
    فهرس العناوين  
 1988 202(%)ابراهيم البقاعي في التفسير وجهوده)$(

ابراهيم النخعي واثاره الواردة في تفسير سورة الفاتحة والبقرة وال )$(
 1097 120(%)عمران

ابراهيم النخعي واثاره الواردة في تفسير سورة الفاتحة والبقرة وال )$(
 1989 202(%)عمران

 1346 143(%)ة والظواهر النحوية في قراءتهابراهيم بن ابي عبل)$(

 2885 289)(%)دراسة موضوعية(ابراهيم عليه السالم في القران الكريم)$(

 2884 289(%)ابراهيم عليه السالم في القران)$(

 2886 289(%)ابراهيم عليه السالم ودعوته في القران الكريم)$(

 1990 202(%)ابرز مالمح التفسير في العصر الحديث)$(

 97 15(%)ابن الجزري ودراساته الصوفية في ضوء علم اللغة الحديث)$(

 2523 253(%)ابن الجزري وطيبة النشر في علم القراءات)$(

 1991 202(%)ابن الجوزي مفسرا)$(

 1992 202(%)ابن الجوزي ومنهجه في التفسير)$(

 1993 202(%)ابن العربي المعافري ومنهجه في التفسير دراسة وتحقيق)$(

 455 48(%)ابن العربي وجهودة النحوية واللغوية في كتابه احكام القران)$(

 1994 202(%)ابن العربي ومنهجه في التفسير)$(

 1995 202(%)ابن القيم واثاره في التفسير)$(

 2524 253(%)ابن القيم وعلوم القران)$(

 1996 202(%)ابن الكمال ومنهجه في التفسير)$(

في ) جمع ودراسة تحليلية(المنذر النيسابوري وجهوده في التفسير وعلوم القرانابن )$(
 1997 202)(%)6ـ1(االجزاء 

 1998 203(%)ابن المنير ومنهجه في التفسير)$(

 1999 203(%)ابن تيمية مفسرا)$(

 2000 203(%)ابن تيمية ومنهجه في التفسير)$(



 2001 203(%)ابن تيمية ومنهجه واثره في التفسير)$(

مروياته واقواله في التفسير من اول القران الى اخر سورة الحج، ـ : ابن جريج )$(
 3868 383(%)دراسة حديثية وتفسيرية

 2002 203(%)ابن جرير الطبري ومنهجه في توظيف القراءات القرانية)$(

 2003 203(%)ابن جزي الكلبي ومنهجه في التفسير)$(

 2005 203(%) في التفسيرابن جزي الكلبي ومنهجه)$(

 3030 303(%)ابن جني والشواهد القرانية النحوية في كتابه الخصائص)$(

 2004 203(%)ابن حزي الكلبي ومنهجه في التفسير)$(

 2006 203(%)ابن ظفر ومنهجه في التفسير من خالل كتاب الينبوع)$(

 2007 203(%)ابن عاشور ومنهجه في التفسير)$(

 2008 203(%)ومنهجه في تفسيره التحرير والتنويرابن عاشور )$(

ابن عباس ومنهجه في التفسير وتفسيراته الصحيحة في الثلث االول من القران )$(
 3869 383(%)الكريم

ابن عباس ومنهجه في التفسير وتفسيراته الصحيحة في الثلث االول من )$(
 1031 113(%)القران

 2009 204(%)في التفسيرومنهجه ) هـ803 ـ 716(ابن عرفه )$(

 2010 204(%)ابن عطية والقراءات القرانية في تفسيره)$(

 2011 204(%)»ابن عطية ومنهجه في تفسير المحور الوجيز في الكتاب العزيز)$(

ابن قتيبة وجهوده في الدفاع عن منهج اهل السنة في التفسير والحديث من خالل ـ )$(
 2012 204(%)كتابيه مشكل القران

 2013 204(%)ابن قيم الجوزية ومنهجه في تفسير القران الكريم)$(

 2014 204(%)ابن كثير المفسر)$(

 2015 204(%)ابن كثير ومنهجه في التفسير)$(

 1 6(%)وكتاب رسالة في اعجاز القران) م1533/هـ940وفاة (ابن كمال )$(

تى نهاية سورة ابن مسعود مفسرا وتحقيق المروي عنه من اول سورة الروم ح)$(
 2016 204(%)ق

 2017 204(%)ابن مسعود والقران)$(



 2018 204(%)ابن مسعود ومذهبه في التفسير)$(

 2019 204(%)ابن مظفر ومنهجه في التفسير من خالل كتاب الينبوع)$(

ابن مهران المقري ودوره في القراءات مع تحقيق ودراسة كتابه الغاية في )$(
 2525 253(%)يار ابي حاتمالقراءات العشر واخت

 2020 205(%)ابن نجيم الحنفي ومنهجه في كتاب االشياء والنظاار)$(

 2526 253(%)ابن وثيق وكتابه حول رسم القران)$(

 3031 303(%)ابنية االفعال المجردة في القران الكريم ومعانيها)$(

 98 15)(%تصنيف ودراسة: ابنية االفعال المجهولة في القران الكريم )$(

 3033 303(%)دراسة معجمية مقارنة: ابنية الفعل المزيد بين القران الكريم والتوراة )$(

ابنية المصادر في اللغتين العربية والعبرية واستعماالتها في القران الكريم ـ )$(
 3034 303(%)والتوراة

 3035 303)(%)دراسة لغوية( ابنية المصدر في القران الكريم في الربع االول )$(

 3036 303(%)ابنية المطاوعة واستعماالتها في القران الكريم)$(

 2887 289(%)ابو االنبياء دراسة من القران الكريم)$(

 2888 289(%)ابو البشر ادم عليه الصالة والسالم)$(

 2025 205(%)ابو الحسن الحرالي المراكشي اثاره ومنهجه في التفسير)$(

ي تفسيره وارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب ابو السعود ومنهجه ف)$(
 2034 206(%)الكريم

 2035 206(%)ابو العالية الرياحي واثره في تفسير القران الكريم)$(

 2038 206(%)ابو الليث السمرقندي ومنهجه في التفسير)$(

 2039 206(%)ابو المظفر السمعاني ومنهجه في التفسير)$(

 2022 205(%)منهجه في تفسير القرانابو بكر الجزااري و)$(

 2024 205(%)ابو بكر بن العربي وطريقته في دراسة ايات التشريع بكتابه احكام القران)$(

 3038 303(%)ابو جعفر النحاس واعراب القران الكريم)$(

 2026 205(%)ابو حيان االندلسي مفسرا)$(

 2028 205(%)»ابو حيان االندلسي وكتابه النهر الماد)$(



 2027 205)(%)البحر المحيط(ابو حيان االندلسي ومظاهر ثقافته كما يصورها تفسيره )$(

 2029 205(%)ابو حيان االندلسي ومنهجه في توظيف القراءات القرانية)$(

 2032 206(%)ابو حيان التوحيدي ومنهجه في التفسير)$(

 2030 205(%)ه في التفسيراؤابو حيان المفسر منهجه وار)$(

 2527 253(%)ابو سعيد الخادمي ورسالة ترتيل القران)$(

 2036 206(%)اثاره ومنهجه في التفسير)  هـ963 هـ  882(ابو عبد اهللا الشطيبي )$(

الجامع الحكام : ابو عبد اهللا القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه)$(
 3039 304(%)القران

 99 15(%)لنحو واللغةابو عبد اهللا القرطبي وجهوده في ا)$(

 2037 206(%)ابو عبد اهللا وجهوده في اللغة في كتابه الجامع الحكام القران)$(

 2 6(%)»ابو عبيدة والتفكير البالغي في كتاب اعجاز القران)$(

 3040 304(%)ابو عبيدة ودراساته النحوية في كتابه مجاز القران)$(

 2528 253(%)قراءته وطرق انتشاره: ابو عمرو البصري)$(

ابو منصور محمد بن محمد الماتوريدي وتفسير سورة الممتحنة من كتابة تاويالت )$(
 1098 120(%)القران

 3870 383(%)ابو هريرة رضي اهللا عنه ومروياته في تفسيري الطبري وابن ابي حاتم)$(

 2021 205(%)ابواالعلى المودودي ومنهجه في تفسير القران الكريم)$(

 2023 205(%)كر النقاش ومنهجه في تفسير القران الكريمابوب)$(

 2031 206(%)ابوحيان االندلسي ومنهجه في تفسير القران)$(

 2033 206(%)منهجه وارااه في التفسير: ابوحيان المفسر )$(

 100 15(%)ابوعبيدة والتفكير البالغي في كتاب مجاز القران)$(

 1032 113(%)بري وابن ابي حاتمابوهريرة ومروياته في تفسيري الط)$(

 3041 304(%)ابيات النحو في تفسير البحر المحيط البي حيان االندلسي)$(

 2889 289(%)اتجاه التاليف ومناهجه في القصص القراني)$(

 2044 207(%)اتجاه التفسير بالماثور)$(

 2051 370( خالوية اتجاهات التاليف في القراءات القرانية مع تحقيق كتاب البديع البن )$(



 207)(%)هـ

 2052 207(%)اتجاهات التجديد في تفسير القران الكريم في مصر في القرن العشرين)$(

 2053 208)(%)دراسة تحليلية نقدية( اتجاهات التفسير العلمي للقران الكريم )$(

 2054 208(%)اتجاهات التفسير في العصر الحديث في مصر وسوريا)$(

 2055 208(%)تفسير في القرن الرابع عشر الهجرياتجاهات ال)$(

 2056 208(%)السبع الطوال) البخاري مفسرا(اتجاهات التفسير في صحيح البخاري )$(

 2057 208(%)اتجاهات التفسير في ظل العصر المملوكي)$(

 2058 208(%)اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث)$(

 2062 209(%)القراءاتاتجاهات المفسرين في توجيه )$(

 2064 209(%)اتجاهات فخر الدين الرازي في تفسير القران)$(

قسم : اتحاف السادة الخيرة المهرة بزوااد المسانيد العشرة للبوصيري )$(
 3871 383(%)التفسير

 3569 354(%)من منظور القران الكريم والسنة المطهرة) سيدام(اتفاقية )$(

ت ( البي العباس احمد بن علي بن شعيب » جوبد للسبعةاتقان الصنعة في الت)$(
 2529 253(%)ـ دراسة وتحقيق)  هـ 1014

 458 48(%)اثر اختالف القراءات في االحكام الفقهية)$(

 838 91(%)اثر اختالف القراءات في التفسير)$(

 2531 253(%)اثر اختالف القراءات في معاني االيات في السبع الطوال وسورة االنفال)$(

اثر استخدام الحاسوب التعليمي في التحصيل المباشر والماجل في مساق التالوة )$(
 1350 143(%)والحفظ

اثر استخدام الحاسوب التعليمي في تحصيل طلبة الصف السابع في مدارس مديرية )$(
 3572 354(%)االردن/ عمان الثانية لمقرر التالوة والتجويد محافظة عمان

 3573 354(%)م الحاسوب في اتقان احكام التالوة والتجويد لدى عينة اردنيةاثر استخدا)$(

 1351 144(%)اثر استخدام الحاسوب في تدريس وحدة االعجاز العلمي في القران الكريم)$(

 3574 354(%)اثر استخدام الحقااب التعليمية في تعلم تالوة القران الكريم)$(

ملون في اتقان التالوة واحكام التجويد لدى طلبة اثر استخدام المسجل والمصحف ال)$(
 3575 354(%)الصف الثامن



اثر استخدام المصحف الملون المحوسب في اتقان الطلبة تالوة القران الكريم )$(
 1353 144(%)وتطبيق احكام التجويد

اثر استخدام بعض الوساال التعليمية على حفظ مقرر القران الكريم وتالوته لدى ـ )$(
 3571 354(%)بمدينة الرياض) بنين(ب الصف االول المتوسط طال

اثر استخدام مختبر الحاسوب في التحصيل المباشر والماجل في مساق التالوة )$(
 1352 144(%)والحفظ

 2065 209(%)اثر االتجاه العقلي السلبي في تفسير المنار)$(

 3042 304(%)ةدراسة نحوية قراني: اثر االستفهام في اللغة العربية )$(

 1033 113(%)اثر االسراايليات في الفكر العقدي االسالمي)$(

 103 15(%)اثر االعتزال في توجيهات الزمخشري اللغوية والنحوية في الكشاف)$(

 2066 209)(%)دراسة وتحليل(اثر االعراب في تفسير احكام القران الكريم )$(

لتحصيل الدراسي في مادة التفسير لدى ـ اثر االلتحاق بجماعة تحفيظ القران على ا)$(
 3576 354(%)تالميذ الصف الثالث المتوسط بمدينة جدة التعليمية

اثر التدريس بااليات القرانية الكونية على التحصيل الدراسي لتدريس وحدة ـ بمادة )$(
 3579 355(%)العلوم للصف

جامعة اليرموك الحكام اثر التعليم المبرمج في تحصيل طالبات كلية الشريعة في )$(
 3580 355(%)التالوة والتجويد

 3043 304(%)اثر التوحيد والتنزيه في توجيه اعراب القران الكريم عند السنة والمعتزلة)$(

اثر الدافعية على انتاجية العمل في ضوء التصور االسالمي، من خالل القران )$(
 3581 355(%)الكريم والسنة النبوية

 اللغوية والنحوية في استنباط االحكام االعتقادية من القران اثر الداللة)$(
 3045 304(%)الكريم

 3044 304(%)اثر الداللة النحوية واللغوية في ايات القران التشريعية)$(

دراسة موضوعية من خالل ايات القران (اثر الذنوب في حياة االفراد والشعوب)$(
 1354 144)(%)الكريم 

 2532 253(%)في تفسير القران) ورش ـ حفص ـ الدوري(لثالث اثر الروايات ا)$(

 3049 304(%)اثر العقيدة االشعرية في التوجيه النحوي واللغوي لنصوص القران والسنة)$(

 3050 305(%)اثر القراءات الشاذة في الدراسات النحوية والصرفية)$(



 2533 254(%)اثر القراءات في البيان القرااي)$(

 3051 305(%)قران الكريم في اللغة العربيةاثر ال)$(

 3052 305(%)اثر القران الكريم في النثر الفني عند الجاحظ)$(

 3053 305(%)اثر القران الكريم في شعر الجهاد حتى نهاية العصر االموي)$(

 3583 355(%)اثر القران الكريم في مكافحة االنحراف في العقيدة والسلوك)$(

 3054 305(%)لكريم والحديث النبوي الشريف في رسالة الغفراناثر القران ا)$(

اثر القران الكريم والسنة النبوية في الفكر العسكري العربي في عصر صدر )$(
 3584 355(%)االسالم

 3055 305(%)اثر القران في ادب الرافعي)$(

 3056 305(%)اثر القران في ادب صدر االسالم)$(

 3057 305(%) العربي في القرن االول الهجرياثر القران في االدب)$(

 3058 305(%)اثر القران في االدب المغربي)$(

 ـ 92اثر القران في الشعر االندلسي منذ الفتح الى سقوط الخالفة )$(
 3059 305(%)هـ422

 3060 305(%)اثر القران في الشعر الجزااري الحديث)$(

 3061 306(%) المرحلة االحيااية:اثر القران في الشعر العربي الحديث )$(

 104 15(%)اثر القران في الصورة الفنية لدى شعراء صدر االسالم)$(

 3582 355(%)اثر القران في العمل االجتماعي)$(

 3062 306(%)اثر القران في النثر االندلسي منذ الفتح حتى نهاية عصر الطوااف)$(

 3063 306(%)اثر القران في شعر شوقي)$(

 3064 306(%)اثر القران في نشاة النثر الفني وتطوره الى نهاية العصر االموي)$(

 105 15(%)اثر القران والسنة في اعداد الفرد والمجتمع)$(

 3585 355(%)اثر القران والسنة في اعداد الفرد والمجتمع)$(

 3065 306(%)اثر القران والقراءات في النحو العربي)$(

 1034 113(%)ولية اللغوية في استنباط احكام القراناثر القواعد االص)$(

 1035 113(%)اثر القواعد النحوية في التفسير)$(



دراسة موضوعية على ضوء الكتاب (اثر القوة المعنوية في تحقيق النصر )$(
 3586 356)(%)والسنة

 2534 254(%)اثر اللغة في توجيه المتشابه في القران)$(

ناهج التفسير القراني حتى نهاية القرن الخامس اثر المترجمات في م)$(
 2067 209(%)الهجري

 1036 113(%)اثر المذهبية في التفسير)$(

اثر المعنى القراني في تحديد االداة، دراسة نحوية في كتاب اعراب القران حتى )$(
 3067 306(%)نهاية القرن الرابع

البيان (ب في سورة البقرة في كتاب اثر المعنى في الخالفات النحوية وتوجيه االعرا)$(
 3068 306(%)البي البركات االنباري) في غريب اعراب القران

اثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي الجامع الحكام )$(
 3069 306(%)»القران

،الموسوم )م1125/هـ546(اثر المناقشات اللغوية على تفسير ابن عطية االندلسي )$(
 3070 306(%)لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ب ا

 2068 209(%)اثر الواقع الثقافي في اهم التفاسير الحديثة للقران الكريم)$(

اثر برنامج تعليمي محوسب في تحصيل طلبة الصف الثامن في مقرر التالوة )$(
 3578 355(%)والتجويد للقران الكريم

حالة : س وتنمية القيم االسالمية عند الطلبة اثر تحفيظ القران الكريم في غر)$(
 3577 355(%)محافظة الخرطوم بحري

اثر تعلم قصص القران الكريم في النسق القيمي لدى تالميذ المرحلة )$(
 2890 289(%)االبتدااية

اثر حفظ القران الكريم في التحصيل اللغوي في مجال القواعد النحوية لدى ـ )$(
 3587 356)(%تالميذ الصف الثالث

اثر دراسات اسلوب القران في النقد العربي وتطويره في القرنين الثالث والرابع )$(
 107 16(%)الهجريين

اثر دراسات القران في النقد االدبي وتطوره في القرنين الثالث والرابع ـ )$(
 3048 304(%)الهجريين

 3588 356(%)الثانويةاثر سماع القران على مستوى امن النفسي لطالبات المرحلة )$(

 2069 209(%)اثر عبد اهللا بن عمر في التفسير)$(



اثر كل من الطريقتين التقليدية والزمرية على اتقان احكام التالوة والتجويد لطلبة )$(
 3589 356(%)الصف السابع االساسي في مدارس مديرية عمان الثانية

 108 16(%)اثر مجاز القران في جامع البيان)$(

 918 100(%)البن عطية نموذجا» المحرر الوجيز: اثرالحديث في تفسير القران الكريم)$(

 1356 144(%)اجوبة القران على اسالة االنسان الثالثة من اين؟ الى اين؟ لماذا؟)$(

 3874 383(%)احاديث سورة الكهف من تفسير ابن كثير ـ تحقيق وتخريج ودراسة)$(

تخريجها ـ : الكريم من تفسير الدر المنثور للسيوطي احاديث فضاال ايات القران )$(
 919 100(%)ودراسة اسانيدها والحكم عليها

تخريجها ـ : احاديث فضاال سور القران الكريم من تفسير الدر المنثور للسيوطي )$(
 3875 383(%)ودراسة اسانيدها والحكم عليها

 3072 307(%)احرف المعاني الرباعية في القران الكريم)$(

 839 91(%)احكام اصولية وفقهية مستنبطة من ايات القران المكية)$(

 1099 120(%)احكام االسرة في سورة النساء)$(

 2538 254(%)احكام التجويد في القران الكريم بين االتفاق واالختالف)$(

ام احكام القران البن الفرس ، تحقيق تفسير الفاتحة والبقرة مع التعريف بعلم ـ احك)$(
 459 48(%)القران والمالف

احكام القران البن الفَرس الغرناطي من سورة الفاتحة الى االية العاشرة بعد )$(
 2070 209(%)ـ دراسة وتحقيق» المااتين من سورة البقرة

 من سورة البقرة الى نهاية ـ 215من االية : احكام القران لعبدالمنعم الخزرجي )$(
 843 91(%)سورة ال عمران

 87 من سورة النساء الى االية 22من االية : احكام القران لعبدالمنعم الخزرجي )$(
 844 91(%)ـ من سورة الماادة

من سورة الفاتحة الى االية العاشرة بعد ـ : احكام القران لعبدالمنعم الخزرجي )$(
 845 91(%)المااتين من سورة البقرة

 واالثار الواردة فيه من اول باب ـ دراسة االحاديث: احكام القران للجصاص )$(
االية الى اخر باب ـ طاعة } وامهاتُ نسااكُم{امهات النساء والربااب من قوله تعالى 

 846 92)(%)ص(الرسول 

 847دراسة االحاديث واالثار الواردة فيه من اول باب ـ قتل : احكام القران للجصاص )$(



 اخر تفسير -االية الى } ن يقْتَُل مامنا اال خَطاوما كان ِلمامنٍ ا{الخطا من قوله تعالى 
 92(%)}حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم{قوله تعالى 

 من سورة ـ 33دراسة االحاديث واالثار من االية : احكام القران للجصاص )$(
 848 92(%) منها93الماادة الى االية 

حاديث واالثار من اول سورة النساء الى ما ـ دراسة اال: احكام القران للجصاص )$(
 849 92(%)يحرم من النساء

الَّذين ياكُلُون {دراسة االحاديث واالثار من قوله تعالى : احكام القران للجصاص )$(
سالْم نم طانالشَّي طُهتَخَبي يالَّذ قُوماال كَما ي ونقُومبا ال يبقرة  من سورة ال-االية } الر

 850 92(%)الى اخر سورة ال عمران

} الطَّالقُ مرتانِ{دراسة االحاديث واالثار من قوله تعالى : احكام القران للجصاص )$(
 من سورة 274 الى ـ 229من االية } الَّذين ينْفقُون اموالَهم باللَّيِل والنَّهارِ{الى قوله 

 851 92(%)البقرة

وال تَحلقُوا {دراسة االحاديث واالثار من قوله تعالى : اص احكام القران للجص)$(
لَّهحم يدلُغَ الْهبتَّى يح كُمثَالثَةَ {الى قوله تعالى } راوس هِنبانْفُس نصبتَرطَلَّقاتُ يوالْم

وء853 93(%)}قُر 

ياايها الَّذين {دراسة االحاديث واالثار من قوله تعالى : احكام القران للجصاص )$(
ديالص نم ءبِشَي اللَّه نَّكُملُوبنُوا لَي{االية الى نهاية قوله تعالى } امطسي بالْقبر رقُْل ام {

 852 92(%)االية

 854 93(%)تحقيقا ودراسة: احكام الكتاب المبين للشنفكي )$(

 855 93(%)دراسة فقهية مقارنة: احكام المصحف )$(

 856 93(%)احكام اليتامى في الشريعة االسالمية)$(

 3074 307(%)توجيهه وعالقته بالمعنى: اختالف االعراب في القراءات السبع )$(

 1360 144(%)اختالف االلسن وااللوان في القران الكريم وحكمته)$(

 1037 113(%)اختالف التنوع واختالف التضاد في تفسير السلف)$(

 2539 254(%)راء من حيث التضعيف وعدمه في القران الكريماختالف الق)$(

 2540 254(%)اختالف القراء والنحاة في توجيه القراءات)$(

 1039 113(%)اختالف القراءات واثره في التفسير واستنباط االحكام)$(

 857 93(%)اختالف القراءات واثره في التفسير واستنباط االحكام)$(



 1361 144(%)مقاربة لسانية اجتماعية: انياختالف القص القر)$(

 1040 113(%)اسبابه واثاره: اختالف المفسرين )$(

 2544 255(%)دراسة تاريخية ـ فونولوجية: اختالف قراءات القران )$(

 2071 209(%)اختيارات ابن محيص واليزيدي والحسن واالعمش ـ جمعا ودراسة)$(

 2546 255(%)جمعا ودراسة: حسن واالعمش اختيارات ابن محيصن واليزيدي وال)$(

اختيارات ابي جعفر النحاس النحوية في كتابيه اعراب القران والقطع ـ )$(
 3075 307(%)جمعا ودراسة: واالاتناف 

 3076 307(%)»اختيارات االخفش النحوية في كتابه معاني القران)$(

 ـ 91(في االجزاء )  العظيمتفسير القران( اختيارات االمام ابن كثير في تفسيره )$(
 2074 210)(%)دراسة تحليلية) (21

) 20(من االية ) تفسير القران العظيم( اختيارات االمام ابن كثير في تفسيره )$(
 2075 210)(%)30(الفرقان ـ اية 

الحديد ) 29(من االية ) تفسير القران العظيم( اختيارات االمام ابن كثير في تفسيره )$(
 2076 210(%)سـ اخر النا

) 46(من االية ) تفسير القران العظيم( اختيارات االمام ابن كثير في تفسيره )$(
 2077 210(%)الواقعة) 96(فصلت ـ اية 

من الجزء العاشر الى ) تفسير القران العظيم( اختيارات االمام ابن كثير في تفسيره )$(
 2078 210)(%)دراسة تحليلية(الجزء الثاني عشر 

من سورة يوسف الى ) تفسير القران العظيم( تيارات االمام ابن كثير في تفسيره اخ)$(
 2079 210(%)الكهف

 2072 209)(%)تفسير القران العظيم( اختيارات االمام ابن كثير في تفسيره )$(

 2073 210)(%)تفسير القران العظيم( اختيارات االمام ابن كثير في تفسيره )$(

 2080 210(%)ابي عبيد القاسم بن سالم ومنهجه في القراءةاختيارات االمام )$(

عرض : اختيارات االمام البخاري في التفسير التي لم يعزها الى احد في صحيحه )$(
 920 100(%)ـ وتحليل

تحقيق ـ : اختيارات االمام الشوكاني في التفسير من خالل كتابه فتح القدير )$(
 921 100(%)سورة الناسودراسة من اول سورة الكهف الى اخر 

 922من اول ـ : اختيارات االمام الشوكاني في التفسير من خالل كتابه فتح القدير )$(



 100(%)تحقيق ودراسة: الكتاب الى نهاية سورة االسراء 

اختيارات االمام الشوكاني في التفسير من خالل كتابه فتح القدير من اول الكتاب )$(
 461 48(%)قيق ودراسةالى نهاية سورة االسراء تح

اختيارات االمام الشوكاني في التفسير من خالل كتابه فتح القدير من اول سورة )$(
 460 48(%)الكهف الى اخر سورة الناس ـ جمعا ودراسة

 45 الكهف ـ 74اختيارات االمام المحلي في تفسير القران الكريم من االية )$(
 2081 211(%)العنكبوت

الكهف ـ االية ) 75(من ) مدارك التنزيل(م النسفي في تفسيره اختيارات االما)$(
 2082 211)(%)دراسة تحليلية موضوعية(العنكبوت )45(

) 74(التوبة ـ االية ) 93(من ) مدارك التنزيل(اختيارات االمام النسفي في تفسيره )$(
 2083 211(%)الكهف

 147من اول الفاتحة ـ ) مدارك التنزيل(اختيارات االمام النسفي في تفسيره )$(
 2084 211(%)النساء

) 46(من االية ) مدارك التنزيل( اختيارات االمام النسفي في تفسيره المسمى )$(
 2085 211)(%)دراسة تحليلية موضوعية(العنكبوت الى اخر سورة الجاثية 

) 92(النساء الى ) 148(اختيارات الجالل المحلي في تفسير االيات من )$(
 2086 211(%)التوبة

) 74(التوبة الى االية ) 93(اختيارات الجاللين في تفسير القران من االية )$(
 2087 211(%)الكهف

 2088 211(%)اختيارات الجاللين في تفسير القران من سورة االحقاف الى سورة)$(

اختيارات الهمذاني النحوية والتصريفية في كتاب الفريد في اعراب القران ـ )$(
 3077 307(%) جمعا ودراسة:المجيد 

 1362 145(%)اخالق الدولة االسالمية في االيات القرانية)$(

 3594 356(%)اخالق الدولة االسالمية في االيات القرانية)$(

دراسة تطبيقية لقول عااشة رضي هللا عنها : في الكتاب والسنة) ص(اخالق النبي )$(
 2891 289)(%)كان خلقه القران(

 1363 145(%)هود في القران الكريماخالق الي)$(

 462 48(%)تحقيق ودراسة: اخالق حملة القران واخالق العلماء لالجري )$(



 1103 120(%)اداب التعامل في ضوء سورة الحجرات)$(

 2892 289(%)اداب العالم والمتعلم من خالل قصة موسى والخضر عليهما السالم)$(

 2547 255(%) تعالىاداب القارا والقراءة لكتاب اهللا)$(

 2548 255(%)اداب القراءة)$(

 1104 120(%)اداب المجتمع االسالمي في سورة الحجرات)$(

 2549 255(%)اداب قراءة القران)$(

 3079 307(%)ادب الحكمة بين العهد القديم والقران الكريم)$(

 111 16(%)ادب الخطاب في القران الكريم)$(

 2893 289(%)الكريم بين حقااق االعجاز واباطيل الخصومادب القصة في القران )$(

 3080 307(%)ادبية النص القراني من خالل تراث سيد قطب)$(

 2894 290(%)ادم عليه السالم في التوراة وفي القران الكريم)$(

 3082 308(%)ادوات الجزم في القران الكريم)$(

 3083 308(%)قرانيةدراسة نحوية : اذا واستعماالتها في العربية )$(

دراسة تحليلية تقويمية ـ : اذاعة القران الكريم في المملكة العربية السعودية )$(
 3595 357(%)للبرامج ودراسة

جمع ودراسة وتعليق من سورة النساء الى اخر ـ : اراء ابراهيم النخعي التفسيرية )$(
 2090 211(%)القران

عا ودراسة وتعليق من سورة النساء الى اخر اراء ابراهيم النخعي في التفسير جم)$(
 923 100(%)القران، دراسة حديثية وتفسيرية

 3084 308(%)اراء ابن الخليل الصرفية وصلتها بالقراءات)$(

 2091 212(%)جمعا ودراسة: اراء ابن حزم الظاهري في التفسير )$(

 3085 308(%)اراء الزركشي النحوية في البرهان)$(

مباحث في الكتاب ( اضي الباقالني االصولية من خالل الحكم الشرعياراء الق)$(
 858 93)(%)والسنة

 1105 120(%)اراء المفسرين في سورة النور)$(

 112 16(%)ارتباط النقد بالبالغة عند عبد القادر الجرجاني)$(

 2552هللا ارشاد الرحمن السباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القران لالمام ـ عطيةا)$(



 255(%)دراسة وتحقيق: من اول الكتاب حتى نهاية سورة ال عمران : االجهوري 

 113 16(%)اساس البالغة للزمخشري، دراسة في المنهج والمادة)$(

 463 48(%)اساس البالغة للزمخشري، دراسة في المنهج والمادة)$(

 3596 357(%)اسالة واجوبة في القران من الزاوية التربوية)$(

 115 16(%)اساليب االستفهام في القران الكريم من الوجهة البالغية)$(

 114 16(%)اساليب االستفهام في القران الكريم)$(

 3087 308(%)اساليب االعراب واالستدراك في القران الكريم)$(

 116 16(%)»اساليب االقناع في القران الكريم مع دراسة تطبيقية لسورة الفرقان)$(

 117 16(%)ليب االمر والنهي في القران الكريم واسرارها البالغيةاسا)$(

دراسة تطبيقية على اذاعة القران الكريم ـ : اساليب التخطيط لالذاعات الدينية )$(
 3598 357(%)بالرياض

 1378 146(%)دراسة في تحليل المحتوى: اساليب التشويق والتعزيز في القران الكريم)$(

 4036 401(%)دراسة داللية: في القران الكريم اساليب التعجب )$(

 121 17(%)اساليب التعجب واستعمالها في القران الكريم)$(

 3088 308(%)اساليب التعجب، في القران الكريم ـ دراسة داللية)$(

 122 17(%)اساليب التعليل في القران الكريم ـ دراسة اسلوبية واصولية)$(

 123 17(%)ن الكريماساليب التوكيد في القرا)$(

 124 17(%)اساليب التوكيد في القران الكريم)$(

 125 17(%)اساليب التوكيد في القران المجيد)$(

 126 17(%)اساليب الحال في القران الكريم)$(

 127 17(%)اساليب الحال في رواية حفص في القران الكريم)$(

 128 17)(%)ة الكهف نموذجاسور: (اساليب الحقيقة والمجاز في القران الكريم)$(

 4 6(%)اساليب الحوار في القران الكريم واهدافها)$(

 129 18(%)اساليب الحوار في القران الكريم)$(

 130 18(%)المجلد الثالث والرابع: اساليب الشرط في القران الكريم)$(

 131 18(%)دراسة وصفية تاريخية: اساليب الشرط والقسم في القران الكريم)$(



 132 18(%)اساليب الشرط وصلتها بالمضمون في القران)$(

اساليب الطلب الواردة في النصوص القرانية في كتب اللغة العربية للمرحلتين )$(
 133 18(%)االساسية العليا( 

 134 18(%)اساليب العطف في القران الكريم)$(

 3600 357(%)اساليب القران الكريم في الرد على الحمالت االعالمية)$(

 2553 256(%)»اساليب القسم في القران الكريم دراسة نحوية)$(

 135 18(%)اساليب القسم والشرط في القران الكريم)$(

 136 18(%)اساليب المجاز في القران الكريم)$(

 3601 357(%)اساليب النفس في القران الكريم)$(

 137 18(%)اساليب النفي باالدوات في القران الكريم)$(

 138 18(%)اساليب النفي في القران الكريم)$(

 139 18(%)اساليب النفي في اللغة العربية)$(

اساليب تعليم القران الكريم في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم والصحابة رضي اهللا )$(
 3599 357(%)عنهم

ي اهللا اساليب تعليم القران الكريم في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم وصحابته رض)$(
 1379 146(%)عنهم

 3 6(%)اساليب حذف المضاف في القران الكريم)$(

 3602 357(%)اساليب ووساال التعليم في القران الكريم)$(

 1042 114(%)اسباب اختالف المفسرين في تاويل النص القراني)$(

 1043 114(%)دراسة تاصيلية: اسباب الخطا في التفسير )$(

جمعا ـ : ردة في كتاب جامع البيان لالمام ابن جرير الطبري اسباب النزول الوا)$(
 2555 256(%)وتخريجا ودراسة

 140 18(%)اسباب النزول واثر معرفتها في فهم معاني القران الكريم)$(

 2556 256(%)اسباب النزول واثر معرفتها في فهم معاني القران الكريم)$(

 141 19(%)اسباب النزول واثرها في التفسير)$(

 2557 256(%)اسباب النزول واثرها في التفسير)$(

 2554 256(%)اسباب النزول)$(



دراسة : اسباب تكفير السياات وغفران الذنوب في القران الكريم )$(
 1383 146(%)موضوعية

اسباب ضعف طالب المرحلة المتوسطة في تالوة القران الكريم من وجهة نظر ـ )$(
 3603 357(%) ومعلميمشرفي التربية االسالمية

 2558 256(%)دراسة وتحليل: اسباب نزول القران)$(

 1384 147(%)دراسة وتحليل_ اسباب هالك االمم السالفة كما ورد في القران الكريم )$(

 1385 147(%)اسباب واشكال هالك المجتمعات في القران الكريم)$(

 2093 212(%)الطبري في تفسيرهاستدراكات ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز على )$(

 2094 212(%)استدراكات ابن كثير على ابن جرير في تفسيره)$(

استدراكات الشوكاني على العلماء والمفسرين في فتح القدير الجامع بين فني الرواية )$(
 2095 212(%)»والدراية

 5 6(%)اسرار االعجاز في النسق القراني)$(

ي االسماء الحسنى والصفات العلى في الفاصلة ـ اسرار التناسب والبيان ف)$(
 149 19(%)القرانية

اسرار التناسب والبيان في االسماء الحسنى والصفات العلى في الفاصلة )$(
 1389 147(%)القرانية

 150 19(%)اسرار التنوع في تشبيهات القران الكريم)$(

 4011 400(%) بالغي-اسرار تنوع تشبيهات القران الكريم اعجاز )$(

 151 20(%)اسرار تنوع تشبيهات القران الكريم)$(

 152 20(%)اسرار علم المعاني في سورة يوسف)$(

 1391 147(%)اسس االخالق في القران الكريم)$(

 1394 147(%)اسس التربية في القران الكريم والفكر الغربي المعاصر ـ دراسة مقارنة)$(

 3606 358(%)قران والسنةاسس التعليم ومناهجه في ضوء ال)$(

 1395 148(%)اسس الدعوة في ضوء سورة ابراهيم)$(

 1397 148(%)اسس المعاشرة في القران الكريم)$(

 1392 147(%)اسس بناء االمة من خالل سورة النساء)$(

 1393دراسة موضوعية في ضوء الكتاب (اسس بناء الحضارة في القران الكريم)$(



 147)(%)والسنة

 3096 309(%)هـ14وب االستثناء في اعراب القران وتفسيره حتى القرن اسل)$(

 154 20(%)اسلوب االستثناء في القران الكريم ، دراسة نحوية بالغية)$(

 155 20(%)اسلوب االستثناء في القران الكريم بين النحو والبالغة)$(

 3097 309(%)اسلوب االستثناء في القران الكريم بين النحو والبالغة)$(

 4020 400(%)اسلوب االستفهام فى القران )$(

 156 20(%)البي حيان االندلسي) البحر المحيط(اسلوب االستفهام في القران في تفسير )$(

 157 20(%)البي حيان التوحيدي) البحر المحيط(اسلوب االستفهام في القران في تفسير )$(

 158 20(%)ين والبقرة وال عمراناسلوب االستفهام ودالالته من خالل الزهراو)$(

 160 20(%)دراسة تاريخية تحليلية وصفية: اسلوب االلتفات في القران الكريم )$(

 7 6(%)اسلوب االلتفات في القران الكريم)$(

 161 20(%)اسلوب االمر في القران الكريم)$(

 162 21(%)اسلوب االمر، ومعانيه في القران الكريم)$(

دراسة تحليلية ـ : ء في سور المفصل من سورة ق الى سورة الناس اسلوب االنشا)$(
 163 21(%)تطبيقية

 4021 400(%)اسلوب التشبيه و ظرائفه فى القران)$(

 164 21(%)اسلوب التعريف والتنكير في القران الكريم)$(

تحقيق ـ : اسلوب التفسير في تاويل القران عند االمام ابومنصور الماتريدي )$(
 2098 212(%)ةودراس

اسلوب التفضيل في اللغة العربية واستعماالته في القران الكريم والحديث النبوي )$(
 165 21(%)الشريف

 167 21(%)اسلوب التقديم والتاخير في القران الكريم على راي عبدالقاهر الجرجاني)$(

 166 21(%)اسلوب التقديم والتاخير في القران الكريم)$(

 168 21(%)ي في القران الكريماسلوب التمن)$(

 3100 309)(%)دراسة تحليلية بيانية( اسلوب التهكم في القران الكريم )$(

 169 21(%)اسلوب التهكم في القران الكريم)$(



 170 21(%)استعماالته في القران الكريم: اسلوب التوكيد في العربية )$(

 171 21(%)اسلوب التوكيد في القران الكريم)$(

 3101 309(%)دراسة تركيبية داللية:اسلوب الجملة التفسيرية في القران الكريم )$(

 8 6(%)اسلوب الحذف واثره في اعجاز القران الكريم وبيان معانيه)$(

 3102 309(%)اسلوب الحصر في القران الكريم عند النحويين والبالغيين)$(

 172 21(%)يةدراسة بالغية نقد: اسلوب الخبر في القران الكريم )$(

 173 22(%)اسلوب الدعاء في القران الكريم)$(

 1401 148)(%)دراسة اسلوبية(اسلوب الدعوة في القران الكريم )$(

 1400 148(%)اسلوب الدعوة في القران الكريم)$(

 2896 290(%)اسلوب الدعوة من خالل القصص الواردة في القران الكريم)$(

 1402 148(%)الكريماسلوب السخرية في القران )$(

 174 22(%)اسلوب السخرية في القران الكريم)$(

 175 22(%)اسلوب الشرط في سورة البقرة)$(

 176 22(%)اسلوب الشرط والقسم من خالل القران الكريم)$(

 177 22(%)في القران الكريم) او ( اسلوب العطف ب )$(

 179 22(%)انياسلوب القران الكريم بين الهداية واالعجاز البي)$(

 9 6(%)اسلوب القران بين الهداية واالعجاز)$(

 181 22(%)دراسة بالغية: اسلوب القسم في القران الكريم )$(

 180 22(%)اسلوب القسم في القران الكريم)$(

 2560 256(%)اسلوب القسم في القران الكريم)$(

 2561 256(%)دراسة احصااية: اسلوب القسم في القران الكريم)$(

 3103 309(%)دراسة احصااية: اسلوب القسم في القران الكريم)$(

 182 22(%)اسلوب القصر بانما في القران الكريم)$(

 183 22(%)اسلوب القصر في القران الكريم)$(

 185 23(%)اسلوب الكناية في القران الكريم)$(

 184 22(%)اسلوب الكناية في القران)$(



 186 23(%)دراسة فنية بالغية مقارنة: لقران الكريم اسلوب المقابلة في ا)$(

 4022 400(%)اسلوب النداء فى القران الكريم)$(

 187 23(%)اسلوب النداء في القران الكريم)$(

 188 23(%)اسلوب النهي في القران الكريم)$(

 1399 148(%)اسلوب بناء السورة القرانية)$(

 178 22(%)يم في ضوء علم المناسبةاسلوب عود الضمير في القران الكر)$(

 189 23(%)اسلوبية الحوار في القران الكريم)$(

 10 6(%)اسلوبية النظم البالغي في ضوء الدراسات اللغوية)$(

 3098 309(%)اسم االشارة في القران)$(

 3099 309(%)اسم التفضيل في القران الكريم)$(

 3104 310(%)راني من خالل سورة البقرةاسم الفاعل عند النحاه وفي االسلوب الق)$(

 3105 310(%)اسم الفاعل في القران الكريم)$(

 3106 310(%)اسم الفاعل في القران الكريم)$(

دراسة لغوية : اسم الفاعل وما يشبهه في القران الكريم وفي التوراة )$(
 3107 310(%)مقارنة

 3108 310(%)اسم المفعول في القران الكريم)$(

 3109 310(%)اسم المفعول في القران الكريم)$(

 3110 310)(%)دراسة صرفية داللية ( اسما الزمان والمكان في القران الكريم )$(

 190 23(%)اسماء االشارة في التعبير القراني)$(

 4010 398(%)اسماء السور القرانية جمع ودراسة وتحليل)$(

 2564 257)(%اسماء السور القرانية دالالت واشارات)$(

 2562 256(%)جمع ودراسة وتحليل: اسماء السور القرانية)$(

دراسة (اسماء اهللا الحسنى في القران الكريم ومعانيها ودالالتها واثارها)$(
 1404 148)(%)موضوعية

اسماء سور القران وعالقة االسم فيها بالمسمى مع تحقيق المسالة فيما قيل في ـ )$(
 2563 256(%)فضلها



 3113 310(%)دراسة وتحقيق) تحقيق سورتي الحمد والبقرة( هـ 55اسماعيل بن خلف )$(

 2897 290(%)اسماعيل واسحاق عليهما السالم بين القران الكريم والعهد القديم)$(

 191 23)(%)دراسة نقدية بالغية: (اشكاليات التاويل في القران الكريم)$(

 3114 311(%)لقران الكريم الى اللغة االنجليزيةاشكاليات داللية حول ترجمة مجازات ا)$(

 3115 311(%)اشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر)$(

 3609 358(%)»اصول االجتماع السياسي في القران الكريم ـ دراسة حول مفهوم االمة)$(

 1109 121(%)اصول االعتقاد في سورة يونس عليه السالم)$(

 1110 121(%)اصول االيمان في سورة االعراف)$(

 3610 358(%)اصول التربية والتعليم في القران الكريم والسنة النبوية)$(

 1044 114(%)اصول التفسير بين شيخ االسالم ابن تيمية وغيره من المفسرين)$(

 1045 114(%)اصول التفسير وقواعده في جامع البيان لالمام الطبري)$(

دراسة تحليلية ( الضالل ـ في القران الكريم والسنة النبوية ـ اصول)$(
 3611 358)(%)موضوعية

 1111 121(%)اصول العقيدة في ضوء سورة القصص)$(

 1112 121(%)اصول العقيدة في ضوء سورة النمل)$(

 1113 121)(%)ق(اصول العقيدة من خالل سورة )$(

ند ابن الفرس من خالل كتابه احكام ـ اصول الفقه ومنهج توظيفه في التفسير ع)$(
 3612 358(%)القران

 1409 149(%)اصول الفكر السياسي في القران المكي)$(

 1410 149(%)اصول المسيحية في القران الكريم)$(

دراسة داللية ووظيفية الدوات ـ : اصول المنهج المعرفي في القران الكريم )$(
 1411 149(%)المعرفة

في كتب اعراب القران الكريم حتى اخر القرن السادس اصول النحو )$(
 3118 311(%)الهجري

 3119 311(%)تحقيق ودراسة: اصول النحو في معاني القران للفراء)$(

 192 23(%)اصول النظرية التحويلية عند عبد القاهر الجرجاني)$(

 2101 212(%)اصول النقد عند المعتزلة)$(



 2565 257(%)سبعة وتطبيقاتها في الدرس اللساني الحديثاصول الهمز عند القراء ال)$(

 1046 114(%)اصول علم الكالم في القران الكريم)$(

 1047 114(%)اصول وقواعد التفسير عند المعتزلة)$(

 2102 213(%)اصول وقواعد التفسير عند المعتزلة)$(

 1412 149(%)اطوار خلق االنسان كما يصورها القران الكريم)$(

 28 8(%)اعجاز القران التاثيري)$(

 31 8(%)اعجاز القران الكريم في ضوء اللسان العربي المبين)$(

 27 8)(%)دراسة مقارنة(اعجاز القران بين القاضيين الباقالني وعبد الجبار )$(

اعجاز القران عند شيخ االسالم ابن تيمية مع المقارنة بكتاب اعجاز القران )$(
 29 8(%)للباقالني

 4034 401(%)اعجاز القران في ضوء اللسان العربي المبين)$(

 30 8(%)اعجاز القران في منهج القاضي عبد الجبار عرض مقارن)$(

 4026 400(%)اعجاز القران و ايجازه)$(

 32 8(%)اعجاز القران والكتب التي كتبت في هذا الموضوع)$(

 4023 400(%)اعجاز القران)$(

 4024 400(%)اعجاز القران)$(

 4025 400(%)اعجاز القران)$(

 25 8(%)اعجاز القران)$(

 26 8(%)اعجاز القران)$(

 34 9(%)النظرية والتطبيق: اعجاز النظم القراني في ايات التشريع )$(

 1413 149(%)اعداد االنسان لالخرة في القران الكريم)$(

 1114 121(%)اعداد الداعية من خالل سورة فصلت)$(

 3123 311(%)مصادره ومذاهب النحاة فيه: اب القران الكريم اعر)$(

 3124 311(%)دراسة مقارنة: اعراب القران بين النحاس ومكي وابن االنباري)$(

 3125 312(%)تحقيق ودراسة: اعراب القران البي جعفر النحاس)$(

 3126 312(%)سورة ال عمران، النساء، الماادة: اعراب القران السماعيل بن خلف )$(



 3127 312(%)سورتا الفاتحة والبقرة: اعراب القران السماعيل بن خلف )$(

 3128 312(%)اعراب القران ومساعي ابن خالويه في هذا المجال)$(

 3129 312(%)تحقيق ودراسة: اعراب القران ومعانيه للزجاجي)$(

 3130 312(%)اعراب ايات شذور الذهب البي القاسم بن محمد البجااي)$(

 1419 150(%)دراسة قرانية: افات اللسان في ضوء ايات القران الكريم )$(

 1420 150(%)افعال العباد في القران الكريم)$(

 3137 313(%)افعال القلوب في القران الكريم ـ دراسة عملية وتركيبية)$(

 3136 313(%)دراسة صرفية داللية: افعال القلوب في القران الكريم )$(

معانيها ـ : ال المقاربة والشروع عند النحاة واللغويين وفي القران الكريم افع)$(
 3139 313(%)وعلمها

اقاويل الثقات في تاويل االسماء والصفات وااليات المحكمات والمتشابهات ـ )$(
 3613 358(%)لمرعي المقدسي

 859 93(%)اقتضاء النهي الفساد واثره الفقهي)$(

 2898 290(%)وط في الكتاب المقدس و القران الكريماقوام عاد وثمود ول)$(

دراسة نحوية وداللية مع التطبيق على القران الكريم والقصااد : اال )$(
 3144 314(%)العشر

 1341 143(%)االباحة والمنع في القران الكريم، دراسة داللية في االلفاظ و االساليب)$(

 1342 143(%)االبتالء في القران الكريم)$(

 1343 143(%)االبتالء في القران الكريم)$(

 1345 143(%)االبتالء واثره في حياة المامنين كما جاء في القران الكريم)$(

 1344 143(%)االبتالء واثره في حياة المامنين)$(

 1347 143(%)االبعاد التربوية لمفهوم العقاب في القران الكريم)$(

 3029 303(%)االبعاد اللغوية والنحوية)$(

 3032 303(%)االبنية الصرفية في البحر المحيط)$(

 3037 303(%)االبنية ودالالتها في القران الكريم)$(

 101 15(%)انواعه واثاره في بيان القران الكريم: االتباع )$(



 3568 354(%)االتباع في الكتاب والسنة)$(

 2041 206(%)االتجاه االجتماعي في التفسير في العصر الحديث)$(

 2040 206(%)االتجاه االجتماعي في التفسير)$(

 2042 207(%)االتجاه الباطن واثره في التفسير)$(

 102 15(%)في تفسير االلوسي من خالل سورة البقرة) علم المعاني( االتجاه البياني )$(

 2043 207)(%)الجامع الحكام القران(االتجاه البياني في تفسير القرطبي )$(

 2045 207(%)تجاه العقدي في تفسير االمام االلوسياال)$(

 2046 207(%)االتجاه العقدي في تفسير المنار)$(

 2047 207(%)االتجاه العقلي في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا)$(

دراسة تاريخية ومنهجية في ضوء ـ : ادواره واصوله: االتجاه العلمي في التفسير)$(
 2048 207(%)علوم القران

 2049 207.(%)ـ العبادات» االتجاه الفقهي في تفسير المنار)$(

 837 91(%)االتجاه الفقهي للخازن من خالل تفسيره)$(

الشيخ محمد المكي ـ : االتجاه الموضوعي في تفسير القران الكريم بالمغرب)$(
 2050 207(%)الناصري نموذجا من خالل تفسيره التيسير في احاديث التفسير

 2059 208(%)االتجاهات التفسيرية في القرن السادس الهجري)$(

 2060 208(%)االتجاهات الحديثة في تفسير القران الكريم)$(

في تفسيره جامع البيان عن ـ ) هـ310ت (االتجاهات الصرفية والنحوية للطبري )$(
 2061 208(%)تاويل اي القران من خالل ارااه في القراءات واصول النحو

 2063 209(%)تجاهات النحوية والصرفية للطوسي في كتاب التبيان في تفسير القراناال)$(

تنقيح وتعليق ودراسة من النوع الحادي والثالثين : االتقان في علوم القران للسيوطي)$(
 456 48(%)الى النوع الخمسين

 2530 253(%)تعليق ودراسة: االتقان في علوم القران)$(

دراسة في كتاب االتقان في علوم القران لجالل الدين السيوطي : االتقان ومصادره )$(
 457 48(%)مع ـ اشارة خاصة الى البرهان في علوم القران لبدرالدين الزركشي

 1348 143(%)االثار االجتماعية واالقتصادية للربا)$(

 3872 383(%)االثار المنقوله عن عكرمة بن البربري)$(



ة السلف في توحيد االسماء والصفات في تفسير ابن جرير االثار الواردة عن اام)$(
 3873 383(%)جمعا ودراسة: الطبري 

االثار الواردة عن اامة السلف في معاني االيات المتعلقة بتوحيد االلوهية ـ في )$(
 1349 143(%)تفسير ابن جرير

 3570 354%)(االثار الوجدانية والسلوكية لاليمان باسماء اهللا الحسنى في القران)$(

 3046 304(%)االثر الداللي في معنى القران الكريم)$(

 3047 304(%)االثر الداللي لحذف االسم في القران الكريم)$(

 106 15(%)االثر القراني في الصور االدبية)$(

 3066 306(%)االثر القراني في الصورة االدبية)$(

ل القراءات القرانية االجتهاد في استنباط االحكام الشرعية من خال)$(
 1355 144(%)المتواترة

 109 16(%)االجمال والتبين في القران الكريم)$(

 3876 383(%)تخريجا ودراسة: االحاديث واالثار الواقعة في تفسير القرطبي)$(

 2535 254(%)االحتجاج بالقراءة الشاذة واثرها في اختالف الفقهاء)$(

 1357 144(%)االحتساب في القران الكريم)$(

االحتماالت النحوية في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات في القران ـ )$(
 3071 307(%)الكريم

 3590 356(%)االحتياط في القران الكريم)$(

 2536 254(%)االحرف السبعة في القراءات القرانية وعالقتها باللهجات)$(

 2537 254(%) منهااالحرف السبعة في القران الكريم ومنزلة القراءات)$(

 3591 356)(%)دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في ضوء الكتاب والسنة(االحسان )$(

 1358 144(%)دراسة موضوعية: االحسان في القران الكريم)$(

االحسان في القران والسنة وتطبيقاتها التربوية من خالل منهج التوحيد في ـ )$(
 3592 356(%)مدارس المرحلة

 840 91(%)ام الفقهية الخاصة بالقران الكريماالحك)$(

 842 91(%)االحكام الفقهية المبنية على عموم النكرة في سياق النفي في القران الكريم)$(

 841 91(%)االحكام الفقهية في سورة االنفال)$(



 3073 307(%)االحكام النحوية والقراءات القرانية)$(

 1359 144(%)ة الحجراتاالحكام واالداب القرانية في سور)$(

 1038 113(%)االختالف المذموم في التفسير اسبابه وطرق عالجه)$(

 2542 254(%)االختالف بين القراءات المتواترة في الضماار الظاهرة في القران الكريم)$(

االختالف بين القراءات المتواترة وتوجيهه في ضوء االصول السبعة من الربع )$(
 2543 255(%)الكريماالخير من القران 

 2541 254(%)االختالف بين القراءات)$(

 2545 255(%)االختيار في القراءات والرسم والضبط)$(

االخطاء الشااعة في تالوة طالب الصف الثالث االعدادي من وجهة نظر معلمي )$(
 3593 356(%)التربية االسالمية وموجهيها في سلطنة عمان

 1364 145(%)االخالق في القران)$(

 1365 145(%)االخوة االسالمية كما يصورها القران الكريم)$(

 1366 145(%)االخوة في القران الكريم)$(

 1100 120(%)االداب االجتماعية في سورة الحجرات)$(

 1367 145(%)االداب االجتماعية في سورة الحجرات)$(

 1368 145(%)االداب االجتماعية في سورة النور)$(

 1987 201(%)اب االجتماعية في سورة النوراالد)$(

 1101 120(%)االداب االجتماعية كما تصورها سورة النور)$(

 1369 145(%)االداب االجتماعية كما تصورها سورة النور)$(

 1102 120(%)االداب االسالمية كما تصورها سورة الحجرات)$(

 1370 145(%)االداب التربوية واالجتماعية في سورة االحزاب)$(

 3078 307(%)في القران الكريم، دراسة نحوية) ما(االداة )$(

 110 16(%)االدارة الموقفية في سياق القران الكريم)$(

 2550 255(%)االدب في تالوة القران الكريم)$(

 1371 145(%)صيغها، خصائصها، دالالتها: االدعية في القران الكريم )$(

 3081 307(%)ء والنحوييناالدغام الكبير بين القرا)$(



 2551 255(%)االدغام ومذاهب القراء فيه)$(

 2089 211(%)وتحقيق سورة الفاتحة من تفسيره: االدفوي مفسرا)$(

 1041 114(%)االدوات في كتب التفسير حتى منتصف القرن الثامن)$(

 1372 145(%)االديان المذكورة في القران الكريم)$(

 1373 146(%)الكريماالديان في القران )$(

 1374 146(%)االديان ما عدا االسالم في القران الكريم)$(

 1375 146(%)االذن واالستاذان في القران الكريم)$(

االراء االصولية لمحمد الطاهر بن عاشور واثرها في استنباطاته الفقهية من خالل )$(
 2092 212)(%)التحرير والتنوير سورة البقرة نموذجا(تفسير 

دراسة موضوعية في ضوء القران الكريم والسنة (االرض المباركة )$(
 1377 146)(%)المطهرة

 1376 146(%)االرض في ضوء القران الكريم)$(

 3086 308(%)االساس اللغوي في تفسير ابن عطية االندلسي)$(

 1381 146(%)االسالة واالجوبة في القران الكريم)$(

 1382 146(%)ران الكريماالسالة واالجوبة في الق)$(

 3597 357(%)االسالة واالجوبة في القران الكريم)$(

 118 17(%)االساليب االنشااية في الحديث النبوي الشريف في صحيح البخاري)$(

 119 17(%)مبانيها ومعانيها: االساليب االنشااية)$(

 120 17(%)االساليب البالغية في خواتم السور القرانية)$(

 1106 120(%)اليب الدعوية في سورة الكهفاالس)$(

 1380 146(%)االساليب القرانية في تقويم الغرااز االنسانية)$(

 1386 147(%)االستاذان في القران الكريم)$(

 3604 357(%)االستبداد السياسي في القران والسنة ـ االسباب والعالج)$(

 142 19(%)في القران الكريم) اال(االستثناء بـ )$(

 3089 308(%)االستثناء بـ اال في القران الكريم)$(

 3090 308(%)دراسة نحوية: االستثناء في القران الكريم )$(



 1387 147(%)االستخالف والتمكين في القران الكريم)$(

االستدالل بالقراءات القرانية في كتاب الخصائص البي الفتح عثمان بن جني )$(
 3091 308(%)الموصلي

 3092 308(%)ستدالل بالقران الكريماال)$(

 1048 114(%)االستدالل في القران الكريم)$(

 3093 309(%)االستشهاد بالقران والحديث في قواعد اللغة العربية)$(

 143 19(%)االستعارة في القران ـ مقاربة تداولية)$(

 144 19(%)االستعارة في القران الكريم)$(

 3094 309(%)فرعية الحرف الجر وداللتها في القران الكريماالستعماالت االصلية وال)$(

 145 19(%)االستغناء عن ذكر الفاعل دراسة في القران الكريم)$(

 1388 147(%)االستقامة على ضوء الكتاب والسنة)$(

 3095 309(%)االسجاع في شواهد اساس البالغة)$(

 2895 290(%)ير الكشاف والنسفياالسراايليات المتعلقة بموسى عليه السالم في تفس)$(

 1050 114(%)االسراايليات في التفسير)$(

 2096 212(%)االسراايليات في تفسير ابن عاشور)$(

 2097 212(%)االسراايليات في تفسير ابن كثير)$(

االسراايليات في تفسير االلوسي من الجزء االول الى الجزء العاشر من القران )$(
 2559 256(%)الكريم

 147 19(%)دراسة تطبيقية: االسرار البالغية للتقديم والتاخير في سورة البقرة )$(

 146 19(%)االسرار البالغية للتقديم والتاخير في سورة البقرة)$(

 148 19(%)االسرار التفسيرية لما ورد في االسماء الحسنى)$(

ته وخصائصه موضوعا: االسراف بين الخطاب القراني وراية الشاعر الجاهلي )$(
 153 20(%)الفنية

 1390 147(%)االسرة المثالية في ضوء القران والسنة)$(

 3605 358(%)االسس التربوية لبناء الفرد في القران الكريم)$(

 1396 148(%)االسس العسكرية في القران)$(



 1107 121(%)االسس العقدية والتشريعية واالخالقية كما تصورها سورة النجم)$(

 1398 148(%)السلوب االعالمي في القران الكريما)$(

 159 20(%)االسلوب االعالمي في القران الكريم)$(

 3607 358(%)االسلوب االعالمي في القران الكريم)$(

 6 6(%)االسلوب في االعجاز البالغي للقران الكريم)$(

 الى اخر من سورة النور: االسماء الحسنى ومناسبتها لاليات التي ختمت بها )$(
 1403 148(%)القران

االسماء الحسنى ومناسبتها لاليات التي ختمت بها في سورة البقرة وال عمران ـ )$(
 1108 121(%)والنساء

 3608 358(%)االسماء المبنية في السور المدنية)$(

 3111 310(%)االسماء المالزمة لالضافة الى الجمل في العشر االخير من القران الكريم)$(

االسماء المالزمة لالضافة الى غير الجمل لفظا او تقديرا بين القاعدة )$(
 3112 310(%)والتطبيق

االشارات االلهية الى المباحث االصولية لسليمان ابن عبدالقوي الطوفي )$(
دراسة وتحقيق للنصف االول من الكتاب من سورة ): هـ716ت (الصرصري 

 464 49(%)الفاتحة الى اول سورة هود عليه السالم

 1049 114(%)االشعرية االواخر بين التاويل والتفسير)$(

 1405 148(%)االصطفاء في القران الكريم)$(

 1406 149(%)االصطفاء في القران الكريم)$(

 2099 212(%)االصالح االجتماعي في تفسير المنار)$(

 2100 212(%)االصالح الفكري واالجتماعي في تفسير ابن عاشور)$(

 1407 149(%)االصالح واالفساد في القران الكريم)$(

 3116 311(%)دراسة في ضوء القراءات الشاذة: االصوات )$(

 3117 311(%)االصوات اللغوية في كتب معاني القران البي عبيدة واالخفش والفراء)$(

 1408 149(%)االصول السياسية وشاون الدولة االسالمية في القران)$(

 2566 257(%)في القراءات القرانيةاالضافات )$(

 3121 311)(%)دراسة تركيبية داللية(االضافة في القران الكريم )$(



 3120 311(%)دراسة نحوية قرانية: االضافة)$(

 193 23(%)دراسة بالغية: االطناب في القران الكريم )$(

 194 23(%)االعتراض في القران الكريم)$(

 3122 311(%)ريماالعتراض في القران الك)$(

 13 7(%)االعجاز البالغي في ايات الجهاد)$(

 12 7(%)االعجاز البالغي في وصف النار واحوال اهلها في القران الكريم)$(

 14 7(%)االعجاز البالغي للقران في تراث الرافعي)$(

 15 7)(%)دراسة موازنة(االعجاز البياني بين الباقالني وعبد اهللا دراز )$(

 16 7(%)جاز البياني في سورة البقرةاالع)$(

 17 7(%)االعجاز البياني لاليات الكونية في القران الكريم)$(

 18 7(%)االعجاز التاثيري في القران الكريم)$(

 19 7(%)االعجاز التشريعي في عالج مشكلة الفقر من منظور قراني)$(

يقية في ضوء النسق دراسة تاصيلية تطب( االعجاز العلمي في القران الكريم )$(
 21 7(%)التحليلي والموضوعي للقران

 20 7(%)االعجاز العلمي في القران الكريم)$(

 22 7(%)االعجاز الغيبي في القران الكريم)$(

 23 8(%)االعجاز الفني في القران الكريم)$(

 24 8(%)االعجاز القراني في تشريع الحدود)$(

 33 8(%)في القران الكريماالعجاز اللغوي لمشاهد القيامة )$(

 11 6(%)االعجاز بالصرفة بين المعارضة والتاييد)$(

 1414 149(%)االعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القران والسنة)$(

 1415 149(%)االعذار في القران الكريم)$(

 3131 312(%)دراسة نحوية قرانية: االعراب واثره في ضبط المعنى )$(

 1416 149(%) في القران الكريماالعراض)$(

 3132 312(%)االعالل واالبدال واالدغام في ضوء القراءات القرانية واللهجات العربية)$(

 2567 257(%)االعالم المبهمة في القران)$(



 1417 149(%)االعالم في القران الكريم)$(

 1418 150(%)االعالم في القران الكريم)$(

 3133 312(%)تحقيق ودراسة: قران لمكي بن ابي طالب االغفال في اعراب ال)$(

 3134 312(%)االفعال الجامدة في القران الكريم، دراسة لغوية ونحوية)$(

االفعال الطلبية في اللغتين العربية والعبرية كما جاءت في القران الكريم ـ )$(
 3135 313(%)دراسة لغوية: والتوراة 

 3138 313(%)الكريم ودورها في التركيب والداللةاالفعال المزيدة في القران )$(

الرتبة بينها وبين معموليها في القران ـ الكريم ) كان واخواتها(االفعال الناسخة )$(
 3140 313(%)والنحو

 3141 313(%)االفعال الناسخة في القران الكريم)$(

 3142 313(%)»االفعال الناقصة في القران الكريم كان واخواتها)$(

)$( االقتداء في معرفة الوقف واالبتداء لعبد اهللا بن محمد النّكزاوي) ـ ) هـ683ت
 2568 257(%)تحقيق ودراسة

 195 23(%)االقتران الثنااي بين اسماء اهللا الحسنى في القران الكريم)$(

 1421 150(%)االقتصاد االسالمي في ضوء القران الكريم)$(

 3143 313(%)دراسة تطبيقية على القران الكريم: لعربي االكتفاء واالشباع في النحو ا)$(

 2569 257(%)تحقيق ودراسة: االكليل في استنباط التنزيل للسيوطي )$(

 35 9(%)االلتفات في القران الكريم)$(

 196 24)(%)دراسة تحليلية بالغية: (االلتفات في النصف االول من القران)$(

 197 24(%)ن الكريمااللتفات في ضوء اساليب القرا)$(

 198 24(%)االلتفات وبالغته في القران الكريم)$(

 1115 121)(%)دراسة تاصيلية صرفية داللية(االلفاظ االجتماعية في سورة النساء )$(

 3145 314(%)االلفاظ االسالمية وتطور دالالتها الى نهاية القرن الثالث)$(

 3146 314(%)دراسة لغوي داللية: االلفاظ االقتصادية في القران الكريم )$(

 1422 150(%)دراسة لغوية داللية: االلفاظ االقتصادية في القران الكريم)$(

 1427 150(%)دراسة لغوية داللية: االلفاظ العسكرية في القران الكريم)$(



 3148 314(%)االلفاظ العقلية في القران الكريم ـ دراسة داللية)$(

 3149 314(%) العرف اللغوي والعرف الشرعيااللفاظ القرانية بين)$(

 3151 314(%)االلفاظ النفسية في القران الكريم ، دراسة داللية)$(

 3614 358(%)االلوهية في العهد القديم والقران الكريم)$(

 1431 151(%)االلوهية في القران الكريم وصفات الخالق)$(

 1430 151(%)االلوهية في القران الكريم)$(

 3615 358(%)االم في ضوء القران الكريم)$(

 2571 257(%)االمالة في القراءات المتواترة)$(

 2572 257(%)االمالة والفتح والتقليد بين القراءات السبع)$(

 2103 213(%)االمام ابن جرير الطبري ومنهجة في التفسير)$(

ع االمام ابن جرير الطبري ومنهجه في ايات الصفات من خالل جام)$(
 2104 213(%)البيان

 2105 213(%)االمام ابن كثير المفسر)$(

 2107 213(%)االمام ابن كثير ومنهجه في التفسير)$(

 2106 213(%)»االمام ابن كثير ومنهجه في تفسير القران العظيم)$(

االمام ابو بكر بن العربي ومنهجه في التفسير كما صورها كتاب احكام )$(
 2108 213(%)القران

 2109 213(%)االمام الباقر واثره في التفسير)$(

 2112 213(%)االمام الدهلوي منهجه في التفسير وارااه في مباحث من علوم القران)$(

االمام السخاوي وجهوده في علوم القران من خالل كتابه جمال القراء وكمال )$(
 2113 214(%)»االقراء

 2573 257(%)االمام السيوطي وجهوده في علوم القران)$(

 2115 214(%)االمام السيوطي وكتابه االتقان في علوم القران)$(

االمام الشاطبي ومنهجه في منظومة حرز االماني لكتاب التفسير في القراءات )$(
 2574 258(%)السبع

 2116 214(%)االمام الشوكاني مفسرا)$(

 2117 214(%)االمام الشوكاني وايراده للقراءات في تفسيره)$(



 2118 214(%)االمام الشوكاني ومنهجه في التفسير)$(

 2121 214(%)االمام العز بن عبد السالم ومنهجه في التفسير)$(

 2122 214(%)االمام القاسمي ومنهجه في التفسير)$(

 2123 214(%)االمام القشيري ومنهجه في التفسير لطااف االشارات)$(

 2124 215(%)فسير احكام القراناالمام الكيا لهراسي ومنهجه في ت)$(

 2128 215(%)االمام النسفي وجهوده في الدراسات القرانية والكالمية)$(

 2129 215(%)االمام النووي وجهوده في التفسير)$(

 2110 213(%)االمام بديع الزمان النورسي وارااه في التفسير)$(

: فسير وعلوم القران الكريمهـ ومروياته في الت93ت (االمام جابر بن زيد االزدي )$(
 3877 384(%)جمع ، توثيق، ودراسة

 2111 213(%)االمام جالل الدين السيوطي وجهوده في التفسير وعلوم القران)$(

االمام سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل ومنهجه في حاشيته على )$(
 2114 214(%)الجاللين

ي الدعوة من خالل اثره في التفسير االمام عبد الحميد بن باديس ومنهجه ف)$(
 2119 214(%)والحديث

 2120 214(%)مفسرا» االمام عبد الرزاق الصنعاني)$(

االمام قتادة بن دعامة السدوسي اقواله ومروياته في التفسير من اول سورة االسراء )$(
: الى نهاية سورة فاطر من خالل كتب التفسير بالماثور المطبوعة وكتب السنة الستة

 3878 384(%)جمع ودراسة وتخريج

اقواله ومروياته في التفسير من خالل كتب : االمام قتادة بن دعامة السدوسي)$(
: التفسير بالماثور المطبوعة وكتب السنة الستة من اول سورة يس الى نهاية المصحف

 3879 384(%)جمعا ودراسة

 2125 215(%)تفسيره المظهرياالمام محمد ثناءاهللا العثماني المجددي ومنهجه في )$(

 2126 215(%)االمام محمد عبده ومنهجه في التفسير)$(

االمام محمد عثمان الميرغني مفسرا دراسة تحليلية في شان الطريقة الختمية ونهجه )$(
 2127 215(%)»في التفسير

 1432 151(%)االمامة في القران والسنة واجتهاد الفقهاء)$(



 1433 151(%) الكريماالمانة في القران)$(

 1434 151(%)دراسة موضوعية: االمانة في القران الكريم)$(

 3618 359(%)االمة االسالمية في االيات القرانية)$(

 1443 152(%)االمة المسلمة في القران ـ دراسة لمعنى االمة وبعدها السياسي)$(

 1444 152(%)االمة المسلمة في القران الكريم)$(

 2585 259(%)القرانية القياسية المضروبة للركن االول من اركان االيمان باهللاالمثال )$(

 1435 151(%)االمثال القرانية المتعلقة بالعقيدة االسالمية دراسة موضوعية)$(

 2586 259(%)االمثال القرانية واثرها في الدعوة الى اهللا)$(

 2579 258(%)االمثال في القران الكريم واثرها في الدعوة)$(

 2575 258(%)االمثال في القران الكريم)$(

 2576 258(%)االمثال في القران الكريم)$(

 2577 258(%)االمثال في القران الكريم)$(

 2578 258(%)االمثال في القران الكريم)$(

 2580 258)(%)االلوهية نموذجا دراسة مقارنة( االمثال في القران والتوراة )$(

 861 93(%)صوليين، اثره الفقهياالمر عند اال)$(

 202 24(%)االمر في القران الكريم)$(

 862 93(%)االمر وداللته على االحكام من خالل سورة البقرة)$(

 1437 151(%)االمن االجتماعي من منظور القران الكريم)$(

 1440 152(%)االمن في القران الكريم)$(

 1438 151(%)يا وفكريا واجتماعيااالمن في رحاب القران سياسيا واقتصاد)$(

 1439 151(%)االمن في ضوء الكتاب والسنة)$(

 3617 359(%)االمن واهميته على ضوء القران الكريم)$(

 1442 152(%)االمومة في القران الكريم والسنة النبوية)$(

 1441 152(%)االمومة في القران الكريم)$(

باللغتين االنجليزية والفرنسية في القرن ـ االنتاج الفكري حول القران الكريم )$(
 4006 398(%)دراسة: العشرين 



من اوله الى نهاية باب ـ الكالم : االنتصار لصحة نقل القران البي بكر الباقالني )$(
 466 49(%)دراسة وتحقيقا: في المعوذتين 

قصان االنتصار لصحة نقل القران والرد على ملة العناد من نحله بزيادة او ن)$(
 467 49(%)للقاضي ابي بكر الباقالني

 36 9(%)االنتصار للقران لالمام الباقالني، دراسة وتحقيق)$(

 2130 215(%)دوافعه ومجاالته واثاره: االنحراف الفكري في التفسير المعاصر )$(

 1446 152(%)االنحرافات الخلقية وطرق معالجتها في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1447 152(%) القران والعلم والفلسفةاالنسان بين)$(

 3619 359(%)االنسان بين المادية والروحية في القران الكريم)$(

 3621 359(%)دراسة موضوعية: االنسان في القران الكريم وجودا وغاية )$(

 1448 152(%)االنسان في القران)$(

 3620 359(%)االنسان في القران)$(

 1449 152(%)ان الكريم بداية ونهايةاالنسان كما يصوره القر)$(

 3622 359(%)االنسان كما يصوره القران الكريم بداية ونهاية)$(

االنسان واالنتاج في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة وفي النظريات االدارية )$(
 1450 152(%)دراسة تحليلية: المعاصرة

 1451 153(%)االنسان والشيطان في القران)$(

 1452 153(%)االنسان وجوده وخالفته في االرض في ضوء القران الكريم)$(

 1453 153(%)االنسان وعمارة االرض في القران)$(

 205 24(%)االنشاء غير الطلبي في القران الكريم)$(

 1455 153(%)االنفاق في القران الكريم)$(

 1456 153(%)االنفاق في القران الكريم)$(

 2589 259(%)ند علماء القراءات ـ جمعا ودراسةاالنفرادات ع)$(

االنماط النحوية للجمل الفعلية الماكدة بالقصر بالنفي واالستثناء في القراة الكريم )$(
 207 24)(%)دراسة نحوية بالغية واحصااية(

 2899 290(%)االهداف التربوية في القصص القراني)$(

 2900 290(%)االهداف التربوية في القصص القراني)$(



 1117 121(%)االهداف الجهادية في سورتي االنفال والتوبة)$(

 1461 153(%)االوامر والنواهي بين القران والسنة)$(

 1467 154)(%)8ـ 7(االوامر والنواهي في القران الجزء )$(

 1468 154)(%)10ـ9(االوامر والنواهي في القران الجزء )$(

 في 20 ـ 19دراسة موضوعية للجزء (الكريم االوامر والنواهي في القران )$(
 1463 154)(%)القران الكريم

 1464 154)(%)2 ـ 1(االوامر والنواهي في القران الكريم في الجزاين )$(

 1466 154)(%)18 ـ 17(االوامر والنواهي في القران الكريم في الجزاين )$(

 1469 154)(%)28ـ  27(االوامر والنواهي في القران الكريم في الجزاين )$(

 1465 154)(%)22 ـ 21(االوامر والنواهي في القران الكريم في الجزاين)$(

 1462 154(%)االوامر والنواهي في القران الكريم)$(

 3158 315(%)االوجه االعرابية في مشكل اعراب القران)$(

 3159 315(%)االوجه االعرابية وعالقتها بالمعنى في القراءات السبع)$(

 1485 156(%)االيات الدالة على اهللا تعالى وفق منهج القران ومذهب السلف)$(

 3626 360(%)االيات الدالة على اهللا تعالى وفق نهج القران ومذهب السلف)$(

 1500 157(%)دراسة موضوعية: االيات القرانية المتعلقة بالمامنين)$(

 1499 157)(%)ص(االيات القرانية المتعلقة بشخصية الرسول )$(

دراسة : االيات القرانية الواردة في المستهزاين باالسالم ودعاته)$(
 3629 360(%)موضوعية

 1501 157(%)دراسة موضوعية: االيات القرانية الواردة في نصر المامنين واسبابه)$(

 1502 157(%)االيات الكونية في القران الكريم منهج من مناهج الدعوة االسالمية)$(

 1503 157(%)يات الكونية في القران واثرها في تقويم االنساناال)$(

عرض ـ : االيات المدعى نسخها باية السيف مع بيان ما تقتضيه هذه االية )$(
 2593 259(%)وتحليل

 1511 158(%)دراسة موضوعية: االيات الواردة في هالك االمم)$(

 3630 360%)(االيات واالحاديث الواردة في شان ابي بكر الصديق)$(



 3880 384(%)االيات واالحاديث واالثار الواردة في اهل الفترة ومن في حكمهم)$(

دراسة وصفية وظيفية ـ السور المدنية ( االية القرانية بين االعجاز اللغوي والعلمي)$(
 38 9)(%)نموذجا

 209 25(%)دراسة بالغية: االيجاز في القران الكريم )$(

 208 25(%)ن الكريمااليجاز في القرا)$(

من اول سورة الفاتحة ) هـ535ت (االيضاح في التفسير البي القاسم االصفهاني )$(
 470 49(%)ـ دراسة وتحقيق)  لوحة124(الى نهاية سورة الماادة 

من اول سورة الفاتحة الى نهاية ـ : االيضاح في التفسير البي القاسم االصفهاني )$(
 926 100(%)حقيق ودراسةت):  لوحة124(سورة الماادة 

 471 49(%)االيضاح في القراءات، دراسة وتحقيق)$(

االيضاح لما ينبهم عن الورى في قراءة عالم ام القرى تاليف ابي زيد عبد الرحمن )$(
 472 49)(%)هـ1082ت (ابن القاضي 

 3163 315(%)السور المكية: االيقاع في القران الكريم )$(

 37 9(%)السور المكية: الكريم االيقاع في القران )$(

 1513 158(%)االيمان باالخرة في القران الكريم والكتاب والمقدس)$(

 39 9(%)الباقالني وكتابه اعجاز القران)$(

 40 9(%)الباقالني وكتابه اعجاز القران)$(

 211 25(%)البحث البالغي في تفسير الكشاف)$(

 2131 215(%)سيالبحث البالغي في مجمع البيان للطبر)$(

 2132 215(%)البحث الداللي عند محمد رشيد رضا في تفسير المنار للقران الكريم)$(

 3631 360(%)البحث الداللي في تفسير الميزان)$(

 3165 315(%)البحث الداللي في كتب معاني القران البي عبيدة واالخفش والفراء)$(

 3166 316(%)ي القرانفي معان) هـ207(البحث الصوتي عند الفراء )$(

 3167 316(%)البحث الصوتي عند مكي بن ابي طالب)$(

 3169 316(%)البحث اللغوي بين المجاز والتاويل عند علماء الغقيدة)$(

 3168 316(%)البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي)$(

 2133لفخر الدين الرازي واثره في تفسيره » المحصول: البحث اللغوي في)$(



 215(%)الفقهي

 870 94(%)لفخر الدين الرازي واثره في تفسيره الفقهي» المحصول: البحث اللغوي في)$(

 3170 316(%)البحث اللغوي والنحوي في تفسير البيان)$(

 3171 316)(%)هـ468ت (البحث النحوي عند االمام الواحدي )$(

من سورة ) 179(ية الجزء الثاني من اال: البحر المحيط في التفسير البي حيان)$(
 473 50(%)البقرة الى اخر السورة ـ تحقيق ودراسة

البحر المحيط لبدرالدين ابي عبداهللا محمد بن عبداهللا الزركشي الشافعي ـ المتوفى )$(
دراسة وتحقيق مباحث التكليف وبعض مباحث القران ـ :  هـ794سنة 

 927 101(%)الكريم

اسة مباحث الحقيقة والمجاز وادوات ـ تحقيق ودر: البحر المحيط للزركشي )$(
 474 50(%)المعاني ومباحث االمر والنهي من القران الكريم

تحقيق وتقديم ودراسة ـ الربع : البحر المديد في تفسير القران المجيد البن عجيبة )$(
 475 50(%)االول من الكتاب

راسة الربع ـ الثاني تحقيق ود: البحر المديد في تفسير القران المجيد البن عجيبة )$(
 476 50(%)من الكتاب

البحوث االعجازية وانعكاساتها في الدراسات البالغية والنقدية حتى نهاية القرن )$(
 42 9(%)الرابع الهجري

 3172 316(%)البدل في الجملة العربية مع دراسة تطبيقية على القران الكريم)$(

 478 50(%)ترة البن قاسم النشارالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتوا)$(

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعمر بن القاسم المعروف بالنّشار )$(
 2596 260(%)هـ  دراسة وتحقيق907المتوفي سنة 

 477 50(%)البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة)$(

 215 25(%)انواعه ووظاافه: البديع في القران)$(

 1514 158(%)البر في القران الكريم والسنة)$(

 1515 158(%)البر والصلة في القران)$(

 3632 360(%)البراهين في القران الكريم)$(

 2598 260(%)البرهان في ترتيب سور القران)$(

 2136 216(%)البرهان في تفسير القران البي الفتح الناصر بن الحسين الديلمي)$(



وم القران البي الحسن علي بن ابراهيم الحوفي المصري المتوفى البرهان في عل)$(
 737 هـ، دراسة وتحقيق القسم الثاني من المجلد االول نسخة 430سنة 

 2599 260(%)تفسير

البرهان في علوم القران البي الحسن علي بن ابراهيم الحوفي المصري النحوي )$(
 737 من المجلد االول من النسخة دراسة وتحقيق القسم االول:  هـ430المتوفى سنة 

 481 50(%)تفسير

دراسة : البرهان في علوم القران للحوفي القسم االول من الجزء السادس )$(
 482 51(%)وتحقيق

البرهان في علوم القران للشيخ ابي الحسن علي بن ابراهيم بن سعيد الحوفي ـ )$(
 483 51(%)دراسة وتحقيق الجزء الثامن:  هـ 430المتوفى سنة 

 480 50(%)البرهان في علوم القران)$(

 484 51(%)تحقيق ودراسة: البرهان في متشابه القران للكرماني)$(

 2600 260(%)البرهان في متشابه القران لما فيه من الحجة والبيان للكرماني)$(

 2137 216(%)البروسوي ومنهجه في تفسير روح البيان)$(

 1516 158(%)ران الكريمالبشارة والنذارة في الق)$(

 3633 360(%)البشرى في القران الكريم دراسة موضوعية)$(

 1517 158(%)البشرى في القران الكريم)$(

 1518 159(%)البطانة في القران الكريم)$(

 2601 260(%)البعد العقدي في االمثال القرانية)$(

 2138 216(%)البغوي الفراء وتفسيره للقران الكريم)$(

 2139 216(%)دراسة وتحقيق: البغوي وابن كثير ومنهجهما في التفسير )$(

 2140 216(%)البغوي ومنهجه في التفسير)$(

 2141 216(%)البقاعي ومنهجه في التفسير)$(

 226 26)(%)هـ660البالغة القرانية عند العز بن عبد السالم )$(

 2143 216(%)البالغة القرانية في امالي المرتضى)$(

 227 26(%)البالغة القرانية في امالي المرتضى)$(

 228 26(%)البالغة القرانية في سور جزء تبارك)$(



 229 26(%)دراسة وتقويما: البالغة القرانية في مالك التاويل البن الزبير الغرناطي )$(

 230 27(%)البالغة القرانية في وصف الظواهر الجوية)$(

 233 27(%)البالغة عند المعتزلة)$(

 234 27(%)البالغة في اسلوب الدعوة القرانية)$(

 2144 216(%)البالغة في التفسير القراني االندلسي في القرنين السابع والثامن)$(

 235 27(%)البالغة في معاني القران للفراء)$(

 486 51(%)تحقيق ودراسة: البالغة واعجاز القران الكريم للرماني)$(

 236 27(%)الكريمالبالغة والقران )$(

 2903 290(%)البناء الفني في القصص القرانية)$(

 3175 316(%)البناء في النحو العربي وحصر المبنيات في جزء عم من القران الكريم)$(

 2145 217(%)البنى االسلوبية عند المفسرين المحدثين في تسير السور القصار)$(

 240 27)(%البيان القراني عند الرماني والخطابي)$(

 3177 317(%)البيان النحوي وتطبيقه في قسم من القران الكريم)$(

 2603 260(%)البيان في عد اي القران البي عمرو الداني ـ دراسة وتحقيق)$(

 3178 317)(%)العشر االول( البيان في غريب اعراب القران )$(

 1520 159%)(البيت النبوي في القران الكريم ودورة في تقويم االخالق)$(

 3635 360(%)البيت النبوي في القران، ودوره في تقويم االخالق)$(

 2146 217(%)البيضاوي ومنهجه في التفسير)$(

 2147 217(%)البيضاوي ومنهجه في التفسير)$(

 2604 260(%)التاثير اللفظي للوقف في القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة)$(

المحاورة والدعاء في القران الكريم وفي الدراسات ـ الذرااعية التادب اللغوي في )$(
 3181 317(%)الحديثة

 241 27(%)التاكيد في القران الكريم)$(

 2149 217(%)التاويل الباطني للقران الكريم)$(

 2150 217(%)التاويل الباطني والمنهج وتطبيقاته في مجال العقيدة)$(

 3182 317(%)لةالتاويل الداللي عند المعتز)$(



 3183 317(%)التاويل النحوي في القران الكريم)$(

 3184 317(%)التاويل النحوي في معاني القران)$(

 3185 317(%)التاويل النحوي للقراءات الشاذة عند ابي حيان في البحر المحيط)$(

دراسة اصولية فكرية : التاويل بين ضوابط االصوليين وقراءات المعاصرين)$(
 2151 217(%)رةمعاص

التاويل عند ابن قتيبه في كتابيه تاويل مشكل القران الكريم وتاويل مختلف )$(
 2152 217(%)الحديث

 1052 115(%)التاويل عند الغزالي منهجا وتطبيقا)$(

 1054 115(%)اسهام في حل مشاكل تاويل القران الكريم: التاويل واالستصحاب )$(

 2607 261(%)ان الكريم واثارها وابرز صورهاالتاويالت المنحرفة للقر)$(

 3186 317(%)االبدال نموذجا: التبدالت الصوتية بين اللغوي وعلم القراءات )$(

 3187 317(%)دراسة وتقويم: التبيان في اعراب القران للعكبري )$(

 488 51(%)تحقيق ودراسة: التبيان في اقسام القران لالمام ابن القيم )$(

 489 51(%)ن في تفسير القران لعلي بن خلف الغزي ـ تحقيق ودراسةالتبيا)$(

 490 51(%)تحقيق ودراسة: التبيان في تفسير غريب القران )$(

التبيان في شرح مورد الظمان البي محمد عبد اهللا بن عمر الصنهاجي من اول )$(
 2608 261(%)الكتاب الى نهاية مباحث الحذف ـ تحقيق ودراسة

من اول ـ : يان في شرح مورد الظمان البي محمد عبداهللا بن عمر الصنهاجي التب)$(
 491 51(%)تحقيق ودراسة: الكتاب الى نهاية مباحث الحذف

التتمة في قراءات الثالث االامة لشرف الدين صدقة بن سالمة بن حسين )$(
 2609 261(%)ـ دراسة وتحقيق) هـ825ت (المسحرااي 

لثالث االامة لشرف الدين صدقه بن سالمه بن حسين التتمة في قراءات ا)$(
 2610 261(%)ـ تحقيق ودراسة) هـ825ت (المسحرااي 

 493 52(%)التتمة في قراءات الثالثة االامة لشرف الدين المسحرااي)$(

التتمة في قراءات الثالثة االامة لشرف الدين صدقة بن سالمة بن حسين ـ )$(
 2611 261(%)ة وتحقيقدراس) : هـ825ت (المسحرااي 

التثنية بين النحويين والصرفيين مع دراسة تطبيقية على ما ورد منها في القران ـ )$(
 3188 318(%)الكريم



التجريد لبغية المريد في القراءات السبع البي القاسم عبد الرحمن بن عتيق )$(
 494 52)(%)هـ516ت( المعروف بابن الفحام الصقلي 

 495 52(%)المزيد في القراءات السبع البن الفحامالتجريد لبغية )$(

ـ تحقيق ) هـ516ت( التجريد لبغية المزيد في القراءات السبع لبن الفحام )$(
 2612 261(%)ودراسة

 496 52(%)التحبير في علم التفسير للسيوطي)$(

تقديم )  هـ 444 ـ 371( البي عمر الداني » التحديد لحقيقة االتقان والتجويد)$(
 2615 262(%)وتحقيق

 498 52(%)التحصيل لفوااد كتاب التسهيل الجامع لعلوم التنزيل)$(

 497 52(%)التحصيل لفوااد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل)$(

: سورة الماادة واالنعام : التحصيل لفوااد كتاب التفصيل الحمد بن عمار المهدوي)$(
 929 101(%)دراسة وتحقيق

سورتي ـ : لما في التفصيل الجامع لعلوم التنزيل البي العباس المهدوي التحصيل )$(
 499 52(%)الفاتحة والبقرة

دراسة (التحفة القلبية في حل االلفاظ اللغوية القرانية لموسى بن محمد العمري )$(
 500 52)(%)وتحقيق

 في التحقيق العلمي اليات علوم االرض في القران الكريم دراسة علمية عقدية)$(
 46 10(%)االعجاز العلمي

 2154 217(%)التحليل االسلوبي في تفسير القران من خالل كتاب الكشاف للزمخشري)$(

 3193 318(%)التحوالت التركيبية وعالقتها باالعراب في القران الكريم)$(

 242 28)(%)مصادره وصوره(التخييل عند عبد القاهر الجرجاني )$(

 3638 361(%)ي القران الكريمالتدرج في التكليف ف)$(

 539 57(%) هـ399التذكرة في القراءات الثمان البن غلبون المتوفى عام )$(

التذكرة في القراءات الثمان، لطاهر بن عبدالمنعم بن غلبون الحلبي ثم المصري ـ )$(
 540 57(%)دراسة وتحقيق: هـ 399

م بن غلبون الحلبي ثم المصري لطاهر بن عبد المنع» التذكرة في القراءات الثمان)$(
 2628 263(%)ـ دراسة وتحقيق) 399(

 279 31(%)التذكير واثره البالغي في السياق القراني)$(



 1055 115(%)التراث االسراايلي في العهد القديم وموقف القران الكريم منه)$(

 3194 318(%)الترادف اللغوي في القران الكريم)$(

 244 28(%)لكريمالترادف في القران ا)$(

 3195 318(%)الترادف واالشتراك والتضاد في القران الكريم)$(

 3196 318(%)التراكم الداللي في النص القراني)$(

 245 28)(%)دراسة نحوية وصفية(التراكيب اللغوية في سورة يس )$(

التربية االجتماعية في القران الكريم ودورها في مكافحة الجريمة )$(
 1522 159%)(واالنحراف

 2629 263(%)نماذج مقارنة: التربية االخالقية في االيات المكية والمدنية )$(

 2907 291(%)التربية االخالقية في القصة القرانية)$(

 1128 123(%)التربية االسرية المتضمنة في سورة النساء)$(

 3641 361(%)التربية البياية في القران الكريم)$(

 1524 159(%)عية في القران الكريمالتربية الجما)$(

 3642 361(%)التربية الجمالية في القران والسنة والفكر االنساني)$(

 1129 123(%)التربية الجهادية في االسالم من خالل سورة االنفال)$(

 1130 123(%)التربية الخلقية المتضمنة في سورة النور)$(

 3643 361(%)التربية الشخصية في القران)$(

 3644 361(%)التربية العقلية في القران الكريم)$(

 1526 159(%)التربية العقلية والجسمية لالطفال في القران الكريم والسنة النبوية)$(

 3646 361(%)اصولها وطرقها واثارها: التربية القرانية )$(

 1527 159(%)التربية القيادية في العهد النبوي واساليبها)$(

 1530 160(%)وقااية في االسالمالتربية ال)$(

 3645 361(%)التربية في القران الكريم، مجاالتها، اساسها، اساليبها)$(

 3649 362(%)التربية والتعليم في القران الكريم والسنة النبوية)$(

 1532 160(%)الترغيب والترهيب في القران الكريم دراسة موضوعية)$(

 1531 160(%)اسلوب للدعوةالترغيب والترهيب في القران ك)$(



 1131 123(%)الترغيب والترهيب في سورتي البقرة وال عمران)$(

 1534 160(%)الترف في القران الكريم واثره في الفكر والسلوك)$(

 1533 160(%)الترف واثره في افساد المجتمعات واالمم في ضوء القران الكريم)$(

 3198 318(%)دراسة نحوية بالغية : التركيب االستثنااي في القران الكريم)$(

 3199 319(%)التركيب الظرفي في القران)$(

 3200 319(%)التركيب اللغوي االصطالحي في صحيح البخاري ـ دراسة داللية)$(

 3201 319(%)التركيب النحوي في االيات المدنيه في القران الكريم)$(

 3650 362(%)، مجاالته، تاثيرهانواعه: الترهيب في الدعوة في القران والسنة )$(

التزكية في القران الكريم وعند علماء الفكرالتربوي االسالمي ودورها في تعديل )$(
 1535 160(%)السلوك

 1536 160(%)التسبيح في القران الكريم)$(

 3651 362(%)التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المناهج الخاطاة فيه)$(

 3202 319(%)من خالل تفسير مدارك التنزيل وحقااق التاويلالتسعين النحوية )$(

تحقيق ودراسة وتخريج االحاديث ـ : التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي الكلبي)$(
 546 58(%)واالثار من القسم االول من اول الكتاب الى اخر سورة النور

 246 28(%)التشبيه التمثيلي في القران الكريم)$(

 247 28(%)علمي الكالم والبالغةالتشبيه بين )$(

 248 28(%)دراسة تطبيقية في القران الكريم: التشبيه صوره والفاظه)$(

 249 28(%)التشبيه في الشعر الجاهلي والقران الكريم)$(

هـ 16دراسة في اقوال المفسرين في القرن (التشبيه في القران الكريم )$(
 47 10)(%)تحليلية

 250 28(%)االربعة الهجرية واثر القرانالتشبيه في القرون )$(

 251 28(%)دراسة تحليلية: التشبيهات القرانية عند ابن ناقيا البغدادي )$(

 252 28(%)التشبيهات القرانية والبياة العربية)$(

 253 29(%)التشبيهات القرانية ومدى تاثيرها في النفوس)$(

 1537 160(%)التشريع المالي في القران الكريم)$(



 874 95(%)التشريع المالي في القران الكريم)$(

 48 10(%)التشريعات االجتماعية في سورة النور)$(

 1538 160(%)التشريعات االجتماعية في سورة النور)$(

 875 95(%)التشريعات االجتماعية في سورة النور)$(

 876 95(%)التشريعات االجتماعية في ضوء سورة النور)$(

 254 29(%)ظاهرة اسلوبية: التكراري في السور المدنيةالتشكيل )$(

 255 29(%)التشويق والتعزير واساليبها في القران)$(

التصور االسالمي للعالقات االنسانية في االدارة من خالل القران الكريم والسنة )$(
 3652 362(%)النبوية الشريفة في ضوء الفكر االداري الحديث

دراسة مقارنة في المذاهب (ة العبودية في القران الكريم التصور العقدي لقضي)$(
 3653 362)(%)االربعة

 49 10)(%)دراسة ادبية فنية( التصوير الفني في سورة طه )$(

 1133 123(%)التصوير الفني في سورة مريم)$(

 258 29(%)التضمين بين حروف الجر في القران الكريم)$(

 3204 319(%)ران الكريمالتضمين بين حروف الجر في الق)$(

 259 29(%)دراسة تطبيقية: التضمين في القران الكريم)$(

التطبيقات البالغية على النص القراني الى حدود نهاية القرن الخامس )$(
 260 29(%)الهجري

دراسة داللية : التطور الداللي اللفاظ القران الكريم وصلته باالعجاز )$(
 3206 319(%)مقارنة

رات الكمية والكيفية لمدارس تحفيظ القران الكريم في المناطق ـ التعليمية، التطو)$(
 2632 263(%)مكة المكرمة، جدة، الطااف

 261 29(%)التعابير القرانية والبياة العربية في مشاهد القيامة)$(

 50 10(%)التعبير القراني والداللة النفسية)$(

 2633 264(%)مالتعبير اللغوي في امثال القران الكري)$(

 3208 319(%)التعبير اللغوي في امثال القران الكريم)$(

 3209البيان في غريب (التعدد االعرابي في االسماء المعربة ودالالته من خالل كتاب )$(



 319(%)البي) اعراب القران

 3212 320(%)التعدد الوظيفي للصيغة الصرفية في القران الكريم)$(

فيما ابهم في القران من غريب االسماء واالعالم التعريف واالعالم )$(
 2634 264(%)للسهيلي

 3654 362(%)التعزيز والتشويق واساليبهما في القران الكريم)$(

 3213 320(%)التعليق في النحو العربي مع دراسة تطبيقية في القران الكريم)$(

 3214 320(%)دراسة وتفسيرا: التعليل في القران الكريم )$(

 262 29(%)التغليب في القران الكريم)$(

 2639 264(%)التغني بالقران وعالقته باالنغام)$(

 1543 161(%)التفاضل في القران الكريم)$(

 263 29(%)التفتازاني وجهوده البالغية)$(

التفسح في منثور اللغة ومنظومها واعراب القران الشاهد بذلك لها للخراز ، عبد )$(
 3216 320(%)تحقيق ودراسة) هـ288(سفيان اهللا بن محمد بن 

 2167 219(%)التفسير االدبي المعاصر للقران الكريم)$(

 2169 219(%)التفسير االشاري اهميته وضوابطه)$(

دراسة (»التفسير االشاري عند االمام القشيري من خالل كتابة لطااف االشارت)$(
 2170 219)(%)موضوعية

مام المهايمي من خالل كتابه تبصير الرحمن وتيسير التفسير االشاري عند اال)$(
 2171 219(%)»المنان

 2172 219(%)التفسير االشاري في تفسير االمام االلوسي)$(

 2173 219(%)التفسير االشاري للقران الكريم عند اهل السنة)$(

 2168 219(%)التفسير االشاري)$(

 2174 219(%)دراسة وتقويما: التفسير االشاري)$(

 1547 161(%)التفسير التاريخي بين التصورات الوضعية والتصور االسالمي)$(

 2190 221(%)التفسير العلمي في مفاتيح الغيب في ضوء النظريات الحديثة)$(

 2192 221(%)التفسير العلمي للقران الكريم)$(

 2193 221(%)التفسير العلمي للقران الكريم)$(



 2191 221%)(التفسير العلمي للقران)$(

 882 95(%)التفسير الفقهي بين الكية الهراسي وابن العربي)$(

 2195 221(%)التفسير الفقهي عند ابن عطية)$(

 2196 221(%)التفسير الفقهي عند القرطبي)$(

 2197 221(%)التفسير الفقهي في العصر الحديث)$(

 598 63(%)التفسير القراني عند المهايمي ـ دراسة وتحليل)$(

 2205 222(%)التفسير القراني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا)$(

 2207 222(%)التفسير الكبير للفخر الرازي لغويا ونحويا)$(

 3218 320(%)الرازي لغويا ونحويا/ التفسير الكبير)$(

 2209 222(%)التفسير الماثور عن عمر بن الخطاب)$(

 2208 222(%)الشنقيطي من خالل كتابه اضواء البيانالتفسير الماثور عند االمام محمد )$(

 987 107(%)التفسير المنسوب الى ابن عربي)$(

 1550 161)(%)نشاته وانواعه، رواده ومناهجه(التفسير الموضوعي )$(

 1551 162(%)دراسة تاريخية نقدية: التفسير الموضوعي )$(

 1552 162(%)الكريمالتفسير الموضوعي اليات اليوم االخر في القران )$(

 1553 162(%)التفسير الموضوعي لسورة سبا)$(

مفهومه ، تطوره ، منهجه ، نموذج : التفسير الموضوعي للقران الكريم )$(
 1555 162(%)منه

 2215 223(%)التفسير الموضوعي للقران الكريم)$(

 2216 223)(%)النصف االول من القران( التفسير النبوي في القران الكريم )$(

 3919 388(%)النصف االول من القران الكريم: التفسير النبوي في القران الكريم )$(

 3920 388(%)من اول سورة مريم الى اخر القران: التفسير النبوي في القران الكريم )$(

 996 108(%)من اول سورة البقرة الى نهاية سورة االنعام: التفسير الواضح للدينوري )$(

دراسة من اول سورة البقرة الى نهاية سورة : ر الواضح للدينوريالتفسي)$(
 604 64(%)االنعام

 605 64(%)سورتي الفاتحة والبقرة: التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط للواحدي )$(



من اول سورة االنعام الى اخر : التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط للواحدي )$(
 607 64(%)ـ سورة يونس

من اول سورة الروم الى اخر ـ : التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط للواحدي )$(
 609 64(%)سورة الطور

من اول سورة مريم الى اخر ـ : التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط للواحدي )$(
 610 64(%)سورة العنكبوت

ود الى اخر ـ من اول سورة ه: التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط للواحدي )$(
 612 65(%)سورة الكهف

تحقيق ودراسة الربع : التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط للواحدي)$(
 606 64(%)االول

من اول سورة النجم الى اخر ـ : التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط للواحدي)$(
 611 65(%)سورة الناس

 2177 219(%)التفسير بالراي في القرن الثاني الهجري)$(

 2178 220(%)التفسير بالراي ما له وما عليه)$(

 1056 115(%)التفسير بالراي ماله وما عليه)$(

 1057 115(%)التفسير بين الراي واالثر)$(

 2179 220(%)التفسير بين الراي واالثر)$(

 2194 221(%)التفسير عند اهل السنة والشيعة االمامية)$(

 1066 116(%)ل الهجريالتفسير في القرن االو)$(

 2198 221(%)عرضا ودراسة: التفسير في بالد الشام في القرن الرابع عشر )$(

 1067 116(%)مصادره ومزاياه: التفسير في عهد الصحابة )$(

 2199 221(%)مصادره ومزاياه: التفسير في عهد الصحابة)$(

 1070 116(%)التفسير والمفسرون بالمغرب االقصى)$(

 2218 223...(%)تفاسير االثنى عشرية: سير والمفسرون عند الشيعة التف)$(

 2219 223(%)التفسير والمفسرون في اللغات االردية والبنجابية والكشميرية)$(

 1069 116(%)التفسير والمفسرون)$(

 2217دراسة : التفسير وعلوم القران في مالفات االمام ابي حامد الغزالي )$(



 223(%)وتحليل

 1557 162(%)ضوابطه ـ مجاالته ـ عوااقه: التفكر في الكتاب والسنة )$(

 2220 223(%)التفكير اللغوي عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور)$(

 3219 320(%)التقابل الداللي في القران الكريم)$(

 3220 321(%)دراسة نحوية: التقديم بين اجزاء الجملة في القران الكريم )$(

التاخير عند اللغويين العرب قدامى ومحدثين مع تطبيق على سور القران التقديم و)$(
 264 30(%)الكريم

 265 30)(%)الزهراوين انموذجا(التقديم والتاخير في االسلوب القراني من خالل سوره )$(

التقديم والتاخير في الجملة االسمية البسيطة غير المنسوخة في القران )$(
 266 30(%)الكريم

 3221 321(%)قديم والتاخير في القران الكريم ، دراسة لغوية وصفية وتحليليةالت)$(

 267 30(%)التقديم والتاخير في القران الكريم)$(

 268 30(%)التقديم والتاخير في القران الكريم)$(

التقريب والبيان في شواذ القران لعبد الرحمن بن عبد الحميد الصفراوي المتوفي )$(
 2643 264(%)ن اول الكتاب الى نهاية سورة النمل ـ تحقيق ودراسةهـ م636سنة 

التقعيد النحوي وعالقته بالقراءات السبع من خالل اهم كتب اعراب القران ـ )$(
 3222 321(%)وكتب التفسير

 1559 162(%)دراسة موضوعية: التقوى في القران الكريم )$(

 1558 162(%)التقوى في القران الكريم)$(

 3223 321(%)التقييد بالتوابع في القران الكريم)$(

 1561 162(%)التكافل االجتماعي في االسالم)$(

 1562 163(%)التكافل االجتماعي والقران الكريم)$(

 271 30(%)دراسة لغوية اسلوبية: التكرار اللفظي في لغة الحوار القراني)$(

 1563 163)(%)رنةتحليل ومقا(التكرار الموضوعي في القران الكريم)$(

 51 10(%)التكرار الموضوعي في القران تحليل ومقارنة)$(

 52 10(%)التكرار في القران الكريم اغراضه والحكمة منه)$(

 269 30(%)التكرار في القران الكريم واسراره)$(



 53 10(%)التكرار في القران الكريم)$(

 270 30(%)»دراسة بالغية: التكرار في القران الكريم)$(

التكميل واالتمام لكتاب التعريف واالعالم فيما ابهم في القران من االسماء ـ )$(
 2645 265(%)واالعالم البن عسكر

التلخيص في القراءات الثمان البي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري ت )$(
 2646 265(%)دراسة وتحقيق) هـ478(

 273 30%)(التلوين االسلوبي في القران الكريم)$(

 274 30(%)التمثيل عند عبد القاهر الجرجاني)$(

 1564 163(%)التمكين لالمة االسالمية في ضوء القران الكريم)$(

 3224 321(%)التمييز في القران الكريم بين تحليل القدماء والدرس اللغوي)$(

قديم التمييز لما اودعه الزمخشري من االعتزال في تفسيره للكتاب العزيز ـ ت)$(
 1004 109(%)وتحقيق

 275 30(%)دراسة في النظم المعنوي والصوتي: التناسب البياني في القران )$(

 54 10(%)التناسب الفني في القصة القرانية)$(

 2908 291(%)التناسب الفني في القصة القرانية)$(

 2223 224(%)دراسة بالغية: التناسب القراني عند االمام البقاعي )$(

 276 31(%)دراسة بالغية: لتناسب القراني عند االمام البقاعيا)$(

» التناسب القراني واليات اشتغاله من خالل الخطاب التفسيري تفسير البحر المحيط)$(
 277 31(%)البي حيان

 2649 265)(%)دراسة اسلوبية موضوعية( التناسب في القران الكريم )$(

 55 10(%) القرانيالتناسب وااليقاع الصوتي في النظم)$(

 278 31(%)التناول البالغي في تفسير فتح القدير للشوكاني)$(

 5ت ج (التنبيه على خطا الغريبين للحافظ ابي الفضل محمد بن ناصر السالمي )$(
 3225 321)(%)هـ5

 3659 363(%)التنظيم في ضوء القران الكريم والسنة النبوية)$(

 3226 321(%)ريمالتنغيم اللغوي في القران الك)$(

 3228 321(%)التنوين ومقولة االسم في اللغة العربية ـ دراسة لبعض النماذج الصرفية)$(



 3229 321(%)التوابع في كتاب الكشاف للزمخشري)$(

 3230 321(%)التوابع في لغة القران)$(

 1566 163(%)التوازن الطبقي في القران الكريم)$(

ي لتالميذ المدارس المتوسطة العامة وتالميذ ـ التوافق الشخصي واالجتماع)$(
 3660 363(%)المدارس المتوسطة لتحفيظ القران االكريم بالمدينة المنورة

التوافق الشخصي واالجتماعي وعالقته بالقيم الدينية لدى طالبات المرحلة ـ )$(
لبنات المتوسطة من مدارس تحفيظ القران الكريم والمدارس التابعة لرااسة تعليم ـ ا

 3661 363(%)دراسة مقارنة: بمكة المكرمة 

دراسة : اصولها وخصائصها واثارها في ضوء القران الكريم : التوبة )$(
 1567 163(%)موضوعية

 1568 163(%)التوبة في القران الكريم)$(

 1569 163(%)التوبة في القران الكريم)$(

 1570 163(%)التوبة في ضوء القران الكريم)$(

 1571 163(%)لتوبة في ضوء الكتاب والسنةا)$(

 1005 109(%)التوجه الجميل السرار ايات من التنزيل البن طولون)$(

 282 31(%)التوجيه البالغي للقراءات في القران)$(

التوجيه الصوتي والصرفي للقراءات الشاذه في كتاب المحتسب البن جني )$(
(%)322 3231 

 3232 322(%) االقران في اعجاز القرانالتوجيه اللغوي في معترك)$(

 4016 400(%)التوجيه اللغوي في معترك االقران في اعجاز القران)$(

 3233 322(%)التوجيه اللغوي للقراءات التي تفرد بها ابو جعفر)$(

 3234 322(%)التوجيه النحوي للقراءات عند الفراء في كتابه معاني القران)$(

 1194 129(%)خالل سورة الزمر دراسة تحليليةالتوحيد واقسامه من )$(

 1195 129(%)التوحيد، النبوة، البعث كما تصورها سورة االنبياء)$(

من اول كتاب فضاال القران الى ـ : التوضيح بشرح الجامع الصحيح البن الملقن)$(
 3923 389(%)تحقيق ودرا سة: اخر كتاب النكاح

 283 31(%)لقران الكريمالتوظيف السياقي لحروف الجر في ا)$(



 3238 322(%)التوظيف السياقي لحروف الجر في القران الكريم)$(

 3239 322(%)التوكيد في القران الكريم)$(

من اول الكتاب الى نهاية تفسير ـ : التيسير في التفسير البي حفص عمر النسفي)$(
 625 66(%)تحقيق ودراسة: سورة البقرة

 626 66(%)السبع البي عمرو الداني ـ تحقيق ودراسةالتيسير في القراءات )$(

من اول سورة ـ : التيسير في علم التفسير لالمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي )$(
 628 66(%)الواقعة الى اخر سورة المرسالت

 627 66(%)التيسير في علم التفسير لالمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي)$(

 1071 116(%)عد علم التفسير لمحمد بن سليمان الكافيجيالتيسير في قوا)$(

 629 67(%)هـ879التيسير في قواعد علم التفسير لمحي الدين الدين الكافيجي )$(

 284 31(%)الثعالبي ناقدا)$(

 2225 224)(%)الكشف والبيان عن تفسير القران(الثعلبي ودراسة كتابه )$(

 286 32(%)ول القران وتفسيرهالجاحظ وارااه الواردة في كتبه ح)$(

الجامع النحوي حياته واراوة مع تحقيق كتاب الكشف في نكت المعاني واالعراب )$(
 632 67(%)وعلل القراءات المروية عن االامه السبعه

الكشف في نكت المعاني : حياته وارااه، ومع تحقيق كتابه: الجامع النحوي للباقولي )$(
 3240 322(%)مروية عن االامة السبعةواالعراب وعلل القراءات ال

 2655 266(%)الجامع في القراءات العشر البي معشر الطبري ـ تحقيق ودراسة)$(

 2656 266(%)ـ دراسة وتحقيق» الجامع في شرح الدرر اللوامع)$(

 633 67(%)دراسة وتحقيق وتخريج: الجامع الحكام القران للقرطبي )$(

افظ ابي بكر بن الحسين البيهقي الشعبة التاسعة عشر ـ الجامع لشعب االيمان للح)$(
 634 67(%)دراسة وتحقيق:» وهي باب في تعظيم القران الكريم

 287 32)(%)عليه السالم(الجانب البالغي واثره في تجلية قصة سيدنا موسى )$(

 288 32(%)لالمام الزركشي) البرهان في علوم القران(الجانب البياني في كتاب )$(

 1573 164(%)الجانب التربوي في سورة يوسف عليه السالم)$(

: »الجانب الفقهي عند الطبري من خالل تفسيره جامع البيان عن تاويل اي القران )$(
 2227 224(%)نماذج مقارنة من ايات االحكام



 56 11(%)الجانب الفني في قصص القران الكريم)$(

 2910 291)(%الجانب الفني في قصص القران الكريم)$(

 1575 164(%)دراسة تحليلية موضوعية: الجبال في القران الكريم )$(

 1574 164(%)الجبال في القران الكريم)$(

الجزء االول من كتاب فتح الجليل ببيان خفي انوار التنزيل لزكريا بن محمد )$(
 635 67(%)التحقيق من اول الكتاب الى اخر سورة النساء: االنصاري

 االول من كتاب فضاال القران للحافظ محمد بن عبد الواحد الغافقي االندلسي الجزء)$(
 636 67(%)هـ619المتوفى سنة 

الجزء الرابع من كتاب البرهان في علوم القران للشيخ ابي الحسن علي بن ابراهيم )$(
 2657 266(%)تحقيق: هـ1309بن سعيد الحوفي المتوفى سنة 

 1579 164(%)ن الكريمالجزاء الدنيوي في القرا)$(

 1580 164(%)ـدراسة موضوعية: الجزاء الدنيوي في القران الكريم)$(

 2228 224(%)الجصاص وتفسيره)$(

 884 96(%)الجصاص ومنهجه في التفسير في كتاب احكام القران)$(

 2230 224(%)الجصاص ومنهجه في تفسير احكام القران الكريم)$(

 2229 224:(%)»سير في كتاب احكام القرانالجصاص، ومنهجه في التف)$(

 3242 323(%)الجمل التي ال محل لها من االعراب في القران الكريم)$(

الجمل التي لها محل من االعراب في القران الكريم ـ دراسة نحوية )$(
 3244 323(%)داللية

 القرن الجمل التي لها محل من االعراب في كتب اعراب القران الكريم الى نهاية)$(
 3243 323(%)السادس للهجرة

دراسة ترغيبية (الجملة االخبارية في الجزء الثامن والعشرين من القران الكريم )$(
 289 32)(%)داللية

 3245 323(%)دراسة لغوية تحليلية: الجملة االستانافية في القران الكريم )$(

سة تطبيقية في سورة درا( الجملة الخبرية والجملة التطبيقية تركيبا وداللة )$(
 290 32)(%)مريم

دراسة نحوية ـ : الجملة الطلبية في كتب اعراب القران في القرن الرابع الهجري )$(
 291 32(%)داللية



 3246 323(%)الجملة الفعلية وداللتها في ايات االخرة)$(

 293 32(%)ومواضعها ودالالتها: الجملة المعترضة في القران )$(

 2911 291(%)اسلوب القصة القرانيةالجملة في )$(

 292 32(%)الجملة في اسلوب القصة القرانية)$(

 3250 323(%)الجموع واسماء الجموع في القران واللغات السامية)$(

 1583 165(%)دراسة في البناء اللغوي واالسلوب البالغي:الجنة في القران )$(

 294 32(%)الجنة في القران الكريم ، دراسة جمالية)$(

 1584 165(%)الجنة واهلها من خالل القران الكريم)$(

 3251 324(%)الجهاد بين النص القراني واالدب في عصر صدر االسالم)$(

 3664 363(%)الجهاد بين النص القراني والنص االدبي في عصر صدر االسالم)$(

 1585 165(%)الجهاد في القران الكريم)$(

 1586 165(%)مالجهاد في القران الكري)$(

 1587 165(%)الجهاد في القران الكريم)$(

 1199 129(%)الجهاد كما تعرضه سورة االنفال)$(

 1588 165(%)الجهاد كما تعرضه سورة االنفال)$(

الجهود التربوية لالتحاد العالمي للمدارس العربية االسالمية الدولية في ـ الدول )$(
 2666 267(%)غير الناطقة

 3255 324(%) اللغوية في كتاب البيان في غريب اعراب القرانالجهود)$(

 3258 324(%)الجهود النحوية في تفسير الطبري)$(

الجهود النحوية في كتاب البيان في غريب اعراب القران البي البركات االنباري )$(
 3259 324)(%) هـ577ت ( 

 1200 129(%)الجوانب االجتماعية في سورة النور)$(

 1201 129(%)جوانب االعتقادية في سورة االسراءال)$(

 3667 364(%)الجوانب االعتقادية في سورة االسراء)$(

دراسة ميدانية الثر القصص القراني على : الجوانب االعالمية للقصص القراني)$(
 1589 165(%)الجماهير



 297 33(%)الجوانب البالغية للجموع القرانية)$(

 2912 291(%)ي ايات القصاصالجوانب التربوية ف)$(

 2240 225(%)الجوانب الحضارية في تفسير المنار)$(

الجوانب الداللية للتحليل النحوي في كتب اعراب القران حتى نهاية القرن ـ الرابع )$(
 3260 324(%)الهجري

 3261 325(%)الجوانب الصوتية الوظيفية في توجيه القراءات الشاذة)$(

 1202 130(%) في وصايا لقمان البنهالجوانب الوعظية)$(

 2241 225(%)الحافظ ابن حجر العسقالني وجهوده في التفسير وعلوم القران)$(

 2242 225(%)الحافظ ابن كثير ومنهجه في التفسير)$(

 1591 165(%)الحاكمية في القران الكريم)$(

 3263 325(%)دراسة صرفية نحوية: الحال في القران الكريم )$(

 3262 325(%)الحال في القران الكريم)$(

 1592 165)(%)دراسة موضوعية(الحب والبغض في القران الكريم )$(

 1593 165(%)الحجاب وعمل المراة في ضوء القران الكريم)$(

 3671 364(%)الحجج العقلية الولي العزم من الرسل في القران الكريم)$(

 2243 226(%)الحداثة والنص القراني)$(

 885 96(%)الحدود والدماء في القران والسنة وتطبيقاتها المعاصرة)$(

 302 33(%)الحذف عند البالغيين في ضوء اساليب القران الكريم)$(

دراسة استقرااية على الجمل : الحذف والذكر في المتشابه اللفظي في القران الكريم)$(
 303 33(%)والمفردات

 300 33(%)لكريمدراسة لغوية في القران ا: الحذف)$(

 3267 325(%)الحروف العاملة في القران الكريم بين النحويين والبالغيين)$(

 59 11(%)الحروف الهجااية في فواتح السور ودالالتها)$(

 1599 166(%)دراسة موضوعية: الحرية في القران الكريم )$(

 3674 364(%)الحرية والمساولية في القران الكريم)$(

 3675 364(%)لعين واثرهما على الفرد والمجتمع في ضوء القران والسنةالحسد وا)$(



 3272 326(%)الحسن البصري والظواهر في قراءته حقي اسماعيل محمود الفارس)$(

الحسن البصري وتفسيره ـ جمع ودراسة وتحقيق ـ الى نهاية سورة )$(
 641 68(%)النحل

 1006 109(%)ى نهاية سورة النورمن اول القران ال: الحسن البصري وتفسيره )$(

مقوماتها، اهدافها، عوامل نموها ـ : الحضارة االنسانية في القران الكريم )$(
 3676 364(%)وانحطاطها

 1602 166(%)الحقااق المشتركة بين رسل اهللا في القران الكريم)$(

 3274 326(%)الحقوق التعليمية للمراة في االسالم من واقع القران والسنة)$(

 1605 166(%)الحقوق المشتركة بين الوالدين واالوالد في القران الكريم)$(

 1607 167(%)»الحقيقة القرانية في اصل النوع البشري)$(

 3275 326(%)الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة وعالقتها باالحكام الشرعية)$(

 886 96)(%الحقيقة والمجاز واثرهما في استنباط االحكام الشرعية)$(

الحكم التكليفي والتطبيق عليه من سورتي البقرة والنساء في المعامالت ـ المالية )$(
 1609 167(%)والوصايا والمواريث

 3685 365(%)الحكم والتحاكم في ضوء الكتاب العزيز)$(

الحكمة والموعظة الحسنة واثرهما في الدعوة الى اهللا في ضوء الكتاب )$(
 3686 365(%)والسنة

 2670 267(%)الحكيم الترمذي وكتاب االمثال من الكتاب والسنة)$(

دراسة لغوية ( الحمل على المعنى واثره الداللي في القران الكريم )$(
 3276 326)(%)ونحوية

 1612 167(%)خصائصه التركيبية وصوره البيانية: الحوار في القران الكريم )$(

 1613 167(%)بيةدراسة اد: الحوار في القران الكريم )$(

 3687 365(%)معالمه واهدافه: الحوار في القران الكريم )$(

 1615 167(%)الحوار في القران الكريم)$(

 2246 226(%)الحوار في القران الكريم)$(

 2915 292(%)الحوار في القران الكريم)$(

 1614 167(%)الحوار في اليوم االخر في القران الكريم)$(



 1616 167(%)نسانية في القران الكريمالحواس اال)$(

 1618 168(%)الحياة الدنيا في القران الكريم)$(

 1620 168(%)دراسة موضوعية: الحياة في القران الكريم )$(

 1619 168(%)الحياه الدنيا في القران الكريم)$(

 3925 389)(%)جمع ودراسة وتعليق( الحيوان في مرويات التفسير )$(

 2247 226(%)منهجه في التفسيرالخازن و)$(

 2248 226(%)الخازن ومنهجه في التفسير)$(

 307 34(%)الخبر في القران الكريم)$(

 309 34(%)الخصائص البالغية في سورة يوسف عليه السالم)$(

 62 11(%)الخصائص البالغية للتشبيهات الواردة في القران)$(

 2916 292(%) في القران الكريمالخصائص الفنية لقصة موسى عليه السالم)$(

 3280 326(%)الخصائص اللغوية اليات الدعاء والمناجاة في القران الكريم)$(

 3281 326(%)الخصائص اللغوية اليات المعامالت في القران الكريم)$(

 3282 326(%)الخصائص النحوية في القران الكريم)$(

 تعليم اللغة العربية لغير الخطاب التربوي في القران الكريم توظيف في)$(
 3691 366(%)العرب

 1624 168(%)الخطاب الدعوي في السور المكية)$(

 1625 168(%)دراسة موضوعية: الخطاب الدعوي لالنبياء والدعاة في القران الكريم)$(

 3283 327(%)الخطاب القراني ـ دراسة اسلوبية)$(

 2672 267(%)الخطاب القراني وانواعه ودالالته)$(

 314 34(%)الخطاب في القران الكريم وتعدد وجوه الخطابات)$(

 1627 168(%)الخطياة واسبابها واثارها في ضوء القران الكريم)$(

 2250 226(%)الخطيب الشربيني ومنهجه في التفسير)$(

 3285 327(%)الخالف النحوي بين الفراء وسيبويه من خالل معاني القران)$(

 3284 327(%) في كتاب اعراب القران البي جعفر النحاسالخالف النحوي)$(

 3286الخالف النحوي في كتاب مشكل اعراب القران البي محمد بن طالب القيسي )$(



 327)(%)هـ437(ت

 1628 169(%)الخالف حول ايات الصفات واثره في نشاة الكالم والفرق الكالمية)$(

 1629 169(%)الخالف واالختالف من منظور قراني)$(

 1630 169)(%)ظاهرة النشوز نموذجا( الخالفات الزوجية وعالجها في القران الكريم )$(

 3287 327(%)الخالفات النحوية في االسماء المرفوعة من خالل شرح ابن عقيل لاللفية)$(

 2251 226(%)الخالفات النحوية في تفسير الطبري واثارها في المعنى)$(

دعوته وهجرته ورد شبهة ـ : السالم في الكتاب والسنة الخليل ابراهيم عليه )$(
 2917 292(%)المستشرقين

 1632 169(%)الخمر في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1633 169(%)الخمر والميسر في القران الكريم واضرارهما في الفرد والمجتمع)$(

 1635 169(%)الخوف والرجاء في القران الكريم)$(

 1636 169(%)لكتاب والسنةالخوف والرجاء في ا)$(

 1637 169(%)الخوف والطمانينة في القران الكريم)$(

 1638 169)(%)دراسة موضوعية تحليلية(الخيرية في القران الكريم )$(

الدخيل في تفسير ابي السعود العمادي المسمى ارشاد العقل السليم الى مزايا ـ )$(
 2252 226(%)خر سورة التوبةتحقيق ودراسة من اوله الى ا: القران الكريم 

 2253 227(%)الدخيل في تفسير البغوي من سورة الفاتحة الى اخر سورة الكهف)$(

 2254 227(%)الدخيل في تفسير الخازن من الفاتحة الى التوبة)$(

من ـ : الدخيل في تفسير القران الكريم المسمى بالسراج المنير للخطيب الشربيني )$(
 2258 227(%)هود علي السالماوله الى اخر سورة 

الدخيل في تفسير القران الكريم المسمى بالسراج المنير للخطيب الشربيني، من اول )$(
 2259 227(%)عرض ودراسة: سورة يوسف الى اخر القران

الدخيل في تفسير القرطبي المسمى الجامع الحكام القران والمبين لما تضمنه من ـ )$(
ق ودراسة من اول الكتاب الى اخر تفسير سورة تحقي: السنة واي الفرقان

 1008 109(%)الكهف

 2260 227(%)الدخيل في تفسير النسفي)$(

 2255الدخيل في تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ـ )$(



بني كُلُّ الطَّعامِ كان حال ِل{في سورة ال عمران، من قوله تعالى : لالمام الشوكاني 
 227(%)الى نهاية السورة} اسراايَل

الدخيل في تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ـ )$(
 2256 227(%) من سورة البقرة الى نهاية السورة142من االية : لالمام الشوكاني 

دراية من علم التفسير ـ الدخيل في تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية وال)$(
 2257 227(%) من سورة البقرة141من اول فاتحة الكتاب الى االية : لالمام الشوكاني 

تحقيق ودراسة من اول القران الى ـ : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)$(
 642 68(%)نهاية الماادة

الواحد بن ابي ـ الدر النثير والعذب النمير في شرح التيسير، البي محمد عبد)$(
 643 68(%)دراسة وتحقيق: هـ 705السداد الباهلي االندلسي، ت 

الدر النّثير والعذب النّمير في شرح مشكالت وحّل مقفالت اشتمل عليها كتاب )$(
هـ  تحقيق 705عبد الواحد بن محمد المالقي ت / التيسير البي عمرو الداني، تاليف

 644 68(%)ودراسة

 63 11(%)دبية حول االعجاز القراني قديما وحديثاالدراسات اال)$(

 2261 227(%)الدراسات االدبية السلوب القران الكريم في العصر الحديث)$(

 3289 327(%)الدراسات االدبية السلوب القران الكريم في العصر الحديث)$(

 315 34(%)الدراسات االدبية السلوب القران الكريم في العصر الحديث)$(

 3290 327(%)الدراسات الصوتية عند علماء التجويد)$(

 3292 327(%)الدراسات الصوتية عند علماء التجويد)$(

 2676 268(%)الدراسات الصوتية لدى علماء التجويد)$(

 3291 327(%)الدراسات الصوتية لدى علماء التجويد)$(

 4007 398(%)الدراسات القرانية بالمغرب في القرن الرابع الهجري)$(

 3293 327)(%)تفسير الطاهر بن عاشور(الدراسات اللغوية في التحرير والتنوير )$(

 3295 328(%)الدراسات اللغوية والنحويه في زاد المسير البن الجوزي)$(

 3296 328(%)الدراسات اللغوية والنحويه في كتب الوقف واالبتداء)$(

مجال ـ : لمحيط البي حيان االندلسي الدراسات اللغوية وقيمتها في تفسير البحر ا)$(
 3294 328(%)االصوات

 3297مجال : الدراسات اللغوية وقيمتها في تفسير البحر المحيط البي حيان االندلسي )$(



 328(%)االصوات

 3298 328(%)الدراسات النحوية في الكشاف للزمخشري)$(

ن للحسن بن محمد الدراسات النحوية في تفسير غرااب القران ورغااب الفرقا)$(
 3300 328(%)النيسابوري

 3299 328(%)الدراسات النحوية واللغوية في تفسير االلوسي)$(

 3304 329(%)الدراسة الصوتية في كتاب االمالي البي علي القالي)$(

 2681 268(%)الدرر الحسان في فواصل القران)$(

 322 35(%)الدرس البالغي عند العلوي في الطراز)$(

 323 35(%)لدرس البالغي عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجريا)$(

 3313 329(%)الدرس الصوتي والنحوي عند ابي عمرو الداني)$(

 1642 170(%)دراسة منهجية تحليلية: الدرس العقدي في القران المدني )$(

 3314 329(%)الدرس اللغوي في تفسير السراج المنير للخطيب الشربيني)$(

 3315 330(%)الدرس اللغوي في كتاب معاني القران للفراء)$(

تحقيق : الدرس النحوي في كتاب مشكل اعراب القران لمكي القيسي )$(
 659 70(%)ودراسة

 1214 131(%)الدروس الدعوية في سورة الحجرات)$(

 1215 131(%)الدروس الدعوية في سورة الملك)$(

ت االلهية في القران الكريم قبل الرسالة ـ الدروس المستفادة من العقوبا)$(
 1643 170(%)المحمدية

 1646 170(%)الدعاء في القران الكريم)$(

 1647 170(%)الدعاء في القران الكريم)$(

 1645 170(%)الدعاء في القران)$(

 1648 170(%)الدعاء في ضوء الكتاب والسنة)$(

 3702 367(%)الدعاء في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1649 170(%)دراسة داللية: الدعاء في لغة القران الكريم )$(

 1650 171(%)الدعاة الى اهللا في القران الكريم ومناهجهم)$(



 3703 367(%)الدعوة الى اهللا بالمنهج الحسي في القران الكريم)$(

 1216 131(%)الدعوة الى اهللا بالمنهج العقلي من خالل سورة البقرة)$(

دراسة (لى اهللا على ضوء تفسير سورة نوح عليه السالم الدعوة ا)$(
 1217 131)(%)موضوعية

 1218 131(%)الدعوة الى اهللا في سورة ابراهيم الخليل)$(

 1219 131(%)الدعوة الى اهللا في سورة الروم)$(

 1651 171(%)الدعوة الى اهللا في سورة الزخرف)$(

 1220 131(%)الدعوة الى اهللا في سورة الشعراء)$(

 1221 131(%)الدعوة الى اهللا في سورة العنكبوت)$(

 1223 132(%)الدعوة الى اهللا في سورة النمل)$(

 1224 132(%)الدعوة الى اهللا في سورة النمل)$(

 1222 131(%)موضوعها واساليبها: الدعوة الى اهللا في سورة غافر )$(

 1225 132(%)الدعوة الى اهللا في سورة هود عليه السالم)$(

 1652 171(%)الدعوة الى اهللا في ضوء سورة الروم)$(

 3704 367(%)الدعوة الى النظر والتامل في االنفس واالفاق على ضوء القران الكريم)$(

 3705 367(%)الدعوة في القران الكريم)$(

 1653 171(%)الدعوة واساليبها في القران الكريم)$(

 1226 132(%)الفرقانالدعوة والداعية في ضوء سورة )$(

 2926 293(%)الدعوة والعقيدة في قصة موسى)$(

 1655 171(%)الدالالت التربوية المستنبطة من ايات العفو في القران الكريم)$(

 1656 171(%)الدالالت التربوية في امثال القران الكريم)$(

 1657 171(%)الدالالت التربوية لمفهوم االمن في القران والسنة النبوية)$(

 3324 330(%)»واالسرار» الداللة الشعرية عند عبد القاهر الجرجاني من خالل الدالال)$(

 3325 330(%)الداللة الصوتية في القران الكريم)$(

 3327 331(%)دراسة تطبيقية: الداللة اللغوية للحركة الجسمية في القران الكريم )$(

 327 35(%)نيةالداللة المعنوية لتواصل االيات القرا)$(



 3328 331(%)الدالله اللغويه للفعل الثالثي المزيد بحرف واحد في القران الكريم)$(

 3712 368(%)الدور المالي االجتماعي في ضوء القران الكريم)$(

 1663 172(%)الدولة االسالمية كما يصورها القران الكريم)$(

 1664 172(%)الذكر في القران الكريم ـ دراسة موضوعية)$(

 1665 172(%)دراسة موضوعية: الذكر في القران الكريم )$(

 2270 228)(%)هـ606ـ 544(الرازي النحوي من خالل تفسيره )$(

 3331 331(%)الرازي في كتابه الزينة)$(

 2269 228(%)الرازي مفسرا)$(

 2271 228(%)الراغب االصفهاني وجهوده في التفسير)$(

 3715 368(%)وء الكتاب والسنةالراى وحقيقتها في ض)$(

و اسرار » الراية البيانية عند عبد القاهر الجرجاني من خالل كتابي دالال االعجاز)$(
 328 35(%)»البالغة

 1666 172(%)الربا في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1667 172(%)الربوبية في ضوء القران والسنة)$(

ة وظيفية بين العربية والفرنسية ـ دراسة تفاعلي: الرتبة في القران الكريم )$(
 3332 331(%)واالنجليزية

 3716 368(%)الرجال في ضوء القران الكريم ـ حقوقهم وواجباتهم)$(

 1668 172(%)الرحمة في التوراة والقران)$(

 1669 172(%)الرحمة في القران الكريم)$(

 1670 172(%)دراسة موضوعية: الرحمة في القران الكريم)$(

 3717 368(%)الرخص الفقهية من القران والسنة النبوية)$(

 1671 172(%)الرزق في القران الكريم)$(

 1672 172(%)الرضا والغضب في الكتاب والسنة)$(

 3333 331(%)الرماني وجهوده البالغية)$(

الروايات االسراايلية في تفسير الطبري من اول الكهف الى اخر سورة الناس ـ )$(
 1075 117(%)سةجمعا ودرا



الروايات االسراايلية في تفسير الطبري من سورة الفاتحة الى اخر سورة االسراء )$(
 1076 117(%)ـ جمعا ودراسة

 3928 389(%)الروايات التفسيرية في فتح الباري ـ جمعا ودراسة)$(

 2275 229(%)الروايات المسندة عند ابن كثير من كتب التفاسير المفقودة)$(

 1675 173(%)دراسةموضوعية:وح في القران الكريم الر)$(

 3337 332(%)تحقيق ودراسة: الزجاج ومعاني القران واعرابه للزجاج )$(

 2692 269(%)الزركشي ومنهجه في علوم القران)$(

 3338 332(%)الزمان في القران الكريم)$(

 3339 332(%)الزمان والمكان في لغة القران)$(

 1011 110(%)جه في توظيف القراءات القرانيةالزمخشري ومنه)$(

 1677 173(%)الزمن في القران الكريم)$(

 897 97(%)الزواج في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1678 173(%)الزوجية في القران الكريم)$(

 3341 332(%)الزيادة في القران الكريم)$(

ن اول المقدمة الى ـ نهاية م: الزيادة واالحسان في علوم القران البن عقيلة المكي )$(
 2693 270(%)النوع الخامس

من اول النوع الرابع ـ : الزيادة واالحسان في علوم القران البن عقيلة المكي )$(
 2694 270(%)واالربعين بعد المااة

من اول النوع السادس ـ : الزيادة واالحسان في علوم القران البن عقيلة المكي )$(
 2695 270%)(واالربعين الى نهاية

من اول النوع الواحد ـ : الزيادة واالحسان في علوم القران البن عقيلة المكي )$(
 2696 270(%)والتسعين الى نهاية

من اول النوع العشرين بعد : الزيادة واالحسان في علوم القران البن عقيلة المكي)$(
 2697 270(%)ودراسةالمااة الى نهاية النوع الثالث واالربعين بعد المااة ـ تحقيق 

 664 70(%)119 الى نهاية النوع 91الزيادة واالحسان من بداية النوع )$(

ـ دراسة » الزيادة والحذف بين االخفش والفراء من خالل كتابيهما معاني القران)$(
 3342 332(%)نحوية وموازنة



 ـ دراسة »الزيادة والحذف بين االخفش والفراء من خالل كتابيهما معاني القران)$(
 329 36(%)نحوية وموازنة

 1679 173(%)دراسة موضوعية: الزينة في القران الكريم )$(

 1696 175(%)دراسة موضوعية: الساال والجواب في السور المكية من القران الكريم)$(

 1680 173(%)السجود على ضوء القران الكريم)$(

 1681 173(%)دراسة موضوعية: السجود في القران الكريم)$(

 1682 173(%)تفسير موضوعي: السلم في ايات القران الكريم )$(

 1232 132(%)الضابط واالثار: السلوك االنساني في سورة االسراء )$(

 3720 369(%)السلوك المشترك الذي اتبعه االنبياء في تربية اقوامهم في القران الكريم)$(

 1684 174(%)السماء في القران الكريم)$(

 1012 110(%)السمات البالغية في تفسير الطبري جامع البيان في تاويل اي القران)$(

 1685 174(%)السماوات واالرض في القران الكريم)$(

 2279 229(%)السمين الحلبي ومنهجه في كتابه الحفاظ في تفسير اشرف االلفاظ)$(

 1688 174(%)السنن االلهية في هالك االمم السابقة في القران الكريم)$(

السنن الحضارية لبناء االمم وانهيارها من خالل القران والسنة النبوية ـ )$(
 1690 174(%)الشريفة

 1692 174(%)السنن الكونية في الطبيعة والمجتمع في ضوء القران الكريم)$(

 1693 174(%)السنن الكونية في القران الكريم)$(

 من اول كتاب التفسير وفضاال القران :السنن لالمام سعيد بن منصور المروزي )$(
 3930 389(%)ـ الى نهاية سورة

 330 36(%)السور المدنية، دراسة بالغية اسلوبية)$(

 331 36(%)السور المكية، دراسة بالغية اسلوبية)$(

 3343 332(%)السياق القراني واثره في الترجيح الداللي)$(

 333 36)(%السياق واثره في تفسير القران الكريم)$(

 1697 175(%)السير والنظر في القران الكريم)$(

 3722 369)(%)المرحلة المكية ( السيرة النبوية في القران الكريم )$(



 2698 270(%)السيوطي وكتابه االتقان في علوم القران)$(

 3344 332(%)الشاهد الشعري في تفسير القران الكريم)$(

 3345 332(%)القران للفراءالشاهد الشعري في كتاب معاني )$(

 3346 332(%)الشاهد الشعري في مجاز القران البي عبيدة)$(

 3347 332(%)الشاهد القراني عند النحاه حتى نهاية القرن الرابع الهجري)$(

 3348 333(%)الشاهد القراني في تاليف ابن دريد ، دراسة لغويه وصوفية وصرتيه)$(

 2281 229(%)مع البيان عن تاويل اي القران للطبريالشاهد النحوي في تفسير جا)$(

 3349 333(%)دراسة تحليلية وصفية: الشاهد في القران الكريم )$(

الشخصية االنسانية كما صورها القران الكريم وانعكاس مثلها على صورة البطل )$(
 1698 175(%)في االدب العربي

 1700 175(%)الشخصية اليهودية في القران الكريم)$(

دراسة نصية نقدية تحليلية لشخوص (الشخصية في القصص القراني )$(
 2936 294)(%)مختارة

 3351 333(%)الشرط في القران الكريم)$(

 1702 175(%)الشرك والمشركون في القران الكريم)$(

 2283 229(%)الشريف المرتضى، ومنهجه في التفسير)$(

 2282 229(%)الشريف المرتضي مفسرا)$(

دراسة : الشك واليقين في ضوء القران الكريم واثرهما في الحياة )$(
 3723 369(%)موضوعية

 1703 175(%)الشكر في القران الكريم)$(

 1704 175(%)الشمس والقمر في القران الكريم)$(

الشنقيطي ومنهجه في التفسير في كتابه اضواء البيان في ايضاح القران )$(
 2285 230(%)بالقران

 2284 230(%)الشنقيطي ومنهجه في التفسير)$(

 2286 230(%)الشهاب الخفاجي ومنهجه في التفسير)$(

 1705 176)(%)دراسة موضوعية(الشهادة في القران الكريم)$(

 1706 176(%)الشهادة في ضوء القران الكريم)$(



 1707 176(%)الشهادة واجر الشهيد في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1708 176)(%)دراسة موضوعية تحليلية ( القران الشهداء في )$(

 2287 230(%)الشهرستاني في تفسير القران الكريم)$(

توثيق ـ : الشواهد الشعرية في كتاب دالال االعجاز للشيخ عبدالقاهر الجرجاني )$(
 3354 333(%)وتحليل ونقد

 3357 333(%)الشواهد القرانية في النحو عند ابن هشام االنصاري)$(

 3358 333(%)الشواهد القرانية في النحو عند المبرد)$(

 3359 334(%)الشواهد القرانية في شرح الرضي للكافية)$(

 3360 334(%)الشواهد القرانية في نحو المبرد)$(

جمعا : 301الشواهد النحوية من غير القران الكريم في تفسير الطبري )$(
 3361 334(%)ودراسة

 3362 334)(%)الشاهد القراني( العربي الشواهد في النحو)$(

 1709 176)(%)دراسة موضوعية(الشورى في القران الكريم)$(

 2288 230(%)الشوكاني في التفسير)$(

 3724 369(%)الشوكاني مارخا، دراسة في كتابه البدر الطالع)$(

 2289 230(%)الشيخ احمد المراغي، ومنهجه في التفسير)$(

حياته ومنهجه مع ـ : تفسيره رياض االزهار وكنز االسرار الشيخ الخروبي و)$(
 2290 230(%)تحقيق الجزء االول من هذا التفسير الجليل

حياته ومنهجه مع : » الشيخ الخروبي وتفسيره رياض االزهار وكنز االسرار)$(
 1013 110(%)تحقيق الجزء االول من هذا التفسير الجلبل

 2291 230(%)تفسير وعلوم القرانالشيخ السيوطي وجهوده في ال)$(

 2292 230(%)الشيخ الشنقيطي وتفسيره اضواء البيان)$(

 2293 230(%)هـ460 ـ 385الشيخ الطوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن )$(

 2294 230(%)الشيخ جمال الدين القاسمي، ومنهجه في التفسير)$(

 2295 231(%)الشيخ خالد النقشبندي ومنهجه في التصوف)$(

 2296 231(%)الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مفسرا)$(

 898الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وجهوده الفقهية واالصولية من خالل كتاب التحرير )$(



 97(%)»والتنوير في التفسير

 2297 231(%)الشيخ محمد الغزالي واثره في الدراسات القرانية)$(

ه في تفسير القران الكريم بالمقارنة الى تفسير الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ومذهب)$(
 2298 231(%)اهل السنة

 2299 231(%)الشيعة االثناعشر ومنهجهم في تفسير القران الكريم)$(

 1710 176(%)دراسة موضوعية: الصبر في القران الكريم )$(

 1711 176(%)الصبر في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1712 176(%)الصحابة في القران الكريم)$(

 3725 369(%)الصحة النفسية على ضوء القران الكريم)$(

 3931 389(%)الصحيح المسند من التفسير النبوي للقران الكريم)$(

 1714 176(%)الصداقة في القران الكريم)$(

 1715 176(%)دراسه موضوعية: الصدق في القران الكريم )$(

 1716 177)(%)سة موضوعيةدرا(الصراط المستقيم في القران الكريم )$(

من اول الكتاب الى نهاية : الصراط المستقيم في تبيان القران الكريم للكازروني)$(
 673 72(%)تحقيقا: تفسير سورة براءة

 1274 136(%)الصراع بين الحق والباطل في سورة الكهف)$(

 1717 177(%)الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة االعراف)$(

 1718 177(%)لصراع بين الحق والباطل كما يصوره القران الكريما)$(

 1719 177(%)الصفات التربوية للمراة المسلمة في القران الكريم)$(

 3363 334(%)دراسة في الصرف والتركيب: الصفة المشبهة في القران الكريم )$(

 3364 334(%)الصفة في القران الكريم)$(

 1722 177(%)دراسة موضوعية: ران الكريم الصلح واالصالح في الق)$(

في كتابه ) م1372هـ  774ت (الصناعة الحديثية عند الحافظ اسماعيل بن كثير )$(
 3932 390(%)»تفسير القران العظيم

 3365 334(%)الصوت اللغوي في القران)$(

 337 36(%)الصور البيانية في القران ومدى صلتها بالبياة العربية)$(



 336 36(%) البيانية في ايات الغيبالصور)$(

 341 37(%)الصورة البيانية في المثل القراني ، دراسة نقدية بالغية)$(

 343 37(%)الصورة الفنية في القران الكريم)$(

 344 37(%)الصورة الفنية في المثل القراني دراسة نقدية)$(

 342 37(%)الصورة الفنية في ايات النور في القران الكريم)$(

 68 12(%)الصورة الفنية في سورة الكهف)$(

 1276 136(%)الصورة الفنية في سورة الكهف)$(

 1724 177(%)الصورة النفسية في القران الكريم)$(

 3366 334(%)الصيغ الفعلية في السور المكية)$(

 348 37(%)الصيغ الفعلية في القران الكريم)$(

 1014 110(%) للقران الكريمالضحاك بن مزاحم الهاللي وتفسيره)$(

 3367 334(%)الضماار في القران الكريم)$(

 351 37(%)دراسة بالغية تطبيقية: الضمير المنفصل في النظم القراني )$(

 2702 271(%)الضوابط الجلية في مساعدة الحفاظ على ما تشابه من االيات القرانية)$(

 3727 369(%)الطاافة الختمية في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1727 178(%)دراسة موضوعية: الطاعة في القران الكريم )$(

 1728 178(%)الطاعة في القران الكريم والسنة النبوية)$(

 1726 177(%)الطاعة في القران الكريم)$(

 1730 178(%)دراسة موضوعية: الطب الوقااي في القران الكريم)$(

 2303 231(%)الطباطبااي ومنهجه في تفسيره الميزان)$(

 1015 110(%)»الطبرسي ومنهجه في التفسير من خالل مجمع البيان لعلوم القران)$(

 2304 231(%)الطبرسي ومنهجه في التفسير)$(

 2305 232(%)الطبري المفسر واسلوبه في التفسير)$(

 2306 232(%)الطبري النحوي من خالل تفسيره)$(

 3370 334(%)الطبري وجهوده في اللغة والنحو)$(

 2307 232(%)الطبري ومنهجه في التاريخ)$(



 1731 178(%)الطبيعة في القران الكريم)$(

 679 72(%)الطّراز في شرح ضبط الخراز للتّنسي ـ تحقيق ودراسة)$(

 3730 369(%)الطريقة الختمية ـ دراسة وتحليل في ضوء الكتاب والسنة)$(

 899 97(%)الطالق في القران الكريم)$(

 3375 335(%)الظاهرة الصوتية في قراءة ورش)$(

 3378 335(%)الظروف المضافة واستعماالتها في القران الكريم)$(

 2705 271(%)الظروف المكانية في القران الكريم)$(

 1736 178(%)انواعه واثاره في ضوء القران الكريم: الظلم )$(

 1737 178(%)دراسة موضوعية: الظلم في القران الكريم)$(

 1738 179(%)الظلم واثره على الفرد والمجتمع في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1739 179(%)الظلم والظالمون في القران الكريم)$(

 3379 335(%)الظواهر الصوتية في رواية شعبة عن عاصم)$(

الظواهر الصوتية في قراءة االمام حمزة بن حبيب الزيات بين القدامى ـ )$(
 3380 335)(%والمحدثين

 3381 336(%)دراسة فونولوجية:الظواهر الصوتية في قراءة حمزة بن حبيب الزيات )$(

الظواهر الصوتية في كتاب السبعة البن مجاهد في سورتي البقرة وال )$(
 2707 271(%)عمران

الظواهر الصوتية في كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية )$(
 3382 336(%)اللغة الحديثفي ضوء علم 

 3732 370(%)الظواهر الفلكية والجغرافية في القران الكريم)$(

 3385 336(%)الظواهر اللغوية في قراءة نافع برواية ورش)$(

الظواهر اللغوية في كتب غريب القران المطبوعة حتى نهاية القرن الخامس )$(
 3386 336(%)الهجري

 3388 336(%) القران واعرابه البي اسحاق الزجاجالظواهر اللغوية في معاني)$(

 3389 336(%)الظواهر اللغوية والنحوية في رواية قالون عن نافع)$(

 3390 336(%)الظواهر اللغوية والنحوية في قراءة الزهري)$(

 3387 336(%)الظواهر اللغوية والنحوية في قراءة حفص)$(



 3391 336(%)بد الرحمن السلميالظواهر اللغوية والنحوية في قراءة ع)$(

 3392 337(%)الظواهر اللغوية والنحوية في قراءة عبد اهللا بن عامر)$(

 3393 337(%)الظواهر اللغوية والنحوية في كتب الغريبين)$(

 2311 232(%)العالم التركي الكبير شيخ االسالم ابو السعود واسلوبه في التفسير)$(

 3394 337(%)دراسة لغوية نحوية قرانية: عربي العامل واثره في النحو ال)$(

 1279 137(%)العبر والعظات في سورة الكهف)$(

 2939 294(%)العبرة من قصة موسى في القران الكريم)$(

 2940 294(%)العبرة من قصة يوسف عليه السالم)$(

 صفحة 106العجاب في بيان االسباب البن حجر العسقالني دراسة وتحقيق )$(
 1079 117%)(منه

 2709 271(%)العجاب في بيان االسباب، اسباب النزول)$(

 3395 337(%)العجمة والمنع من الصرف في القران الكريم)$(

 69 12(%)العدد في القران الكريم لطاافه ومسااله)$(

 3396 337(%)دراسة لغوية نحوية قرانية: العدد وداللته )$(

 1744 179(%)ة النبوية الشريفةالعدل في القران الكريم والسن)$(

 1742 179(%)العدل في القران الكريم)$(

 1743 179(%)العدل في القران)$(

 3397 337(%)العدول الصرفي في القران الكريم)$(

 1745 179(%)العذاب الذي حل باالمم السابقة كما يعرضه القران الكريم)$(

 1016 110(%)قدراسة وتحقي: العز بن عبدالسالم وتفسيره )$(

 358 38(%)العطف في القران الكريم)$(

 359 38(%)العطف في القران الكريم)$(

 1747 179(%)العفو في القران الكريم)$(

 1081 117(%)العقااد االسراايلية واثرها في توجيه التفسير)$(

 1748 179)(%)دراسة تحليلية مقارنة(العقااد النصرانية وعلم التفسير االسالمي )$(

 1280 137(%)العقااد في سورة االنعام)$(



دراسة : العقاب الخاص باالفراد الوارد ذكرهم في القران الكريم)$(
 1749 180(%)موضوعية

تحقيق ودراسة من اول الكتاب ـ : العقد النضيد في شرح القصيد للسمين الحلبي )$(
 681 73(%)الى نهاية باب الراءات

 1750 180)(%)دراسة موضوعية(يم العقد في القران الكر)$(

 900 97(%)العقوبات التفويضية واهدافها في الكتاب والسنة)$(

 901 98(%)العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها في ضوء الكتاب والسنة)$(

 3736 370(%)العقيدة االسالمية بين القران الكريم والمنهج)$(

اسة تحليلية في ضوء القران الكريم ـ در: العقيدة االسالمية ودورها في التربية )$(
 1751 180(%)والسنة النبوية

 3737 370(%)العقيدة في السور المكية و توجيهاتها التربوية)$(

 1754 180(%)العالج التربوي للمشكالت النفسية في القران الكريم)$(

 1281 137(%)العالقات االسرية في ضوء سورة البقرة)$(

 3399 337(%)دراسة وظيفية: ية في القران الكريمالعالقات التركيب)$(

 1755 180(%)رسالة: العالقات الدولية في القران الكريم )$(

 3400 337(%)العالقة االعرابية بين ورش وحفص)$(

 3740 370(%)العالقة بين القلب والعمليات العقلية في ضوء القران الكريم)$(

 1759 180(%)وضوعي ودراسة شاملةتفسير م: العلم في القران الكريم )$(

 3403 338(%)العلم في القران الكريم، دراسة ومعجم)$(

 1760 181(%)العلم كما يصوره القران الكريم)$(

 1758 180(%)العلم من القران والسنة)$(

 70 12(%)العلوم الهندسية في القران والسنة)$(

 902 98(%)لكريمالعموم ومخصصاته في ايات االحكام في القران ا)$(

 1762 181(%)العمى الحسي والمعنوي في القران الكريم)$(

العنوان في القراءات السبع البي الطاهر اسماعيل بن خلف االنصاري، دراسة )$(
 2718 272(%)وتحقيق

 1765 181(%)العهود والمواثيق في القران الكريم)$(



 1766 181(%)وعيةدراسة موض: العهود والمواثيق في القران الكريم)$(

 1772 182(%)الغذاء في القران الكريم)$(

 1773 182(%)الغرااز من منظور قراني)$(

 3750 371(%)الغريب واثره في حياة التفسير القراني)$(

 1777 182(%)الغفلة والنسيان على ضوء القران الكريم)$(

 1778 182(%)الغنى والفقر في القران الكريم دراسة موضوعية)$(

 1779 182(%)الغيب في القران الكريم)$(

 1780 182(%)الغيب في القران الكريم)$(

 363 39(%)دراسة نحوية وداللية: الفاء في القران الكريم )$(

 3411 338(%)الفاء في القران الكريم الداللة واالعراب والتركيب)$(

 362 38(%)الفاء في القران الكريم)$(

 364 39(%)دراسة في القراءات: راوس االيات : الفاصلة القرانية )$(

 1423 150(%)دراسة مصطلحية وموضوعية: الفاظ البياة الجاهلية في القران الكريم )$(

 1424 150(%)الفاظ الحياة االجتماعية في القران الكريم)$(

 1426 150(%)دراسة داللية: الفاظ الرحمة في القران الكريم )$(

 3147 314(%)دراسة داللية/ الشراب بين القران الكريم والشعر الجاهليالفاظ الطعام و)$(

 860 93(%)دراسة داللية( الفاظ العبادات من خالل الكشاف للزمخشري )$(

 199 24(%)الفاظ العقاب الدنيوي في القران الكريم ـ دراسة داللية)$(

 2570 257(%)الفاظ العموم والخصوص في القران)$(

 200 24)(%)دراسة داللية(قلة والكثرة في القران الكريم ـ الفاظ ال)$(

 201 24(%)الفاظ القيم االخالقية وتطورها الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القران)$(

 1429 151)(%)دراسة داللية لغوية(الفاظ المراة في القران الكريم )$(

 اللسانيات الفاظ النص القراني ـ دراسة كمية معجمية وبحث في)$(
 3150 314(%)االحصااية

 465 49(%)الفاظ النوء في اللغة العربية والقران الكريم ، دراسة داللية)$(

 3152 314(%)الفاظ الهدى والضالل في القران الكريم)$(



 1425 150(%)الفاظ خلق االنسان في القران الكريم)$(

 1428 150(%)يد مطشر العبيديالفاظ غريب القران الكريم، دراسة داللية يعرب مج)$(

 3412 338(%)الفاعل والمشابهه به في القران الكريم ، دراسة لغوية داللية)$(

 1285 137(%)الفتح الرباني في تفسير السبع المثاني)$(

 1781 182(%)دراسة موضوعية: الفتنة في القران الكريم )$(

 3751 371(%)الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القران الكريم)$(

 3413 339(%)الفراء وارااه النحوية واللغوية من خالل كتابه معاني القران)$(

دراسة (الفرج بعد الشدة عند اولي العزم من الرسل في القران )$(
 3752 371)(%)موضوعية

 1784 183(%)الفرد المامن في ضوء القران والسنة)$(

 2720 272(%)ر المدنيةالفروق اللغوية بين السور المكية والسو)$(

 3414 339(%)الفروق اللغوية واثرها في تفسير القران الكريم)$(

 722 77(%)تحقيق ودراسة الجزء االول: الفريد في اعراب القران المجيد للمنتجب )$(

 723 78(%)تحقيق ودراسة الجزء الثاني: الفريد في اعراب القران المجيد للمنتجب )$(

 3415 339(%)ب القران المجيد لمنتخب الدين الهمدانيالفريد في اعرا)$(

الفريدة البارزية في حل القصيدة الشاطبية في القراءات السبع لالمام هبةاهللا ـ بن )$(
 724 78)(%) هـ738(عبدالرحيم بن البارزي ت 

الفساد السياسي واالقتصادي واثره على حياة االنسان في ضوء القران )$(
 3754 372(%)الكريم

 1785 183(%)الفساد واالفساد في ضوء ايات الكتاب)$(

 1786 183(%)الفسق واثاره في القران الكريم)$(

 365 39(%)الفصل والوصل في اسلوب القران الكريم)$(

 366 39(%)الفصل والوصل في سورة البقرة)$(

 3418 339(%)الفعل المزيد بحرفين في القران الكريم)$(

ودالالته من خالل االسلوب القرانى في الجزء الخامس الفعل المضارع )$(
 3419 339(%)عشر

 3420 339(%)الفعل الناسخ كان بين الداللة النحوية والقرانية)$(



 3416 339(%)تعديه ولزومه: الفعل في القران الكريم )$(

بحث في الزمن والتعددية والتضمين ،دراسة تحليلية : الفعل في القران الكريم)$(
 3417 339(%)بيقية في االيات المكيةتط

 1791 183(%)الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة)$(

 2332 234(%)الفقيه الحافظ العراقي في تفسير غريب القران)$(

 2947 295(%)الفن القصصي في القران الكريم)$(

 71 12(%)الفواصل القرانية ومكانتها من االعجاز)$(

 72 12(%)باالسماء والصفات في القران الكريمالفواصل والتذييل )$(

 2337 234(%)القاسمي ومنهجه في التفسير)$(

 2338 234(%)القاسمي، ومنهجه في التفسير)$(

 2339 235(%)القاضي ابن العربي ومنهجه في تفسير احكام القران)$(

 2340 235(%)القاضي ابو بكر بن العربي ومنهجه في التفسير)$(

 2341 235(%)عبد الجبار مفسراالقاضي )$(

 76 12(%)القاضي عبد الجبار وتحليل كتابه تنزيه القران)$(

 2342 235(%)القاضي عبد الجبار ومكانته في التفسير عند المعتزلة)$(

للفراء ومعاني » القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق من خالل معاني القران)$(
 3422 339%)(دراسة تحليلية: لالخفش» القران

 1793 184(%)القدوة في القران)$(

 2344 235(%)القراءات االفريقية من الفتح الى منتصف القرن الخامس الهجري)$(

القراءات الثالث المتممة للعشر ـ دراسة مقارنة على ضوء ضوابط القراءة )$(
 2733 273(%)الصحيحة

 2734 274)(%القراءات السبع واستنباط االحكام الشرعية منها)$(

 2735 274(%)ضوابطها واالحتجاج بها في الفقه والعربية: القراءات الشاذة )$(

 2737 274(%)القراءات الشاذة الة من االت التفسير)$(

القراءات الشاذة المخالفة للقواعد النحوية والصرفية ـ جمعا ودراسة )$(
 2736 274(%)وتوجيها

 2738 274(%)تفسير واثارها في التفسير واالحكامالقراءات الشاذة بين الرواية وال)$(



 903 98(%)القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير واثارها في التفسير واالحكام)$(

القراءات القرانية اثرها في الدراسات النحوية والصرفية من خالل سورة الفاتحة )$(
 3423 340(%)والزهراوين والبقرة وال عمران

 2345 235(%)قرانية الشاذة في البحر المحيطالقراءات ال)$(

 2740 274(%)القراءات القرانية الشاذة في دراسات المستشرقين)$(

 2739 274(%)القراءات القرانية حتى عصر ابن مجاهد)$(

 3424 340(%)القراءات القرانية في المعجمات اللغوية حتى نهاية القرن السابع الهجري)$(

 2346 235(%)ة وتوجيهها في تفسير الرازيالقراءات القراني)$(

القراءات القرانية وقواعد العربية من خالل تفسير ابي حيان النحوي لسورة )$(
 3425 340(%)البقرة

ـ من : القراءات المتواترة التي انكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والرد عليه )$(
 2347 235(%)الفاتحة الى اخر

ة التي انكرها ابن جرير الطبري والرد عليه من الفاتحة الى اخر القراءات المتواتر)$(
 2741 274(%)التوبة

 2742 274(%)جمع ودراسة: القراءات المفسرة )$(

 2743 274(%)القراءات بين المصحف العثماني والرواية)$(

القراءات في ابن جرير الطبري في ضوء اللغة والنحو كما وردت في كتاب جامع )$(
 2348 235(%)ان في تاويل القرانـ البي

القراءات في تفسير البحر المحيط البي حيان من اول سورة الفاتحة الى اخر سورة )$(
 2349 236(%)االنفال

 3426 340(%)القراءات في تفسير الطبري واثرها في المعنى واالعراب والحكم)$(

 2744 275(%)فقهيةالقراءات في تفسير القرطبي واثرها في توجيه االحكام ال)$(

 2745 275(%)القراءات في معاني القران للفراء)$(

 904 98(%)القراءات واثارها في التفسير واالحكام)$(

 2747 275(%)القراءات واثرها في التفسير)$(

 3760 372(%)القراءات واثرها في تقرير االحكام)$(

 905 98(%)القراءات واثرها في تقرير االحكام)$(



قراءات والتجويد والرسم والضبط بين القرن العاشر والثالث عشر ال)$(
 2746 275(%)الهجري

 370 39(%)القراءات والتقديم والتاخير في القران الكريم)$(

 371 39(%)القراءات والتقديم والتاخير في القران الكريم)$(

ـ : زهري القراءات وعلل النحويين فيها المسمى علل القراءات البي منصور اال)$(
 3427 340(%)الجزء االول

 1082 117(%)القراءة الجديدة للقران الكريم في ضوء ضوابط التفسير)$(

 372 39(%)القران الكريم في الدرس البالغي المعاصر)$(

 1291 138(%)القران الكريم في تهذيب االخالق نموذج سورة البقرة)$(

 عند عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري القران الكريم مصدرا للقوانين البالغية)$(
 373 39(%)والسكاكي

 3448 342(%)القران الكريم واثره في الدراسات النحوية)$(

 374 40(%)القران الكريم والبالغة)$(

 1794 184(%)القران الكريم والشر)$(

 3762 372(%)القران الكريم وشبهات كتاب في الشعر الجاهلي)$(

 2350 236(%)»بهات كتاب في الشعر الجاهليالقران الكريم وش)$(

 3763 373(%)القران الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم)$(

 375 40(%)القران الكريم ونشاة البالغة العربية)$(

 2351 236(%)القران محاولة لفهم عصري)$(

عرض ـ : القران والتفسير في شبه جزيرة ماليزيا منذ اواال هذا القرن الى االن )$(
 2352 236(%)وتحليل

دراسة في القران وتاثيره على تطور الحب االلهي ـ : القران والحب العذري )$(
 2353 236(%)والعذري

 3449 342(%)القران والنحو)$(

 3764 373(%)القران والنظر العقلي)$(

 1795 184(%)القران وعقااد اهل الكتاب)$(

 2354 236(%)القرطبي مفسرا)$(



 2355 236(%)قرطبي ومنهجه في التفسيرال)$(

 2356 236(%)القرطبي ومنهجه في التفسير)$(

 2357 236(%)القرطبي ومنهجه في التفسير)$(

 2358 236(%)القرطبي ومنهجه في توظيف القراءات)$(

 2359 236(%)القزروني ومنهجه في التفسير)$(

 1796 184(%)القسط في القران الكريم)$(

لثاني واالخير من الجزء السادس من كتاب البرهان في علوم القران للشيخ القسم ا)$(
دراسة :  هـ430ابي الحسن علي بن ابراهيم بن سعيد الحوفي النحوي المتوفى سنة 

 2757 276(%)وتحقيق

 2761 276(%)دراسة داللية: القسم في القران الكريم )$(

 1797 184)(%القسم في القران الكريم اغراضة ومناسباته)$(

 3450 342(%)القسم في القران الكريم تركيبا وداللة)$(

 2758 276(%)القسم في القران الكريم)$(

 2759 276(%)القسم في القران الكريم)$(

 2760 276(%)القسم في القران الكريم)$(

 2762 276(%)القسم في القران واثره في الدعوة)$(

 2954 295(%)اق القرانيالقصة القرانية ومناسبتها للسي)$(

 2956 295(%)القصة بين القران الكريم والتوراة)$(

 2957 296(%)القصة في القران الكريم بين حقااق االعجاز واباطيل الخصوم)$(

 729 78(%)للخراز» القصد النافع لبغية الناشىء والبارع في شرح الدرر اللوامع)$(

 2971 297(%)البناءالقصص القراني الكريم بين االباء وا)$(

 2970 297(%)القصص القراني بين المفسرين والمارخين)$(

 2969 297(%)القصص القراني)$(

 2968 297(%)القصص القراني، دراسة فنية في الشعر االندلسي)$(

صاحب الجنتين ـ اصحاب القرية ـ اصحاب (القصص المثلى في القران الكريم )$(
 2972 297)(%)ـ الجنة



 2976 297(%)صص الوارد في سورة الكهف واثره في بناء الشخصية االنسانيةالق)$(

 2977 297(%)القصص الوارد في سورة الكهف وبناء الشخصية االنسانية)$(

 2966 296(%)القصص في القران الكريم)$(

لالمام المقري محمد عبد الرحمان بن » القصيدة الحصرية في قراءة نافع وشرحها)$(
 2763 276(%)ـ تقديم وتحقيق)  هـ 543(ن عظيمة االشبيلي الطفيل اب

 1799 184(%)القضاء ونظامه في الكتاب والسنة)$(

 77 12(%)القضايا الطبية في القران الكريم والسنة المطهرة)$(

 2361 237(%)القضايا النحوية في تفسير الطبرسي)$(

 خالل كتابة معاني القضايا النحوية والصرفية بين االخفش والفراء من)$(
 3452 342(%)القران

 1294 138(%)دراسة تحليلية: القضايا والمساال النحوية في سورتي محمد والفتح )$(

القواعد التربوية في القصص القرانية من سـورة االنبياء واثرها على )$(
 2979 298(%)المجتمع

 2980 298(%)لكهفالقواعد التربوية كما تظهرها القصة القرانية في سورة ا)$(

 2767 277(%)القواعد الضابطة لتالوة القران في قراءة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد)$(

القواعد اللغوية االصولية عند الجصاص وتطبيقاتها من خالل احكام )$(
 1083 117(%)القران

ران القواعد المفيدة والفوااد الفريدة في الكتابة القياسية االصطالحية وتجويد الق)$(
 2768 277(%)ورسم المصاحف العثمانية لعلي بن اسماعيل المصرى

 3454 342(%)القواعد النحوية واثرها في تفسير القران الكريم)$(

البي زيد بن القاضي » القول الفصل في اختالف السبعة في الوقف واالصل)$(
 2769 277(%)ـ دراسة وتحقيق) 1082ت( 

 1296 138(%)}اللَّه نُور{:ه تعالىالقول الماثور في تفسير قول)$(

 1297 138(%)القول المبين في تفسير عشر ايات من اول سورة المامنين)$(

 1298 138(%)القول اليقين في تفسير سورة المطففين)$(

 1806 185(%)القيادة السياسية في المنضور القراني من خالل تجربة موسى عليه السالم)$(

 1807 185(%)ما يعرضها القران الكريمالقيادة المامنة ك)$(



 3765 373(%)دراسة نظرية تطبيقية: القياس في القران الكريم والسنة النبوية )$(

 3766 373(%)القيم االخبارية في القران الكريم وعالقتها بواقع االعالم المعاصر)$(

 3767 373(%)القيم التربوية التي تضمنها الساال في القران الكريم)$(

 2770 277(%)القيم التربوية في االمثال القرانية)$(

 1808 185(%)القيم التربوية في القران الكريم)$(

 2982 298(%)قصة سيدنا يوسف: القيم التربوية في القصص القراني)$(

 2983 298(%)القيم الداللية الدعية االنبياء في القران الكريم)$(

 1809 185(%)ةالقيم في القران والسنة النبوي)$(

 1299 138(%)القيمة التربوية في سورة النور)$(

 3455 342(%)القيمة العلمية للشعر في بيان المعاني في تفسير الفراء)$(

 1811 185(%)دراسة موضوعية: الكبر والتواضع في القران الكريم )$(

 1812 185(%)الكبر والمتكبرون في الكتاب والسنة)$(

في اعراب القران المجيد لمنتخب الدين الهمذاني، دراسة وتحقيقا، من الكتاب الفريد )$(
 3458 343(%)اول الكتاب الى اخر سورة ال

 1813 185(%)الكتاب المقدس القران الكريم والسياحة)$(

الكتاب الوجيز في شرح قراءات القراء الثمانية اامة االمصار الخمسة البي علي )$(
 2779 278)(%)هـ646ت(قرىءالحسن بن علي االحوازي الم

 3462 343(%)نحوه وقراءاته: الكسااي )$(

 3769 373(%)الكسب الحالل ومصدره في القران الكريم)$(

الكشاف عن حقااق غوامض التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التاويل البي القاسم )$(
 2365 237...(%)جاراهللا محمود بن عمرالزمخشري الخوارزمي

 1020 110(%)عن حقااق غوامض التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التاويلالكشاف )$(

 3463 343(%)الكشاف للزمخشري، دراسة صرفية)$(

الكشف عن نكت المعاني واالعراب وعلل القراءات المروية عن االامة السبعة البي )$(
الحسين علي بن الحسين االصبهاني الباقُولي المعروف بجامع العلوم، ت 

 3464 343(%)ـه543

 2783الكشف في نكت المعاني واالعراب وعلل القراءات المروية عن االامة )$(



 278(%)السبعة

الكشف في نكت المعاني واالعراب وعلل القراءات المروية عن االامة )$(
 2782 278(%)السبعة

دراسة وتحقيق القسم الثالث عشر من اول ـ : الكشف والبيان عن تفسير القران )$(
 745 80(%)سورة الصافات حتى اخر سورة غافر

دراسة وتحقيق القسم السادس من اول سورة ـ : الكشف والبيان عن تفسير القران )$(
 746 80(%)التوبة الى اخر سورة يس

من اول سورة المدثر الى نهاية سورة الفجر ـ : الكشف والبيان عن تفسير القران )$(
 747 80(%)قدراسة وتحقي: القسم الثامن عشر 

دراسة وتحقيق القسم ـ : الكشف والبيان عن تفسير القران البي اسحاق الثعلبي )$(
 748 80(%)الحادي عشر من اول سورة االحزاب الى اخر سورة يس

دراسة وتحقيق وتعليق ـ : الكشف والبيان عن تفسير القران البي اسحاق الثعلبي )$(
 753 81(%)السورةوتخريج من اول سورة ال عمران الى اخر 

دراسة وتحقيق ): 427(الكشف والبيان عن تفسير القران البي اسحاق الثعلبي ت )$(
 750 80(%)ـ القسم الثامن من اول سورة ابراهيم الى اخر سورة االسراء

دراسة : هـ )427(الكشف والبيان عن تفسير القران البي اسحاق الثعلبي ت )$(
من سورة البقرة } لَيس الْبِر ان تُولُّوا وجوهكُم{ تعالى وتحقيق ـ القسم الثاني من قوله

 751 81(%)ـ الى اخر السورة

دراسة : هـ )427(الكشف والبيان عن تفسير القران البي اسحاق الثعلبي ت )$(
 749 80(%)وتحقيق ـ وتعليق

 فصلت ـ القسم الرابع عشر من سورة: الكشف والبيان عن تفسير القران للثعلبي )$(
 755 81(%)الى نهاية الفتح، دراسة وتحقيق

تحقيق ودراسة القسم السادس عشر ـ : الكشف والبيان عن تفسير القران للثعلبي )$(
 752 81(%)من اول سورة الواقعة الى نهاية سورة الجمعة

تحقيق ودراسة من اول سورة طه الى : الكشف والبيان عن تفسير القران للثعلبي )$(
 756 81(%)سورة الحجـ اخر 

 754 81(%)تحقيق ودراسة: الكشف والبيان عن تفسير القران للثعلبي )$(

ـ : الكشف والبيان عن تفسير القران من اول سورة البلد الى اخر سورة الناس )$(
 757 81(%)تحقيق ودراسة وتعليق



الى اخر دراسة وتحقيق وتخريج، من اول سورة الكهف : الكشف والبيان للثعلبي )$(
 758 81(%)ـ سورة الحج

الكفاية الكبرى في القراءات العشر تاليف ابي العز محمد بن الحسين بن بندار ـ )$(
 759 81(%)دراسة وتحقيق: الواسطي القالنسي 

) هـ430ت( الكفاية في التفسير البي عبد الرحمن اسماعيل بن احمد النيسابوري )$(
 2367 237(%)من اول سورة الفاتحة الى نهاية

الكفاية في التفسير البي عبد الرحمن النيسابوري الحيري من اول سورة االنبياء )$(
 761 82(%)دراسة وتحقيق مع مقارنته بتفسير البغوي_ الى نهاية سورة الزمر 

الكفاية في التفسير البي عبد الرحمن النيسابوري الحيري من اول سورة االنفال الى )$(
 762 82(%) تحقيق ودراسة مع المقارنة بتفسير ابن كثيرنهاية سورة طه ـ

الكفاية في التفسير البي عبد الرحمن النيسابوري الحيري من اول سورة غافر الى )$(
نهاية القران الكريم دراسة وتحقيق مع المقارنة بتفسير احكام القران البن 

 763 82(%)العربي

ماعيل بن احمد النيسابوري، من اول ـ الكفاية في التفسير البي عبدالرحمن اس)$(
 764 82(%)تحقيق ودراسة: الفاتحة الى نهاية االعراف 

مع مقارنة منهج المالف مع ـ : الكفاية في التفسير البي عبدالرحمن النيسابوري )$(
 2368 237(%)تحقيق ودراسة: منهج ابن كثير في تفسيره المحقق 

 3770 373)(%)راسة تحليلية موضوعيةد(الكليات الخمس في القران الكريم)$(

 3771 373(%)الكليات الشرعية في القران الكريم ، جمع وتصنيف وتحليل)$(

 380 40(%)الكناية في الثلث االول من القران الكريم)$(

 381 40(%)الكناية في القران الكريم)$(

 2785 279)(%)دراسة وتحقيق(الكنز في القراءات لنجم الدين الواسطي )$(

الكوكباني ومنهجه في تفسير وتيسير المنان في تفسير القران مع دراسة وتحقيق ـ )$(
 2369 237(%)الجزء االول من القران

دراسة ـ : الكون ، الراية العلمية في القران الكريم واالديان السماوية االخرى )$(
 3772 373(%)مقارنة

 1816 186(%)الكون في القران الكريم)$(

 1815 185(%)ون واالنسان في القران الكريمالك)$(



 2370 238(%)الكياالهراسي ومنهجه في احكام القران)$(

 1817 186(%)الكيل والميزان في القران الكريم)$(

 3466 343(%)معانيها وعملها: الالم في القران الكريم )$(

 3467 344(%)دراسة وتطبيقا: الالم واستعماالتها في القران الكريم )$(

 766 82(%)تحقيق ودراسة في ضوء المات القران الكريم: الالمات للهروي )$(

) دراسة و تحقيق(اللباب من علوم الكتاب، البن عادل سراج الدين الحنبلي النعماني )$(
 767 82(%)من اول سورة الشورى الةى نهاية سورة االحقاف

 3469 344(%)اللغات العربية في تفسير البحر المحيط)$(

) لدالال االعجاز (داللة استقرااية : اللغة واالعجاز والنقد عند عبد القاهر الجرجاني)$(
 80 13)(%)الرسالة الشافية(و) اسرار البالغة(و

 81 13(%)اللغة والبيان في الدالال واالسرار للجرجاني)$(

 1819 186(%)»الماء في القران الكريم دراسة موضوعية)$(

 1818 186(%)ران الكريمالماء في الق)$(

 1820 186)(%)دراسة موضوعية على ضوء القران والسنة(الماء واثره في حياة الناس)$(

 1925 195(%)الماثرات الحسية على النفس البشرية في ضوء االيات القرانية)$(

 1821 186(%)دراسة موضوعية: المال في القران الكريم )$(

 3773 373(%)الكتاب والسنةالمال كسبه وانفاقه في ضوء )$(

 2371 238(%)الماوردي ومنهجه في التفسير)$(

 2372 238(%)الماوردي ومنهجه في التفسير)$(

دراسة بالغية : المباحث البيانية في حاشية زاده على تفسير البيضاوي )$(
 2373 238(%)تحليلية

 3478 345)(%المباحث اللغوية في الربع االخير من جامع البيان للطبري)$(

 2374 238(%)المباحث اللغوية والنحوية في تفسير ابن الجوزي)$(

 3479 345(%)المباحث اللغوية والنحوية في تفسير ابن الجوزي)$(

 3480 345(%)المباحث اللغوية والنحوية في تفسير ابي السعود)$(

 3481 345(%)المباحث اللغوية والنحوية في تفسير قتح القدير)$(



 2375 238(%)مباحث اللغوية والنحوية والصرفية عند ابن قتيبةال)$(

 3482 345(%)المباحث النحوية في تفسير السراج المنير)$(

 3483 345(%)المباحث النحوية في تفسير مجمع البيان للطبرسي)$(

هـ على تفسير البيضاوي المتوفي 950المباحث النحوية في حاشية الشيخ زادة )$(
 3484 345(%)هـ685سنة 

 2376 238(%)المباحث النحوية واللغوية في تفسير فتح القدير)$(

 1822 186(%)المبادا التربوية في سياق القران الكريم والسنة النبوية الشريفة)$(

 3776 374(%)المبادىء التربوية المستنبطة من ايات العهد والميثاق في القران الكريم)$(

 907 98(%)نبطة من ايات الوصايا في القران الكريمالمبادىء التربوية المست)$(

 2987 298(%)دراسة تحليلية: المباديء التربوية في القصص القراني )$(

 3775 374(%)المباديء التربوية في سياق القران الكريم والسنة النبوية الشريفة)$(

 3485 345(%)دراسة لغوية: المبرد والقراءات القرانية)$(

 3486 345(%)للمجهول في التعبير القراني، دراسة نحوية دالليةالمبني )$(

 3487 345(%)المبني والمعرب في االيات المتشابهات في القران الكريم)$(

 2793 279(%)المبهج في القراءات الثمان وقراءة االعمش وابن محيصن لسبط الخياط)$(

وتفصيلية مقارنة لكتابي دراسة موضوعية ونقدية (المبهمات في القران الكريم )$(
 771 83)(%)السهيلي والسيوطي

 2795 280(%)المبهمات في القران الكريم)$(

 388 41(%)المتشابه اللفظي في القران الكريم دراسة نحوية بالغية)$(

المتشابه في القران، مع تحقيق كتاب مالك التاويل القاطع بذوي االلحاد والتعطيل )$(
 772 83(%) اي التنزيل البن الزبير الثقفي االندلسي الغرناطيفي توجيه المتشابه من

 82 13(%)المتكلمون ونظرية اعجاز القران)$(

 2798 280(%)المتولي وجهوده في علم القراءات)$(

 908 98(%)المتون الفقهية وصلتها بتقنين الفقه)$(

 2799 280(%)المثل غير الصريح في القران الكريم)$(

 2801 280(%)دراسة فنية مقارنة: القران الكريم المثل في )$(



 2800 280(%)المثل في القران الكريم)$(

 2802 280(%)المثل في القران والكتاب المقدس)$(

 390 41(%)المجاز في القران الكريم)$(

 389 41(%)دراسة بالغية نقدية: المجازات القرانية ومناهج بحثها)$(

 1823 186(%)القران والتوراة واالنجيلالمجتمع االسراايلي في )$(

 3778 374(%)في ضوء القران الكريم)دعاامه وادابه ( المجتمع االسالمي )$(

 1824 186(%)المجتمع االسالمي كما تصوره سورة الماادة)$(

 1825 186(%)المجتمع االنساني في القران الكريم)$(

 1826 186(%)المجتمع الجاهلي في القران الكريم)$(

 1827 187(%)المجتمع العربي في عهد الرسول كما يصوره القران)$(

 2803 280(%)المجمل والمبين في القران الكريم)$(

المجيد في اعراب القران المجيد البراهيم بن محمد بن ابراهيم السفاقسي المتوفي )$(
 3489 346(%)ال عمران والنساء والماادة: هـ742سنة 

ت (ب القران المجيد البراهيم بن محمد بن ابراهيم السفاقسيالمجيد في اعرا)$(
 3488 345)(%)من سورة االنعام الى اخر سورة يونس) (هـ742

 775 83(%)تحقيق ودراسة النصف االول: المجيد في اعراب القران المجيد للصفاقسي)$(

 776 83(%)تحقيق ودراسة النصف الثاني: المجيد في اعراب القران المجيد للصفاقسي)$(

 1830 187(%)المحافظة على االعراض في القران الكريم)$(

دراسة وتحقيق الى ـ : المحاكمات بين ابي حيان والزمخشري وابن عطية للشاوي )$(
 2380 238(%)نهاية سورة يوسف

 1832 187(%)المحبة والبغضاء في القران الكريم)$(

دراسة : ما في االختالف العقديالمحكم والمتشابه في القران الكريم واثره)$(
 2806 281(%)مقارنة

 2804 280(%)المحكم والمتشابه في القران الكريم)$(

 2805 281(%)المحكم والمتشابه في القران الكريم)$(

 1833 187(%)المخاصمة في القران الكريم مع المشركين)$(

 3781 374(%)المخاصمة في القران الكريم مع المشركين)$(



 2808 281(%)لمد والقصر في القراءات العشرا)$(

المدارس النحوية في كتب اعراب القران خالل القرنين الخامس والسادس ـ )$(
 3491 346(%)الهجريين

 2391 240(%)المدرسة االندلسية في التفسير)$(

 2392 240(%)نموذجا» تفسير المنار: المدرسة السلفية في التفسير في العصر الحديث )$(

 2393 240(%)المدرسة العقلية الحديثة في التفسير)$(

 2395 240(%)المدرسة القرانية في المغر ب واالندلس في القرن الثامن الهجري)$(

 2394 240(%)المدرسة القرانية في المغرب من الفتح االسالمي الى ابن عطية)$(

: دلة الحضارية تصحيح المعا: المدرسة القرانية في مواجهة المازق الحضاري )$(
 2396 240(%)الالنسان والكون

 1835 187(%)المراة في القران الكريم)$(

 1836 187(%)دراسة في التركيب والداللة: المراة في ايات القران الكريم )$(

 1837 187(%)المراة في ظالل القران الكريم)$(

 1838 188(%)المراة من منظور القران الكريم وقصصه)$(

 2988 298(%)اة من منظور القران الكريم وقصصهالمر)$(

 2989 299(%)المراة ودوردها االجتماعي من خالل القصص القراني)$(

 3786 375(%)المراة ومكانتها في القران الكريم)$(

 2402 241(%)المراغي ومنهاجه في التفسير)$(

 1834 187(%)المراقبة والمحاسبة في القران الكريم)$(

 1839 188(%)والشفاء في القران الكريمالمرض )$(

 3987 395(%)من اول سورة الروم الى اخر سورة الشورى: المروي عن ابن عباس )$(

 3988 395(%)من اول سورة طه الى اخر سورة العنكبوت: المروي عن ابن عباس )$(

 3989 395(%)من اول سورة يونس الى اخر سورة مريم: المروي عن ابن عباس )$(

 3990 396(%)من سورة الزخرف الى نهاية سورة الحديد: المروي عن ابن عباس )$(

 3991 396(%)المروي عن ابن عباس في سورة االعراف ، االنفال ، التوبة)$(

 3992 396(%)المروي عن ابن عباس في سورة النساء، والماادة، واالنعام)$(



العنكبوت ، ومن الذاريات الى المروي عن ابن مسعود من سورة الحجر الى سورة )$(
 3993 396(%)ـ اخر القران الكريم

من اول : المروي عن امير المامنين علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه في التفسير)$(
 3994 396(%)دراسة وتحقيقا: القران الى اخر سورة النساء

 من :المروي عن امير المامنين علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه في التفسير)$(
 3995 396(%)دراسة وتحقيقا: سورة الماادة الى اخر سورة الناس

 785 84(%)المزهر في علوم اللغة وانواعها للسيوطي، دراسة وتحليل)$(

جمعا : المساال االصولية في كتاب الجامع الحكام القران للقرطبي )$(
 2403 241(%)ودراسة

 3495 346(%)مخشري وابن هشامالمساال النحوية في االيات القرانية بين الز)$(

من اول ال عمران حتى : المساال النحوية في المحرر الوجيز البن عطية االندلسي )$(
 3496 346(%)ـ اخر االعراف

ـ تحقيق : المساال النحوية وتطبيقاتها القرانية في كتاب الفتوحات االلهية للعجيلي )$(
 3497 346(%)السراءودراسة من اول سورة الفاتحة الى نهاية سورة ا

 3790 375(%)المساولية الفردية في القران الكريم)$(

 1841 188)(%)دراسة تحليلية(المساولية في القران الكريم)$(

 3792 375(%)المساولية وصلتها بالتكاليف الشرعية في ضوء القران الكريم)$(

 1311 140(%)دراسة تحليلية وموضوعية: المسبحات الخمس )$(

 2404 241(%)لمستشرقون والقران الكريما)$(

 1842 188(%)دراسة قرانية: المستكبرون والمستضعفون )$(

المستنهي في البيان والمنار للجيران في اعراب القران لسابق الدين محمد بن ـ )$(
 3498 347(%)الجزء: علي بن احمد يعيش 

، دراسة )هـ496ت(المستنير في القراءات العشر البن سوار البغدادي )$(
 3499 347(%)وتحقبق

المستنير في القراءات العشر البي طاهر احمد بن علي بن عبيد اهللا بن عمر بن )$(
 787 85(%)ـ تحقيق ودراسة) هـ496(سوار البغدادي المتوفي 

 1843 188(%)المسيح في القران)$(

 3794 375)(%المسيح في الكتب السماوية الثالثة التوراة واالنجيل والقران)$(



 2992 299(%)التوراة واالنجيل والقران الكريم: المسيح في الكتب السماوية الثالثة)$(

 396 42(%)المشاهد في القران الكريم دراسة تحليلية وصفية)$(

 3500 347(%)المشترك اللفظي في القران الكريم، دراسة داللية)$(

 3501 347(%)المشتقات في القران الكريم)$(

 3502 347(%)لمشكالت اللغوية في القراءات القرانيةا)$(

 3505 347(%)المصادر في القران الكريم، دراسة صرفية)$(

 3506 347(%)المصادر واستعماالتها في القران الكريم)$(

من اول الكتاب الى نهاية ابواب : المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر)$(
 788 85(%)االصول

 399 42(%) الماول في اسلوب القران الكريمالمصدر)$(

 3507 347(%)دراسة في النحو والداللة: المصدر الماول في القران الكريم )$(

 3510 348(%)دراسة في الصرف والنحو: المصدر في القران الكريم )$(

 3508 348(%)المصدر في القران الكريم)$(

 3509 348(%)المصدر في القران الكريم)$(

 3511 348(%)المصدر في النحو العربي)$(

 400 42(%)المصطلح البالغي النقدي عند عبد القاهر الجرجاني)$(

 401 42(%)المصطلح البالغي والنقدي في كتاب تحرير التحبير البن ابي االصبع)$(

 402 42(%)المصطلح النقدي في كتب اعجاز القران حتى نهاية القرن السابع الهجري)$(

 83 13(%)طلح النقدي في كتب اعجاز القرانالمص)$(

 4017 400(%)المصطلح النقدي في كتب اعجاز القران)$(

 -المصطلح النقدي والبالغي في كتاب اعجاز القران للباقالني اعجاز )$(
 4012 400(%)كتب

 4018 400(%)المصطلح النقدي والبالغي في كتاب اعجاز القران للباقالني)$(

لالمام عبد » واسرار البالغة» قدي والبالغي في كتابي دالال االعجازالمصطلح الن)$(
 403 42(%)القاهر الجرجاني

البن » المصطلحات الصوتية العربية من خالل كتاب النثر في القراءات العشر)$(
 3512 348(%)الجزري



 3513 348(%)المصطلحات اللغوية في مقدمة ابن خلدون)$(

 404 42(%)للزركشي» لبالغية في البرهان وعلوم القرانالمصطلحات النقدية وا)$(

 405 42(%)للزمخشري» المصطلحات النقدية والبالغية في تفسير الكشاف)$(

 1848 188(%)دراسة وتحليل: المصلحة والمفسدة في القران الكريم )$(

والدراسات ) ابوعبيدة واالخفش والفراء ( المصنفات االولى في معاني القران )$(
 3515 348(%)الصرفية والنحوية

المضامين التربوية لفريضة الصيام في القران الكريم وكتاب الصوم من صحيح )$(
 3796 376(%)البخاري

 1849 188(%)المضامين التربوية لقصص الجبابرة في القران الكريم)$(

 3797 376(%)المضامين التربوية للدعاء في القران الكريم والسنة الشريفة)$(

 3516 348(%)المطاوعة واستعماالتها في القران الكريم)$(

 3798 376(%)المظالم المحرمة في القران الكريم)$(

 3518 348(%)المعالجة اللغوية لالشاعة في القران الكريم)$(

 1854 189(%)المعاني االنسانية في القران الكريم)$(

 3523 349%)(المعاني النحوية للغة القص في القران الكريم)$(

 1856 189(%)المعاهدات في القران الكريم والسنة النبوية)$(

 3525 349(%)المعايير اللغوية في كتاب غريب القران)$(

 3803 376(%)المعتزلة وخلق القران)$(

 3527 349(%)»المعجم اللغوي عند ابن عطية من خالل تفسيره المحرر الوجيز)$(

 1857 189)(%)دراسة موضوعية في القران والسنة (المعرفة في القران الكريم)$(

 3804 376(%)المعري في القران الكريم)$(

 3805 377(%)المعصية واثرها على االنسان في القران الكريم)$(

البنية والقيمة التنجيزية ـ مقارنة : المعنى المضمر في الخطاب اللغوي العربي)$(
 3529 350(%)تداولية لسانية

 1313 140(%) في جزء عم بين التفسير والترجمةالمعنى)$(

 1858 189(%)المعوقات عن الجهاد في سبيل اهللا وسبل ازالتها في ضوء القران الكريم)$(



 3806 377(%)المفاصلة في القران والسنة)$(

 84 13(%)المفاهيم الجمالية عند عبد القاهر الجرجاني)$(

بي القاسم عبد الوهاب القرطبي ـ دراسة المفتاح في اختالف القراء السبعة ال)$(
 800 86(%)وتحقيق

المفخم والمرقق من الحروف الهجااية في الكلمات القرانية عن طريق المنظومة )$(
 2817 282(%)الشاطبية

 2406 241(%)المفسرون االتراك في النصف االول من القرن العشرين)$(

 3530 350(%)المفعول المطلق في القران الكريم)$(

 3531 350(%)المفعول المطلق في القران الكريم)$(

 3532 350(%)المفعول به في القران الكريم)$(

 1315 140(%)المقابلة بين اعمال اهل االيمان واهل الكفر في سورة النساء)$(

 411 43(%)المقابلة في القران الكريم)$(

 2409 241(%)في تفسيريهماالمقارنة بين منهج ابن عطية االندلسي وابن كثير )$(

 1316 140(%)المقاصد الكبرى في سورة االنعام)$(

 412 43(%)المقاييس البالغية في كتاب في ظالل القران)$(

 3533 350(%)المكان في القران الكريم)$(

 2411 241(%)المكتبة القرانية في الهند في القرن الثاني عشر الهجري)$(

 السبع وتحرر لالمام النّشاز من اول الكتاب الى اخر سورة المكرر فيما تواتر من)$(
 802 86(%)االسراء ـ تحقيق ودراسة

المكرر فيما تواتر من السبع وتحرر لالمام النّشاز من اول الكتاب الى اخر سورة )$(
 803 86(%)الكهف ـ تحقيق ودراسة

 2819 282(%)المكشاف عما بين القراءات العشر من خالف)$(

 2821 282(%)المكي والمدني في القران الكريم)$(

 1317 140(%)المال فناري وتفسير سورة الفاتحة)$(

 1885 192(%)المالاكة في القران)$(

 1886 192(%)المالاكة ووظاافهم في الكتاب والسنة)$(

 3534 350(%)الممنوع من الصرف في الثلث االول من القران الكريم)$(



 3535 350(%)لصرف في القران الكريمالممنوع من ا)$(

دراسة تطبيقية في سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير : المناسبات في القران الكريم)$(
 2823 282(%)الفخر الرازي

 2999 300(%)تحليل وموازنة: المناسبات في القصص القراني عند البقاعي )$(

 2824 282(%)حمدالمناسبات في ترتيب ايات القران الكريم وسورة م)$(

 428 45(%)المناسبة بين المقال والمقام في القران الكريم)$(

 427 44(%)المناسبة بين فواتح سور القران وخواتمها)$(

 1027 111(%)المناسبة في كتاب االساس في التفسير لسعيد حوى)$(

 429 45)(%)بحث في االساليب(المناظرة في القران الكريم )$(

 1887 192(%)في القران الكريمالمنافقون )$(

 1888 192(%)المنافقون في القران الكريم)$(

 1889 192(%)المنافقون في القران الكريم)$(

 1890 192(%)المنافقون في القران الكريم)$(

 1319 140(%)المنافقون كما تحدثت عنهم سورة التوبة)$(

 1320 140(%)المناهج الدعوية في سورة النور)$(

 804 86(%)لمنتخب من فضاال القران للباهلي االندلسيا)$(

المنتهي لالمام ابي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي البديلي المتوفي سنة )$(
 806 87(%)ـ تحقيق ودراسة) هـ408(

 85 13(%)المنحى االعتزالي في البيان واعجاز القران)$(

 86 13%)(المنحى السني واالشعري في البيان واعجاز القران)$(

 1893 192(%)المنفعة في القران الكريم واحكام العقد عليها)$(

المنهاج لبغية المحتاج في القراءات العشر واختيارات ابن ابي عبلة البي حفص )$(
 809 87(%)عمر بن المظفر ـ دراسة وتحقيق

 2451 245(%)المنهج البياني في تفسير القران الكريم بمصر من محمد عبده الى اليوم)$(

 1897 193(%)المنهج التربوي في سورة لقمان)$(

 2827 283(%)المنهج الصوتي في توجيه القراءات القرانية)$(



 2481 248(%)المنهج العقدي في التفسير عند ابن تيمه)$(

 2482 248)(%)االلوهية ( المنهج العقدي في القران الكريم )$(

 3819 378(%)المنهج العقلي في القران الكريم)$(

 3831 379(%)المنهج القراني في تربية االنسان)$(

 1325 141(%)المنهج القراني مع غير المسلمين في ضوء سورة التوبة)$(

البحر ( المنهج اللغوي عند ابي حيان االندلسي من خالل تفسيره )$(
 2487 249)(%)المحيط 

 2489 249(%)نقديةالمنهج الموضوعي في تفسير القران ـ دراسة تحليلية و)$(

 2497 249(%)المنهجية بين التاويل والتحليل)$(

 3833 379(%)المهن في هدي القران والسنة)$(

 2499 250(%)الموازنة بين االمامين الجصاص وابن العربي في احكام القران)$(

 2500 250(%)»والتقان» الموازنة بين الزركشي والسيوطي من خالل كتابيهما البرهان)$(

 3834 379(%)المواضيع النفسية في تفسير الماليلي)$(

المواقف االيمانية للمامنين بدعوات الرسل في القصص القراني من عهد موسى الى )$(
 3012 301(%)اخر عهد عيسى عليهما السالم

)$( الموجز في القراءات البي علي االهوازي)811 87(%)ـ تحقيق ودراسة) هـ446ت 

 2832 283(%)قراءات البي علي االهوازيالموجز في ال)$(

 87 13(%)الموسيقى الداخلية في القران الكريم)$(

القران الكريم نموذجا . دراسة في البنية والتركيب : الموصول وصلته في العربية)$(
 3542 351(%)للتطبيق

 3543 351(%)الموصوالت وجملة الصلة في القران الكريم)$(

 2833 283(%)قراءات البي العباس المهدوي تحقيق ودراسةالموضح في تعليل ال)$(

 432 45)(%) هـ440ت (ابو العباس المهدوي / الموضح في تعليل القراءات)$(

 812 87(%)الموضح في تعليل وجوه القراءات البي العباس المهدوي)$(

 2834 283(%)الموضح في وجوه القراءات وعللها)$(

 الفتح واالمالة وبين اللفظين البي عمرو الموضح لمذاهب القراء في)$(
 2835 283(%)الداني



الموضح لمذهب القراء في الفتح واالمالة وبين اللفظين البي عمرو الداني ـ تحقيق )$(
 2836 283(%)ودراسة

المياه والرياح في القران الكريم مع عرض ما توصل اليه العلم الحديث )$(
 2507 250(%)بشانهما

 3546 351(%)بحث في الوحدة واالختالف: العاملي والميزان الصرفي الميزان )$(

من اوله الى نهاية باب سجود : الميسر في شرح مصابيح السنة لالمام التوربشتي )$(
 3999 396(%)ـ القران

ـ دراسة : الميول القرانية لدى الطالبات السعوديات بالمرحلة الثانوية بمدينة جدة )$(
 3841 380(%)ميدانية

الميول القرانية لدى الطلبة المراهقين في المرحلة االعدادية وعالقتها بالتحصيل )$(
 2839 284(%)القراني

 1931 196(%)النار واهلها من خالل القران الكريم)$(

 2840 284(%)الناسخ والمنسوخ في الحديث)$(

 813 87(%)الناسخ والمنسوخ في القران الكريم البن الجوزي ـ تحقيق ودراسة)$(

تحقيق : الناسخ والمنسوخ في القران الكريم البي بكر ابن العربي )$(
 2842 284(%)ودراسة

 2841 284(%)الناسخ والمنسوخ في القران الكريم)$(

 2843 284(%)الناسخ والمنسوخ في القران البي جعفر النحاس)$(

 2844 284(%)الناسخ والمنسوخ البن بركات العيدي)$(

 2845 284(%)سخ والمنسوخ البن طاهر البغداديالنا)$(

 2846 284(%)الناسخ والمنسوخ البي عبيد القاسم بن سالم)$(

لالمام عبدالرحمان ابي زيد الجادري ـ تحقيق و » النافع في اصل حرف نافع)$(
 2847 285(%)دراسة

 1932 196(%)النبات والشجر في القران الكريم)$(

 1933 196(%)ران الكريمالنبت والزرع في الق)$(

 814 88(%)دراسة وتحقيق: النبوات البن تيمية )$(

 1934 196(%)النبوة بين القران والعهد القديم)$(



 3842 380)(%)دراسة تحليلية مقارنة(النبوة في التوراة واالنجيل والقران )$(

 3548 351(%)النحو الكوفي في التفسير في القرن السادس الهجري)$(

 3549 351(%)لنحو الكوفي في تفسير الطبريا)$(

 3550 351)(%)مجالس ثعلب ( للفراء و ) معاني القران ( النحو الكوفي كما يصوره )$(

 1937 196(%)النداء وتطبيقاته في القران الكريم)$(

النزعة االصالحية الحديثة واثرها في التفسير ـ دراسة في االتجاه االجتماعي )$(
 2508 251(%)للتفسير

 1938 197)(%)ص(النساء المذكورات في القران الكريم في عهد النبي )$(

 2849 285(%)النسخ عند االصوليين)$(

 2850 285(%)النسخ في القران الكريم)$(

 2851 285(%)النسخ في القران الكريم)$(

 2852 285(%)دراسة تشريعية تاريخية نقدية: النسخ في القران الكريم)$(

 92 14(%)نسخ وعالقته باساليب البيان في القرانال)$(

 2509 251(%)النسفي وجهوده اللغوية في تفسيره مدارك التنزيل)$(

 2853 285(%)النسفي ومنهجه اللغوي في التفسير)$(

 2510 251(%)النسفي ومنهجه في التفسير)$(

 2511 251(%)النسفي ومنهجه في التفسير)$(

اللفظ والمعنى خالل القرنين الرابع والخامس النص القراني وقضية )$(
 433 45(%)الهجريين

 1939 197)(%)تفسير موضوعي في ضوء الكتاب والسنة(النصر في القران الكريم)$(

 1940 197(%)النصر والهزيمة كما يصورها القران الكريم)$(

 3844 380(%)النصرانية في القران الكريم)$(

 4001 397(%)المام هناد بن السري في كتابه الزهدالنصوص التفسيرية عند ا)$(

 2512 251)(%)جمع وتوثيق ودراسة( النصوص التفسيرية في تاريخ دمشق البن عساكر)$(

 4002 397(%)هـ281النصوص التفسيرية في مصنفات ابن ابي الدنيا )$(

 4004اسة جمع ودر( النصوص التفسيرية في مصنفات ابي عبيد القاسم بن سالم الهروي)$(



 397)(%)وتوثيق

من اول ) جمع ودراسة وتوثيق( النصوص التفسيرية في مصنفات االمام النسااي )$(
 816 88(%)سورة الفاتحة الى اخر سورة الكهف

جمع ( النصوص التفسيرية في مصنفات البيهقي من سورة الفاتحة الى التوبة )$(
 4000 397)(%)ودراسة وتعليق

 4003 397(%) في مصنفات الخطيب البغداديالنصوص التفسيرية)$(

دراسة صوتية وداللية (النصوص المتصلة بسيدنا يوسف في القران والتوراة )$(
 3019 302)(%)مقارنة

 1941 197(%)النظام االخالقي في االيات المكية)$(

اصولها وبنااها في القران : النظرية االجتماعية في الفكر االسالمي )$(
 1942 197(%)والسنة

 1945 197(%)النظم القراني في ايات الجهاد)$(

 440 46(%)النظم القراني في ايات الجهاد)$(

 441 46(%)دراسة في الداللة واالسلوب:النظم القراني في سورة البقرة)$(

 1330 141(%)النظم القراني في سورة الرعد)$(

 442 46(%)النظم القراني في سورة الرعد)$(

 1331 141(%)دراسة في الداللة واالسلوب: قراني في سورة الكهف النظم ال)$(

 443 46(%)النظم القراني في سورة يوسف عليه السالم)$(

 914 99(%)النظم القراني واثره في االحكام الشرعية)$(

 439 46(%)النظم في دالال االعجاز لعبد القاهر الجرجاني)$(

 444 46(%)جرجانيالنظم واالسلوب عند عبد القاهر ال)$(

 3552 352(%)النظير ودوره في توجيه القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث)$(

 3553 352(%)النعت بين االسمية والفعلية كما يبدو في القران الكريم)$(

 1332 142(%)النعم في ضوء سورة النحل)$(

 1949 198(%)النفاق واثره في بعض الغزوات النبوية)$(

 1947 197(%)النفاق والمنافقون في القران الكريم)$(

 1948 197(%)النفاق والمنافقون من خالل القران الكريم)$(



 3850 381(%)النفس االنسانية بين القران الكريم والدراسات النفسية)$(

 1951 198(%)النفس االنسانية في القران الكريم)$(

 1950 198(%)النفس االنسانية في القران الكريم)$(

 3851 381(%)النفس االنسانية في القران الكريم)$(

 1952 198)(%)دراسة تحليلية(النفس االنسانية في الكتاب والسنة)$(

 3852 381(%)النفس االنسانية ووساال تزكيتها في ضوء القران الكريم)$(

 1953 198(%)النفس في القران الكريم)$(

 3853 381(%)نالنفسية االجتماعية في القرا)$(

 1955 198(%)دراسة موضوعية: النفقة في ضوء القران الكريم )$(

 1954 198(%)النفقة في ضوء القران الكريم)$(

 3554 352(%)دراسة نحوية قرانية: النفي )$(

 445 46(%)دراسة بالغية: النفي في القران الكريم )$(

 96 14(%)النقد االدبي في كتب اعجاز القران)$(

 4019 400(%)النقد االدبي في كتب اعجاز القران)$(

 95 14)(%)م 1013 ـ 403ت ( النقد واالعجاز عند ابي بكر الباقالني )$(

 3854 381(%)وظاافها االساسية واحكامها الشرعية: النقود )$(

 820 88(%)الجزء االول) : تفسير الماوردي(النكت والعيون في تاويل القران الكريم )$(

 447 46(%)اساليبه، مجاالته، ثمراته، االعجاز المتمثل فيه: لنهي في القران الكريما)$(

 3555 352(%)النواسخ الحرفية في القران الكريم)$(

 3556 352(%)دراسة وصفية تحليلية احصااية: النواسخ الفعلية في القران الكريم )$(

 448 46(%)النواهي في القران والسنة)$(

 2518 251(%) ومنهجه في التفسيرالنيسابوري)$(

 830 89)(%)دراسة وتحقيق( الهادي في القراءات السبع لمحمد بن سفيان القيرواني )$(

 831 90(%)الهادي في معرفة المقاطع والمبادىء البي العالء الهمذاني)$(

 3856 381(%)الهجرة في القران الكريم)$(

 1959 198)(%)ضوعيةدراسة مو(الهجرة في ضوء القران الكريم)$(



 1962 199)(%)دراسة موضوعية(الهداية في القران الكريم )$(

 1960 199(%)الهداية في القران الكريم)$(

 1961 199(%)الهداية في القران الكريم)$(

 1963 199)(%)دراسة في التفسير الموضوعي (الهدى واثره كما يصوره القران الكريم )$(

 1964 199(%)سة قرانيةدرا: الهدى والضالل)$(

 1965 199(%)الهدي في القران وداللته على ضوء سورتي الفاتحة والبقرة)$(

 915 99)(%)احكام القران(الهراسي ومنهجه في التفسير من خالل كتابه )$(

 2519 252(%)»الهراسي، ومنهجه في التفسير من خالل كتابه احكام القران)$(

 2857 285(%)يينالهمزة بين القراء والنحو)$(

 2858 286(%)الهمزه في القراءات السبع من خالل مالفات الغرب االسالمي)$(

 3557 352(%)دراسة نحوية داللية مع التطبيق على القران الكريم: الواو )$(

 3558 352(%)دراسة صرفية ونحوية: الواو في القران الكريم )$(

 3857 381(%)ر والعناصر الفلسفية في تفسيرهالوجهة النفسية عند الماليلي حمدي يازي)$(

 916 99(%)الوجوه االعرابية في القران واثرها في اختالف الفقهاء)$(

 4013 400(%)الوجوه البالغية في بحث القراءات الشاذه)$(

 2861 286(%)الوجوه البالغية في توجيه القراءات القرانية)$(

 2863 286(%)ي رواية قراءة حفصالوجوه المختلفة والحجج ف)$(

 834 90(%)دراسة موازنة): هارون حجازي( الوجوه والنظاار في القران الكريم )$(

 835 90(%)الوجوه والنظاار في القران الكريم تاريخ وتطور)$(

 3561 352(%)الوجوه والنظاار في القران الكريم)$(

 3858 382(%)الوحدة االنسانية في القران الكريم)$(

 1968 199)(%)دراسة تحليلية مقارنة(الوحدة القرانية )$(

 1969 199(%)الوحدة الموضوعية بين الفراهي وسيد قطب)$(

 1334 142(%)الوحدة الموضوعية في سورة النحل)$(

 1335 142(%)الوحدة الموضوعية في سورة مريم)$(

 3859 382(%)الوحدة والكثرة بين الفلسفة ومنهج القران)$(



 2866 286(%)الوحي في االسالم وابطال الشبهات)$(

 2867 286(%)الوحي في ضوء الكتاب والسنة)$(

 2868 287(%)الوحي ودالالته في القران الكريم والفكر االسالمي)$(

 3863 382(%)الوسطية في القران الكريم)$(

 1971 199(%)دراسة موضوعية: الوسطية في القران الكريم)$(

، دراسة )هـ643ت (لة الى كشف العقيلة لعلم الدين علي بن محمد السخاويالوسي)$(
 2869 287(%)وتحقيق

 3864 382(%)الوصايا العشر في سورة االنعام)$(

 1972 200(%)الوصايا في القران الكريم)$(

 454 47(%)دراسة صرفية: الوصف المشتق في القران الكريم )$(

 1974 200(%)الوصية في القران)$(

تاليف : الوضع الجديد لفن المخارج والصفات مع ما اواله في الفواصل والتجويد)$(
 2870 287(%)الشيخ سيدي احمد بن اسمه الموريتاني الديماني، تحقيق

 1975 200(%)الوعد والوعيد في القران الكريم واثرهما في تربية النفس البشرية)$(

 1976 200(%)الوعد والوعيد في القران الكريم)$(

 1977 200(%)الوفاء بالعهد في القران الكريم)$(

 1978 200(%)الوفاء بالعهد في القران الكريم)$(

 2871 287(%)الوقف على مرسوم الخط في القراءات المتواترة)$(

 2872 287(%)الوقف في القراءات القرانية واثره في نظام الجملة)$(

 917 99(%)جتماعيالوقف واثره الفقهي في التكافل اال)$(

 2873 287(%)الوقف واثره في التفسير)$(

 2874 287)(%)دراسة موضوعية في ضوء القراءات القرانية(الوقف واالبتداء )$(

 3566 353(%)الوقف واالبتداء عند النحاة والقراء)$(

 2875 287(%)الوقف واالبتداء في القران الكريم واثرهما في االحكام والتفسير)$(

 2877 287(%)الوقف واالبتداء البن الغزال النيسابوري)$(

 2876من اوله الى نهاية سورة ـ : الوقف واالبتداء البي الحسن علي بن احمد الغزال )$(



 287(%)تحقيق ودراسة: الكهف 

 2878 288(%)الوقف واالبتداء واثرهما في فهم النص القراني)$(

 1980 200(%)الوالء في القران الكريم)$(

 1979 200(%)الوالء في القران)$(

 1981 200(%)دراسة موضوعية: الوالء والبراء في القران الكريم )$(

 1338 142(%)الوالء والبراء كما تصورها سورة الممتحنة)$(

 2881 288(%)الياءات الزوااد ونظاارها الثوابت في القراءات العشرة المتواترة)$(

 2882 288(%) البي عمر الزاهد المعروف بغالم ثعلب الحنبليالياقوتة في غريب القران)$(

 1983 201(%)اليقين ودرجاته في القران الكريم)$(

 3866 382(%)تاريخ وحضارة: اليمن القديم في القران الكريم )$(

 1984 201(%)اليهود في القران الكريم والمواقف تجاه دينهم)$(

 1340 142(%)اليهود والنصارى في سورة الماادة)$(

 3867 382)(%)دراسة مقارنة(اليوم االخر في اليهودية والنصرانية واالسالم )$(

ام المامنين عااشة ومروياتها في التفسير في الكتاب والسنة وتفسير االمام )$(
 3881 384(%)الطبري

 2583 258(%)امثال القران الكريم)$(

 2584 258(%) القرن الثالث الهجريامثال القران واثرها في االدب العربي الى)$(

 3153 314(%)امثال القران واثرها في االدب العربي الى القرن الثالث الهجري)$(

 2581 258(%)امثال القران)$(

 2582 258(%)امثال القران)$(

 2587 259(%)امثال الهدى والضالل في القران الكريم)$(

 1436 151(%) والسنةامراض القلوب وعالجها في القران الكريم)$(

 2588 259(%)امعان النظر في نظام االي والسور)$(

 3616 359(%)امن االمة االسالمية وعوامل وسبل حفظها في القران الكريم)$(

 203 24(%)ان الخفيفة المكسورة الهمزة في النحو العربي واساليبها في القران الكريم)$(

 204 24(%)ان واستعماالتها في القران الكريم)$(



 3155 315(%)ان، ان في ضوء الدراسات القرانية والنحو العربي)$(

الخفيفة المكسورة الهمزة في النحو العربي واساليبها في القران » ان)$(
 3154 315(%)الكريم

 1116 121(%)انباء الغيب في سورة الكهف)$(

 1445 152(%)انجيل برناما بين االناجيل االخرى والقران الكريم)$(

 468 49(%)تحقيق ودراسة: انشراح الصدور في جمع ونزول كالم الغفور )$(

 206 24(%)انشراح الصدور في نزول وجمع كالم الغفور)$(

 1454 153(%)انصاف القران من خصومه)$(

 1457 153(%)انفاق المال في وجوهه المستحقة كما يصورها القران الكريم)$(

 3156 315(%)سنادي في النحو العربيانماط التركيب غير اال)$(

 1458 153(%)انماط القيادة الواردة في القران الكريم ومدى تطبيقها في االدارة المدرسية)$(

: انوار الحقااق الربانية في تفسير اللطااف القرانية لالمام شمس الدين االصبهاني)$(
 924 100(%)من اول الكتاب الى اخر سورة البقرة

 3157 315(%)لتضمين وايات التاويل في اللغة العربيةانواع ا)$(

 1459 153(%)اهل الكتاب في القران)$(

اهل الكتاب في سورة ال عمران دراسة من خالل تفسير ظالل القران )$(
 1118 122(%)الكريم

 3623 359(%)اهل محبة الرحمن واهل الحرمان في القران)$(

 2590 259(%)ومقاصدهااهم خصائص السور وااليات المكية )$(

 1460 153(%)اهوال يوم القيامة في القران الكريم)$(

اوجه االختالف بين طريق الشاطبية والدرة والطيبة في قراءات القراءات )$(
 2591 259(%)العشرة

 3160 315(%)»اوجه العربية في شواذ القراءات في كتاب المحتسب)$(

 3624 359(%)االسالمية كما بينها القران الكريماوضاع غير المسلمين في ظل الدولة )$(

 3161 315(%)اي في القران الكريم)$(

 1470 154(%)ايات االجرام في القران الكريم ، دراسة تحليلية)$(

 863 من ـ 203من الفاتحة الى نهاية اية : ايات االحكام في المغني البن قدامة )$(



 93(%)دراسة مقارنة: البقرة 

 864 94(%)من اول االنعام الى اخر التوبة: الحكام في المغني البن قدامة ايات ا)$(

من اول الفرقان الى اخر القران : ايات االحكام في المغني البن قدامة )$(
 865 94(%)الكريم

 866 94(%)من اول يونس الى اخر النور: ايات االحكام في المغني البن قدامة )$(

ـ } والْمحصناتُ من النِّساء{من قوله تعالى :  البن قدامة ايات االحكام في المغني)$(
 868 94(%)الى نهاية الماادة

:  من البقرة الى قوله تعالى204من اية : ايات االحكام في المغني البن قدامة)$(
}النِّساء نناتُ مصح867 94(%)}والْم 

 1471 154(%)ايات االلهية في القران الكريم)$(

 1472 154(%)يات االمن في القران الكريما)$(

 1473 154(%)ايات االنفاق والتقتير في القران الكريم ، دراسة داللية)$(

 1474 155(%)ايات البذل في القران الكريم)$(

 1475 155(%)ايات البعث في القران الكريم)$(

 3625 359(%)ايات التخويف الكونية في القران واثرها في الدعوة الى اهللا)$(

 1477 155(%)ايات التقوى في القران الكريم)$(

 1478 155(%)ايات التوحيد في القران)$(

 3162 315(%)ايات الجن في القران الكريم، دراسة وتحليل)$(

 1480 155(%)ايات الجهاد في القران الكريم ـ دراسة موضوعية)$(

 1479 155(%)ايات الجهاد في القران الكريم)$(

 1481 155(%)يات الجهاد في القران دراسة موضوعية وتاريخية وفنيةا)$(

 1482 155(%)دراسة موضوعية: ايات الحزن في القران الكريم )$(

 1483 155)(%)دراسة تحليلية(ايات الحسد في القران الكريم )$(

 1484 155(%)ايات الخوف والرجاء في القران الكريم، دراسة وتحليل)$(

 1486 156(%)عاء في القران الكريمايات الد)$(

 1487 156(%)ايات الذكر ـ دراسة وتحليل)$(



 1488 156(%)ايات الزمن في القران الكريم)$(

 1489 156(%)دراسة موصوعية: ايات السمع والبصر في القران الكريم )$(

دراسة : ايات الشهادة على االنسان يوم القيامة في القران الكريم)$(
 1490 156)(%موضوعية

 1491 156(%)ايات الصدقة واالنفاق في القران الكريم)$(

ايات الصفات عند السلف بين التاويل والتفويض من خالل تفسير االمام )$(
 3627 360(%)الطبري

 1492 156(%)ايات العتاب في القران الكريم، دراسة تحليلية موضوعية)$(

 1494 156(%)ايات العدل كما وردت في القران الكريم)$(

 1495 157)(%)دراسة فنية( ايات العذاب والنعيم في القران الكريم )$(

 3628 360(%)ايات العقيدة واثرها في الفكر االنساني)$(

 1496 157(%)ايات العمل في القران الكريم، دراسة وتحليل)$(

 1497 157(%)ايات الغيب في القران الكريم)$(

 1498 157(%)الكريم ـ دراسة داللية وتاريخيةايات الفتح في القران )$(

 2592 259(%)ايات القسم في القران الكريم)$(

 1504 157(%)ايات الليل والنهار في ضوء القران الكريم والسنة والعلم الحديث)$(

 869 94(%)دراسة تحليلية موضوعية: ايات المال في القران الكريم )$(

 1505 157(%)مايات المال في القران الكري)$(

 1508 158(%)ايات المكر واالستدراج في القران الكريم، دراسة موضوعية)$(

 1506 158(%)ايات المال في القران الكريم تفسير موضوعي)$(

 1507 158(%)ايات المنافقين في القران الكريم)$(

 1509 158(%)ايات الهدى في القران الكريم)$(

 1510 158(%)كريمايات الهالك في القران ال)$(

 1512 158(%)ايات الوعد والوعيد في القران الكريم)$(

دراسة بالغية ـ : : ايات تاييد الرسول صلى اهللا عليه وسلم في القران الكريم )$(
 1476 155(%)تحليلية



 1493 156(%)في ضوء العصمة واالجتهاد) ص(ايات عتاب المصطفى )$(

 1119 122(%)اية النحل)$(

 925 100(%)از البيان عن معاني القران الكريمايج)$(

)$( ايضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات االربع عشرة لشمس الدين القباقبي
 2594 259(%)ـ تحقيق ودراسة) هـ849(المتوفي سنة 

 469 49(%)الجامع للقراءات االربعة عشر: ايضاح الرموز ومفتاح الكنوز)$(

داء في كتاب اهللا غز وجل تاليف ابي بكر بن القاسم بن ايضاح الوقف واالبت)$(
 2595 260(%)بشارة

 210 25(%)اين واستعماالتها في القران الكريم)$(

 2901 290(%)ايوب عليه السالم في ضوء القران الكريم والتوراة واالنجيل)$(

 3164 315(%)بحث اصول معاني الفاظ القران الكريم)$(

 41 9(%)ول االيات من زاوية علم االجتماع الدينيبحث حول اسباب نز)$(

 212 25(%)بدر الدين الزركشي وجهوده البالغية)$(

 2134 216(%)بديع الزمان النورسي وارااه في التفسير)$(

 213 25(%)دراسة منهجية تحليلية: بديع القران )$(

 214 25(%)بديع القران عن المتاخرين واثره في الدراسات البالغية)$(

 479 50(%)تحقيق ودراسة: بديع القران البن ابي االصبع)$(

برنامج عالجي في مهارات تجويد القران الكريم التي يشيع فيها اللحن لدى ـ )$(
 2597 260(%)الطالبات المعلمات بقسم

 2135 216(%)برهان الدين البقاعي ومنهجه في التفسير)$(

ـ ) هـ769ت( رواة البي بكر ابن الجندي بستان الهداة في اختالف االامة وال)$(
 485 51(%)تحقيق ودراسة

 2902 290(%)دراسة تحليلية نقدية: بعض قصص القران الكريم في االدب السواحيلي )$(

بعض مسلمي اهل الكتاب في العصر االول واثرهم في تفسير القران )$(
 1051 114(%)الكريم

 1120 122(%) الحجراتبعض معالم المجتمع االسالمي من سورة)$(

 216 25)(%)دراسة تطبيقية في القران الكريم(بالغة االطناب، )$(



 217 25)(%)دراسة بالغية اسلوبية: (بالغة االيجاز في القران الكريم)$(

 218 25(%)بالغة التذييل في سورتي البقرة وال عمران)$(

 219 26)(%)لوبيةدراسة اس(بالغة التقديم والتاخير في القران الكريم، )$(

 220 26(%)بالغة التكرار في القران الكريم)$(

 221 26)(%)دراسة تركيبية داللية(بالغة الحذف في التراكيب النحوية في سورة البقرة )$(

 43 9(%)بالغة الحروف في اواال السور ودالال اعجازها)$(

 222 26(%)بالغة القران الكريم في سور الحواميم)$(

 2142 216(%)القران عند المفسرين حتى نهاية القرن السادس الهجريبالغة )$(

 223 26(%)بالغة القران في جزء تبارك)$(

 224 26(%)بالغة القران في حديثه عن القران)$(

 225 26(%)بالغة القران في سورة البقرة)$(

 231 27(%)بالغة النظم القراني عند ابن القيم)$(

المقاصد الكبرى وااليات ( ي القران الكريم بالغة تصريف القول ف)$(
 232 27)(%)المتشابهة 

 237 27(%)بناء الجملة الخبرية في القران الكريم)$(

 3173 316(%)بناء الجملة الفعلية في جزء عم)$(

 3174 316(%)نصوص مختارة: بناء الجملة في ايات االحكام)$(

 2904 290(%)للثعلبي» ااس المجالسبناء المتخيل في قصص االنبياء المسمى بعر)$(

 239 27(%)من خالل جهود القدماء) الفصل والوصل ( بناء نظام العطف )$(

 1519 159(%)بنو اسراايل في القران الكريم)$(

 1121 122(%)بنو النضير من خالل سورة الحشر)$(

 3176 316(%)0بنية االفعال في القران الكريم ـ دراسة وظيفيه تداوليه)$(

 238 27(%)بنية الجملة الطلبية في السور القرانية)$(

 1122 122)(%)دراسة وصفية تحليلية( بنية الخطاب القراني في السور المكية )$(

بيان المشكالت على المبتداين من جهة التجويد في القران المبين دراسة )$(
 2602 260(%)وتحقيق



 1123 122(%)بيان مباحث العقيدة في سورة مريم)$(

 3634 360(%)بيان مباحث العقيدة في سورة مريم)$(

 1124 122(%)في القران والسنة) ص(بيعة النبي )$(

تاثير القران الكريم في دراسة اللغة العربية خالل القرون الثالثة االولى ـ )$(
 3179 317(%)للهجرة

 3636 360(%)تاثير القران الكريم في كتابات المفكرين المغاربة)$(

 3180 317(%)تاثير القران في شعر المخضرمين على صعيد اللفظ والمعنى واالسلوب)$(

 2148 217(%)تاريخ القران وعلومه في مصر في عصر الوالة)$(

 2605 261(%)تاريخ علوم القران الكريم حتى نهاية القرن الخامس الهجري)$(

 2606 261(%) القرن العاشرتاريخ علوم القران من بداية القرن السادس الى نهاية)$(

 1125 122(%)تامالت في سورة االحزاب)$(

 1053 115(%)تاويل النص القراني بين الحداثة والمعاصرة)$(

 871 94(%)تاويل النصوص في الفقه االسالمي)$(

ـ : هـ 680تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر في تفسير القران للكواشي المتوفى )$(
 928 101(%)ق الجزء الجزء االول منهدراسة للكتاب وتحقي

تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر لموفّق الدين ابي العباس احمد بن يوسف الكواشي )$(
 487 51(%)سورة الفاتحة وسورة البقرة ـ تحقيق ودراسة) هـ680ت(

 492 52)(%)دراسة وتحقيق(تبيين المحارم للشيخ سنان الدين االماني )$(

 3637 361(%)يمان والمدافعة عنها بالنسبة للقرانتثبيت اسس اال)$(

 1126 122(%)تجربة تفسير سورة الحاقة ومشاهد القيامة فيها)$(

 4027 400(%)تجليات من اعجاز القران الكريم)$(

 2613 261(%)تجويد القران الكريم واهميته للمغني العربي)$(

 2614 262)(%تحبير التيسير في القراءات العشر البن الجوزي)$(

تحرير القول في السور وااليات المكية والمدنية من اول القران الى نهاية سورة )$(
 2616 262(%)االسراء

تحرير القول في السور وااليات المكية والمدنية من اول سورة الكهف الى اخر )$(
 2617 262(%)سورة الناس



 1521 159(%)عليهمتحريف اليهود في العقيدة واثره ورد القران الكريم )$(

 3189 318(%)تحفة االحباب وطرفة االصحاب في شرح ملحمة االعراب)$(

دراسة وتحقيق ـ : تحفة االخوان فيما روي من القراءات السبع لقراءة القران )$(
 2618 262(%)القسم االول والثاني

ذري تحفة االنام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام المنسوب البن القاصح الع)$(
 3190 318(%)، دراسة وتحقيق)هـ801ت(البغدادي 

من سورة النور الى اخر ):  هـ597(البن الفرس الغرناطي » تحقيق احكام القران)$(
 501 53(%)القران الكريم

تحقيق االنواع من التاسع والثالثين حتى نهاية النوع الخمسين من كتاب االتقان في )$(
 504 53(%)علوم القران للسيوطي

تحقيق االنواع من الرابع والستين حتى نهاية النوع الثمانين من كتاب االتقان في )$(
 506 53(%)علوم القران

من التاسع والثالثين حتى نهاية النوع الخمسين من كتاب االتقان في : تحقيق االنواع)$(
 503 53(%)للسيوطي» علوم القران

النوع الثامن والثالثين من كتاب االتقان من الثامن عشر حتى نهاية : تحقيق االنواع)$(
 505 53(%)للسيوطي» في علوم القران

من الرابع والستين حتى نهاية النوع الثمانين من كتاب االتقان في : تحقيق االنواع)$(
 507 53(%)للسيوطي» علوم القران

تاب من النوع الحادي والخمسين حتى نهاية الثالث والستين من ك: تحقيق االنواع)$(
 508 53(%)االتقان في علوم القران لالمام السيوطي

تحقيق القسم الثاني من كتاب فتح الجليل ببيان خفي انوار التنزيل لزكريا )$(
 509 53(%)االنصاري

تحقيق المروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، من سورة الزخرف الى نهاية )$(
 3882 384(%)سورة الحديد

 3883 384(%)بن عباس في سورة االعراف ـ االنفالـ التوبةتحقيق المروي عن ا)$(

تحقيق المروي عن ابن عباس من اول سورة طه الى اخر سورة )$(
 3884 384(%)العنكبوت

تحقيق تفسير ابي الليث السمرقندي من اول سورة الرعد الى اخر سورة )$(
 510 54(%)السجدة



من ) 437ت ( مكي بن ابي طالب القيسي ل» تحقيق تفسير الهداية الى بلوغ النهاية)$(
 502 53(%)اول سورة الحجر الى سورة الكهف

 511 54(%)تحقيق تفسير سورتي الفاتحة والبقرة من احكام ابن الفرس)$(

تحقيق جزء من تفسير اللباب من علوم الكتاب البن عادل سراج الدين الحنبلي )$(
 512 54(%)من سورة التوبة ) 110( االية من سورة االنفال الى) 20(النعماني من االية 

 513 54(%)من اول سورة االنعام الى اخر سورة المامنون» تحقيق كتاب احكام القران)$(

 2619 262(%)تحقيق كتاب البرهان في متشابه القران لمحمود بن حمزة الكرماني)$(

سماء واالعالم تحقيق كتاب التعريف واالعالم فيما ابهم في القران من غريب اال)$(
 514 54(%)للسهيلي

من اول سورة هود (تحقيق كتاب التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط للواحدي )$(
 516 54)(%)الى اخر سورة الكهف

تحقيق كتاب التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط للواحدي من اول سورة النجم )$(
 515 54(%)الى اخر سورة الناس

تفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط للواحدي من اول سورة مريم تحقيق كتاب ال)$(
 517 54(%)الى اخر سورة العنكبوت

 518 54(%) من السورة88تحقيق كتاب تفسير المنان لتفسير القران من ال عمران ـ )$(

من اول المقدمة : تحقيق كتاب تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي)$(
 521 55(%)والبقرةوسورتي الفاتحة 

من اول سورة ال : تحقيق كتاب تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي)$(
 520 55(%)عمران الى اخر سورة الماادة

من اول سورة : تحقيق كتاب تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي)$(
 519 55(%)الرعد الى نهاية سورة الفرقان تحقيقا ودراسة

 522 55(%)قيق كتاب غرر البيان في مبهمات القران البن جماعةتح)$(

 523 55(%)تحقيق كتاب لباب التفسير لمحمود بن حمزة الكرماني)$(

تحقيق كتاب مالك التاويل القاطع بذوي االلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من اي )$(
 2620 262(%)التنزيل لالمام ابي جعفر بن الزبير الثقفي

 2621 262(%)حقيق كتاب هداية االنسان الى االستغناء بالقرانت)$(

 524الجزء الثاني للشيخ عبد » تحقيق مخطوط كفاية ضعفاء السودان في تفسير القران)$(



 55(%)هـ من سورة مريم الى اخر الناس)827(اهللا بن فودي 

 متشابه للفظ تحقيق مخطوط مالك التاويل القاطع لذوي االلحاد والتعطيل في توجيه)$(
 2622 262(%)من اي التنزيل

 2623 263(%)تحقيق معنى االحرف السبعة التي نزل القران عليها وعالقتها بالقراءات)$(

 525 55(%)تحقيق وتحليل سورة ال عمران في تفسير الكواشي)$(

 526 55(%)تحقيق وتحليل سورة الكهف من تفسير الماتوريدي)$(

 عن ابن عباس رضي اهللا عنهما من اول سورة الروم الى تحقيق وتخريج المروي)$(
 3885 384(%)اخر سورة الشورى

تحقيق وتخريج المروي عن ابن عباس، من اول سورة يونس الى اخر سورة )$(
 3886 385(%)مريم

تحقيق وتخريج المروي عن ابن مسعود من سورة الحجر الى سورة العنكبوت ومن )$(
 3887 385(%) الكريمالذاريات الى اخر القران

، تاليف محمد بن »تحقيق وتعليق على كتاب كشف المعاني في المتشابه والمثاني)$(
 2624 263)(%)هـ733 ـ 639(ابراهيم ابن جماعة 

لمكي ابن ابي طالب القيسي المتوفى » تحقيق وتفسير الهداية الى بلوغ النهاية)$(
 527 55(%)ت ـ تحقيق وتقديممن اول سورة النور الى سورة العنكبو): هـ137(

 529 56(%)تحقيق ودراسة سورتي ال عمران والنساء من تفسير ابن كمال باشا)$(

 528 56(%)تحقيق ودراسة سورتي االعراف واالنفال من تفسير ابن كمال باشا)$(

تحقيق ودراسة قسم من تفسير اللباب من علوم الكتاب البن عادل سراج الدين )$(
 530 56(%)من سورة البقرة) 152 ـ 102(اني من االية الحنبلي النعم

تحقيق ودراسة كتاب التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط للواحدي من اول )$(
 532 56(%)سورة االنعام الى اخر سورة يونس

تحقيق ودراسة كتاب التفسير بين المقبوض والبسيط للواحدي، من سورة الفاتحة )$(
 536 57%)(الى اخر سورة البقرة

تحقيق ودراسة كتاب تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل البي الحسن البكري من )$(
 533 56(%)اول سورة النساء الى اخر سورة التوبة

تحقيق ودراسة كتاب تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل للبكري، من اول سورة )$(
 534 56(%)المامنون الى اخر سورة غافر



 535 56(%)اسة كتاب قنعة االريب في تفسير الغريبتحقيق ودر)$(

 531 56(%)التحبير في علم التفسير للحافظ جالل الدين السيوطي: تحقيق ودراسة كتاب)$(

الوقف واالبتدء من اوله الى نهاية سورة الكهف البي الحسن : تحقيق ودراسة كتاب)$(
 537 57(%)الغزالي

 2153 217(%)تحقيقات الشنقيطي اللغوية)$(

 2625 263(%)تحليل اخطاء معلمي القران الكريم الفوالنين في خالوي شمال الكاميرون)$(

 3191 318)(%)دراسة في لسانيات النص( تحليل الخطاب الجدلي في القران )$(

 2905 291(%)سورة القصص انموذجا: تحليل الخطاب القصصي في القران الكريم )$(

 3192 318(%) في قراءة ابن محيصن المكيتحليل الظواهر الصوتية)$(

 2906 291(%)تحليل وتقييم القصص في ضوء المبادا االساسية للقران الكريم)$(

من اول سورة الفاتحة الى نهاية سورة ـ : تخريج احاديث الكشاف للزيلعي )$(
 3888 385(%)تحقيق ودراسة: الماادة 

ـ : ورة سبا الى اخر سورة الناس من اول س: تخريج احاديث الكشاف للزيلعي )$(
 3889 385(%)تحقيق ودراسة

 3890 385(%)تخريج االحاديث المرفوعة في تفسير الجاللين)$(

 3891 385(%)تخريج االحاديث الواردة في سورة الرعد في تفسير ابن كثير)$(

 2626 263(%)مفهومه وضوابطه: تدبر القران الكريم )$(

 2627 263(%)نية لمتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرهاتدريس االمثال القرا)$(

 243 28(%)تدقيق تفسير الطبري من زاوية اسباب النزول)$(

 3640 361(%)تدوين الكتب المقدسة في التوراة واالنجيل والقران)$(

 3639 361(%)التوراة، االنجيل، القران: تدوين الكتب المقدسة)$(

 538 57(%)سير الغريب البن الجوزيتذكرة االريب في تف)$(

دراسة تحليلية لبعض سور مختارة من القران : ترابط الشكل والمعنى )$(
 1127 122(%)الكريم

 3197 318(%)تراكيب التعليل في القران الكريم)$(

 1523 159(%)تربية االوالد في القران الكريم)$(

 1525 159(%)تربية الطفل في القران الكريم)$(



 3647 361(%)تربية المعوقين في القران الكريم والحديث الشريف)$(

 1528 159(%)الصحابه في الكتاب والسنة) ص(تربية النبي )$(

 1529 160(%)تربية النفس االنسانية في ظل القران الكريم)$(

 3648 362(%)تربية النفس االنسانية في ظل القران)$(

 541 57(%)ويل القراني الصوفي لالب بولس نوياترجمة الفصل االول من كتاب التا)$(

 ـ 216الصفحات (»..ترجمة و تحقيق كتاب تاريخ فكرة اعجاز القران )$(
304(%)(401 4028 

) القرنينالتاسع و العاشر(» ترجمة و تحقيق كتاب تاريخ فكرة اعجاز القران)$(
(%)401 4030 

) القرنينالسادس و السابع (»ترجمة و تحقيق كتاب تاريخ فكرة اعجاز القران)$(
(%)401 4031 

من بدءالبعثة حتى القرن (» ترجمة و تحقيق كتاب تاريخ فكرة اعجاز القران)$(
 4032 401)(%)الثانى

 4029 401(%)»ترجمة و تحقيق كتاب تاريخ فكرة اعجاز القران)$(

الفاتحة الى ترجيحات ابن العربي في التفسير من خالل كتابه احكام القران من اول )$(
 2155 217(%)اخر سورة النساء ـ عرض ودراسة

ترجيحات ابن العربي في التفسير من خالل كتابه احكام القران من اول سورة )$(
 2156 218(%)الماادة الى اخر سورة التوبة ـ عرضا ودراسة

عرضا ودراسة من اول : ترجيحات ابن كثير رحمه اهللا لمعاني االيات في تفسيره )$(
 930 101(%)سورة يونس الى اخر القران الكريمـ 

من اول سورة الماادة ـ الى : ترجيحات االمام ابن العربي في كتابه احكام القران )$(
 872 94(%)اخر سورة التوبة

ترجيحات االمام القرطبي في التفسير وعلوم القران من خالل سورتي البقرة وال )$(
 2630 263(%)عمران

دراسة ـ : طبي في الحدود من خالل كتابه الجامع الحكام القران ترجيحات القر)$(
 873 95(%)فقهية مقارنة

تسخير ما في الكون لالنسان على ضوء سورة النحل واثار ذلك في توحيد الخالق )$(
 1132 123(%)ـ سبحانه



الجزء الرابع من اول ـ : تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل للبكري الصديقي )$(
 542 57(%)ة المامنون الى اخر سورة غافرسور

من سورة الفاتحة الى ـ : تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل للبكري الصديقي )$(
 544 57(%)اخر سورة ال عمران

من سورة فصلت الى اخر : تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل للبكري الصديقي )$(
 545 57(%)سورة الناس

من اول سورة النساء الى ـ : ي فهم معاني التنزيل للبكري الصديقيتسهيل السبيل ف)$(
 543 57(%)اخر سورة التوبة

 2157 218(%)تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل)$(

 2631 263(%)تشفير الكالم لتالوة القران)$(

تصوير اعمال المامنين والكافرين وصفاتهم من خالل التشبيه المركب في القران ـ )$(
 256 29(%)لكريما

 1539 160(%)تصوير القران الكريم للمجتمع الجاهلي)$(

 1541 161(%)تصوير القران لجوانب الجهاد)$(

 1540 161(%)تصوير القران لالنحرافات البشرية في الجانب االلهي والرد عليها)$(

 257 29(%)تصوير المشاعر االنسانية في القران الكريم)$(

 3203 319(%)ر الشرطية معنى الشرط في القران الكريمتضمن الجملة غي)$(

 44 9(%)تطور الدراسة حول اعجاز القران واثرها في البالغة العربية)$(

 3205 319(%)تطور دالالت االلفاظ الدينية بين الشعر الجاهلي والقران الكريم)$(

 45 10(%)تطور نظرية االعجاز حتى عبد القاهر الجرجاني)$(

 3207 319(%) الذكر والحذف في ايات القران الكريمتعاقب)$(

 2158 218(%)تعدد االوجه االعرابية في اعراب القران)$(

تعدد االوجه االعرابية في سورة البقرة في كتاب البيان في غريب اعراب )$(
 1134 123(%)القران

 ـ تعدد التوجيه النحوي في اعراب القران للنحاس في ضوء السياق القراني)$(
 3210 320(%)والقواعد النحوية

 1542 161(%)تعدد الزوجات في القران الكريم)$(



تعدد وجوه االعراب واثره في توجيه اختيارات المعنى في كتابي اعراب القران ـ )$(
 3211 320(%)هـ338ومعنى القران للنحاس ت 

 877 95(%) وفقهيةتعليل االحكام في القران الكريم والسنة النبوية ـ دراسة اصولية)$(

 2635 264(%)تعليل وجوه القراءات لالمام احمد بن عمار المهدوي)$(

 2636 264(%)تعليم القراءات القرانية في االردن بين التراثية والمعاصرة)$(

 2637 264(%)تعليم علم القراءات حتى القرن التاسع عشر)$(

الداللية للفظة في القران دراسة في االشعاعات : تعميم الداللة عبر القول )$(
 3215 320(%)الكريم

 2638 264(%)تعيين ايات الناسخ والمنسوخ في القران الكريم)$(

 2160 218(%)تفاسير الزيدية ـ عرض ودراسة)$(

 2159 218(%)تفاسير ايات االحكام ومناهجها)$(

 1135 123(%)تفاسير سورة الفاتحة المطبوعة والمخطوطة في مكتبات استانبول)$(

 931 101(%)تفسير ابن ابي الربيع االشبيلي)$(

 932 101(%)تفسير ابن ابي طلحة)$(

 2161 218(%)دراسة في المصطلح والمنهج: تفسير ابن القيم للقران الكريم )$(

 933 101(%)تفسير ابن رجب الحنبلي ـ جمعا ودراسة)$(

ـ : تى نهاية سورة االسراء من بداية سورة الفاتحة ح: تفسير ابن شهاب الزهري )$(
 3892 385(%)جمع ودراسة

جمع : من بداية سورة الكهف الى اخر القران الكريم : تفسير ابن شهاب الزهري )$(
 3893 385(%)ـ ودراسة

 2162 218(%)دراسة منهجية ونقدية: التحرير والتنوير: تفسير ابن عاشور)$(

 3894 385(%)كتب السنةتفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من )$(

 2163 218(%)تفسير ابن عباس)$(

 من 152 ـ 127من االية : تفسير ابن عروة الحنبلي من كتاب الكواكب الدراري )$(
 934 101(%)تحقيق ودراسة: ـ سورة البقرة 

 935 101(%)من اول سورة الذاريات الى اخر سورة الحديد: تفسير ابن عطية )$(

 1136 123(%)تخريج االحاديث الواردة في سورة الرعد: تفسير ابن كثير )$(



 547 58)(%)االنبياء ـ النور( تفسير ابن كمال باشا )$(

ابراهيم، الحجر ، النحل ، (دراسة وتحقيق من خالل سور : تفسير ابن كمال باشا )$(
 549 58)(%)االسراء

، السجدة ، االحزاب دراسة وتحقيق من خالل سورة لقمان : تفسير ابن كمال باشا )$(
 1137 123(%)، سبا ، فاطر، يس

 548 58)(%)الكهف ـ طه(تفسير ابن كمال باشا تحقيق )$(

 550 58(%)تفسير ابن كمال باشا تفسير سورتي الفاتحة والبقرة ـ تحقيق ودراسة)$(

هود، يوسف، : تفسير ابن كمال باشا دراسة وتحقيق من خالل سورة)$(
 551 58(%)»الرعد

 1138 123(%)دراسة وتحقيق وتعليق:تفسير ابن كمال باشا لسورتي الفاتحة والبقرة)$(

 552 58(%)دراسة وتحقيق من خالل السور الكهف ومريم وطه: تفسير ابن كمال باشا)$(

دراسة وتحقيق من خالل سور الفرقان ، الشعراء ، النمل ، : تفسير ابن كمال باشا)$(
 553 58(%)القصص ، العنكبوت، الروم

دراسة وتحقيق من خالل سور هود، ويوسف : تفسير ابن كمال باشا)$(
 1139 124(%)والرعد

دراسة وتحقيق من خالل سوراالنبياء والحج والمامنين : تفسير ابن كمال باشا)$(
 1140 124(%)والنور

 1141 124(%)دراسة وتحقيق من خالل سورتي التوبة ويونس: تفسير ابن كمال باشا)$(

 2164 218(%)جمع وتحقيق ودراسة: تفسير ابن مسعود)$(

 936 101(%)تفسير ابو خويز منداد ـ جمع وتوثيق وتقديم)$(

 555 58)(%)جمع وتوثيق ودراسة(تفسير ابي العالية )$(

من اول تفسير سورة الفاتحة الى نهاية تفسير سورة : تفسير ابي العالية )$(
 3901 386(%)النحل

جمعا ودراسة ـ من خالل تفسير ابن جرير ( العالية الرياحي تفسير ابي )$(
 937 102)(%)الطبري

من اول تفسير سورة االسراء الى اخر القران الكريم ـ جمعا : تفسير ابي العاليه)$(
 556 59(%)ودراسة وتحقيقا

 557من اول تفسير سورة الفاتحة الى نهاية تفسير سورة النحل ـ : تفسير ابي العاليه)$(



 59(%)يق ودراسةتحق

 939 102(%)سورة ال عمران والنساء والماادة: تفسير ابي المظفر السمعاني )$(

 938 102(%)سورة الفاتحة والبقرة: تفسير ابي المظفر السمعاني )$(

من اول سورة االنعام الى نهاية سورة : تفسير ابي المظفر السمعاني )$(
 940 102(%)االنفال

 941 102(%)من اول سورة الجن الى اخر القران الكريم: مظفر السمعاني تفسير ابي ال)$(

من اول سورة الشورى الى اخر سورة : تفسير ابي المظفر السمعاني )$(
 942 102(%)النجم

 943 102(%)من اول سورة القمر الى اخر سورة نوح: تفسير ابي المظفر السمعاني )$(

 اول سورة النمل الى اخر سورة من: تفسير ابي المظفر السمعاني )$(
 944 102(%)االحزاب

 945 102(%)من اول سورة سبا الى اخر سورة فصلت: تفسير ابي المظفر السمعاني )$(

من سورة الرعد الى سورة االنبياء، مع التعليق ـ : تفسير ابي المظفر السمعاني )$(
 947 103(%)على هذه السور ومقدمة في اتجاهات التفسير في عصره

تفسير ابي المظفر السمعاني تفسير ال عمران والنساء والماادة ـ تحقيق )$(
 558 59(%)ودراسة

 559 59(%)تفسير ابي المظفر السمعاني سورة البقرة منه ـ تحقيق ودراسة)$(

تفسير ابي المظفر السمعاني من اول سورة االنعام الى اخر سورة االنفال ـ تحقيق )$(
 560 59(%)ودراسة

تفسير ابي المظفر السمعاني من اول سورة الجن الى اخر القران الكريم ـ تحقيق )$(
والزمخشري 561 59(%)ودراسة مع المقارنة بينه وبين البغوي 

تفسير ابي المظفر السمعاني من اول سورة الرعد الى اول سورة االنبياء ـ تحقيق )$(
 562 59(%)اهات التفسير في عصرهودراسة مع التعليق على هذه السورة ومقدمة عن اتج

تفسير ابي المظفر السمعاني من اول سورة الشورى الى اخر سورة النجم ـ تحقيق )$(
 564 60(%)ودراسة

تفسير ابي المظفر السمعاني من اول سورة القمر الى اخر سورة نوح ـ تحقيق )$(
 565 60(%)ودراسة

 563 الى اخر سورة فصلت ـ دراسة تفسير ابي المظفر السمعاني من اول سورة سبا)$(



 59(%)وتحقيق

تفسير ابي المظفر السمعاني من سورة االنبياء الى اخر سورة الشعراء ـ تحقيق )$(
 566 60(%)ودراسة

 946 102(%)من سورة االنبياء الى اخر سورة الشعراء: تفسير ابي المظفر السمعاني)$(

 2165 218(%)تفسيرتفسير ابي بكر ابن العربي واسلوبه في ال)$(

 554 58(%)تحقيق ودراسة: تفسير ابي بكر العربي واسلوبه في التفسير )$(

ـ جمع وتوثيق )  هـ 505 هـ  450( تفسير ابي حامد الغزالي )$(
 948 103(%)وتقديم

تفسير ابي محمد اسحاق بن ابراهيم البستي القاضي من اول سورة الكهف الى نهاية )$(
 567 60(%)تحقيق ودراسةسورة الشعراء ـ 

 2166 218)(%)من الذاريات الى الحديد(تفسير ادبي لسور القران الكريم )$(

من اول سورة النمل الى اخر سورة النجم ـ : تفسير اسحاق بن ابراهيم البستي )$(
 949 103(%)تحقيق ودراسة):  لوحة132(بمعدل 

ل سورة الكهف الى نهاية سورة من او: تفسير اسحاق بن ابراهيم البستي القاضي )$(
 950 103(%)تحقيق ودراسة: ـ الشعراء 

 132(تفسير اسحاق بن ابراهيم البستي من اول سورة النمل الى اخر سورة النجم )$(
 568 60(%)ـ تحقيق ودراسة) لوحة

 951 103(%)تفسير االمام ابي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي ـ جمعا ودراسة)$(

تحقيق ودراسة من اول سورة ـ :  االمام ابي زكريا يحيى بن شرف النووي تفسير)$(
من } *اوالك لَهم نَصيب مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ {الفاتحة الى نهاية قوله تعالى 

 569 60(%)سورة البقرة

 571 60)(%)دراسة وتحقيق(تفسير االمام عبد بن حميد لسورة النساء )$(

 572 60(%) النازعات14 الحاقة الى 14تفسير االمام عبد بن حميد من )$(

 573 61(%) النازعات الى اخر الناس15تفسير االمام عبد بن حميد من )$(

 574 61(%) البقرة الى اخر ال عمران279تفسير االمام عبد بن حميد من )$(

 575 61(%) ص الى اخر االحقاف41تفسير االمام عبد بن حميد من )$(

 576 61(%) الحاقة13 الواقعة الى 86تفسير االمام عبد بن حميد من )$(

 577دراسة ( االنعام الى اخر الرعد121تفسير االمام عبد بن حميد من االية )$(



 61)(%)وتحقيق

 578 61)(%)دراسة وتحقيق( البقرة 286 ـ 195تفسير االمام عبد بن حميد من االية )$(

 2175 219)(%)دراسة وتحقيق( البقرة 195د بن حميد من الفاتحة الى تفسير االمام عب)$(

 579 61(%)تفسير االمام عبد بن حميد من اول ابراهيم الى اخر الحج)$(

 580 61(%) من سورة ص40تفسير االمام عبد بن حميد من اول سبا الى )$(

 581 61(%) الواقعة85تفسير االمام عبد بن حميد من اول محمد الى )$(

 570 60(%)تفسير االمام عبد بن حميد)$(

 2176 219(%)تفسير االمامية عند الطبرسي والطباطبااي)$(

 1142 124(%)تفسير االيات االولى من سورة النساء)$(

تفسير االيات القرانية الخاصة بذكر التشريعات واالحكام العملية الهل )$(
 878 95(%)الكتاب

هـ  دراسة وتحقيق قطعة 745 ـ 654(بي حيان االندلسي تفسير البحر المحيط ال)$(
 582 61)(%) من سورة النساء186 من سورة ال عمران ـ 151من االية (منه 

دراسة وتحقيق ) هـ 745(تفسير البحر المحيط البي حيان االندلسي المتوفي سنة )$(
 2180 220)(%)25سور االنفال ـ التوبة ـ يونس حتى االية 

للعالمة سيدي احمد ابن عجيبة ـ » بحر المديد في تفسير القران المجيدتفسير ال)$(
 952 103).(%)الربع الثاني(تقديم وتحقيق 

 583 61(%)تحقيق ودراسة: سورة ال عمران : تفسير البسيط للواحدي )$(

 584 62(%)تحقيق ودراسة: سورتي االنعام واالعراف : تفسير البسيط للواحدي )$(

 585 62(%)دراسة وتحقيق: سورتي النساء والماادة: سيط للواحدي تفسير الب)$(

 586 62(%)تحقيق ودراسة: من االنفال الى هود : تفسير البسيط للواحدي )$(

من سورة ـ ) 74(من اول القران الكريم الى نهاية االية : تفسير البسيط للواحدي )$(
 588 62(%)البقرة

 589 62(%)تحقيق ودراسة: ل الكهف الى اخر الحج من او: تفسير البسيط للواحدي )$(

 590 62(%)تحقيق ودراسة: من اول المامنون الى اخر الروم : تفسير البسيط للواحدي )$(

تحقيق ـ : من اول المجادلة الى اخر القران الكريم : تفسير البسيط للواحدي )$(
 591 62(%)ودراسة



تحقيق : الزخرف الى اخر القران من اول سورة : تفسير البسيط للواحدي )$(
 953 103(%)ودراسة

تحقيق : من اول سورة الزمر الى نهاية سورة الحجرات : تفسير البسيط للواحدي )$(
 587 62(%)ـ ودراسة

 592 62(%)تحقيق ودراسة: من اول لقمان الى اخر فصلت : تفسير البسيط للواحدي )$(

تحقيق : ف الى نهاية االسراء من سورة يوس: تفسير البسيط للواحدي )$(
 593 63(%)ودراسة

 1058 115(%)عرضا ودراسة: تفسير التابعين )$(

 1059 115(%)للطبري» تفسير التابعين من خالل جامع البيان)$(

 954 103(%)تفسير الحزين واالسراايليات)$(

الى اخر من اول الكتاب : تفسير الخازن المسمى لباب التاويل في معاني التنزيل)$(
 955 103(%)سورة البقرة ـ تحقيق ودراسة

من ـ ) 74(من فاتحة الكتاب الى االية : تفسير الخازن بين الصحيح والضعيف )$(
 2181 220(%)سورة البقرة

تفسير الخمسمااة اية من القران في االمر والنهي والحالل والحرام لمقاتل بن )$(
 1143 124(%)قيقـ دراسة وتح) هـ150ت ( سليمان الخرساني 

ـ : من اول سورة ال عمران حتى نهاية سورة الماادة : تفسير الراغب االصفهاني )$(
 956 104(%)تحقيق ودراسة

 957 104(%)جمعا وتحقيقا ودراسة: تفسير الربيع بن انس)$(

 3895 386(%)جمع وتوثيق ودراسة: تفسير السدى الكبير)$(

 594 63)(%)دراسة وتحقيق(تفسير السدي )$(

 1060 115)(%)مصادره ومنهجه وحجيته(تفسير السلف )$(

 2182 220(%)تفسير السلمي والتفسير الصوفي)$(

تفسير السورة التي يذكر فيها االعراف من تفسير القران العظيم مسندا عن الرسول )$(
صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعين لالمام الحافظ عبد الرحمن بن ابي حاتم 

 1144 124(%)هـ327لرازي رحمه اهللا المتوفى سنة ا

تفسير السورة التي يذكر فيها الشعراء من تفسير القران العظيم مسندا عن رسول )$(
 1145اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعين لالمام ابي محمد عبد الرحمن بن ابي 



 124(%)تحقيق ودراسة: هـ327حاتم الرازي، ت 

لسورة التي يذكر فيها القصص من تفسير القران العظيم مسندا عن الرسول تفسير ا)$(
صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعين لالمام عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي، ت 

 1146 124(%)هـ  دراسة وتحقيق327

تفسير السورة التي يذكر فيها النمل من تفسير القران العظيم للحافظ عبد الرحمن )$(
 1147 124(%)تحقيق ودراسة: هـ327ن ابي حاتم الرازي اب

تفسير السورة التي يذكر فيها هود صلى اهللا عليه وسلم من تفسير القران العظيم )$(
مسندا عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعين لعبد الرحمن بن ابي حاتم 

 1148 125(%)دراسة وتحقيق: هـ 327الرازي ت 

 1149 125(%)السورة التي يذكر فيها يوسف عليه السالم من تفسير القران العظيمتفسير )$(

 3217 320(%)دراسة تحليلية تفسيرية اصولية: تفسير الشرط في القران الكريم)$(

مفاتيح االسرار ومصباح االبرار االمام محمد بن : تفسير الشهرستاني المسمى ب)$(
 959 104(%)عبد الكريم

 2183 220(%)صحابة في جامع البيان عن تاويل اي القران لالمام الطبريتفسير ال)$(

 1061 115(%)لالمام الطبري» تفسير الصحابة في جامع البيان عن تاويل اي القران)$(

دراسة ) مفاتح الرضوان في تفسير الذكر واالثار بالقران(تفسير الصنعاني )$(
 2184 220(%)وتحقيق

 2185 220(%)حم ، جمع ودراسةتفسير الضحاك بن مزا)$(

هـ من سورة 102المتوفي سنة (تفسير الضحاك بن مزاحم الهاللي الخراساني)$(
 3896 386(%)جمع: الفاتحة الى سورة االنفال

من : م من720هـ 102تفسير الضحاك بن مزاحم الهاللي الخرساني المتوفي عام )$(
 3897 386(%)راسةجمع وتوثيق ود. سورة التوبة الى سورة العنكبوت 

من سورة : هـ من102تفسير الضحاك بن مزاحم الهاللي الخرساني المتوفي عام )$(
 960 104(%)جمع وتوثيق ودراسة. التوبة الى سورة العنكبوت 

 2186 220(%)تفسير الطبري، دراسة لغوية)$(

 1150 125(%)تفسير العشر ايات االولى من سورة المامنون)$(

م والمعاني المستودعة في السبع المثاني البي العباس احمد بن معد بن تفسير العلو)$(
 1151 125(%)عيسى بن وكيل االندلسي تفسير الفاتحة ـ تحقيقا ودراسة



 1152 125)(%)تفسير سورتي النور والفرقان منه(تفسير القران العظيم )$(

 977 106(%)ه السالمسورة هود علي: تفسير القران العظيم البن ابي حاتم الرازي )$(

 978 106(%)سورة يوسف عليه السالم: تفسير القران العظيم البن ابي حاتم الرازي )$(

 979 106(%)سورتي النور والفرقان: تفسير القران العظيم البن ابي حاتم الرازي )$(

 972 105(%)تفسير القران العظيم البن ابي حاتم الرازي)$(

 975 106(%)بن ابي حاتم الرازيتفسير القران العظيم ال)$(

 976 106(%)سورة النمل: تفسير القران العظيم البن ابي حاتم الرازي)$(

تفسير القران العظيم لالمام عزالدين بن عبدالسالم، من اول سورة الفاتحة الى ـ )$(
 980 106(%)تحقيق ودراسة وتعليق: اخر سورة الكهف 

من اول سورة ـ : الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم تفسير القران العظيم لالمام عز)$(
 981 106(%)يونس الى نهاية سورة الكهف ، دراسة وتحقيق وتعليق

تفسير القران العظيم مسندا عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعين )$(
 3898 386(%)الجزء الثاني وفيه سورتا ال عمرن والنساء، دراسة وتحقيق

القران العظيم مسندا عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعين تفسير )$(
تحقيق :هـ327لالمام الحافظ ابي محمد عبد الرحمن ابن ابي حاتم الرازي ت 

 3899 386(%)ودراسة

تفسير القران العظيم مسندا عن الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعين )$(
هـ الجزء الثاني من سورة البقرة ـ 327حاتم الرازي، ت لالمام عبد الرحمن بن ابي 

 3900 386(%)دراسة وتحقيق: الى نهاية السورة الكريمة

: تفسير القران الكريم عند االباضية من القرن االول حتى القرن السادس الهجري )$(
 2202 222(%)دراسة مقارنة

 2203 222(%)ديثةتفسير القران الكريم في ضوء النظريات التجريبية الح)$(

تفسير القران الكريم البن ابي الربيع عبيد اهللا ابن احمد بن عبيد اهللا القرشي )$(
 983 106)(%)هـ886 ـ599(االشبيلي السبتي 

الجزء االول ـ : تفسير القران الكريم البي الليث السمرقندي المعروف ببحر العلوم)$(
 596 63(%)تحقيق

) هـ800ت ( ي بكر بن علي الحداد الزبيري اليمني تفسير القران الكريم الب)$(
 595 63(%)تفسير سورتي الفاتحة والبقرة ـ تحقيق ودراسة



من اوله الى نهاية سورة ال عمران ـ تحقيق : تفسير القران الكريم لالمام البسيلي)$(
 597 63(%)ودراسة

 982 106(%)تفسير القران الكريم)$(

 القرانية من خالل سورة الفاتحة و البقرة وال تفسير القران بالقراءة)$(
 2640 264(%)عمران

 1063 116(%)تفسير القران بالقران ، دراسة تاريخية ونظرية)$(

 1064 116(%)تفسير القران بالقران ؛ اصوله ومنهجه)$(

 2204 222(%)تفسير القران بالقران عند العالمة الطباطبااي)$(

 1062 115)(%تفسير القران بالقران)$(

 2200 222(%)تفسير القران بالقران)$(

 2201 222(%)اصوله ومنهجه: تفسير القران بالقران)$(

 973 105(%)جمع ودراسة: تفسير القران عند الغزالي)$(

 2206 222)(%)دراسة منهجية وتحليلية(» تفسير القرطبي الجامع الحكام القران)$(

 2641 264(%)تفسير الكشاف ـ دراسة لغوية)$(

دراسة (تفسير اللباب من علوم الكتاب البن عادل سراج الدين الحنبلي النعماني )$(
 599 63(%)من سورةالبقرة) 72(من الفاتحة الى االية ) وتحقيق

دراسة (تفسير اللباب من علوم الكتاب البن عادل سراج الدين الحنبلي النعماني )$(
 600 63(%)ة االسراءمن اول سورة الحجر الى اخر سور) وتحقيق

تفسير اللباب من علوم الكتاب البن عادل سراج الدين الحنبلي النعماني من سورة )$(
 601 63(%)224ـ 189البقرة 

 2212 223(%)تفسير المراغي دراسة وتحليل)$(

 2213 223(%)تفسير المعتزلة للقران الكريم تاريخه ومنهجه)$(

 1153 125(%)تفسير المعوذتين)$(

 2214 223(%)تفسير المنار ، دراسة في المنهج البياني)$(

دراسة وتحقيق مقدمة علوم القران وسورتي الفاتحة ( تفسير المنان لتفسير القران )$(
 602 64(%)والبقرة

 988من اول سورة الماادة (تفسير الهداية الى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب القيسي )$(



 107(%) وتقديمـ تحقيق) الى اخر سورة االنعام

من اول سورة (لمكي ابن ابي طالب القيسي » تفسير الهداية الى بلوغ النهاية)$(
 990 107(%)تقديم وتحقيق) االعراف الى اخر سورة التوبة

ـ ) :  هـ 437ت ( لمكي بن ابي طالب القيسي » تفسير الهداية الى بلوغ النهاية)$(
 991 107(%)لنساءمن اول سورة ال عمران الى اخر سورة ا

 هـ من 437ت ( لمكي بن ابي طالب القيسي » تفسير الهداية الى بلوغ النهاية)$(
 992 107(%)ـ تحقيق وتقديم) سورة ص الى اخر سورة الجاثية 

من اول سورة ( لمكي بن ابي طالب القيسي » تفسير الهداية الى بلوغ النهاية)$(
 989 107(%)تحقيقـ تقديم و) االحقاف الى اخر سورة الصف 

من اول سورة مريم ( لمكي بن ابي طالب القيسي » تفسير الهداية الى بلوغ النهاية)$(
 994 108)(%)الى اخر سورة المامنين 

من ) ( هـ437ت (لمكي بن ابي طالب القيسي » تفسير الهداية الى بلوغ النهاية)$(
 993 108(%)يقـ تقديم وتحق) اول سورة العنكبوت الى اخر سورة الصافات

من اول سورة يونس الى اخر سورة » تفسير الهداية الى بلوغ النهاية)$(
 995 108(%)ابراهيم

تحقيقا ودراسة من اول الكتاب الى نهاية ـ : تفسير الهكاري احمد بن شهاب الدين )$(
 603 64(%) من سورة البقرة261المجلد االول االية 

سيط للواحدي، من اول سورة ال عمران الى اخر تفسير الوسيط بين المقبوض والب)$(
 608 64(%)دراسة وتحقيقا: سورة الماادة

 1154 125(%)تفسير اول سورة الحج)$(

 1155 125(%)دراسة وتحقيق: تفسير ايات اشكلت لشيخ االسالم ابن تيمية )$(

فخر تفسير ايات االحكام المسمى شافي العليل شرح الخمسمااة اية من التنزيل ل)$(
 879 95(%)هـ تحقيق ودراسة877الدين عبد هللا بن محمد بن القاسم النجري ت 

 880 95(%)تفسير ايات االحكام عند الطبري والجصاص)$(

 1545 161(%)في القران الكريم) ص(تفسير ايات الساال والجواب للنبي )$(

 1156 125(%)تفسير ايات الصيام من سورة البقرة)$(

 881 95(%)لعقوباتتفسير ايات ا)$(

 1546 161(%)تفسير ايات القران عن عالقة المالاكة باالنسان)$(



 1544 161(%)تفسير ايات دعوة القران للكفار)$(

 1158 126(%)تفسير اية الغرانيق)$(

 1157 126(%)تفسير ايتي االمانة والطاعة)$(

 الى اخر من اول االحزاب: تفسير بحر العلوم البي الليث السمرقندي )$(
 613 65(%)القران

ـ : من اول الرعد الى اخر السجدة : تفسير بحر العلوم البي الليث السمرقندي )$(
 614 65(%)تحقيق ودراسة

 1160 126)(%)1430ـ1216رقم الورق(تفسير جزء عم لمصطفى بن محمد )$(

 1159 126(%)تفسير جزء عم)$(

 615 65(%))دراسة وجمع وتحقيق(تفسير زيد بن اسلم )$(

جمعا ودراسة ـ : من الفاتحة الى نهاية االسراء : تفسير سعيد بن المسيب )$(
 3904 387(%)وتحقيقا

جمعا ودراسة : من بدايه سورة الكهف الى اخر القران : تفسير سعيد بن المسيب )$(
 3903 386(%)ـ وتحقيقا

 1065 116(%)تفسير سعيد بن جبير ـ جمع ودراسة)$(

 3902 386(%)االكتفاء بثلث القران الكريم: عيد بن جبير تفسير س)$(

 3905 387(%)جمع وتحقيق ودراسة: تفسير سعيد بن جبير )$(

 1162 126)(%)دراسة تحليلية( تفسير سورة ابراهيم )$(

 1548 161(%)تفسير سورة االحزاب من زاوية بناء االسرة في االسالم)$(

 1163 126(%)تفسير سورة االسراء)$(

تفسير سورة االنعام من تفسير القران العظيم مسندا عن الرسول صلى اهللا عليه )$(
وسلم والصحابة والتابعين لالمام الحافظ عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي، ت 

 3906 387(%)هـ دراسة وتحقيق327

 616 65(%)تفسير سورة االنعام من تفسير القران العظيم)$(

 1165 126(%) وما اشتملت عليه من احداث وقضاياتفسير سورة التحريم)$(

 1166 126(%)تفسير سورة الحج واالهداف التي ترمي اليها)$(

 1167 126)(%)دراسة موضوعية(تفسير سورة الحديد )$(



 1549 161)(%)دراسة موضوعية لمواقف الرسل مع اقوامهم(تفسير سورة الشعراء )$(

 1168 127(%)ليلية موضوعيةدراسة تح: تفسير سورة الشعراء )$(

 1169 127(%)تفسير سورة الشورى)$(

 1170 127(%)معانيها واهدافها: تفسير سورة الشورى)$(

 1171 127(%)تفسير سورة الصافات)$(

 1172 127(%)تفسير سورة الطالق)$(

 1173 127(%)تفسير سورة الطالق)$(

 1174 127(%)تفسير سورة العصر)$(

 1175 127(%)العصرتفسير سورة )$(

 1180 128(%)تفسير سورة الفتح وبيان الفتوح المتصلة بها)$(

 1178 127(%)تفسير سورة الفتح)$(

 1179 127(%)تفسير سورة الفتح)$(

 1181 128(%)تفسير سورة القلم)$(

 958 104(%)تفسير سورة الكهف من مخطوط منقول لتفاسير ليوسف االصم)$(

 1183 128(%)البن الفرس ـ تحقيق وتقديم» دة من كتاب احكام القرانتفسير سورة الماا)$(

 1184 128(%)تفسير سورة الماعون)$(

 1185 128(%)تفسير سورة المدثر وما تشمل عليه من الماضي)$(

 1186 128)(%)دراسة مقارنة( تفسير سورة المطففين)$(

 1187 128(%)تفسير سورة النصر)$(

 1176 127(%)رضا وتحليالتفسير سورة غافر ع)$(

 1177 127(%)تفسير سورة فاطر)$(

 1182 128(%)تفسير سورة لقمان من الزاوية التربوية)$(

 1189 128(%)تفسير سورة يس لمصطفى بن محمد االنقراوي)$(

 1188 128(%)تفسير سورة يس)$(

 1161 126(%)تفسير سورتي االنعام واالعراف وخواصهما اللغوية)$(

 3907سير سورتي االنفال والتوبة من تفسير القران العظيم مسندا عن الرسول صلى اهللا تف)$(



 387(%)دراسة وتحقيق: عليه وسلم والصحابة والتابعين

لمكي بن ابي طالب القيسي ـ تحقيق » تفسير سورتي الفاتحة والبقرة)$(
 1164 126(%)وتقديم

 617 65(%)جمعا ودراسة: تفسير طاووس بن كيسان )$(

من اول سورة االعراف الى نهاية سورة : تفسير عبد الرحمن بن زيد بن اسلم)$(
 3908 387(%)االسراء ـ تحقيق ودراسة

من اول سورة الروم الى نهاية سورة النجم ـ : تفسير عبد الرحمن بن زيد بن اسلم)$(
 3909 387(%)تحقيق وجمع

ة القمر الى نهاية القران الكريم من اول سور: تفسير عبد الرحمن بن زيد بن اسلم)$(
 3910 387(%)ـ تحقيق

من اوله الى نهاية سورة االنعام ـ : تفسير عبد الرحمن بن زيد بن اسلم)$(
 3911 387(%)تحقيق

 2187 220)(%)دراسة وتعليق( تفسير عبد بن حميد لسورة ال عمران )$(

اف الى نهاية سورة ـ من اول سورة االعر: تفسير عبدالرحمن بن زيد بن اسلم )$(
 961 104(%)االسراء

من اول سورة الروم الى نهاية سورة : تفسير عبدالرحمن بن زيد بن اسلم )$(
 962 104(%)النجم

من اول سورة القمر الى نهاية القران ـ : تفسير عبدالرحمن بن زيد بن اسلم )$(
 963 104(%)الكريم

ول سورة الكهف الى نهاية سورة ـ من ا: تفسير عبدالرحمن بن زيد بن اسلم )$(
 964 104(%)العنكبوت

 965 105(%)من اوله الى نهاية سورة االنعام: تفسير عبدالرحمن بن زيد بن اسلم )$(

 1190 128(%)تفسير عشر ايات من اول سورة المامنون)$(

 966 105(%)من اول القران الى اخر سورة االنفال: تفسير عكرمة )$(

 967 105(%)من اول سورة التوبة الى نهاية سورة العنكبوت: ة تفسير عكرم)$(

 968 105(%)من اول سورة الروم الى اخر القران الكريم: تفسير عكرمة )$(

 2188 220)(%)جمع و دراسة(تفسير عكرمة من القرطبي )$(

 2189 221)(%)جمع و دراسة(تفسير عكرمة من القرطبي من سورة مريم الى الناس )$(



 3912 387(%)جمعا ودراسة، من اول القران الى اخر سورة االنفال: تفسير عكرمة)$(

جمعا ودراسة، من اول سورة الروم الى اخر القران : تفسير عكرمة)$(
 3913 388(%)الكريم

من اول سورة التوبة الى نهاية سورة العنكبوت ـ تحقيق : تفسير عكرمة)$(
 3914 388(%)ودراسة

 969 105(%)لقران ورغااب الفرقان للنيسابوريتفسير غرااب ا)$(

: هـ666تفسير غريب القران لالمام ابي بكر محمد عبدالقادر الرازي المتوفى )$(
 970 105(%)دراسة وتحقيقا

 971 105(%)تفسير غريب القران ورغااب الفرقان للنيسابوري)$(

 974 106(%)تفسير قتادة من خالل تفسير الطبري)$(

 3915 388(%)دراسة وجمع: تادة من خالل تفسير الطبريتفسير ق)$(

تفسير قطف االزهار في كشف االسرار للسيوطي ، دراسة وتحقيق سورتي الفاتحة )$(
 984 107(%)والبفرة

 1191 129(%)}لَيس الْبِر{: تفسير قوله تعالى)$(

 1192 129(%)}ياايها الناس اتَّقُوا ربكُم{: تفسير قوله تعالى)$(

 3916 388(%)دراسة وتحقيق: تفسير مجاهد )$(

 985 107(%)تفسير مجاهد بن جبر)$(

دراسة : للشيخ ابو علي الفضل ابن الحسن الطبرسي» تفسير مجمع البيان)$(
 2210 222(%)وتحليل

من سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الناس ـ جمع : تفسير محمد بن كعب القرظي )$(
 3917 388(%)ودراسة

الميزان في تفسير القران دراسة منهجية : تفسير محمد حسين الطباطبااي)$(
 2211 223(%)»ونقدية

) : هـ437ت (تفسير مشكل اعراب القران لمكي بن ابي طالب القيسي االندلسي )$(
 986 107(%)ـ تحقيق ودراسة

ل تفسير خمسااة اية في االمر والنهي والحال: تفسير مقاتل بن سليمان )$(
 3918 388(%)والحرام

 1554 162(%)تفسير موضوعي لسورة النحل)$(



 1556 162(%)تفسير موضوعي لاليات القرانية في االعتصام وذم التفرق واالختالف)$(

 1068 116(%)تفسيرالقران الكريم بالسنة النبوية)$(

تقديس االشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء الكتاب )$(
 3655 362(%)والسنة

 618 65(%)تقريب النّشر في القراءات العشر البن الجرزي ـ تحقيق ودراسة)$(

 2642 264(%)تحقيق ودراسة: تقريب النشر في القراءات العشر البن الجزري )$(

 3656 362(%)تقويم اداء معلمة القران الكريم بالمرحلة االبتدااية)$(

 1560 162(%)راسة موضوعيةد: تقويم عثرات الصالحين في القران )$(

تقويم محتوى مقرر القران الكريم في كلية المعلمين بالرياض في ضوء اهداف ـ )$(
 3921 388(%)اعداد المعلم

تقويم محتوى مقرر تفسير القران الكريم بالمرحلة الثانوية في ضوء احتياجات ـ )$(
 3657 362(%)الطالب ومطالب نموهم

 - -ة القران الكريم في مراحل التعليم العام ـ بنين تقويم محتوى منهج دراس)$(
 3658 363(%)بالمملكة العربية السعودية

تقويم منهج دراسة القران الكريم العداد معلمي العلوم الشرعية لكلية التربية ـ )$(
 3922 389(%)بجامعة الملك سعود في ضوء المعايير

فسير القران الكريم ـ ابو القاسم حاج تقويم منهجية المدرسة الفكرية الحديثة في ت)$(
 2221 223(%)حمد نموذجا

 619 65(%)دراسة وتحقيق: تقييد وقف القران الكريم لالمام الهبطي)$(

تاليف الشيخ محمد بن ابي جمعة الهبطي، دراسة : تقييد وقف القران الكريم)$(
 2644 265(%)وتحقيق

 272 30(%)لبقرةتكلم الداللة القرانية ـ دراسة في سورة ا)$(

 2222 224)(%)دراسة مقارنة(تالميذ ابن عباس واستقاللهم في التفسير )$(

تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما اشكل منه عن بوادر التصحيف للخطيب ـ )$(
 2647 265(%)البغدادي

 997 108(%)الجزاين االخيرين: تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي )$(

المقدمة وسورتي الفاتحة ـ : تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي )$(
 998 108(%)والبقرة



من اول سورة االنعام الى اخر : تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي )$(
 999 108(%)ـ سورة يوسف

ى نهاية من اول سورة الرعد ال: تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي )$(
 1000 108(%)ـ سورة الفرقان

من اول سورة الشعراء الى : تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي )$(
 1001 108(%)اخر ـ سورة فصلت

من سورة ال عمران الى اخر : تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي )$(
 1003 109(%)ـ سورة الماادة

من اول سورة : ر وتذكرة المتبصر للكواشي دراسة وتحقيقاتلخيص تبصرة المتذك)$(
 620 66(%)االنعام الى اخر تفسير سورة يوسف

من اول سورة : تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي دراسة وتحقيقا)$(
 621 66(%)الشعراء الى اخر سورة فصلت

من اول سورة : تحقيقاتلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي دراسة و)$(
 622 66(%)الشورى الى نهاية التحريم دراسة وتحقيقا

من اول الشورى الى نهاية ـ : تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي)$(
 1002 109(%)التحريم

 2648 265(%)تلقي النبي الفاظ القران الكريم)$(

دراسة ( الرابع عشر الهجري تنزيل االيات على الواقع عند المفسرين في القرن)$(
 2224 224)(%)وتطبيق

 1565 163(%)تنظيم المجتمع االسالمي من خالل سورة النساء)$(

 280 31(%)دراسة لالسلوب والموضوع: تنوع خطاب القران الكريم في العهد المكي )$(

تنوع صيغ الكلمات ذات االصل اللغوي الواحد في القران الكريم لتنوع الوان )$(
 281 31(%)سياق والمعانيال

تنوع صيغ الكلمات ذات االصل اللغوي الواحد في القران الكريم لتنوع الوان )$(
 3227 321(%)السياق والمعاني

توجيه القراءات القرانية في كتب معاني القران حتى نهاية القرن الثالث الهجري، )$(
 623 66(%)دراسة صوتية ونحوية

 2650 265(%)ية واالحتجاج لها ـ دراسة نظرية وتطبيقيةتوجيه القراءات القران)$(

 2651 265(%)توجيه قراءة االخوين حمزه والكسااي)$(



 3235 322(%)توجيه مشكل القراءات العشرية القرشية لغة وتفسيرا واعرابا)$(

توجيهات ابن خالويه الصوتية في القراءات القرانية في كتاب اعراب ثالثين سورة )$(
 3236 322(%)»انمن القر

 3663 363(%)توجيهات القران في السياسة المالية)$(

 1193 129(%)توجيهات تربوية مستقاة من سورة العصر)$(

 3662 363(%)توجيهات تربوية مستقاة من سورة العصر)$(

توجيهات مكي للقراءات القرانية من وجهة نظر نحوية في ضوء علم اللغة )$(
 3237 322(%)الحديث

 2909 291(%)توظيف القصص القراني في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها)$(

 624 66(%)تيسير البيان الحكام القران للموزعي ـ تحقيق)$(

 883 95(%)تيسير البيان الحكام القران للموزعي)$(

 2226 224.(%)»ثقافة القرن الهجري السادس من خالل تفسير الرازي مفاتيح الغيب)$(

 1572 163(%)ثمرات الجمع بين االيمان والعمل الصالح في القران الكريم)$(

 285 31(%)ثنااية الحياة والموت في القران الكريم ، دراسة فنية)$(

دراسة : جامع االثار في مولد المختار للحافظ بن ناصرالدين الدمشقي )$(
 630 67(%)وتحقيق

 2652 265(%)و الدانيجامع البيان في القراءات السبع البي عمر)$(

من اول ـ : جامع البيان في القراءات السبع البي عمرو الداني، القسم الثاني )$(
 2653 266(%)دراسة وتحقيق: الفرش لسورة البقرة الى اخر سورة االنعام 

من اول ـ : جامع البيان في القراءات السبع البي عمرو الداني، القسم الرابع )$(
 2654 266(%)دراسة وتحقيق: اخر الكتاب سورة العنكبوت الى 

جامع البيان في القراءات السبع لعثمان بن سعيد ابو عمرو الداني، ت )$(
 631 67(%)هـ444

 1576 164(%)جريمة االعتداء على النفس والمال في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1577 164(%)جريمة الزنا واثرها على المجتمع وعالجها في ضوء القران والسنة)$(

 1578 164(%)جزاء االيمان والكفر في ضوء القران الكريم)$(

 1581 164(%)دراسة موضوعية: جزاء العمل في القران الكريم)$(



 1196 129(%)}قل يا ايها الكافرون{ : جالل الدين الدواني وتفسير )$(

 1197 129(%)جليل الفيض وجزيل المنح في تفسير اي سورة الفتح)$(

 1072 116(%)ة من المفسرين بين التاويل واالثبات في ايات الصفاتجماع)$(

 1582 164(%)جماعة من المفسرين بين التاويل واالثبات في ايات الصفات)$(

 2231 224(%)جمال الدين القاسمي ومنهجه في تفسيره محاسن التاويل)$(

ى نهاية الطور الراسخ جمال القراء وكمال االقراء لعلم الدين السخاوي من اوله ال)$(
 2658 266(%)في المنسوخ

 57 11(%)جماليات المفردة القرانية في كتب االعجاز والتفسير)$(

 3241 323(%)جمالية النص االدبي عند االمام عبد القاهر الجرجاني)$(

 1198 129(%)سورة الملك نموذجا: جمالية النص القراني )$(

 2659 266(%)لنبوي الى العصر الحديثجمع القران الكريم من العصر ا)$(

 2660 266(%)جمع القران الكريم)$(

دراسة : جمع القران للشيخ احمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي)$(
 2661 266(%)وتحقيق

 2662 267(%)جمع القران من العصر النبوي الى العصر الحديث)$(

 2663 267(%)اعنجمع القران والرد على ما يثار حوله من مط)$(

 3248 323(%)دراسة داللية): الثالث الطوال(جموع التكسير في القران الكريم )$(

 3247 323(%)جموع التكسير في القران الكريم)$(

 3249 323(%)جموع القلة في القران الكريم وداللتها التشريعية)$(

 3665 363(%)جهاد النفس وثمراته في ضوء الكتاب والسنة)$(

 637 67(%)جهد المقل في علم التجويد لالمام محمد المرعشي الملقب ب ساجقلي زادة)$(

دراسة ) هـ1150(جهد المقل لمحمد بن ابي بكر المرعشي الملقب بساجقلي زادة )$(
 638 68(%)وتحقيق

جهود ابراهيم الجعبري اللغوية مع تحقيق كتابه غايات البيان في معرفة ماءات ـ )$(
 639 68(%)القران

 2232 225(%)جهود ابن االنباري في التفسير وعلوم القران الكريم)$(

 2233 225(%)جهود ابن فارس في التفسير وعلوم القران)$(



 2234 225(%)»جهود ابن كمال باشا في التفسير المعروف بـ تفسير ابن كمال باشا)$(

 640 68(%)الحديثجهود ابي البقاء العكبري النحوية في كتابة اعراب القران و)$(

 3252 324(%)جهود ابي البقاء العكبري في كتابيه اعراب القران واعراب الحديث)$(

 3253 324(%)جهود ابي جعفر النحاس اللغوية في كتابه معاني القران)$(

 2664 267(%)جهود ابي حاتم السجستاني في علوم القران)$(

 3254 324(%)جهود ابي عبيد اللغوية)$(

 2665 267(%)د ابي عمرو الداني في القراءات ـ جمعا ودراسةجهو)$(

جهود االمام الطحاوي في التفسير وعلوم القران في كتابه شرح مشكل )$(
 2235 225(%)االثار

 2236 225(%)جهود البيضاوي البالغية في تفسيره)$(

الفاتحة ، البقرة ، وال (جهود الطبري البالغية في تفسيره في سورة )$(
 2237 225)(%)مرانع

 2667 267(%)جهود الكرماني اللغوية والنحوية في شرح صحيح البخاري)$(

 3256 324(%)جهود المالقي الصوتية في كتابة الدر النثير)$(

 296 32)(%)ابو عبيدة، الفراء، ابن قتيبة(جهود المفسرين في البحث البالغي )$(

 كتابه الفريد في اعراب القران ـ جهود المنتجب الهمذاني اللغوية من خالل)$(
 3257 324(%)المجيد

 2668 267(%)جهود النحاس في القراءات)$(

جهود علماء االباضية في التفسير من القرن السابع حتى اواال القرن الخامس عشر )$(
 2238 225(%)الهجري

 295 32(%)جهود علماء الغرب االسالمي في دراسة بالغة القران واعجازه)$(

 2239 225(%)جهود محمد عزة دروزة في تفسيره المسمى التفسير الحديث)$(

قُْل هو اللَّه {جواب اهل العلم وااليمان بتحقيق ما اخبر به رسول الرحمن من ان )$(
 د3666 363.(%)تعدل ثلث القران} *اح 

 2913 291(%)جوانب التربية القرانية في قصة نوح عليه السالم)$(

 1590 165(%)الفكر والتفكر في القران الكريمجوانب )$(

 3668 364(%)حاجة الفقه الى القراءات وعلم االصول)$(



 298 33(%)حتى استعماالتها ودالالتها في القران الكريم)$(

 3669 364(%)حجاب المراة المسلمة في ضوء القران الكريم)$(

 3670 364(%)حجاب المراة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة)$(

دراسة : حجج القران للشيخ احمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي )$(
 3672 364(%)وتحقيق

 3264 325(%)حجية القراءات البي زرعة، دراسة تحليلية صرفية صوتية)$(

 1203 130(%)حديث االفك كما جاء في سورة النور واثر المنافقين فيه)$(

 1594 165(%)حديث القران عن الشهداء)$(

 299 33(%)دراسة بالغية تحليلية: حديث القران عن اهل الكتاب في سورة ال عمران)$(

 1595 166(%)حديث القران عن بدر واحد وصلح الحديبية وفتح مكة وحنين وتبوك)$(

 1596 166(%)حديث القران عن غزوات بني النّضير واالحزاب وبني المصطلق)$(

 301 33)(%)داللته في القران الكريم( حذف جملة جواب الشرط )$(

 2244 226)(%)القران الكريم والعلوم الحديثة(حركة التفسير العلمي )$(

 1204 130(%)حروب الرسول صلى هللا عليه وسلم في القران)$(

 58 11(%)حروف الزيادة في القران الكريم)$(

 3265 325(%)حروف الزيادة في القران الكريم)$(

 3266 325(%)ة ومعانيها التركيبية في القران الكريم وفي كتب التراثحروف الصل)$(

 3268 325(%)حروف العطف بين الدرس النحوي واالستعمال القراني)$(

 3269 325(%)حروف العلة وموضعها في القران الكريم)$(

 2669 267(%)حروف القسم في القران)$(

 3270 325(%)حروف القسم في القران)$(

 3271 325(%)ف المعاني الزاادة في القران ـ دراسة نحوية ودالليةحرو)$(

 305 33)(%)دراسة منهجية داللية(حروف المعاني عند ابن هشام )$(

حروف المعاني في القران الكريم ـ دراسة نظرية وتطبيقية الستعماالتها واساليبها )$(
 304 33(%)في ايات االحكام الفقهية

 1597 166(%)التصور القرانيحرية االعتقاد في )$(



 1598 166(%)حرية االعتقاد في القران الكريم)$(

 3673 364(%)حرية االنسان في القران)$(

 1600 166(%)حسن الظن باهللا في ضوء الكتاب والسنة)$(

 3273 326(%)حسن بن حسين الطوالني وكتاب لغات القران العزيز وفق لغات العرب)$(

 1601 166(%)ل القران الكريمحفظ العرض من خال)$(

تحقيق ودراسة تفسير القران الكريم على الطريقة : حقااق التفسير للسلمي )$(
 1007 109(%)الصوفية

 1603 166(%)حقوق االباء واالبناء في القران الكريم)$(

 3677 364(%)حقوق االنسان االجتماعية في القران الكريم)$(

 3678 364)(%)دراسة مقارنة(الكريم والعهد القديم حقوق االنسان بين القران )$(

 3679 365(%)حقوق االنسان في الكتاب والسنة)$(

 3680 365(%)حقوق المراة السياسية في القران الكريم مقارنة مع الواقع المعاصر)$(

 1604 166(%)حقوق المراة في القران الكريم)$(

 3681 365(%)حقوق المراة في القران)$(

 3682 365(%)قوق المراة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنةح)$(

 1606 167(%)حقوق النساء المالية في القران الكريم)$(

 3683 365(%)حقوق النساء المالية في القران)$(

 3684 365(%)حقيقة السحر في القران الكريم)$(

 1608 167(%)حقيقة المعرفة في القران الكريم)$(

 60 11(%)العجاز العددي في القران الكريمحقيقة فكرة ا)$(

 3924 389)(%)جمع ودراسة وتوثيق(حماد بن سلمة )$(

 1610 167(%)سورة النور انموذجا: حماية االسرة في القران الكريم)$(

 1611 167(%)حماية البياة في القران والسنة)$(

 887 96(%)حمل المطلق على المقيد واثره الفقهي)$(

 2245 226(%)دين الفراهي، حياته ومنهجه في تفسير القران واثر ذلك في الهندحميد ال)$(

 2914دراسة في ضوء التفسير التحليلي (حوار االنبياء مع اقوامهم في القران الكريم )$(



 291)(%)الوصفي

حواش على كتاب المفصل للزمخشري لالستاذ ابي علي عمر بن محمد بن عمر )$(
 306 33(%)االزدي الشلوبين

 61 11(%)حول اعجاز القران او تاريخ مسالة االعجاز)$(

 1617 168(%)حياة اهل الجنة وحياة اهل النار في القران الكريم)$(

 3277 326(%)خبر كان واخواتها في القران الكريم ـ دراسة نحوية)$(

 2249 226(%)خدمات علماء الشيعة في التفسير)$(

صوره ومقاماته في القران : ضى الظاهر خروج الكالم على خالف مقت)$(
 308 34(%)الكريم

 1621 168(%)خصائص االمة االسالمية كما يصورها القران الكريم)$(

 3688 365(%)خصائص االمة االسالمية كما يصورها القران الكريم)$(

 3278 326(%)خصائص التراكيب اللغوية في ايات التشريع في القران الكريم)$(

 3279 326(%) التراكيب اللغوية اليات الحرب والسالم في القران الكريمخصائص)$(

 310 34(%)خصائص التشبيه في القران الكريم)$(

 1205 130(%)خصائص التعبير البياني في سورة ال عمران)$(

 311 34(%)خصائص التعبير في القران الكريم وسماته البالغية)$(

 1622 168(%)سة قرانيةدرا: خصائص الحوار ومقتضياته )$(

 3689 365(%)خصائص الدعوة والدعاة في هدي الكتاب والسنة)$(

 2671 267(%)خصائص السور وااليات المدنية ومقاصدها)$(

 1623 168(%)خصائص الشخصية السوية في القران الكريم)$(

 1206 130(%)خصائص الصور البيانية في سورة االعراف)$(

 اهللا عليه سلم بين الغلو والجفاء عرض ونقد على ضوء خصائص المصطفى صلى)$(
 3690 366(%)الكتاب والسنة

 1073 116(%)خصائص المنهج اللغوي في التفسير حتى نهاية القرن الثالث الهجري)$(

 312 34(%)خصائص بناء الجملة القرانية وداللتها البالغية في تفسير التحرير والتنوير)$(

 3692 366(%)القران الكريم حتى عصر ابن البوابخط وتهذيب وزخرفة )$(



 313 34(%)خصائصه التركيبية وصوره البيانية: خطاب االنبياء في القران الكريم )$(

 1626 168(%)خطاب القران الكريم الخاص بالمراة المسلمة)$(

 2673 268(%)خالصة االبحاث في شرح منهج القراءات الثالث للجعبري)$(

بحاث وشرح منهج االقراءات الثالث البي اسحاق برهان الدين ابراهيم خالصة اال)$(
 2674 268(%)ـ تحقيق ودراسة) هـ732ت ( بن عمر الجعبري 

 3693 366(%)خلق االنسان في القران)$(

 1631 169(%)خلق االنسان كما تعرضه ايات القران الكريم)$(

 3694 366(%)خلق االنسان كما تعرضه ايات القران الكريم)$(

 3288 327(%)خواتم االيات، دراسة لغوية داللية)$(

 1634 169(%)خوارق العادات في القران الكريم)$(

 2675 268(%)خواص السور المكية والسور المدنية)$(

 2918 292(%)داود عليه السالم بين خبر العهد القديم ونبا القران الكريم)$(

 2919 292(%) القران الكريم والسنةداود وسليمان عليهما السالم في)$(

دراسة لغوية تاريخية ـ : داود وسليمان في العهد القديم وفي القران الكريم )$(
 2920 292(%)مقارنة

 64 11(%)دراسات اعجاز القران الكريم في ضوء الدراسات االسلوبية)$(

 4035 401(%)دراسات اعجاز القران الكريم في ضوء الدراسات االسلوبيه)$(

دراسات في االعجاز العددي بين الماضي والحاضر في ضوء الكتاب )$(
 66 11(%)والسنة

 318 35(%)دراسات في المجاز وجماله في القران الكريم)$(

االسكافي ، الكرماني ـ : دراسات في كتب المتشابه اللفظي من القران الكريم)$(
 2677 268(%)دراسة ونقد: الغرناطي 

ختلف االنواع التاويلية للقران الكريم واثرها في توجيه قضايا ـ دراسات في م)$(
 1074 117:(%)الفكر االسالمي 

 1640 170(%)دراسات قرانية لغزوة احد)$(

البقرة ، ال ( دراسة اسلوب الشرط في تفسير البحر المحيط البي حيان السور)$(
 645 68)(%)عمران، النساء



 316 34(%)القران الكريمدراسة اسلوب النداء من خالل )$(

سورة : (دراسة اسلوبية لترجمة معاني القران الكريم باللغة الماليزية )$(
 2678 268)(%)البقرة

 317 34(%)دراسة اسلوبية لظاهرة الحذف في القران الكريم من خالل كتب التفسير)$(

 1207 130(%)دراسة اصول العقيدة في ضوء سورة الحج)$(

يث المخصصة لعموم ايات السور االربع الطوال البقرة، ال عمران، دراسة االحاد)$(
 3926 389(%)النساء، الماادة في الكتب الستة

دراسة االحاديث الواردة في كتاب احكام القران لالمام ابي بكر الجصاص من ـ )$(
 اول ـ قوله تعالى االية الى} قاتلُوا الَّذين ال يامنُون باللَّه{قوله تعالى في سورة التوبة 

 888 96(%)}وشَروه{في سورة يوسف 

دراسة االحاديث واالثار الواردة في احكام القران لالمام ابي بكر الجصاص من ـ )$(
:  الى قوله تعالى26االية } واتُْل ما اوحي الَيك من كتابِ ربك{بداية قوله تعالى 

 889 96(%)} واحد منْهما ماةَ جلْدةالزانيةُ والزاني فاجلدوا كُلَّ{

دراسة االحاديث واالثار الواردة في احكام القران لالمام ابي بكر الجصاص من ـ )$(
 890 96(%)الى اخر سورة الناس} *انَّه لَقُران كَرِيم {: سورة الواقعة من قوله تعالى 

قران لالمام ابي بكر ـ دراسة االحاديث واالثار الواردة في كتاب احكام ال)$(
ما جعَل اللَّه ِلرجٍل من قَلْبينِ في {من قوله تعالى في سورة االحزاب : الجصاص 

هفو891 96(%)تحقيق ودراسة: الى نهاية سورة الرحمن} ج 

دراسة االحاديث واالثار الواردة في كتاب احكام القران لالمام ابي بكر ـ )$(
االية الى بداية قوله ـ تعالى } يابني ادم خُذُوا زِينَتَكُم{: تعالىالجصاص من اول قوله 

}باللَّه نُونال يام ينلُوا الَّذ892 97(%)االية} قات 

دراسة االحاديث واالثار الواردة في كتاب احكام القران لالمام ابي بكر ـ )$(
ية من سورة يوسف الى قوله ـ ـ اال} وشَروه بِثَمنٍ بخْسٍ{الجصاص من قوله تعالى 

 893 97(%)االية من سورة الكهف} قُْل اللَّه اعلَم بِما لَبِثُوا{تعالى 

من االية ـ : دراسة االحاديث واالثار الواردة في كتاب احكام القران للجصاص )$(
 894 97(%)الثالثة من سورة النور الى نهاية سورة السجدة

الواردة في كتاب احكام القران للجصاص من اول قوله ـ دراسة االحاديث واالثار )$(
 1009 109(%)}من اجِل ذَِلك كَتَبنا علَى بني اسراايَل{الى قوله تعالى } اال ما ذَكَّيتُم{تعالى 

 2262من قوله ـ : دراسة االحاديث واالثار الواردة في كتاب احكام القران للجصاص)$(



تحقيق : }واتموا الْحج والَعمرةَ ِللَّه{الى قوله } ولُّوا وجوهكُملَيس الْبِر ان تُ{تعالى 
 228(%)ودراسة

 2263 228(%)دراسة االحاديث واالثار الواردة من كتاب احكام القران للجصاص)$(

 3302 328(%)دراسة الشواهد القرانية في كتاب االنصاف في مساال الخالف لالنباري)$(

 3303 328(%)راسة الشواهد القرانية في كتاب اوضح المسالك البن هشامد)$(

دراسة الطبري للمعنى من خالل تفسيره جامع البيان عن تاويل اي )$(
 1010 109(%)»القران

دراسة الظواهر اللغوية والنحوية في اعراب القران البي طاهر اسماعيل بن خلف )$(
 646 68(%)رةمع تحقيق سورتي الحمد والبق) هـ455(

ت (دراسة الظواهر اللغوية والنحوية في كتاب الكافي في القراءات السبع للرعيني)$(
 647 69(%)مع ملحق بتحقيق الكتاب) هـ476

دراسة الظواهر اللغوية والنحوية في كتاب الكنز في قراءات العشرة البي محمد )$(
 648 69(%)قيق الكتاب، مع ملحق بتح)هـ740(عبد اهللا ابن عبد المامن الواسطي 

 3305 329(%)دراسة اللغة في كتاب زاد المسير في علم التفسير البن الجوزي)$(

 3308 329(%)دراسة اللهجات في كتاب اعراب القران البي جعفر النحاس)$(

 3309 329)(%)مالك التاويل(دراسة المتشابه اللفظي من اي التنزيل في كتاب)$(

ية والصرفية في سورة نوح وااليات القرانية التي تناولت ـ دراسة المساال النحو)$(
 1209 130(%)قصته واقوال النحاة فيها

 319 35(%)دراسة المصاحبات اللغوية في لغة القران الكريم)$(

 1211 130)(%)دراسة موضوعية(دراسة المعلمين في سورة المامنون )$(

 1212 131(%)دراسة النظم القراني في سورة االحزاب)$(

دراسة بالغية في اعجاز النظم القراني في ايات خلق السموات واالرض ـ )$(
 65 11(%)واالنسان

 1208 130(%)دراسة تحليلية حول البسملة في ضوء الكتاب والسنة)$(

 3695 366(%)دراسة تحليلية لبعض اساليب التربية االسالمية في القران الكريم)$(

 3696 366(%)التربية السياسية في ضوء القران والسنةدراسة تحليلية لمقومات )$(

 1210 130(%)دراسة تحليلية وموضوعية لسورة االسراء)$(



 320 35(%)دراسة تفسير الطبري من زاوية اسباب النزول)$(

دراسة تقويمية لدور العقيدة في المدرسة االبتدااية في كل من المملكة العربية )$(
 3697 366(%)بيةالسعودية والمملكة المغر

 3698 366(%)دراسة حول الحالل والحرام من زاوية الكتاب المقدس والقران)$(

 3301 328(%)دراسة داللية للمصطلحات االسالمية في القران الكريم)$(

كما جاء في سياق تفاسير ) اسالم(دراسة في تاريخ تطور داللة مصطلح )$(
 3310 329(%)القران

 1639 170(%)النفاق واثره في حياة االمةدراسة قرانية في )$(

 649 69(%)دراسة كتاب لغة القانون االلهي لفريشته اوغلو من وجه غريب القران)$(

 3306 329(%)دراسة لغوية احصااية النماط الجملة البسيطة في القران الكريم)$(

 3307 329(%)في القران) االية(دراسة لغوية لمفهوم )$(

 3927 389(%)ونحوية في تفسير البيضاويدراسة لغوية )$(

 2264 228(%)دراسة لمنهج الخطيب الشربيني في تفسير السراج المنير)$(

 2265 228)(%)16 ـ 15ج(دراسة مقارنة بين الزمخشري وااللوسي وابي السعود )$(

 ـ 17(دراسة مقارنة بين تفسير الزمخشري وابي السعود وااللوسي للجزاين )$(
18(%)(228 2266 

دراسة مقارنة الجراءات العقوبات المدرسية في االدارة بين الفكر التربوي )$(
 3699 366(%)االسالمي وعلم النفس الحديث من خالل القران الكريم والسنة النبوية الشريفة

دراسة مقارنة الساليب االستفهام في العربية والعبرية في ضوء ما ورد في ـ )$(
 321 35(%)القران والتوراة

قصة حياة : دراسة مقارنة لثالث ترجمات فرنسية لقصة من قصص القران الكريم )$(
 2921 292(%)ـ يوسف عليه السالم

 1641 170(%)دراسة منهجية لعقااد اليهود والنصارى في القران والسنة)$(

 1213 131(%)دراسة موضوعية في سورة الزمر)$(

 3311 329(%)في اللغة العربية) اذا(داة الشرط دراسة نحوية قرانية عن استعماالت ا)$(

 3312 329(%)مشكل اعراب القران لمكي بن ابي طالب: دراسة نحوية لكتاب)$(

 2267 228(%)دراسة نقدية لتفسير الخازن)$(



البن عادل سراج الدين الحنبلي النعماني » دراسة و تحقيق اللباب من علوم الكتاب)$(
 653 69(%)الى نهاية السورة) 41(سورة الماادة من االية 

البن عادل سراج الدين » دراسة و تحقيق جزء من مخطوط اللباب من علوم الكتاب)$(
 651 69(%)من سورة النساء) 59 ـ 7(الحنبلي النعماني من االية 

البن عادل سراج الدين » دراسة و تحقيق قسم من مخطوط اللباب من علوم الكتاب)$(
 655 69(%)سورة يوسف والرعد وابراهيمالحنبلي النعماني 

البن عادل سراج الدين » دراسة و تحقيق قسم من مخطوط اللباب من علوم الكتاب)$(
 654 69(%) من سورة النساء7الحنبلي النعماني من سورة ال عمران الى االية 

 650 69(%)دراسة وتحقيق البرهان الكاشف في اعجاز القران للزملكاني)$(

 وتحقيق القسم االول من الجزء السادس من كتاب البرهان في علوم القران دراسة)$(
 656 70(%)للحوفي

 2268 228(%)دراسة وتحقيق تفسير سورتي االنفال والتوبة لموفق الدين الكواشي)$(

البي العباس » دراسة وتحقيق سورة ال عمران من كتاب التفصيل)$(
 652 69(%)المهدوني

اب تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل للبكري، من اول سورة دراسة وتحقيق كت)$(
 657 70(%)المامنون الى اخر الروم

امحمد بن عبد » دراسة وتحقيق لكتاب االقراط والتشوف بمعرفة االبتداء والتوقف)$(
 2679 268(%)السالم الفاسي ـ المغربي

» اءات العشردراسة وتحقيق مخطوط تحت عنوان شرح طيبة النشر في القر)$(
 658 70(%)»جانب فرش السور: للنويري 

 2680 268(%)دراسة وتحقيق مساال حلولو المختصرة من كتاب البزرلي المالكي)$(

درة التنزيل وغرة التاويل البي عبد هللا محمد ابن عبد اهللا االصبهاني المعروف )$(
 660 70(%)دراسة وتحقيق: هـ420بالخطيب االسكافي، ت 

اتقان طالبات الصف الثامن االساسي الحكام التالوة والتجويد في مديرية درجة )$(
 3700 367(%)عمان االولى

درجة اتقان مهارة التجويد لدى طلبة الصف السابع االساسي في محافظة )$(
 3701 367(%)عمان

 1644 170(%)دراسة مقارنة لالخالق النظرية في القران: دستور االخالق في القران )$(

 2922 292(%)دعوة سيدنا شعيب عليه الصالة والسالم في القران الكريم)$(



 2923 292(%)دعوة صالح عليه السالم)$(

 2924 292(%)دعوة لوط عليه الصالة والسالم)$(

 2925 293(%)دعوة هود عليه الصالة والسالم)$(

 1654 171(%)دعوى النصارى تاليه المسيح عليه السالم ورد القران على ذلك)$(

 3706 367(%)دفاع القران عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم في العهد المكي)$(

 2682 268(%)دفع شبهات عن القران)$(

 67 12(%)دالالت االلفاظ القرانية المتشابهة)$(

 3317 330(%)دالالت الظاهرة الصوتية في القران الكريم)$(

 2683 269(%)دالالت المعاني في القراءات القرانية)$(

 3316 330(%)واثرها في التفسير) الجر والعطف (دالالت حروف المعاني )$(

في القران الكريم بين المفسرين والنحويين ) الالم(و ) الباء(و ) الى(داللة )$(
 324 35(%)والبالغيين واالصوليين

 3318 330(%)داللة ابنية الجموع في القران الكريم)$(

 325 35(%)ي السور المكية من القران الكريمداللة االستفهام ف)$(

 3321 330(%)داللة االلفاظ على السالم واالمان في القران الكريم)$(

 3320 330(%)داللة االلفاظ والتراكيب على مشاهد االرض يوم القيامة في القران الكريم)$(

 3322 330(%)داللة االنساق البنااية في التركيب القراني)$(

ـ :  البعث على قدرة اهللا وعدالته سبحانه وتعالى في ضوء القران الكريم داللة)$(
 1658 171(%)دراسة موضوعية

 3323 330(%)داللة الجملة االسمية في القران الكريم)$(

 3326 331(%)داللة العموم والخصوص في النص القران)$(

 326 35(%)داللة العموم والخصوص في النص القراني)$(

 3319 330(%) الفاظ النهي في سورة النساءداللة)$(

 895 97(%)داللة القران على حجية السنة واالجماع والقياس)$(

دراسة مقارنة في علم ـ : دليل االنفس بين القران الكريم والعلم الحديث )$(
 1659 171(%)الكالم



 1660 171(%)دواعي الحرب بين التوراة والقران)$(

 3707 367(%)اني وضوابطه في ضوء الكتاب والسنةدوافع السلوك االنس)$(

 1661 172(%)تفسير موضوعي: دوافع العمل ومعوقاته في القران الكريم)$(

 3708 367(%)تفسيرموضوعي: دوافع العمل ومعوقاته في القران الكريم)$(

دور اختالف القراءات في تفسير االيات الحقوقية في كتاب احكام القران للمفسر )$(
 896 97(%)كيا لهراسيال

 3329 331(%)دور ادوات الشرط في تفسير القران الكريم)$(

دراسة ـ تحليلية : دور اذاعة القران الكريم في التثقيف الديني للشباب الجامعي )$(
 3709 367(%)وميدانية

 الى 9دور اذاعة القران الكريم في التنشاة الدينية لالطفال في المرحلة العمرية من )$(
 3710 368(%) سنة12

دراسة ميدانية في والية (دور التعليم القراني في التربية االخالقية للطفل)$(
 1662 172)(%)قسنطينة

 3711 368(%)دور الحرب النفسية في غزوتي احد واالحزاب في ضوء القران الكريم)$(

 3330 331(%)دور الشعر في شرح المفردة القرانية)$(

وجيه القراءات القرانية عند ابي حيان االندلسي في تفسير البحر دور اللهجة في ت)$(
 2684 269(%)المحيط

 3713 368(%)دور المراة في الدعوة الى اهللا في ضوء الكتاب والسنة)$(

دور مراكز تحفيظ القران الكريم في تربية النشيء والمشكالت التي )$(
 3714 368(%)تواجهها

 2272 229(%)ى ابن عطيةردود ابي حيان النحوية عل)$(

 2273 229(%)ردود الزجاجي النحوية على الزمخشري)$(

ان اللَّه يامركُم ان تادوا االمانات الَى {: رسالة في تفسير ايتين من القران الكريم)$(
 1227 132(%)} منْكُمياايها الَّذين امنُوا اطيعوا اللَّه واطيعوا الرسوَل واوِلي االمرِ{، }اهلها

 1228 132(%)رسالة في تفسير بعض االيات من سورة الذاريات)$(

ياايها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم والَّذين من {: رسالة في تفسير قوله تعالى)$(
كُمل1230 132(%)}قَب 

 1231الى قوله تعالى } بدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُمياايها الناس اع{: رسالة في تفسير قوله تعالى)$(



}132(%)}وانْتُم 

ياايها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم {:رسالة في تفسير قوله تعالى)$(
 تَتَّقُون لَّكُمم*لَعراشا والسف ضاالر َل لَكُمعي جالَّذ جفاخْر ماء ماءالس نَل موانْز بِناء اء

 ونلَمتَع انْدادا وانْتُم لُوا ِللَّهعفَال تَج قا لَكُمرِز راتالثَّم نم 1229 132(%)}*بِه 

 2927 293(%)رسم الشخوص في القران الكريم)$(

 2685 269(%)قياسيرسم القران الكريم واختالف القراء فيما جاء مخالفا للرسم ال)$(

 2686 269(%)رسم المصحف الشريف ومحاولة توجيه اختالفاته)$(

 2687 269)(%)دراسة موضوعية ونقدية( رسم المصحف وصلته بالقراءات )$(

 2688 269(%)رسم المصحف وقواعد امالاه)$(

 2274 229(%)رشيد رضا المفسر)$(

 1673 173(%)نة النبوية الشريفةرعاية الطفل وتربيته في القران الكريم والس)$(

 3718 368(%)رعاية اليتم اجتماعيا وماليا في القران الكريم)$(

 1674 173(%)دراسة موضوعية تحليلية: رعاية مصالح الضعفاء في سورة النساء )$(

 3719 368(%)دراسة في االساليب والدالالت: رفع االثم وما يماثله في القران الكريم )$(

الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للحافظ عبد الرزاق بن رزق اهللا الرسعني رموز )$(
 661 70(%)ـ دراسة وتحقيق المجلد الثاني) هـ661ت ( 

 3334 331(%)دراسة في النحو والداللة: روابط الجملة في القران الكريم )$(

 3335 331(%)رواية حفص عن عاصم ووجوه العربية فيها)$(

 3336 331(%) في شرح العقد الفريد في نظم التجويدروح المريد)$(

روح مريد في شرح العقد الفريد في نظم التجويد تحقيق ودراسة المنهج )$(
 2689 269(%)الشارح

روضة الحفاظ بتهذيب التراجم وااللفاظ البي اسماعيل مسى بن الحسين بن )$(
 662 70(%)ـ دراسة وتحقيق) هـ500( اسماعيل المعدل 

ـ دراسة )  هـ 834ت ( للمنتوري القيسي » ي الضمان في عدد اي القرانر)$(
 2690 269(%)وتحقيق

 2691 269(%)دراسة وتحقيق: ري الظمان في عدد اي القران )$(

 663 70(%)زبدة العرفان في وجوه القران للبالوي تحقيق ودراسة)$(



 1676 173(%)دراسة تحليلية موضوعية: زعماء الشر في القران الكريم )$(

 2928 293(%)في القران والسنة) عليهما السالم(زكريا ويحيى )$(

 3340 332(%)زيادة الحروف بين التاييد والمنع واسرارها البالغية في القران)$(

 2276 229(%)زيد بن اسلم واثره في التفسير)$(

 3929 389(%)جمعا ودراسة وتحقيقا: زيد بن اسلم ومروياته في التفسير )$(

 2277 229(%)زيد بن ثابت والقران)$(

 2278 229(%)سعيد حوى ومنهجه في التفسير)$(

 1683 173(%)سلوك االنسان في ضوء القران الكريم)$(

 2929 293(%)سليمان عليه السالم بين خبر العهد ونبا القران الكريم)$(

 2930 293(%)يمسليمان عليه السالم ودعوته بين العهد القديم والقران الكر)$(

 2931 293(%)سليمان في القران والتوراة)$(

دراسة (سنة االختالف واالفتراق عند االمم كما وردت في القرن الكريم )$(
 1694 174)(%)موضوعية

 1695 175(%)سنة التدافع بين الحق والباطل في القران الكريم)$(

 1686 174(%)ة تحليليةدراسة قراني: سنة اهللا في احياء االمم واضمحاللها)$(

 1689 174(%)سنن التغير التاريخي في القران الكريم)$(

 1691 174(%)سنن القران في قيام الحضارات وسقوطها)$(

 1687 174(%)دراسة موضوعية: سنن اهللا في االمم في ضوء القران الكريم )$(

 2280 229(%)سهل بن عبداهللا التستري ومنهجه في التفسير)$(

 1234 133)(%)دراسة موضوعية(رة ال عمران سو)$(

 1235 133(%)سورة االسراء وبنواسراايل، دراسة وتحليل في فساد بني اسراايل)$(

 1236 133)(%)دراسة موضوعية( سورة االعراف )$(

 1237 133)(%)دراسة موضوعية( سورة االنبياء )$(

 1239 133(%)سورة التوبة، دراسة وتحليل)$(

 1238 133)(%)دراسة موضوعية( حج سورة ال)$(

 1240 133(%)دراسة نحوية وصرفية: سورة الحج )$(



 1241 133(%)سورة الحجرات منهج تربوي لمجتمع مثالي)$(

 1242 133(%)دراسة تحليلية وموضوعية: سورة الزخرف )$(

 1244 133(%)سورة السجدة واالهداف التي تيشير اليها)$(

 1249 134(%) اسلوبيةسورة الفرقان دراسة)$(

 1250 134(%)سورة الفرقان وموقفها من االلوهية والنبوة وعباد الرحمن)$(

 1253 134(%)دراسة داللية معجمية: سورة القلم )$(

 1254 134(%)دراسة صرفية: سورة الكهف )$(

 1256 135(%)مضامينها وخصائصها الفنية: سورة الكهف )$(

 1255 134%)(سورة الكهف عرض وتفسير)$(

 1260 135(%)دراسة تحليلية موضوعية: سورة المامنون )$(

 1261 135(%)دراسة موضوعية تحليلية: سورة المجادلة )$(

 1262 135)(%)دراسة موضوعية(سورة المنافقون )$(

 1263 135(%)بيانها واهدفها: سورة النازعات)$(

 1264 135(%)سورة النور دراسة وتحليل)$(

 1265 135(%)دراسة موضوعية وتحليلية: الواقعة سورة )$(

 1266 135(%)سورة الواقعة منهجها ومقاصدها)$(

 1267 136(%)سورة الواقعة هداها وبيناتها)$(

 1243 133)(%)تفسيرا موضوعيا(سورة سبا )$(

 1245 134(%)سورة ص دراسة تحليلية وموضوعية)$(

 1247 134(%)تحليل معانيها وبسط اهدافها: سورة طه)$(

 1246 134(%)سورة طه، دراسة تحليلية)$(

 1248 134(%)دراسة تحليلية وموضوعية مقارنة: سورة فاطر )$(

 1251 134)(%)دراسة موضوعية(سورة فصلت )$(

 1252 134)(%)دراسة موضوعية(سورة ق )$(

 1259 135(%)والقضايا التي تعالجها) ص(سورة محمد )$(

 1257 135(%)دراسة وتحليل): ص(سورة محمد )$(



 1258 135(%)دراسة وتحليل): ص(» سورة محمد)$(

 332 36(%)دراسة لخصائص نظمها واسرارها البالغية: سورة هود عليه السالم )$(

 1268 136)(%)دراسة موضوعية(سورة يوسف عليه السالم )$(

 1233 133(%)ةتحقيق ودراس: سورتا الفاتحة والبقرة من تفسير ابن كمال باشا )$(

 3721 369)(%)كما تصورها سورة الفتح( في الحرب والمهادنة ) ص(سياسة الرسول )$(

 334 36(%)سيد قطب والتصوير الفني في القران)$(

 1269 136(%)في القران الريم) عليه السالم ( سيدنا ابراهيم )$(

 2932 293(%)دراسة مقارنة: سيدنا داود بين القران والتوراة واالنجيل)$(

 2933 293(%)سيدنا سليمان بين القران والكتب السماوية االخرى)$(

سير في تدوين الكتب التى تناولت اعجاز القران منذ البداية وحتى العصر الحاضر، )$(
 4033 401)(%)قاموس كتب اعجاز القران(او 

 2934 293(%)سيكولوجية القصة في القران)$(

 335 36(%)لكريمشبه الجملة في القران ا)$(

 3350 333(%)شبه الجملة واستعماالتها في القران الكريم)$(

 1699 175(%)شخصية المسلم في القران الكريم)$(

 2935 294(%)شخصية فرعون في القران)$(

المتوفى » شرح التبيان في علم البيان لمحمد عبد الكريم بن محمد ابن عمر المغيلي)$(
 665 71%)( ـ دراسة وتحقيق909عام 

 666 71(%)ـ دراسة وتحقيق» شرح الدرر اللوامع للمنثوري القيسي)$(

تحقيق : شرح العالمة ابن عبدالحق السنباطي على حرز االماني للشاطبي )$(
 2699 270(%)ودراسة

شرح العنوان لعبد الظاهر بن نشوان بن نجدة الجذامي من اول الكتاب الى نهاية )$(
 669 71(%) وتحقيقسورة التوبة ـ دراسة

شرح العنوان لعبد الظاهر بن نشوان بن نجدة الجذامي من اول سورة يونس الى )$(
 668 71(%)نهاية الكتاب ـ دراسة وتحقيق

من اول الكتاب الى ـ : شرح العنوان لعبدالظاهر بن نشوان بن نجدة الجذامي )$(
 2700 270(%)دراسة وتحق: نهاية سورة التوبة 



من اول سورة يونس الى ـ : نوان لعبدالظاهر بن نشوان بن نجدة الجذاميشرح الع)$(
 2701 270(%)دراسة وتحقيق: نهاية الكتاب 

دراسة وتحقيق : شرح القصيدة الخاقانية في التجويد البي عمرو الداني )$(
 670 71(%)وتعليق

)$( شرح الهداية البي العباس احمد بن عمار المهدوي ) ق ـ تحقي) هـ440ت
 671 71(%)ودراسة

 1270 136(%)شرح سورة الحجرات من الزاوية التربوية)$(

 1271 136(%)شرح سورة السجدة من الزاوية التربوية)$(

 1272 136(%)شرح سورة الملك من الزاوية التربوية)$(

لمحمد بن )  هـ 833ت ( شرح طيبة النشر في القراءات العشر البن الجزري )$(
 667 71(%)لمعروفمحمد العقيلي ا

 1273 136(%)شرح في سورة الكوثر)$(

القسم االول من اول الكتاب : شرح منظومة االداب البي النجا الحجاوي المقدسي )$(
 1701 175(%)ـ الى اول اداب قراءة القران

القسم الثاني من اول اداب ـ : شرح منظومة االداب البي النجا الحجاوي المقدسي )$(
 672 71(%) الى نهاية المخطوطةقراءة القران

 3352 333(%)شعر الشواهد في تفاسير المغرب للقران الكريم)$(

 3353 333(%)جزء عم: خصائص االيقاع في القران: شهادة الكفاءة في البحث )$(

شواهد القراءات القرانية في شروح االلفيةـ ابو حيان االندلسي واالشموني )$(
 3355 333(%)نموذجين

 3356 333(%)سيبويه واثرها في كتب التفسير» واهد القران في كتابش)$(

 2937 294(%)صبر الداعية في ضوء دعوة نوح لقومه)$(

 1713 176(%)صحة البياة في القران والسنة)$(

صحيفة علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي هللا عنهما في التفسير جمع )$(
 3933 390(%)وتخريج ودراسة

وجهوده في تفسير فتح البيان في مقاصد ) القنوجي ( ن خان صديق حس)$(
 2300 231(%)القران

 2301 231(%)صديق حسن خان ومنهجه في كتابه فتح البيان في مقاصد القران)$(



 1720 177(%)صفات اهللا في القران والتوراة)$(

 1275 136(%)صفات عباد الرحمن كما تصورها سورة الفرقان)$(

 1721 177(%) في القران الكريم دراسة وتحليل لاليات القرانية في ذلكصفة الجنة)$(

البي عبد اهللا محمد » والتكميل» صلة الجمع وعااد التذليل لوصول كتابي االعالم)$(
 674 72)(%)الربع االول من القران تقديم وتحقيق ( بن علي البلشي 

 338 36(%)صور الحيوان في القران الكريم)$(

 3726 369(%)ن ابتالءات المامنين في القران الكريمصور م)$(

 1723 177(%)صور من التربية باالبتالءات في القران الكريم)$(

 339 36(%)صورة االنسان المامن في تشبيهات القران)$(

 340 37(%)صورة االنسان في التشبيهات القرانية)$(

 345 37(%)صورة المراة في القران الكريم ، دراسة فنية)$(

 1725 177(%)صيانة العرض والنسب في القران الكريم والسنة)$(

 346 37(%)صيغ االمر والنهي في القران الكريم)$(

 347 37(%)صيغ الجموع في القران الكريم)$(

 349 37(%)صيغ المبالغة في القران الكريم)$(

 3368 334%)(دراسة نحوية تحليلية اسلوبية: ضمير الغااب في القران الكريم)$(

 350 37(%)ضمير الفصل في القران الكريم)$(

 3369 334(%)ضوابط اعراب القران ومشكالته)$(

المعتزله واالشاعرة والشيعة (ضوابط التاويل من خالل تفاسير ـ المغرب )$(
 2302 231)(%)االمامية

من ) هـ447ت ( ضياء القلوب لالمام سليم بن ايوب ابي الفتح الرازي الشافعي )$(
اول سورة التوبة الى نهاية سورة النحل دراسة وتحقيق مع مقارنته بتفسير 

676 72(%)البغوي 

من ) هـ447ت (ضياء القلوب لالمام سليم بن ايوب ابي الفتح الرازي الشافعي )$(
 لوحة تحقيق ودراسة مع المقارنة 15اول سورة االنعام الى نهاية سورة االنفال بمعدل 

 675 72(%)يةبكتاب ابن عط

 677من ) هـ447ت (ضياء القلوب لالمام سليم بن ايوب ابي الفتح الرازي الشافعي )$(



اوالك لَهم نَصيب مما كَسبوا واللَّه سرِيع {: اول سورة الفاتحة الى نهاية قوله تعالى
 72(%)سورة البقرة ـ تحقيق ودراسة} *الْحسابِ 

من ) هـ447ت (بن ايوب ابي الفتح الرازي الشافعي ضياء القلوب لالمام سليم )$(
)  لوحة120(الى نهاية سورة الماادة } واذْكُروا اللَّه في ايامٍ معدودات{: اول قوله تعالى

678 72(%)دراسة وتحقيق مع مقارنته بتفسير البغوي 

لماثور طاوس بن كيسان اليماني مروياته وارااه في التفسير من كتب التفسير با)$(
 3934 390(%)وكتب السنة المشتهرة جمعا ودراسة

 1729 178(%)طباع بني اسراايل واثرها في سلوكهم في الوقت الحاضر)$(

 3728 369(%)طباع بني اسراايل واثرها في سلوكهم)$(

 1277 136(%)طبيعة المجتمع االسالمي كما تصورها سورة النور)$(

 1732 178(%)صورها سورة النورطبيعة المجتمع االسالمي كما ت)$(

 1733 178(%)طبيعة النفس االنسانية في ضوء القران الكريم)$(

 3729 369(%)طرق االصالح كما يراها القران الكريم)$(

 2938 294(%)طرق الحوار ورسم الشخصية في القصص القراني الكريم)$(

 1734 178(%)طريق النصر كما يحددها القران الكريم)$(

 2308 232(%)نطاوي جوهري ومنهجه في التفسيرط)$(

 3731 370(%)طوااف الناس امام هداية القران الكريم)$(

ظاهرة االدغام بين اللغوين وعلماء القراءات والتجويد مع دراسة تطبيقية في الجزء )$(
 2703 271(%)الخامس عشر من القران

 3371 335(%)ان الكريمظاهرة االعراب في النحو العربي وتطبيقها في القر)$(

 2704 271(%)ظاهرة االمالة عند العرب القدماء)$(

 3372 335(%)دراسة صوتية: ظاهرة االنسجام الصوتي في القران الكريم)$(

 680 72(%)ظاهرة التانيث في القران الكريم)$(

 3373 335(%)ظاهرة التاويل في اعراب القران)$(

 3374 335(%)لمبنى والمعنى في القران الكريمظاهرة التقديم والتاخير بين ا)$(

 353 38(%)دراسة بالغية: ظاهرة الحذف في القران الكريم )$(

 354 38(%)دراسة تطبيقية في السور المكية: ظاهرة الحذف في القران الكريم )$(



 352 38(%)ظاهرة الحذف في القران الكريم)$(

 1735 178(%)ظاهرة الحركة في القران الكريم)$(

 355 38(%)ظاهرة العطف في اللغة العربية قضايا تركيبية وداللية)$(

 2309 232(%)ظاهرة العقالنية في التفسير في العصر الحديث)$(

ظاهرة الغريب في اللغة العربية حتى نهاية القرن الثالث الهجري مع تحقيق تفسير )$(
ب العلوي القرشي الشهيد غريب القران لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طال

 3376 335(%)120سنة 

 3377 335(%)ظرف الزمان وصور استخدامة في القران الكريم)$(

 356 38(%)ظرف الزمان وصور استخدامه في القران الكريم)$(

 1077 117(%)ظهور علم تفسير القران والعوامل التي ساعدت على انتشاره)$(

 2706 271(%)ظهور علوم القران وتطورها)$(

 1278 137(%)ظواهر اسلوبية وفنية في سورة النحل)$(

 3383 336(%)ظواهر علم اللغة في اصول القران الكريم)$(

البي زكريا » ظواهر لسانية في القراءات القرانية من خالل كتاب معاني القران)$(
 3384 336(%)دراسة وصفية تحليلية: الفراء

 2310 232(%)لتفسيرعااشة عبدالرحمن ومنهجها في ا)$(

 1740 179(%)عادات اهل الجاهلية في القران الكريم)$(

 1741 179(%)عالم الغيب في القران الكريم)$(

 2312 232(%)عبد الحق بن عطية وتفسير المحرر الوجيز)$(

 2313 232(%)عبد الرازق بن همام واسلوبه في التفسير)$(

 2314 232(%)فسيرعبد الرحمن الثعالبي ومنهجه في الت)$(

 2315 232(%)عبد الرحمن الثعالبي ومنهجه في التفسير)$(

 2316 232(%)عبد اهللا بن عباس ومدرسته في التفسير)$(

عبد اهللا بن عباس، وتحقيق المروي عنه في سورة الفاتحة، البقرة، ال )$(
 3935 390(%)عمران

 2317 233(%)عبد اهللا بن فودي وجهوده في التفسير وعلوم القران)$(

 3936عبد اهللا بن مسعود مفسرا وتحقيق المروي عنه من اول سورة الروم وحتى نهاية )$(



 390(%)سورة ق

 2319 233(%)عبد اهللا بن مسعود ومكانته في علم التفسير)$(

عبدالحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة من خالل اثاره في التفسير )$(
 2320 233(%)والحديث

 2321 233(%)اق بن همام الصنعاني مفسراعبدالرز)$(

تحقيق المروي عنه في التفسير من المجادلة الى اخر ـ : عبداهللا بن عباس مفسرا )$(
 1078 117(%)القران

عبداهللا بن عمر بن الخطاب واثاره الواردة في تفسير القران من الكتب ـ )$(
 3937 390(%)جمع ودراسة وتخريج: المشهورة في التفسير بالماثور 

عبداهللا بن مسعود مفسرا، وتحقيق المروي عنه من اول سورة الروم وحتى نهاية )$(
 3938 390)(%)ق(ـ سورة 

 2318 233(%)عبداهللا بن مسعود ومدرسته في تفسير القران الكريم)$(

من سورة الزمر الى نهاية القران ـ : عبداهللا بن مسعود ومروياته في التفسير )$(
 3939 390(%)الكريم

منهجه في البحث البالغي واعجاز : عبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف االنصاري )$(
 357 38(%)ـ القران

 2708 271)(%)رسالة في تفسير االمثال في القران الكريم(عبرة المامن )$(

عدد سور القران واياته وكلماته وحروفه البي القاسم عمر بن محمد بن )$(
 2710 271(%)عبدالكافي

دراسة لغوية تاريخية : عزيز وعزرا في القران الكريم والعهد القديم )$(
 1746 179(%)مقارنة

 3733 370(%)عصمة االنبياء في القران الكريم والكتب المقدسة)$(

 2322 233(%)عضد الدين االيجي واسلوبه في التفسير)$(

 2323 233(%)عطاء بن ابي رباح واثره في التفسير)$(

 2324 233(%) بن ابي رباح وجهوده في التفسيرعطاء)$(

 3734 370(%)عقاب االمم المكذبة واثره في الدعوة)$(

 1752 180(%)عقيدة البعث وكيف تناولها القران الكريم)$(

 1753 180(%)عقيدة التوحيد في القران الكريم)$(



 3735 370(%)عقيدتا رفع عيسى ونزوله بين االسالم والنصرانية)$(

 3738 370(%)عالج القران للجريمة)$(

محاولة في المعجميات ـ االلية : عالج النصوص العربية القديمة ، القران الكريم )$(
 3398 337(%)، انجاز لبعض

 1756 180(%)عالقة االيمان باهللا واالخرة باالخالق في القران الكريم)$(

 3742 371(%)عالقة العلم بااليمان في القران الكريم)$(

دراسة في : عالقة الفرد بالدولة في التشريع وعلوم القران والتفسير االسالمي )$(
 1757 180(%)الواجبات والحقوق

 3743 371(%)عالقة الفرد بالمجتمع في القران الكريم)$(

 3739 370(%)عالقة اهللا باالنسان واالنجيل في التوراة والقران)$(

 1282 137(%) في سورة التوبةعالقة المسلمين بغيرهم كما جاءت)$(

 3401 337(%)علل اختبارات الفراء في القراءات القرانية في كتابه معاني القران)$(

 3402 338(%)علل االختيار في تفسير البحر المحيط البي حيان االندلسي)$(

 2325 233(%)علل االختيار في تفسير البحر المحيط البي حيان)$(

 2326 233(%)ي في تفسير الكشاف للزمخشريعلل التفسير القران)$(

 2711 271(%)علل الوقوف للسجاوندي)$(

 1080 117(%)علم اصول التفسير ، محاولة في البناء)$(

 360 38(%)علم الجمال والتصور االسالمي ـ دراسة جمالية لالسلوب القراني)$(

 3741 370(%)علم الزراعة في القران الكريم)$(

 2712 272(%)نشاته، اطواره، اثره في العلوم الشرعية: تعلم القراءا)$(

 361 38(%)علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي واثره في الدراسات البالغية)$(

دراسة في االجزاء العشرة االولى من ( علم المناسبات واهميته في القران الكريم )$(
 2714 272)(%)القران

 2713 272(%)ته في القران الكريمعلم المناسبات واهمي)$(

 3744 371(%)علم النفس االجتماعي في القران)$(

 1761 181(%)علم النفس من القران)$(



 3745 371(%)علم النفس من القران)$(

 682 73(%)علوم القران بين البرهان واالتقان ـ دراسة ومقارنة)$(

 2327 233)(%) القرانالجامع الحكام( علوم القران في تفسير القرطبي )$(

من القرن التاسع الى الرابع : علوم القران من خالل مقدمات التفاسير )$(
 2715 272(%)عشر

 2716 272(%)من نشاتها الى القرن الثامن: علوم القران من خالل مقدمات التفاسير )$(

 2717 272(%)علوم القران من خالل مقدمات كتب التفسير)$(

تحقيق : هجه في تفسيره انوار القران واسرار الفرقان علي القاري ومن)$(
 2328 234(%)ودراسة

) 60(تحقيق ودراسة : عمدة الحفاظ في تفسير اشرف االلفاظ البن السمين )$(
 683 73(%)ورقة

 685 73(%)عمدة الحفاظ في تفسير اشرف االلفاظ لشهاب الدين احمد بن يوسف)$(

 2لفاظ للسمين الحلبي ـ تحقيق ودراسة الجزء عمدة الحفاظ في تفسير اشرف اال)$(
 684 73(%)من باب الخاء الى باب الصاد

ت ( عمدة الحفاظ في تفسير اشرف االلفاظ للسمين الحلبي احمد بن يوسف )$(
 2329 234(%)دراسة وتحقيق) هـ756

 3746 371(%)عموم الرسالة المحمدية ودعوة القران الكريم اهل الكتاب الى التوحيد)$(

 3747 371(%)عناصر االنتاج عند الجصاص من خالل كتابه احكام القران)$(

 3748 371(%)عناية السنة بصحة االنسان في القران الكريم)$(

 1763 181(%)عناية القران الكريم بشاون الحياة)$(

 1764 181(%)عناية القران والسنة بتنشاة الطفل)$(

 1767 181(%)وراة والقرانعهود اليهود ومواثيقهم في الت)$(

 1768 181(%)عوامل ارتقاء االمم وانحدارها في ضوء القران الكريم)$(

» نموذج معاني القران: عوامل استخراج المعنى في نماذج من كتب الغريب )$(
 3404 338(%)للفراء

 1769 181(%)عوامل استقرار االسرة في الكتاب والسنة)$(

 1283 137(%)عالمية في ضوء سورة قعوامل تاثير الرسالة اال)$(



 1770 181(%)عوامل حماية المجتمع من الصراعات في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1771 182(%)عوامل فساد االمم كما يصورها القران الكريم)$(

 3749 371(%)عيسى بن عمر الثقفي نحوه من خالل قراءته)$(

 3405 338%)(نحوه من خالل قراءته: عيسى بن عمر الثقفي)$(

 2941 294(%)عيسى بن مريم عليه السالم في القران الكريم)$(

 2942 294(%)عيسى بن مريم في ضوء الكتاب والسنة)$(

 2943 294(%)عيسى عليه السالم في القران واالنجيل)$(

المقدمة وسورة : عين المعاني في تفسير الكتاب العزيز البن طيفور الغزنوي)$(
 686 73(%) وال عمران والنساء ـ تحقيق ودراسةالفاتحة والبقرة

من اول ـ : عين المعاني في تفسير الكتاب العزيز والسبع المثاني للسجاوندي )$(
 687 73(%)تحقيق ودراسة: تفسير سورة االسراء الى نهاية تفسير سورة فاطر 

اول ـ من : عين المعاني في تفسير الكتاب العزيز والسبع المثاني للسجاوندي )$(
 688 73(%)تحقيق ودارسة: سورة يس الى اخر القران الكريم

دراسة وتحقيق من سورة الشعراء ـ اخر (عيون التفاسير للفضالء السماسير )$(
 691 74)(%)الناس

دراسة وتحقيق من سورة الفاتحة ـ اخر (عيون التفاسير للفضالء السماسير )$(
 690 74)(%)االنعام

دراسة وتحقيق من سورة االعراف ـ (ضالء السماسير للسيداني عيون التفاسير للف)$(
 689 73)(%)اخر الفرقان

 692 74(%)دراسة وتحقيق: عيون الساال في القران الكريم )$(

)$( غاية االختصار الامة االمصار للحافظ ابي العالء الحسن بن احمد الهمذاني ) ت
 693 74(%)ـ تحقيق ودراسة) هـ569

مساال كتاب ( فظ فيما عرض له ابن عباس في مساال نافع بن االزرق غرابة الل)$(
 3406 338)(%)االيضاح نموذجا

 694 74(%)غرر البيان لمبهمات القران البن جماعة)$(

 695 74(%)غرر البيان لمبهمات القران البن جماعة)$(

 2330 234(%)غرر الفوااد ودرر القالاد، دراسة منهجية سعد وحيد عيسى)$(

 3407 338(%)غرر الفوااد ودرر القالاد، دراسة منهجية سعد وحيد عيسى)$(



 3408 338(%)تاريخا،تصنيفا،معايير: غريب القران )$(

للراغب االصفهاني وعمدة الحفاظ للسمين ـ ) المفردات (غريب القران بين كتابي )$(
 696 74(%)الحلبي

 697 74(%)غريب القران البن قطلوبغا)$(

 3409 338(%)ب القران واالثار المستقلة المتعلقة بغريب القرانغري)$(

)$(1284 137(%)غريب القران وتفسير الكلمات الغريبة في جزء عم 

 1774 182(%)غزوة االحزاب في ضوء القران الكريم عرضا وتحليال)$(

 1775 182(%)دراسة موضوعية: غزوة بدر الكبرى في القران الكريم)$(

 1776 182(%)دراسة موضوعية: وك في القران الكريمغزوة تب)$(

وكتاب يالونة الصراط في غريب ) م956= هـ345وفاة ( غالم ثعلب )$(
 3410 338(%)القران

 698 74(%)غيث النفع في القراءات السبع لعلي نوري الصفاقسي)$(

 699 75)(%الجزء االول: فتح الجليل ببيان خفي انوار التنزيل لزكريا االنصاري )$(

 700 75(%)القسم الثاني: فتح الجليل ببيان خفي انوار التنزيل لزكريا االنصاري )$(

من اول القصص الى نهاية سورة : فتح الرحمن بتفسير القران ـ للعليمي الحنبلي)$(
 703 75(%)االحقاف ـ تحقيق ودراسة

 عمران الى اخر ـ من اول سورة ال: فتح الرحمن بتفسير القران للعليمي الحنبلي )$(
سورة الماادة، مع دراسة اتجاه التفسير في القرنين التاسع والعاشر والكشف ـ عن تاثر 

 701 75(%)العليمي وتاثيره

من اول سورة االنعام الى اخر سورة : فتح الرحمن بتفسير القران للعليمي الحنبلي)$(
 704 75%)(التوبة، مع عقد مقارنة بين تفسير العليمي وتفسير الكواشي

من اول سورة يونس الى اخر سورة : فتح الرحمن بتفسير القران للعليمي الحنبلي)$(
 702 75(%)ـ الكهف ، مع عقد مقارنة بين تفسير البغوي وتفسير العليمي

فتح الرحمن بتفسير القران، للعليمي الحنبلي، من اول سورة مريم الى اخر سورة )$(
 705 75(%)النمل تحقيقا ودراسة

فتح الرحمن بتفسير للعليمي الحنبلي، من اول سورة يونس الى اخر سورة الكهف، )$(
 706 75(%)مع عقد مقارنة بين تفسير البغوي وتفسير العليمي

 2719 272(%)فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القران لزكريا االنصاري)$(



 707 76(%)شرح مورد الضمان في رسم احرف القران: فتح المنال )$(

 708 76(%)فتح الوصيد في شرح القصيد لالمام الشماوي)$(

 1286 137(%)فتح الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب)$(

 1782 183(%)فتنة المامن كما يصورها القران الكريم)$(

ت ـ (فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للحسين بن محمد بن عبداهللا الطيبي )$(
بياء الى نهاية سورة الشعراء مع مقارنته بتفسير ـ من اول سورة االن) : هـ743

 709 76(%)تحقيق ودراسة: الخازن 

ت ـ (فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للحسين بن محمد بن عبداهللا الطيبي )$(
من اول سورة يونس الى نهاية سورة ابراهيم مع مقارنته بتفسير ـ ) : هـ743

 710 76(%)تحقيق ودراسة: البيضاوي

ت ـ (فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للحسين بن محمد بن عبداهللا الطيبي )$(
مع المقارنة )  لوحة130(من سورة الحجرات الى نهاية سورة طه بمعدل ) : هـ743

 711 76(%)تحقيق ودراسة: ـ بتفسير ابي المظفر السمعاني

رة ال عمران ـ دراسة فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطّيبي تفسير سو)$(
712 76(%)وتحقيق مع المقارنة بحاشية االمام ناصر الدين احمد بن المنّير االسكندري 

) 77(فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطّيبي تفسير سورة االنعام بمعدل )$(
 713 76(%)لوحة ـ دراسة وتحقيق

ورة النساء والماادة ـ دراسة فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطّيبي س)$(
 714 76(%)وتحقيق مع مقارنته بكتاب زاد المسير البن الجوزي

 130فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطّيبي من اول الكتاب الى نهاية ص )$(
 716 77(%)ـ دراسة وتحقيق

 نهاية فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطّيبي من اول سورة االعراف الى)$(
 715 77(%)سورة التوبة ـ تحقيق ودراسة مع مقارنته بتفسير ابي السعود

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطّيبي من اول سورة االنبياء الى نهاية )$(
 717 77(%)سورة الشعراء ـ دراسة وتحقيق مع مقارنته بتفسير الخازن

يبي من اول سورة يونس الى نهاية فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطّ)$(
 718 77(%)سورة ابراهيم ـ دراسة وتحقيق مع مقارنته بتفسير البيضاوي

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطّيبي من سورة الحجر الى نهاية سورة )$(
719 77(%)طه ـ دراسة وتحقيق مع المقارنة بتفسير ابي المظفّر السمعاني 



 عند 206 الى ص 131في الكشف عن قناع الريب للطّيبي من ص فتوح الغيب )$(
 720 77(%)نهاية سورة البقرة ـ دراسة وتحقيق

فرااد المعاني في شرح حرز االماني ووجه التهاني البي عبداهللا محمد بن محمد ـ )$(
 721 77(%)تحقيق ودراسة) : السفر االول(هـ 723داود الصنهاجي ت 

 1783 183(%)دراسة موضوعية: ه في القران والسنة فرح االنسان وحزن)$(

 2944 294(%)فرعون بين القران الكريم والعهد القديم)$(

 2945 294(%)فرعون موسى بين القران والتاريخ والعلم)$(

 3753 372(%)فرقة اهل القران بباكستان وموقف االسالم منها)$(

 1787 183)(%)وعيةدراسة موض(فضاال الصحابة في القران الكريم )$(

 2721 272(%)فضاال القران البن الضريس)$(

 725 78(%)فضاال القران البن ضريس)$(

 2722 272(%)فضاال القران البن عبدالواحد الغافقي االندلسي)$(

 726 78)(%)هـ224ـ(فضاال القران البي عبيد القاسم بن سالم )$(

 727 78(%)تحقيق ودراسة: فضاال القران للغافقي )$(

 2723 273(%)فضاال القران ومعالمه وادابه البن سالم)$(

 2724 273(%)فضاال القران ومعالمه وادابه البي عبيد القاسم بن سالم)$(

 3755 372(%)فضل االمة االسالمية على ساار االمم في القران الكريم)$(

 2725 273(%)فضل القران وفضااله لالمام الفريابي)$(

 1788 183(%)شكر في القران الكريمفضيلة ال)$(

 1789 183(%)فضيلة الصبر في القران)$(

 1790 183(%)فضيلتا الصبر والشكر في القران الكريم)$(

فقه االمام الطبري في االحوال الشخصية والمعامالت المالية من خالل )$(
 2331 234(%)تفسيره

 1017 110(%)»م القرانفقه االمام القرطبي من خالل كتابه الجامع الحكا)$(

دراسة دعوية من اول كتاب فضاال القران : فقه الدعوة في صحيح االمام البخاري )$(
 3756 372(%)ـ الى نهاية كتاب المرضى

 2946 295(%)فقه الدعوة في قصة النبي يوسف عليه السالم في ضوء القران الكريم)$(



 2726 273(%)فقه القراء السبعة)$(

 2727 273(%)ن المكيفقه القرا)$(

 73 12(%)فكرة النظم بين وجوه االعجاز في القران الكريم)$(

 2333 234(%)فلسفة التاويل عند محيي الدين بن عربي في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1792 183(%)فلسفة التربية االسالمية كما يحددها القران الكريم)$(

 3757 372(%)فلسفة التربية في القران الكريم)$(

 3758 372(%)فلسفة التعليم في القران الكريم)$(

 367 39(%)فن التوكيد في القران الكريم)$(

 368 39(%)فن الجناس في القران الكريم)$(

 3759 372(%)فن السيرة في القران الكريم)$(

 2728 273(%)فن ترتيل القران)$(

 2729 273(%)فنون االتقان في عجااب علوم القران البن الجوزي)$(

 2730 273(%)فواتح السور في القران الكريم)$(

 2731 273(%)انواعها، دالالتها ومناسباتها: فواتح سور القران الكريم وخواتيمها )$(

 75 12(%)دراسة االعجاز البياني في بعض ايات االحكام: في اعجاز القران الكريم)$(

 74 12(%)في اعجاز القران)$(

 369 39(%)دراسة اسلوبية في فواصل االيات: وي لالية القرانيةفي البناء اللغ)$(

 2334 234(%)في التفسير الصوفي للقران الكريم عند نجم الدين الداية)$(

 3421 339(%)في الدراسات القرانية االصالة في القراءات واللهجات العربية)$(

 1287 137(%)في ايات البراءة)$(

 1288 137%)(في تفسير سورة الفرقان)$(

الى اخر } وعباد الرحمانِ الَّذين يمشُون علَى االرضِ هونا{: في تفسير قوله تعالى)$(
 1289 138(%)السورة

الى قوله } ومن الناسِ من يقُوُل امنا باللَّه وبالْيومِ االخرِ{: في تفسير قوله تعالى)$(
 1290 138(%)}ان اللَّه{: تعالى

 2335 234(%)دراسة وتقويم: في ظالل القران )$(



 1018 110(%)دراسة ادبية: في ظالل القران لسيد قطب )$(

 2336 234(%)في ظالل القران لسيد قطب دراسة منهجية)$(

 2732 273(%)في مناسبات سور في القران الكريم)$(

 سورة النّحل ـ جمع قتادة السدوسي وتفسيره من اول سورة الفاتحة الى نهاية)$(
 728 78(%)وتحقيق

 2343 235(%)قتادة بن دعامة السدوسي ومذهبه في التفسير)$(

 3428 340(%)قراءة ابن السميدع، دراسة نحوية صرفية)$(

 2748 275(%)قراءة ابن حيوة دراسة لغوية ونحوية)$(

 3429 340(%)، دراسة نحوية ولغوية)هـ68(قراءة ابن عباس)$(

 3431 340(%)ة ابي السمال العدوي، دراسة نحوية ولغويةقراء)$(

 3432 340(%)قراءة ابي المحيصن، دراسة نحوية ولغوية)$(

 3430 340(%)قراءة ابي بن كعب، دراسة نحوية ولغوية)$(

 2749 275(%)قراءة ابي عمرو بن العالء)$(

 2750 275(%)قراءة االعمش)$(

 3433 340(%)غوية ونحويةقراءة االمام الزهري، دراسة ل)$(

 3435 341(%)قراءة االمام المدني وروايته وتوجيه هذه القراءة نحويا ولغويا)$(

 2751 275(%)قراءة االمام عاصم)$(

 3434 341(%)دراسة في ظواهرها اللغوية: قراءة االمام علي)$(

 2752 275(%)قراءة الحسن البصري واثرها في اللغة والتفسير)$(

 3436 341(%)ة الحسن البصري، دراسة نحويةقراء)$(

 3447 342(%)قراءة اليزيدي، دراسة نحوية وصرفية)$(

 3437 341(%)قراءة حمزة بن حبيب، دراسة نحوية وصرفية)$(

 3439 341(%)قراءة زيد بن علي في ضوء نظرية المستويات)$(

 3438 341(%)قراءة زيد بن علي، دراسة نحوية لغوية)$(

 3440 341(%)ة سعيد بن جبير، دراسة نحوية لغويةقراء)$(

 3441 341(%)قراءة شعبة عن عاصم، الظواهر اللغوية والنحوية فيها)$(



 3442 341(%)قراءة طلحة بن مصرف، دراسة نحوية ولغوية)$(

 3443 341(%)قراءة عاصم بن ابي النجود الكوفي)$(

 3444 341(%)ةقراءة عبد اهللا بن مسعود، جمع وتحقيق ودراس)$(

 3445 341(%)قراءة قتادة، دراسة لغوية نحوية)$(

 2753 275(%)قراءة نافع دراسة لغوية)$(

 2754 275(%)قراءة نافع واثارها في الدراسات اللغوية والتفسيرية)$(

 2755 276(%)جمع وتحقيق ودراسة: قراءة يحيى بن يعمر العدواني )$(

 3446 342(%)، جمع وتحقيق ودراسةقراءة يحيى بن يعمر العدواني)$(

قراءة يعقوب الحضرمي المتوفي سنة خمس ومااتين للهجرة، دراسة لغوية )$(
 2756 276(%)نحوية

 3761 372(%)قرار المراة في بيتها وضوابط خروجها في القران الكريم)$(

 2948 295(%)قصة ابراهيم عليه السالم ووجهة تعددها في القران الكريم)$(

 2949 295(%)قصة ابراهيم في القران الكريم)$(

 2950 295(%)المضامين السياسية واالسالمية: قصة ادم عليه السالم في القران الكريم)$(

 2951 295(%)قصة ادم في القران الكريم وما دار حولها من شبهات)$(

 2952 295(%)قصة ادم كما يصورها القران الكريم)$(

 2953 295(%)عبرة فيها كما تصورها سورة القلمقصة اصحاب الجنة وال)$(

 2955 295(%)قصة بني ادم كما يصورها القران الكريم)$(

 1798 184)(%)دراسة موضوعية( قصة صالح عليه السالم كما بينها القران الكريم )$(

 2958 296)(%)االحداث والعبر(قصة موسى عليه السالم في القران الكريم )$(

 2959 296(%)مضامينها ـ مقاصدها ـ خصائصها: ي القران الكريم قصة موسى ف)$(

قصة نبي اهللا صالح عليه الصالة والسالم في القران الكريم والسنة )$(
 2960 296(%)المطهرة

 2961 296(%)قصة نوح عليه السالم كما يصورها القران الكريم)$(

 2962 296(%)قصة يوسف ـ عليه السالم ـ بين الدين والفن)$(

 2963 296(%)دراسة بالغية تحليلية: قصص ابراهيم عليه السالم في القران الكريم )$(



 2964 296(%)قصص االمم الباادة في القران)$(

 2967 296(%)قصص القران في التصوير االسالمي)$(

 2973 297(%)دراسة موضوعية: قصص المراة في القران الكريم )$(

 2974 297(%)لكريم والدروس والعبر واالحكام المستفادةقصص النساء في القران ا)$(

 2965 296)(%)دراسة فكرية جمالية( قصص اولي العزم من الرسل)$(

 2975 297(%)قصص نوح وابراهيم عليهما السالم في القران)$(

 2360 237(%)قضايا التفسير اللغوي في معاني القران للفراء)$(

كتب اعراب القران ومعانيه حتى نهاية القرن الرابع ـ قضايا الجملة الخبرية في )$(
 3451 342(%)الهجري

 1292 138)(%)دراسة موضوعية تحليلية(قضايا العقيدة والسلوك في سورة االحقاف )$(

 2978 297(%)قضايا العقيدة ومنهج الدعوة الى اهللا في قصة نوح عليه السالم)$(

 1293 138(%)قضايا المراة في سورة النساء)$(

البن حيان » قضايا صوتية في القراءات القرانية من خالل تفسير البحر المحيط)$(
 3453 342(%)االندلسي النحوي

 2764 276(%)قضايا علوم القران والتفسير عند االمام الشاطبي في كتاب الموافقات)$(

 78 12(%)قضية االعجاز القراني في تفسير المنار)$(

 79 13(%)راني واثرها في تدوين البالغة العربيةقضية االعجاز الق)$(

 376 40(%)قضية االعجاز القراني واثرها في تدوين البالغة العربية)$(

 1800 184(%)قضية الخلق في القران الكريم دراسة مقارنة بالنظريات العلمية الحديثة)$(

 1801 184(%)قضية الرزق في القران الكريم)$(

 1802 184(%)قران الكريمقضية الرزق في ال)$(

 1803 184(%)قضية الصالح في القران الكريم)$(

 2362 237(%)قضية المجاز في القران عند المعتزلة)$(

 377 40(%)قضية المجاز في القران عند المعتزلة)$(

 378 40(%)قضية المعنى في القران ، دراسة في التاويل)$(

 2765 276(%)يقطف االزهار في كشف االسرار للسيوط)$(



 2766 277(%)قالاد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القران لمرعي المقدسي)$(

 1295 138(%)قواعد التربية االسرية كما تعرضها سورة النور واثرها على المجتمع)$(

 906 98(%)قواعد الترجيح بين دليلي القران و السنة واثارها الفقهية)$(

 1084 118(%)فسرينقواعد الترجيح عند الم)$(

 1085 118(%)قواعد الترجيح عند المفسرين)$(

 1086 118(%)قواعد التفسير ـ جمعا ودراسة)$(

لمحمد رشيد رضا بين التجديد » قواعد التفسير من خالل تفسير المنار)$(
 2363 237(%)والمحافظة

لقران قواعد الدعوة الى اهللا على ضوء تفسير الجزء الثامن والعشرين من ا)$(
 1804 184(%)الكريم

 2981 298(%)قواعد الدعوة الى اهللا من خالل القصص القراني)$(

 1805 185(%)قوامة الرجال على النساء في القران الكريم)$(

 1810 185(%)قيمة النفس في القران الكريم)$(

 730 78(%)دراسة وتحقيق: كتاب اخالق حفظة القران وكتاب اخالق العلماء لالجري)$(

 3456 342(%)كتاب اعراب القران، البي جعفر النحاس)$(

كتاب البرهان في وجود البيان المنسوب الى ابي الحسن اسحاق بن ابراهيم بن )$(
 741 79(%)سليمان بن وهب الكاتب ـ دراسة وتحليل

 738 79)(%)دراسة وتحقيق(هـ 665كتاب البسملة البي شامة المقدسي )$(

 3457 343(%)بغية المريد في القراءات السبعكتاب التحديد ل)$(

: كتاب التحصيل لما في التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، البي العباس المهدوي)$(
 731 78(%)دراسة وتحقيق سورة الفاتحة والبقرة

 1019 110(%)كتاب التفسير العجيب في التفسير الغريب)$(

للواحدي، من اول سورة الروم الى كتاب التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط )$(
 732 78(%)اخر سورة الطور دراسة وتحقيقا

 739 79)(%)توثيق ودراسة(كتاب التفسير في المستدرك للحاكم النيسابوري )$(

 1087 118(%)كتاب التيسير في قواعد علم التفسير لمحمد بن سليمان الكافيجي)$(

 2771من اول النوع السادس : بن عقيلة المكيكتاب الزيادة واالحسان في علوم القران ال)$(



 277(%)تحقيقا ودراسة: واالربعين الى نهاية النوع التسعين

 2364 237(%)دراسة ونقد: »كتاب الكتاب والقران)$(

كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمالفة ابي محمد بن ابي )$(
 2773 277(%)طالب القيسي

هج في القراءات الثمان وقراءة االعمش وابن محيض واختيار خلف كتاب المب)$(
 2774 277(%)واليزيدي للعالمة سبط الخياط

البي العباس المهدوي ـ دراسة » كتاب الموضح في تعليل وجوه القراءات)$(
 740 79(%)وتحقيق

غدادي كتاب الناسخ والمنسوخ في القران الكريم البي القاسم هبة اهللا بن سالمة الب)$(
 743 80(%)هـ410

 2777 278(%)دراسة وتحقيقا: كتاب الناسخ والمنسوخ البي عبيد القاسم الهروي)$(

دراسة : كتاب الناسخ والمنسوخ لمحمد بن بركات بن هالل العيدي)$(
 2778 278(%)وتحقيقا

كتاب تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل للبكري دراسة وتحقيقا من اول سورة )$(
 742 80(%)اتحة الى اخر سورة ال عمرانالف

 736 79(%)دراسة وتحقيق: كتاب زبدة العرفان في وجوه القران لحامد البالوي)$(

 737 79(%)تحقيقا ودراسة: كتاب غريب القران للشيخ زين الدين ابن قطلوبغا)$(

 733 79(%)كتاب فضاال القران لمحمد عبد الواحد الغافقي االندلسي)$(

 فضاال القران ومعالمه وادابه تاليف ابو عبيد القاسم بن سالم الهروي كتاب)$(
 734 79(%)البغدادي

: كتاب قالاد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القران لمرعي بن يوسف الكرمي)$(
 2772 277(%)دراسة وتحقيقا

 2775 278(%)دراسة وتحقيقا: كتاب متشابه القران لعلي بن حمزة الكسااي)$(

من ( لبرهان الدين البقاعي » كتاب مصاعد النظر لالشراف على مقاصد السور)$(
 2776 278(%)سورة يونس الى اخر الكتاب

لبرهان الدين البقاعي » كتاب مصاعد النظر لالشراف على مقاصد السور)$(
 735 79(%)ـ تقديم وتحقيق من بدايته الى اخر سورة التوبة) هـ855(

 3459 343(%)قران الحمد بن علي البغانيكتاب وجوه اعراب ال)$(



 2780 278(%)دراسة تحليلية نقدية: كتابة القران الكريم في العهد المكي )$(

 2781 278)(%)منذ البداية حتى بداية القرن السابع الهجري(كتب علم القراءات )$(

دراسة : (ومناهج مالفيها ) االخفش ، الفراء، الزجاج(كتب معاني القران )$(
 3460 343)(%)مقارنة 

 3461 343(%)كتب معاني القران حتى نهاية القرن الثالث الهجري، دراسة منهجية)$(

 3768 373(%)كرامة االنسان في ضوء االرشاد القراني)$(

كشف االتجاه الرافضي في تفسير الطبرسي الموسوم بمجمع البيان لعلوم )$(
 2366 237(%)القران

يق المباحث والتاويل البي بكر ابن علي الجداد المتوفى سنة كشف التنزيل في تحق)$(
 744 80(%) ـ دراسة وتحقيق800

 2784 279(%)كشف المعاني في المتشابه المثاني البن جماعة ـ تحقيق)$(

 379 40(%)كشف المعاني في المتشابه المثاني البن جماعة ـ تحقيق)$(

 3940 390(%) جمعا ودراسةكعب االحبار مروياته واقواله في التفسير)$(

كفاية طالب البيان في شرح البيان للشريف الحسيني السبتي ـ دراسة )$(
 760 82(%)وتحقيق

 1814 185(%)دراسة موضوعية: كلمة الشهادة في القران الكريم)$(

 2786 279(%)دراسة وتحقيق: كنز المعاني في شرح حرز االماني لالمام الجعبري )$(

) هـ732ت ( ي في شرح حرز االماني لالمام برهان الدين الجعبري كنز المعان)$(
 765 82(%)ورقة ـ تحقيق ودراسة) 200( من اوله الى اخر فرش سورة التوبة 

 382 40(%)البي عبيدة» كيفيات التاويل من خالل نماذج مجاز القران)$(

 2787 279(%)في علم التفسير وفلسفة التربية القرانية( ال منسوخ في القران )$(

 3465 343(%)ال واستعماالتها في القران الكريم)$(

: لباب التاويل في معاني التنزيل للخازن، من اول الكتاب الى اخر سورة البقرة)$(
 1021 111(%)دراسة وتحقيقا

سورة الفاتحة والبقرة وال عمران ـ : لباب التفاسير البن حمزة الكرماني )$(
 1022 111(%)والنساء

لباب النّقول في اسباب النزول للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر )$(
 383ت (السيوطي ـ دراسة وتحقيق مع مقارنته بكتاب اسباب نزول القران الكريم للواحدي 



 40)(%)هـ468

 384 40(%)مظاهر االتساق واالنسجام: لسانيات الخطاب القراني )$(

 3468 344(%)الزمخشري نموذجا:  المفسرين لسانيات النص من خالل كتابات)$(

 3470 344(%)لغات القران البي حيان االندلسي)$(

 3471 344(%)لغة الجسم في القران الكريم)$(

 3472 344(%)لغة الحركة الجسمية في القران الكريم)$(

 385 41(%)دراسة وظيفية اسلوبية: لغة الحوار في القران الكريم)$(

 3474 344(%)الكريم في جزء عملغة القران )$(

 2788 279(%)لغة القران الكريم)$(

 3473 344(%)لغة القران الكريم)$(

 2984 298(%)لقمان الحكيم في ضوء الكتاب والسنة)$(

 2985 298(%)لقمان ووصاياه في القران الكريم)$(

 386 41(%)لو ومدلوالته في القران الكريم)$(

 2986 298(%)كتاب والسنةلوط وقومه على ضوء ال)$(

 768 83(%)ما ـ في القران الكريم ، دراسة نحوية)$(

ابو جعفر ـ يعقوب (ما اختلف فيه الروايات والطرق عن الثالثة المكملين للعشرة )$(
 2789 279)(%)ـ خلف العاشر

 3475 344(%)جمعا ودراسة: ما اعربه الكسااي من القران الكريم )$(

 2790 279(%)ن ابي عامر وراوياهما انفرد به اب)$(

 2791 279(%)ما انفرد به االمام عاصم وتوجيهه)$(

 2792 279(%)ما انفرد به االمام نافع وتوجيهه)$(

 769 83(%)ما قرىء بثالثة اوجه، دراسة نحوية داللية)$(

 3476 344(%)ما واستعماالتها في القران الكريم)$(

 3477 344(%) لفظا ورسما في القراءات السبعماحذف وما زيد من احرف العلة)$(

 1300 139(%)مباحث العقيدة في سورة االنبياء)$(

 1301 139(%)مباحث العقيدة في سورة الزمر)$(



 1302 139(%)مباحث في العقيدة االسالمية على ضوء سورة التكاثر)$(

ل حتى السابع دراسة وتحقيق من النوع االو: مباحث من االتقان في علوم القران)$(
 770 83(%)عشر

مبادىء االسالم التي تضمن له البقاء كما يصورها القران الكريم والسنة )$(
 3774 374(%)الصحيحة

 3777 374(%)دراسة تحليلية:مبادىء التربية الجهادية في القران الكريم)$(

 387 41(%)دراسة تحليلية: مبادىء تربوية في ايات النداء للذين امنوا )$(

 2794 280(%)دراسة وتحليل: مبهمات االماكن الوارده في القران الكريم )$(

 2796 280)(%)تقديم وتحقيق ودراسة مقارنة(متشابه القران للقاضي عبد الجبار )$(

 2797 280(%)متشابه القران للكسااي)$(

 1303 139(%)متن سورة االخالص وخواصها اللغوية والقاموسية)$(

 773 83(%)تحقيق ودراسة: ن البي عبيدة مجاز القرا)$(

 391 41(%)مجاز القران وسنن العرب في كالمها)$(

 2378 238(%)مجاهد ـ رضي اهللا عنه ومنهجه في التفسير)$(

 2377 238(%)مجاهد بن جبر ومنهجه في التفسير)$(

 2379 238(%)مجاهد واثره في التفسير)$(

 1828 187(%)نبوة كما يصوره القران الكريممجتمع المدينة المنورة في عصر ال)$(

 3779 374(%)مجتمع المدينة المنورة في عصر النبوة كما يصوره القران الكريم)$(

 774 83(%)سورتي الفاتحة والبقرة: مجمع البحرين ومطلع البدرين لبدرالدين الكرخي )$(

 والزمر لمحمد تفسير سورتي ص(مجموعة العبد الذليل على ربع انوار التنزيل )$(
 1304 139(%)كامل بن مصطفى

تفسير سورتي يس (مجموعة العبد الذليل على ربع انوار التنزيل )$(
 1305 139)(%)والصافات

 1829 187(%)دراسة: محاجة اهل الكتاب كما وردت في القران الكريم)$(

 3780 374(%)محافظة االسالم على االغراض في القران الكريم)$(

 1831 187(%) ابليس مع اهللا في القرانمحاورة)$(

 2381االدلة الشرعية ( محمد االمين الشنقيطي واالراء االصولية في اضواء البيان )$(



 239)(%)نموذجا

 777 83(%)محمد بن الجرزي وكتاب التمهيد في علم التجويد)$(

 2382 239(%)محمد بن بدر الدين المنشا ومنهجه في التفسير)$(

 2383 239(%) عبداهللا الجلبي وجهوده العلميةمحمد بن)$(

 2807 281(%)محمد بن عقيلة وكتاب الزيادة واالحسان في علوم القران)$(

 2384 239(%)محمد بن كعب القرظي واثره في التفسير)$(

 2385 239(%)محمد بن يوسف اطفيش ومنهجيته في تفسير التيسير)$(

 2386 239(%) القرانمحمد شفيع ومنهجه في تفسيره معارف)$(

 2387 239(%)محمد شفيع ومنهجه في تفسيره معارف القران)$(

 2388 239(%)محمد عزة دروزة وتفسير القران الكريم)$(

 392 41(%)دراسة بالغية: مخاطبة الوجدان في وصف الثواب في القران الكريم )$(

 393 41(%)سة تحليليةدرا: مخالفة االصل بالتقديم والتاخير في القران الكريم )$(

 3490 346(%)مختبر اللغة وتجويد القران الكريم لغير الناطقين بالعربية)$(

ـ تحقيق ) هـ496ت ( مختصر التبيين لهجاء التنزيل البي داود سليمان بن نجاح )$(
 778 84(%)ودراسة

 1023 111)(%)تحقيق(مختصر تفسير يحيى بن سالم )$(

من مقدمة الكتاب الى نهاية سورة : الم البن ابي زمنين مختصر تفسير يحيى بن س)$(
 1024 111(%)ـ ال عمران

مختصر تفسير يحيى بن سالم البن ابي زمنين االلبيري ـ تحقيق )$(
 1025 111(%)ودراسة

 779 84(%)مختصر ضياء القلوب البي محمد عبد الغني الحجار ـ تحقيق ودراسة)$(

خالف فيها ابن عامر نافعا طريق ابي نشيط لمكي مخطوط بعنوان الحروف التي )$(
 780 84(%)ـ دراسة وتحقيق» بن ابي طالب

 2389 239(%)مدارس التفسير في عصر الصحابة)$(

 2390 239)(%)منذ ظهورها وحتى بداية القرن السابع الهجري(مدارس القراءات )$(

 اول سورة يونس الى ـ القسم الثاني من: مدارك التنزيل وحقااق التاويل للنسفي )$(
 782 84(%)تحقيق ودراسة وتعليق: اخر سورة الروم 



من اول سورة لقمان الى اخر سورة ـ : مدارك التنزيل وحقااق التاويل للنسفي )$(
 783 84(%)تحقيق ودراسة: الناس 

مدارك التنزيل وحقااق التاويل للنسفي ، القسم االول من اول الكتاب الى اخر ـ )$(
 781 84(%)تحقيق ودراسة: لتوبة سورة ا

 1088 118(%)مدرسة التفسير في البصرة في القرنين االول والثاني الهجريين)$(

 1089 118(%)مدرسة التفسير في البصرة في القرنين الهجريين الثالث والرابع)$(

 2397 240(%)مدرسة المدينة في التفسير)$(

 2398 240(%)مدرسة تفسير االشعري)$(

معقل اسالمي للقراءات السبع بالمغرب ـ دراسة : مدرسة سيدي الزوين القرانية)$(
 2399 240(%)ميدانية

 2400 240(%)مدرسة مكة في التفسير)$(

مدى التزام معلمي المرحلة االساسية العليا في مديرية التربية والتعليم بعمان االولى )$(
 3782 374)(%بالمباديء الخلقية كما وردت في القران الكريم

 1306 139(%)مدى تطبيق المدرسة للقيم المستنبطة من سورة الحجرات)$(

 3492 346(%)مدى تغير المعنى لتغيير االعراب في القراء ات السبع)$(

مدى تمكن طالب الصف االول المتوسط من مهارات تجويد القران )$(
 3783 374(%)الكريم

 3784 375(%)ن منظور القران الكريم والسنة النبويةمدى توافر مبادا التربية السكانية م)$(

مدى ممارسة معلمي التربية االسالمية لمباديءالتربية العلمية كما وردت في القران )$(
 3785 375(%)الكريم في المواقف الصفية في محافظة جرش

 2401 240(%)مذاهب المعتزلة في التفسير)$(

 2809 281(%)ي القراءات المتواترةمذهب القراء في الهمز حال الوصل ف)$(

 784 84(%)مراتب االصول وغرااب الفصول)$(

 1307 139(%)مراتب العباد في سورة الواقعة)$(

مراحل الحمل والتصرفات الطبية في الجنين بين الشريعة والطب )$(
 4015 400(%)المعاصر

ية سورة فاطر ـ مرويات ابن مردويه في التفسير من اول سورة االسراء الى نها)$(
 3941 391(%)جمعا ودراسة



مرويات ابن مردويه في التفسير من اول سورة االنعام الى اخر سورة النحل ـ )$(
 3942 391(%)جمعا ودراسة

مرويات ابن مردويه في التفسير من اول سورة الفاتحة الى اخر سورة الماادة ـ )$(
 3943 391(%)فسيرجمعا ودراسة مع دراسة ابن مردويه ومنهجه في الت

مرويات ابن مردويه في التفسير من اول سورة ياسين الى نهاية سورة الحديد ـ )$(
 3944 391(%)جمعا ودراسة

جمعا ودراسة من اول سورة المجادلة الى اخر : مرويات ابن مردويه في التفسير)$(
 1090 118%)(ـ القران الكريم مع مقارنته بالكشف والبيان في تفسير القران للثعالبي

 3965 393)(%)جمع ودراسة(مرويات ابي الشيخ االصفهاني في التفسير )$(

مرويات ابي الشيخ االصفهاني في التفسير من اول االعراف الى اخر االنفال )$(
 3966 393)(%)جمع ودراسة( 

جمع ( مرويات ابي الشيخ االصفهاني في التفسير من اول التوبة الى اخر هود )$(
 3967 393(%))ودراسة

جمع ( مرويات ابي الشيخ االصفهاني في التفسير من اول الفاتحة الى اخر االنعام )$(
 3968 393)(%)ودراسة

من اول سورة الفاتحة الى نهاية ـ : مرويات ابي بكر بن ابي شيبة في التفسير )$(
 1091 118(%)جمعا ودراسة: سورة االسراء 

: من سورة الكهف الى سورة الناس : ي التفسير مرويات ابي بكر بن ابي شيبة ف)$(
 3969 393(%)ـ جمعا ودراسة

مرويات ابي بكر بن ابي شيبة من اول سورة الفاتحة الى نهاية سورة االسراء ـ )$(
 3970 394(%)جمعا ودراسة

 3971 394(%)مرويات ابي داود السجستاني في التفسير)$(

جمع وتوثيق ( ل الفاتحة الى اخر النساء مرويات ابي هريرة في التفسير من او)$(
 3972 394)(%)ودراسة

 3973 394)(%)23 ـ 18ج ( مرويات اسباب النزول عند الطبري )$(

 3974 394(%)مرويات اسباب النزول عند الطبري في الربع االخير من القران)$(

 3945 391(%)مرويات االمام ابن راهويه في التفسير ـ جمعا ودراسة)$(

جمع وتوثيق ( هـ212مرويات االمام ابن عبد اهللا محمد بن يوسف العزباني )$(
 3946 391)(%)ودراسة



 3947 391(%)مرويات االمام احمد بن حنبل في التفسير)$(

 3948 391(%)مرويات االمام احمد بن حنبل في التفسير)$(

 3949 391(%)مرويات االمام االوزاعي)$(

 3950 391(%) في التفسير في غير صحيحه ـ جمعا ودراسةمرويات االمام البخاري)$(

 3951 392)(%)جمع ودراسة وتحقيق(مرويات االمام الربيع بن انس البكري في التفسير )$(

 3952 392)(%)جمع ودراسة( مرويات االمام الضحاك بن مزاحم )$(

مصنف مرويات االمام عبد الرزاق الصنعاني في التفسير من خالل كتابيه ال)$(
 3953 392(%)واالمالي

 3954 392)(%)سورة االنفال(مرويات االمام مسلم في التفسير )$(

 3955 392(%)مرويات االمام مسلم في التفسير من الفاتحة الى النساء)$(

جمعا : مرويات التفسير في معاجم الطبراني في سورة ال عمران )$(
 3956 392(%)ودراسة

ويه في التفسير من اول سورة المجادلة الى اخر القران مرويات الحافظ ابن مرد)$(
3957 392(%)الكريم ـ جمعا ودراسة مع مقارنته بالكشف والبيان في تفسير القران للثّعلبي 

من سورة االسراء الى اخر : مرويات الحسن البصري رحمه اهللا في تفسير القران )$(
 3958 392(%)ـ سورة الناس

من سورة يوسف الى سورة فاطر من : ير واقواله في التفسير مرويات السدي الكب)$(
 3959 392(%)جمع ودراسة: ـ كتب التفسير بالماثور وكتب السنة 

مرويات السدي الكبير واقواله في التفسير من سورة ال عمران الى اخر الماادة من )$(
 3960 393(%)كتب التفسير

 3961 393(%)راسة تحليليةمرويات السيدة عااشة في تفسير الطبري، د)$(

 3962 393(%)مرويات الشامية في التفسير)$(

 3963 393(%)مرويات الشعبي واقواله في التفسير)$(

 3964 393(%)جمع وتوثيق( مرويات الليث بن سعد في التفسير )$(

 3976 394(%)مرويات انس بن مالك في التفسير من الفاتحة الى الرعد)$(

 3975 394(%)مالك في التفسير من اول ابراهيم الى اخر الناسمرويات انس بن )$(

 3977مرويات سعيد بن جبير في التفسير من اول سورة يونس الى اخر القران الكريم ـ )$(



 394(%)جمع ودراسة وتحقيق

مرويات سنَيد في التفسير من اول القران الكريم الى اخر سورة االسراء ـ جمعا )$(
 3978 394(%)ودراسة

 2810 281(%)مرويات عبد الرحمن بن برزج اللغوية)$(

 3979 394(%)مرويات عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في التفسير، نقد ودراسة)$(

 3980 395(%)مرويات عبد الرحمن بن مهدي في التفسير)$(

 3981 395)(%)جمع وتوثيق(مرويات عبد اهللا بن المبارك في التفسير )$(

 3982 395(%) بن نجيع في التفسيرمرويات عبد اهللا)$(

 3983 395(%) الجاثية37 يس ـ 38مرويات قتادة من تفسير الطبري من االية )$(

 3984 395(%) يس37 النمل ـ 56مرويات قتادة من تفسير الطبري من االية )$(

 3985 395(%) النحل55 الكهف ـ 75مرويات قتادة من تفسير الطبري من االية )$(

ات قتادة من تفسير الطبري من اول سورة هود ـ اخر سورة مروي)$(
 3986 395(%)ابراهيم

 2990 299(%)مريم ابنة عمران في المسيحية واالسالم كما جاء ذكرها في القران الكريم)$(

 2991 299(%)مريم في الكتاب والسنة)$(

دراسة جمع و(مساال ابن االزرق البن عباس في غريب القران رواية الطستي )$(
 786 84)(%)وتوثيق

 1308 139(%)مساال االيمان في سورة المامنون)$(

مساال الخالف النحوية والتصريفية بين النحاس والفراء في كتابيهما معاني ـ )$(
 3493 346(%)جمعا ودراسة: القران واعراب القران 

 1309 139(%)مساال العقيدة في سورة التوبة)$(

 1310 139(%)ورة الصافاتمساال العقيدة في س)$(

 3494 346(%)مساال النحو والصرف في كتاب اضواء البيان للشنقيطي)$(

متكلمي السلف والمعتزلة واهل (مسالة خلق القران عند المذاهب االسالمية )$(
 3787 375)(%)السنة

دراسة : مسالك الشيطان الى بني االنسان في ضوء القران والسنة)$(
 3788 375(%)موضوعية



 1840 188(%)مسالك اليهود في الكيد للدعوة االسالمية وموقف القران منها)$(

 3789 375(%)مساولية السمع والبصر والفااد كما وضحها القران الكريم والسنة الشريفة)$(

 3791 375(%)مساولية المراة في ضوء الكتاب والسنة)$(

 3793 375)(%)ء الكتاب والسنة دراسة تحليلية موضوعية في ضو( مستقبل االسالم )$(

 1312 140(%)مستويات الخطاب البالغي في سورة البقرة)$(

 394 41(%)مستويات الخطاب البالغي في سورة البقرة)$(

 395 41(%)مستويات النظم في التركيب القراني)$(

 2405 241(%)مسلك االمام القرطبي في تفسير ايات االحكام من خالل سورة البقرة)$(

مشاهد الطبيعة في القران وعالقتها باالنسان، دراسة تاصيلية تحليلية )$(
 1844 188(%)وادبية

 1845 188(%)مشاهد القيامة في االيات القرانية)$(

 397 42(%)مشتبه النظم في القران الكريم)$(

 3503 347(%)دراسة نحوية: مشكل اعراب القران الكريم لمكي بن ابي طالب )$(

 3504 347(%) اعراب القران، لمكي بن ابي طالبمشكل)$(

 3795 376(%)مشكالت المراة المسلمة المعاصرة وحلها في ضوء الكتاب والسنة)$(

 1846 188(%)مشكلة الفقر وعالجها في القران الكريم)$(

 1092 118(%)مصادر التفسير)$(

 398 42)(%)دراسة في كتاب اسرار البالغة( مصادر الجرجاني النقدية)$(

 2811 281(%)مصدر القران كما بينه القران)$(

 789 85(%)مصطلح االداء القراني عند علماء التجويد)$(

مصطلح االشارات في القراءات الزوااد المروية عن الثقات تاليف علي بن عثمان )$(
 790 85(%)بن القاصح العذري

ثقات لالمام علي بن عثمان مصطلح االشارات في القراءات الزوااد المروية عن ال)$(
 791 85.(%)دراسة وتحقيق

 792 85(%)للسيوطي» مصطلحات العلوم الشرعية في كتاب االتقان في علوم القران)$(

 2812 281(%)مصطلحات القراءة والتجويد)$(



 3514 348(%)مصطلحات النحو الكوفي من كتاب معاني القران للفراء)$(

 كتاب الطراز المتضمن السرار البالغة وعلوم حقااق مصطلحات بالغية ونقدية في)$(
 406 43(%)ليحيى بن حمزة العلوي» االعجاز

 2813 281(%)البن الجزري» مصطلحات قرانية في كتاب النشر في القراءات العشر)$(

محاولة حصر : مصطلحات والفاظ علم المعلومات من خالل القران الكريم)$(
 1847 188(%)وتحليل

 واسباب وعالج ضعف تالميذ المرحلة االساسية في تالوة القران الكريم من مظاهر)$(
 3799 376(%)وجهة نظر معلمي التربية االسالمية في محافظة العاصمة

 3517 348(%)معانيها واستعمالها) : من(مع القران في احد حروف االضافة )$(

 793 85)(%)تحقيق ودراسة(مع المصاحف ليوسف بن ابراهيم النور )$(

 407 43(%)معارض المقابلة في القران الكريم ـ دراسة وتحقيق)$(

 3800 376(%)معالم االيمان واركانه كما جاء في القران العظيم)$(

 794 85(%)من اول الكتاب الى نهاية سورة االنفال: معالم التنزيل للبغوي )$(

 1850 189(%)معالم الجماعة المسلمة في سورة ال عمران)$(

 1851 189(%)معالم الجهاد الحربي في القران)$(

 3801 376(%)معالم الجهاد الحربي في القران)$(

 2993 299(%)معالم الدعوة في قصص القران الكريم)$(

 2994 299(%)معالم الصراع االيماني في قصة موسى علية السالم)$(

 2995 299(%)ان الكريممعالم الصراع االيماني في قصة هود عليه السالم في القر)$(

معالم الصراع العقدي في قصة شعيب عليه السالم في ضوء القران )$(
 2996 299(%)الكريم

 1852 189)(%)دراسة موضوعية(معالم المجتمع االسالمي في سورة االحزاب)$(

 1853 189(%)معاملة الجرحى والمرضى في ميادين الجهاد)$(

 3802 376(%)دين الجهادمعاملة الجرحى والمرضى في ميا)$(

 408 43(%)معاني االستفهام بالهمزة وهل في القران الكريم)$(

 1855 189)(%)دراسة موضوعية(معاني الشهادة في القران الكريم)$(

 3520 349(%)دراسة نحوية: معاني القران بين الفراء والزجاج )$(



 3522 349(%)معاني القران البي جعفرالنحاس، دراسة وتحليل)$(

 795 85(%)تحقيق ودراسة: معاني القران لالخفش االوسط)$(

 3521 349(%)دراسة لغوية: معاني القران واعرابه للزجاج )$(

معاني صيغ االفعال المزيدة وتعليمها للناطقين بغير العربية من خالل النصوص )$(
 3519 349(%)القرانية

ند ابي زنجلة في حجة معايير التوجيه الفنولوجي للقراءات السبع ع)$(
 3524 349(%)القراءات

 2814 281(%)معايير الشذوذ في القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث)$(

ـ : منهجه ومنزلته بين كتب االعجاز: معترك االقران في اعجاز القران للسيوطي)$(
 88 13(%)دراسة نقدية ومقارنة

 89 13(%)والسنةمعجزات خاتم النبيين في ضوء القران )$(

 90 14(%)معجزة االنبياء في القران الكريم)$(

 4008 398(%)معجم العربية من خالل القران الكريم ـ تنظيم ودراسة)$(

معجم الفاظ القيم االخالقية وتطورها الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القران )$(
 3526 349(%)الكريم

 الحسان للشيخ ابي زيد عبد الرحمن معجم غريب ما في تفسير الجواهر)$(
 4009 398(%)الثعالبي

معرفة اشتقاق اسماء نطق بها القران وجاءت بها السنن واالخبار )$(
 3528 349(%)للسجستاني

 2815 281(%)معرفة المحكم والمتشابه واثره في التفسير)$(

 2816 282(%)معرفة الوقف على اواخر االي واالبتداء براوسها)$(

هـ 563مفاتيح االغاني في القراءات والمعاني البي العالء الكرماني المتوفي بعد )$(
 796 85(%)دراسة وتحقيق

مفاتيح الرضوان في تفسير الذّكر باالثار والقران لالمير محمد بن اسماعيل )$(
 797 86(%)الصنعاني من سورة الشعراء الى سورة لقمان ـ تحقيق ودراسة

تحقيق ودراسة من اول ـ : ي الكشف عن قناع الريب للطيبي مفاتيح الغيب ف)$(
 798 86(%)الكتاب الى نهاية الحزب االول من سورة البقرة

 1859 189(%)مفاهيم علمية طبيعية في القران الكريم ودورها في تربية االنسان)$(



 3807 377(%)مفاهيم علمية طبيعية في القران الكريم ودورها في تربية االنسان)$(

 799 86)(%)دراسة وتحقيق وشرح( مفتاح التفسير للشيخ عبد اهللا بن فودي )$(

دراسة (مفتريات النصاري في الكتاب المقدس في ضوء القران الكريم)$(
 3808 377)(%)نقدية

مفردة الدوري عن ابي عمرو بن العالء البصري مما يخالف حفصا عن )$(
 2818 282(%)عاصم

 1860 189(%)قران الكريممفهوم االذى في ال)$(

 1861 190(%)مفهوم االمانة في القران الكريم)$(

 409 43(%)دراسة مصطلحية وتفسير موضوع: مفهوم االمر والنهي في القران الكريم )$(

 410 43)(%)هـ751 ـ 691(مفهوم البالغة عند ابن قيم الجوزية )$(

 1862 190(%)مفهوم التبشير واالنذار في القران الكريم)$(

 1863 190(%)مفهوم التناسق في القران)$(

 1864 190(%)مفهوم التوسل والوسيلة في القران الكريم)$(

 1865 190(%)مفهوم الحب في القران والسنة وخاصة حب اهللا)$(

 1866 190(%)مفهوم الحيلة في القران الكريم)$(

 1867 190(%) االلفاظمفهوم الخالفة في القران الكريم من زاوية علم دالالت)$(

 1868 190(%)دراسة نقدية لتفاسير مختارة: مفهوم الخالفة في القران)$(

دراسة موضوعية (مفهوم الدين في ضوء القران الكريم والسنة النبوية )$(
 3809 377)(%)تحليلية 

 1869 190(%)مفهوم الرياء في القران الكريم)$(

 1870 190(%)مفهوم الزمن في القران الكريم)$(

دراسة موضوعية تحليلية في تفسير القران (مفهوم السالم في القران الكريم)$(
 1871 190)(%)الكريم

 1873 191(%)مفهوم الشفاعة في القران والسنة)$(

 1874 191(%)مفهوم الطمانينة في القران الكريم ـ بث في فلسفة السعادة)$(

 1875 191(%)مفهوم الظلم في القران الكريم)$(

 1876 191(%)مفهوم العدل في القران الكريم)$(



 3810 377)(%)دراسة تحليلية(مفهوم العمل الطوعي في القران الكريم )$(

 1877 191(%)مفهوم العمل في القران الكريم، دراسة اجتماعية)$(

 1878 191(%)مفهوم الغيب في القران الكريم)$(

 1314 140(%)»سورة الكهفمفهوم المنهاج التربوي المستنبط من )$(

 1880 191(%)مفهوم الهيمنة والتصديق في القران الكريم)$(

 909 98(%)مفهوم اليسر في القران)$(

 1872 191(%)مفهوم سنة اهللا في القران الكريم)$(

 1879 191(%)مفهوم مخافة اهللا في القران)$(

 2407 241(%)الكبيرمقاتل بن سليمان ومنهجه في التفسير مع تحقيق تفسيره )$(

مقارنة اثر اسلوبين في استخدام الحاسوب التعليمي على تحصيل طلبة الصف )$(
 3811 377(%)السابع االساسي في مادة

مقارنة بين اثر استخدام الطريقة االستقرااية والطريقة القياسية في تدريس وحدة )$(
 على التحصيل القران الكريم واحكام التجويد لطلبة الصف السابع االساسي

 3812 377(%)الفوري

 2408 241(%)مقارنة بين تفسيري احكام القران البن العربي واحكام القران للكياهراسي)$(

البن الجزي الكلبي الغرناطي » مقاصد التنزيل من خالل كتاب التسهيل)$(
 1026 111(%)المالكي

 2410 241(%)مقاصد الشريعة عند ابن عاشور)$(

 3813 377(%)ران في تشريع االحكاممقاصد الق)$(

 2997 299(%)مقايسة القران بالتوراة من ناحية القصص)$(

 413 43(%)مقتضى الحال في اسلوب القران الكريم)$(

 801 86(%)تحقيق ودراسة: مقدمة المفسرين لمحمد البيركوي )$(

 1881 191(%)مقومات االيمان في القران الكريم)$(

 1882 191(%)واالصالح في الفرد في ضوء القران الكريممقومات الصالح )$(

 4014 400(%)مكانة االلتفات وبالغته على ضوء اساليب القران الكريم والشعر العربي)$(

 1093 118(%)مكانة القراءات المتواترة في علم التفسير)$(

 414 43(%)مكانة واهمية اسباب النزول في علم التفسير)$(



 3996 396)(%)جمع ودراسة وتحقيق(ت التفسير مكة في مرويا)$(

 1883 191(%)مكونات الخطاب االصالحي في القران الكريم)$(

 1884 192(%)مكونات الخطاب االصالحي في القران الكريم)$(

 2820 282(%)مكي بن ابي طالب القيسي ومنهجه في توجيه القراءات القرانية)$(

 2412 242(%)ن الكريموتفسير القرا..مكي بن ابي طالب)$(

 2413 242(%)مالحظة الزمخشري النفسية لمعاني القران في تفسيره)$(

 2998 299(%)مالمح االبداع الفني في قصص القران الكريم)$(

 3814 377(%)مالمح قرانية في شعر االكسندر بوشكين قصااد ـ محاكاة القران نموذجا)$(

 2822 282%)(مميزات قراءة الحجازيين المتواترة)$(

 417 44(%)من اسرار النظم القراني في قضية ادم عليه السالم)$(

 415 43(%)من اسرار بالغة النظم القراني في ايات االداب االجتماعية)$(

 416 44(%)من اسرار بالغة النظم القراني في ايات الصبر)$(

 3537 350(%)من الظواهر النحوية للحروف المستخدمة في القران الكريم)$(

 418 44(%)من بالغة االيجاز في القران الكريم)$(

 419 44(%)من بالغة القران الكريم في ايات العتاب)$(

 420 44(%)من بالغة القران الكريم في سورة االنبياء)$(

 421 44(%)من بالغة القران الكريم في سورة الحج)$(

 422 44(%)من بالغة القران الكريم في سورة الفرقان)$(

 423 44(%)من بالغة القران الكريم في سورة المامنون)$(

 424 44(%)من بالغة القران الكريم في سورة النحل)$(

 425 44(%)من بالغة القران الكريم في سورة يونس)$(

 426 44(%)من بالغة القران الكريم في مجادلة منكري البعث)$(

 1318 140(%)من بالغة القران في سورة الكهف)$(

 1095 119(%)من تفسيرات ابن عباس في الثلثين االخيرين من القران الكريم)$(

 3536 350(%)من دالالت صيغ الزوااد لالفعال في القران الكريم)$(

 3816 378(%)دراسة نقدية: من قضايا االعالم في ضوء القران لرمضان الوند )$(



 3538 350(%)ة نحوية قرانيةدراس: من قضايا النحو واالعراب في ام الكتاب )$(

 3817 378)(%)قراءة في تفسير عقيدي للعلم الطبيعي(من منهج المعرفة القراني )$(

 3540 351(%)من واستعماالتها في القران الكريم)$(

 1895 193(%)من وصف القران ليوم الدين والحساب)$(

 2414 242(%)من وصف القران ليوم الدين والحساب)$(

 3000 300(%)ت ابراهيم عليه السالم في القران الكريم دراسة فنيةمناظرا)$(

دراسة : مناهج اامة شراح الجامع الصحيح لالمام البخاري في شرح كتاب التفسير )$(
 2415 242(%)ـ مقارنة

المنهج االدبي : مناهج التحليل والتفسير للخطاب القراني في العصر الحديث )$(
 2417 242(%)نموذجا

 3001 300(%)تحليل لثالث ترجمات: اهج الترجمة لقصة موسى في القران الكريم من)$(

 2825 282(%)مناهج الجدل في القران الكريم)$(

 430 45(%)دراسة نظمية بالغية: مناهج الدعوة في القران الكريم )$(

 3002 300(%)مناهج المفسرين في تناول القصص القراني)$(

 2416 242(%)ي غريب القران في القرون الخمسة االولىمناهج بعض الكاتبين ف)$(

 1094 119(%)مناهج تفسير النصوص بين علماء الشريعة وفقهاء القانون)$(

 1891 192(%)مناهج في اعراب القران الكريم حتى نهاية القرن السادس الهجري)$(

 1896 193(%)منة اهللا على رسوله في القران الكريم)$(

م في تفسير كتاب اهللا الحي القيوم لنور الدين ابي طالب عبد الرحمن بن منتهى العلو)$(
 805 87(%) دراسة وتحقيق-عمر ابي القاسم الحنبلي تفسير سورتي النساء والماادة 

 1892 192(%)منزلة العمل في االسالم كما يصورها القران الكريم)$(

 3815 378(%)وخصائصه في القران الكريم) ص(منزلة النبي )$(

البي محمد عبد العزيز بن ) 3 ـ 1(منظومة التيسير في علوم التفسير، االجزاء )$(
 807 87)(%)دراسة وتحقيق(هـ 694احمد بن سعيد الدريني 

 1894 192(%)دراسة موضوعية: منكرات الجاهلية وعالجها في القران الكريم)$(

تحقيق : محمد جموع منهاج رسم القران في شرح مورد الظمان لمسعود بن )$(
 808 87(%)ودراسة



منهج ابراهيم عليه السالم في الدعوة الى اهللا تعالى في ضوء القران )$(
 3003 300(%)الكريم

 2419 242(%)»منهج ابن الجوزي في التفسير من خالل زاد المسير في علم التفسير)$(

 2420 242(%)منهج ابن الجوزي في التفسير)$(

 2425 243(%)م في تفسيره القران الكريممنهج ابن القي)$(

 2422 242(%)منهج ابن تيمية في تفسير القران)$(

 2421 242(%)منهج ابن تيميه في التفسير)$(

 2423 243(%)منهج ابن عادل الحنبلي في تفسيره للقران الكريم اللباب في علوم الكتاب)$(

 2424 243(%)منهج ابن عطية في تفسير القران الكريم)$(

 2426 243(%)منهج ابن كثير في التفسير)$(

 910 98(%)منهج ابن كثير في تفسير ايات االحكام)$(

 2431 243(%)منهج ابي السعود في تفسير القران)$(

منهج ابي حيان االندلسي في اختياراته من القراءات القرانية في ضوء علم اللغة )$(
 2427 243(%)المعاصر

 2428 243(%) تفسير القران الكريممنهج ابي حيان في)$(

 2429 243)(%)البحر المحيط( منهج ابي حيان في تفسيره )$(

 2430 243(%)منهج ابي حيان في تفسيره البحر المحيط)$(

 2433 243(%)منهج اسماعيل حقي البروسوي في تفسيره روح البيان)$(

 2418 242(%)لمعادمنهج االباضية في تفسير القران همياد الزاد الى دار ا)$(

 2432 243)(%)دراسة مقارنة(» منهج االستاذ محمد حسين الطبطبااي في تفسير الميزان)$(

 3818 378(%)منهج االعتدال في القران الكريم)$(

 2434 244(%)منهج االلوسي في تفسير القران الكريم)$(

 والسبع المثاني مع منهج االلوسي في تفسيره روح المعاني في تفسير القران العظيم)$(
 2435 244(%)مقارنته بما كتبه القاسمي في تفسيره محاسن التاويل

 2436 244(%)منهج االمام ابن كثير في روايته ونقده لالسراايليات)$(

 2437 244(%)»منهج االمام ابوبكر الحداد في تفسيره معالم التنزيل)$(



في التفسير من خالل كتابه احياء منهج االمام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي )$(
 2438 244(%)علوم الدين

منهج االمام ابي عبداهللا محمد بن احمد القرطبي في استنباط االحكام من خالل )$(
 911 99(%)تفسيره الجامع

 2439 244(%)منهج االمام البخاري في التفسير من خالل كتابه الصحيح)$(

 2826 283)(%منهج االمام الشاطبي في القراءات)$(

 912 99(%)منهج االمام الشافعي في تفسير ايات االحكام)$(

 2440 244(%)منهج االمام الشعبي في التفسير)$(

 2441 244(%)منهج االمام الطبري في القراءات في تفسيره)$(

 2443 244(%)منهج االمام الكيا لهراسي الطبري في كتابه احكام القران)$(

 2444 245(%)ردي في تفسير القرانمنهج االمام الماو)$(

 2448 245(%)منهج االمام النسفي في القراءات واثرها في تفسيره)$(

في التفسير من ) هـ456(منهج االمام علي بن احمد ابن حزم الظاهري المتوفى )$(
 2442 244)(%)المحلى(خالل كتابه 

 2445 245(%)منهج االمام محمد ابي زهرة في التفسير)$(

 2446 245(%)نهج االمام محمد بن ادريس الشافعي في التفسيرم)$(

منهج االمام محمد بن محمد بن محمد بن الجزري في كتابه النشر في القراءات )$(
 2447 245(%)العشر

 2449 245(%)منهج البروسوي في تفسيره روح البيان)$(

دراسة (» منهج البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب االيات والسور)$(
 2450 245)(%)تحليلية

 2452 245(%)منهج البيضاوي في تفسير القران الكريم)$(

 2453 245(%)منهج البيضاوي في تفسيره)$(

 2454 245(%)منهج التفسير التربوي للقران الكريم في العصر الحديث)$(

 2455 246(%)منهج التفسير القراني للقران لصاحبه عبدالكريم الخطيب)$(

نهج التفسير اللغوي عند الطبرسي في تفسيره مجمع البيان لعلوم م)$(
 2456 246(%)»القران



منهج التفسير عند الشيعة االثنى عشرية بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر )$(
 2457 246(%)الهجريين

من سورة ) 23(منهج الجاللين في اختيارات المعاني في تفسير الجاللين الى االية )$(
 2458 246(%)ساءالن

 3004 300(%)منهج الحوار في اثبات اسس العقيدة في ضوء دعوة موسى عليه السالم)$(

 1321 141(%)منهج الحياة في ضوء سورة الماادة)$(

 2459 246(%)منهج الخطيب الشربيني في التفسير)$(

 2460 246(%)منهج الدراية في التفسير)$(

بناء االجتماعي على ضوء ما جاء في سورة منهج الدعوة االسالمية في ال)$(
 1322 141(%)الحجرات

 3005 300(%)منهج الدعوة الى العقيدة في ضوء القصص القراني)$(

 1323 141(%)منهج الدعوة الى اهللا على ضوء سورة ق)$(

 3006 300(%)منهج الدعوة في القصة القرانية)$(

 1324 141(%)منهج الدعوة في ضوء سورة المدثر)$(

 2461 246(%)»منهج الدكتور حجازي في التفسير الواضح)$(

 2462 246(%)»منهج الدكتور وهبة الزحيلي في التفسير المنير)$(

 2463 246(%)منهج الراغب في كتابه مفردات الفاظ القران الكريم)$(

 431 45(%)منهج الزمخشري في اساس البالغة)$(

 2465 246(%)وبيان اعجازهمنهج الزمخشري في تفسير القران )$(

 2469 247(%)منهج الشعراوي في التفسير)$(

 913 99(%)منهج الشنقيطي في تفسير ايات االحكام من اضواء البيان)$(

 2470 247(%)منهج الشهرستاني في تفسير القران الكريم)$(

منهج الشيخ السعدي في تفسير ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم )$(
 2471 247(%)المنان

 2473 247(%)منهج الشيخ عبد الحميد كشك في التفسير)$(

 2474 247(%)منهج الشيخ محمد بن اطفيش في تفسيره تيسير التفسير)$(

 2475 247(%)»منهج الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره هميان الزاد)$(



ين منهج الشيخ محمد عبده في تفسير القران في ضوء مناهج المفسر)$(
 2476 248(%)السابقين

 1898 193(%)منهج الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير القران الكريم)$(

 2477 248(%)منهج الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير القران الكريم)$(

منهج الشيخ هود بن محكم الهواري االباضي في تفسير كتاب اهللا العزيز ـ دراسة )$(
 2478 248.(%)ونقد 

 2479 248(%)مجمع البيان لعلوم القران: منهج الطبرسي اللغوي في تفسيره )$(

 2480 248(%)منهج الطوسي في تفسير القران الكريم)$(

» منهج العالمة البيضاوي في التفسير من خالل انوار التنزيل واسرار التاويل)$(
 2483 248(%)»ولباب التاويل في معاني التنزيل

 2484 248(%)في كتابه تفسير معاني القرانمنهج الفراء )$(

دراسة تحليلية في التربية : منهج القران التربوي في ضوء اسباب النزول )$(
 2828 283(%)القرانية

 3820 378(%)منهج القران الكريم في اصالح االخالق)$(

 3821 378(%)منهج القران الكريم في اصالح النفس االنسانية)$(

 1901 193(%)الكريم في اصالح النفوسمنهج القران )$(

 1902 193(%)كما تصوره سورة ـ المزمل) ص(منهج القران الكريم في اعداد النبي )$(

 1899 193(%)منهج القران الكريم في االستدالل على العقااد)$(

 1903 193(%)منهج القران الكريم في البناء المعنوي لالنسان)$(

 3824 378(%)التربية والتعليممنهج القران الكريم في )$(

دراسة (منهج القران الكريم في الدعوة الى التوحيد كما تصوره سورة يونس )$(
 1914 194)(%)عقدية

 3823 378(%)وتكريمه) ص(منهج القران الكريم في تثبيت الرسول )$(

 1904 193(%)منهج القران الكريم في تحرير العقل والفكر االنساني)$(

 1905 193(%)قران الكريم في تحقيق االمن االقتصاديمنهج ال)$(

 3827 379(%)منهج القران الكريم في جدال الملحدين في النبوة)$(

 3826 379(%)منهج القران الكريم في حماية المجتمع من الجريمة)$(



 1910 194(%)منهج القران الكريم في حوار االديان)$(

 1915 194(%)ركين الى االسالممنهج القران الكريم في دعوة المش)$(

 1913 194(%)منهج القران الكريم في دعوة اهل الكتاب الى االسالم)$(

 1916 194(%)منهج القران الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع)$(

 1917 195(%)منهج القران الكريم في عرض االخالق االسرية)$(

دراسة ( ة االحقاف منهج القران الكريم في عرض العقيدة من خالل سور)$(
 1918 195)(%)عقدية

 3829 379(%)منهج القران الكريم في مخاطبة االنسان بين العقل والعاطفة)$(

 1900 193(%)منهج القران في االصالح بين الزوجين)$(

 1911 194(%)منهج القران في الدعوة الى االيمان)$(

 1920 195(%)منهج القران في الوقاية من الذنوب ومعالجتها)$(

 3822 378(%)منهج القران في انصاف المراة في الحقوق والواجبات)$(

 1906 194(%)منهج القران في تربية المجتمع)$(

 3825 378(%)منهج القران في تربية المجتمع)$(

 1907 194(%)منهج القران في تطوير المجتمع)$(

وحدة الفكرية بين ـ منهج القران في تقرير حرية الراي ودوره في تحقيق ال)$(
 1908 194(%)المسلمين

 1909 194(%)منهج القران في تقرير عقيدة االيمان باليوم االخر)$(

 3007 300(%)منهج القران في عرض قصة ادم عليه السالم)$(

 3828 379(%)منهج القران في عرض قضايا العقيدة)$(

 1912 194(%)منهج القران في نقد االديان)$(

 1919 195(%)لقران لبناء االنسانمنهج ا)$(

 3830 379)(%)دراسة موضوعية(منهج القران لحماية المجتمع )$(

 1921 195(%)منهج القران والسنة في حماية العرض من الزنا ودواعيه)$(

 2485 248(%)منهج القشيري في كتابه لطااف االشارات)$(

 1922واثره من الناحية منهج الكتاب والسنة في تحقيق الوحدة االسالمية )$(



 195(%)التطبيقية

 2486 248(%)منهج الكيا هراسي الشافعي في التفسير)$(

 2488 249(%)منهج الماوردي في تفسيره النكت والعيون)$(

 3539 350(%)في الدعوة في القران والسنة) ص(منهج النبي )$(

 3008 300)(%)ة تربويةدراس( منهج النبي موسى عليه السالم في الدعوة الى اهللا )$(

 2490 249(%)منهج النقد في علم التفسير)$(

 2464 246(%)منهج رشيد الدين، الخطيب الموصلي في تفسير القران الكريم)$(

 2466 247(%)في التفسير) م713هـ  95المتوفى سنة (منهج سعيد بن جبير )$(

 2467 247(%)منهج سيد قطب في الظالل)$(

سورة ـ : في فهم ايات الدعوة من خالل تفسيره في ظالل القران منهج سيد قطب )$(
 2468 247(%)االنعام نموذجا

منهج شيخ االسالم محمد بن عبد الوهاب في التفسير وتحقيق جزء من )$(
 2472 247(%)تفسيره

 2491 249(%)منهج فخر الدين الرازي في التفسير)$(

 2492 249(%)ة مقارنة تحليليةدراس: منهج فضل الرحمن في تفسير القران)$(

 2493 249(%)منهج لغوي القرن الثالث الهجري في دراسة الخطاب القراني)$(

 2494 249(%)منهج محمد بن عبدالوهاب في التفسير وتحقيق جزء من تفسيره)$(

 2495 249(%)»منهج محمد سيد طنطاوي في كتابه التفسير الوسيط للقران الكريم)$(

 1326 141(%)ات االيات القرانية وتطبيقه على سورة االسراءمنهج مناسب)$(

 3009 300(%)منهج موسى عليه السالم في الدعوة كما يصوره القران الكريم)$(

 3010 301(%)منهج موسى عليه السالم في الدعوة كما يصوره القران الكريم)$(

 3011 301%)(منهج نوح عليه السالم في الدعوة كما يصوره القران الكريم)$(

 2496 249(%)منهج وهبة الزحيلي في تفسيره للقران الكريم التفسير المنير)$(

 2498 250(%)منهجية التفسير عند االمام ابن باديس)$(

 1923 195(%)منهجية الدعوة الى التوحيد في القران الكريم ـ دراسة موضوعية)$(

 3832 379(%)منهجية الدعوة في القران الكريم)$(



 2829 283(%)موارد ابن حجر العسقالني في علوم القران من فتح الباري)$(

 3541 351(%)موارد السيوطي في كتاب االشباه والنظاار في النحو)$(

 2501 250(%)موازنة بين الكشاف للزمخشري والبحر المحيط البي حيان االندلسي)$(

الربع ( لمسير البن الجوزي موازنة بين تفسيري المحرر الوجيز البن عطية وزاد ا)$(
 2502 250)(%)االول نموذجا

موازنة بين كتابي تفسير غريب القران البن قتيبة والمفردات في غريب لقران )$(
 810 87(%)دراسة لغوية: للراغب االصفهاني

مواضع االختالف بين روايتي ابن عمر الدوري وحفص بن سليمان وتوجيهها في )$(
 2830 283(%)ـ القران الكريم

 2831 283(%)مواقف الحجاج والجدل في القران الكريم)$(

 3013 301(%)مواقف بني اسراايل على موسى عليه السالم في ضوء القران الكريم)$(

 1924 195(%)مواالة الكفار في ضوء القران)$(

 3014 301(%)موسى الكليم والهدف من ذكر قصصه في القران الكريم)$(

 3015 301(%)سالم بين القران والبهتانموسى عليه ال)$(

 3835 379(%)موسى عليه السالم بين القران والتوراة دراسة مقارنة)$(

دراسة لغوية تاريخية ـ : موسى عليه السالم في القران الكريم والمصادر العبرية )$(
 3017 301(%)مقارنة

 3016 301(%)موسى عليه السالم في القران الكريم)$(

 3997 396(%)ات التفسير في سنن االمام الترمذيموضوع)$(

 91 14(%)موقف ابن تيمية من المجاز في القران الكريم)$(

 3836 379(%)موقف االسالم من االرهاب في القران)$(

 1926 195(%)موقف االسالم من المنافقين من خالل القران الكريم)$(

 1327 141(%)حنةموقف االسالم من خصومه كما تصوره سورة الممت)$(

موقف االلوسي من االسماء والصفات من خالل تفسيره روح المعاني في تفسير ـ )$(
 2503 250(%)القران العظيم والسبع

 2504 250(%)موقف االمام ابن كثير من االسراايليات في ضوء تفسيره)$(

 2505 250(%)موقف الرافضة من القران الكريم)$(



 3837 380(%)ين الكتب السماوية والفلسفة في عقيدة البعثموقف القران الكريم ب)$(

 1927 196(%)موقف القران الكريم من التوراة)$(

 3838 380(%)موقف القران الكريم من الدعوات المعاصرة لتحرير المراة)$(

 1928 196(%)موقف القران الكريم من المشركين قبل الهجرة)$(

 1328 141(%)ما تصوره سورة التوبةموقف القران الكريم من خصومه ك)$(

 3839 380(%)موقف القران من العلوم الكونية)$(

 1929 196(%)موقف القران من المنافقين وسياسة االسالم فيهم)$(

 1329 141(%)موقف القران من خصومه كما تصوره سورة التوبة)$(

عراب القراءات موقف اللغويين في القراءات القرانية الشاذة مع تحقيق كتاب ا)$(
 3544 351(%)الشواذ للعكبري

 3840 380(%)موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة)$(

 2506 250(%)موقف المفسرين من القراءات القرانية)$(

 2837 284(%)موقف النحاة من القراءات القرانية الى نهاية القرن الرابع الهجري)$(

 3545 351(%)مرموقف النحاة من قراءة ابن عا)$(

موقف اليهود من رسالة خاتم النبيين صلى اهللا عليه وسلم في ضوء القران ـ )$(
 1930 196(%)الكريم

 3998 396(%)موقوفات ابن عباس في تفسير الطبري)$(

 2838 284(%)موهم االختالف والتناقض في القران واراء العلماء فيه)$(

 3843 380(%)في القران) ص(نبوة محمد )$(

 3018 301(%)نبي اهللا شعيب عليه السالم على ضوء الكتاب والسنة)$(

 3547 351(%)نحو القراء الكوفيين)$(

شهاب الدين عمر بن محمد ) 632(نخبة البيان في تفسير القران للسهروردي ت )$(
من اول سورة الفاتحة الى نهاية سورة ) دراسة وتحقيق(التليمي البكري الشافعي 

 815 88(%)االنفال

 1935 196(%)نداءات االيمان في القران الكريم)$(

 1936 196(%)نداءات المامنين في القران الكريم)$(

 2848نزول القران على سبعة احرف والقراءات (نزول القران الكريم وقراءاته )$(



 285)(%)السبع

 434 45(%)نصوص الترغيب والترهيب في القران الحكيم من وجهة بالغية)$(

 435 45(%)المدنية» نظام الجملة في سور ربع يس)$(

 2513 251(%)نظام الدين النيسابوري ومنهجه في التفسير)$(

 2514 251(%)نظام الدين النيسابوري ومنهجه في التفسير)$(

نظام تقويم االقران الداء اعضاء هياة التدريس في شعبة لغة القران في الجامعة )$(
 3845 380(%)دراسة تحليلية تقويمية: ماليزيااالسالمية العالمية ب

 1943 197(%)نظام سورة الفاتحة والبقرة وال عمران)$(

 93 14(%)نظرة الباقالني االدبية الى االعجاز القراني)$(

 1944 197(%)نظرة القران الكريم الى الترف والمترفين)$(

 3846 380(%)نهاية العصر االموينظرة القران الى الدنيا واثرها في الشعر العربي الى )$(

 2854 285(%)نظرة المفسرين للمحكم والمتشابه)$(

 436 45(%)نظرية ابن قيم الجوزية في مسالة المجاز في القران الكريم واللغة العربية)$(

نظرية اعجاز القران عند عبدالقاهر الجرجاني من كتابيه اسرار البالغة ودالال )$(
 94 14(%)االعجاز

 3847 381(%)نظرية االنسان في القران)$(

 3551 352(%)نظرية العامل واثرها في بناء النحو العربي)$(

 3848 381(%)نظرية الكون في القران الكريم)$(

 3849 381(%)نظرية المعرفة بين القران والفلسفة)$(

 437 45(%)نظرية المعنى من خالل تاويل النص القراني الكريم عند االصوليين)$(

 2515 251(%)نظرية الوحدة القرانية في تفسير سعيد حوى)$(

للشيخ سعيد حوى رحمه » نظرية الوحدة القرانية من خالل االساس في التفسير)$(
 2516 251(%)اهللا

 438 45(%)نظرية عبد القاهر الجرجاني كما فهمها الدارسون المحدثون والمعاصرون)$(

 1946 197(%)يصورها القران الكريمنعم اهللا في خلق االنسان كما )$(

 2855 285(%)نفس الصباح في غريب القران وناسخه ومنسوخه)$(



 1956 198(%)نقض المواثيق والعهود عند اليهود كما يبينه القران الكريم)$(

دراسة ـ : الجزء االول : نكات القران البي محمد عبداهللا بن احمد المقري )$(
 446 46(%)وتحقيق

القران الدالة على البيان في انواع العلوم واالحكام لالمام محمد بن علي نكت )$(
 817 88(%)الكرجي من اول سورة الزمر الى اخر القران الكريم ـ تحقيق ودراسة

ت ـ (نكت القران الدالة على البيان البي احمد محمد بن علي بن محمد الكرجي )$(
 818 88(%)تحقيق ودراسة): هـ360

تحقيق ودراسة من اول سورة ابراهيم ـ : قران الدالة على البيان للقصار نكت ال)$(
 819 88(%)الى اخر سورة ص

 3020 302(%)نماذج انسانية مامنة في القران الكريم)$(

 3021 302(%)نماذج من التربية القرانية باالحداث)$(

 1957 198(%)نماذج من السنن االجتماعية من خالل القران الكريم)$(

المقدمة وسورة الفاتحة ـ : نهاية البيان في تفسير القران للمعافى بن اسماعيل )$(
 1029 111(%)وستين اية من اول سورة البقرة

تحقيق ودراسة من االية ـ : نهاية البيان في تفسير القران للمعافى بن اسماعيل )$(
 821 88(%) من سورة االعراف الى نهاية88

تحقيق ودراسة من اول ـ : سير القران للمعافى بن اسماعيل نهاية البيان في تف)$(
 822 89(%) من السورة94سورة النساء الى االية

تحقيق ودراسة من سورة ـ : نهاية البيان في تفسير القران للمعافى بن اسماعيل )$(
 823 89(%)االنبياء الى اخر سورة النور

 من 266 الى 203من االية : سماعيل نهاية البيان في تفسير القران للمعافى بن ا)$(
 827 89(%)تحقيق ودراسة: ـ سورة البقرة 

 الى االية ـ 60من االية : نهاية البيان في تفسير القران للمعافى بن اسماعيل )$(
 826 89(%)دراسة وتحقيق:  من سورة البقرة 230

ة التين الى ـ من اول سور: نهاية البيان في تفسير القران للمعافى بن اسماعيل )$(
 824 89(%)تحقيق ودراسة: اخر سورة الناس 

من اول سورة الطالق الى ـ : نهاية البيان في تفسير القران للمعافى بن اسماعيل )$(
 825 89(%)تحقيق ودراسة: نهاية سورة نوح 

 828من اول سورة عبس الى ـ : نهاية البيان في تفسير القران للمعافى بن اسماعيل )$(



 89(%)دراسة وتحقيق: ة الشرح نهاية سور

 من سورة ال ـ 26من اية : نهاية البيان في تفسير القران للمعافى بن اسماعيل )$(
 829 89(%)تحقيق ودراسة: عمران الى نهاية السورة 

 1028 111(%)نهاية البيان في تفسير القران للمعافى بن اسماعيل)$(

دراسة موضوعية تحليلية في ضوء الكتاب (يلنهاية دولة يهود او ما يسمى باسراا)$(
 1958 198)(%)والسنة

 2517 251(%)»نهج الشيخ الكاندهلوي في تفسيره معارف القران)$(

 2856 285(%)نواسخ القران البن الجوزي)$(

نواهد االبكار وشوارد االفكار جالل الدين عبدالرحمن السيوطي وهو حاشيته على )$(
 1030 112)(%)االخير(الثلث الثالث تفسير البيضاوي تحقيق 

 3022 302(%)نوح عليه السالم في القران الكريم والتوراة)$(

 1333 142(%)نور المشرقين في تفسير المعوذتين)$(

 3855 381(%)هجرة الرسول وصحابته في القران الكريم)$(

 832 90(%)راسةهداية االنسان الى االستغناء بالقران البن عبد الهادي ـ تحقيق ود)$(

 1966 199(%)دراسة في التفسير الموضوعي: هدي القران الكريم في التوكل )$(

 2520 252(%)هود بن محكم الهواري ومنهجه في التفسير)$(

 3023 302(%)هود وصالح في القران الكريم)$(

 449 46(%)تنوعاته وايحاءاته البيانية: وجه الشبه في القران الحكيم )$(

 2859 286(%)ه االختالف بين قراءتي ابي عمرو البصري ويعقوب الحضرميوجو)$(

 2860 286(%)وجوه االختالف بين قراءتي حمزة والكسااي)$(

 2521 252(%)وجوه االلفاظ القرانية ونظاارها في تفسير االمام الطبري)$(

 450 47(%)وجوه البيان في نعوت القران)$(

 451 47(%)في القران الكريموجوه التعدد لبناء الكلمة )$(

 2862 286(%)وجوه التناسب بين سور القران الكريم)$(

 452 47(%)وجوه الخطاب في القران الكريم ومواقعها البالغية)$(

 3559 352(%)وجوه العربية في حرف حفص عن عاصم)$(



 ت وجوه القران البي عبد الرحمن اسماعيل بن احمد الضرير النيسابوري الحيري،)$(
 833 90(%)هـ، تحقيق431

 453 47(%)وجوه القران)$(

 2864 286(%)وجوه من الرسم القراني واغراضه في القراءات)$(

 3560 352(%)وجوه من الرسم القراني واغراضه في القراءات)$(

 1967 199(%)وحدة السورة في القران الكريم)$(

 1970 199(%)وحدة الهدف في السورة القرانية)$(

وحدة دراسة لتعليم بعض احكام تجويد القران الكريم للناطقين بغير اللغة ـ العربية )$(
 2865 286)(%)المستوى المتقدم(

 3860 382(%)وساال اكتساب المعرفة في القران الكريم ودالالتها التربوية)$(

 3861 382(%)وساال االدراك في القران الكريم)$(

 3562 353(%)يم خالل السياقوساال الربط في القران الكر)$(

 3862 382(%)وساال محاربة الجريمة في القران)$(

وصايا القران الكريم االجتماعية، دراسة وتحقيق تفسير سورتي االنفال والتوبة )$(
 1096 119(%)لموفق الدين الكواشي

 3865 382(%)وصايا القران الكريم)$(

 3024 302(%)وصايا لقمان كما وردت في القران الكريم)$(

وصف الجنة في القران واثره في الشعر االسالمي حتى نهاية العصر )$(
 3563 353(%)االموي

 1973 200(%)وصف عباد الرحمن في القران الكريم)$(

 1336 142(%)وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان)$(

ران وصف وتعريف بالمخطوطات الموجودة في مكتبات استانبول حول اعراب الق)$(
 3564 353(%)والتعريف بمالفيها

 836 90(%)تحقيق ودراسة: وضع البرهان في مشكالت القران لالمام النيسابوري )$(

 1337 142(%)وظيفة االخبار في سورة االنعام)$(

 3565 353(%)وظيفة االداة في الجملة العربية كما تبدو في القران)$(

 4005ي التفسير، من اول سورة الفاتحة الى ـ نهاية اقواله ومروياته ف: وكيع بن الجراح )$(



 397(%)جمعا ودراسة وتخريجا: سورة الكهف 

 1982 200)(%)دراسة موضوعية(والية الحسبة في القران الكريم)$(

 2880 288)(%)تحليل وتوجيه(ياء االضافة في قراءة ابي عمر بن العالء الكسااي )$(

 3567 353(%)وفة في القراءات السبعياءات االضافة الزوااد والمحذ)$(

 2879 288(%)ياءات االضافة في القراءات المتواترة وضوابطها)$(

 1339 142(%)دراسة في التفسير الموضوعي للقران الكريم: ياايها الَّذين امنُوا)$(

 2522 252(%)يحيى بن سالم واسلوبه في التفسير)$(

 2883 288(%)ايسالونك في القران والجواب عنه)$(

 3025 302(%)يوسف عليه السالم النبي الداعية)$(

 3026 302(%)يوسف عليه السالم من القران والتوراة)$(

 1985 201(%)يوم القيامة في القران الكريم)$(

 1986 201(%)دراسة موضوعية تحليلية: يوم القيامة ومشاهده في الكتاب والسنة )$(

 3027 302(%)ه في ظل القران الكريم والسنةيونس عليه السالم ودعوت)$(

 3028 302(%)يونس في القران الكريم والتوراة)$(

    

     
    

    
    

 


