٥٨

  .الدنيوية يف القرآن الكرمي
o حممد عزت الشريف وفاء. 



 

   ١٣٣ 

 

o ــردا ــار للنش  –األردن  ،ر عم
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ ،عمان

دراسة : الزينة يف القرآن الكرمي .٧٥٩
  .موضوعية

o  سعديألولزمي جاويد شعبان. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

حسيب حسـن  : إشراف البيت،
: السامرائي، نوقشـت بتـاريخ  

 .م٢٠٠٠
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٣: ص

السعادة يف سـورة طـه   سبيل  .٧٦٠
وكلمة التوحيد وأمة التوحيد يف 

 .سورة األنبياء
o الشيخ عبد احلميد حممود طهماز. 
o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق

مــن ، سلســلة م١٩٩٤، ١: ط
 موضوعات سور القرآن الكـرمي 

  ).٢٠(برقم 
السجود على ضـوء القـرآن    .٧٦١

  . الكرمي
o ليلى حسن عبداهللا حنفي. 
o  الرئاسـة   رسالة ماجستري، مـن

/ كلية التربية/ العامة لتعليم البنات

قسم الدراسـات اإلسـالمية،   
 .هـ١٤٢٠: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٣: ص
: السجود يف القـرآن الكـرمي   .٧٦٢

  .دراسة موضوعية
o عماد عادل مسعود أبو مغلي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

عبـد الـرحيم   : إشراف البيت،
 .م٢٠٠٠: الزقة، نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٣: ص
 . السحر يف القرآن الكرمي .٧٦٣
o عبد املنعم اهلامشي. 
o دار ابن حزم، بريوت.  
نباتات / ١٠ج -السدر أو النبق  .٧٦٤

  .جاء ذكرها يف القرآن الكرمي
o  حممد حسن أبو دنيا. 
o دار الكتاب ، يفنسيم نص: رسوم

دار الكتاب اللبنـاين،  . املصري
سلسـلة موسـوعات   (بريوت، 

   ).ميسرة
ــة  .٧٦٥ ضــوء  يفالســعادة الزوجي

  .الكتاب والسنة



 

   ١٣٤ 

 

o  شاهني الشني موسى. 
o م٢٠٠٧، القاهرة، مكتبة اإلميان . 
الرزق وعـالج الفقـر يف    ةسع .٧٦٦

  .القرآن والسنة
o عباس حممد. 
o  مصـر املركز العريب للنشـر ،- 

   .اإلسكندرية
يف ضوء الكتاب  وأحكامهسفر ال .٧٦٧

  .والسنة
o بـن علـي بـن وهـف      سعيد

 .القحطاين
o اإلســالميةالشــؤون  ةوزار 

واإلرشـاد،   والدعوة واألوقاف
  .هـ١٤٢٢الرياض، 

  .السمع يف القرآن الكرمي .٧٦٨
o عثمان حممود األغبش. 
o اخلرطوم،  -مركز قاسم، السودان

 .، بدون تاريخ١: ط
 .السعي يف القرآن .٧٦٩
o  محدي عبد املطلب. 
o القاهرة، ط ،ار اآلفاق العربيةد :

  .م٢٠٠٣، ١
 .السالم يف القرآن و احلديث .٧٧٠
o  حممد الغروي. 

o    دار األضواء للطباعـة والنشـر
  . ، بريوتوالتوزيع

سلسلة يف التفسري املوضـوعي   .٧٧١
الصــرب يف  -للقــران الكــرمي 

 . القرآن
o  يوسف القرضاوي.د. 
o    مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر

  .م١٩٨٩القاهرة، ، والتوزيع
سلسلة يف التفسري املوضـوعي   .٧٧٢

العقل والعلم يف : ن الكرميآللقر
 .القرآن الكرمي

o يوسف القرضاوي. د. 
o    مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر

  .م١٩٨٦ ،القاهرة، والتوزيع
: سلسلة رسائل ترشيد الصحوة .٧٧٣

جرمية الردة وعقوبة املرتـد يف  
 .ضوء القرآن والسنة

o  يوسف القرضاوي. د. 
o وتاملكتب اإلسالمي، بري.  
املسـيح  : سلسلة سؤال وجواب .٧٧٤

 .يف القرآن) ع(
o السيد شريف سيد العاملي. 
o  ،م٢٠٠٠دار املناهل، بريوت. 
سلسلة مـن وحـي القصـص     .٧٧٥

 .قصة الفيل :- ١٠ج/ القرآين 
o عبد الودود األمني. 
o دار البالغة، بريوت.  



 

   ١٣٥ 

 

: السلم يف آيات القرآن الكرمي .٧٧٦
  .تفسري موضوعي

o طالب حممد عبد القادر الصرايرة. 
o سالة ماجستري، من جامعـة آل  ر

أمحـد عبـاس   : إشراف البيت،
ــاريخ ــت بت ــدوي، نوقش : الب

 .م١٩٩٩
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٣: ص

سلوك اإلنسان يف ضوء القرآن  .٧٧٧
  . الكرمي

o سناء عبداهللا حممد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
عمر يوسف أبو : شرافإ الدين،

 .م٢٠٠١: محزة، نوقشت بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٤: ص

مـن  : السماء يف القرآن الكرمي .٧٧٨
 .آيات اإلعجاز العلمي

o  زغلول النجار. 
o م٢٠٠٤بريوت،  -لبنان ،١:ط.  
  .السماء يف القرآن الكرمي .٧٧٩
o غالب حممد رجا الزعارير. 

o اه، من جامعة القرآن رسالة دكتور
كليـة  / الكرمي والعلوم اإلسالمية

أمحـد  : إشراف القرآن الكرمي،
: إمساعيل البيلي، نوقشت بتاريخ

 .م٢٠٠٠
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٤: ص

السماوات واألرض يف القـرآن   .٧٨٠
  .الكرمي

o بشرى عبد الكرمي أمحد جالل. 
o  معـة  رسالة دكتوراه، مـن جا

ــر ــات / األزه ــم الدراس قس
احلسيين أبو : إشراف اإلسالمية،

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

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٤: ص

سنة االختالف واالفتراق عنـد   .٧٨١
األمــم كمــا ورد يف القــرآن 

  .ةدراسة موضوعي: الكرمي
o  رندا عوين اجلندي. 
o  امعـة  اجل رسالة ماجستري، مـن

أمحد إمساعيل : إشراف األردنية،
 .م٢٠٠٤: نوفل، نوقشت بتاريخ



 

   ١٣٦ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
كشاف الرسائل  .اإلصدار الثالث

اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  
 .١٧٥: للجيوسي، ص

سنة اإلمالء واإلمهال يف القرآن  .٧٨٢
  .لكرميا
o مشاعل بنت سعد احلقباين. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة امللك

قسم الثقافة / التربية كلية/ سعود
ناصر بـن  : إشراف ،اإلسالمية

: حممد املنيع، نوقشـت بتـاريخ  
 .هـ١٤٢٦

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
   .اإلصدار الثالث

سنة التدافع بني احلق والباطل يف  .٧٨٣
  . القرآن الكرمي

o كامل حممود الشربايت. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

حممد : إشراف اإلسالمية العاملية،
: اء الدين، نوقشـت بتـاريخ  

 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٥: ص
ــاء األُ  .٧٨٤ ــنة اهللا يف إحي ــم س م

دراسـة قرآنيـة   : واضمحالهلا
  .حتليلية

o نداء حممد حامد قاسم. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

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

 .م٢٠٠١
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٤: ص

مم مـن خـالل   سنن اهللا يف اُأل .٧٨٥
 .دراسة موضوعية: آيات القرآن

o حسن بن صاحل احلميد. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة اإلمام

كليه  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

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

م، يوجـد  ١٩٩٣-هــ١٤١٤
 .منه نسخة يف مركز امللك فيصل

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  



 

   ١٣٧ 

 

 .سات اإلسالميةللبحوث والدرا
كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف   
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٤: ص
مم واألفـراد  السنن اإلهلية يف اُأل .٧٨٦

ــرمي ــرآن الك ــول  :يف الق أص
  .وضوابط

o جمدي حممد حممد عاشور. 
o  دار الســالم للطباعــة والنشــر

، ١: مصــر، طوالتوزيــع، 
  .م٢٠٠٦

السنن اإلهلية يف هـالك األمـم    .٧٨٧
  .قرآن الكرميالسابقة يف ال

o حيدر حممد سليمان. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعـة أم 

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش : الق
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٤: ص
  .السنن التارخيية يف القرآن ايد .٧٨٨
o   ـ ن فشـاخ  إياد بن إبـراهيم ب

 .الركايب

o بـريوت  ،دار النهضة اإلسالمية ،
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

سنن التغري التارخيي يف القـرآن   .٧٨٩
  .الكرمي

o محد الشاكرأ. 
o  رسالة دبلوم الدراسات العليـا، 

: إشـراف  كلية اآلداب، /الرباط
: التهامي الراجي، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٩٣
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

، الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .١٧٤: ص

مـم  السنن احلضارية لبنـاء األُ  .٧٩٠
وايارها من خـالل القـرآن   

  .الشريفة والسنة النبوية
o رضا إبراهيم. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة حممد

 ،الربـاط / كلية اآلداب/ اخلامس
، وأمحد أبو حممد بلبشري: إشراف

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

للجيوسـي،   الدراسات القرآنية
  .١٧٤: ص

سنن القرآن يف قيام احلضـارات   .٧٩١
  . وسقوطها

o حممد هيشور. 



 

   ١٣٨ 

 

o  رسالة ماجستري، من جامعة عني
 .م١٩٩٦: مشس، نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٤: ص
ــة  .٧٩٢ ــة يف الطبيع ــنن الكوني الس

  .واتمع يف ضوء القرآن الكرمي
o بكار احلاج جاسم. 
o سالة ماجستري، مـن جامعـة   ر

كلية دار العلوم، نوقشت / القاهرة
 .م١٩٩٧: بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٤: ص
  .السنن الكونية يف القرآن الكرمي .٧٩٣
o مجال السعيدي. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة حممد

: إشراف كلية اآلداب،/ اخلامس
، نوقشت اهلامشي التهامي الراجي

 .م١٩٩٠: بتاريخ
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

الدراسات القرآنية للجيوسـي،  
  .١٧٤: ص

السؤال واجلـواب يف السـور    .٧٩٤
دراسة : املكية من القرآن الكرمي

  .موضوعية

o عبداهللا صباح ناصر املال. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــت ــريعة  / الكوي ــة الش كلي
: إشراف والدراسات اإلسالمية،

إمساعيـل صـقر،   عبد العزيـز  
 .م٢٠٠٠: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
الدراسات القرآنية للجيوسـي،  

  .١٧٥: ص
دراسة حتليلية  :سورة احلجرات .٧٩٥

  .وموضوعية
o ناصر سليمان العمر. د. 
o  دار الفكر العريب، الريـاض، ط :

  .م٢٠٠٧، ١
منهج تربـوي   :سورة احلجرات .٧٩٦

  .تمع مثايل
o عبد احلميد عمر األمني. 
o سالة ماجستري، من جامعـة أم  ر

كلية الشريعة والدراسات / القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية
احلسيين عبـد  : إشراف الشرعية،

: ايد هاشم، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٣٩٦

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  



 

   ١٣٩ 

 

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .اإلصدار الثالث

دراسة موضوعية : اادلة سورة .٧٩٧
  .حتليلية

o فلوة ناصر محد الراشد. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

كلية التربية / العامة لتعليم البنات
قسم الدراسات / للبنات بالرياض

حممد علـي  : إشراف اإلسالمية،
: حجـازي، نوقشـت بتــاريخ  

 .هـ١٤٠٩
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

يصـل  الصادرة عن مركز امللك ف
  . للبحوث والدراسات اإلسالمية

دراسة موضـوعية  : سورة مرمي .٧٩٨
  .للسورة الكرمية

o حممد علي إمساعيل. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،  / األزهر
أمحد السيد الكـومي،  : إشراف

 .م١٩٨٣: نوقشت بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 ،دراسات اإلسالميةللبحوث وال

  . اإلصدار الثالث

ــة   .٧٩٩ ــافقون دراس ــورة املن س
  .موضوعية

o هبة عثمان مدين حممد. 
o   جامعـة  رسالة ماجستري، مـن

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
: نوقشــت بتــاريخ، الســودان

 .م١٩٩٩
o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة

  .يالدراسات القرآنية للجيوس
دراسة حتليليـة  : سورة املؤمنون .٨٠٠

  .ضوعيةمو
o    فريدة سعدون بن حممـد العبـد

 .املنعم
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

كلية اآلداب / العامة لتعليم البنات
قسم الدراسات / للبنات بالرياض

حممـد بـن   : إشراف اإلسالمية،
عبد الرمحن الشـايع، نوقشـت   

 .هـ١٤١٧: بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
  . لبحوث والدراسات اإلسالميةل
املرأة مساواا مع : سورة النمل .٨٠١

  .الرجل وصالحيتها للحكم
o راغب الدجاين زاهية. 



 

   ١٤٠ 

 

o  دار الثقافــة للطباعــة والنشــر
  . الدوحة -، قطروالتوزيع

  .دراسة وحتليل: سورة النور .٨٠٢
o إمساعيل إبراهيم علي. 
o  جامعـة   رسالة دكتوراه، مـن

كلية العلوم اإلسـالمية،  / بغداد
 .م١٩٩٨: قشت بتاريخنو

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  . والدراسات اإلسالمية
دراسة موضوعية : سورة الواقعة .٨٠٣

  .وحتليلية
o حصة عبداهللا حممد املنصور. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

كلية التربية / العامة لتعليم البنات
ت قسم الدراسا /للبنات بالرياض

حممد علـي  : إشراف اإلسالمية،
: حجـازي، نوقشـت بتــاريخ  

 .هـ١٤١٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
  . للبحوث والدراسات اإلسالمية

سورة احلجرات  يفسياحة إميانية  .٨٠٤
  ).سورة مكارم األخالق(
o يماض حممود. 

o  ــر ــع والنش ــدعوة للطب دار ال
ة، اإلسـكندري -ع، مصروالتوزي
 .م٢٠٠٠

سياسة الرسول صلى اهللا عليـه   .٨٠٥
وسلم يف احلرب واملهادنة كمـا  

  .تصورها سورة الفتح
o سليم بن مسعد بن جرب األمحدي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليـا  /اإلسالمية
حممد حممـد  : إشراف الشرعية،

 :نوقشـت بتـاريخ  ، شهبة أبو
 .هـ١٣٩٨

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

سرية إبراهيم اخلليل يف القـرآن   .٨٠٦
 .ايد واألحاديث الصحيحة

o  هشام فهمي العارف. 
o بريوت، دار البشائر اإلسالمية.  
 .السرية النبوية يف القرآن الكرمي .٨٠٧
o عبد الصبور مرزوق. 
o دار الكتاب . الكتاب املصري دار

  .بريوت، اللبناين
  . السري والنظر يف القرآن الكرمي .٨٠٨



 

   ١٤١ 

 

o  محدأرائد علي. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة صدام

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٨ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٥: ص ،القرآنية للجيوسي

الشخصية اإلنسانية كما صورها  .٨٠٩
وانعكاس مثلـها  القرآن الكرمي 

على صـورة البطـل يف األدب   
  . العريب

o عدنان يوسف سكيك. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

: إشراف كلية اآلداب، /القاهرة
 :شكري عياد، نوقشت بتـاريخ 

 .م١٩٧٠
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٥: ص ،القرآنية للجيوسي
املرأة املسلمة يف ضـوء   ةشخصي .٨١٠

  .القرآن والسنة
o الرمحن العكعبد  خالد. 
o هـ١٤١٩ ،بريوت، دار املعرفة- 

  .م١٩٩٨
شخصــية املــرأة يف القصــص  .٨١١

  .دراسة أدبية حتليلية: القرآين
o نورة حممد الرشيد. 

o  رسالة دكتوراه، من كلية التربية
وزارة التربيـة   /للبنات بربيـدة 

شؤون تعليم البنـات،   /والتعليم
 .هـ١٤٢٢ :نوقشت بتاريخ

o بعـة  قاعدة الرسائل اجلامعية التا
ملركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

  .الثالث
شخصــية املســلم يف القــرآن  .٨١٢

  .الكرمي
o ماهر حممد حسن العيد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
دم صديق، آحممد : إشراف ،الدين

 .م١٩٩٠ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٥: ص ،ية للجيوسيالقرآن
 .شخصيات من القرآن الكرمي .٨١٣
o  أبو األعلى املودودي. 
o ،م٢٠٠٤بريوت،  دار ابن حزم.  
الشخصية اليهودية من خـالل   .٨١٤

 .القرآن الكرمي
o  صالح عبد الفتاح اخلالدي. د. 
o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق

  .م١٩٩٤ ،١:ط



 

   ١٤٢ 

 

الشخصية اليهودية يف القـرآن   .٨١٥
  .الكرمي

o فاطمة مدثر. 
o الة ماجستري، مـن جامعـة   رس

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م٢٠٠١ :بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٥: ص ،القرآنية للجيوسي
شذرات من التفسري املوضـوعي   .٨١٦

  .للقرآن الكرمي
o عبد الفتاح عاشور. 
o ــان ــاهرة ،دار البي ، ١:، طالق

  .م٢٠٠٠
ون يف القـرآن  الشرك واملشرك .٨١٧

  . الكرمي
o يعبد الكرمي ناصر محود اخلزرج. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة بغداد

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٥ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٥: ص ،القرآنية للجيوسي

  .الشعب امللعون يف القرآن .٨١٨
o حممود بن الشريف. 
o بريوت، دار مكتبة اهلالل.  

واجلسـمي يف   الشفاء الروحـي  .٨١٩
  .القرآن

o عبد اللطيف البغدادي. 
o الدار اإلسالمية للطباعة والنشر، 

  .م٢٠٠٣، ١ :بريوت، ط
  .الشفاء والتداوي يف القرآن .٨٢٠
o أمين حممد. 
o  ،م٢٠٠٦دار احلافظ، سورية.  
الشفاعة وبيان الذين يشـفعون   .٨٢١

كما ورد يف القـرآن والسـنة   
  .الصحيحة

o  إبراهيم بن عبداهللا احلازمي. 
o ــري ــاض، فدار الشـ  ،الريـ

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣
الشك واليقني يف ضوء القـرآن   .٨٢٢

دراسة : الكرمي وأثرمها يف احلياة
  .موضوعية

o حواء حممد طاهر آدم هوساوي. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

كلية التربية  /العامة لتعليم البنات
قسم الدراسـات   /للبنات جبدة

علي حممـد  : إشراف ،اإلسالمية
 .يوسف الشريف، نوقشت

o عدة الرسائل اجلامعية الصادرة قا
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  



 

   ١٤٣ 

 

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

  .الشكر يف القرآن الكرمي .٨٢٣
o فهد علي مرزوق عبد اهللا. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

عبد السـتار  : إشراف الكويت،
 .م٢٠٠٠ :نوقشت بتاريخ ،نوير

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٥: ص ،للجيوسي القرآنية

 .الشكر يف القرآن الكرمي .٨٢٤
o هند حسني أسد. 
o بريوت، دار العلوم العربية.  
الشــمس والقمــر يف القــرآن  .٨٢٥

  . الكرمي
o متاضر اخلنساء كري. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
نوقشـت   ،كلية القرآن الكـرمي 

 .م٢٠٠٠ :بتاريخ
o  راسـات  الرسائل اجلامعية يف الد

  .١٧٦: ص ،القرآنية للجيوسي
  .الشهادة يف ضوء القرآن الكرمي .٨٢٦
o إبراهيم حممد إبراهيم احلقيل. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة امللك

قسم الثقافة  /كلية التربية /سعود

حممد طاهر : إشراف اإلسالمية،
ــاريخ ــت بت ــوايب، نوقش  :اجل

 .هـ١٤١٨
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٦: ص ،يالقرآنية للجيوس
: الشهادة يف القـرآن الكـرمي   .٨٢٧

  .أنواعها ومعانيها
o بن حسان علي حسان علي. 
o اإلمـام   ةرسالة جامعية من جامع

كليه / حممد بن سعود اإلسالمية
بن  إبراهيم: إشراف ،أصول الدين

ســليمان آل هوميــل نوقشــت 
  .هـ١٤١٧ :بتاريخ

 :الشهادة يف القـرآن الكـرمي   .٨٢٨
  .دراسة موضوعية

o  ادم حممدالصادق عيسى. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
محد عبد أالطاهر : إشراف ،الدين

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .م٢٠٠٢

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٦: ص ،القرآنية للجيوسي

الشهادة وأجر الشهيد يف ضوء  .٨٢٩
  .الكتاب والسنة

o  محد فطاينأصاحلة حممد زين. 



 

   ١٤٤ 

 

o ستري، من جامعـة أم  رسالة ماج
حممد شـوقي  : إشراف القرى،

ــاريخ  ــت بت ــر، نوقش  :خض
 .هـ١٤٠٥

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٦: ص ،القرآنية للجيوسي

: الشهداء يف القـرآن الكـرمي   .٨٣٠
  . ةدراسة موضوعية حتليلي

o  دم حممدآالصادق عيسى. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
احلاج الزبري أبو : إشراف ،الدين

ــاريخ  ــت بت ــة، نوقش  :عالم
 .م١٩٩٦

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٦: ص ،القرآنية للجيوسي

الشــورى يف ضــوء الكتــاب  .٨٣١
  .والسنة

o حسن ضياء الدين حممد عتر. د. 
o    مـن إصـدارات دار البحــوث

 للدراسات اإلسـالمية وإحيـاء  
  .م٢٠٠١ ،١: التراث بديب، ط

الكرمي دراسة الشورى يف القرآن  .٨٣٢
  .موضوعية

o إبراهيم عبداهللا زايد. 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية

نوقشـت   ،كلية القرآن الكـرمي 
 .م١٩٩٨ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٦: ص ،القرآنية للجيوسي

 .شواهد العلم يف هدي القرآن .٨٣٣
o  سعدي املقدم حممد. 
o ]م ١٩٥٠ن، د ]: القاهرة. 
الشيطان يف الفكر اإلسالمي من  .٨٣٤

خالل القرآن الكـرمي والسـنة   
 .النبوية

o حسني سليمان سليمان. 
o م١٩٩٩بريوت، ، دار اهلادي.  
دراسة  :الشيطان خطواته وغاياته .٨٣٥

  .قرآنية موضوعية
o وائل عمر علي بشري. 
o رسالة علمية، من جامعة املوصل /

/ اللغة العربية، كلية اإلسـالمية 
 .غزة

o ين الرسـائل واألطـاريح   عناو
اللغـة  / جامعة املوصل (اجلامعية 

  .)العربية
الشيطان وأعمالـه يف القـرآن    .٨٣٦

   .الكرمي
o حممد كامل حسن احملامي. 



 

   ١٤٥ 

 

o املكتـب   حسن متـيم،  :راجعه
 بريوت،، العاملي للطباعة والنشر

ــوعة  ١٩٩٨ ــمن املوس م، ض
  . القرآنية

  .الصرب يف ضوء الكتاب والسنة .٨٣٧
o أمساء عمر حسن فدعق. 
o الة ماجستري، من جامعـة أم  رس

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية
حممد حممـد  : إشراف الشرعية،

 :نوقشـت بتـاريخ   ،شهبة أبو
 .هـ١٣٩٩

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   ).الثالث

قرآن للشـيخ  الصرب يف ظالل ال .٨٣٨
 .سيد قطب

o عبد املنان الطييب عكاشة. 
o القاهرة،  ،مكتبه التراث اإلسالمي

  .م١٩٩٣
دراسة : الصرب يف القرآن الكرمي .٨٣٩

  . موضوعية
o حممد بن حسان مراجم. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية

قسـم القـرآن    /أصول الـدين 
حممـد علـي   : إشراف وعلومه،

ــان ــاريخ ،عثم ــت بت  :نوقش
يوجد منه نسـخة   هـ،١٤٠٨

حمفوظة يف مركز امللك فيصـل  
 .]١٨٨٥٤٩[برقم 

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

 كشـاف . والدراسات اإلسالمية
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  

  .١٧٦: ص ،القرآنية للجيوسي
  .الصحابة يف القرآن الكرمي .٨٤٠
o  بن حممد القرشيحممد بن محيد. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

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

 .هـ١٤٠٩
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٦: ص ،القرآنية للجيوسي
  . صحة البيئة يف القرآن والسنة .٨٤١
o  عبد اهللامىن علي حممد. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية



 

   ١٤٦ 

 

عمـر يوسـف   : إشراف ،الدين
 .م٢٠٠٢ :محزة، نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٦: ص ،القرآنية للجيوسي

الصــحة والغــذاء يف القــرآن  .٨٤٢
 . الكرمي

o حممد كامل حسن احملامي. 
o املكتـب   حسن متـيم،  :راجعه

، والتوزيع للطباعة والنشر العاملي
م، ضــمن ١٩٩٢ بــريوت،

 . املوسوعة القرآنية
  .الصداقة يف القرآن الكرمي .٨٤٣
o هداية أيدار. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 معهد العلوم االجتماعية، /ةمرمر
إمساعيــل قارجــام، : إشــراف

 .م١٩٨٧ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٦: ص ،القرآنية للجيوسي
دراسة : الصدق يف القرآن الكرمي .٨٤٤

  . موضوعية
o مذكر بن حممد عارف. 
o ١:ط، الرياض ،دار الفكر العريب، 

وأصـل الكتـاب   ، هـ١٤١٩
رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام 

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية

قسـم القـرآن    /أصول الـدين 
صالح عبـد  : إشراف وعلومه،

نوقشـت   ،املقصود املهـداوي 
 .هـ١٤١٧ :بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٧٦: ص
الصراط املسـتقيم يف القـرآن    .٨٤٥

  . دراسة موضوعية: الكرمي
o حسني عبد اجلليل عبد الرحيم. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

أمحد إمساعيل : إشراف األردنية،
 .م٢٠٠٥ :نوفل، نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٧: ص ،آنية للجيوسيالقر

الصراع بني احلق والباطـل يف   .٨٤٦
  .سورة الكهف

o فهد بن عبد العزيز السويدان. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسم الـدعوة   /الدعوة واإلعالم

حممد صـاحل  : إشراف ،واإلعالم
 :نوقشـت بتـاريخ  ، حمي الدين

 .هـ١٤٠٤
o ئل اجلامعية قاعدة معلومات الرسا

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  



 

   ١٤٧ 

 

للبحوث والدراسات اإلسـالمية  
   ).اإلصدار الثالث(
الصراع بني احلق والباطل كمـا   .٨٤٧

  . جاء يف سورة األعراف
o عادل حممد صاحل أبو العال. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

مسـعد عبـد   : إشراف القرى،
املعطي اخلفين النربوي، نوقشـت  

 .هـ١٤٠٩ :بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٧: ص ،القرآنية للجيوسي
الصراع بني احلق والباطل كمـا   .٨٤٨

  .يصوره القرآن الكرمي
o خالد حممد عواد القضاة. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
محد عبد أالطاهر : إشراف ،الدين

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .م١٩٩٥

o يف الدراسـات   الرسائل اجلامعية
  .١٧٧: ص ،القرآنية للجيوسي

الصفات التربوية للمرأة املسلمة  .٨٤٩
  .يف القرآن الكرمي

o  محد حممد ملحمألينا. 
o ،رسالة ماجستري، من جامعة مؤتة 

فـاروق عبـد ايـد    : إشراف

 :نوقشـت بتـاريخ   ،السامرائي
 .م١٩٩٦

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٧: ص ،القرآنية للجيوسي

  .هللا يف القرآن والتوراةصفات ا .٨٥٠
o ملري طيبات. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  
ــراف ــن : إش ــيب حس حس
 .السامرائي

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٧: ص ،القرآنية للجيوسي

 :صفة اجلنة يف القرآن الكـرمي  .٨٥١
دراسة وحتليل لآليات القرآنية يف 

  .ذلك
o  حممـد نصـار    عبد احلليم بـن

 .السلفي
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

 /كلية القرآن الكـرمي  /اإلسالمية
امحـد  : إشـراف  ،قسم التفسري

 :عبداهللا الزهراين، نوقشت بتاريخ
 .هـ١٤١١

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٧: ص ،القرآنية للجيوسي



 

   ١٤٨ 

 

: صفات عباد الرمحن يف القرآن .٨٥٢
ــري   ــق التفس ــة يف طري دراس

  .املوضوعي
o عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين. 
o  ،ــم للطباعــة والنشــر دار القل

م، ٢٠٠٠، ١: دمشق، ط-سوريا
مكتبـة   .)سلسلة كتب قيمـة (

، الطالب اجلامعي، مكة املكرمـة 
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١: ط
  .الصالة يف القرآن الكرمي .٨٥٣
o حممد عبداهللا ظافر. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

الـدعوة وأصـول    كلية /القرى
 ،قسم الكتـاب والسـنة   /الدين

 .هـ١٤٢٦ :بتاريخ سجلت
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

  ).اإلصدار الثالث(
: الصــالة يف القــرآن الكــرمي .٨٥٤

  .مفهومها وفقهها
o  بن سـليمان   نعبد الرمحفهد بن

 .الرومي
o  ـ ١٤٠٩ ،مكتبة التوبـة -هـ

   .م١٩٨٩

واإلصـالح يف القـرآن    الصلح .٨٥٥
  .دراسة موضوعية: الكرمي

o مرمي عبد الرمحن أبو علي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
قسم الكتـاب والسـنة،    /الدين

 .هـ١٤١٥ :نوقشت بتاريخ
o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  . ١٧٧: ص

: صورة املاء يف القرآن الكـرمي  .٨٥٦
  .دراسة أدبية أسلوبية

o فاطمة سامل عبد اجلبار. 
o  رسالة دكتوراه، من كلية التربية

وزارة التربية / للبنات مبكة املكرمة
شؤون تعليم البنـات،   /والتعليم

 .هـ١٤٢٧ :نوقشت بتاريخ
o   قاعدة الرسائل اجلامعية التابعـة

ملركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

  .الثالث
: ورة املرأة يف القرآن الكـرمي ص .٨٥٧

 .دراسة فنية
o أروى عبد احلميد حممود. 



 

   ١٤٩ 

 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
كلية التربيـة للبنـات،    /بغداد

 .م١٩٩٩ :نوقشت بتاريخ
o   قاعدة الرسائل اجلامعية التابعـة

ملركز امللك فيصـل للبحـوث   
اإلصدار ، والدراسات اإلسالمية

  .الثالث
: ميصورة املنافق يف القرآن الكر .٨٥٨

  .دراسة بالغية حتليلية
o منرية مرعي راشد الزهراين. 
o  رسالة دكتوراه، من كلية اآلداب

وزارة التربيـة  / للبنات بالرياض
 شؤون تعليم البنـات،  /والتعليم
 .حسن جاد طبل: إشراف

o   قاعدة الرسائل اجلامعية التابعـة
ملركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

  .الثالث
صورة النفسـية يف القـرآن   ال .٨٥٩

  . الكرمي
o حممود سليم حممد هياجنة. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

: إشراف كلية اآلداب، /الريموك
 :نوقشت بتـاريخ  ،خميمر صاحل

 .م٢٠٠٢

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٧: ص ،القرآنية للجيوسي

  .صور احليوان يف القرآن الكرمي .٨٦٠
o نبيلة عبد احملسن حسن. 
o اجستري، مـن جامعـة   رسالة م

، كلية التربيـة للبنـات   /بغداد
 .م١٩٩٨ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
القرآن ( :حتت موضوع ،القرآنية

  .٣٦: ص ،للجيوسي ،)بالغة -
صور من تـأذي الرسـول يف    .٨٦١

 .القرآن
o عثمان قدري مكانسي. 
o بريوت، دار ابن حزم.  
صور من التربية باالبتالءات يف  .٨٦٢

  .الكرميالقرآن 
o سنية عبداهللا مريغين. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
محد حممد عبد أ: إشراف ،الدين

 :نوقشت بتاريخ ،الرمحن الوراق
 .م١٩٩٩

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٧: ص ،القرآنية للجيوسي

صور من عامل الطري يف القـرآن   .٨٦٣
  .والسنة



 

   ١٥٠ 

 

o مكارم السيد غني. د. 
o   ذكره موقع موسوعة اإلعجـاز

يف  ،العلمي يف القـرآن والسـنة  
وهو ضمن  ،صفحة ترمجة املؤلف

اليت ال  "املوسوعة الكربى"سلسلة 
 .زلت قيد النشر

  .لصوم يف ضوء الكتاب والسنةا .٨٦٤
o عمر سليمان األشقر. 
o   دار النفائس للنشـر والتوزيـع، 

 .٥: ط بريوت،
  .الصيام يف القرآن .٨٦٥
o الدسوقي حممد. 
o م١٩٦٧ ،القاهرة عارف،دار امل.  
صــيانة العــرض والنســب يف  .٨٦٦

  . القرآن الكرمي والسنة
o الساسي حسناوي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 /عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  
سـعيد  : إشراف معهد الشريعة،

 .م٢٠٠٠ :فكرة، نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٧: ص ،القرآنية للجيوسي
ل أسبابه وعالجه يف ضوء الضال .٨٦٧

  .دراسة موضوعية. القرآن
o حممد بن عبداهللا بن صاحل الضالع. 

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

قسـم القـرآن   / أصول الـدين 
حممد بن صاحل : إشراف وعلومه،

ــديفر ــاريخامل ــجلت بت : ، س
 .هـ١٤٠٦

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
ز امللك فيصل للبحـوث  عن مرك

والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 
  .الثالث

الضمان االجتمـاعي يف ضـوء    .٨٦٨
  .والسنةالكتاب 

o  محد مهامأ حممد. 
o ،هـ١٤١١، مشقد دار القلم-

  .م١٩٩٠
: قرآن الكرميالضوء واللون يف ال .٨٦٩

  .اإلعجاز الضوئي اللوين
o نذير محدان. 
o  ١:ط ،دمشـق  ،دار ابن كـثري ،

  .م٢٠٠٢
  . الطاعة يف القرآن الكرمي .٨٧٠
o  محدأصالح الدين حممد. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
نوقشـت   ،كلية القرآن الكـرمي 

 .م١٩٩٩ :بتاريخ



 

   ١٥١ 

 

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٨: ص ،لقرآنية للجيوسيا
دراسة : الطاعة يف القرآن الكرمي .٨٧١

  .موضوعية
o  عبد العزيز بن حممد السحيباين. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

ــه ــاريخ ،وعلوم ــت بت  :نوقش
 .هـ١٤١٤

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
صل للبحـوث  عن مركز امللك في

كشـاف   .والدراسات اإلسالمية
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  

  . ١٧٨: ص ،القرآنية للجيوسي
الطاعة يف القرآن الكرمي والسنة  .٨٧٢

  .النبوية
o أيوب جامع حممد علي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
عمـر يوسـف   : إشراف ،الدين

 .م٢٠٠٢ :محزة، نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٨: ص ،القرآنية للجيوسي
الطاعة وأنواعهـا يف القـرآن    .٨٧٣

 . موضوعية دراسة. الكرمي

o بن حممد السحيباين العزيز عبد. 
o  اإلمام رسالة ماجستري، من جامعة

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

حممـد عبـد   : إشراف وعلومه،
: سجلت بتاريخ ،الرمحن الراوي

 .هـ ١٤١٤
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

كشاف الرسائل اجلامعية . الثالث
حـىت   ،يف الدراسات القرآنيـة 

ـــ١٤٢٥  ،م٢٠٠٤ -هـــ
  . للجيوسي

  . الطب يف القرآن .٨٧٤
o عبداهللا عبادة. 
o  دار الرفـاعي،  .مكتبة اخلـاجني 

  . م١٩٨٢ة، القاهر
 .الطب يف القرآن والسنة .٨٧٥
o  حممد حممود عبد اهللا. 
o بريوت، دار اجليل.  
الطب يف القرآن الكرمي والسنة  .٨٧٦

  . املطهرة والصيدلة والعالج
o خالد فائق العبيدي.د. 



 

   ١٥٢ 

 

o  ــة، ط ــب العلمي  ،١:دار الكت
  . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

الطب يف القرآن والسـنة بـني    .٨٧٧
  .تشخيص الداء ومعرفة الدواء

o د اهللاحممد حممود عب. 
o  بـريوت،  دار الكتب العلميـة ،

  . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠
الطب القرآين بـني الغـذاء و    .٨٧٨

  .الدواء
o حممد حممود عبد اهللا. 
o حممد محامي، دار الشرق  :راجعه

  .بريوت، العريب
الشفاء بالكتاب : الطب القرآين .٨٧٩

  .العزيز
o منذر آل فقيه. 
o لبناندار األمري للثقافة والعلوم ،-

  . م٢٠٠٧، ١: ط ،بريوت
لطب القرآين يعـاجل السـحر   ا .٨٨٠

  .واملس الشيطاين
o  حممد سيد حممود. 
o  الريـاض العامليـة،   الندوةدار، 

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣
منهاج لتفسري : الطب يف القرآن .٨٨١

اإلشارات العلميـة يف اآليـات   
  . القرآنية

o  حممد مجيل احلبال، وميض رمزي
 .العمري

o ــائس ــريوت، ،دار النفـ  بـ
  . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

  . السنةالطب من الكتاب و  .٨٨٢
o     موفّق عبـد اللطيـف الـدين

 .البغدادي
o حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :

عبد املعطي أمني قلعجي، دار . د
ـ  ١٤٠٩ بريوت، املعرفة،  -هـ
  .م١٩٨٨

: الطب الوقائي يف القرآن الكرمي .٨٨٣
  .دراسة موضوعية

o خليل حممد قدور شومان. 
o     دار الكتـاب الثقـايف للطباعـة

، م٢٠٠٣إربد، -األردن ،والنشر
رسالة ماجستري،  وأصل الكتاب

: إشـراف  ،من جامعة آل البيت
وإحسان  ،عبد الرحيم أمحد الزقة

 .حماسنة
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
طباع بين إسـرائيل وأثرهـا يف    .٨٨٤

  . سلوكهم يف الوقت احلاضر



 

   ١٥٣ 

 

o هدى مرعي. 
o جستري، من جامعـة أم  رسالة ما

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية

 :الشــرعية، نوقشــت بتــاريخ
 .هـ١٣٩٩

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

  .والدراسات اإلسالمية
 .الطبيعة يف القرآن .٨٨٥
o كاصد ياسر الزيدي. 
o ة سلسل ،دار الرشيد للنشر، العراق

ــم  ــات رق ــام  ٢٣٦دراس لع
 .م١٩٨٠

  . الطبيعة يف القرآن الكرمي .٨٨٦
o ناصر ياسر الزيويل. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة عني

قسم اللغـة   /كلية اآلداب /مشس
مصطفى : إشراف العربية وآداا،

ــاريخ ــت بت  :الشــكعة، نوقش
 .م١٩٦٧

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٧٨: ص

اتمع اإلسـالمي كمـا   طبيعة  .٨٨٧
  . تصورها سورة النور

o زكريا إبراهيم صاحل الزميلي. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

إبراهيم زيـد  : إشراف ،األردنية
 :الكــيالين، نوقشــت بتــاريخ

 .م١٩٩١
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٨: ص ،القرآنية للجيوسي
طبيعة النفس اإلنسانية يف ضـوء   .٨٨٨

  .القرآن الكرمي
o مد عمر الفقيهحم. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

ــوك، ــراف الريم ــن : إش حس
 :احليــاري، نوقشــت بتــاريخ

 .م٢٠٠٤
o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .١٧٨: ص

الطرق التربوية وعلم النفس من  .٨٨٩
 .القرآن الكرمي

o أمحد احلبايب. 
o ،سوسة-تونس مؤسسه سعيدان ،

 .م١٩٩١
املسـلمة يف   مـة الطريق إىل اُأل .٨٩٠

  .سورة احلج



 

   ١٥٤ 

 

o عبد احلميد حممود طهماز. 
o دمشق،  ،دار القلم للطباعة والنشر

ـــ١٤٠٨، ١:ط . م١٩٨٨-ه
، سلسـلة  بـريوت  ،دارة العلوم

 موضوعات سور القرآن الكـرمي 
  .)٦(برقم 

  . طريق الدعوة يف ظالل القرآن .٨٩١
o سيد قطب. 
o أمحد فائز، مؤسسة الرسالة، : مجع

   .١:القاهرة، ط
ما حيددها القرآن طريق النصر ك .٨٩٢

  . الكرمي
o خالد حممد عواد القضاة. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

عبد اجلليـل  : إشراف ،األردنية
 :عبد الرحيم، نوقشت بتـاريخ 

 .م١٩٨٨
o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .١٧٨:ص

 .الطعام يف القرآن الكرمي .٨٩٣
o  عبد املنعم اهلامشي. 
o ١:وت، طبـري  ،دار ابن حزم، 

  .م٢٠٠٧

الطغيان والطواغيت يف ظـالل   .٨٩٤
  .القرآن

o عبد املنان الطييب عكاشة. 
o م١٩٩٣ ،القاهرة، دار الفضيلة.  
  .الطالق يف القرآن الكرمي .٨٩٥
o اهللا فرح بثينة علي عبد. 
o  جامعـة أم  رسالة ماجستري، من

حممـد آدم  : إشـراف  ،درمان
 .صديق

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  . يوسيللج الدراسات القرآنية

الطيبــات مــن املطعومــات يف  .٨٩٦
ــا  ــرمي، أحكامه ــرآن الك الق

دراسة : ومواردها وآداب تناوهلا
 .موضوعية

o حيىي حممد الفيفي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

إبراهيم سليمان : إشراف وعلومه،
 .اهلوميل

o  الصادرة قاعدة الرسائل اجلامعية
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

 .الطري والطرية يف القرآن والسنة .٨٩٧



 

   ١٥٥ 

 

o  سهام بنت عبداهللا وادي. 
o بريوت، دار اجليل.  
  .ظاهرة احلركة يف القرآن الكرمي .٨٩٨
o جالل أبو زيد هليل. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة عني

حممد عبد احلميد : إشراف ،مشس
سامية حممد أمحد، نوقشت ، سامل

 .م١٩٩١ :بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٨:ص ،القرآنية للجيوسي
الظلم وأنواعه وآثاره يف ضـوء   .٨٩٩

  .القرآن الكرمي
o حممد يوسف خاطر  سعيد الرمحن

 .زمان
o  رسالة ماجستري، من جامعه اإلمام

كليه  /حممد بن سعود اإلسالمية
القـرآن  قسـم  / أصول الـدين 

سليمان  إبراهيم: إشراف ،لومهوع
ــل ــاريخ، اهلومي ــت بت  :نوقش

 .هـ١٤١٨
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

الرسائل اجلامعية كشاف  ).الثالث

 ،يف الدراسات القرآنية للجيوسي
  .١٧٨:ص

دراسة : الظلم يف القرآن الكرمي .٩٠٠
  . ةموضوعي

o اد حممد فيصل العبد اهللاجه. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

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

 .م٢٠٠٠ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

الرسائل اجلامعية  كشاف ).الثالث
 ،لجيوسييف الدراسات القرآنية ل

  .١٧٩:ص
الظلم وأثره على الفرد واتمع  .٩٠١

  .يف ضوء الكتاب والسنة
o دوخي بن زيد علي احلارثي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

لعزيز بـن  اعبد : إشراف القرى،
اهللا احلميـدي، نوقشـت    عبد

 .هـ١٤٠٧ :بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٩:ص ،القرآنية للجيوسي
ون يف القـرآن  الظلم والظـامل  .٩٠٢

  . الكرمي



 

   ١٥٦ 

 

o حممد سليم بدوي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة صدام

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٩ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٩:ص ،القرآنية للجيوسي

  .دراسة قرآنية موضوعية: الظن .٩٠٣
o جنالء بنت عبد العزيز الرشيد. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة امللك

: إشـراف  ة التربية،كلي /سعود
إدريس حامد حممـد، سـجلت   

 .هـ١٤٢٦ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

   ).الثالث
الظواهر اجلغرافية بـني العلـم    .٩٠٤

 .والقرآن
o عبد العليم عبد الرمحن خضر. د. 
o  الدار السعودية للنشر والتوزيـع، 

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، الرياض
الظواهر اجلغرافيـة يف القـرآن    .٩٠٥

 . الكرمي من منظور تربوي
o فوزي الشرببيين. 
o  ،ــب ــامل الكت ــاهرة ع  ،الق

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

  .ظواهر طبيعية يف القرآن .٩٠٦
o حممد فيض اهللا احلامدي. 
o سوريامركز اإلمناء احلضاري ،-

  .م٢٠٠٦ حلب،
الظواهر الفلكية واجلغرافيـة يف   .٩٠٧

 . القرآن الكرمي
o ة حممد عطيةعطي. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة القرآن

كليـة  / الكرمي والعلوم اإلسالمية
: إشراف السودان،/ القرآن الكرمي

أمحد عباس البـدوي، نوقشـت   
 .م١٩٩٨ :بتاريخ

o  ــة يف ــائل اجلامعي ــل الرس دلي
جملة احلكمة  ،اجلامعات السودانية

  .٥٥٦:ص ،)٣٠(العدد 
الظواهر الفيزيائية واجليولوجيـة   .٩٠٨

 .لقرآن الكرمييف ا
o ذكر يف ، بريوت، الدار اإلسالمية

  .موقع الدار العلمية بدون مؤلف
 .ظواهر كونية يف القرآن .٩٠٩
o حممد فيض اهللا احلامدي. 
o ،ــة ــة األدبي ــيوط املكتب  ،أس

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥
عادات أهل اجلاهلية يف القـرآن   .٩١٠

  . الكرمي
o ابتسام بدر اجلابري. 



 

   ١٥٧ 

 

o    رسالة دكتوراه، مـن الرئاسـة
 /كلية التربية /البنات العامة لتعليم

 قسم الدراسـات اإلسـالمية،  
كامـل حممـود عبـد    : إشراف

 :املقصــود، نوقشــت بتــاريخ
 .هـ١٤٢٠

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٩:ص ،القرآنية للجيوسي

دراسـة  : عادات أهل اجلاهليـة  .٩١١
موضــوعية يف ضــوء القــرآن 

 . الكرمي
o ناصر بن حممد بن عبداهللا املاجد. 
o من جامعة اإلمام رسالة ماجستري ،

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

إبراهيم سليمان : إشراف ،وعلومه
ــاريخ ــت بت ــل، نوقش  :اهلومي

هـ، يوجد منه نسـخة  ١٤١٩
حمفوظة يف مركز امللك فيصـل  

 .]١٨٨٨١٣[برقم 
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (سالمية والدراسات اإل

  ).الثالث

عاقبة الطغيان والفساد، االبتالء  .٩١٢
والــوالء، اإلنســان والســنن 

  .الكونية، املقابلة احلكيمة
o الشيخ عبد احلميد حممود طهماز. 
o دمشق،  ،دار القلم للطباعة والنشر

  .م٢٠٠٠، ١:ط
 .عامل احلشرات يف القرآن الكرمي .٩١٣
o سعد حممود عامر. 
o ،م١٩٩٤ ،القاهرة مكتبة القرآن.  
 .عامل احليوان بني العلم والقرآن .٩١٤
o  حممد حممود عبد اهللا. 
o   دار الرشيد للطباعـة والنشـر، 

 .م١٩٩٦، ١:دمشق، ط-سوريا
 .عامل احليوان بني العلم والقرآن .٩١٥
o عبد الرازق نوفل. 
o قطاع الثقافـة ، دار أخبار اليوم ،

  .القاهرة
 :عامل الغيب بني الوحي والعقـل  .٩١٦

دراسة مقارنة يف ضوء القـرآن  
 .سنةوال

o حيىي حسن علي مراد. 
o بـريوت ، -دار الكتب العلمية، 

  .م٢٠٠٣
  .عامل الغيب يف القرآن الكرمي .٩١٧
o مروان حممد حافظ غامن. 



 

   ١٥٨ 

 

o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة
عبد اجلليـل  : إشراف األردنية،

 :عبد الرحيم، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٤

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٩:ص ،القرآنية للجيوسي

دراسـة يف  : العنكبوتعجائب  .٩١٨
 .القرآن والتراث والعلم احلديث

o كارم السيد غنيم. د. 
o  ١:دار الصحوة بالقـاهرة، ط ،

دار النشر للجامعات،  .م١٩٨٩
  .القاهرة

دراسة : العجلة يف القرآن الكرمي .٩١٩
 .موضوعية

o آسيا حيىي عثمان املدرس. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة وزارة

شـؤون تعلـيم    /التربية والتعليم
كلية التربية للبنات مبكة  /بناتال

ــة ــات  /املكرم ــم الدراس قس
 :نوقشـت بتـاريخ  ، اإلسالمية

 .هـ١٤٢٥
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

 . الثالث

العربة من قصة موسى يف القرآن  .٩٢٠
 .الكرمي

o  حممد خري عدوي. 
o  ـ ة أم رسالة ماجستري، من جامع

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
ــالمية ــاريخ  /اإلس ــم الت قس

العجمـي  : إشـراف  اإلسالمي،
دمنــهوري خليفــة، نوقشــت 

 .هـ١٤٠٠ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
  . والدراسات اإلسالمية

العربة من قصة يوسـف عليـه    .٩٢١
  .السالم

o رفيقة عمر بكر صباغ. 
o  ماجستري، من جامعـة أم  رسالة

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
قسم الكتـاب والسـنة،    /الدين

 .هـ١٤٠٦ :نوقشت بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
  . والدراسات اإلسالمية

حتليل : عتاب الرسول يف القرآن .٩٢٢
 .و توجيه

o  صالح اخلالدي. 



 

   ١٥٩ 

 

o ١:دمشق، ط-سوريا ،دار القلم ،
  .م٢٠٠٤

العدد يف القرآن الكرمي لطائفـه   .٩٢٣
  .ومسائله

o عبد الرمحن عود إدريس إبداح. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

 كلية أصـول الـدين،  / درمان
الطاهر أمحـد  : إشراف ،السودان

 :عبد القادر، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٨

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  . ١٢:ص ،للجيوسي القرآنية

  .كرميالعدل يف القرآن ال .٩٢٤
o اجلزويل األمني اجلزويل. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
 .م١٩٩٦ :نوقشت بتاريخ /الدين

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٧٩:ص
  .العدل يف القرآن .٩٢٥
o عبدا هللا بن عبد العزيز احلكمة. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / ن سعود اإلسالميةحممد ب
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

حممد بن عبد : إشراف وعلومه،
 :الرمحن الشايع، نوقشت بتاريخ

 .هـ١٤١٣
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٧٩:ص ،القرآنية للجيوسي
العدل يف القرآن الكرمي والسنة  .٩٢٦

  .النبوية الشريفة
o بدرية جار اهللا خملف العازمي. 
o  ـ ن جامعـة  رسالة ماجستري، م

ــت ــريعة   /الكوي ــة الش كلي
: إشراف ،والدراسات اإلسالمية

علي حسن رضـوان، نوقشـت   
 .م١٩٩٩ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٩:ص ،القرآنية للجيوسي

العدل يف القرآن والسنة وأشهر  .٩٢٧
قصـــص العـــدل يف األدب 

  .والتاريخ
o هالل حممد العيسى. 
o ١:ط، دار الفكر العريب، الرياض، 

 .هـ١٤٢٧
باألمم السابقة  العذاب الذي حلَّ .٩٢٨

  .القرآن الكرمي هكما يعرض
o حممد هاين عبد املغين السعيد. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ،كلية أصـول الـدين   /األزهر



 

   ١٦٠ 

 

احلسيين أبـو فرحـة،   : إشراف
 .م١٩٨١ :نوقشت بتاريخ

o    الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٩:ص ،القرآنية للجيوسي

لقضايا النكـاح  العرض القرآين  .٩٢٩
دراسة حتليلية جامعة بني : ةوالفرق
  .اآليات وفقهها تفسري

o عبد السالم أبو الفضل زينب. 
o ،درسـت  القاهرة،  دار احلديث

هذا الكتـاب مجيـع    يف املؤلفة
 بأحكاماخلاصة  القرآنيةالنصوص 

 يفوعرضـتها   والفرقة،النكاح 
وعاجلتـها   ،صورة موضـوعية 

 معاجلة فقهية اعتمدت فيها على
  .املوثوقة األصليةاملصادر 

عزيز وعزرا يف القرآن الكـرمي   .٩٣٠
دراسـة لغويـة   : والعهد القدمي
  .تارخيية مقارنة

o عبد الرمحن علي عوف. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

قسـم   /كلية دار العلوم /القاهرة
ــامية  ــات الس ــة والدراس اللغ

حممد سـامل  : إشراف ،والشرقية
ــاريخ  ــت بت ــرح، نوقش  :اجل

 .م١٩٧٤

o ئل اجلامعية يف الدراسـات  الرسا
  .١٧٩:ص ،القرآنية للجيوسي

  .العسكرية يف القرآن الكرمي .٩٣١
o أمحد كمال مصطفى. 
o  ،ــق ــريب، دمش دار الفكــر الع

 .م١٩٩٨
 .عسل النحل يف الطب القرآين .٩٣٢
o حممد رضا احلسيين. 
o بريوت، دار احملجة البيضاء.  
  .عسل النحل يف القرآن والسنة .٩٣٣
o  السيد اجلميلي. 
o القاهرةل، دار ومكتبة اهلال.  
العصمة يف منظور القرآن الكرمي  .٩٣٤

  .والسنة النبوية
o مييطه حامد الدل.د. 
o م٢٠٠٧، ١: م، ط - ت.  
العظة واالعتبار مـن قصـص    .٩٣٥

ــرآن ــة : الرســل يف الق دراس
  .موضوعية يف التفسري

o وفاء عمر بكر هوساوي. 
o  رسالة دكتوراه، من وزارة التربية

 /شؤون تعليم البنـات  /والتعليم
 /ة للبنات مبكة املكرمةكلية التربي

، قسم الدراسـات اإلسـالمية  
 .هـ١٤٢٦ :سجلت بتاريخ



 

   ١٦١ 

 

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   ).الثالث

  .العفو يف اإلسالم .٩٣٦
o مهدي عالم حممد. 
o ــالمية ــوث اإلس ــع البح  ،جمم

ـ ١٣٨٦ ،القاهرة ، م١٩٦٦-هـ
امللك فيصل حتت صنف يف مركز 

  .)موضوعية تفاسري(واصفة 
دراسة : العفو يف القرآن الكرمي .٩٣٧

  .موضوعية
o فايزة بنت محود النافع. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة امللك

قسم الثقافة  /كلية التربية /سعود
عبد الرمحن : إشراف ،اإلسالمية
 :نوقشـت بتـاريخ  ، املطرودي

 .هـ١٤٢٤
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

ن مركز امللك فيصل للبحـوث  ع
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

  . الثالث
  .يف القرآن الكرمي قدالع .٩٣٨
o أمحد احلاج النور الزاكي. 

o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم
كلية أصـول   /درمان اإلسالمية

حممد آدم صديق، : إشراف ،الدين
 .م٢٠٠١ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٧٩:ص ،جيوسيالقرآنية لل

العقاب اخلاص باألفراد الـوارد   .٩٣٩
دراسة : ذكرهم يف القرآن الكرمي

  . موضوعية
o  محد ربابعةأحممد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

ــت، ــراف البي ــيب : إش حس
 :نوقشـت بتـاريخ   ،السامرائي

 .م٢٠٠٢
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٠:ص ،القرآنية للجيوسي
  .العقائد يف سورة األنعام .٩٤٠
o حممد بن عبداهللا املدمييغ. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم العقيـدة    /أصول الـدين 

: إشـراف  واملذاهب املعاصـرة، 
عبداهللا بن عبداهللا الزايد، نوقشت 

يوجد منـه   ،هـ١٤٠٤ :بتاريخ
نسخة حمفوظة يف مركز امللـك  

 .]١٨١٠٥٧[فيصل، برقم 



 

   ١٦٢ 

 

o اجلامعية الصادرة  قاعدة الرسائل
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

العقائد النصرانية وعلم التفسري  .٩٤١
  .دراسة حتليلية مقارنة: اإلسالمي

o مصطفى بوهندي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

حممـد  : إشـراف  احلسن الثاين،
نوقشـت   ،األمني اإلمسـاعيلي 

 .م١٩٩٩ :بتاريخ
o اجلامعية يف الدراسـات   الرسائل

  .١٨٠:ص ،القرآنية للجيوسي
ــب   .٩٤٢ ــان يف الط ــل اإلنس عق

 .والفلسفة والقرآن
o أسعد احلمراين.د. 
o جالل  :ترجم النصوص األجنبية

ــني ــدي حس ــد مه دار  ،حمم
 ،قسم التأليف والترمجة ،النفائس

  .بريوت، دار النفائس
 .العقل والعلم يف القرآن الكرمي .٩٤٣
o  يوسف القرضاوي. 
o بريوت-لبنانسالة، مؤسسة الر، 

  .م٢٠٠١، ٢:ط
العقوبات التفويضية وأهدافها يف  .٩٤٤

  .ضوء الكتاب والسنة

o    مطيع اهللا دخيـل اهللا سـليمان
 .الصرهيد اللهييب

o   جامعـة رسالة دكتوراه، مـن 
قسم / أصول الدينكلية / األزهر

ــرعية ــا الش ــات العلي  ،الدراس
ـ : إشراف ، زيامصطفى أمني الت

 .هـ١٤٠٠: نوقشت بتاريخ
o معلومات الرسائل اجلامعية  قاعدة

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  . والدراسات اإلسالمية

عقوبة احلد يف ضـوء القـرآن    .٩٤٥
  .الكرمي وأثرها يف إصالح اتمع

o اهللا حممد زواوي عبد. 
o  جامعة األزهررسالة علمية، من /

، يوجد منـه  أصول الدينكلية 
نسخة فيلميـة حمفوظـة بـرقم    

ــز ميف  ])٢( ١/٥٥٩/٣[ ركـ
صاحل عبداهللا كامـل لالقتصـاد   

الرسائل اجلامعية قسم / اإلسالمي
 .جامعة األزهر /العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  . والدراسات اإلسالمية
العقيدة اإلسالمية ودورهـا يف   .٩٤٦

دراسة حتليلية يف ضـوء  : التربية
  . والسنة النبوية القرآن الكرمي



 

   ١٦٣ 

 

o  محد حسنأحممد حسن. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

قسم أصول  /كلية التربية /األزهر
محد أ: إشراف التربية اإلسالمية،

عبد البـديع عبـد   ، عمر هاشم
 :نوقشت بتـاريخ  ،العزيز اخلويل

 .م١٩٩٤
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٠:ص ،القرآنية للجيوسي
عقيدة البعث وكيـف تناوهلـا    .٩٤٧

  .لكرميالقرآن ا
o زياد خليل حممد الدغامني. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

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

 .م١٩٨٧
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٠:ص ،القرآنية للجيوسي
  . عقيدة التوحيد يف القرآن الكرمي .٩٤٨
o حممد أمحد عبد القادر. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /ن سعود اإلسالميةحممد ب
قسـم العقيـدة    /أصول الـدين 

: إشـراف  واملذاهب املعاصـرة، 

عبداهللا بن عبد الرمحن الغـديان،  
 .هـ١٣٩٩ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
الرسائل اجلامعية كشاف  ).الثالث

 ،لقرآنية للجيوسييف الدراسات ا
  .١٨٠:ص

  القرآن الكرمي  يف العقيدة .٩٤٩
o حممد مبارك. 
o هــ،  ١٣٩٤، ٢:دار الفكر، ط

حبـث  " جاء يف غالف الكتاب 
مبتكر يف ج القرآن الكـرمي يف  
عرض العقيدة وأساليبه يف الدعوة 
إىل اإلميان ا، ويتضمن نظـرة  
اإلسالم العامة للوجود مستخلصة 

  ".من الكتاب الكرمي 
دة من خـالل الفطـرة يف   العقي .٩٥٠

 .القرآن
o آية اهللا جوادي إملي. 
o بريوت، دار الصفوة. 
العالج التربـوي للمشـكالت    .٩٥١

  . النفسية يف القرآن الكرمي
o حممد عبد الرمحن جعفر حممد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية



 

   ١٦٤ 

 

عبد  أمحدالطاهر : إشراف الدين،
ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق

 .م٢٠٠٢
o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
دليل الرسائل اجلامعية . ١٨٠:ص

جملـة   ،يف اجلامعات السـودانية 
 .٥٧٧:ص ،)٣٠(احلكمة العدد 

 .عالج القرآن الكرمي للجرمية .٩٥٢
o األمــني حممــد  عبــد اهللا بــن

 .الشنقيطي
o  سـوريا  ،دار العلوم واحلكـم-

 .م٢٠٠٣، ١،:دمشق، ط
سي يف ضوء القرآن العالج النف .٩٥٣

  .الكرمي والسنة النبوية
o مال معمور بار عبد املنان. 
o   املكتبة املكية، مكـة املكرمـة، 

  . م١٩٩٣-هـ١٤١٣
يف  واملـرأة بني الرجـل   العالقة .٩٥٤

  .والسنةضوء الكتاب 
o عطا أمحد رعبد القاد. 
o  ذكر يف فهرس مركز امللك فيصل

للبحوث والدراسات اإلسـالمية  
  .دون مكان أو زمان نشر

العالقات اإلنسانية يف القـرآن   .٩٥٥
  .الكرمي

o حممد كامل حسن احملامي. 
o املكتـب   حسن متـيم،  :راجعه

 بريوت،، العاملي للطباعة والنشر
ــوعة  ١٩٩٢ ــمن املوس م، ض
  .القرآنية

العالقات األسرية يف ضوء سورة  .٩٥٦
  .البقرة

o علي حسن السيد رضوان. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 الـدين،  أصـول كلية / األزهر
 عبد احلميد عبد الشايف،: فإشرا

م، يوجد ١٩٧٦: نوقشت بتاريخ
منه نسخة فيلمية حمفوظة بـرقم  

ــز يف  ])١( ١/٩٣٢/٥[ مركـ
صاحل عبداهللا كامـل لالقتصـاد   

الرسائل اجلامعية ، قسم اإلسالمي
 .جامعة األزهر ،العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  . اإلسالميةوالدراسات 
العالقات الدولية يف اإلسالم على  .٩٥٧

ضوء اإلعجاز البياين يف سـورة  
  .التوبة

o كامل سالمة الدقس. 



 

   ١٦٥ 

 

o والنشـر  للطباعـة  الشروق دار 
ــع ــدة ،والتوزيـ  ،١:، طجـ

  .م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦
العالقات الدوليـة يف القـرآن    .٩٥٨

  .الكرمي
o حممد علي احلسن. 
o ــالمية ــة اإلس ــة النهض ، مكتب

ــان، -األردن ـــ، ١٤١٢عم ه
رسالة دكتـوراه،  أصل الكتاب و

علي : إشراف ،من جامعة األزهر
 :حممود خليل، نوقشت بتـاريخ 

 .م١٩٧٣
o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .١٨٠:ص

عالقة اإلنسان باهللا يف التـوراة   .٩٥٩
واإلجنيــل والقــرآن واإلحلــاد 

دراسـة استقصـائية   : والتنزيه
  .متحيصية موازنة

o ملري طيبات. 
o رسالة دكتوراه، من جامعة األمري 

 ،عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  
عبد ايد . د.أ: إشراف اجلزائر،

ــاريخ ــت بت ــراين، نوقش  :عم
 .م٢٠٠٥

o  موقع اجلامعة على الشبكة العاملية
) www.univ-emir.dz/index.html(.  
عالقة الفرد بالدولة يف التشريع  .٩٦٠

ــري   ــرآن والتفس ــوم الق وعل
يف الواجبـات  دراسة : اإلسالمي
 . واحلقوق

o مصطفى رياح. 
o     رسالة دكتـوراه، مـن كليـة

حممد الروكي، : إشراف ،اآلداب
 .م١٩٩٤ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٠:ص ،القرآنية للجيوسي

عالقة املسلمني بغريهـم كمـا    .٩٦١
  .جاءت يف سورة التوبة

o عبداهللا حممد حسني الزعيب. 
o اإلمام  رسالة ماجستري، من جامعة

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
 /الدعوة واإلعالم باملدينة املنورة
 ،قســم الــدعوة واالحتســاب

 ،أمحد حممد اخلراط. د: إشراف
ـ ١٤٠٣ :نوقشت بتاريخ ، هـ

يوجد منه نسخة حمفوظة يف مركز 
بـرقم   ،)ملخص( ..امللك فيصل

]١٨٣١٧٠[. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

مللك فيصـل  الصادرة عن مركز ا



 

   ١٦٦ 

 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
  .اإلصدار الثالث

 .علم الفلك والقرآن .٩٦٢
o  حممد صدقي .د. 
o يف  ،كارم السـيد غنـيم   :ذكره

إعجاز القرآن على مر " مبحث 
طريق (املنشور يف موقع " الزمان 
 .)اإلميان

دراسـة  : العلم يف القرآن الكرمي .٩٦٣
  .موضوعية

o عبد الرمحن عبداهللا العمري. 
o جستري، من جامعة امللك رسالة ما

قسم الثقافة  /كلية التربية/ سعود
عبد الرمحن : إشراف ،اإلسالمية

 :املطرودي، نوقشـت بتـاريخ  
 .هـ١٤٢١

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   ).الثالث

تفسـري  : العلم يف القرآن الكرمي .٩٦٤
  .املةموضوعي ودراسة ش

o زهري اربوح. 
o من كلية  ،دبلوم الدراسات العليا

ــانية،  ــوم اإلنس  اآلداب والعل

ــراف ــي: إش ــهامي الراج  ،الت
 .م١٩٩٣ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨١:ص ،القرآنية للجيوسي

  . العلم كما يصوره القرآن الكرمي .٩٦٥
o عبد العزيز فيصل سامل. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /راألزه
عبـد الغـين عـوض    : إشراف

 :الراجحي، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٨٠

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨١:ص ،القرآنية للجيوسي

  . العلم من القرآن والسنة .٩٦٦
o رتيبة إبراهيم خطاب طاحون. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــر ــات / األزه ــة الدراس كلي
 ،اإلســالمية والعربيــة للبنــات

حممد األمحـدي أبـو   : إشراف
 .م١٩٨٠: النور، نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٠:ص ،القرآنية للجيوسي

 .علم النفس يف القرآن الكرمي .٩٦٧
o سعد رياض. 



 

   ١٦٧ 

 

o  للنشـر والتوزيـع،    اقرأمؤسسة
  . م٢٠٠٤ ،القاهرة

 .علم النفس يف القرآن الكرمي .٩٦٨
o مسيح عاطف الزين. 
o بريوت، الشركة العاملية للكتاب.  
 . علم نفس قرآين جديد .٩٦٩
o مصطفى حممود.د. 
o  ،ــاهرة ــوم، الق ــار الي دار أخب

 ،سلسلة كتاب اليوم(، م١٩٩٨
 .)م١٩٩٨عدد أغسطس 

 والتهـذيب  القرآين النفس علم .٩٧٠
 .الوجداين

o العلي اجلسماين عبد. 
o العربية للعلـوم، بـريوت   الدار، 

  .م١٩٩٦ ،١:ط
  .علم النفس من القرآن .٩٧١
o  لعوضياشحات حسني. 
o ه، مـن جامعـة   رسالة دكتورا

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
محد السيد الكـومي،  أ: إشراف

 .م١٩٨١ :نوقشت بتاريخ
o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .١٨١:ص

علم النفس والتربية النفسـية يف   .٩٧٢
 .القرآن والسنة

o  نشأة حممد رضا ظبيان. 
o بريوت، دار ابن حزم.  
قرآن علوم البيئة وهندستها يف ال .٩٧٣

 .والسنة
o خالد فائق صديق العبيدي. د. 
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 

اليت تقع يف  ،القرآن والسنة النبوية
كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(

 .للقرآن الكرمي
 .العلوم الطبيعية يف القرآن .٩٧٤
o يوسف مروة. 
o بريوت ،روة العلميةمنشورات م. 

  .م١٩٦٨مطابع الوفاء، 
 .العلوم الفلكية يف القرآن الكرمي .٩٧٥
o إبراهيم حلمي الغوري. 
o  ،حلب، -سوريادار القلم العريب

 .م٢٠٠٢، ١:ط
 .العلوم يف القرآن .٩٧٦
o حممد مجيل عبد الستار مجيـل  .د

ــال ــي . ود ،احلب ــداد مرع مق
 .اجلواري



 

   ١٦٨ 

 

o   ،لبنـان دار النفائس للطباعـة-
 .م١٩٩٨ ،١:بريوت، ط

علوم مصادر املياه و هندستها يف  .٩٧٧
 . القرآن الكرمي

o سيد حسيين. 
o سـوريا مسية زيتـوين،   :ترمجة-

حلب، دار فصلت للدراسـات،  
 . م١٩٩٩

العلــوم اهلندســية يف القــرآن  .٩٧٨
 .والسنة

o بدر الدين عبد الكرمي أمحد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

/ كلية أصـول الـدين  / درمان
أمحـد   الطاهر: إشراف السودان،

 :عبد القادر، نوقشـت بتـاريخ  
 .م٢٠٠٠

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  . ١٢:ص ،القرآنية للجيوسي

العلوم اهلندسية يف القرآن والسنة  .٩٧٩
 .النبوية

o خالد فائق صديق العبيدي. د. 
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 

والسنة النبوية اليت تقع يف  القرآن
كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(

للقرآن الكرمي، وهـي مقدمـة   
ملشروع برنامج خدمـة علـوم   
القرآن يف جـائزة ديب للقـرآن   

  .الكرمي
 .١/٢علي يف القرآن والسنة  .٩٨٠
o   ذكر يف موقع دار الكتب العربية

دار  ،املطبوعــة بــدون مؤلــف
  :، و لعله اآليتبريوت، األصالة

 .١/٢يف القرآن ي عل .٩٨١
o  السيد صادق الشريازي. 
o    دار العلوم للتحقيـق والطباعـة

  .بريوت، والنشر
التفسـري  : ١٧ سالميةالعلوم اإل .٩٨٢

  .املوضوعي
o جمموعة مؤلفني. 
o  دار املنهل ناشرون وموزعـون ،

يقع يف ، م٢٠٠٤، ١:ط ،األردن
جملــداً، كتــب للناشــئة ) ٢٠(

 .واألطفال
إحياء للـنفس  : العمارة والقرآن .٩٨٣

 .لعمرانوا
o  حمي الدين سلقيين. 
o ــعاع ــق ،دار ش  ،١:ط ،دمش

 .م٢٠٠٦
العمى احلسي واملعنوي يف القرآن  .٩٨٤

  .الكرمي



 

   ١٦٩ 

 

o هدى محد عثمان الزبري. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 :اخلرطــوم، نوقشــت بتــاريخ
 .م١٩٩٩

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨١:ص ،القرآنية للجيوسي

ــي يف  .٩٨٥ ــث العلم عناصــر البح
 .القرآن

o زي عنايةغا. 
o بريوت، دار النهضة اإلسالمية.  
  .عناية القرآن بشؤون احلياة .٩٨٦
o     مسعد عبـد العـاطي احلفـين

 .النرباوي
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 ،كلية أصـول الـدين   /األزهر
علي حممـود خليـل،   : إشراف

 .م١٩٧٦ :نوقشت بتاريخ
o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .١٨١:ص

: الكتاب والسـنة بالبيئـة   عناية .٩٨٧
  .دراسة موضوعية

o أمل توفيق حممد أبوعبدو. 
o  مـن اجلامعـة    ،رسالة جامعيـة

 /كلية أصول الـدين  /اإلسالمية
 /قسم احلديث الشريف وعلومـه 

 ،نـزار ريـان  : إشـراف  ،غزة
 .م١٩٩٩ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (سالمية والدراسات اإل
  ).الثالث

عناية القرآن والسـنة بتنشـئة    .٩٨٨
  .الطفل

o حممد علي أبو احلسن السنوين. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ،كلية أصـول الـدين  / األزهر
 .م١٩٨١ :نوقشت بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٨١:ص
: العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي .٩٨٩

  .موضوعيةدراسة 
o ناصر بن سليمان العمر. 
o ــمة ــاض، دار العاصـ  ،الريـ

  .هـ١٤١٣
العهود واملواثيـق يف القـرآن    .٩٩٠

  . الكرمي
o محد حممد نور إبراهيمأ. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية



 

   ١٧٠ 

 

نوقشـت   ،كلية القرآن الكـرمي 
 .م١٩٩٨ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨١:ص ،للجيوسيالقرآنية 

العهود واملواثيـق يف القـرآن    .٩٩١
  .دراسة موضوعية: الكرمي

o علي أمحد الرحيانة. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

عبد الرحيم أمحد : إشراف البيت،
 .م٢٠٠٣ :الزقة، نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

عهود اليهـود ومـواثيقهم يف    .٩٩٢
  . نآالتوراة والقر

o مسعود بودربالة. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 ،عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  
 ،عبد القـادر خبـوش  : إشراف

 .م٢٠٠٠ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨١:ص ،القرآنية للجيوسي
يف سـورة  العواصم من الفـنت   .٩٩٣

  .هفالك
o الشيخ عبد احلميد حممود طهماز. 

o املنارة، دار القلم للطباعة والنشر ،
ــوريا ــق، ط-سـ  ،١:دمشـ

من سلسلة  م،١٩٨٧-هـ١٤٠٧
 موضوعات سور القرآن الكـرمي 

 .)٣(برقم 
مم واحندارها يف عوامل ارتقاء اُأل .٩٩٤

  . ضوء القرآن الكرمي
o عودة سليمان عيد أبو مصطفى. 
o رسالة ماجستري، من جامعة غزة/ 

عبد : إشراف ،ية أصول الدينكل
 :الكرمي الدهشان، نوقشت بتاريخ

 .م٢٠٠١
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

 .١٨١:ص ،القرآنية للجيوسي
عوامــل اســتقرار األســرة يف  .٩٩٥

  .الكتاب والسنة
o كوثر حممد عمر جاد اهللا. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

حممد بن حسن : إشراف القرى،
 :نوقشــت بتــاريخ ،الغمــاري

 .هـ١٤٠٨
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨١:ص ،القرآنية للجيوسي
عوامــل محايــة اتمــع مــن  .٩٩٦

الصراعات يف ضـوء الكتـاب   
  .والسنة



 

   ١٧١ 

 

o حياة صديق محزة عبد الواحد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

محـد  أمحـد  أ: إشراف القرى،
ــاريخ ــت بت ــوش، نوقش  :غل

 .هـ١٤١٠
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨١:ص ،نية للجيوسيالقرآ
مم كما يصورها عوامل فساد اُأل .٩٩٧

  .القرآن الكرمي
o فايز صاحل اخلطيب. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

احلسيين إمساعيل : إشراف األزهر،
 :نوقشـت بتـاريخ   ،أبو فرحة

 .م١٩٨٠
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٢:ص ،القرآنية للجيوسي
عيسى بن مرمي عليه السـالم يف   .٩٩٨

  .الكرمي القرآن
o مصلح بن عبد الكرمي السامدي. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة اإلمام

 كلية /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

حسن أمحـد  : إشراف ،وعلومه
 :حممد جرب، نوقشـت بتـاريخ  

، يوجد منه نسـخة  هـ١٤١٦

 مركز امللك فيصـل حمفوظة يف 
 .]١٨٨٥٦٢[برقم 

o امعية قاعدة معلومات الرسائل اجل
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
عيسى بـن مـرمي يف القـرآن     .٩٩٩

 .واألحاديث
o حممد معلمي زاده. 
o ــق ــة. دار احل دار . دار الروض

بريوت، مترجم إىل اللغة ، الثقلني
  .األسبانية

 . الغذاء الشايف يف القرآن .١٠٠٠
o موسى اخلطيب. 
o بريوت، دار اجليل.  
  . الغذاء يف القرآن الكرمي .١٠٠١
o حسن السيد السيد عاشور. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
، محد السيد الكـومي أ: إشراف
محد يوسـف، نوقشـت   أحممد 
 .م١٩٧٩ :بتاريخ

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٨٢:ص



 

   ١٧٢ 

 

  .الغرائز من منظور قرآين .١٠٠٢
o  د العزيز اجلملمحد عبأحممد. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

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

 .م١٩٩٦
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٢:ص ،القرآنية للجيوسي
: غزوة تبوك يف القرآن الكـرمي  .١٠٠٣

  .دراسة موضوعية
o عبد الوهاب أمحد صاحل املصري. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

: إشراف ،كلية الشريعة/ األردنية
نوقشـت  ، أمحد إمساعيل نوفـل 

م، يوجـد منـه   ١٩٩٤ :بتاريخ
نسخة حمفوظة يف مركز امللـك  

ــل  ــص(فيص ــرقم  ،)ملخ ب
]١٣٠٢٨٦[. 
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

   ).الثالث
غزوة األحزاب يف ضوء القرآن  .١٠٠٤

  .وحتليالً ضاًالكرمي عر
o اهللا الفنيسان سعود بن عبد. 

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

قسـم القـرآن    /أصول الـدين 
حممد بن عبد : إشراف وعلومه،

 :الرمحن الراوي، نوقشت بتاريخ
 .هـ١٣٩٩

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
، ١٨٢:ص ،القرآنية للجيوسـي 

  .هـ١٤١٨ :نشرت بتاريخ
غزوة بدر الكربى يف القـرآن   .١٠٠٥

  . دراسة موضوعية: الكرمي
o سامر حممد املومين. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

ــت، ــراف البي ــيب : إش حس
 :نوقشـت بتـاريخ   ،السامرائي

 .م٢٠٠٢
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٢:ص ،القرآنية للجيوسي
الغفلة والنسيان علـى ضـوء    .١٠٠٦

  .القرآن الكرمي
o اهللا اخلطايب وفاء دخيل. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

 /كلية التربية /العامة لتعليم البنات
قسم الدراسـات اإلسـالمية،   

 .هـ١٤٢٠ :نوقشت بتاريخ



 

   ١٧٣ 

 

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٢:ص ،القرآنية للجيوسي

: الغىن والفقر يف القرآن الكرمي .١٠٠٧
  .دراسة موضوعية

o كامران إمساعيل صاحل. 
o مـن اجلامعـة   رسالة ماجستري ،

مصـطفى  : إشـراف  األردنية،
 :، نوقشت بتاريخإبراهيم املشين

 .م٢٠٠٤
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
  . الغيب يف القرآن الكرمي .١٠٠٨
o حممد العلمي. 
o من  ،رسالة دبلوم الدراسات العليا

: إشـراف  ،باطالر/ كلية اآلداب
حممد أمني اإلمساعيلي، نوقشـت  

 .م١٩٨٨ :بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٢:ص ،القرآنية للجيوسي
  . الغيب يف القرآن الكرمي .١٠٠٩
o  محد القادريأمجال الدين. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية

ن آقسـم القـر   /أصول الـدين 
صالح عبـد   :إشراف وعلومه،

املقصود املهـداوي، نوقشـت   
 .هـ١٤١٤ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٢:ص ،القرآنية للجيوسي

أنبيـاء  : فاعتربوا ياأويل األبصار .١٠١٠
تفسـري  : يف القرآن تركوا آثاراً

موضوعي لآليات املتعلقة باألمم 
 .السابقة

o هدى حسن الطويل. د. 
o  ،١:ط ،بريوت-لبناندار املعرفة ،

 .هـ١٤٢٦
دراسة : الفتنة يف القرآن الكرمي .١٠١١

  .موضوعية
o قماشة سهو نزال العتيـيب. 
o    رسالة دكتوراه، مـن الرئاسـة

كليـة   /العامة لتعلـيم البنـات  
قســم الدراســات   /اآلداب

عبد املـنعم  : إشراف اإلسالمية،
 :نوقشت بتـاريخ  ،ممدوح رماح

 .هـ١٤١٦
o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف

 ،وسـي الدراسات القرآنية للجي
  .١٨٢:ص



 

   ١٧٤ 

 

فتنة املؤمن كما يصورها القرآن  .١٠١٢
  .الكرمي

o أبو بكر علي بن الصديق. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
أمني حممد عطية باشا، : إشراف

 .م١٩٨٣ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٣:ص ،القرآنية للجيوسي
الفتنة وموقف املسلم منـها يف   .١٠١٣

   .دراسة موضوعية: القرآن ضوء
o  عبــد احلميــد عبــد الــرمحن

 .السحيباين
o ــم ــاض، دار القاسـ  ،الريـ

م، وأصـل  ١٩٩٦-هـ١٤١٧
الكتاب رسالة ماجسـتري، مـن   

اإلمام حممد بـن سـعود   جامعة 
/ كلية أصول الـدين / اإلسالمية

: إشـراف  قسم القرآن وعلومه،
: ، نوقشت بتاريخالبنداري حممد

 .هـ١٤١٦
o امعية الصادرة قاعدة الرسائل اجل

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

 .الثالث

يف اآليـات   الربانيةالفتوحات  .١٠١٤
  .القرآنية

o حممد داود الباري عبد. 
o  بـريوت  ،العربيـة  النهضةدار، 

  .م١٩٩٧
الفتوحات الربانية يف التفسـري   .١٠١٥

  .القرآن الكرمي آلياتاملوضوعي 
o فرحة أبو احلسيين. 
o ضارة العربية لإلعـالم  مركز احل

، مصـر،  والنشر والدراسـات 
  .م١٩٨٧

فرح اإلنسان وحزنه يف القرآن  .١٠١٦
  .دراسة موضوعية: والسنة

o جناح حممد يوسف بنجايب. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،   /الدين

حممد طاهر نـور ويل،  : إشراف
 .هـ١٤١٩ :نوقشت بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  . ١٨٣:ص
ن آالفرد املؤمن يف ضوء القـر  .١٠١٧

  .والسنة
o علي طه ةعزي. 



 

   ١٧٥ 

 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
 .األزهر

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٣:ص ،القرآنية للجيوسي

الفساد واإلفساد يف ضوء آيات  .١٠١٨
  .الكتاب

o عبد الرمحن مجيل قصاص. 
o نوقشت بتاريخ ،وراهرسالة دكت: 

 .هـ١٤٢٥
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٣:ص ،القرآنية للجيوسي
  . ثاره يف القرآن الكرميآالفسق و .١٠١٩
o بسام حممد حممود عبيدات. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

ــاريخ  ــت بت ــت، نوقش  :البي
 .م٢٠٠٢

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٣:ص ،القرآنية للجيوسي

ــات يففضــائل اآل .١٠٢٠ القــرآن  ي
  .الكرمي

o حممد كامل حسن احملامي. 
o املكتـب   حسن متـيم،  :راجعه

، بريوت، العاملي للطباعة والنشر
  .م١٩٨٨

فضائل الصـحابة يف القـرآن    .١٠٢١
  . دراسة موضوعية: الكرمي

o سيد امحد هامشي. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م٢٠٠١ :تاريخب
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٣:ص ،القرآنية للجيوسي
دراسـة  : فضل القرآن الكرمي .١٠٢٢

 .موضوعية
o السالم بن صاحل بن سليمان  عبد

 .اجلار اهللا
o من جامعه اإلمام  ،رسالة جامعية

كليه  /حممد بن سعود اإلسالمية
حممـود  : إشراف أصول الدين،

مهين حممود إمساعيل، نوقشـت  
 .هـ١٤٢٣ :ريخبتا

o   قاعدة الرسائل اجلامعية التابعـة
ملركز امللك فيصـل للبحـوث   

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   ).الثالث

  .فضيلة الشكر يف القرآن الكرمي .١٠٢٣
o حسب الرسول العباس حممد. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
محد عبد أالطاهر : إشراف الدين،



 

   ١٧٦ 

 

ــادر، نوق ــاريخالق ــت بت  :ش
 .م٢٠٠١

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٣:ص ،القرآنية للجيوسي

  . فضيلة الصرب يف القرآن .١٠٢٤
o  حلاج سيداإبراهيم. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
دم صديق، آحممد : إشراف ،الدين

 .م٢٠٠٠ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٣:ص ،للجيوسي القرآنية
فضيلتا الصرب والشكر يف القرآن  .١٠٢٥

  . الكرمي
o حممد حيىي عبد املنعم. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
حممد سيد طنطـاوي،  : إشراف

 .م١٩٨١ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٣:ص ،القرآنية، للجيوسي
: ااهللا اليت فطر الناس عليه ةفطر .١٠٢٦

حبث قرآين وضرب من التفسري 
  .املوضوعي

o حسن فرحات محدأ. 

o هـ١٤٠٧عمان، ، دار البشري-
  .م١٩٨٧

الفقراء واملساكني يف الكتـاب   .١٠٢٧
  .والسنة

o عبد السالم اخلرشي. 
o من  ،رسالة دبلوم الدراسات العليا

: إشـراف  ،فـاس / كلية اآلداب
الشاهد البوشـيخي، نوقشـت   

 .م١٩٩٣ :بتاريخ
o الدراسـات   الرسائل اجلامعية يف

  .١٨٣:ص ،القرآنية للجيوسي
  .فقه الدعاء يف القرآن الكرمي .١٠٢٨
o حممد حممد قباين. 
o  ١:دار وحي القلم، سـوريا، ط، 

  .م٢٠٠٤
  .فقه دعوة األنبياء يف القرآن .١٠٢٩
o أمحد الرباء األمريي. 
o  ،ــم للطباعــة والنشــر دار القل

  .م٢٠٠٠، ١:دمشق، ط-سوريا
فقه الدعوة يف قصـة نـيب اهللا    .١٠٣٠

م يف ضـوء  يوسف عليه السال
  .القرآن الكرمي

o ملياء بنت سليمان الطويل. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسم الـدعوة   /الدعوة واإلعالم



 

   ١٧٧ 

 

عبـد  : إشـراف  ،واالحتساب
نوقشت ، الرمحن سليمان اخلليفي

 .هـ١٤٢٢ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

لبحـوث  عن مركز امللك فيصل ل
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
فقه السياسة الشرعية يف ضـوء   .١٠٣١

القرآن والسنة وأقوال سـلف  
السياسي  حبوث يف النظام: األمة

  .اإلسالمي
o بن علي بن حممد العنربي خالد. 
o  ،هـ١٤١٨الرياض.  
فقه العبادات يف ضوء الكتـاب   .١٠٣٢

  .والسنة
o حممد علي الصابوين. 
o ،ــرية ــة العص ــري املكتب وت، ب

  .م٢٠٠٢
  .الفلسفة التربوية يف القرآن .١٠٣٣
o حممد فاضل اجلمايل. 
o  القـاهرة، دار الكتاب اجلديـد ، 

  . م١٩٨٠-هـ١٤٠٠
فلسفة التربية اإلسالمية كمـا   .١٠٣٤

  .حيددها القرآن الكرمي
o علي خليل مصطفى أبو العينني. 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
قسم التربيـة   /كلية التربية /طنطا

ـ : إشراف ،وعلم النفس راهيم إب
عبد الغين سيد ، عصمت مطاوع

 :محد عبود، نوقشـت بتـاريخ  أ
 .م١٩٧٨

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٣:ص ،القرآنية للجيوسي

 .فلسفة التربية يف القرآن الكرمي .١٠٣٥
o  عمر أمحد عمر. 
o ــتيب ــق، ،دار املك  ،١:ط دمش

  .م٢٠٠٠
يف ضـوء   واألنبياء النبوةفلسفة  .١٠٣٦

  .القرآن والسنة
o  لورياألعبداهللا آدم. 
o م١٩٨٣ ،القاهرة ،مكتبة وهبة .  
: فن السيناريو يف قصص القرآن .١٠٣٧

حضاري جديـد  وحوار فكري 
 .يف النص

o  مجال البدري. 
o  صفحات للدراسات والنشردار ،

  .م٢٠٠٧، ١:ط دمشق،-سوريا
فن العالقات الزوجية يف ضـوء   .١٠٣٨

ــارف  ــنة واملع ــرآن والس الق
  . احلديثة

o حممد اخلشت. 



 

   ١٧٨ 

 

o م٢٠٠٧، ٢:دار صاحل، ط.  
 .النفس والقرآن الكرمييف  .١٠٣٩
o عزت عبد العظيم الطويل. 
o ــامعي ــب اجل ــر ،املكت -مص

هدف ، هـ١٤٠٢، اإلسكندرية
حماولة  :البحث كما يقول املؤلف

ــاهيم    ــض املف ــيل بع تأص
يف القرآن ) النفسية(السيكولوجية 

كما يتناول تفنيد بعـض   ،الكرمي
رائـد   ،يـد وآراء سيجموند فر

ــي ــل النفس ــة التحلي ، مدرس
  .١٠:ص

ناهج البحث االجتماعي يف يف م .١٠٤٠
القرآن الكرمي و عند علمائه و 

  .مفسريه
o لبيب السعيد. 
o    ،دار عكاظ للطباعـة والنشـر

  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠
ــري  .١٠٤١ ــرمحن يف التفس ــيض ال ف

  .املوضوعي للقرآن
o توفيق علوان. د. 
o  دار الفكر العريب، الريـاض، ط :

  .هـ١٤٢٧ ،٢
قاعدة نفسـية يف سـورة   ١٧ .١٠٤٢

 .يوسف
o  أكرم يوسف. 

o  بـريوت،  -لبنـان  ،حزمدار ابن
  .م٢٠٠٢ ،١:ط
مضمون : قاموس القرآن الكرمي .١٠٤٣

القرآن الكرمي يف قضايا اإلميان 
 .والنبوة واألخالق والكون

o  حممد عبد اهلادي أبو ريدة. 
o ــة ــوفني الكويتي ــة املكف ، مجعي

 .الكويت
  .القدوة يف القرآن .١٠٤٤
o أمحد حممد خري أمحد مساعدة. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /الميةدرمان اإلس
دم صديق، آحممد : إشراف الدين،

 .م٢٠٠١ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  . ١٨٤:ص ،القرآنية للجيوسي
القدوة واألسـوة يف القـرآن    .١٠٤٥

  .والسنة
o حممد عمر احلاجي. د. 
o  ،م٢٠٠٥دار احلافظ، سورية.  
 :قراءات يف القـرآن الكـرمي    .١٠٤٦

 .وجهة نظر اقتصادي
o  غامنحممد سلمان. 
o بريوت، دار الطليعة.  
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أنواره، آثاره، أوصافه، "القرآن  .١٠٤٧
تفسـريه،   ،فضائله، خصائصـه 

 . ختمه
o  حممد حممود الصواف. 
o ــريوت ــالة، ب ــة الرس  ،مؤسس

  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣
  .دراسة موضوعية: القرآن شفاء .١٠٤٨
o اهللا بن صاحل السديس عبد. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

 كلية /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

ناصـر بـن   : إشراف وعلومه،
 :سليمان العمر، سجلت بتـاريخ 

 .هـ١٤١٠
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
  . والدراسات اإلسالمية

ه هدايته وإعجازالقرآن العظيم  .١٠٤٩
 .يف أقوال املفسرين

o حممد الصادق عرجون. 
o هرة، القا ،مكتبة الكليات األزهرية

 .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦
 أُحكمـت القرآن الكرمي كتاب  .١٠٥٠

  آياته
o حممد مجال محدأ. 

o   ـ من إصـدارات العـامل   ةرابط
ــالمي، ــة اإلس ــة، مك  املكرم

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧
  .القرآن الكرمي والشر .١٠٥١
o لطف اهللا قبقجي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

ــاريخ ــاتورك، نوقشــت بت  :أت
 .م١٩٨١

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،قرآنية للجيوسـي الدراسات ال

  .١٨٤:ص
 .القرآن و حوار العقل .١٠٥٢
o  حسن الباش. 
o ليبيـا  ،مجعية الدعوة اإلسالمية-

  .م١٩٩٥ ،١:طرابلس، ط
  . القرآن والطب .١٠٥٣
o حممد وصفي. 
o  ،هـ١٣٨٠دار الكتب احلديثة- 

  . م١٩٦٠
 .القرآن والطب .١٠٥٤
o أمحد حممود سليمان. 
o   ،مطبـوع، دار العودة، بـريوت 

  .م١٩٨١: تاريخ النشر
 .لطب احلديثالقرآن وا .١٠٥٥
o أمحد شوقي الفنجري. 



 

   ١٨٠ 

 

o   اهليئة املصرية العامـة للكتـاب، 
  .م٢٠٠٠القاهرة، 

  .القرآن والطب احلديث .١٠٥٦
o صادق عبد الرضا علي. 
o    ،دار املؤرخ العـريب، مطبـوع

  .بريوت
 .القرآن وعامل احليوان .١٠٥٧
o  حممد حممود عبد اهللا. 
o  ،ــة ــباب اجلامع ــه ش  مؤسس

 .م٢٠٠١ ،اإلسكندرية
 .القرآن وعامل احليوان .١٠٥٨
o عبد الرمحن حممد حامد. 
o السودان ،الدار السودانية للكتب.  
  . القرآن وعقائد أهل الكتاب .١٠٥٩
o إبراهيم عبد احلميد سالمة. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

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

عبد العظـيم امحـد الغباشـي،    
 .م١٩٧٠ :نوقشت بتاريخ

o لدراسـات  الرسائل اجلامعية يف ا
  .١٨٤:ص ،القرآنية للجيوسي

 .القرآن و العلم .١٠٦٠
o تأليف حممد درنيقة. 

o ،شركة دار األرقم بن أيب األرقم 
  .م٢٠٠٤ ،١:ط بريوت،-لبنان

 .القرآن والعلم .١٠٦١
o أمحد حممود سليمان. 
o  ،م١٩٤٨القاهرة. 
 .القرآن والعلم .١٠٦٢
o حممد مجال الدين الفندي. 
o ،م١٩٦٨ ،القاهرة دار املعرفة. 
 .احلديث القرآن والعلم .١٠٦٣
o عبد الرزاق نوفل. 
o  ،بـريوت  دار الكتاب العـريب، 

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤
 . القرآن وعلم الفلك .١٠٦٤
o أمحد جبالية. 
o ليبيا ،الدار العربية للكتاب. 
 .القرآن والعلم املعاصر .١٠٦٥
o موريس بوكاي. 
o حممد إمساعيل  :ترمجه وعلق عليه

وحممد خري اهللا البقـاعي،   ،بصل
  .م١٩٩٥ ،محص دار ملهم،

 .م النفسالقرآن وعل .١٠٦٦
o  مفتاح حممد عبد العزيز. 
o بنغـازي  قار يـونس،  ةجامع، 

  .م١٩٩٧
 .القرآن وعلم النفس .١٠٦٧



 

   ١٨١ 

 

o عبد الوهاب محودة. 
o   ،اهليئة املصرية العامـة للكتـاب 

 .م١٩٨٥ ،القاهرة
 .القرآن وعلم النفس .١٠٦٨
o حممد عثمان جنايت. 
o ،ــروق ــريوت دار الشـ  ،بـ

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢
 .القرآن وعلم النفس .١٠٦٩
o حممد مصطفى زيدان. 
o ليبيا ،تبة األندلسمك.  
النفس يف : القرآن وعلم النفس .١٠٧٠

 .املنهج القرآين
o عبد العلي اجلسماين. د. 
o   ،لبنـان الدار العربية للعلـوم-

-هـــ١٤١٩ ،١:بــريوت، ط
موسوعة علم النفس ( م،١٩٩٩
 ).٤القرآين 

 .القرآن وعلم النفس .١٠٧١
o  عبد العلي اجلسماين. د. 
o   ،لبنـان الدار العربية للعلـوم-

-هـــ١٤١٧ ،١:بــريوت، ط
موسوعة علم النفس ( م،١٩٩٧
 ).١القرآين 

نـداء  : القرآن وعلم الـنفس  .١٠٧٢
 . الفطرة اإلمياين

o عبد العلي اجلسماين. د. 
o   ،لبنـان الدار العربية للعلـوم-

-هـــ١٤٢٠ ،١:بــريوت، ط
موسوعة علم النفس (  م،٢٠٠٠
 ).٥القرآين 

القرآن وعلوم اإلنسان؛ مناهج  .١٠٧٣
 .وآفاق

o عبد العلي اجلسماين. 
o ناشـرون،  ، ربية للعلومالدار الع

  .م٢٠٠٧بريوت، 
 .القرآن والعلوم احلديثة .١٠٧٤
o حممود أبو الفيض املنويف. 
o  ،م١٩٧١مطبوع. 
 .القرآن وعلوم العصر احلديثة .١٠٧٥
o إبراهيم فواز عراجي. 
o  بـريوت  ،دار النهضة العربيـة ،

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩
 .القرآن والعلوم العصرية .١٠٧٦
o طنطـاوي، مصـطفى    يجوهر

 .احلليب
o مصر. 
 .ونالقرآن والك .١٠٧٧
o حممد الشرقاوي. 
o ــل ــريوت ،دار اجلي ، ٣:ط ،ب

 .م١٩٩١



 

   ١٨٢ 

 

دراسة تـبني  : القرآن والكون .١٠٧٨
الصلة الوثقى بني العقيدة والنظر 

 .يف اآلفاق واألنفس
o اهللا الشرقاوي حممد عبد. 
o القاهرة، الزهراء ةمكتب. 
 .القرآن واملخ والعقل والقلب .١٠٧٩
o ــليمان .د ــوان س ــني رض حس

 .اللبيدي
o جيز وأ ن عاماًيحبث استغرق عشر

ذكر يف ، يف عدة مؤمترات علمية
موقع موسوعة (صفحة املؤلف يف 

اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن 
  .)والسنة

 .القرى يف القرآن الكرمي .١٠٨٠
o  عبد املنعم اهلامشي. 
o  ،ط ،دمشق-سوريادار ابن كثري: 

  .م١٩٩٥، ١
: القرآن الكرمي وعلم الـنفس  .١٠٨١

 .اإلدراك اإلنساين
o عبد العلي اجلسماين. 
o بـريوت  للعلـوم،  الدار العربية، 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧
  .القسط يف القرآن الكرمي .١٠٨٢
o عثمان حممد احلسن عبد اللطيف. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية

حسب الرسول : إشراف الدين،
 :العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 

 .م٢٠٠٠
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٤:ص ،القرآنية للجيوسي
  .يف القرآن الكرميالقسم  .١٠٨٣
o خالد سيف اهللا سيفي إسالم اهللا. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية

حممـد عبـد   : إشراف ،الشرعية
 :املنعم القيعي، نوقشت بتـاريخ 

 .هـ١٤٠٣
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
  .القسم يف القرآن الكرمي .١٠٨٤
o د عبد الرحيم علي.أ. 
o  ،اخلرطوم، -السودانمركز قاسم

  .١:ط
  .القسم يف القرآن الكرمي .١٠٨٥
o كاظم عنرب الغايل. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

قسم اللغة  /كلية اآلداب /دمشق



 

   ١٨٣ 

 

 :نوقشت بتاريخ ،العربية وآداا
 .م١٩٧٩

o رسائل اجلامعية التابعـة  قاعدة ال
ملركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

  .الثالث
 :القســم يف القــرآن الكــرمي .١٠٨٦

  .غراضه ومناسباتهأ
o فيصل حممود آدم إبراهيم. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م١٩٩٦ :بتاريخ
o  اجلامعية يف الدراسـات  الرسائل

  .١٨٤:ص ،القرآنية للجيوسي
قصة آدم يف القرآن الكرمي وما  .١٠٨٧

  .دار حوهلا من شبهات
o علي حممد نصر. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 ،كلية أصـول الـدين   /األزهر
عبـد الغـين عـوض    : إشراف

 :نوقشـت بتـاريخ  ، الراجحي
يوجد منـه نسـخة   ، م١٩٧٦

حمفوظة يف مركز صاحل عبـداهللا  
لالقتصاد اإلسالمي، قسم كامل 

جامعة  ،الرسائل اجلامعية العلمية

 ١/٩٥٠/٤فيلم رقـم  [األزهر 
)١([. 
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
قصة آدم كما يصورها القـرآن   .١٠٨٨

  .الكرمي
o      علوية عبـد الـرحيم إدريـس

 .كلننت
o تري، من جامعـة أم  رسالة ماجس

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية

حممد أبو النور : إشراف ،الشرعية
 :بتـاريخ  نوقشـت ، احلديدي
 .هـ١٤٠٢

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

م قصة إبـراهيم عليـه السـال    .١٠٨٩
ووجهــة تعــددها يف القــرآن 

  .الكرمي
o عبد املنعم ممدوح رماح. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 ،كلية أصـول الـدين   /األزهر



 

   ١٨٤ 

 

عبـد الغـين عـوض    : إشراف
 :نوقشـت بتـاريخ  ، الراجحي

يوجد منـه نسـخة   ، م١٩٧٩
حمفوظة يف مركز صاحل عبـداهللا  

قسم  ،كامل لالقتصاد اإلسالمي
عة جام ،الرسائل اجلامعية العلمية

 ١/٩٦٤/٣فيلم رقـم  [األزهر 
)٢([. 
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

   ).الثالث
  .قصة إبراهيم يف القرآن الكرمي .١٠٩٠
o إسحاق البدارين. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

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

 .م١٩٩٢
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
قصة أصحاب اجلنة والعربة منها  .١٠٩١

  .كما تصورها سورة القلم
o رجب أمحد عبد التواب. 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
 ،كلية أصـول الـدين   /األزهر

أمحد السيد الكـومي،  : إشراف
، يوجد م١٩٨٢ :ت بتاريخنوقش

منه نسخة حمفوظة يف مركز صاحل 
عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، 

 ،قسم الرسائل اجلامعية العلميـة 
فـيلم رقـم   [جامعة األزهـر  

٤( ١/٤٧١/٤([. 
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
كمـا يصـورها    قصة بين آدم .١٠٩٢

  .القرآن الكرمي
o حممد عبد احلافظ. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ،كلية أصـول الـدين   /األزهر
حممد سـيد طنطـاوي،    إشراف

وأبو النور احلديدي، نوقشـت  
 .م١٩٨١ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث



 

   ١٨٥ 

 

السالم كمـا   هصاحل عليقصة  .١٠٩٣
دراسـة  : بينها القرآن الكـرمي 

   .موضوعية
o  محدأحممد حزمي حاج. 
o   ـ  ةرسالة ماجستري، مـن اجلامع

عبد اجلليـل  : إشراف األردنية،
 :نوقشت بتـاريخ  ،عبد الرحيم

 .م٢٠٠٤
o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .١٨٤:ص

 .قصة العلم يف القرآن .١٠٩٤
o أمحد درة. 
o هليئة املصرية العامـة للكتـاب،   ا

 .م٢٠٠١القاهرة، 
  .القصة يف القرآن .١٠٩٥
o حممود بن الشريف. 
o بريوت، دار مكتبة اهلالل.  
  .القصة يف القرآن الكرمي .١٠٩٦
o مرمي عبد القادر السباعي. 
o مكتبة مكة املكرمة. 
مقاصد : القصة يف القرآن الكرمي .١٠٩٧

  .الدين وقيم الفن
o حممد قطب. 
o صردار قباء للنشر والتوزيع، م- 

  .م٢٠٠٢ ،القاهرة

: قصة موسى يف القرآن الكـرمي  .١٠٩٨
ــامينها  ــدها  -مض  –مقاص

  خصائصها 
o حممد الوايف. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة حممد

 /فـاس  /كلية اآلداب /اخلامس
قسم اللغة العربيـة   /ظهر املهراز

، علي محـودان : إشراف وآداا،
 .م١٩٩٣ :سجلت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
ن مركز امللك فيصل للبحـوث  ع

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

قصة نوح عليه السالم من خالل  .١٠٩٩
  .سورته

o منصور بن عبد العزيز بن عائض. 
o رسالة علمية، من جامعة األزهر/ 

كلية أصول الدين، يوجد منـه  
نسخة حمفوظة يف مركز صـاحل  

 ،عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي
 ،معية العلميـة قسم الرسائل اجلا
رقـم  فـيلم  [جامعة األزهـر  

٣( ١/٤٨٦/٤([. 
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  



 

   ١٨٦ 

 

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

قصة يوسف عليه السالم بـني   .١١٠٠
  .الدين والفن

o سناين سناين. 
o جامعة األمـري   ،رسالة ماجستري

 /عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  
 .زائراجل

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
ــىت   ــة ح ــات القرآني الدراس

، م للجيوسي٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥
  .٢٩٦ :ص

  .قصة يوسف يف القرآن الكرمي .١١٠١
o أمحد اخلروف. 
o  ،دار عمــار للنشــر والتوزيــع

  .األردن
قصص إبراهيم عليه السـالم يف   .١١٠٢

دراسة بالغيـة  : القرآن الكرمي
 .حتليلية

o اهللا املشيطي مها إبراهيم بن عبد. 
o سالة ماجستري، مـن الرئاسـة   ر

كلية اآلداب  /العامة لتعليم البنات
قسـم اللغـة    /للبنات بالرياض

حممد علي أبـو  : إشراف العربية،
ــد ــاريخ  ،زي ــت بت  :نوقش
 .هـ١٤٢٠

o   قاعدة الرسائل اجلامعية التابعـة
ملركز امللك فيصـل للبحـوث   

اإلصدار ، والدراسات اإلسالمية
  .الثالث

لقـرآن  مم البائدة يف اقصص اُأل .١١٠٣
دراسة : الكرمي عاد ومثود منوذجاً

 . موضوعية وفنية
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 /عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  
ذكرها موقـع الـس   ، اجلزائر

العلمــي دون اإلشــارة الســم 
وقد رجعـت لقائمـة   الباحث 

الرسائل اجلامعية املسجلة علـى  
، وقاعدة جامعة األمري عبد القادر

ــا ــة البيان ــفية ألوعي ت الوص
املعلومات القرآنية فلـم أجـد   

  .ذكرها
قصص األنبياء املختارة من جممع  .١١٠٤

زكريا وحيـىي  : البيان احلديث
  .وعيسى

o  مسيح عاطف الزين. 
o دار . فريقيــة العربيــةالــدار اإل

ــاين ــاب اللبن ــريوت،الكت  ، ب
  .م١٩٩٧

: قصص أويل العزم من الرسـل  .١١٠٥
 . دراسة فكرية مجالية



 

   ١٨٧ 

 

o ليلى بلخري. 
o ماجستري، من جامعة األمري  رسالة

/ عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  
أمحد عثمـان  : إشراف ،اجلزائر

ــاين ــاريخرمح ــت بت : ، نوقش
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
ــىت   ــة ح ــات القرآني الدراس

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥
قصــص احليــوان يف القــرآن  .١١٠٦

١/٢٠. 
o حممد علي قطب. 
o بريوت، املكتبة العصرية.  
قــرآن قصــص احليــوان يف ال .١١٠٧

  .الكرمي
o الشعراوي. 
o قطاع الثقافـة ، دار أخبار اليوم ،

  .القاهرة
  .قصص احليوان يف القرآن .١١٠٨
o جت أمحد. 
o ،ــروق ــاهرة دار الشـ  ،القـ

   .م١٩٩٢-هـ١٤١٢
  .قصص الرمحة يف ظالل القرآن .١١٠٩
o أمحد فائز احلمصي. 

o ١:مؤسسة الرسالة، بريوت، ط، 
 .هـ١٤٢٥

  .القصص الرمزي يف القرآن .١١١٠
o أمحد حممد مجال. 
o جدة، عة امللك عبد العزيزجام.  
قصــص الطــري واحليــوان يف  .١١١١

 .القرآن
o عكاشة الطييب. 
o بريوت، دار اآلفاق اجلديدة.  
  .القصص يف القرآن الكرمي .١١١٢
o حممد صفوت. 
o القاهرة، مكتبة مصر.  
  .القصص يف القرآن الكرمي .١١١٣
o اهللا السباعي مرمي عبد القادر عبد. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

والدراسات  الشريعة كلية /القرى
قسم الدراسات العليا / اإلسالمية

 :نوقشــت بتــاريخ، الشــرعية
 .هـ١٤٠٤

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
 . قصص القرآن .١١١٤
o أبو األعلى املودودي. 



 

   ١٨٨ 

 

o م٢٠٠١ ،دار املعرفة.  
قصص القرآن صدق حـديث   .١١١٥

هـدف إرهـاف حـس    ومسو 
  . وذيب نفس

o فضل حسن عباس.د. 
o  ،ــان، األردن دار الفرقــــ

  . هـ١،١٤٢٠:ط
  .قصص القرآن الكرمي .١١١٦
o حممد علي دخيل. 
o  ــات ــارف للمطبوع ، دار التع

  .بريوت
  .قصص القرآن الكرمي .١١١٧
o حممد علي قطب. 
o بريوت، دار القلم.  
  .قصص القرآن الكرمي .١١١٨
o سعيد اللحام. 
o بريوت، دار مكتبة اهلالل.  
حنن نقص عليك : آنقصص القر .١١١٩

 .أحسن القصص
o حممد جاد املوىل. 
o ــريوت، ط ــة، ب ، ٤:دار املعرف

  .هـ١٤٢٢
ــرآين .١١٢٠ ــص الق ــاؤه : القص إحي

 ونفحاته
o فضل حسن عباس. د. 

o ــان، ط ــان، عم  ،١:دار الفرق
  .م١٩٨٧

القصص القـرآين يف منطوقـه    .١١٢١
 . ومفهومه

o عبد الكرمي اخلطيب. 
o دار املعرفة، بريوت.  
القصص القـرآين مـن العـامل     .١١٢٢

  .نظور وغري املنظورامل
o عبد الكرمي اخلطيب. 
o    ،دار األصالة للثقافـة والنشـر

  .الرياض
  .القصص القرآين .١١٢٣
o صالح عبد الفتاح اخلالدي.د. 
o دمشق، دار القلم للطباعة والنشر ،

 .ج٤ :م، يقع يف١٩٩٤، ٢:ط
: قصص املرأة يف القرآن الكرمي .١١٢٤

  .دراسة موضوعية
o مىن حممد هنداوي. 
o  ،ــة ــة وهب ــاهرة مكتب  ،الق

وأصـل  ، م١٩٩٩-هـ١٤١٩
: إشراف ،الكتاب رسالة ماجستري

 .أمحد هيكل
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث



 

   ١٨٩ 

 

قصص مـن القـرآن الكـرمي     .١١٢٥
 .جملدات ٨يف  ١/٣٧

o حممد كامل حسن احملامي. 
o  املكتب العاملي للطباعة والنشـر ،

  .بريوت
  .ص من القرآن الكرميقص .١١٢٦
o حممد محزة السعداوي. 
o دار الكتاب . دار الكتاب املصري

  .بريوت، اللبناين
 .قصص النساء يف القرآن .١١٢٧
o  عبد املنعم اهلامشي. 
o م١٩٩٠ ،بريوت، دار ابن حزم .

دار الكلمة للنشـر والتوزيـع،   
 .م٢٠٠٤

ــرآن  .١١٢٨ ــاء يف الق ــص النس قص
١/١٠. 

o  عبد املنعم اهلامشي. 
o م١٩٩٩ت، بريو، دار ابن حزم. 
 .قصص النساء يف القرآن الكرمي .١١٢٩
o جابر الشال. 
o بريوت، دار اجليل. 
 الكرمي يف القرآن النساءقصص  .١١٣٠

 .والدروس والعرب املستفادة منها
o  احلميدناصر مد حم. 

o  ،دار الكتاب والسنة للنشر الدويل
رسالة دكتوراة من وأصل الكتاب 

 .اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
النصـارى يف  قصص اليهـود و  .١١٣١

 .القرآن
o  ماجد الزبيدي. 
o بريوت، -لبنان ،دار احملجة البيضاء

 .م٢٠٠٤، ١:ط
القضاء ونظامـه يف الكتـاب    .١١٣٢

  .والسنة
o   عبد الرمحن إبراهيم عبد العزيـز

 .احلميضي
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

 ،سـيد سـابق  : إشراف القرى،
 .هـ١٤٠٤ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٤:ص ،آنية للجيوسيالقر

قضية اخللق يف القرآن الكـرمي   .١١٣٣
دراسة مقارنة بالنظريات العلمية 

  . احلديثة
o العريب بن الشيخ. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة األمري

 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  
 ،عبد ايـد عمـراين  : إشراف

 :ورابح دوب، نوقشت بتـاريخ 
 .م١٩٩٣



 

   ١٩٠ 

 

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٤:ص ،قرآنية للجيوسيال
  .قضية الرزق يف القرآن الكرمي .١١٣٤
o أمحد جوشكون. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

ــوم   أ ــد العل ــودغ، معه ول
حسـن  : إشـراف  االجتماعية،

ــاريخ  ــت بت ــدين، نوقش  :آي
 .م١٩٨٦

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  . ١٨٤:ص ،القرآنية للجيوسي

  . قضية الرزق يف القرآن الكرمي .١١٣٥
o  حممد ناصر حممدعبد الرزاق. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

إبراهيم زيـد  : إشراف األردنية،
 :الكــيالين، نوقشــت بتــاريخ

 .م١٩٨٨
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٤:ص ،القرآنية للجيوسي
قضية الزمن من خالل القـرآن   .١١٣٦

 .الكرمي
o  محيد الطريطر. 
o بـريوت،  -لبنان ،دار وحي القلم

  .م٢٠٠٤، ١:ط
  .يف القرآن الكرمي قضية الصالح .١١٣٧

o عمر دوملو. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

معهد العلوم  /) أيلول ٩( دوكوز
عبداهللا آي : إشراف االجتماعية،

 .م١٩٩٠ :دمري، نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  . ١٨٤:ص ،القرآنية للجيوسي
القضايا الطبية يف القرآن الكرمي  .١١٣٨

 .والسنة املطهرة
o بد الرمحن الترايبأمساء حممد ع. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

/ كلية أصـول الـدين  / درمان
عمر يوسف : إشراف السودان،

 .م٢٠٠٢ :محزة، نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

 ١٢:ص ،القرآنية للجيوسي
 .قطوف إدارية يف القرآن الكرمي .١١٣٩
o  وآخرون[، أمحد دباس.[ 
o ١:دمشق، ط-سوريا ،دار الفكر ،

  .م٢٠٠٣
القلب يف القرآن وأثره يف سلوك  .١١٤٠

  .اإلنسان
o سيد حممد سادايت الشنقيطي. د. 
o  دار السحاب للنشر والتوزيـع ،

دار  .هـ١٤٢٤ ،٦:الرياض، ط



 

   ١٩١ 

 

ــب،  ــامل الكت ــاض ع  ،الري
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤

: القلب والعقل يف القرآن الكرمي .١١٤١
  .دراسة بالغية حتليلية

o أمل بنت حممد شريح. 
o إلمام رسالة ماجستري، من جامعة ا

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 اجلامعـة  

  . نفسها
القواعد التربوية كما تظهرهـا   .١١٤٢

ــورة  ــة يف س ــة القرآني القص
  .الكهف

o ف عبدهيزن أمحد يوس. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــوك ــريعة   /الريم ــة الش كلي
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

حسني بين : إشراف ،أصول الدين
خالد، وحممد الغزاوي، نوقشت 

 .م٢٠٠٠ :بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

إىل اهللا على ضوء  قواعد الدعوة .١١٤٣
تفسري اجلزء الثامن والعشـرين  

  .من القرآن الكرمي
o حممد أمحد مصلح العويل. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة القرآن

كليـة   /الكرمي والعلوم اإلسالمية
السـر  : إشـراف  القرآن الكرمي،

 :حممد األمني، نوقشت بتـاريخ 
 .م٢٠٠٠

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
 .١٨٥:ص ،القرآنية للجيوسي

قواعد الدعوة إىل اهللا من خالل  .١١٤٤
  .القصص القرآين

o شعيب بنيين. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 /عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  
، معهد الدعوة وأصـول الـدين  

 .م١٩٩٦ :نوقشت بتاريخ
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
 اإلصدار(والدراسات اإلسالمية 

   ).الثالث
قوامة الرجال على النسـاء يف   .١١٤٥

  .القرآن الكرمي



 

   ١٩٢ 

 

o  محد كميالأعوض حممد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
حسب الرسول : إشراف ،الدين

 :العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 
 .م٢٠٠٠

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٥:ص ،القرآنية للجيوسي

: ية للحضـارات القوانني القرآن .١١٤٦
  دراسة قرآنية ألحداث التاريخ 

o فائق صديق العبيدي خالد. د. 
o  بـريوت  ،دار الكتب العلميـة، 

  . م٢٠٠٤
القيادة السياسـية يف املنظـور    .١١٤٧

القرآين من خالل جتربة موسـى  
  .عليه السالم

o حسنات عوض سايت. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 :اخلرطــوم، نوقشــت بتــاريخ
 .م١٩٩٥

o ة يف الدراسـات  الرسائل اجلامعي
  .١٨٥:ص ،القرآنية للجيوسي

القيادة املؤمنة كمـا يعرضـها    .١١٤٨
  .القرآن الكرمي

o حممد كاظم رشيد صواحلة. 

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

 .م١٩٨٧ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٥:ص ،القرآنية للجيوسي
  . كرميقيمة النفس يف القرآن ال .١١٤٩
o عايش علي لبابنة. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

عبـد  : إشراف اإلسالمية العاملية،
 :نوقشت بتـاريخ  ،القهار العاين

 .م٢٠٠١
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٥:ص ،القرآنية للجيوسي
القــيم اإلنســانية يف القــرآن  .١١٥٠

  .الكرمي
o وهبة الزحيلي.د.أ. 
o ــوريا، ط ــتيب، س ، ١:دار املك

 .م٢٠٠١
  .لقيم التربوية يف القرآن الكرميا .١١٥١
o    عبد السالم الشـرباوي عبـاس

 .حممد
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

قسـم   /كلية التربيـة  /الزقازيق
أصــول التربيــة واقتصــاديات 

نبيـه حممـد   : إشراف التعليم،



 

   ١٩٣ 

 

عبد الـرحيم الرفـاعي   ، محودة
 .م١٩٩٢ :بكرة، نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٥:ص ،للجيوسيالقرآنية 

  .القيم يف القرآن والسنة النبوية .١١٥٢
o وفاء مسري علي طلبة. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة عني

سهري فضـل اهللا  : إشراف مشس،
 :نوقشـت بتـاريخ   ،أبو وافيـة 

 .م١٩٩٥
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٥:ص ،القرآنية للجيوسي
الكرب والتواضـع يف القـرآن    .١١٥٣

   .دراسة موضوعية: الكرمي
o فهد صاحل سعد الطويل. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة امللك

قسم الثقافة  /كلية التربية /سعود
عبد الرمحن : إشراف ،اإلسالمية

نوقشـت   ،إبراهيم املطـرودي 
 .هـ١٤٢٠ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   ).الثالث

املتكـربون يف الكتـاب   الكرب و .١١٥٤
  .والسنة

o عبداهللا قاسم. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،   /الدين

ــراف ــادق : إش ــليمان الص س
ــاريخ ـــرة، نوقشــت بت  :البي

 .هـ١٤١٦
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٥:ص ،القرآنية للجيوسي
: الكتاب املنشور يـوم القيامـة   .١١٥٥

  .سري موضوعيتف
o الدين عبد السبحان واعظ حمب .

  ت.حامد طاهر د: القاهرة
القرآن الكرمي  :الكتاب املقدس .١١٥٦

  .والسياحة
o مظفر يلماز. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

معهد العلوم االجتماعية،  /مرمرة
 .م١٩٨٨ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٥:ص ،القرآنية للجيوسي

وأمة التوحيد يف  كلمة التوحيد .١١٥٧
  .سورة األنبياء

o حممـود طهمـاز    عبد احلميد بن
 .احلموي



 

   ١٩٤ 

 

o هـــ١٤١٥ :نشــر بتــاريخ-
ــلة  ،م١٩٩٤ ــت سلسـ حتـ

ــرآن ( ــور الق ــوعات س موض
  .)الكرمي

: كلمة احلق يف القرآن الكـرمي  .١١٥٨
  .موردها ودالالا

o حممد بن عبد الرمحن الراوي. 
o  مطبوع، فهرست مصنفات تفسري

 -١١١٧ :، صالقرآن الكـرمي 
١١١٨.  

كلمــة الشــهادة يف القــرآن  .١١٥٩
  . دراسة موضوعية: الكرمي

o علي بن حسان بن علي حسان. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
ن آقسـم القـر   /أصول الـدين 

ــاريخ ــت بت ــه، نوقش  :وعلوم
 .هـ١٤١٧

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٥:ص ،القرآنية للجيوسي

  . الكليم وفرعون .١١٦٠
o حممد مهدي احلسيين الشريازي. 
o  مطبوع، فهرست مصنفات تفسري

  .١١١٨ :، صالقرآن الكرمي
  .كنوز السور يف القرآن الكرمي .١١٦١

o حممد كامل حسن احملامي. 
o  املكتب العاملي للطباعة والنشـر ،

 . ، ضمن املوسوعة القرآنيةبريوت
  . الكون يف القرآن الكرمي .١١٦٢
o إمساعيل حممد قرين. 
o جامعة بغداد  رسالة ماجستري، من

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٣ :بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٨٦:ص
 .الكون يف نظر القرآن الكرمي .١١٦٣
o مسري أنيس الدين. 
o  ــر ــة للنش ــب العلمي دار الكت

  .القاهرة، والتوزيع
الكون واألرض واإلنسـان يف   .١١٦٤

 .القرآن العظيم
o رايبرجاء عبد احلميد ع. 
o علي أبو احلميـد أبـو    :قدم هلا

ــري ــري،، اخل ــريوت دار اخل  ،ب
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥

يف آيات القرآن  وأسراره الكون .١١٦٥
  .الكرمي

o محيد جمول النعيمي.د. 



 

   ١٩٥ 

 

o  بـريوت  ،الدار العربية للعلـوم، 
  .هـ١٤٢١، ١:ط
الكون واإلنسان بـني العلـم    .١١٦٦

 .والقرآن
o بسام دفضع. 
o اليمامـة   .دمشـق ، الشام ةمطبع

  .دمشق، شرللطبع والن
الكون واإلنسـان يف القـرآن    .١١٦٧

  .الكرمي
o اهلادي ثابت. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  
مساعد مسلم آل جعفر، : إشراف

 .م١٩٩٥ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٦:ص ،القرآنية للجيوسي
الكـون والتكــوين يف آيــات   .١١٦٨

 .الكتاب املبني
o حممد حممود عبد اهللا. 
o ،ــواف ــاض دار الشـ  ،الريـ

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥
الكيــل وامليــزان يف القــرآن  .١١٦٩

  . الكرمي
o ةأمحد حممد حممد صري. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر

إبراهيم الدسوقي مخيس، : إشراف
 .م١٩٨٤ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  . ١٨٦:ص ،القرآنية للجيوسي

  .لغة األرقام يف القرآن الكرمي .١١٧٠
o حسني سليم. 
o  شركة رشاد برس للطباعة والنشر

 .م١٩٩٨بريوت، ، والتوزيع
لقمان احلكيم يف ضوء الكتاب  .١١٧١

  .والسنة
o عبداهللا علي أمحد الغامدي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية

حممـد عبـد   : إشراف ،يةالشرع
ــنعم ــاريخ ،امل ــت بت  :نوقش
 .هـ١٤٠٢

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

  ).اإلصدار الثالث(
لقمـان ووصـاياه يف القــرآن    .١١٧٢

  .الكرمي
o سليمان بن علي القبس. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

 كلية /ميةحممد بن سعود اإلسال



 

   ١٩٦ 

 

قسـم القـرآن   / أصول الـدين 
فريد مصطفى : إشراف ،وعلومه

ــلمان ــاريخ ،س ــت بت  :نوقش
يوجد منها نسـخة   ،هـ١٤٠٧

 امللك فيصـل حمفوظة يف مركز 
 .]١٨٨٨٠٢[برقم 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

  ) اإلصدار الثالث(
القرآن الكرمي دراسـة  الليل يف  .١١٧٣

  .فنية
o    رجيس سـعيد حديـدسعد ج

 .اجلُبورِي
o  رسالة علمية، من جامعة املوصل

 .اللغة العربية/ كلية اآلداب/ 
o    عناوين الرسـائل واألطـاريح

اللغة / جامعة املوصل ( ،اجلامعية
  .)العربية

ملاذا لعن اليهـود يف القـرآن    .١١٧٤
 .والسنة

o احلسيين شعبان املهدي. 
o ريوتب، دار ابن حزم.  
  .املاء يف القرآن الكرمي .١١٧٥
o غالب حممد رجاء الزعارير. 

o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم
كلية أصـول   /درمان اإلسالمية

حممد آدم صديق، : إشراف ،الدين
 .م٢٠٠٠ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٦:ص ،القرآنية للجيوسي

دراسـة  : املاء يف القرآن الكرمي .١١٧٦
  .موضوعية

o عبد العزيز حممد العبادسة فتحي. 
o رسالة ماجستري، من جامعة غزة /

: إشـراف  كلية أصول الـدين، 
 :مروان أبو راس، نوقشت بتاريخ

 .م٢٠٠٢
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٦:ص ،القرآنية للجيوسي
دراسة : املاء وأثره يف حياة الناس .١١٧٧

موضوعية على ضوء القـرآن  
  . والسنة

o أمحد حممد نور إبراهيم. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة القرآن

كليـة   /الكرمي والعلوم اإلسالمية
حمجوب : إشراف القرآن الكرمي،

 :أمحد طـه، نوقشـت بتـاريخ   
 .م٢٠٠٠

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٦:ص ،القرآنية للجيوسي



 

   ١٩٧ 

 

  .بني العلم والقرآن واحلياة املاء .١١٧٨
o الرمحن عبد العليم عبد. د. 
o ،ـه١٤٠٥ الدار السعودية .  
دراسـة  : املال يف القرآن الكرمي .١١٧٩

 .موضوعية
o     سليمان بن إبراهيم بـن حممـد

 .احلصني
o  الريـاض ، دار املعراج الدوليـة، 

وأصـل  ، م١٩٩٥ -هـ١٤١٥
الكتاب رسالة ماجسـتري، مـن   
جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   

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

يب، عبداهللا بـن إبـراهيم الـوهي   
 .هـ١٤١٤ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

  .والدراسات اإلسالمية
 .مباحث يف التفسري املوضوعي .١١٨٠
o مصطفى مسلم. 
o ــم ــق ،دار القل ، ٣:ط ،دمش

  .م١٩٩٩
املبادئ اإلدارية املستنبطة مـن   .١١٨١

 -الكهـف   -اإلسراء (سورة 
  ).مرمي

o هناء عبد الرحيم مياين. 

o   موقع صيد الفوائد، يوجد منـه
ــة  نســخة حاســوبية يف املكتب

  .اإلصدار الثالث ،الشاملة
 ٥٨(املبادئ املستنبطة من آييت  .١١٨٢

من سورة النساء إلقامة ) ٥٩و
  .اتمع اإلسالمي

o عبداهللا بن سيف األزدي. 
o  مركز النشر العلمي جبامعة امللك

سلسـلة  ( ،عبد العزيز يف جـدة 
لعلوم أحباث مركز كلية اآلداب وا

اإلنسانية جبامعة امللك عبد العزيز 
– ٦(.   
املبادئ التربوية يف سياق القرآن  .١١٨٣

  .الكرمي والسنة النبوية الشريفة
o حازم علي أمحد بدرانة. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

وجيهة ثابـت  : إشراف الريموك،
 .م٢٠٠١ :نوقشت بتاريخ ،العاين

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٦:ص ،يالقرآنية للجيوس

 .املبشرون يف القرآن والسنة .١١٨٤
o  سلمان نصيف الدحدوح. 
o بريوت، دار البشائر اإلسالمية.  
اتمع اإلسرائيلي يف القـرآن   .١١٨٥

  . والتوراة واإلجنيل
o كمال معزي. 



 

   ١٩٨ 

 

o  رسالة دكتوراه، من جامعة األمري
 /عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  

: إشـراف  ،معهد أصول الـدين 
ـ  ت إمساعيل حيىي رضوان، نوقش

 .م١٩٩٥ :بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٦:ص ،القرآنية للجيوسي
اتمع اإلسالمي كما تصـوره   .١١٨٦

  .سورة املائدة
o عفاف حممد سعيد حممود عيد. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

عبـد الباسـط   : إشراف ،القرى
 :إبراهيم بلبول، نوقشت بتـاريخ 

 .هـ١٤١٢
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٦:ص ،القرآنية للجيوسي
اتمع اإلنسـاين يف القـرآن    .١١٨٧

  . الكرمي
o حممد التومي. 
o  ،تـونس،  الدار التونسية للنشـر 

، وأصـل  م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧
رسالة دكتـوراه، مـن   الكتاب 

الكلية الزيتونيـة   /جامعة تونس
نوقشت  ،للشريعة وأصول الدين

 .م١٩٧٥ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٦:ص ،للجيوسيالقرآنية 

حبــوث يف املــذهب : اتمــع .١١٨٨
 .االجتماعي القرآين

o اجلبار حممد عبد. 
o  ،م١٩٨٤دون ناشر.  
اتمــع اجلــاهلي يف القــرآن  .١١٨٩

  . الكرمي
o علي عبد احلليم حممود السيد. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
عبد احلسيب طه محيدة، : إشراف

 .م١٩٧٠ :نوقشت بتاريخ
o رسائل اجلامعية يف الدراسـات  ال

  .١٨٦:ص ،القرآنية للجيوسي
اتمع العريب يف عهد الرسـول   .١١٩٠

  .كما يصوره القرآن
o عبد العزيز حممد عثمان. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
 ،عبد احللـيم حممـود  : إشراف

 .م١٩٧٠ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٧:ص ،لجيوسيالقرآنية ل



 

   ١٩٩ 

 

جمتمع املدينة املنورة يف عصـر   .١١٩١
النبوة كمـا يصـوره القـرآن    

  .الكرمي
o  ألعظمياحممد لقمان. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

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

ــاريخ ــت بت ــف، نوقش  :خلي
 .م١٩٨٧

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  . ١٨٧:ص ،القرآنية للجيوسي

حبــوث يف املــذهب : اتمــع .١١٩٢
 . االجتماعي القرآين

o ن. د[ .حممــد عبــد اجلبــار[ ،
 .م١٩٨٤

قصـص  : جممع البيان احلديث .١١٩٣
  .األنبياء يف القرآن الكرمي

o مسيح عاطف الزين. 
o دار . ، القاهرةدار الكتاب املصري

ــاين ــاب اللبن ــريوت،، الكت  ب
  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

علم النفس  :جممع البيان احلديث .١١٩٤
 .١/٢لقرآن الكرمي يف ا

o مسيح عاطف الزين. 
o دار الكتاب . دار الكتاب املصري

  .بريوت، اللبناين

  .امل واملبني يف القرآن الكرمي .١١٩٥
o عمر يوسف محزة. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

 /كلية جامعة أم القـرى  /القرى
 قسم الدراسات العليا الشـرعية، 

حممــد أبــو النــور : إشــراف
 :خاحلديدي، نوقشـت بتـاري  

 .هـ١٤٠٢
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
التفســري : اموعــة الكاملــة .١١٩٦

  .املوضوعي لسور القرآن الكرمي
o عبد احلميد حممود طهماز. 
o دار القلم للطباعة والنشر، دمشق ،

  .م٢٠٠٠، ١:ط
حماجة أهل الكتاب كما وردت  .١١٩٧

 دراســة:  القــرآن الكــرمييف
  . موضوعية

o خزامي حممد سالمة العيسي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

أمحـد عبـاس   : إشراف البيت،
ــاريخ ــت بت ــدوي، نوقش  :الب

 .م٢٠٠٠



 

   ٢٠٠ 

 

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  . ١٨٧:ص
  .حماضرات يف التفسري املوضوعي .١١٩٨
o د عباس عوض اهللا عباس.أ. 
o دمشـق -سوريااملعاصر،  الفكر، 

ــدين،   .م٢٠٠٧ ــالء ال دار ع
 .م٢٠٠٧دمشق، 

احملافظــة علــى األعــراض يف  .١١٩٩
  . القرآن الكرمي

o حممد مسعد السعيد عبد اللطيف. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ،كلية أصـول الـدين   /األزهر
 ،احلسيين أبـو فرحـة  : إشراف

القصيب حممود زلـط، نوقشـت   
 .م١٩٨٣ :بتاريخ

o يف الدراسـات   الرسائل اجلامعية
  .١٨٧:ص ،القرآنية للجيوسي

  .حماورة إبليس مع اهللا يف القرآن .١٢٠٠
o مجيلة حممد اجلوهر. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــت ــريعة   /الكوي ــة الش كلي
: إشراف ،والدراسات اإلسالمية

 :عبد الستار نوير، نوقشت بتاريخ
 .م١٩٩٩

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٧:ص ،القرآنية للجيوسي

 .بة اهللا يف القرآن الكرميحم .١٢٠١
o حممد كامل حسن احملامي. 
o املكتـب   حسن نعـيم،  :راجعه

، بريوت، العاملي للطباعة والنشر
املوسوعة م، ضمن سلسلة ١٩٨٨
 .القرآنية

احملبــة والبغضــاء يف القــرآن  .١٢٠٢
  .الكرمي

o حممود أمحد األطرش. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
سر اخلتم سعيد : رافإش ،الدين
 .حممد

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٧:ص ،القرآنية للجيوسي

 .حممد يف القرآن .١٢٠٣
o السيد رضا الصدر. 
o بريوت، الدار اإلسالمية. 
دراسة قرآنية  :حممد يف القرآن .١٢٠٤

حول شخصية الرسول حممـد  
 .صلى اهللا عليه وسلم

o  بـريوت، مل  ، دار املكتبة احلديثة
  .يذكر له مؤلف



 

   ٢٠١ 

 

طبة الوجـدان يف وصـف   خما .١٢٠٥
 :الثواب يف القـرآن الكـرمي  

 .دراسة بالغية
o بدرية حممد بن حسن العثمان. 
o    رسالة دكتوراه، مـن الرئاسـة

كلية اآلداب  /العامة لتعليم البنات
قسـم اللغـة    /للبنات بالرياض

حممد بن سـعد  : إشراف ،العربية
ــاريخ  ــت بت ــدبل، نوقش  :ال

 .هـ١٤١٦
o عـة  قاعدة الرسائل اجلامعية التاب

ملركز امللك فيصـل للبحـوث   
اإلصدار ، والدراسات اإلسالمية

  .الثالث
املخاصمة يف القرآن الكرمي مع  .١٢٠٦

  .املشركني
o شافع دبيان احلريري. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف ،الدين

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .م١٩٩٥

o  الدراسـات  الرسائل اجلامعية يف
  .١٨٧:ص ،القرآنية للجيوسي

: خماصمة املنـافقني يف القـرآن   .١٢٠٧
  .تفسري موضوعي

o حممد أبو زيد.د. 
o اجليل اجلديد.  
-املخلوقات اخلفية يف القـرآن   .١٢٠٨

 .الشياطني-املالئكة-إبليس
o السيد حممد حسني الطباطبائي. 
o بريوت، دار الصفوة.  
 :املدح والذم يف القرآن الكرمي .١٢٠٩

   .بالغية دراسة موضوعية
o ام احليايلمعن توفيق دح. 
o  دار الكتب العلمية يف بـريوت، 

ـــ١٤٢٧، ١:ط ــل ، ه وأص
تقدم ـا   ،الكتاب رسالة علمية

الباحث لقسم اللغة العربيـة يف  
العراقية، وهـي   إحدى اجلامعات

دراسة قرآنية بالغية درست آيات 
 املدح والذم يف القرآن الكرمي وفق

خطة ذكرها الباحث يف مقدمـة  
   .، موقع ملتقى التفسريرسالته

 .املدخل إىل التفسري املوضوعي .١٢١٠
o عبد الستار فتح اهللا سعيد. 
o  دار التوزيع والنشر اإلسـالمية، 

  .م١٩٩١-هـ١٤١١ ،القاهرة
املدخل إىل التفسري املوضـوعي   .١٢١١

  .للقرآن الكرمي
o حممد باقر املوحد األبطحي. 



 

   ٢٠٢ 

 

o مطبعـــة اآلداب، النجـــف ،
 .م١٩٩٦

مدخل إىل موقف القرآن الكرمي  .١٢١٢
 . من العلم

o عماد الدين خليل. 
o بريوت، -لبنان ،مؤسسة الرسالة

 .م١٩٨٥، ١:ط
التفســري : املدرســة القرآنيــة .١٢١٣

 . املوضوعي
o حممد باقر الصدر. 
o بريوت  ،دار التعارف للمطبوعات

 .م١٩٨١-هـ١٤١٠
املراقبة واحملاسـبة يف القـرآن    .١٢١٤

  .الكرمي
o زهري ياسني أمحد قنديل. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــر ــات  /األزه ــة الدراس كلي
: إشـراف  اإلسالمية والعربيـة، 

احلسيين أبو فرحـة، نوقشـت   
 .م١٩٨٨ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٧:ص ،القرآنية للجيوسي

: املرأة يف آيات القرآن الكـرمي  .١٢١٥
  . دراسة يف التركيب والداللة

o     جنالء عبـد اهلـادي الدسـوقي
 .سعفان

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
قسم اللغـة   /لية اآلدابك /طنطا

حممـود  : إشراف العربية وآداا،
 :سليمان ياقوت، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٩٦
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٧:ص ،القرآنية للجيوسي
 .املرأة يف ظل شريعة القرآن .١٢١٦
o  زيدان قعدان. 
o    ،دار البشري للنشـر و التوزيـع

  .م١٩٩٧ ،٢:ط عمان،-األردن
  .الكرمي املرأة يف ظالل القرآن .١٢١٧
o مىن حمي الدين حممد صابر. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 :اخلرطــوم، نوقشــت بتــاريخ
 .م١٩٩٩

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٧:ص ،القرآنية للجيوسي

  .املرأة يف القرآن الكرمي .١٢١٨
o جاسم حممد املهلهل. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
 .م١٩٩٥ :ريخنوقشت بتا ،الدين

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٧:ص ،القرآنية للجيوسي



 

   ٢٠٣ 

 

 .املرأة يف القرآن .١٢١٩
o  عصمت الدين كركر. 
o صالح  :ترمجه من اللغة الفرنسية

الــدين كشــريد، دار الغــرب 
ــالمي ــريوت، ط، اإلس ، ١:ب

  .م١٩٩٢
 .املرأة يف القرآن .١٢٢٠
o  عباس حممود العقاد. 
o ١:بريوت، ط ،املكتبة العصرية، 

  .م١٩٩٤
  .املرأة يف القرآن الكرمي .١٢٢١
o زاهية الدجاين. 
o  ــع ــات للتوزي ــركة املطبوع ش

  .بريوت، والنشر
 املرأة يف القرآن الكرمي  .١٢٢٢
o حممد كامل حسن احملامي. 
o املكتـب   حسن متـيم،  :راجعه

، والتوزيع العاملي للطباعة والنشر
م، ضــمن ١٩٩٢ بــريوت،

 . املوسوعة القرآنية
 املرأة يف القرآن والسنة   .١٢٢٣
o ة دروزةحممد عز. 
o بريوت، املكتبة العصرية.  
 .املرأة يف القصص القرآين .١٢٢٤
o أمحد الشرقاوي. 

o  ،القـاهرة،  -مصـر دار السالم
 .م٢٠٠١ ،١:ط
املرأة من منظور القرآن الكرمي  .١٢٢٥

  .وقصصه
o بشرى الفهري. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة حممد

قسـم   /كليـة اآلداب  /اخلامس
 ،الربـاط / الدراسات اإلسالمية

ــراف ــهامي: إش ــي، الت  الراج
 .م١٩٨٩: نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

كشـاف   ).اإلصدار الثالـث (
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  

  .١٨٨:ص ،القرآنية للجيوسي
املــرض والشــفاء يف القــرآن  .١٢٢٦

  .الكرمي
o أمحد حسني علي سامل .د. 
o ١:ط ،عمان-األردنيل، دار املعا ،

، وأصـل الكتـاب   هـ١٤٢٠
رسالة دكتوراه، من جامعـة أم  

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
سر اخلتم سعيد : إشراف ،الدين

 .م١٩٩٨ :حممد، نوقشت بتاريخ



 

   ٢٠٤ 

 

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٨:ص ،القرآنية للجيوسي

ــين  .١٢٢٧ ــيطان إىل ب ــالك الش مس
ــرآن  ــوء الق ــان يف ض اإلنس

  .دراسة موضوعية :والسنة
o حورية دغيم بركات الدحياين. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

أبـو سـريع   : إشراف ،الكويت
 :نوقشت بتاريخ ،حممد أبو سريع

 .م١٩٩٩
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
مسالك اليهود يف الكيد للدعوة  .١٢٢٨

  . مية وموقف القرآن منهااإلسال
o فريد صايف. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 .عبد القادر للعلوم اإلسالمية
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٨:ص ،القرآنية للجيوسي
دراسـة  : املسبحات اخلمـس  .١٢٢٩

 . بالغية حتليلية
o عواد بن عيفان بن رشيد العنزي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /ن سعود اإلسالميةحممد ب

قسم البالغة والنقد  /اللغة العربية
 .ومنهج األدب اإلسالمي

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

  .نفسها
دراسـة  : املسبحات اخلمـس  .١٢٣٠

  .حتليلية وموضوعية
o مسرية صقر حسني احملمد. 
o  رئاسـة  رسالة دكتوراه، مـن ال

كلية التربية  /العامة لتعليم البنات
قسم الدراسات  /للبنات بالرياض

علـي بـن   : إشراف اإلسالمية،
 :نوقشت بتاريخ ،سليمان العبيد

 .هـ١٤٢٠
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

معلومـات الرسـائل    ).الثالث
درة عن مركز امللك اجلامعية الصا

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  ).اإلصدار الثالث(اإلسالمية 

ــعفون .١٢٣١ ــتكربون واملستض : املس
  .دراسة قرآنية

o غسان عاطف علي بدران. 



 

   ٢٠٥ 

 

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

 .م١٩٨٨ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٨:ص ،القرآنية للجيوسي
املستكربون واملستضـعفون يف   .١٢٣٢

  .القرآن الكرمي
o كشك عبد احلميد. 
o  القـاهرة ، املختار اإلسـالمي، 

  .م١٩٩٢
املسؤولية الفرديـة يف القـرآن    .١٢٣٣

  .الكرمي
o فرقان الدين مهربان علي. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

القرآن الكـرمي   كلية /اإلسالمية
 قسـم  /والدراسات اإلسـالمية 

يـز  عبـد العز : إشراف التفسري،
 :الدردير موسى، نوقشت بتاريخ

، يوجد منه نسـخة  هـ١٤٠٦
مركز امللك فيصـل  حمفوظة يف 

 ].١٨٣١٨٥[برقم 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

  ).اإلصدار الثالث(

 :املسؤولية يف القـرآن الكـرمي   .١٢٣٤
  . دراسة حتليلية

o حممد احلسن لبىن عبد العزيز. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف ،الدين

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .م٢٠٠٢

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٨:ص ،القرآنية للجيوسي

يف سـورة  املسؤولية واجلـزاء   .١٢٣٥
  .هود

o عبد احلميد حممود طهماز. 
o نشر، دمشق، دار القلم للطباعة وال

ــلة  م،١٩٩٤ ،١:ط ــن سلس م
 موضوعات سور القرآن الكـرمي 

 .)١١(برقم 
املسؤولية وصلتها بالتكـاليف   .١٢٣٦

  .الشرعية يف ضوء القرآن الكرمي
o   عبد الصمد بن بكر بن إبـراهيم

 .بن عابد
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية

مصطفى أمني : إشراف ،يةالشرع



 

   ٢٠٦ 

 

ــازي ــاريخ، الت ــت بت  :نوقش
 .هـ١٣٩٨

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   ).الثالث

  .املسيح يف القرآن .١٢٣٧
o رمضان مصطفى دياب. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
حممـد عبـد املـنعم    : إشراف

ــاريخ  :الصــرييف، نوقشــت بت
 .م١٩٧٩

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٨:ص ،القرآنية للجيوسي

 .املسيح يف القرآن .١٢٣٨
o السيد رضا الصدر. 
o بريوت، الدار اإلسالمية.  
 .املسيح يف القرآن .١٢٣٩
o  السيد شريف السيد. 
o م٢٠٠٢بريوت، ، دار البالغة . 
 .املسيح يف القرآن .١٢٤٠
o  عبد الكرمي اخلطيب. 
o بريوت، ةدار املعرف.  
  .املسيح ورسالته يف القرآن .١٢٤١

o سيد أمحد املسري حممد. 
o القـاهرة  احملمدية، ةدار الطباع، 

  .م١٩٨٨
وحلوهلـا يف   الزوجيةاملشاكل  .١٢٤٢

و املعارف  السنةضوء الكتاب و 
  .احلديثة

o عثمان اخلشت حممد. 
o م١٩٨٤ ،القاهرة ،مكتبه القرآن.  
مشــاهد الطبيعــة يف القــرآن  .١٢٤٣

مـا  السماء واألرض و(الكرمي 
 .دراسة بالغية :)بينهما

o سامية عبد احلميد عبد احلميد. 
o  رسالة ماجستري جامعة األزهـر/ 

ــة الدراســات اإلســالمية  كلي
القـاهرة،   /) بنـات (والعربية 

م، يوجد منـه نسـخة   ١٩٩٢
حمفوظة يف مركز صاحل عبـداهللا  
كامل لالقتصاد اإلسالمي، قسم 

جامعة  ،الرسائل اجلامعية العلمية
 .األزهر

o الرسائل اجلامعية التابعـة   قاعدة
ملركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

 .الثالث



 

   ٢٠٧ 

 

القــرآن يف مشــاهد الطبيعــة  .١٢٤٤
وعالقتها باإلنسـان، دراسـة   

  . تأصيليه حتليلية وأدبية
o سليمان عبداهللا موسى أبو عزب. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 ،قسـم اللغـة العربيـة    /األزهر
ح السـيد  عبـد الفـت  : إشراف

 :الدمامصي، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٨٨

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٨:ص ،القرآنية للجيوسي

: املشاهد يف القـرآن الكـرمي   .١٢٤٥
 .دراسة حتليلية وصفية

o أمحد صادق قنييب. د. 
o م١٩٨٤ ،الزرقـاء  املنار، ةمكتب، 

وأصل الكتاب رسالة دكتـوراه،  
كلية اللغـة   /من جامعة األزهر

  .م١٩٧٨قاهرة، العربية، ال
ــات  .١٢٤٦ مشــاهد القيامــة يف اآلي

  .القرآنية
o  إبراهيم طاشجي. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــلجوق ــوم   /س ــد العل معه
سـعيد  : إشـراف  االجتماعية،

 :شيمشك، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٢

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٨:ص ،القرآنية للجيوسي

 .مشاهد القيامة يف القرآن .١٢٤٧
o سيد قطب. 
o  ٧:القــاهرة، ط ،رفدار املعـا ،

  .م١٩٨١
مشـكلة الفقـر وعالجهــا يف    .١٢٤٨

  . القرآن الكرمي
o سري جان بيان. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
علي حممـود خليـل،   : إشراف

 .م١٩٨٣ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٨:ص ،القرآنية للجيوسي
 .مصادر التفسري املوضوعي .١٢٤٩
o اينأمحد رمح. 
o    مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر

  .م١٩٨٧القاهرة، ، والتوزيع
: املصطلحات األربعة يف القرآن .١٢٥٠

 -العبـادة   -الـرب   -اإلله 
 .الدين

o  أبو األعلى املودودي. 
o دار ، حممد كاظم السباق: حققه

 القلم للطباعة والنشر والتوزيـع، 



 

   ٢٠٨ 

 

ــان ــريوت -لبنـ ، ٥:، طبـ
  .م١٩٧١ -هـ١٣٩١

ــم  .١٢٥١ ــاظ عل ــطلحات وألف مص
علومات من خـالل القـرآن   امل

  .حماولة حصر وحتليل: الكرمي
o هاجر الغريب. 
o   رسالة علمية، من املعهد األعلـى

عبد احلميـد  : إشراف للتوثيق،
 :العجمــي، نوقشــت بتــاريخ

 .م١٩٩٥
o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .١٨٨:ص

ــكرية يف   .١٢٥٢ ــطلحات العس املص
  .القرآن الكرمي

o ابحممود شيت خط. 
o  ،م١٩٦٦مطبوع. 
املصلحة واملفسدة يف القـرآن   .١٢٥٣

  .دراسة وحتليل: الكرمي
o عبد الكرمي أمحي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة حممد

قسـم   /كليـة اآلداب  /اخلامس
: إشـراف  الدراسات اإلسالمية،

احلسني أيت سـعيد، نوقشـت   
 .م١٩٩٥ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٨:ص ،القرآنية للجيوسي

املضــامني التربويــة لقصــص  .١٢٥٤
  .اجلبابرة يف القرآن الكرمي

o مساهر عوض حممد الذنيات. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

حممد أمني بين : إشراف الريموك،
وماجد اجلالد، نوقشـت  ، عامر

 .م٢٠٠٣ :بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  . ١٨٩:ص ،القرآنية للجيوسي
مضمون القـرآن الكـرمي يف    .١٢٥٥

ميان والنبوة واألخالق قضايا اإل
   .والكون

o عبد اهلادي أبو ريدة حممد. 
o ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

الكويت، إدارة التأليف والترمجة 
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، والنشر

  .مظاهر اإلنعام يف خلق األنعام .١٢٥٦
o كارم السيد غنيم. د. 
o   ذكره موقع موسوعة اإلعجـاز

العلمي يف القـرآن والسـنة يف   
ؤلف، وهو ضمن صفحة ترمجة امل

املوسوعة الكربى اليت ال " سلسلة 
  .لت قيد النشراز
 .املعاد يف القرآن .١٢٥٧



 

   ٢٠٩ 

 

o  األستاذ حسني مظاهري. 
o    دار الروضة للطباعـة والنشـر

دار احملجـة   .بـريوت ، والتوزيع
  .بريوت، البيضاء

 .املعاد والقيامة يف القرآن .١٢٥٨
o آية اهللا جوادي إملي. 
o بريوت، دار الصفوة.  
إلشـاعة يف  املعاجلة اللغويـة ل  .١٢٥٩

  .القرآن الكرمي
o عبد الوهاب حيىي املايد. 
o  جامعـة   رسالة ماجستري، مـن

نوقشـت   ،السـودان  /اجلزيرة
 .م١٩٩٩: بتاريخ

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
  .يالدراسات القرآنية للجيوس

  .معاجلة القرآن الكرمي للجرائم .١٢٦٠
o حممد عبد املنعم القيعي. 
o   رسالة ماجستري، مـن جامعـة 

، يوجد صول الدينأ كلية /األزهر
منه نسخة فيلمية حمفوظة بـرقم  

ــز يف  ])١( ١/٤٥٥/٤[ مركـ
صاحل عبداهللا كامـل لالقتصـاد   

الرسائل اجلامعية ، قسم اإلسالمي
 .جامعة األزهر ،العلمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
غرائـز  ة القرآن الكـرمي ل معاجل .١٢٦١

  .الشر يف اإلنسان
o إبراهيم أمحد حممد عبد اهللا. 
o  أم  رسالة ماجستري، من جامعـة

أصـول   كلية /درمان اإلسالمية
. د: إشراف ،التفسري قسم /الدين

، نوقشت عبد العزيز حممد عثمان
 .م١٩٨٤ :بتاريخ

o  ــة يف ــائل اجلامعي ــل الرس دلي
اجلامعات السودانية، جملة احلكمة 

  .٥٤١:ص ،)٣٠(دد الع
: معامل التوحيد يف القرآن الكرمي .١٢٦٢

 مفاهيم القرآن 
o جعفر السبحاين. 
o    دار األضواء للطباعـة والنشـر

  .، بريوتوالتوزيع
معامل اجلماعة املسلمة يف سـورة   .١٢٦٣

  .آل عمران
o أمحد عايش عليان حبيب. 
o رسالة ماجستري، من جامعة غزة/ 

وليد : إشراف كلية أصول الدين،



 

   ٢١٠ 

 

ـ  ،العامودي  :ت بتـاريخ نوقش
 .م٢٠٠٢

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  . ١٨٩:ص ،القرآنية للجيوسي

  .معامل اجلهاد احلريب يف القرآن .١٢٦٤
o مجال حممود حممد. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
 .م١٩٩٥ :نوقشت بتاريخ ،الدين

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٩:ص ،القرآنية للجيوسي

: معامل اجلهاد يف سورة التوبـة  .١٢٦٥
  .دراسة موضوعية

o صفوان حاج إمساعيل عبد اهللا. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

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

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

  . الرجولة يف القرآن الكرميمعامل .١٢٦٦
o عبد الكرمي صاحل. 
o  ،م٢٠٠٤دار احملدثني.  

: معامل احلكومة يف القرآن الكرمي .١٢٦٧
 .مفاهيم القرآن

o   جعفر السبحاينالشيخ. 
o    دار األضواء للطباعـة والنشـر

  .، بريوتوالتوزيع
معامل الدعوة يف قصص القـرآن   .١٢٦٨

  .الكرمي
o عبد الوهاب لطف الديلمي. 
o ،٢:ط ،اءصـنع  مكتبة اإلرشاد، 

وأصـل  ، م١٩٩٨-هـ١٤١٩
رسالة دكتـوراه، مـن    الكتاب

جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   
 /كلية أصول الـدين / اإلسالمية

: إشـراف  ،قسم القرآن وعلومه
نوقشـت  ، مصطفى مسلم حممد

 .هـ١٤٠٤ :بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
 للبحوث والدراسات اإلسـالمية 

  ).اإلصدار الثالث(
معامل اتمع اإلسالمي يف سورة  .١٢٦٩

  .دراسة موضوعية: األحزاب
o شريف الدين مصطفى حسن. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية



 

   ٢١١ 

 

عمـر يوسـف   : إشراف الدين،
 .م٢٠٠٠ :محزة، نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٩:ص ،القرآنية للجيوسي

: امل النبوة يف القرآن الكـرمي مع .١٢٧٠
 .مفاهيم القرآن

o  جعفر السبحاينالشيخ. 
o    دار األضواء للطباعـة والنشـر

  .، بريوتوالتوزيع
معاملة اجلرحـى واملرضـى يف    .١٢٧١

  . ميادين اجلهاد
o مىن علي حممد عبد اهللا. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
 عبدأمحد الطاهر : إشراف ،الدين

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .هـ١٤١٦

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٨٩:ص
املعـاين اإلنسـانية يف القـرآن     .١٢٧٢

  .الكرمي
o أمحد إبراهيم مهنا. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر

حممد علي أبو الـروس،  : إشراف
 .م١٩٦٨ :نوقشت بتاريخ

o ية يف الدراسـات  الرسائل اجلامع
  .١٨٩:ص ،القرآنية للجيوسي

معاين الركـوع والسـجود يف    .١٢٧٣
  .القرآن

o إبراهيم بن سعيد الدوسري. 
o   ،دار السحاب للنشر والتوزيـع

  .هـ١٤٢٤ ،١:الرياض، ط
: معاين الشهادة يف القرآن الكرمي .١٢٧٤

   .دراسة موضوعية
o حمسن حممد بشري كياس. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
إبـراهيم أمحـد   : إشراف ،الدين

 .م٢٠٠٢ :حممد، نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

   ١٨٩:ص ،القرآنية للجيوسي
املعاهدات يف القـرآن الكـرمي    .١٢٧٥

  .والسنة النبوية
o   عامر عبد الوهاب عبد الـرحيم

 .القاضي
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ،كلية أصـول الـدين   /األزهر
 .م١٩٩٥ :ريخنوقشت بتا



 

   ٢١٢ 

 

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٩:ص ،القرآنية للجيوسي

معجزة عددية لقصـة نـوح يف    .١٢٧٦
 .القرآن الكرمي

o  أمين سويد. 
o  ،دمشـق -سـوريا دار الغوثاين، 

  .م٢٠٠٧ ،١:ط
املعجزة واإلعجاز يف القـرآن   .١٢٧٧

 . الكرمي
o سعد الدين السيد صاحل. 
o  ١:دار املعـارف، القــاهرة، ط، 

  .م١٩٩٨
يف سـورة  اإلعجـاز  املعجزة و .١٢٧٨

  .النمل
o الشيخ عبد احلميد حممود طهماز. 
o دمشق، ، دار القلم للطباعة والنشر

ـــ١٤٠٧، :١ط ، م١٩٨٧ -ه
من مواضيع سور القرآن سلسلة 

  ).٢(برقم  الكرمي
معجزة اإلسـراء واملعـراج يف    .١٢٧٩

  .القرآن الكرمي
o زاهية الدجاين. 
o  ــع ــات للتوزي ــركة املطبوع ش

 . بريوت، والنشر
يـاء يف القـرآن   معجزات األنب .١٢٨٠

  .الكرمي

o عبد الوهاب عيسى يوسف. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

/ كلية أصـول الـدين  / درمان
أمحـد عبـد   : إشراف السودان،

 :الرمحن الوراق، نوقشت بتاريخ
 .م٢٠٠٠

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
ــىت   ــة ح ــات القرآني الدراس

 ،م للجيوسي٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥
  .١٤ – ١٣:ص

ء يف ضوء معجزات خامت األنبيا .١٢٨١
  .القرآن والسنة

o أمحد عبده حسني عبد املوجود. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 /كلية أصـول الـدين   /األزهر
حممـد سـيد   : إشراف أسيوط،

 :طنطاوي، نوقشـت بتـاريخ  
 .هـ١٤١٧

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
، الدراسات القرآنية للجيوسـي 

   .١٣:ص
 . املعجزات القرآنية .١٢٨٢
o يبديع الزمان سعيد النورس. 



 

   ٢١٣ 

 

o إحسان قاسم الصـاحلي،   :ترمجة
ــ ــيد، ةمطبع ــداد الرش  ،بغ

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠
  .املعجزات القرآنية .١٢٨٣
o عبد الكرمي اليايف. 
o بريوتمؤسسة االنتشار العريب ،.  
 .املعجزات القرآنية .١٢٨٤
o حيىي هارون. 
o ــ ــالة، ةمؤسس ــريوت الرس  ،ب

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
آيـات  : معجم القواعد القرآنية .١٢٨٥

حتوي قواعد ضابطة لإلهليـات  
والسـلوك   لنبوات والعباداتوا

  .واجلهاد
o حممد بن حسن بن عقيل بن : مجع

مراجعة وتقدمي ، موسى الشريف
عبد السـتار فـتح اهللا   : تقريظو

دار األنـدلس اخلضـراء   ، سعيد
جدة، -السعودية ،للنشر والتوزيع

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
دراسة : املعرفة يف القرآن الكرمي .١٢٨٦

  .موضوعية يف القرآن والسنة
o عمر خالدة قاسم. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية

كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   
 .م١٩٩٨ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٨٩:ص ،القرآنية للجيوسي

 .املعرفة يف منهج القرآن .١٢٨٧
o  صابر طعيمة. 
o بريوت، دار اجليل.  
: مع األنبياء يف القرآن الكـرمي  .١٢٨٨

 من حيـاة  قصص ودروس وعرب
 .األنبياء

o  عفيف عبد الفتاح طبارة. 
o  بـريوت، دار العلم للماليـني ، 

  .م٢٠٠٣
  . مع الطب يف القرآن الكرمي .١٢٨٩
o عبد احلميد دياب، أمحد قرقوز. 
o بـريوت مؤسسة علوم القرآن ،– 

  . م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢دمشق، 
  .مع قصص السابقني يف القرآن .١٢٩٠
o صالح عبد الفتاح اخلالدي. د. 
o دمشق،  ،النشردار القلم للطباعة و

  .م١٩٩٤ ،٢:ط
  .مع اهللا يف القرآن الكرمي .١٢٩١
o حممد كامل حسن احملامي. 



 

   ٢١٤ 

 

o ـ حسن  :ةمراجع املكتـب   ،يممت
بريوت، ، العاملي للطباعة والنشر

  .ضمن سلسلة املوسوعة القرآنية
  .مع النساء يف القرآن .١٢٩٢
o حممد عمر احلاجي. د. 
o  ،م٢٠٠٤دار احلافظ، سوريا.  
 املعوقات عن اجلهاد يف سبيل اهللا .١٢٩٣

وسبل إزالتها يف ضوء القـرآن  
  . الكرمي

o اهللا العتييب زين بن عبد. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،   /الدين

عبـد احلـي حسـني    : إشراف
 :الفرماوي، نوقشـت بتـاريخ  

 .هـ١٤١٦
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٩:ص ،القرآنية للجيوسي
التصـال يف القـرآن   مفاهيم ا .١٢٩٤

  .ودالالا
o حممد صديق الزين. 
o اخلرطوم-السودان ،مركز قاسم، 

   .، بدون تاريخ١:ط
املفاهيم االستهالكية يف ضـوء   .١٢٩٥

 .القرآن والسنة النبوية
o بن حممد الرماين زيد. 

o  ،مكـة   رابطه العامل اإلسـالمي
  .هـ١٤١٥ ،املكرمة

مفاهيم إعالمية مـن القـرآن    .١٢٩٦
صوص دراسة حتليلية لن: الكرمي

 . من كتاب اهللا
o سيد سادايت الشنقيطي.د. 
o    ،عامل الكتب للنشـر والتوزيـع

 ،هـــ١٤٠٦ ،١:الريــاض، ط
سلسلة دراسـات يف اإلعـالم   (

 .)اإلسالمي والرأي العام
 يف القصـص  ةمفاهيم جغرافي .١٢٩٧

  .القرآين
o عبد العليم عبد الرمحن خضر. د. 
o  والتوزيـع،  دار الشروق للنشـر 

  .جدة –القاهرة 
طبيعية يف القرآن  مفاهيم علمية .١٢٩٨

ــة   ــا يف تربي ــرمي ودوره الك
  . اإلنسان

o أمحد علي صاحل. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

حممد حممـود  : إشراف ،الريموك
 :اخلوالــدة، نوقشــت بتــاريخ

 .م٢٠٠٤
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٨٩:ص ،القرآنية للجيوسي



 

   ٢١٥ 

 

املفاهيم النفسـية يف القـرآن    .١٢٩٩
 .الكرمي

o يد عبد العالالسيد حممد عبد ا. 
o فؤاد حامـد  . د :تقدمي ومراجعة

املوايف، دار املسرية للنشر والتوزيع 
 ،١:عمان، ط-األردن والطباعة،

عرض املؤلف للمفاهيم ، م٢٠٠٥
واملصطلحات النفسية الـيت هلـا   
أصل لغـوي أو اصـطالحي يف   

سـواء   ،كتاب اهللا عـز وجـل  
أكانت معىن أو لفظـاً أو لفظـاً   

دون اللفـظ  دون املعىن أو معىن 
 ،يشتق من سياق اآلية القرآنيـة 

حيث أورد املؤلف اآلية القرآنية 
أو عدداً من اآليات القرآنية اليت 
 ورد فيها املفهوم النفسي ناهجـاً 

ج السلف يف عرض املفـاهيم  
بترتيبها األجبدي العـريب، مـن   

 .١٤:ص ،مقدمة املراجع للكتاب
  .مفهوم األذى يف القرآن الكرمي .١٣٠٠
o احليايل خالد منصور. 
o   رسالة علمية، من جامعة صـدام

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٧ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٠:ص ،القرآنية للجيوسي

  .مفهوم األمانة يف القرآن الكرمي .١٣٠١
o عبد القادر القمر أوكساوي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
حسب الرسول : إشراف الدين،

 :العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 
 .م٢٠٠١

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٠:ص ،القرآنية للجيوسي

مفهوم اإلنسان يف القرآن الكرمي  .١٣٠٢
  .واحلديث الشريف

o أمحد بو شلطة. د. 
o  ،منشــورات احللــيب احلقوقيــة

  .م٢٠٠٧، ١:ط ،بريوت
مفهوم التبشـري واإلنـذار يف    .١٣٠٣

  .القرآن الكرمي
o زيالل متي. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

معهد العلوم  /) أيلول ٩( دوكوز
عبداهللا آي : إشراف االجتماعية،

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

الدراسات القرآنيـة للجيوسـي   
  . ١٩٠ص

  .مفهوم التناسق يف القرآن .١٣٠٤
o  نارمية أطاالي. 



 

   ٢١٦ 

 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
ــلجوق ــوم   /س ــد العل معه
فخر الدين : إشراف االجتماعية،

ــاريخ ،ولكــونأُ  :نوقشــت بت
 .م١٩٩٢

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  . ١٩٠:ص
مفهوم التوسـل والوسـيلة يف    .١٣٠٥

  .القرآن الكرمي
o إمساعيل جاليكشان. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ،جتماعيـة معهد العلوم اال /أنقرة
 .م١٩٩٢ :نوقشت بتاريخ

o سائل اجلامعية يف الدراسـات  الر
  .١٩٠:ص ،القرآنية للجيوسي

مفهوم احلب يف القرآن والسنة  .١٣٠٦
  .وخاصة حب اهللا

o راشد كوجوك. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 ،معهد العلوم اإلجتماعية /مرمرة
صاحل طوغ، نوقشـت  : إشراف
 .م١٩٨٤ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٠:ص ،القرآنية للجيوسي

: وم احلق يف القرآن الكـرمي مفه .١٣٠٧
  .دراسة موضوعية

o عبد الرزاق الوزكييت. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة حممد

 /كلية اآلداب اجلديـدة  /اخلامس
 ،قسم الدراسـات اإلسـالمية  

سجلت  ،إدريس نقوري: إشراف
 .١٩٩٦ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (مية والدراسات اإلسال
  ).الثالث

  . مفهوم احليلة يف القرآن الكرمي .١٣٠٨
o زكي يلماز. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ،جتماعيـة معهد العلوم اال /أنقرة
 .م١٩٨٩ :نوقشت بتاريخ

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
، الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٩٠:ص
مفهوم اخلالفة يف القرآن الكرمي  .١٣٠٩

ــم دالالت  ــة عل ــن زاوي وم
  .لفاظاأل

o بولند أونال.أ. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

معهد العلوم  /) أيلول ٩( دوكوز



 

   ٢١٧ 

 

أدهـم  : إشـراف  جتماعية،اال
 :روحي فيغللي، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٩٠
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٠:ص ،القرآنية للجيوسي
دراسة : مفهوم اخلالفة يف القرآن .١٣١٠

  .نقدية لتفاسري خمتارة
o فوان صربي وان يوس. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

 كلية معارف الوحي، /اإلسالمية
عبـد الـرمحن دوي،   : إشراف

 .م١٩٩١ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٠:ص ،القرآنية للجيوسي
  .مفهوم الرياء يف القرآن الكرمي .١٣١١
o حممد سيد أمحد عبداهللا العلوي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /ميةدرمان اإلسال
سر اخلتم سعيد : إشراف ،الدين

 .م٢٠٠٠ :حممد، نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٠:ص ،القرآنية للجيوسي
  .مفهوم الزمن يف القرآن الكرمي .١٣١٢
o  عمي حممد موسى بابا. 

o  ،لبنـان دار الغرب اإلسالمي-
، وهو يف م٢٠٠٠ ،١:بريوت، ط

رسالة ماجسـتري، مـن    األصل
أمحـد  : إشراف ،عة األردنيةاجلام

 :موساوي، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩٦

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٠:ص ،القرآنية للجيوسي

: مفهوم السالم يف القرآن الكرمي .١٣١٣
دراسة موضـوعية حتليليـة يف   

  . تفسري القرآن الكرمي
o حممد نور الدين موسى. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

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

 :الرمحن الوراق، نوقشت بتاريخ
 .م١٩٩٩

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٠:ص ،القرآنية للجيوسي

مفهــوم ســنة اهللا يف القــرآن  .١٣١٤
  . الكرمي

o صوي عمر أوز. 
o رسالة دكتوراه، من جامعة أنقرة/ 

: إشراف ،جتماعيةمعهد العلوم اال
 :ريخإمساعيل أوغلو، نوقشت بتا

 .م١٩٩١



 

   ٢١٨ 

 

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩١:ص ،القرآنية للجيوسي

مفهــوم الشــفاعة يف القــرآن  .١٣١٥
  . والسنة

o عصمت أومجا. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ،جتماعيةمعهد العلوم اال /مرمرة
بكر طوبـال أوغلـو،   : إشراف

 .م١٩٨٦ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩١:ص ،القرآنية للجيوسي
مفهوم الطمأنينـة يف القـرآن    .١٣١٦

  .ث يف فلسفة السعادةحب :الكرمي
o عصمت حممود أمحد سليمان. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

عبد املتعـال  : إشراف اخلرطوم،
 :زين العابدين، نوقشت بتـاريخ 

 .م٢٠٠١
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩١:ص ،القرآنية للجيوسي
  .ميمفهوم الظلم يف القرآن الكر .١٣١٧
o موسى أوز زبـيق. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــلجوق ــوم   /س ــد العل معه
سـعيد  : إشـراف  جتماعية،اال

 :شيمشك، نوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٩١

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩١:ص ،القرآنية للجيوسي

  .لعدل يف القرآن الكرميامفهوم  .١٣١٨
o عبده حممد مسلول. 
o   رسالة علمية، من جامعة صـدام

مية، نوقشــت للعلــوم اإلســال
 .م١٩٩٩ :بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٩١:ص
مفهوم العقل والقلب يف القرآن  .١٣١٩

 .والسنة
o حممد علي اجلوزو. 
o  بـريوت،  ، دار العلم للماليـني

  .م١٩٨٠، ١:ط
 :مفهوم العمل يف القرآن الكرمي .١٣٢٠

  . دراسة اجتماعية
o ياسإرامي .م. 
o معة أنقـرة،  رسالة علمية، من جا

 .م١٩٧٩ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩١:ص ،القرآنية للجيوسي
  .مفهوم الغيب يف القرآن الكرمي .١٣٢١



 

   ٢١٩ 

 

o أمحد إيي بيلديرن. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــلجوق ــوم   /س ــد العل معه
اهللا  عبـد : إشراف جتماعية،اال

ــاريخ ــت بت ــوران، نوقش  :ط
 .م١٩٨٦

o راسـات  الرسائل اجلامعية يف الد
  .١٩١:ص ،القرآنية للجيوسي

دراسة : مفهوم الكنز يف اإلسالم .١٣٢٢
 . يف داللة املصطلح القرآين

o عبد الرمحن حللي. 
o  بـريوت ، املكتب اإلسـالمي ،

  .م١٩٩٧
  .مفهوم خمافة اهللا يف القرآن .١٣٢٣
o إدريس ترزي. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــوداغ ــوم   /اول ــد العل معه
ثاقـب  : إشـراف  جتماعية،اال

 .م١٩٩٠ :ت بتاريخيلديز، نوقش
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩١:ص ،القرآنية للجيوسي
مفهوم اهليمنـة والتصـديق يف    .١٣٢٤

  .القرآن الكرمي
o حممود زبـري مظفر. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

كلية معارف الـوحي   /اإلسالمية

: إشـراف  ،والعلوم اإلنسـانية 
 :إبراهيم زين، نوقشت بتـاريخ 

 .م١٩٩٧
o معية يف الدراسـات  الرسائل اجلا

  .١٩١:ص ،القرآنية للجيوسي
ملقابلة بني أعمال أهل اإلميـان  ا .١٣٢٥

  .وأهل الكفر يف سورة النساء
o بكري حممد خبيت أمحد. 
o  القرآن رسالة دكتوراه، من جامعة

ــالمية ــوم اإلس ــرمي والعل  /الك
حممود سليمان : إشراف ،السودان

ــادين ــاريخج ــت بت : ، نوقش
 .م٢٠٠٢

o   يف  كشاف الرسـائل اجلامعيـة
ــىت   ــة ح ــات القرآني الدراس

ـــ١٤٢٥  ،م٢٠٠٤ -هـــ
  .للجيوسي

  . مقدمة يف التفسري املوضوعي .١٣٢٦
o عبد احلي الفرماوي. د. 
o هـ١٤١٠، ٤:ط.  
مقومات اإلميـان يف القـرآن    .١٣٢٧

  . الكرمي
o اهللا هاشم نايل عبد. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ،كلية أصـول الـدين   /األزهر
، حممد أمحـد يوسـف  : إشراف



 

   ٢٢٠ 

 

، نوقشـت  رجب إبراهيم بلبول
 .م١٩٨٤ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩١:ص ،القرآنية للجيوسي

ــاء  .١٣٢٨ ــة لبن ــات األخالقي املقوم
املسلمة يف القـرآن   ةالشخصي

  .الكرمي
o هناء صابر حممد دياب حسني. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

قسـم   /دار العلوم كلية /القاهرة
نوقشـت   ،الفلسفة اإلسـالمية 

 .م١٩٩٩ :بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
مقومات الصالح واإلصالح يف  .١٣٢٩

  .الفرد يف ضوء القرآن الكرمي
o عبد الستار حممد علي نوير. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
، موسى شاهني الشـني : إشراف

 .م١٩٨٤ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩١:ص ،القرآنية للجيوسي

ضوء القرآن  مكارم األخالق يف .١٣٣٠
  .والسنة

o أمحد علي خضر. 
o حممد السيد أمحد املسري، .د: تقدمي

  . دار املعارف، القاهرة
مكانة السيدة مرمي العذراء بني  .١٣٣١

 .النساء يف القرآن الكرمي
o نعمة نصر الشعراين. 
o بريوت، دار ابن حزم.  
  .مكة واملدينة يف القرآن الكرمي .١٣٣٢
o حممد كامل حسن احملامي. 
o املكتـب   حسن متـيم،  :راجعه

والتوزيع،  العاملي للطباعة والنشر
م، ضــمن ١٩٩٢، بــريوت

 . املوسوعة القرآنية
مكونات اخلطاب اإلصالحي يف  .١٣٣٣

  .القرآن الكرمي
o أمحد الزباخ. 
o  رسالة دبلوم الدراسات العليـا ،

: إشـراف  باط، كلية اآلداب،الر
 :قاسم احلسيين، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٩٣
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٢:ص ،القرآنية للجيوسي
مكونات اخلطاب اإلصالحي يف  .١٣٣٤

  .القرآن الكرمي



 

   ٢٢١ 

 

o مصطفى كعب. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة حممد

كلية اآلداب والعلـوم   /اخلامس
قســم الدراســات  /اإلنســانية

 .اإلسالمية
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٢:ص ،القرآنية للجيوسي
  .املالئكة يف القرآن .١٣٣٥
o إبراهيم جليك. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 :اولــوداغ، نوقشــت بتــاريخ
 .م١٩٨١

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٢:ص ،القرآنية للجيوسي

املالئكة ووظائفهم يف الكتـاب   .١٣٣٦
  .والسنة

o أمحد اإلمام محد. 
o ماجستري، من جامعـة أم   رسالة

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
حسب الرسول : إشراف الدين،

 :العباس حممد، نوقشت بتـاريخ 
 .م٢٠٠١

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٢:ص ،القرآنية للجيوسي

خبار أمالحم القرآن دراسة يف  .١٣٣٧
 .الغيب يف القرآن

o الشيخ إبراهيم األنصاري. 
o بريوت، دار الصفوة.  
السلوى يف القرآن والسنة املن و .١٣٣٨

  .والعلوم احلديثة
o كارم السيد غنيم. د.  
o   ذكره موقع موسوعة اإلعجـاز

العلمي يف القـرآن والسـنة يف   
صفحة ترمجة املؤلف، وهو ضمن 

املوسوعة الكربى اليت ال " سلسلة 
 .لت قيد النشراز
من أخالق القرآن وبالغتـه يف   .١٣٣٩

  .سورة النور
o فتحي عبد القادر فريد. 
o  النهضة املصرية، القاهرةمكتبة .  
من أسرار األمسـاء يف القـرآن    .١٣٤٠

 . سلسلة الدراسات: الكرمي
o بسام جرار. 
o  ــات ــاث والدراس ــون لألحب ن

  .م٢٠٠٣ ،القرآنية
من أساليب التربية يف القـرآن    .١٣٤١

 .الكرمي
o  عثمان قدري مكانسي. 
o م٢٠٠١ ،بريوت، دار ابن حزم.   
من أساليب القرآن الكـرمي يف   .١٣٤٢

  .لعنصريالتمييز ا مكافحة
o عبد العزيز قارة. 



 

   ٢٢٢ 

 

o هـ١٤٢٣، الرياض، ١:ط.  
  .القرآن أسرارمن  .١٣٤٣
o حممود مصطفى. 
o  ،م١٩٨٣دار املعارف، القاهرة.  
من بطوالت املرأة يف القـرآن   .١٣٤٤

  .الكرمي
o إبراهيم هالل إبراهيم. 
o ،القـاهرة  مكتبة النهضة املصرية، 

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٦
من التفسري املوضوعي لإلنسان  .١٣٤٥

 .يف القرآن
o يم مهناأمحد إبراه. 
o بريوت، املكتبة العصرية. 
من ذخائر القرآن والسـنة يف   .١٣٤٦

  .التربية والتهذيب
o عبد احلميد حممود طهماز. 
o دمشق ،دار القلم للطباعة والنشر ،

 . م١٩٩٩، ١:ط
من قضايا اإلعـالم يف ضـوء    .١٣٤٧

دراسـة  : القرآن لرمضان الوند
  .نقدية

o اهللا الساوي عبد. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /بن سعود اإلسالمية حممد
 /الدعوة واإلعالم باملدينة املنورة

قسم الدعوة واإلعـالم باملدينـة   

حممـد كـرم   : إشراف املنورة،
ــاريخ  ــت بت ــليب، نوقش  :ش

 .هـ١٤٠٣
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

  ).اإلصدار الثالث(
قرآن يف العقيـدة  من مفاهيم ال .١٣٤٨

 .والسلوك
o حممد البهي. د. 
o بريوت، دار الفكر.  
 :)٢(من مفـردات القـرآن    .١٣٤٩

  .املنافقون
o مجيل غازي. 
o مطبعة املدين، جدة .مكتبة املدين.  
من وصف القرآن ليوم الـدين   .١٣٥٠

  . واحلساب
o عبد الفتاح شكري حممد عياد. 
o   رسالة ماجستري، من كليـة دار

ا، قسم اللغة العربية وآدا /العلوم
 .م١٩٤٧ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٣:ص ،القرآنية للجيوسي

املنــافقون أحــواهلم النفســية  .١٣٥١
يف القرآن وسلوكهم االجتماعي 

  .الكرمي



 

   ٢٢٣ 

 

o أمحد حممد موسى. 
o جامعـة أم   رسالة ماجستري، من

أصـول   كلية /درمان اإلسالمية
قسم التفسـري وعلـوم   / الدين

العزيـز  عبد .د: إشراف ،القرآن
: حممد عثمان، نوقشت بتـاريخ 

 .م١٩٨٢
o  ــة يف ــائل اجلامعي ــل الرس دلي

جملة احلكمة  ،اجلامعات السودانية
  .٥٤١:ص ،)٣٠(العدد 

  .املنافقون يف القرآن .١٣٥٢
o عبد األمري قبالن. 
o ــرة ــراندار اهلج ــم-، إي ، ق

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤
  . املنافقون يف القرآن الكرمي .١٣٥٣
o اهللا احلميدي عبد العزيز بن عبد. 
o لة ماجستري، من جامعـة أم  رسا

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية
حممد حممـد  : إشراف الشرعية،

 :السماحي، نوقشـت بتـاريخ  
 .هـ١٣٩٥

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   ).الثالث

  . ن الكرمياملنافقون يف القرآ .١٣٥٤
o احلسن حممد يوسف عيد. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

أمحـد  : إشراف وعلومه،التفسري 
 :نوقشت بتـاريخ  ،إبراهيم مهنا

 .هـ١٤٠٤
o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .١٩٢:ص

  .الكرمياملنافقون يف القرآن  .١٣٥٥
o حمفوظ بن الوالد. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة القرآن

كليـة   /الكرمي والعلوم اإلسالمية
حممـود  : إشراف القرآن الكرمي،

 :سليمان جادين، نوقشت بتاريخ
 .م٢٠٠٠

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٢:ص ،القرآنية للجيوسي

املنافقون كما حتـدثت عنـهم    .١٣٥٦
  .سورة التوبة



 

   ٢٢٤ 

 

o لرمحن بن حممد زينب بنت عبد ا
 .الدخيل

o  الرئاسـة   رسالة ماجستري، مـن
، السـعودية  /العامة لتعليم البنات

 .هـ١٤٠٨ :نوقشت بتاريخ
o   قاعدة البيانات الوصفية ألوعيـة

-www.quranاملعلومات القرآنيـة  

c.com((.  
منــاهج التفســري املوضــوعي  .١٣٥٧

  .وعالقتها بالتفسري الشفاهي
o أمحد عثمان رمحاين. 
o ملي، عمـان جدارا للكتاب العا .

-األردنعامل الكتب احلـديث،  
ــد ـــ١٤٢٩، ١:ط، إرب -ه
  . م٢٠٠٨

: مناهج الدعوة يف القرآن الكرمي .١٣٥٨
 . دراسة نظمية بالغية

o نادية إبراهيم حممد علي خباري. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

كلية التربية  /العامة لتعليم البنات
: إشـراف  للبنات مبكة املكرمة،

شـت  إبراهيم طه اجلعلـي، نوق 
 .هـ١٤٠٥ :بتاريخ

o   قاعدة الرسائل اجلامعية التابعـة
ملركز امللك فيصـل للبحـوث   

اإلصدار ، والدراسات اإلسالمية
 .الثالث

منـزلة العمل يف اإلسالم كما  .١٣٥٩
  . يصورها القرآن الكرمي

o عرب صاحل أقوام. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ،كلية أصـول الـدين   /األزهر
 ،أمحد السيد الكـومي : إشراف

 .م١٩٨٣ :شت بتاريخنوق
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٢:ص ،القرآنية للجيوسي
املنفعة يف القرآن الكرمي وأحكام  .١٣٦٠

  .العقد عليها
o     موالي عبـد السـالم علـوي

 .البلغييت
o  رسالة دكتوراه، من جامعة حممد

: إشـراف  كلية اآلداب، /األول
 .حممد الروكي

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٢:ص ،للجيوسيالقرآنية 

منة اهللا على رسوله يف القـرآن   .١٣٦١
  .الكرمي

o  زكي حممد أبو سريع. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 ،كلية أصـول الـدين   /األزهر



 

   ٢٢٥ 

 

 ،احلسيين أبـو فرحـة  : إشراف
 .م١٩٧٩ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٣:ص ،القرآنية للجيوسي

  .منزلة الصحابة يف القرآن .١٣٦٢
o الصاوي صالح حممد. 
o ت. د[ ،دار طيبة، الرياض[.  
منكرات اجلاهلية وعالجهـا يف   .١٣٦٣

ــرمي  ــرآن الك ــة : الق دراس
  . موضوعية

o صويف بن حاج عبد اهللا. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

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

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٢:ص ،القرآنية للجيوسي

هج إبراهيم عليه السـالم يف  من .١٣٦٤
الدعوة إىل اهللا تعاىل يف ضـوء  

  .القرآن الكرمي
o حممد بن حسن الدريعي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

مناع خليـل  : إشراف وعلومه،
ــان ــاريخ ،القط ــت بت  :نوقش

هـ، يوجد منه نسـخة  ١٤٠٣

ز امللك فيصـل  حمفوظة يف مرك
 .]١٨٨٩٣٢[برقم 

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

  .منهج اإلسالم يف تزكية النفس .١٣٦٥
o األشقرسليمان  عمر. 
o عمــان،-، األردندار النفــائس 

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٤
منــهج االعتــدال يف القــرآن  .١٣٦٦

  .املكيةالكرمي على ضوء السور 
o نوال حممد زاهد سردار. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

كلية التربية  /العامة لتعليم البنات
قسـم   /للبنات مبكـة املكرمـة  

: إشـراف  ،الدراسات اإلسالمية
 :نوقشت بتاريخ ،اجنب غالم نيب

 .هـ١٤٢٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
إلسـالمية  للبحوث والدراسات ا

   ).اإلصدار الثالث(
املنهج اإلمياين للدراسات الكونية  .١٣٦٧

 .يف القرآن الكرمي
o عبد العليم عبد الرمحن خضر. 



 

   ٢٢٦ 

 

o  ،الدار السعودية للنشر والتوزيـع 
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٦ ة،جد

  .املنهج التربوي يف سورة لقمان .١٣٦٨
o حيدر تقي فيصل. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة صدام

نوقشــت  ،للعلــوم اإلســالمية
 .م١٩٩٨ :اريخبت

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٣:ص ،القرآنية للجيوسي

منــهج التربيــة اإلســالمية يف  .١٣٦٩
القــرآن وتطبيقاتــه التربويــة 

  .املعاصرة يف البيئة املدرسية
o بلغيث أمحد الغامني. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

قسم التربية  /كلية التربية /القرى
 :اإلسالمية، سـجلت بتـاريخ  

 .هـ١٤٢٥
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

  ).اإلصدار الثالث(
  .املنهج احلركي يف ظالل القرآن .١٣٧٠
o     صالح عبـد الفتـاح دحبـور

 .اخلالدي
o عمان ،دار عمار للنشر والتوزيع ،

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ٢:ط

 .املنهج احلركي يف القرآن .١٣٧١
o  الراضي عبد اللطيف. 
o  ــات ــارف للمطبوع ، دار التع

  . بريوت
منهج احلضـارة اإلنسـانية يف    .١٣٧٢

 .القرآن
o حممد سعيد رمضان البوطي. د. 
o دار الفكـر  . دمشق، دار الفكر

  .م١٩٩٨بريوت، ، املعاصر
منهج احلوار يف إثبات أسـس   .١٣٧٣

العقيدة يف ضوء دعوة موسـى  
  .عليه السالم

o     عبد الرمحن بـن عبـد الكـرمي
 .العبيدي

o جامعة اإلمام  ، منليحبث تكمي
 كلية /حممد بن سعود اإلسالمية

قسم الـدعوة   /الدعوة واإلعالم
اهللا  عبـد : إشراف ،واالحتساب

 :يوسف الشاذيل، نوقش بتـاريخ 
 .هـ١٤٠٥

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(



 

   ٢٢٧ 

 

إلسالمية يف البناء منهج الدعوة ا .١٣٧٤
االجتماعي على ضوء ما جـاء  

  .يف سورة احلجرات
o حممد حممد األمني األنصاري. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسم الـدعوة   /الدعوة واإلعالم

صاحل بن : إشراف واالحتساب،
 :نوقشت بتاريخ، فوزان الفوزان

 .هـ١٤٠٣
o سائل اجلامعية قاعدة معلومات الر

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

  ).اإلصدار الثالث(
منهج الـدعوة اإلسـالمية يف    .١٣٧٥

مواجهة املعارضني على ضـوء  
 .القرآن الكرمي

o طلعت أمحد علي حمسن. 
o   رسالة ماجستري، مـن جامعـة 

يوجد منه نسخة فيلمية األزهر، 
 ])٤( ١/٩٥٧/٤[حمفوظة برقم 

ز صاحل عبـداهللا كامـل   مركيف 
ــالمي ــاد اإلس ــم لالقتص ، قس
جامعة ، الرسائل اجلامعية العلمية

 .األزهر

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
منهج الـدعوة إىل العقيـدة يف    .١٣٧٦

 .ضوء القصص القرآين
o مىن داود. 
o م١٩٩٨بريوت، ، دار ابن حزم ،

رسالة دكتـوراه،   وأصل الكتاب
من جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 /الدعوة واإلعالم كلية /اإلسالمية
 ،قســم الــدعوة واالحتســاب

زيد بن عبـد الكـرمي   : إشراف
ــد ــاريخ  ،الزي ــت بت  :نوقش
 .هـ١٤١٨

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

سـالمية  للبحوث والدراسات اإل
   ).اإلصدار الثالث(
منهج الدعوة إىل اهللا على ضوء  .١٣٧٧

  ).ق(سورة 
o سامل بن صاحل العمري. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسم الـدعوة   /الدعوة واإلعالم

فضل إهلي : إشراف ،واالحتساب



 

   ٢٢٨ 

 

 :بن ظهور إهلي، نوقشت بتاريخ
 .هـ١٤٠٨

o ائل اجلامعية قاعدة معلومات الرس
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
منهج الدعوة إىل اهللا على ضوء  .١٣٧٨

وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم 
معاذ بن جبـل   ملبعوثه إىل اليمن

  .رضي اهللا عنه
o بن حممد املغذوي عبد الرحيم. 
o ــبيلياإ دار ــاض،، شـ  الريـ

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠
ج الدعوة يف ضوء سـورة  منه  .١٣٧٩

  .املدثر
o أمحد فهمي عبد الصمد. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسم الـدعوة   /الدعوة واإلعالم

أبو اـد  : إشراف واالحتساب،
 :نوقشت بتـاريخ  ،السيد نوفل

 .هـ١٤٠٣
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ـ  ل الصادرة عن مركز امللك فيص
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(

  .منهج الدعوة يف القصة القرآنية .١٣٨٠
o عمر صاحل عيسى مصلح. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

أمحد شكري، : إشراف ،األردنية
 .م٢٠٠٢ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

دار اإلص(والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

منهج سيد قطب يف فهم آيات  .١٣٨١
يف  :الدعوة من خالل تفسـريه 

سـورة األنعـام   : ظالل القرآن
  .منوذجاً

o الدين خوجة خري. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

كلية معـارف   /اإلسالمية العاملية
قسـم   /الوحي والعلوم اإلنسانية

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

 .م٢٠٠٠
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
  .املنهج العقلي يف القرآن الكرمي .١٣٨٢
o عماد طه أمحد الراعوش. 



 

   ٢٢٩ 

 

o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل
عبد الرحيم أمحد : إشراف ،البيت
 .م١٩٩٨ :نوقشت بتاريخ ،الزقة

o ومات الرسائل اجلامعية قاعدة معل
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
مستمد : املنهج العلمي املعاصر .١٣٨٣

-الفقـه -من القرآن يف العلوم
  .االقتصاد-القضاء

o اجلندي عبد احلليم. 
o ]ــاهرة ،.]ن.د -م١٦٩٦ ،القـ

  .م١٩٧٦
منهجية البحـث يف التفسـري    .١٣٨٤

 .الكرمياملوضوعي للقرآن 
o زياد الدغامني. 
o الشركة املتحدة .مؤسسة الرسالة، 

-األردن ،دار البشــري .بــريوت
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦ ،عمان

منهج القرآن التربوي يف ضـوء   .١٣٨٥
دراسة حتليليـة   :أسباب النزول

  .يف التربية القرآنية
o احلسني جرنو حممود جلو. 
o   رسالة دكتوراه، مـن جامعـة 

: إشـراف  ،التربية كلية /دمشق
حممـد  ، وأمحـد السـيد  حممود 

نوقشـت   ،مصطفى الزحيلـي 
 .م١٩٩١ :بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
منهج القرآن يف اإلصالح بـني   .١٣٨٦

  .الزوجني
o عمر الطيب عبد اهللا. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة وادي

بشر عوض حممد  :إشراف النيل،
ــاريخ ــت بت ــس، نوقش  :إدري

 .م٢٠٠١
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٣:ص ،القرآنية للجيوسي
منهج القرآن يف إنصاف املرأة يف  .١٣٨٧

  .احلقوق والواجبات
o جنبة غالم نيب حممد قطب الدين. 
o  الرئاسـة   رسالة دكتوراه، مـن

التربية  كلية /العامة لتعليم البنات
قسـم   /للبنات مبكـة املكرمـة  

نوقشـت  ، الدراسات اإلسالمية
 .هـ١٤١١ :بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  



 

   ٢٣٠ 

 

للبحوث والدراسات اإلسـالمية  
   ).اإلصدار الثالث(
منهج القرآن يف حبث العلـوم   .١٣٨٨

 .الطبيعية
o  مسفر حممود جماهد. د. 
o ــعودية، ط ــدار السـ  ،٢:الـ

  .هـ١٤٢٤
  .ربيةمنهج القرآن يف الت .١٣٨٩
o عبد الصبور شاهني. 
o مؤسسة االنتشار العريب، بريوت.  
 .منهج القرآن يف تربية الرجال .١٣٩٠
o  عبد الرمحن عمرية. 
o بريوت، دار اجليل.  
  .منهج القرآن يف تربية اتمع .١٣٩١
o عبد الفتاح إبراهيم عاشور. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

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

 ،عبد الغين عـوض الراجحـي  
 .م١٩٧٢ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٤:ص ،القرآنية للجيوسي

  . منهج القرآن يف تطوير اتمع .١٣٩٢
o حممد صاحل عطية احلمداين. 

o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة
 .م١٩٩١ :بغداد، نوقشت بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،سـي الدراسات القرآنية للجيو

  .١٩٤:ص
 .منهج القرآن يف تطوير اتمع .١٣٩٣
o  حممد البهي. د. 
o بريوت، دار الفكر.  
منهج القرآن يف تقرير عقيـدة   .١٣٩٤

  .اإلميان باليوم اآلخر
o  حممد بن عبداهللا السمهري. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم العقيـدة    /أصول الـدين 

عبد : افإشر ،واملذاهب املعاصرة
 :الرمحن عمرية، نوقشت بتـاريخ 

 .هـ١٣٩٩
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

الرسـائل   ).اإلصدار الثالـث (
اجلامعية يف الدراسات القرآنيـة  

   .١٩٤:ص ،للجيوسي
  . منهج القرآن يف حوار األديان .١٣٩٥
o يونس أمحد صاحل العمري. 



 

   ٢٣١ 

 

o سالة ماجستري، من جامعـة آل  ر
جـت عبـد   : إشراف البيت،

 :الرزاق احلباشنة، نوقشت بتاريخ
 .م١٩٩٧

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٤:ص ،القرآنية للجيوسي

منهج القـرآن يف الـدعوة إىل    .١٣٩٦
  .اإلميان

o علي حممد ناصر فـقيهي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /إلسالميةا

عـوض اهللا  : إشـراف  الشرعية،
 :حجـازي، نوقشـت بتــاريخ  

 .هـ١٣٩٥
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٤:ص ،القرآنية للجيوسي
منهج القـرآن يف الـدعوة إىل    .١٣٩٧

اإلميان ومقارنة ذلـك مبنـهج   
  .املعتزلة واألشاعرة

o حممد جماهد نورالدين حجازي. 
o  امعـة رسالة ماجستري، مـن ج 

ــر ــة /األزه ــات  كلي الدراس
، يوجد منـه نسـخة   اإلسالمية

فـيلم رقـم   [فيلمية حمفوظـة  
مركز صاحل يف  ])٣( ١/٩١٣/٤

/ عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي
 /الرسائل اجلامعية العلميـة قسم 

 .جامعة األزهر
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
سـالمية  للبحوث والدراسات اإل

   ).اإلصدار الثالث(
منهج القرآن يف عرض قصة آدم  .١٣٩٨

  .عليه السالم
o  نــورة إبــراهيم حممــد علــي

 .الكندري
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

عبد السـتار  : إشراف ،الكويت
 .م١٩٩٩ :نوير، نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

ية للبحوث والدراسات اإلسـالم 
   ).اإلصدار الثالث(
منهج القرآن يف عرض عقيـدة   .١٣٩٩

  .اإلسالم
o مجعة أمني عبد العزيز. 
o جنيب املطيعي، دار  حممد :راجعه

الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، 
ــر ــكندرية-مص ، ٤:ط ،اإلس
 .م١٩٩٣

  .منهج القرآن يف نقد األديان .١٤٠٠



 

   ٢٣٢ 

 

o حممد بو الروايح. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 /لعلـوم اإلسـالمية  عبد القادر ل
 ،معهد الدعوة وأصـول الـدين  

بشري بو جنانة، نوقشت : إشراف
 .م١٩٩٥ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٤:ص ،القرآنية للجيوسي

 إثبـات منهج القرآن الكرمي يف  .١٤٠١
تفسري : (البعث بعد املوت عقيدة

  ).موضوعي
o بن حممد رمضان منظور. 
o   ـ من إصـدارات العـامل   ةرابط

ــ ــةاإلس ــة المي، مك ، املكرم
  .هـ١٤٢٣

ــرمي يف   .١٤٠٢ ــرآن الك ــهج الق من
  .االستدالل على العقائد

o عبد الغين عكاك. 
o    رسالة ماجستري، مـن املعهـد

 ،الوطين العايل ألصـول الـدين  
 .م١٩٩٥ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٣:ص ،القرآنية للجيوسي

منهج القرآن الكرمي يف إصالح  .١٤٠٣
  .اتمع

o السيد حممد يوسف حممد. 

o  دار الســالم للطباعــة والنشــر
ــاهرة  ــع، الق  ،١:ط ،والتوزي

  .م٢٠٠٢
 إصالحمنهج القرآن الكرمي يف  .١٤٠٤

  .اإلنسانيةالنفس 
o بنت حممد العنقرية اجلوهر. 
o رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام 

كلية / اإلسالميةحممد بن سعود 
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

، الراوي حممد: إشراف وعلومه،
 .هـ١٤١٧: نوقشت بتاريخ

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

كشاف الرسائل اجلامعية . الثالث
يف الدراســات القرآنيــة حــىت 

ـــ١٤٢٥  ،م٢٠٠٤ -هـــ
 . للجيوسي

منهج القرآن الكرمي يف إصالح  .١٤٠٥
  .النفوس

o عبدو احلاج حممد احلريري. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 .م١٩٩٢ :بغداد، نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٣:ص ،القرآنية للجيوسي



 

   ٢٣٣ 

 

منهج القرآن الكرمي يف إعـداد   .١٤٠٦
 كما تصـوره سـورة   ���� النيب

  .املزمل
o  د العزيز شليوةمسري عب. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
 ،حممد أمحـد يوسـف  : إشراف

يوجد  م،١٩٧٨ :نوقشت بتاريخ
فـيلم  [منه نسخة فيلمية حمفوظة 

مركـز  يف  ])٢( ١/٩٣١/٦رقم 
صاحل عبداهللا كامـل لالقتصـاد   

الرسائل اجلامعية ، قسم اإلسالمي
 .جامعة األزهر ،العلمية

o علومات الرسائل اجلامعية قاعدة م
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

كشـاف   ).اإلصدار الثالـث (
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  

  .١٩٣:ص ،القرآنية للجيوسي
منهج القرآن الكرمي يف إقامـة   .١٤٠٧

  .الدليل واحلجة
o جماهد حممود ناصر. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

حمسن : إشراف النجاح الوطنية،
 . مسيح اخلالدي

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
منهج القرآن الكرمي يف البنـاء   .١٤٠٨

  .املعنوي لإلنسان
o عثمان حممد األغبيش يوسف. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .م٢٠٠٢

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٣:ص ،القرآنية للجيوسي

منهج القرآن الكرمي يف تثبيـت   .١٤٠٩
 .الرسول وتكرميه

o  أبو األعلى املودودي. 
o  ،م١٩٩٩مؤسسة الريان.  
منهج القرآن الكرمي يف تثبيـت   .١٤١٠

الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  
  .دراسة موضوعية: كرميهوت

o    عبد الرمحن عبد اجلبـار صـاحل
 .هوساوي

o ١:بــريوت، ط ،دار الــذخائر ،
مؤسسـة الريـان    .هـ ١٤٢٠

للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 



 

   ٢٣٤ 

 

، وأصل الكتاب م٢٠٠٢ ،٢:ط
جامعة اإلمام رسالة ماجستري، من 

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

حممـد عبـد   : إشراف وعلومه،
: ، نوقشت بتاريخالرمحن الراوي

 .هـ١٤١٣
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

 .الثالث
منهج القرآن الكرمي يف حتريـر   .١٤١١

  .العقل والفكر اإلنساين
o    عبد الفتاح حممد عبـد الكـرمي

 .عزب
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

كلية أصـول الـدين،    /األزهر
 .م١٩٧٨ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٣:ص ،القرآنية للجيوسي

منهج القرآن الكرمي يف حتريـر   .١٤١٢
  .قواعد السلم واحلرب

o صاحل حممد أمحد كاظم. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

حممـد سـيد   : فإشرا ،التفسري
وقد طوي قيد املؤلف  ،طنطاوي

هـ ومل يكمل ١٣/٨/١٤٠٤يف 
 .الرسالة لوفاته يرمحه اهللا

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
منهج القرآن الكرمي يف حتقيـق   .١٤١٣

  .األمن االقتصادي
o  القضاةمعن خالد عبداهللا. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــوك ــ/ الريم ــريعة ةكلي  الش
 ،إربـد / اإلسـالمية والدراسات 

لفـي،  حممد جـرب األ : إشراف
 .م١٩٩٦ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

 كشـاف  ).اإلصدار الثالـث (
دراسـات  الرسائل اجلامعية يف ال

  .١٩٣:ص ،القرآنية للجيوسي
منهج القرآن الكرمي يف تقريـر   .١٤١٤

  .األحكام
o حممد الباجقين مصطفى. 



 

   ٢٣٥ 

 

o مصـراته،  -ة، ليبياالدار اجلماهريي
  .م١٩٩٣

منهج القرآن يف تقريـر حريـة    .١٤١٥
يف حتقيق الوحـدة   هالرأي ودور

 .الفكرية بني املسلمني
o  إبراهيم آدم أمحد شوقار. 
o  ،دمشـق، -سورياالفكر املعاصر 

ــدين،   .م٢٠٠٢ ــالء ال دار ع
، وأصل م٢٠٠٢ ،١:دمشق، ط

رسالة ماجسـتري، مـن   الكتاب 
كلية معارف  /اجلامعة اإلسالمية

قسـم   /الوحي والعلوم اإلنسانية
حلديثيـة،  واالدراسات القرآنيـة  

 .م١٩٩٩ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٤:ص ،القرآنية للجيوسي
جـدال   منهج القرآن الكرمي يف .١٤١٦

  .املالحدة
o عبلة عمريش. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

/ عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  
 اجلزائـر، / معهد أصول الـدين 

 .إبراهيم امي: إشراف
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

للبحوث والدراسات اإلسـالمية  
   ).اإلصدار الثالث(
مي يف محايـة  منهج القرآن الكر .١٤١٧

  .اتمع من اجلرمية
o روضة حممد أمحد ياسني. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

التربية  كلية /العامة لتعليم البنات
قسـم  / للبنات مبكـة املكرمـة  

نوقشـت  ، الدراسات اإلسالمية
 .هـ١٤١١ :بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

اإلسـالمية   للبحوث والدراسات
   ).اإلصدار الثالث(
منهج القرآن الكرمي يف حـوار   .١٤١٨

  .األديان
o يونس أمحد صاحل العمري. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

جـت عبـد   : إشراف ،البيت
 :الرزاق احلباشنة، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٩٧
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
ـ  المية للبحوث والدراسات اإلس

  ).اإلصدار الثالث(



 

   ٢٣٦ 

 

منهج القرآن الكرمي يف الدعوة  .١٤١٩
  .إىل اإلميان بالغيب

o  حيــىي بــن علــي آل صــمان
 .القحطاين

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

 /الدعوة واإلعالم باملدينة املنورة
 قســم الــدعوة واالحتســاب،

عبداهللا بن ضـيف اهللا  : إشراف
ــاريخالرحيلــي، ســ  :جلت بت

 .هـ١٤١٦
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
منهج القرآن الكرمي يف دعـوة   .١٤٢٠

   .املشركني إىل اإلسالم
o محود بن أمحد بن فرج الرحيلي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

ل كلية الدعوة وأصو /اإلسالمية
: إشـراف  ،قسم الدعوة /الدين

عبد الفتاح سـالمة، نوقشـت   
 .هـ١٤٠٧ :بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
  ).الثالث

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٩٤:ص
منهج القرآن الكرمي يف الدعوة  .١٤٢١

لتوحيد كما تصوره سـورة  إىل ا
   .دراسة عقدية: يونس

o فائق علي سعيد بين ارشيد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

شريف اخلطيب، : إشراف البيت،
 .م٢٠٠٤ :نوقشت بتاريخ

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٩٤:ص
منهج القرآن الكرمي يف دعـوة   .١٤٢٢

  . أهل الكتاب إىل اإلسالم
o د بن أمحد بن فرج الرحيليمحو. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

كلية الدعوة وأصول  /اإلسالمية
: إشـراف  قسم الدعوة، /الدين

عبد املنعم حممد حسنني، نوقشت 
 .هـ١٤٠٤ :بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٩٤:ص



 

   ٢٣٧ 

 

 الدعوةمنهج القرآن الكرمي يف  .١٤٢٣
  .التوحيد إىل

o ةحممد رحوم دمحأ. 
o العامليـة،   اإلسالمية ةمجعيه الدعو

  .م١٩٨٩طرابلس، -ليبيا
منهج القرآن الكرمي يف رعايـة   .١٤٢٤

  .ضعفاء اتمع
o عماد زهري عبد القادر حافظ. 
o    رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
قسـم   /والدراسات اإلسـالمية 

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

 .هـ١٤٠٩
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٥:ص ،القرآنية للجيوسي
منهج القرآن الكـرمي يف سـد    .١٤٢٥

  .دراسة قرآنية: الذرائع
o أمينة مبارك بالعبيد. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

حممد صـاحل  : إشراف ،وعلومه
 .لعبد القادرا
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

للبحوث والدراسات اإلسـالمية  
   ).اإلصدار الثالث(
منهج القرآن الكرمي يف صـيانة   .١٤٢٦

  .النفس
o عواض مرزوق معوض السناين. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
قسم الكتـاب والسـنة،    /الدين

 .هـ١٤٢٥ :جلت بتاريخس
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
منهج القرآن الكرمي يف عـرض   .١٤٢٧

  . األخالق األسرية
o اهللا سعيد الشهري علي عبد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

الـدعوة وأصـول   كلية / القرى
 الكتـاب والسـنة،   قسم/ الدين

عبد ايد حممود عبـد  : إشراف
ــد ــاريخ  ،اي ــت بت  :نوقش
 .هـ١٤٠٧

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

 كشـاف  ).اإلصدار الثالـث (



 

   ٢٣٨ 

 

الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  
   .١٩٥:ص ،القرآنية للجيوسي

يف عـرض  منهج القرآن الكرمي  .١٤٢٨
  .خصائص اتمع اجلاهلي

o حممد عمر احلاجي. د. 
o  ،م٢٠٠٥دار احلافظ، سوريا.  
منهج القرآن الكرمي يف عـرض   .١٤٢٩

العقيدة مـن خـالل سـورة    
 . دراسة عقدية: األحقاف

o عمر حسن موسى أبو قريق. 
o  رسالة علمية، نوقشت بتـاريخ: 

 .م٢٠٠٤
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

   .١٩٥:ص ،القرآنية للجيوسي
منهج القرآن الكرمي يف عـرض   .١٤٣٠

وظائف رسـول اهللا صـلى اهللا   
  .عليه وسلم

o عمر احلاجي حممد. 
o هـ١٤١٩دمشق، ، دار احلافظ-

  .م١٩٩٨
منهج القرآن الكرمي يف عـالج   .١٤٣١

  .الفساد االقتصادي
o  علي غالب اليماينأمرية. 
o   رسالة دكتوراه، مـن جامعـة 

ــر ــات  /األزه ــه الدراس كلي
 قسـم  /بنات، اإلسالمية العربية

: إشراف ،التفسري وعلوم القرآن
نوقشت  ،حممد عبد املنعم خريبة

 .م٢٠٠٥ :بتاريخ
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
ـ  .١٤٣٢  ةمنهج القرآن الكرمي يف حمارب

  .الشرك
o بن صاحل احلميضي إبراهيم. 
o اإلمام ةجامع رسالة ماجستري، من 

كلية / ةسالميحممد بن سعود اإل
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

 بن عبد حممد: إشراف وعلومه،
: ، نوقشـت بتـاريخ  اهللا العيدي

 .ـه١٤١٨
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
والدراسات اإلسالمية، اإلصدار 

  .الثالث
منهج القرآن الكرمي يف خماطبـة   .١٤٣٣

  .ان بني العقل والعاطفةاإلنس
o اهللا إبراهيم حممد آل جار. 
o اإلمام  رسالة دكتوراه، من جامعة

 كلية /حممد بن سعود اإلسالمية
 /الدعوة واإلعالم باملدينة املنورة



 

   ٢٣٩ 

 

 ،قســم الــدعوة واالحتســاب
ــراف ــيب : إش ــحات حس ش

وسـجلت  الفيومي، نوقشـت  
 .هـ١٤١٤ :بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ة عن مركز امللك فيصـل  الصادر

للبحوث والدراسات اإلسـالمية  
   ).اإلصدار الثالث(
  . منهج القرآن لبناء اإلنسان .١٤٣٤
o أمل علي أمحد عبد القادر. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
 ،حممد آدم صديق: إشراف الدين،

 .م٢٠٠٠ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٥ :ص، رآنية للجيوسيالق
منهج القرآن يف الوقايـة مـن    .١٤٣٥

  .الذنوب ومعاجلتها
o عدنان عبد الكرمي خليفات. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

عبد اجلليـل  : إشراف ،األردنية
 :نوقشت بتـاريخ  ،عبد الرحيم

 .م١٩٨٨
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٥:ص ،القرآنية للجيوسي

ايـة  منهج القرآن والسنة يف مح .١٤٣٦
  .العرض من الزنا ودواعيه

o حممد بن صاحل بن حممد العتيق. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية
مصطفى أمني : إشراف الشرعية،

ــاريخ ــت بت ــازي، نوقش  :الت
 .هـ١٣٩٩

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

 . ١٩٥:ص
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

  ).الثالث
منهج القرآن والعلم يف إثبـات   .١٤٣٧

  .األلوهية
o اهللا عثمان الكوكي عبد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
قسم العقيدة واملـذاهب   /الدين

: شــت بتــاريخاملعاصــرة، نوق
 .هـ١٤٠٥

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  



 

   ٢٤٠ 

 

للبحوث والدراسات اإلسـالمية  
   ).اإلصدار الثالث(
املنهج القرآين مع غري املسلمني  .١٤٣٨

 .يف ضوء سورة التوبة
o عمار جبار عبد الستار الدليمي. 
o   جامعـة  رسالة ماجستري، مـن

 .صدام
o    يف كشاف الرسـائل اجلامعيـة

ــىت   ــة ح ــات القرآني الدراس
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

منهج الكتاب والسنة يف حتقيق  .١٤٣٩
مـن   هالوحدة اإلسالمية وأثـر 

 . الناحية التطبيقية
o حممد بن حممد األمني األنصاري. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

أمحـد أمحـد   : إشراف ،القرى
ــاريخ ــت بت ــوش، نوقش  :غل

 .هـ١٤١٠
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٥:ص ،آنية للجيوسيالقر
منهج موسى عليه السـالم يف   .١٤٤٠

الدعوة كما يصـوره القـرآن   
  .الكرمي

o بدرالدين الشيخ إلياس. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية

قسـم القـرآن    /أصول الـدين 
حممود حممـد  : إشراف وعلومه،
ــبكة ــاريخ ،ش ــت بت  :نوقش

هـ، يوجد منه نسـخة  ١٤٠١
ة يف مركز امللك فيصـل،  حمفوظ
 .]١٨٩٠١٠[برقم 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

  ).اإلصدار الثالث(
منهج النيب صلى اهللا عليه وسلم  .١٤٤١

  .يف الدعوة يف القرآن والسنة
o حاسن بن علي صوان الغامدي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

الـدعوة وأصـول    كلية /القرى
 ،قسم الكتـاب والسـنة   /الدين

 ،سليمان الصادق البرية: إشراف
 .هـ١٤٢٢ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
منهج نوح يف الـدعوة إىل اهللا   .١٤٤٢

  .كما يصوره القرآن
o  ةجانيشيخ صالح. 



 

   ٢٤١ 

 

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

قسـم القـرآن    /أصول الـدين 
حممد صـاحل  : إشراف وعلومه،

 :نوقشــت بتــاريخ ،مصــطفى
 .هـ١٤٠١

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
  .القرآين يف التشريعاملنهاج  .١٤٤٣
o فتح اهللا سعيد عبد الستار. 
o القاهرة، ، الكومي أمحد: إشراف

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢
منهجيــة الــدعوة يف القــرآن  .١٤٤٤

  .الكرمي
o   امعـة اجلرسالة دكتوراه، مـن 

الدعوة وأصول  كلية /اإلسالمية
: إشـراف  ،قسم الدعوة /الدين

 .عبد املنعم حممد حسنني
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
منهجية الدعوة إىل التوحيـد يف   .١٤٤٥

  . دراسة موضوعية القرآن الكرمي

o علي بن جعفر البين. 
o  رسالة دبلوم الدراسات العليـا ،

: إشـراف  ،الرباط/ كلية اآلداب
نوقشـت   ،حممد أمني اإلمساعيلي

 .م١٩٩٢ :بتاريخ
o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .١٩٥:ص

  . مواالة الكفار يف ضوء القرآن .١٤٤٦
o يوسف عبدي جامع. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

حممد صـاحل  : إشراف وعلومه،
 :نوقشــت بتــاريخ ،مصــطفى

 .هـ١٤٠٠
o الدراسـات   الرسائل اجلامعية يف

  . ١٩٥:ص ،القرآنية للجيوسي
املؤثرات احلسية على الـنفس   .١٤٤٧

ــات  ــوء اآلي ــرية يف ض البش
  .القرآنية

o   عبد احلكيم بن سامل بن سـيف
 .الشام

o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم
كلية أصـول   /درمان اإلسالمية

الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،



 

   ٢٤٢ 

 

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .م٢٠٠٢

o يف الدراسـات   الرسائل اجلامعية
  .١٩٥:ص ،القرآنية للجيوسي

املؤمنون كما وصـفهم اهللا يف   .١٤٤٨
  .القرآن الكرمي

o حممود مصطفى عمري حممد. 
o  دار التوزيع والنشر اإلسـالمية، 

  .م٢٠٠٠ ،القاهرة
يف سـورة  املواجهة والتثبيـت   .١٤٤٩

  .اإلسراء
o الشيخ عبد احلميد حممود طهماز. 
o  ،دار القلم للطباعة والنشر، دمشق

ــلة  ،م٢٠٠٠، ١:ط ــن سلس م
 موضوعات سور القرآن الكـرمي 

  .)٥(برقم 
حتليل : مواقف األنبياء يف القرآن .١٤٥٠

  .وتوجيه
o صالح عبد الفتاح اخلالدي.د. 
o دمشق،  ،دار القلم للطباعة والنشر

  .هـ١٤٢٤ ،١:ط
ما بعد املوت يف واملوت واحلياة  .١٤٥١

 .القرآن
o العالمة حممد حسني الطباطبائي. 
o بريوت، دار الصفوة.  
  .يان يف القرآنموجز األد .١٤٥٢

o جنيب الكيالين. 
o مؤسسة االنتشار العريب، بريوت.  
موسوعة التفسـري املوضـوعي    .١٤٥٣

  .للقرآن الكرمي
o من إصدارات جامعة الشارقة.  
موسوعة التفسـري املوضـوعي    .١٤٥٤

  .ن الكرميآللقر
o مسيح عاطف الزين. 
o  ــري ــاب املص ودار  .دار الكت

ــريوت ــاين، ب ــاب اللبن  ،الكت
ــع يف ١٩٩٩ ــداً،  ١٤م، يق جمل

  .سلة املوسوعاتسل
موقف اإلسالم من املنافقني من  .١٤٥٥

  . خالل القرآن الكرمي
o عبود عبد السالم بن. 
o  رسالة دبلوم الدراسات العليـا، 

: إشـراف  ،الرباط/ كلية اآلداب
 :التهامي الراجي، نوقشت بتاريخ

 .م١٩٩٢
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٥:ص ،القرآنية للجيوسي
موقف القـرآن الكـرمي مـن     .١٤٥٦

  . لتوراةا
o انشراح أمحد قرارة. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الشريعة والدراسات  /القرى



 

   ٢٤٣ 

 

قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية
صالح عبـد  : إشراف الشرعية،
ــيم ــاريخ ،العل ــت بت  :نوقش

 .هـ١٤٠٩
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٦:ص ،القرآنية للجيوسي
موقف القـرآن الكـرمي مـن     .١٤٥٧

  .قبل اهلجرةاملشركني 
o حممد حممد إمساعيل عبده. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــاهرة ــوم، /الق ــة دار العل  كلي
نوقشت  ،حممد الزفزاف: إشراف
 .م١٩٧٥ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٦:ص ،القرآنية للجيوسي

موقف القرآن مـن املنـافقني    .١٤٥٨
  .وسياسة اإلسالم فيهم

o عبد العظيم أمحد الغباش. 
o ة دكتوراه، مـن جامعـة   رسال

كلية أصـول الـدين،    /األزهر
 .م١٩٤٦ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٦:ص ،القرآنية للجيوسي

موقف اليهود من رسالة خـامت   .١٤٥٩
يف ضـوء القـرآن    ����النبيني 
  . الكرمي

o عبداهللا حسني عبداهللا الشهراين. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة امللك

 /كلية التربيـة  /سعود اإلسالمية
: إشراف قسم الثقافة اإلسالمية،

نوقشـت   ،اهللا زيد عمر عبـد 
 .هـ١٤١٨ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٦:ص ،القرآنية للجيوسي

حتليـل علمـي   : ةمواقف قرآني .١٤٦٠
معاصر للنزعات اإلنسانية كما 

 .صورها القرآن الكرمي
o عبد السالم حممود الشافعي. 
o ويبدو  ،شرهكذا بدون بيانات ن

، أنه طبع علـى نفقـة املؤلـف   
ــكندرية ـــ١٤١١ ،اإلس -ه

م، وهو يتنـاول بعـض   ١٩٩١
جوانب اإلعجـاز النفسـي يف   

  .القرآن الكرمي
إحدى معجزات القرآن : املومياء .١٤٦١

  .الكرمي
o حممد كامل حسن احملامي. 
o عادل نويهض :إشراف ومراجعة ،

، املكتب العاملي للطباعة والنشـر 
  .م١٩٧٨، ٢:ط بريوت،

  .اه يف القرآناملي .١٤٦٢
o أمحد عامر الدليمي. 



 

   ٢٤٤ 

 

o م٢٠٠٢بريوت، ، دار النفائس.  
النار وأهلها من خالل القـرآن   .١٤٦٣

  .الكرمي
o    سليمان حسن سـليمان عبـد

 .الرمحن
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .م١٩٩٦

o  يف الدراسـات  الرسائل اجلامعية
  .١٩٦:ص ،القرآنية للجيوسي

النبات والشـجر يف القـرآن    .١٤٦٤
  .الكرمي

o أسعد جواد يوسف. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

نوقشت  ،كلية اآلداب /القادسية
 .م١٩٩٩ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٦:ص ،القرآنية للجيوسي

  .الناس يف سورة احلج .١٤٦٥
o  يوسفحممد عطا أمحد. 
o الرياض-السعوديةشد، مكتبة الر، 

ــاء . م٢٠٠٤ ،١:ط دار الوفـ
-مصر ،للطباعة والنشر والتوزيع

ــورةا ــى  ، ملنص ــوي عل حيت
  .١٩٢-١٩١:ص ،ببليوجرافيا

نظرات جديدة يف : النبأ العظيم .١٤٦٦
 .القرآن

o  حممد عبداهللا دراز. د. 
o ــم ــق، ط، دار القل  ،٢:دمش

  .هـ١٣٩٠
 .النبات يف القرآن الكرمي .١٤٦٧
o زغلول راغب النجار.د. 
o م، ٢٠٠٦بة الشروق الدولية، مكت

  .أجزاء) ٥(يقع يف 
نباتات جاء ذكرها يف القـرآن   .١٤٦٨

  الكرمي 
o  حسن أبو دنياحممد. 
o نسيم نصيف، دار الكتاب : رسوم

، دار الكتاب اللبنـاين . املصري
سلسـلة موسـوعات   ( ،بريوت
 . يف جملد واحد ١/١٥) ميسرة

  .النبت والزرع يف القرآن الكرمي .١٤٦٩
o أمحد داود حممد شحرور. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة القرآن

كليـة   /الكرمي والعلوم اإلسالمية
حمجوب : إشراف القرآن الكرمي،

نوقشت  ،وأمحد نوفل، أمحد طه
 .م١٩٩٩ :بتاريخ



 

   ٢٤٥ 

 

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٦:ص ،القرآنية للجيوسي

  .النبوة بني القرآن والعهد القدمي .١٤٧٠
o حممد فال ولداها. 
o ت العليـا رسالة دبلوم الدراسا، 

ــاط ــراف ،الرب ــد : إش حمم
 .اإلمساعيلي

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٦:ص ،القرآنية للجيوسي

النبــوة يف التــوراة واإلجنيــل  .١٤٧١
  .والقرآن

o حممد بو الروايح. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة األمري

 /عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  
 ،كلية معهـد أصـول الـدين   

رضــوان احلســيين، : إشــراف
 .م١٩٩٦ :ت بتاريخسجل

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
 .نبوة حممد يف القرآن .١٤٧٢
o حسن ضياء الدين عتر. 
o بـريوت ، دار البشائر اإلسالمية، 

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

  .نبوة حممد من الشك إىل اليقني .١٤٧٣
o ئيصاحل السامرا فاضل. د. 
o  ،دار عمــار للنشــر والتوزيــع

ــان، -األردن أورد ، م٢٠٠٤عم
املؤلف أدلة قرآنية تـدل علـى   

اإلعجاز ( ،إعجاز القرآن الكرمي
اللغوي، واإلعجـاز العلمـي،   

إثبـات   وتطـرق إىل ) ..والفين
العديد من األخبار القرآنية الغيبية 
اليت تدل على صحة نبوة الرسول 

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم
ن آة واإلعجـاز يف القـر  ءوالنب .١٤٧٤

 . والسنة
o عالء الدين مشس الدين املدرس. 
o بغداد دار الكتب العلمية، ةمكتب، 

  .م١٩٨٧
 .النبوة واألنبياء يف ضوء القرآن .١٤٧٥
o علي بن عبد : أبو احلسن الندوي

احلي أبو احلسن الندوي احلسـين  
 .)هـ١٤٢٠ت ( اهلندي

o القاهرة، -، مصراملختار اإلسالمي
  .م١٩٧٤

اإلنسان : لقرآن الكرميالنيب يف ا .١٤٧٦
  .والرسول

o أمحد شفيق اخلطيب. 



 

   ٢٤٦ 

 

o  دار الســالم للطباعــة والنشــر
 والترمجـة، القـاهرة،   والتوزيع

  .م٢٠٠٥، :١ط
النيب صلى اهللا عليـه وسـلم    .١٤٧٧

  .وأزواجه يف سورة األحزاب
o عبد احلميد حممود طهماز. 
o دمشق ،دار القلم للطباعة والنشر ،

ـــ١٤٠٦، ١:ط ، م١٩٨٦ -ه
ت سـور  من موضـوعا سلسلة 

  ).١(برقم  القرآن الكرمي
  .جنم الشعرى يف القرآن الكرمي .١٤٧٨
o باسل الرياحي. 
o  ،دار عمــار للنشــر والتوزيــع

  .األردن
  . القرآن والطببني حنل العسل  .١٤٧٩
o حممد علي البنيب. 
o  مركز األهرام للترمجة والنشـر ،

ـــ١٤٠٧ دار . م١٩٨٧ -هـ
  . املعارف، القاهرة

حنو تفسري موضـوعي لسـور    .١٤٨٠
 .القرآن الكرمي

o حممد الغزايل. 
o ،ــروق ــاهرة دار الشـ  ،القـ

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧
حنو تفسري موضوعي للقـرآن   .١٤٨١

 .الكرمي

o علي جريشة. د. 
o  الدار السعودية للنشر والتوزيـع، 

  .جدة
نــداءات اإلميــان يف القــرآن  .١٤٨٢

  .الكرمي
o أمل مبارك عثمان حممد علي. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

عبد القـادر  : إشراف اخلرطوم،
ـ   :ت بتـاريخ حممد أمحد، نوقش

 .م٢٠٠١
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٦:ص ،القرآنية للجيوسي
نداءات املـؤمنني يف القـرآن    .١٤٨٣

  .الكرمي
o عوض يوسف أمحد موسى. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
حممد آدم صديق، : إشراف الدين،

 .م١٩٩٩ :نوقشت بتاريخ
o  ت الرسائل اجلامعية يف الدراسـا

  .١٩٦:ص ،القرآنية للجيوسي
النداء وتطبيقاتـه يف القـرآن    .١٤٨٤

  .الكرمي
o عبد الفتاح حممد عبوش. 



 

   ٢٤٧ 

 

o  رسالة ماجستري، من جامعة صدام
نوقشــت  ،للعلــوم اإلســالمية

 .م١٩٩٧ :بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٦:ص ،القرآنية للجيوسي
النداءات اإلهليـة يف القـرآن    .١٤٨٥

ا الكــرمي وأنواعهــا ودالالــ
  .ومناسباا

o حممد بن إبراهيم الشيبان. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة اإلمام

 كلية /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن   / أصول الـدين 

ــه ــاريخ، وعلوم ــت بت  :نوقش
 .هـ١٤١٣

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
البيت يف ضوء القرآن  أهلنساء  .١٤٨٦

صلى اهللا  نساء النيب: واحلديث
  . عليه وسلم

o ةخليل مجع محدأ. 
o  ةاليمامــ: بــريوت -دمشــق ،

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧
  .نساء ذكرن يف القرآن .١٤٨٧
o حممد عمر احلاجي. د. 

o  ،م٢٠٠٥دار احلافظ، سوريا.   
 . نساء يف القرآن .١٤٨٨
o مرمي فضل اهللا. 
o بريوت، دار الزهراء.  
ورات يف القـرآن  النساء املذك .١٤٨٩

  .����الكرمي يف عهد النيب 
o  هيفاء صاحل بوقس. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،   /الدين

حمـب الـدين عبـد    : إشراف
 :نوقشـت بتـاريخ   ،السبحان
 .هـ١٤١٦

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٧:، صالقرآنية للجيوسي

تفسري  :الكرميالنصر يف القرآن  .١٤٩٠
موضوعي يف ضـوء الكتـاب   

  . والسنة
o قاسم حسني عبد الرحيم. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
حممد آدم صديق، : إشراف الدين،

 .م١٩٩٩ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٧:ص ،القرآنية للجيوسي



 

   ٢٤٨ 

 

النصر واهلزمية كمـا يصـورها    .١٤٩١
  .الكرمي القرآن

o سعيد مطلك. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة بغداد

للعلــوم اإلســالمية، نوقشــت 
 .م١٩٩٦ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٧:ص ،القرآنية للجيوسي

  .النصرانية يف القرآن الكرمي .١٤٩٢
o  حممد بن سعد بن عبد الرمحن آل

 .سعود
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

دراسات كلية الشريعة وال /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية

حممد حممـد  : إشراف ،الشرعية
 :السماحي، نوقشـت بتـاريخ  

 .هـ١٣٩٨
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

   ).الثالث
نصوص الترغيب والترهيب يف  .١٤٩٣

القرآن احلكـيم مـن وجهـة    
 . بالغية

o ــد ــف عب ــكني  يوس اهللا مس
 .األنصاري

o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم
 /كلية اللغة العربية وآداا /القرى

قسم البالغة والنقـد، نوقشـت   
 .هـ١٤١٤ :بتاريخ

o   قاعدة الرسائل اجلامعية التابعـة
ملركز امللك فيصـل للبحـوث   

اإلصدار ، والدراسات اإلسالمية
  .الثالث

 .نصوص القرآن يف أمناء الرمحن .١٤٩٤
o  د هجرقاسم السي. 
o بريوت، الدار اإلسالمية.  
النظام األخالقـي يف اآليـات    .١٤٩٥

  .املكية
o اهللا حممـد سـعيد أمحـد     عبد

 .الصمادي
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

، جت احلباشنة: إشراف ،البيت
عزمي طه السيد أمحد، نوقشت و

 .م٢٠٠٣ :بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٧:ص ،القرآنية للجيوسي
ورة الفاحتة والبقرة وآل نظام س .١٤٩٦

  . عمران
o حممد عناية اهللا هداية اهللا. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية



 

   ٢٤٩ 

 

ن آقسـم القـر   /أصول الـدين 
أمحد حسـن  : إشراف وعلومه،

ــاريخ ،فرحــات  :نوقشــت بت
 .هـ١٤٠٧

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٧:ص ،القرآنية للجيوسي

لقرآن الكرمي إىل التـرف  نظرة ا .١٤٩٧
  . واملترفني

o مرمي حممود حسن صاحل. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،   /الدين

مسعد عبـد املعطـي   : إشراف
 :نوقشــت بتــاريخ ،النــرباوي

 .هـ١٤٠٧
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٧:ص ،القرآنية للجيوسي
ــة .١٤٩٨ ــرات حتليلي ــة  نظ يف القص

 .القرآنية
o ذوبحممد ا. 
o م١٩٩٣الرياض، ، دار الشواف.  
  .نظرات يف سورة احلجرات .١٤٩٩
o كامل سالمة الدقس. 
o جدة، دار الشروق .  
 :نظرات يف سـورة احلجـرات   .١٥٠٠

  .دراسة بالغية حتليلية

o أمحد عبد اجلواد عكاشة. 
o ١:، طالقـاهرة  ،مطبعة األمانة ،

  .م١٩٩١
  .نظرات يف قصص القرآن .١٥٠١
o د العالقطب عب حممد. 
o  مكـة  ، رابطة العامل اإلسـالمي

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧ ،املكرمة
النظرية االجتماعية يف الفكـر   .١٥٠٢

أصوهلا وبناؤهـا يف  : اإلسالمي
  .القرآن والسنة

o يد رضوانزينب عبد ا. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

قسم  /كلية اآلداب /اإلسكندرية
 الدراسات الفلسفية واالجتماعية،

 ،ريـان  حممد علي أبو: إشراف
 .م١٩٧٨ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٧:ص ،القرآنية للجيوسي

  .نظرية العلم يف القرآن .١٥٠٣
o غالب حسن. 
o م٢٠٠١بريوت، ، دار اهلادي.  
نظرية الوحدة القرآنية يف تفسري  .١٥٠٤

 . سعيد حوى
o مجيلة موجاري. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 /عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية  



 

   ٢٥٠ 

 

، منصور كـايف : إشراف اجلزائر،
 .م٢٠٠١: نوقشت بتاريخ

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
ــىت   ــة ح ــات القرآني الدراس

ـــ١٤٢٥  ،م٢٠٠٤ -هـــ
 .للجيوسي

  . النظم القرآين يف آيات اجلهاد .١٥٠٥
o ناصر بن عبد الرمحن اخلنيـن. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة اإلمام

 حممد بـن سـعود اإلسـالمية،   
 فريـد حممـد بـدوي   : إشراف

 .النكالوي
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٧:ص ،القرآنية للجيوسي
 .النعم يف القرآن الكرمي .١٥٠٦
o  عبد املنعم اهلامشي. 
o ،بـريوت -لبنـان  دار ابن حزم، 

  .م٢٠٠٧ ،١:ط
نعم اهللا يف خلق اإلنسان كمـا   .١٥٠٧

 .يصورها القرآن الكرمي
o  عزت حممد حسن األكثر. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 أصـول الـدين،   كلية /األزهر
عبد الباسـط بلبـول،   : إشراف

 .م١٩٨٠ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٧:ص ،القرآنية للجيوسي

النفاق واملنـافقون يف القـرآن    .١٥٠٨
  . الكرمي

o سليمان شحدة محادة الشيخ عيد. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

إبراهيم زيـد  : إشراف ،األردنية
 :نوقشــت بتــاريخ ،الكــيالين

 .م١٩٨٩
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٧:ص ،القرآنية للجيوسي
النفاق واملنافقون مـن خـالل    .١٥٠٩

  . القرآن الكرمي
o    حممد البيـومي عبـد احلكـيم

 .صدقة
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 كلية أصـول الـدين،   /األزهر
أمحد السيد الكـومي،  : إشراف

 .م١٩٨٢ :نوقشت بتاريخ
o اسـات  الرسائل اجلامعية يف الدر

  .١٩٧:ص ،القرآنية للجيوسي
يف بعض الغزوات  هالنفاق وأثر .١٥١٠

  . النبوية
o قائد عبده الصرحة. 



 

   ٢٥١ 

 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
ــاريخ ــت بت ــرة، نوقش  :اجلزي

 .م١٩٩٨
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٨:ص ،القرآنية للجيوسي
النفس اإلنسـانية يف القـرآن    .١٥١١

  . الكرمي
o زكي مصطفى حممد البشايرة. 
o الة دكتوراه، من جامعـة أم  رس

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .م٢٠٠١

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٨:ص ،القرآنية للجيوسي

النفس اإلنسـانية يف القـرآن    .١٥١٢
  .الكرمي

o سانوسيابن احلج روحايل. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة صدام

نوقشــت  ،م اإلســالميةللعلــو
 .م١٩٦٦ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٨:، صالقرآنية للجيوسي

النفس اإلنسـانية يف الكتـاب    .١٥١٣
  .دراسة حتليلية: والسنة

o زكي مصطفى بشايرة. 

o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم
كلية أصـول  / درمان اإلسالمية

الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،
ــا  ــت بت ــادر، نوقش  :ريخالق

 .م٢٠٠٠
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٨:ص ،القرآنية للجيوسي
  .النفس يف القرآن الكرمي .١٥١٤
o ماجد بن بدر بن الصغرى. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
سر اخلتم سعيد : إشراف الدين،

 .م١٩٩٩ :حممد، نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٨:ص ،نية للجيوسيالقرآ
رؤية : النفس يف القرآن الكرمي .١٥١٥

  . التفسري ةيف منهجي
o عبد الوهاب داود احلزامي. 
o دار الفكر العريب، بريوت.  
نفسية بين إسرائيل يف القـرآن   .١٥١٦

 .الكرمي
o زاهية راغب الدجاين. د. 
o   املؤسسة العربيـة للدراسـات ،

  .بريوت
  . النفقة يف ضوء القرآن الكرمي .١٥١٧



 

   ٢٥٢ 

 

o اطيعواطف أمني البس. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
قسم الكتـاب والسـنة،    /الدين

 .هـ١٤١٦ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٨:ص ،القرآنية للجيوسي
: النفقة يف ضوء القرآن الكـرمي  .١٥١٨

  . دراسة موضوعية
o سلمى معيوض اجلميعي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،   /الدين

عبـداهللا بـن علـي    : إشراف
 :نوقشــت بتــاريخ الغامــدي،

 .هـ١٤١٦
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 

الرسائل اجلامعية  كشاف ).الثالث
 ،يف الدراسات القرآنية للجيوسي

  .١٩٨:ص
ض املواثيق والعهـود عنـد   نق .١٥١٩

  .اليهود كما يبينه القرآن الكرمي
o رحام فريد السلمانأ. 

o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة
أمحد فريد أبو : إشراف األردنية،

 .م٢٠٠٢ :هزمي، نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  . ١٩٨:ص ،القرآنية للجيوسي
النماذج اإلنسانية يف القـرآن   .١٥٢٠

 .الكرمي
o  د فارسأمح.د. 
o بــريوت، ، دار الفكــر العــريب

  .م١٩٨٩
مناذج من السنن االجتماعية من  .١٥٢١

 .خالل القرآن الكرمي
o  عبد القادر حيقة. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة األمري

 عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية،  
نوقشت  ،مولود سعادة: إشراف
 .م٢٠٠٢ :بتاريخ

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
 ،سـي الدراسات القرآنية للجيو

  . ١٩٨:ص
اية دولة يهود أو مـا يسـمى    .١٥٢٢

دراسـة موضـوعية    :بإسرائيل
  .حتليلية يف ضوء الكتاب والسنة

o عبد اللطيف محدان. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة القرآن

كليـة   /الكرمي والعلوم اإلسالمية



 

   ٢٥٣ 

 

حمجوب : إشراف ،القرآن الكرمي
 :أمحد طـه، نوقشـت بتـاريخ   

 .م١٩٩٩
o سـات  الرسائل اجلامعية يف الدرا

  .١٩٨:ص ،القرآنية للجيوسي
 .ج القرآن الكرمي يف الدعوة .١٥٢٣
o حافظ صاحل. 
o بـريوت،  ، دار النهضة اإلسالمية

  .م١٩٩٣
نوح عليه السـالم وقومـه يف    .١٥٢٤

يف طريـق   دراسة: القرآن ايد
  .التفسري املوضوعي

o    عبد الرمحن بن حسـن حبنكـة
 .امليداين

o دار القلم للطباعة والنشر، دمشق .
، ١:، ط، بـريوت الدار الشامية

  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠
نور من القرآن يف طريق الدعوة  .١٥٢٥

  والدعاة 
o احلسني عبد القادر أبو سم حممد. 
o مكـة  ، العامل اإلسـالمي  ةرابط

ـ ١٤٠٩ ،املكرمة  م،١٩٨٩-هـ
  .)٨٨(سلسلة دعوة احلق برقم 

النوم واألرق واألحـالم بـني    .١٥٢٦
  .الطب والقرآن

o  حسان مشسي باشا.د. 

o وزيع، جدةوالت دار املنارة للنشر 
  .م١٩٩١ -هـ١٤١١

أساليبه : النهي يف القرآن الكرمي .١٥٢٧
واإلعجاز  -مثراته  -جماالته  -

 .املتمثل فيه
o عبد احلميد عالء الدين سفانتون. 
o اإلمام  ةجامع رسالة ماجستري، من

كلية / حممد بن سعود اإلسالمية
القـرآن  قسـم  / أصول الـدين 

إبراهيم عبـد  : إشراف ،وعلومه
: وقشت بتاريخناحلميد سالمة، 

، يوجد منها نسـخة  هـ١٤١٠
 مركز امللك فيصـل حمفوظة يف 

 .]١٨٩٠٧٤[برقم 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

   ).اإلصدار الثالث(
: اهلجرة يف ضوء القرآن الكرمي .١٥٢٨

  .دراسة موضوعية
o أمحد حممد حسن اهلادي. 
o ستري، من جامعـة أم  رسالة ماج

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
مبارك حممد أمحد : إشراف الدين،

 .م١٩٩٦ :رمحة، نوقشت بتاريخ



 

   ٢٥٤ 

 

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٨:ص ،القرآنية للجيوسي

اهلجرة والنصـرة يف القـرآن    .١٥٢٩
 .الكرمي

o موسى بناي العليلي. د. 
o الــدار العربيــة للموســوعات، 

  .م١٩٨٩، ١:بريوت، ط
هلداية الربانيـة إىل الضـوابط   ا .١٥٣٠

 .األمنية يف القرآن الكرمي
o أمحد حسن كرزون. 
o م١٩٩٩بريوت، ، دار ابن حزم.  
  .اهلداية يف القرآن .١٥٣١
o جوادي إملي. 
o بريوت، دار اهلادي.  
  . اهلداية يف القرآن الكرمي .١٥٣٢
o بشرى عبد الكرمي أمحد جالل. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 .األزهر
o راسـات  الرسائل اجلامعية يف الد

  .١٩٩:ص ،القرآنية للجيوسي
  .اهلداية يف القرآن الكرمي .١٥٣٣
o ذياب حسن أمحد أبو صيين. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية

حممد آدم صديق، : إشراف الدين،
 .م٢٠٠١ :نوقشت بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٩٩:ص
دراسة : لقرآن الكرمياهلداية يف ا .١٥٣٤

 .موضوعية
o عاصم مصطفى دفع اهللا. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .م٢٠٠٠

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٩:ص ،القرآنية للجيوسي

كما يصوره القرآن  هاهلدى وأثر .١٥٣٥
اسـة يف التفسـري   در: الكـرمي 

  .املوضوعي
o حيدر حممد سليمان. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
 .م١٩٩٧ :الدين، نوقشت بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٩٩:ص
  .دراسة قرآنية: اهلدى والضالل  .١٥٣٦
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o اهللا مجيل الطويلي أماين عبد. 
o من جامعة امللك رسالة ماجستري ،

 /كلية التربيـة  /سعود اإلسالمية
: إشراف قسم الثقافة اإلسالمية،

نوقشـت   ،حممد طاهر اجلـوايب 
 .هـ١٤١٦ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٩:ص ،القرآنية للجيوسي

يف القرآن وداللته علـى   ىاهلد .١٥٣٧
  . ضوء سوريت الفاحتة والبقرة

o آسيا علي العمامي. 
o تري، مـن جامعـة   رسالة ماجس

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م١٩٩٨ :بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٩:ص ،القرآنية للجيوسي
هدي القرآن الكرمي إىل معرفـة   .١٥٣٨

  .العوامل والتفكري يف األكوان
o عبداهللا سراج الدين. 
o حلــب، ، مكتبــة دار الفــالح

  .م١٩٩١-هـ١٤١١
 :هدي القرآن الكرمي يف التوكل .١٥٣٩

  .دراسة يف التفسري املوضوعي
o مشرف أمحد مجعان الزهراين. 

o  رسالة ماجستري، من جامعة امللك
حممد : إشراف ،السعودية/ سعود

 :أديب الصاحل، نوقشت بتـاريخ 
 .هـ١٤١٩

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

 . هدي القرآن يف صيام رمضان .١٥٤٠
o د فائز مناسأمح. 
o م١٩٩٤ ،دار الرسالة.  
: هدي القرآن الكرمي يف التوكل .١٥٤١

  .دراسة يف التفسري املوضوعي
o مشرف أمحد مجعان الزهراين. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة امللك

 /كلية التربيـة  /سعود اإلسالمية
: إشراف قسم الثقافة اإلسالمية،

نوقشـت  ، حممد أديب الصـاحل 
 .هـ١٤١٩ :بتاريخ

o ئل اجلامعيـة يف  الرسـا  كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٩٩:ص
األسباب واآلثـار  : اهلم واحلزن .١٥٤٢

  .والعالج يف القرآن
o عبداهللا بن صاحل اخلضريي. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة امللك

قسم الثقافة  /التربية كلية /سعود
عبد الرمحن : إشراف ،اإلسالمية
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إبراهيم بـن محـد   ، واملطرودي
ــان ــت ب ،النقيث ــاريخنوقش : ت

 .هـ١٤٢٤
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

  ).اإلصدار الثالث(
هندســة التربــة والزراعــة يف  .١٥٤٣

  .القرآن والسنة
o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
درسة اهلندسية يف ضمن سلسلة امل

القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 
كتاباً يف اإلعجاز اهلندسـي   ٢٠

  .للقرآن الكرمي
اهلندسة الذريـة والنوويـة يف    .١٥٤٤

  .القرآن والسنة
o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 

آن والسنة النبوية اليت تقع يف القر
كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(

للقرآن الكرمي، وهـي مقدمـة   
ملشروع برنامج خدمـة علـوم   

القرآن يف جـائزة ديب للقـرآن   
 .الكرمي

  .هندسة الزمن يف القرآن والسنة .١٥٤٥
o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

وهـو  ، كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 
القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 

كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(
  .للقرآن الكرمي

اهلندسة الصناعية واإلداريـة يف   .١٥٤٦
  .القرآن والسنة

o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
درسة اهلندسية يف ضمن سلسلة امل

القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 
كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(

  .للقرآن الكرمي
اهلندسة الصـوتية يف القـرآن    .١٥٤٧

  .والسنة
o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 

لسنة النبوية اليت تقع يف القرآن وا
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كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(
  .للقرآن الكرمي

اهلندسة الضـوئية يف القـرآن    .١٥٤٨
  .والسنة

o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 
القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 

كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(
  .للقرآن الكرمي

اهلندسة العسكرية يف القـرآن   .١٥٤٩
  .والسنة

o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 
القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 

سي كتاباً يف اإلعجاز اهلند) ٢٠(
  .للقرآن الكرمي

اهلندسة الكهربائية يف القـرآن   .١٥٥٠
 .والسنة

o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 

القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 
كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(

  .للقرآن الكرمي
ة الكيميائية يف القـرآن  اهلندس .١٥٥١

  .والسنة
o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 
القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 

كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(
  .للقرآن الكرمي

ــرآن  .١٥٥٢ ــة يف الق ــة املدني اهلندس
  .نةوالس

o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 
القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 

كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(
  .للقرآن الكرمي

اهلندسة املعماريـة يف القـرآن    .١٥٥٣
  .والسنة

o بيديخالد فائق صديق الع. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
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ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 
القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 

كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(
  .للقرآن الكرمي

  .هندسة املواد يف القرآن والسنة .١٥٥٤
o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  قائمة ذكره املؤلف يف موقعه يف

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 
القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 

كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(
  .للقرآن الكرمي

هندسة املياه والري يف القـرآن   .١٥٥٥
  .والسنة

o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  يبـاً كتبه اليت ستصدر قر
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 
القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 

كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(
  .للقرآن الكرمي

اهلندسة امليكانيكية واحلرارية يف  .١٥٥٦
  .القرآن والسنة

o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o  ذكره املؤلف يف موقعه يف قائمة

، وهـو  كتبه اليت ستصدر قريبـاً 

سلسلة املدرسة اهلندسية يف  ضمن
القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 

كتاباً يف اإلعجاز اهلندسي ) ٢٠(
  .للقرآن الكرمي

هندسة النظام الكوين يف القرآن  .١٥٥٧
 . الكرمي

o الدكتور عبد العليم عبد الرمحن. 
o امة، جدة دار.  
اهلندسة الوصـفية يف القـرآن    .١٥٥٨

  .والسنة
o خالد فائق صديق العبيدي. د.  
o ره املؤلف يف موقعه يف قائمة ذك

كتبه اليت ستصدر قريبـا، وهـو   
ضمن سلسلة املدرسة اهلندسية يف 
القرآن والسنة النبوية اليت تقع يف 

كتاباً يف اإلعجاز اهلندسـي   ٢٠
  .للقرآن الكرمي

اهلندسة الوراثيـة يف القـرآن    .١٥٥٩
الكرمي وأسرار الروح وخلـق  

 .اإلنسان
o حممد حممود عبد اهللا .د.أ. 
o ــد، دار احل ــان-األردنام  ،عم

  .م٢٠٠٦
  .وحدة السورة يف القرآن الكرمي .١٥٦٠
o  عبد الرمحن حممود عبد اهللا. 



 

   ٢٥٩ 

 

o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة
نوقشـت   ،كلية اآلداب /بغداد

 .م١٩٩٣ :بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .١٩٩:، صالقرآنية للجيوسي
دراسة حتليلية  :الوحدة القرآنية .١٥٦١

  .مقارنة
o  خوجةحممد بن حممود. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
 .م٢٠٠١ :الدين، نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .١٩٩:ص ،القرآنية للجيوسي

الوحدة املوضوعية بـني عبـد    .١٥٦٢
: احلميد الفراهي وسيد قطـب 

 .دراسة ومقارنة
o صبحي رشيد حسن اليازجي. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

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

 ،زور حممد حممود أبـو : إشراف
، يوجد م٢٠٠١ :نوقشت بتاريخ

منه نسخة حمفوظة يف مركز امللك 
 .]١٨٣١٩٤[فيصل، برقم 

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
الرسائل اجلامعية كشاف  .)الثالث

 ،يف الدراسات القرآنية للجيوسي
  .١٩٩:ص

الوحدة املوضـوعية يف سـورة    .١٥٦٣
 .النبأ

o فوزية سعيد آل مدعث. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

كلية التربية / العامة لتعليم البنات
زينب عبد : إشراف للبنات بأا،

 :سجلت بتاريخ، الرمحن الدخيل
 .هـ١٤١٨

o امعية الصادرة قاعدة الرسائل اجل
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
   ).الثالث

الوحدة املوضـوعية يف سـورة    .١٥٦٤
 .يوسف

o حسن باجودة. 
o امة للنشر واملكتبات ،جدة. 
الوحدة املوضـوعية للسـورة    .١٥٦٥

 .القرآنية
o  رفعت فوزي عبد املطلب. 
o ،ــالم ــاهرة دار الس  ،١:ط ،الق

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦



 

   ٢٦٠ 

 

ــ .١٥٦٦ ــدة اهل ــورة وح دف يف الس
  .القرآنية

o أمحد كمال حممد املهدي. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

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

أمحد السيد الكومي، نوقشـت  
 .م١٩٧٣ :بتاريخ

o الرسـائل اجلامعيـة يف    كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .١٩٩:ص
  .احملمدي الوحي .١٥٦٧
o رضا رشيد حممد. 
o بـريوت،  اإلسـالمي،  املكتب 

  .هـ١٣٩٩، ٩:ط
 .القرآن ظل الوحي والنبوة يف .١٥٦٨
o     حممد تقـي الشـيعي شـريعيت

 ).هـ١٤٠٧(
o   ،معجم مصنفات القرآن الكـرمي

فهرست مصـنفات  . ٢٧٠/ ٣
: تفســري القــرآن الكــرمي، ص

١٣٣٥ . 
 .الوحي والنبوة يف القرآن .١٥٦٩
o آية اهللا جوادي إملي. 
o ريوت، بدار الصفوة.  

والعلم يف سورة  الوحي والنبوة .١٥٧٠
  .يوسف

o عبد احلميد حممود طهماز. 
o دمشق ،دار القلم للطباعة والنشر ،

ــلة ١٩٩٠، ١:ط ــن م، سلس م
 موضوعات سور القرآن الكـرمي 

  .)١٧(برقم 
الوحي ودالالتـه يف القـرآن    .١٥٧١

 .الكرمي والفكر اإلسالمي
o ستار جرب محود األعرجي. 
o  بـريوت ، دار الكتب العلميـة ،

تري، وأصل الكتاب رسالة ماجس
، نوقشـت  جامعـة بغـداد  من 

عرف الكاتب م، ١٩٩٢: بتاريخ
الوحي لغة واصـطالحاً عنـد   
ــة  ــة واليهودي ــان القدمي األدي

مث  ،والنصرانية وعند املسـلمني 
تكلم على مصدر الوحي، ومتلقي 
الوحي، واإلهلام والوحي عنـد  
ــتكلمني   ــد امل ــوفية وعن الص
والفالسفة، والرؤيـا الصـادقة   

من كتب والتحديث، وهو ينقل 
أهل السنة واملعتزلـة والشـيعة   

  .اإلمامية
  .الوحي والقرآن والنبوة .١٥٧٢
o هشام جعيط. 



 

   ٢٦١ 

 

o   دار الطليعة للطباعـة والنشـر، 
  .م١٩٩٩ بريوت

: الوسطية يف القـرآن الكـرمي   .١٥٧٣
  . دراسة موضوعية

o    يوسف بن إبراهيم بـن سـعيد
 .السرحين

o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل
حسيب حسـن  : إشراف ،البيت

 :نوقشـت بتـاريخ  السامرائي، 
 .م٢٠٠٠

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
الرسائل اجلامعية كشاف  ).الثالث

 ،يف الدراسات القرآنية للجيوسي
   .٢٠٠:ص

  .الوصية يف القرآن .١٥٧٤
o أنس مجيل طبارة. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

والدراسات  كلية الشريعة /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية

 ،أمحد صـقر : إشراف ،الشرعية
 .هـ١٤٠٠ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

اإلصدار (والدراسات اإلسالمية 
الرسائل اجلامعية  كشاف ).الثالث

 ،يف الدراسات القرآنية للجيوسي
  .٢٠٠:ص

 .لقرآن الكرميالوصايا يف ا .١٥٧٥
o عمر محيدة. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
إبـراهيم أمحـد   : إشراف الدين،

 .م٢٠٠٢ :حممد، نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .٢٠٠:ص ،القرآنية للجيوسي
الوصــايا العشــر يف القــرآن  .١٥٧٦

  .الكرمي
o كشك عبد احلميد. 
o ،ــديث ــري احل ــب املص  املكت

  .م١٩٨٠ ،اإلسكندرية
وصايا لقمان احلكيم يف القرآن  .١٥٧٧

  .الكرمي
o حممد مصطفى عمري. 
o  مطبوع، فهرست مصنفات تفسري

 .١٣٣٧:القرآن الكرمي، ص
وصف عباد الرمحن يف القـرآن   .١٥٧٨

  .الكرمي
o نور اهلدى األمني احلاج. 



 

   ٢٦٢ 

 

o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة
 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية

نوقشـت   ،كلية القرآن الكـرمي 
 .هـ١٤١٧ :بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .٢٠٠:ص ،القرآنية للجيوسي

  .يف القرآن الكرميالوصف  .١٥٧٩
o يونس بن جاسم. 
o   مطبوع، تعرض لوصف القـرآن

ومشاهد يوم القيامة واجلنة والنار 
واألرض والسماء وكيف عذب 
بعض األقوام املكذبني، فهرست 
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

 .١٣٣٧ :ص
وظيفة االستخالف يف القـرآن   .١٥٨٠

  .الكرمي
o حممد زرمان.د. 
o   ،دار اإلعالم للنشـر والتوزيـع 

  . م٢٠٠٢األردن، 
الوعــد والوعيــد يف القــرآن  .١٥٨١

الكرمي وأثرمها يف تربية الـنفس  
  .البشرية

o زينب كامل اخلويل. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

ــر ــات  /األزه ــة الدراس كلي

اإلسالمية والعربيـة، نوقشـت   
 .هـ١٤٠٨ :يخبتار

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .٢٠٠:ص ،القرآنية للجيوسي

الوعــد والوعيــد يف القــرآن  .١٥٨٢
  .الكرمي

o موسى حممد أمحد نصيبو. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .م١٩٩٤

o راسـات  الرسائل اجلامعية يف الد
  .٢٠٠:ص ،القرآنية للجيوسي

 .الوفاء بالعهد يف القرآن الكرمي .١٥٨٣
o  قرشي عثمان سيد أمحد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .م١٩٩٥

o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف
 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 

  .٢٠٠:ص
  . الوفاء بالعهد يف القرآن الكرمي .١٥٨٤



 

   ٢٦٣ 

 

o حسين أمني مصري. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

 ،كلية أصـول الـدين   /األزهر
 ،حممد أمحـد يوسـف  : إشراف

 .م١٩٨١ :نوقشت بتاريخ
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .٢٠٠:ص ،القرآنية للجيوسي
  .الوفاء يف القرآن والسنة .١٥٨٥
o أمين الشوا. 
o   ،سـوريا دار الكلم الطيـب-

  .م١٩٩٦ ،١:دمشق، ط
  .ويف أنفسكم أفال تبصرون .١٥٨٦
o عبد احلليم كامل. 
o ،هـ١٤٠٤ ،الرياض دار املريخ-

 .م١٩٨٤
  .ويف أنفسكم أفال تبصرون .١٥٨٧
o أنس بن عبد احلميد القوز. 
o   ،دار اهلـدى للنشــر والتوزيــع

  .الرياض
  .ويف أنفسكم أفال تبصرون .١٥٨٨
o حممد سعد الشويعر.د. 
o  دار الغرب اإلسالمي، بـريوت، 

 .هـ١٤٢٣، ١:ط
: ويف أنفسكم أفـال تبصـرون   .١٥٨٩

 العظام يف القرآن الكرمي 

o وليد صاحل العديين.د. 
o دون مكان النشـر وال   ،مطبوع

 .زمانه
وقفات تربوية يف ضوء القـرآن   .١٥٩٠

  .الكرمي
o عبد العزيز بن ناصر اجلليل. 
o وهـو  ٢:دار طيبة، الرياض، ط ،

ثالث عشرة رسالة، ألفها مفرقة 
مث مجعها، وكل رسالة تدور حول 

ية قرآنية، فهرست مصـنفات  آ
ــرمي،    ــرآن الك ــري الق تفس

  . ١٣٣٨:ص
الوقفات الفكريـة يف ظـالل    .١٥٩١

  .القرآن
o حممد علي اهلامشي.د. 
o   ،دار البشائر اإلسالمية، بـريوت

  .م١٩٩٦، ١:ط
  .الوالء يف القرآن الكرمي .١٥٩٢
o عثمان أمحد عبد الرحيم. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

ــت ــريعة   /الكوي ــة الش كلي
: إشراف مية،والدراسات اإلسال

 :عبد العزيز صقر، نوقشت بتاريخ
 .م١٩٩٩

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .٢٠٠:ص ،القرآنية للجيوسي



 

   ٢٦٤ 

 

  .الوالء يف القرآن الكرمي .١٥٩٣
o أنس حممد أمحد حممد القرشي. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــت بتــ  ــادر، نوقش  :اريخالق
 .م٢٠٠٠

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .٢٠٠:ص ،القرآنية للجيوسي

: الوالء والرباء يف القرآن الكرمي .١٥٩٤
  .دراسة موضوعية

o أمحد عبد املوىل روجيي مناعي. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

أمحد نوفـل،  : إشراف ،األردنية
 .م١٩٩٣ :نوقشت بتاريخ

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .٢٠٠:ص ،للجيوسي القرآنية

 .والية اإلنسان يف القرآن .١٥٩٥
o آية اهللا جوادي إملي. 
o بريوت، دار الصفوة.  
: والية احلسبة يف القرآن الكرمي .١٥٩٦

  .دراسة موضوعية
o الناجي حممد أمحد بابكر. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة أم

كلية أصـول   /درمان اإلسالمية
الطاهر أمحد عبد : إشراف الدين،

ــاريخ  ــت بت ــادر، نوقش  :الق
 .م٢٠٠١

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .٢٠٠:ص ،القرآنية للجيوسي

دراسة يف  }يا أيها الذين أمنوا{ .١٥٩٧
التفسري املوضـوعي للقـرآن   

  .الكرمي
o حممد صدقي حممد مغاربة. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

زياد خليل حممد : إشراف ،البيت
 :نوقشـت بتـاريخ   ،الدغامني
 .م٢٠٠٠

o  ـ  كشاف ة يف الرسـائل اجلامعي
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

  .اليتامى يف القرآن الكرمي .١٥٩٨
o احلاج زبري أبو عالمة. 
o جامعـة أم   رسالة ماجستري، من

أصـول   كلية /درمان اإلسالمية
قسم التفسـري وعلـوم   / الدين

احلرب يوسف . د: إشراف ،القرآن
: نور الدائم، نوقشـت بتـاريخ  

 .م١٩٨٤
o  ــة يف ــائل اجلامعي ــل الرس دلي

جملة احلكمة  ،لسودانيةاجلامعات ا
  .٥٤١:ص ،)٣٠(العدد 



 

   ٢٦٥ 

 

اليد يف ضوء القـرآن والسـنة    .١٥٩٩
عجائـب  : والضمري اإلنسـاين 

 .وأسرار
o  حممد عبد الباقي فهمي. 
o   صفحات للدراسـات والنشـر، 

م، وقـد  ٢٠٠٧ ،١:ط ،دمشق
ذكر يف بعض أدلـة معـارض   

اليد يف الضـمري  " الكتب باسم 
اإلنساين ومن الناحية التشـرحيية  

   ."آن والسنة ويف القر
يسألونك يف القرآن واجلـواب   .١٦٠٠

  .عنها
o حممد الشيخ حممد عثمان ركاب. 
o    رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة

كليـة  / اإلسالمية باملدينة املنورة
ــات  ــرمي والدراس القــرآن الك

ــالمية ــم / اإلس ــريقس  ،التفس
، أبو بكر جابر اجلزائري: إشراف

 .هـ١٤٠٦: نوقشت بتاريخ
o جلامعية قاعدة معلومات الرسائل ا

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

دليل الرسائل  ).اإلصدار الثالث(
ــة  ــة يف اململكــة العربي اجلامعي

  . ٤٥٣:السعودية، ص

دراسة : اليسر يف القرآن الكرمي .١٦٠١
 .موضوعية

o  رأفت السيوري. 
o صـالح اخلالـدي، دار    :تقدمي

عمـان،  -، األردنالنفائس للنشر
  .م٢٠٠٦

  .سر يف القرآن الكرميالي .١٦٠٢
o بن علي بن منيع الشهراين حسن. 
o  رسالة ماجستري، من جامعه اإلمام

كليه  /حممد بن سعود اإلسالمية
قسـم القـرآن    /أصول الـدين 

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

 .هـ١٤٢٣
o   قاعدة الرسائل اجلامعية التابعـة

ملركز امللك فيصـل للبحـوث   
اإلصدار (اإلسالمية  والدراسات

   ).الثالث
الــيقني ودرجاتــه يف القــرآن  .١٦٠٣

  .الكرمي
o آمنة أمحد موسى. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
كلية القرآن الكـرمي، نوقشـت   

 .م١٩٩٩ :بتاريخ



 

   ٢٦٦ 

 

o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات
  .٢٠١:ص ،القرآنية للجيوسي

  . اليهود يف القرآن .١٦٠٤
o اهر حممود البقريأمحد م. 
o  مطبوع، فهرست مصنفات تفسري

. ١٣٣٧: القــرآن الكــرمي، ص
معجــم الدراســات القرآنيــة، 

  .٥٩٦:ص
 .اليهود يف القرآن الكرمي .١٦٠٥
o   عبد الكرمي بن حممود بن يـونس

 ١٤٠٦ت (املصري اخلطيـب  
 .)هـ

o  مطبوع، فهرست مصنفات تفسري
  .١٣٤٠:القرآن الكرمي، ص

  .اليهود يف القرآن .١٦٠٦
o لشريفحممود بن ا. 
o بريوت، دار مكتبة اهلالل.  
  .اليهود يف القرآن .١٦٠٧
o  ت (صالح أبو إمساعيل املصري

 .)هـ ١٤١٠
o  مطبوع، وهو جمموعة أحاديث له

عن اليهود مجعتها وطبعتها مجعية 
عبد اهللا النوري اخلريية، فهرست 
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

  .١٣٤٠: ص

 .اليهود يف القرآن الكرمي .١٦٠٨
o  بـن عبـد    حممد عزة: دروزة

اهلادي بن درويش، أبـو زهـري   
 .)هـ ١٤٠٤(النابلسي، 

o بريوت، املكتب اإلسالمي.  
حتليل : اليهود يف القرآن الكرمي .١٦٠٩

علمي لنصوص القرآن يف اليهود 
على ضوء األحداث احلاضـرة  

إبـراهيم   مع قصص أنبيـاء اهللا 
  ويوسف وموسى عليهم السالم

o  طبارة عبد الفتاح عفيف. 
o  بـريوت ، دار العلم للماليـني، 

  .م١٩٨٤ ،١:ط
ــرمي  .١٦١٠ ــرآن الك ــود يف الق اليه

  . واملواقف جتاه دينهم
o سليمان سايار. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 االجتماعية،معهد العلوم  /مرمرة
 ،جاكـان  .إمساعيل ل: إشراف

 .م١٩٨٥ :نوقشت بتاريخ
o  الرسـائل اجلامعيـة يف   كشاف

 ،الدراسات القرآنية للجيوسـي 
  .٢٠١:ص

ن والسنة، بعض اليهود يف القرآ .١٦١١
دراسة للنصوص  :من خالئقهم

ــ العــرب  الســتلهام ةيف حماول
  .والدروس



 

   ٢٦٧ 

 

o أديب الصاحل حممد. 
o ــدى ــاض،  ،دار اهلـ الريـ

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣
اليهود والنصـارى يف سـورة    .١٦١٢

  .املائدة
o حسني عبد اهلادي حممد. 
o  رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام

كلية  /حممد بن سعود اإلسالمية
لقـرآن  قسـم ا  /أصول الـدين 

حممد صـاحل  : إشراف وعلومه،
 :مصــطفى، نوقشــت بتــاريخ

 .هـ١٣٩٩
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

  ).اإلصدار الثالث(
 .يوسف يف القرآن .١٦١٣
o أمحد ماهر حممود البقري. 
o بريوت، دار النهضة العربية.  
ن يوسف عليه السالم بني القرآ .١٦١٤

  .والتوراة
o  ــل ــل جب ــد خلي ــيد أمح الس

 .اإلسكندري
o  رسالة دكتوراه، من كلية أصول

 .الدين جبامعة األزهر

o  ،معجــم الدراســات القرآنيــة
فهرست مصـنفات  . ٦٠٠:ص

: تفســري القــرآن الكــرمي، ص
١٣٤٠.  

نظرات يف : يوسف عليه السالم  .١٦١٥
  .التفسري

o عبد احلميد كحيل داود. 
o  مطبوع، فهرست مصنفات تفسري

  .١٣٤١: ن الكرمي، صالقرآ
  .يوسف يف القرآن والتوراة .١٦١٦
o زاهية الدجاين. د. 
o  ــع ــات للتوزي ــركة املطبوع ش

  .بريوت، والنشر
يوم القيامة يف القرآن العظـيم   .١٦١٧

 .والسنة النبوية
o عبد احملسن بن زين املطريي. 
o بـريوت ، اإلسالمية البشائر دار، 

  . م٢٠٠٢
 . يوم الدين واحلساب .١٦١٨
o شكري عياد. 
o  م١٩٨٠وت، دار الوحدة، بـري، 

يتخذ الكاتب من املنـهج األديب  
أساسـاً لدراسـته يف الوصـف    
القرآين ليوم الدين واحلسـاب،  
الدراسات األدبية ألسلوب القرآن 



 

   ٢٦٨ 

 

 ،الكــرمي يف العصــر احلــديث
  .٨٨:ص

  .يوم القيامة يف القرآن الكرمي .١٦١٩
o زبيدة عبداهللا السرحان. 
o    رسالة ماجستري، مـن الرئاسـة

يـة  كل /العامة لتعلـيم البنـات  
قســم الدراســات   /اآلداب

هاشم عبـد  : إشراف اإلسالمية،
 :نوقشت بتـاريخ  ،الفتاح جودة

 .ـه١٤٠٧
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  .٢٠١:ص ،القرآنية للجيوسي
  .يوم القيامة يف القرآن الكرمي .١٦٢٠
o حممد حممد يوسف. 
o  مطبوع، فهرست مصنفات تفسري

  .١٣٤١: القرآن الكرمي، ص
يف الكتاب  هيوم القيامة ومشاهد .١٦٢١

دراســة موضــوعية : والســنة
  .حتليلية

o دوخي بن زيد بن علي احلارثي. 
o   رسالة دكتوراه، من جامعـة أم

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
 قسم الكتـاب والسـنة،   /الدين

 ،أمحد أمحـد غلـوش  : إشراف
 .هـ١٤١٢ :نوقشت بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

كشـاف   .ات اإلسالميةوالدراس
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  

  .٢٠١:ص ،القرآنية للجيوسي
اليد يف ضوء القـرآن والسـنة    .١٦٢٢

والضمري اإلنسـاين عجائـب   
  .وغرائب

o حممد عبد الباقي فهمي. 
o   صفحات للدراسـات والنشـر، 

  .م٢٠٠٧
يونس عليه السالم ودعوتـه يف   .١٦٢٣

  .القرآن والسنة
o عبد احملسن احلاج محو. 
o تري، من جامعـة أم  رسالة ماجس

كلية الشريعة والدراسات  /القرى
قسم الدراسات العليا  /اإلسالمية

حممـد عبـد   : إشراف ،الشرعية
ــنعم ــاريخ ،امل ــت بت  :نوقش
 .هـ١٤٠٠

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

 ).اإلصدار الثالث(
  
  



 

   ٢٦٩ 

 

  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



 

   ٢٧٠ 

 

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



 

   ٢٧١ 

 

) 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



 

   ٢٧٢ 

 

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



 

   ٢٧٣ 

 

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 



 

   ٢٧٤ 

 

  :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  
  

  
  
 


