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كشاف البحوث والباحثني
)1(

استنباط الوقوف النبوية يف القرآن الكريم

أ.د. حكمت بن بشري ياسني

الرسالة القرآنية األوىل )نزوهلا، معانيها، مقاصدها، وثمراهتا(

أ.د. أمحد بن حممد الرشقاوي

قراءة النص القرآين من منظور الفلسفة التأرخيية )عرض ونقد(

د. زهر الفتى صاحلني

رســالة ابــن بصخــان  يف رشح بــاب وقــف محــزة وهشــام لإلمــام حممــد بــن أمحــد 
بــن بصخــان )ت: 347هـــ( )دراســة وحتقيــق(.

أ.د. أمحد بن عبد اهلل سليامين

اخلمــس                                   للصلــوات  املســجد  مجاعــة  شــهود  وجــوب  عــى  الدالــة  األحاديــث 
ودراســًة( )مجعــًا 

د. عيل بن فهد بن عبد اهلل أبابطني

حديث »لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة« )درايًة وروايًة(

د. وائل بن فواز دخيل 
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)2(

الفــروق الدالليــة  بــني )كل( و )مجيــع( يف اللغــة العربيــة والقــرآن الكريم )دراســة 
لغويــة قرآنية(

أ.د. نبيل بن حممد اجلوهري 

دالالت )ما( يف القرآن الكريم وترمجتها إىل اللغة اإلنجليزية

أ.د. جمدي حاج إبراهيم – نور عفيفة بنت قمر الزمان 

تفسري العدالة يف تفسري أحكم آية

د. نوال بنت نارص الثويني

سـورة  عـى  تطبيقيـة  )دراسـة  ملقصدهـا  القرآنيـة  السـورة  يف  القصـص  مناسـبة 
البقـرة(

د. توفيق عيل زبادي

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل )مجعًا ودراسًة(

أ.د. عمر بن إبراهيم بن حممد نور سيف

طرق حديث »من غسل يوم اجلمعة واغتسل ...«

د. صالح بن عبد اهلل آل نارص العسريي
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)3(
كتابــه:              يف  )القــراءات(  يف  بروكلــامن  كارل  األملــاين  املســترشق  مقالــة  نقــد 

العــريب(  األدب  )تاريــخ 

أ.د. خلف بن محود الشغديل

أحــكام التجويــد بــني التحديــد للــداين والتمهيــد البــن اجلــزري )دراســة وصفيــة 
مقارنــة(

د. أمحد بن عبد اهلل سليامين

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

د. أجمد بن حممد زيدان

النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم

أ.د. عادل بن عيل الشدي

مــا علقــه البخــاري بصيغــة التمريــض عــن ابن عبــاس ريض اهلل عنهــام من مرويات 
ابــن أيب طلحة

د. أمني بن عائش املزيني

275هـــ(                        )ت:  السجســتاين  األشــعث  ابــن  ســليامن  داود  أيب  شــيوخ  مــن  الثقــات 
نقديــة(. إحصائيــة  )دراســة 

د. زياد بن حممد منصور 
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)4(

أسس املنهج القرآين يف بيان آيات األحكام

د. عادل رشاد غنيم

مياه األمطار )أمهيتها واستغالهلا يف ضوء اإلشارات القرآنية( 

د. عبد احلي بن دخيل اهلل املحمدي

معجم املحكي يف القرآن الكريم

د. حييى حممد عامر راشد

رعاية السنة النبوية لذوي االحتياجات اخلاصة

د. حممد سيد أمحد شحاته

حديث »أهل الدرجات العى« )رواية ودراية(

د. سليامن بن صالح الثنيان

طرق التحمل واألداء عند القراء )دراسة استقرائية حتليلية(

الطالبة مريم بنت محدي بن حممد نوفل 
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)5(
تفسري آيات حتويل القبلة

أ.د. أمني بن عائش املزيني

تفســري ســورة الفجــر ألمحــد بــن حممــد بــن عــي احلســني القلعــاوي الشــافعي 
املعــروف بـ)الســحيمي( )ت: 1178هـــ(.

د. أمحــد بن عيل بن عبد الرمحن احلذيفي

الضعــف اللغــوي عنــد الدارســني اليهــود والنصــارى وأثــره يف حماولــة نقــد القــرآن 
الكريــم )دراســة عقديــة نقديــة(

د. أمحد حممد فالح النمرات

آراء اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن مــن خــالل تراجــم )كتــاب فضائــل القــرآن( 
)عرضــا ودراســة(

د. حييــى بن صالح الطويان

رســالة يف موضوعــات املصابيــح لــراج الديــن عمــر بــن عــي القزوينــي )ت: 750هـــ( 


د. مصعب بن خالد بن عبد اهلل املرزوقي

منهــج أهــل الســنة واملتكلمــة يف التعامــل مــع املســائل الغيبيــة )ذبــح املــوت وعــذاب 
القــر( أنموذجــا )دراســة يف قــراءة أهــل الســنة واملتكلمــة لنصــوص الوحيــني(

ارمويل عزيزة  الطالبة 



11

)6(

املؤلفات يف إعجاز القراءات )دراسة وصفية (

أ.د. عادل بن إبراهيم رفاعي

القــراءات الفرشــية الشــاذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو بــن العــالء البــري                  
الشــواذ)مجعًا وتوجيهــًا(. البقــرة مــن خــالل كتــب  )ت: 154هـــ( يف ســورة 

د. سامي حييى هادي عواجي

َحاِك َعن اْبِن َعبَّاٍس َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم يِف ُكُتِب التَّْفِسرِي امُلْسنََدة ُطُرُق ِرَواَيِة الضَّ

د. إبراهيم بن عبدالرحيم بن حافظ حسني

نصــوص مــن الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد - مجًعــا ودراســة )مــن خــالل كتــاب 
نواســخ القــرآن، مــن أول ســورة البقــرة إىل هنايتهــا(.

د. حامد بن رايض مصلح الروقي

زيادات الدمياطي عى غريب القرآن البن ُعَزْير )مجعًا ودراسة(

أ.د. فيصل بن محود املخيمر الشمري 

ــاَمن يف تفســري ُأم القــرآن أليب بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن  ــرْيُ َنْظــِم اجلُ بِ حَتْ
حممــد اجلَُذاِمــي األَركــي املالكــي )ت: 723 هـــ ( )دراســة وحتقيــق(.

أ.د إبراهيم بن صالح عبد اهلل احلمييض
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)7(

الشواهد الشعرية عى غريب القرآن من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي

د. صالح بن ثنيان الثنيان

مفردة )السبل( يف الذكر احلكيم )املعاين والدالالت(

د. فهد بن متعب بن مبارك الدورسي

التفســري املقاصــدي عنــد العالمــة حممــد األمــني الشــنقيطي يف تفســريه )أضــواء 
البيــان(

د. زهري هاشم رياالت

أدب األنبياء عليهم السالم مع اهلل يف القرآن الكريم

د. عمر بن مبرييك حذيفة احلسيني

بحــث يف مشــكل قولــه تعــاىل )وهلل املــرشق واملغــرب فأينــام تولــوا فثــم وجــه اهلل إن 
اهلل واســع عليــم(

د. أمحد بن سعد بن حامد املالكي

الرتمجــات االنجليزيــة للقــرآن الكريــم يف القرن احلادي والعرشين بواســطة مرتمجني 
عــرب )دراســة نقديــة تقويميــة لثالثــة مواضــع: الفاحتــة، وآيــة الكــريس، واآليــة 78 

مــن آل عمــران(

د. يوسف أمحد و أويس منظور دار )بحث باللغة االنجليزية(
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)8(

الرتكيب يف القراءات )مفهومه ونشأته وحكمه(

د. عيل بن عبد القادر بن شيخ عيل سيت

اسم اهلل )الرؤوف( يف القرآن الكريم )دراسة موضوعية(

د. رقية بنت حممد بن سامل باقيس.

النراس يف مقاصد القرآن من خالل آية )هذا بالغ للناس(

د. مسعد بن مساعد احلسيني

تعقبــات ابــن جــزي الكلبــي )ت: 147هـــ( مــن خــالل )التســهيل لعلــوم التنزيــل( عــى 
الزخمــرشي )ت: 835هـــ( يف تفســري القــرآن الكريــم )دراســة مقارنــة(

أ.د. شايع بن عبده بن شايع األسمري

نظريــة  )دراســة  )مجاعــة(  أو  )راو(  عــى  احلمــل  بذكرهــم:  املحدثــني  إعــالل 
حتليليــة( تطبيقيــة 

د. وائل محود هزاع ردمان 

مدلــول أمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة )اكتــب عنــه( )دراســة نظريــة 
تطبيقيــة(

د. مصطفى بن حممد حممود خمتار
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)9(

اسم اهلل الواسع )معانيه – دالالته – آثار معرفته – لطائف اقرتانه(

د. عبد الرمحن بن سند بن راشد الرحييل

)ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهلل ... ( اآلية ]التغابن:11[ تدبر وحتليل

د. طه ياسني نارص الكبييس

ق - دراسة حتِليليَّة يف ضوء اآليات الُقرآنِيَّة اإلسالم ِدين الِعتق ال ِدين الرِّ

د. بكر بن حممد بن بكر عابد

ــة مــن  ــم اللغــة العربي ــة يف الغــرب منهــج تعلي ــم اللغــة العربي ــج تعلي ــم مناِه تقوي
خــالل القــرآن لـــ )أالن جونــز( نموذًجــا

د. عبد الرمحن أبو املجد صالح

نة النَّبوية )دراسة حديثية( التأخري املذموم يف العبادات يف السُّ

د. حممد بن سامل بن عبد اهلل احلارثي

ابن وضاح )ت: 287هـ( أقواله ومنهجه يف اجلرح والتعديل

د. حممد بن عبد اهلل بن راشد آل معدي
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)10(

عناية القرآن باجلوارح الظاهرة لإلنسان – )دراسة موضوعية(

د. فهد عبد املنعم صقري السلمي

االعرتاف بالذنب بني القبول والرد – )دراسة موضوعية يف القرآن الكريم(

د. عبد الباقي بن عبد الرمحن سييس

تفسري سورة املسد رواية ودراية

د. أفنان مصطفى أمحد الديباين

التــالزم اجلــوايب لالســتفهام العقــدي يف القــرآن الكريــم وأثــره يف تقريــر التوحيــد 
– ) دراســة تطبيقيــة آليــات مــن ســورة الطــور(

د. إنعام حممد عقيل

منهــج ابــن هشــام )ت: 218هـــ( يف تفســري غريــب القــرآن وشــواهده يف هتذيبــه لســرية 
ابــن إســحاق )ت: 150هـ(

د. نايف بن سعيد بن مجعان الزهراين

مســرية تغــري املفهــوم الغــريب لســرية النبــي صــى اهلل عليــه وســلم بــني العصــور 
– )دراســة حتليليــة لألســباب وتأثريهــا( الوســطى والتاريــخ احلديــث 

د. إبراهيم بن خليل مظهر
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)11(

اإلصالح بني غري املسلمني يف آي الكتاب املبني 

أ.د. حممد بن عبد العزيز بن حممد العواجي

إرشــاد ذوي األلبــاب إىل مــن نفــى اهلل عنهــم اخلــوف واحلــزن يف آي الكتــاب – دراســة 
موضوعية –

د. عبد اهلل بن عبد العزيز بن صالح الدغيثر

األحكام الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم يف برنامج )السناب(

د. هنال بنت إبراهيم أباحسني

من هدايات سورة احلديد

د. دالل حممد أمحد باحييى

األحاديث الواردة يف حمبة النبي صى اهلل عليه وسلم عائشة ريض اهلل عنها

د. إياد بن عبد اهلل دخيل املحطب

نظرات نقدية يف مسألة ظنية أصول تصحيح الروايات

د. مشهور بن مرزوق احلرازي

صور االنحراف اجلنيس ومراتبه يف ضوء السنة النبوية )التوصيف واملعاجلات(

د. إيامن بنت يوسف بن صالح أبو اجلدائل
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)12(
التفســري يف جامــع البيــان لإلمــام أيب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري )ت: 310هـــ( 

إيــرادات وأجوبــة، وأســئلة وردود )مجًعــا وحتليــاًل(

د. بريك بن سعيد بن بريك القرين

دقائــق املعــاين يف املثــل املائــي يف اآليتــني )19-20( مــن ســورة البقــرة ولطائفــه عنــد 
املفريــن  -عــرض ودراســة وتعليــق -

د. حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل البليمي

الوحي يف القرآن والرشع  -دراسة موضوعية تأصيلية -

د. تركي بن سليامن بن عبد العزيز النشوان

أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة  - دراسة حديثية نقدية - 

د. أمحد بن خالد بن فهد آل جمناء

حديــث ســلمة بــن صخــر البيــايض  وعالقتــه بحديــث املجامــع يف رمضــان 
- دراســة حديثيــة -

د. عيل أمحد عمران حمسن

روايات نوف البكايل اإلرسائيلية التفسريية )املوضوعات واملقاصد(

   د. حييى بن عبد ربه بن حسن احلسني الزهراين
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كشاف الباحثني

رقم العدداسم الباحث
)10(إبراهيم خليل مظهر  

)6( إبراهيم صالح عبد اهلل احلمييض

)6( إبراهيم عبد الرحيم حافظ حسني

)12( أمحد خالد فهد آل جمناء

)7( أمحد سعد حامد املالكي

)1-3( أمحد عبد اهلل سليامين

)5( أمحد عيل عبد الرمحن احلذيفي 

)1( أمحد حممد الرشقاوي

)5( أمحد حممد فالح النمرات

)10( أفنان مصطفى أمحد الديباين 

)3(  أجمد حممد زيدان

)3-5( أمني عائش املزيني

)10( إنعام حممد عقيل 

)7( أويس منظور دار

)11( إياد عبد اهلل دخيل املحطب

)12( بريك بن سعيد بن بريك القرين

)9( بكر حممد بكر عابد 
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)12( تركي سليامن عبد العزيز النشوان

)2( توفيق عيل زبادي

)6(حامد رايض مصلح الروقي

)1(حكمت بشري ياسني

)3(خلف محود الشغديل

)11(دالل حممد أمحد باحييى

)8(رقية حممد سامل باقيس

)1(زهر الفتى صاحلني

)7(زهري هاشم رياالت

)3(زياد حممد منصور

)6(سامي حييى هادي عواجي

)4(سليامن صالح الثنيان

)8(شايع عبده شايع األسمري

)7(صالح بن ثنيان الثنيان

)2(صالح عبد اهلل آل نارص العسريي

)9(طه ياسني نارص الكبييس

)6(عادل إبراهيم رفاعي

)4(عادل رشاد غنيم

)3(عادل عيل الشدي

)10(عبد الباقي عبد الرمحن سييس
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)4( عبد احلي دخيل اهلل املحمدي

)9( عبد الرمحن أبو املجد صالح

)9( عبد الرمحن سند راشد الرحييل

)11( عبد اهلل عبد العزيز صالح الدغيثر

)5( عزيزه ارمويل

)12( عيل أمحد عمران حمسن

)8( عيل عبد القادر شيخ عيل سيت

)1( عيل فهد عبد اهلل أبابطني

)2( عمر إبراهيم بن حممد نور سيف

)7( عمر مبرييك حذيفة احلسيني

)10( فهد عبد املنعم صقري السلمي

)7( فهد متعب مبارك الدورسي 

)6( فيصل محود املخيمر الشمري

)2( جمدي حاج إبراهيم 

)9(  حممد سامل عبد اهلل احلارثي 

)4( حممد سيد أمحد شحاته

)12( حممد عبد الرمحن عبد اهلل البليمي

)11( حممد عبد العزيز حممد العواجي

)9(  حممد عبد اهلل راشد آل معدي 

)4( مريم محدي حممد نوفل



22

)8( مسعد مساعد احلسيني

)11( مشهور مرزوق احلرازي

)8( مصطفى حممد حممود خمتار

)5( مصعب خالد عبد اهلل املرزوقي

)10( نايف سعيد مجعان الزهراين

)2( نبيل حممد اجلوهري

)11(  هنال إبراهيم أباحسني

)2( نوال نارص الثويني

)2(نور عفيفة بنت قمر الزمان

)1( وائل بن فواز دخيل

)8( وائل محود هزاع ردمان

)5( حييى صالح الطويان

)12( حييى عبد ربه بن حسن احلسني الزهراين

)4( حييى حممد عامر راشد

)7( يوسف أمحد 
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رقم العددكشاف البحوث

آراء اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن مــن خــالل تراجــم )كتــاب فضائــل القــرآن(                 
)عرضــا ودراســة(

)5(

)9(ابن وضاح )ت: 287هـ( أقواله ومنهجه يف اجلرح والتعديل

األحاديــث الدالــة عــى وجــوب شــهود مجاعــة املســجد للصلــوات اخلمــس                            
ودراســًة( )مجعــًا 

)1(

)2(األحاديث النبوية الواردة يف الفأل )مجعًا ودراسًة(

 11(األحاديث الواردة يف حمبة النبي صى اهلل عليه وسلم عائشة(

)12(أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة  -دراسة حديثية نقدية-

اجلــزري                                                                                 البــن  والتمهيــد  للــداين  التحديــد  بــني  التجويــد  أحــكام 
مقارنــة( وصفيــة  )دراســة 

)3(

)11(األحكام الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم يف برنامج )السناب(

 )7(أدب األنبياء عليهم السالم مع اهلل يف القرآن الكريم

إرشــاد ذوي األلبــاب إىل مــن نفــى اهلل عنهــم اخلــوف واحلــزن يف آي الكتــاب                            
– – دراســة موضوعيــة 

)11(

)1(استنباط الوقوف النبوية يف القرآن الكريم

)4(أسس املنهج القرآين يف بيان آيات األحكام

ق - دراسة حتِليليَّة يف ضوء اآليات الُقرآنِيَّة )9(اإلسالم ِدين الِعتق ال ِدين الرِّ

)8(اسم اهلل )الرؤوف( يف القرآن الكريم )دراسة موضوعية(

)9(اسم اهلل الواسع )معانيه – دالالته – آثار معرفته – لطائف اقرتانه(
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)11(اإلصالح بني غري املسلمني يف آي الكتاب املبني

)10(االعرتاف بالذنب بني القبول والرد – )دراسة موضوعية يف القرآن الكريم(

ــة  ــة تطبيقي إعــالل املحدثــني بذكرهــم: احلمــل عــى )راو( أو )مجاعــة( )دراســة نظري
ــة( حتليلي

)8(

)3(االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

بحــث يف مشــكل قولــه تعــاىل )وهلل املــرشق واملغــرب فأينــام تولــوا فثــم وجــه اهلل إن اهلل 
واســع عليم(

)7(

نة النَّبوية )دراسة حديثية( )9(التأخري املذموم يف العبادات يف السُّ

ــاَمن يف تفســري ُأم القــرآن أليب بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد  ــرْيُ َنْظــِم اجلُ بِ حَتْ
اجلَُذاِمــي األَركــي املالكــي )ت: 723 هـــ ( )دراســة وحتقيــق(.

)6(

الرتمجــات االنجليزيــة للقــرآن الكريــم يف القــرن احلــادي والعرشيــن بواســطة مرتمجــني 
عــرب )دراســة نقديــة تقويميــة لثالثــة مواضــع: الفاحتــة، وآيــة الكــريس، واآليــة 78 

مــن آل عمــران(

)7(

)8(الرتكيب يف القراءات )مفهومه ونشأته وحكمه(

تعقبــات ابــن جــزي الكلبــي )ت: 147هـــ( مــن خــالل )التســهيل لعلــوم التنزيــل( 
عــى الزخمــرشي )ت: 835هـــ( يف تفســري القــرآن الكريــم )دراســة مقارنــة(

)8(

)5(تفسري آيات حتويل القبلة

)2(تفسري العدالة يف تفسري أحكم آية

)7(التفسري املقاصدي عند العالمة حممد األمني الشنقيطي يف تفسريه )أضواء البيان(

تفســري ســورة الفجــر ألمحــد بــن حممــد بــن عــيل احلســني القلعــاوي الشــافعي املعروف 
بـ)السحيمي( )ت: 1178هـ(.

)5(
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)1(تفسري سورة املسد رواية ودراية

تقويــم مناِهــج تعليــم اللغــة العربيــة يف الغــرب منهــج تعليــم اللغــة العربيــة مــن خالل 
القرآن لـــ )أالن جونــز( نموذًجا

)9(

التــالزم اجلــوايب لالســتفهام العقــدي يف القــرآن الكريــم وأثــره يف تقريــر التوحيــد –              
) دراســة تطبيقيــة آليــات مــن ســورة الطــور(

)10(

ــتاين )ت: 275هـــ(          ــعث السجس ــن األش ــليامن اب ــيوخ أيب داود س ــن ش ــات م الثق
ــة(. ــة نقدي ــة إحصائي )دراس

)3(

)4(حديث »أهل الدرجات العى« )رواية ودراية(

)1(حديث »لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة« )درايًة وروايًة(

ــه بحديــث املجامــع يف رمضــان   حديــث ســلمة بــن صخــر البيــايض  وعالقت
دراســة حديثيــة

)12(

دقائــق املعــاين يف املثــل املائــي يف اآليتــني )19-20( مــن ســورة البقــرة ولطائفــه عنــد 
املفرسيــن عــرض ودراســة وتعليــق

)12(

)2(دالالت )ما( يف القرآن الكريم وترمجتها إىل اللغة اإلنجليزية

رســالة ابــن بصخــان  يف رشح بــاب وقــف محــزة وهشــام لإلمــام حممــد بــن أمحــد بــن 
بصخــان )ت: 743هـــ( )دراســة وحتقيق(

)1(

)1(الرسالة القرآنية األوىل )نزوهلا، معانيها، مقاصدها، وثمراهتا(

القزوينــي                                             عــيل  بــن  عمــر  الديــن  لــرساج  املصابيــح  موضوعــات  يف  رســالة 

 750هـــ(  )ت: 
)5(

)4(رعاية السنة النبوية لذوي االحتياجات اخلاصة

)12(روايات نوف البكايل اإلرسائيلية التفسريية )املوضوعات واملقاصد(
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)6(زيادات الدمياطي عى غريب القرآن البن ُعَزْير )مجعًا ودراسة(

)7(الشواهد الشعرية عى غريب القرآن من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي

)11(صور االنحراف اجلنيس ومراتبه يف ضوء السنة النبوية )التوصيف واملعاجلات(

ــة نقــد القــرآن  ــد الدارســني اليهــود والنصــارى وأثــره يف حماول الضعــف اللغــوي عن
ــة نقديــة( الكريــم )دراســة عقدي

)5(

)4(طرق التحمل واألداء عند القراء )دراسة استقرائية حتليلية(

)2(طرق حديث »من غسل يوم اجلمعة واغتسل ...«

َحاِك َعن اْبِن َعبَّاٍس   يِف ُكُتِب التَّْفِسرِي امُلْسنََدة )6(ُطُرُق ِرَواَيِة الضَّ

)10(عناية القرآن باجلوارح الظاهرة لإلنسان – )دراسة موضوعية(

الكريــم                                والقــرآن  العربيــة  اللغــة  يف  )مجيــع(  و  )كل(  بــني  الدالليــة   الفــروق 
قرآنيــة( لغويــة  )دراســة 

)2(

ــربي                         ــر الط ــن جري ــد ب ــر حمم ــام أيب جعف ــان لإلم ــع البي ــري يف جام ــالت التفس فنق
ــاًل( ــا وحتلي ــئلة وردود )مجًع ــة، وأس ــرادات وأجوب )ت: 310هـــ( إي

)12(

ــري                     ــالء الب ــن الع ــرو ب ــام أيب عم ــن اإلم ــة ع ــاذة املروي ــية الش ــراءات الفرش الق
ــًا(. ــواذ)مجعًا وتوجيه ــب الش ــالل كت ــن خ ــرة م ــورة البق )ت: 154هـــ( يف س

)6(

)1(قراءة النص القرآين من منظور الفلسفة التأرخيية )عرض ونقد(

)9()ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهلل ...( اآلية ]التغابن:11[ تدبر وحتليل

مــا علقــه البخــاري بصيغــة التمريــض عــن ابــن عبــاس   مــن مرويــات ابــن 
أيب طلحــة

)3(

عنــه(                                                                                            )اكتــب  بعبــارة  الــراوي  عــن  بالكتابــة  الناقــد  أمــر  مدلــول 
تطبيقيــة( نظريــة  )دراســة 

)8(



27

ــطى  ــور الوس ــني العص ــي H  ب ــرية النب ــريب لس ــوم الغ ــري املفه ــرية تغ مس
ــا( ــباب وتأثريه ــة لألس ــة حتليلي ــث – )دراس ــخ احلدي والتاري

   )10(

)4(معجم املحكي يف القرآن الكريم

)7(مفردة )السبل( يف الذكر احلكيم )املعاين والدالالت(

)11(من هدايات سورة احلديد

)2(مناسبة القصص يف السورة القرآنية ملقصدها )دراسة تطبيقية عى سورة البقرة(

منهــج ابــن هشــام )ت: 218هـــ( يف تفســري غريــب القــرآن وشــواهده يف هتذيبه لســرية 
ابــن إســحاق )ت: 150هـ(

)10(

منهــج أهــل الســنة واملتكلمــة يف التعامــل مــع املســائل الغيبيــة )ذبــح املــوت وعــذاب 
القــرب( أنموذجــا )دراســة يف قــراءة أهــل الســنة واملتكلمــة لنصــوص الوحيــني(

)5(

)6(املؤلفات يف إعجاز القراءات )دراسة وصفية (

)4(مياه األمطار )أمهيتها واستغالهلا يف ضوء اإلشارات القرآنية(

)8(النرباس يف مقاصد القرآن من خالل آية )هذا بالغ للناس(

)3(النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم

نصــوص مــن الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد - مجًعــا ودراســة )مــن خــالل كتــاب 
نواســخ القــرآن، مــن أول ســورة البقــرة إىل هنايتهــا(.

)9(

)11(نظرات نقدية يف مسألة ظنية أصول تصحيح الروايات

كتابــه:                                                      يف  )القــراءات(  يف  بروكلــامن  كارل  األملــاين  املســترشق  مقالــة  نقــد 
العــريب( األدب  )تاريــخ 

)3(

)12(الوحي يف القرآن والرشع  - دراسة موضوعية تأصيلية




