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 العام القسم املرحلة املرشف / ابلاحثة ابلاحث الرسالة م

بن  حممداإلبانة يف الوقف واالبتداء أليب الفضل   1
  القراءات دكتوراه سنديالالقيوم  عبدد.  سماح حممد القريش دراسة وحتقيق  ـه408جعفر بن حممد اخلزايع ت

أثر القراءات املتواترة يف اتلفسري عند أيب جعفر   2
 انلحاس

يلع عبد اهلل غرم اهلل 
 الغامدي

د. عثمان املهدي صديق حاج 
 ـه1436 اتلفسري دكتوراه بالل

3  
 ار عند القراء مفهومه ومراحلهيختالا

 ـه1422 اتلفسري ماجستري حممد ودل سيدي ودل حبيبد.  أمني ادريس عبدالرمحن فالته وأثره يف القراءات

 اختيارات ابن مقسم العطار يف القراءات  4
  القراءات دكتوراه بدر ادلين عبدالكريمد.  عبد حممد برك مخيس اا ودراسة وتوجيه  مجع  

 اختيارات اإلمام ابن اجلزري يف القراءات  5
الغفور  القيوم عبد عبدد.  اهلل أمحد الفقيه عبد تأصيلية مقارنةدراسة 

  القراءات دكتوراه السندي

 اختيارات اإلمام أيب عمرو ادلاين  6
 ا ودراسة  يف علم القراءات مجع  

 ـه1434 القراءات دكتوراه غزاويفيصل مجيل د.  اكمل سعود مطريان العزني

7  
اختيارات اإلمام اجلعربي يف علم القراءات من خالل 
كتابه املعاين من باب االستعاذة إىل آخر سورة انلحل 

 مجعا ودراسة
  القراءات دكتوراه سالمةحممد د.  أسماء مدين العويف
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8  
اختيارات اإلمام اجلعربي يف علم القراءات من خالل 

اتلكبري كتابه املعاين من سورة االرساء إىل آخر باب 
 مجعا ودراسة

  القراءات دكتوراه سالمةحممد د.  محد فقييهأصاحلة 

9  
 يف القراءات  ه103ت اختيارات جماهد بن جرب

  القراءات دكتوراه يخادل الغامدد.  حممد دل حممد عمر اوتوجيه   ا ودراسة  مجع  

11  
إرشاد الرمحن ألسباب نزول القرآن والنسخ واملتشابه 

وجتويد القرآن لإلمام األجهوري من أول سورة 
 الشورى إىل نهاية سورة انلاس حتقيق ودراسة

د. أمني بن حممد بن عطية  عبد اهلل حسني العمودي
 ـه1431 اتلفسري دكتوراه باشة

11  
إرشاد الرمحن ألسباب نزول القرآن والنسخ واملتشابه 

سورة  وجتويد القرآن لإلمام األجهوري من أول
 األنفال إىل نهاية سورة الكهف حتقيق ودراسة

 ـه1431 اتلفسري دكتوراه مصطىف عبد احلميد د. مجال آدم أبكر عثمان أبكر

12  
إرشاد الرمحن ألسباب نزول القرآن والنسخ واملتشابه 

وجتويد القرآن لإلمام األجهوري من أول سورة 
 النساء إىل نهاية سورة األعراف حتقيق ودراسة

د. موفق بن عبد اهلل بن عبد  يعقوب حممد يعقوب اهلوساوي
 ـه1431 اتلفسري دكتوراه القادر

13  
إرشاد الرمحن ألسباب نزول القرآن والنسخ واملتشابه 
وجتويد القرآن لإلمام األجهوري من أول سورة مريم 

 إىل نهاية سورة فصلت حتقيق ودراسة

 ـه1431 اتلفسري دكتوراه د. أمحد نافع املوريع صالح أمحد عبيد العلوي
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14  
 اإلرشاد أليب القاسم

 ه386 منصور بن حممد السندي ت
رأفت يلع أكرب عبدالشكور 

 ـه1437 القراءات دكتوراه فيصل مجيل غزاويد.  عزت

اإلاعنة ىلع اختالف القراءة إلبراهيم بن يعقوب بن   15
 اوحتقيق   دراسة    ـه647ت يوسف املاليك

 اهلل مشاعل سالم عبد
 ـه1437 القراءات دكتوراه مصطىف حممد ابو طالبد.  جابر با

16  

إفراد قراءة اإلمام بن كثري لإلمام العالمة أيب الفتح 
زين ادلين جعفر بن إبراهيم السنهوري 

من أول سورة األنعام إىل نهاية   ـه894الشافيع
 الكتاب دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه احلق القايض عبدد.  اهلل ادلمييجد خولة عب

17  

إفراد قراءة اإلمام بن كثري لإلمام العالمة أيب الفتح 
الشافيع زين ادلين جعفر بن إبراهيم السنهوري 

من بداية الكتاب إىل نهاية سورة املائدة دراسة   ـه894
 وحتقيق

  القراءات دكتوراه احلق القايض عبدد.  سمية سعيد القحطاين

  يف اتلفسريينأقوال وآراء أيب عمرو ادلا  18
 ا ودراسةمجع  

اهلادي يلع عبدالرمحن  عبد
 ـه1432 اتلفسري ماجستري عبداهلل يلع الغامديد.  الشمراين

 ـه1437 القراءات دكتوراه حيىي حممد زمزيم الرمحن العمار يزيد حممد عبد وجهوده يف علم الرسم،  ـه564اإلمام ابللنيس ت  19
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21  

يف رشح القصيدة العلوية يف  ةاألماين املرضي
 القراءات السبع املروية

املعروف بابن   ـه801 لعيل بن عثمان بن حممد املتوىف
 حتقيق ودراسة القاصح

عبدالرمحن مقبل مطر 
 الشمري

 ـه1436 القراءات دكتوراه حممد عصام مفلح القضاةد. 

21  

حبر اجلوامع رشح القصيدة الطاهرة يف القراءات 
العرش لإلمام حممد بن أمحد بن خليفة القاهري 

دراسة وحتقيق من أول باب اإلداغم الكبري   ـه905ت
 إىل آخر باب وقف محزة وهشام

 ـه1435 القراءات دكتوراه حممد سالمه ربيعد.  أنور عمر موىس ـهوساوي

22  

حبر اجلوامع رشح القصيدة الطاهرة يف القراءات 
العرش لإلمام حممد بن أمحد بن خليفة القاهري ت 

دراسة وحتقيق من أول باب اإلداغم الصغري إىل   ـه905
 آخر أبواب األصول

 ـه1436 القراءات دكتوراه حممد سالمه يوسف ربيعد.  أمحد املرضايحخليل أمحد 

23  

حبر اجلوامع رشح القصيدة الطاهرة يف القراءات 
العرش لإلمام حممد بن أمحد بن خليفة القاهري ت 

 ول الكتابدراسة وحتقيق من أ  ـه905
 إىل آخر سورة أم القرآن

 ـه1436 القراءات دكتوراه  حممد أبو طالبىفمصطد.  ـهاشم حممد أمحد باخلري
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24  

حبر اجلوامع رشح القصيدة الطاهرة يف القراءات 
العرش لإلمام حممد بن أمحد بن خليفة القاهري ت 

 دراسة وحتقيق من أول سورة اغفر  ـه905
 إىل آخر الكتاب

 ـه1438 القراءات دكتوراه بو طالبأمصطىف حممد د.  نعمان خليل داود مرزا

25  

حبر اجلوامع رشح القصيدة الطاهرة يف القراءات 
العرش لإلمام حممد بن أمحد بن خليفة القاهري ت 

 دراسة وحتقيق من أول سورة األنعام  ـه905
 إىل سورة اإلرساء

  القراءات دكتوراه بو طالبأمصطىف د.  الروييل املجيد سليمان عبد

26  
حبر اجلوامع رشح القصيدة الطاهرة ملحمد بن أمحد 

 ـهمن أول سورة ابلقرة إىل 905تبن خليفة القاهري 
 اوحتقيق   دراسة   آخر سورة املائدة

 ـه1435 القراءات دكتوراه مصطىف حممد أبو طالبد.  سلوى أمحد حممد احلاريث

27  

حبر اجلوامع يف رشح القصيدة الطاهرة يف القراءات 
العرش لإلمام حممد بن أمحد بن خليفة القاهري ت 

ا من أول سورة الكهف إىل دراسة وحتقيق    ـه905بعد 
 آخر سورة الزمر

اللطيف حسني  وجدان عبد
 ـه1437 القراءات دكتوراه حممد سالمة ربيعد.  فرج
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28  
بيان الطرق املأخوذة من أئمة القراءة لإلمام عبداهلل 

 ـهدراسة 1252بن صالح بن إسماعيل األيويب ت
 وحتقيق

  القراءات دكتوراه حممد ودل الشيخد.  خمريصالح ـهدى سعيد 

29  
 حتريرات القراءات

  القراءات دكتوراه نواف احلاريثد.  الغامدييلع سعد  دراسة تارخيية تأصيلية نقدية

31  

حتفة األمني يف وقوف القرآن املبني لشيخ قراء 
اهلل أفندي  ستنابول: أيب العاكف حممد أمني بن عبدإ

 بن حممد بن صالح بن إسماعيل األيويب
  ـهمن بداية الكتاب إىل نهاية1275ت بعد 

 اسورة الفرقان دراسة وحتقيق  

 نوف منصور يلع حجازي
الغفور  القيوم عبد عبدد. 

 ـه1438 القراءات دكتوراه السندي

31  

حتفة األمني يف وقوف القرآن املبني لشيخ قراء 
سطنبول أيب العاكف حممد أمني بن عبداهلل أفندي إ

  ـه1275ت بعد  بن حممد صالح األيويب العثماين
 نهاية الكتاب  من بداية سورة الشعراء إىل

 اوحتقيق   دراسة  

 أرسار اعيف رساج اخلادلي
الغفور  القيوم عبد عبد

 ـه1435 القراءات دكتوراه سندي
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32  
قيق ودراسة كتاب الفريدة ابلارزية يف حل حت

 العقيدة الشاطبية يف القراءات السبع لإلمام
 ه738الرحيم ابلارزي ت اهلل عبد هبة

 ـه1418 اتلفسري ماجستري حممد ودل سيدي ودل حبيبد.  عبد اهلل حامد أمحد السليماين

33  
حتقيق ودراسة كتاب النرش لإلمام حممد بن حممد 

ه( من أول باب فرش 833اجلزري املتوىف سنة )
 باحلروف إىل نهاية الكتا

الغفور  القيوم عبد عبدد.  حممد حمفوظ حممد الشنقيطي
 ـه1426 اتلفسري ماجستري السندي

34  

اجلامع  ـترغيب القراء يف تهذيب األداء املسىم ب
العليم لعبد اللطيف بن مجال ادلين بن رساج 

العمري امللتاين ثم الفتين انلهروايل الكجرايت اهلندي 
من سورة االنعام إىل نهاية  95 ـهمن االية  9املتوىف ق 

 من سورة الكهف دراسة وحتقيق 82االية 

  القراءات دكتوراه عبداهلل السليمايند.  حنني ـهاشم الفوتاوي

35  

اجلامع  ـترغيب القراء يف تهذيب األداء املسىم ب
العليم لعبد اللطيف بن مجال ادلين بن رساج 

العمري امللتاين ثم الفتين انلهروايل الكجرايت اهلندي 
من سورة الكهف إىل آخر  83  ـهمن االية 9املتوىف ق 

 سورة الزمر دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه محد الفريحد. أ اجلبار خباري صباح عبد
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36  

اجلامع  ـترغيب القراء يف تهذيب األداء املسىم ب
العليم لعبد اللطيف بن مجال ادلين بن رساج 

اهلندي  العمري امللتاين ثم الفتين انلهروايل الكجرايت
من  94 ـهمن أول الكتاب إىل نهاية االية  9املتوىف ق 

 سورة االنعام دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه اهلل السليماين عبدد.  مىن حممد حداد

37  

ترغيب القراء يف تهذيب األداء املسىم ب اجلامع 
العليم لعبد اللطيف بن مجال ادلين بن رساج 

العمري امللتاين ثم الفتين انلهروايل الكجرايت اهلندي 
 ـهمن أول سورة اغفر إىل نهاية املخطوط  9املتوىف ق 

 دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه محد الفريحد. أ حسين حسني فطاين

38  
ة لإلمام العالمة أمحد تزيني الغرة بمحاسن ادلر  

 مصطىف قارة خوجه اتلونيس احلنيف
 دراسة وحتقيق  ـه1138املعروف بـ برناز ت

أمحد طاـهر ادلين عباس 
 ـه1437 القراءات دكتوراه سالم غرم اهلل الزـهرايند.  اخلرضي

39  
 ـهيف كتابه العقد 756تعقبات السمني احلليب ت

الفاريس انلضيد يف رشح القصيد ىلع أيب عبداهلل 
  ـهمجعا ودراسة656

  القراءات دكتوراه براـهيم الزـهرايند. إ مويض إبراـهيم السديس
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41  
 تعميم املنافع بقراءة اإلمام نافع

  القراءات دكتوراه حممد سالمة يوسف ربيعد.  مىن مسلم احلازيم اوحتقيق   ملحمد حمفوظ الرتميس دراسة  

41  

وتبيني املباين يف رشح حرز األماين تلخيص املعاين 
ووجه اتلهاين لإلمام أيب بكر عبداهلل بن حممد 

من أول الكتاب إىل آخر سورة  737الشريازي ت بعد 
 النساء دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه حيىي زمزيمد.  برار إسحاق عطارأ

42  

يف رشح حرز األماين تلخيص املعاين وتبيني املباين 
ووجه اتلهاين لإلمام أيب بكر عبداهلل بن حممد 

من أول سورة املائدة إىل آخر  737الشريازي ت بعد 
 املخطوط دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه حيىي زمزيمد.  علياء فيصل مساليت

اتللخيص يف القراءات اثلمان لإلمام أيب معرش   43
 ـه1412 اتلفسري دكتوراه د. حممد ودل سيدي ودل حبيب حممد حسن عقيل موىس ودراسة حتقيق بدالكريم بن عبدالصمد الطربيع

 د. عبد العزيز عزت عبد اهلل اهلاشيم رحاب اكمل تناسب الفواصل وأثره يف تفسري القرآن الكريم  44
 ـه1429 اتلفسري ماجستري عبد احلكيم الواييل

45  
تهذيب القراءات العرش ملحمد بن أيب بكر املرعيش 

من أول سورة مريم إىل  1150املعروف بساجقيل زاده 
 آخر الكتاب دراسة وحتقيق

 ـه1435 القراءات دكتوراه ياسني جاسم املحيميدد.  رجاء حممد يعقوب اهلوساوي
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46  
تهذيب القراءات العرش ملحمد بن أيب بكر املرعيش 

من أول الكتاب إىل نهاية  1150املعروف بساجقيل زاده 
 أبواب األصول دراسة وحتقيق

 ـه1435 القراءات دكتوراه دياسني جاسم املحيميد.  سوسن حسن حسن ادلويب

47  
 توجيه اإلمام أيب بكر ابن مهران للقراءات

  القراءات دكتوراه غزاويمجيل  فيصلد.  براـهيم حممد شليبإ ا ودراسة  مجع  

 توجيه القراءات املتواترة عند السمني احلليب  48
 ـه1435 اتلفسري ماجستري فيصل مجيل الغزاويد.  حممد أمحد الغامديأمحد  نيف كتاب ادلر املصو

 توجيه القراءات عند ابن هشام األنصاري  49
  القراءات دكتوراه حممد ودل الشيخد.  نورة عبدالرمحن القريش ه761ت

توجيه القراءات عند أيب عمرو عثمان بن سعيد   51
 ا ودراسةادلاين مجع  

  القراءات دكتوراه سالم الزـهراين نارص خليفة اخلاتم

توجيه القراءات عند اإلمام املاوردي من خالل   51
  اتلفسري ماجستري د. سالم غرم اهلل الزـهراين إبراـهيم حممد الغامديحممد  تفسريه انلكت والعيون

 اء من خالل كتابهالفر  توجيه القراءات عند   52
 نمعاين القرآ

إبراـهيم عبد اهلل إبراـهيم 
 ـه1427 اتلفسري ماجستري حممد ودل سيدي ودل حبيبد.  الزـهراين
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53  
توجيه القراءات عند القرطيب من خالل كتاب 

ودراسة وموازنة من ا اجلامع ألحاكم القرآن مجع  
 سورة فصلت إىل آخر القرآن الكريم

  القراءات دكتوراه اهلل الزـهراين إبراـهيم عبدد.  اهلل املنصوري حممد عبد

54  
توجيه القراءات عند القرطيب من خالل كتابه اجلامع 
ألحاكم القرآن مجعا ودراسة وموازنة من أول سورة 

 االنعام إىل آخر سورة مريم
  القراءات دكتوراه بو طالبأمصطىف د.  باسم محدان اللحياين

55  
توجيه القراءات عند القرطيب من خالل كتابه اجلامع 

ا ودراسة وموازنة من أول الكتاب ألحاكم القرآن مجع  
 إىل آخر سورة املائدة

  القراءات دكتوراه إبراـهيم الزـهرايند.  العزيز محيد األنصاري عبد

56  
توجيه القراءات عند القرطيب من خالل كتابه اجلامع 

من أول سورة  وموازنة   ا ودراسة  ألحاكم القرآن مجع  
 طه إىل آخر سورة اغفر

  القراءات دكتوراه بو طالبأمصطىف د.  اهلل حممد اخلريي عبد

ر السمعاين   57 توجيه القراءات يف تفسري اإلمام أيب املظف 
ا ودراسة    ـه1439 اتلفسري ماجستري د. ياسني قاري زكريا أيوب دوال رمحه اهلل مجع 

58  
 ةمشلك القراءات العرشية الفرشي  توجيه 

 ـه1418 اتلفسري ماجستري حممد ودل سيدي ودل حبيبد.  العزيز يلع احلريب عبد اا وإعراب  وتفسري   لغة  
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59  
توجيه مواطن االتفاق واالختالف بني القراء وأثرها 

  القراءات دكتوراه حممد القضاةد.  املتكرب مغريب اغده عبد ىلع املعىن دراسة حتليلية

القر اء وأثرها ني توجيه مواطن التفاق واالختالف ب  61
    حممد عصام القضاةد.  اغده عبد املتكرب مغريب ىلع املعىن دراسة حتليلي ة

اإلمام أيب الفتح جعفر بن إبراهيم السنهوري ت ثبت   61
  ـهدراسة وحتقيق894

  القراءات دكتوراه دريس األمنيد. إ ديمة عبدالرزاق خبش

62  

 جامع أيب معرش املعروف بسوق العروس
 الصمد الطربي الكريم بن عبد أليب معرش عبد

 من أول سورة املائدة إىل آخر الكتاب  ـه478ت
 دراسة وحتقيق

 ـه1436 القراءات دكتوراه سالم غرم اهلل الزـهرايند.  حامد أمحد حممد األنصاري

63  

 جامع أيب معرش املعروف بسوق العروس
الصمد الطربي  الكريم بن عبد أليب معرش عبد

من باب يف ترمجة وذكر أسمائهم إىل آخر   ـه478ت
 سورة النساء دراسة وحتقيق

 ـه1436 القراءات دكتوراه سالم غرم اهلل الزـهرايند.  العزيز يلع القبييس حممد عبد
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64  

 امع أيب معرش املعروف بسوق العروسج
الصمد الطربي  الكريم بن عبد أليب معرش عبد

 ةباب االستعاذ آخرمن أول الكتاب إىل   ـه478ت
 ادراسة وحتقيق  

 ـه1438 القراءات دكتوراه سالم غرم اهلل الزـهرايند.  معاذ صفوت حممود أمحد

جامع األربعة يف القراءات الشاذة للحافظ عثمان بن   65
  القراءات دكتوراه إبراـهيم الزـهرايند.  منرية حممد يعقوب اهلوساوي  ـهدراسة وحتقيق1164عبدالكريم الزييل ت :

66  
امع ابليان يف القراءات السبع أليب عمرو ادلاين ج

 لسورة ابلقرة شالقسم اثلاين من أول الفر
 إىل آخر سورة األنعام دراسة وحتقيق

 ـه1416 اتلفسري ماجستري حممد ودل سيدي ودل حبيبد.  طلحة حممد توفيق مال حسني

67  
جامع ابليان يف القراءات السبع أليب عمرو ادلاين 
القسم الرابع من أول سورة العنكبوت إىل آخر 

 الكتاب
 ـه1416 اتلفسري ماجستري حممد ودل سيدي ودل حبيبد.  يلع عبدان الغامديخادل 

68  

جامع الفوائد يف رشح أسىن القصائد لشمس ادلين 
الرمحن بن  أمحد بن عبدالرمحن بن  أيب القاسم عبد

األىلع الرتكستاين ثم املوصيل املعروف بابن  عبد
  ـهدراسة وحتقيق735ادلقويق ت

 ـه1436 القراءات دكتوراه بو طالبأمصطىف حممد د.  القادر شيخ يلع سيت يلع عبد
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69  

ع املعاين ادلرية واملباحث السنية يف تقييد الربية مج
لإلمام أيب احلسن يلع بن عبدالكريم األغصاوي 
املغريب من علماء القرن اثلامن اهلجري دراسة 

 وحتقيق

  القراءات دكتوراه إبراـهيم الزـهرايند.  ماجد منور القريش

جلواهر الرباعية يف رسم املصاحف العثمانية ملحمد ا  71
 الرؤوف عبد حليم عبدد.  حممد مهدي عبداهلل قاري بن أمحد العويف حتقيق ودراسة

 ـه1422 اتلفسري دكتوراه القوي

71  

يف متواتر القراءات  ةة والريا  العطررضاجلواهر انل
خوجه  مصطىف بن لإلمام أيب عبداهلل حممد ةالعرش

 ـهدراسة وحتقيق 1197بطاق ت هاحلنيف الشهري بقار
 من بداية الكتاب إىل آخر سورة هود عليه السالم

 ـه1437 القراءات دكتوراه ياسني حافظ قاري اهلل أمنيد.  يوب حممد دوالأحيىي 

72  

يف متواتر القراءات  ةة والريا  العطررضاجلواهر انل
مصطىف خوجه بن اهلل حممد  لإلمام أيب عبد ةالعرش

 ـهدراسة وحتقيق 1197بطاق ت هاحلنيف الشهري بقار
 من سورة يوسف عليه السالم إىل آخر الكتاب

الرؤوف  الغفور عبد عبد
 حممد خان

 ـه1438 القراءات دكتوراه ياسني حافظ قاريد. 

73  
حاشية املال ىلع القاري ختريج القراءات يف تفسري 

من سورة مريم إىل نهاية الكتاب   ـه1014ابليضاوي ت 
 دراسة وحتقيق

 ـه1436 القراءات دكتوراه اهلل الفريح أمحد عبدد.  عصام دخيل اهلل حامد احلريب
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74  
حاشية املال يلع القاري يف ختريج قراءات تفسري 

من أول الكتاب إىل نهاية سورة   ـه1014ابليضاوي ت 
 الكهف دراسة وحتقيق

اهلل  اهلل موىس عبد عبد
 ـه1435 القراءات دكتوراه اهلل الفريح أمحد عبدد.  الكثريي

75  
 حل الرموز ومفاتيح الكنوز رشح طيبة النرش

الوهاب بن أمحد  يف القراءات العرش لإلمام عبد
 دراسة وحتقيق  ـه1075القاري اكن حيا اعم 

  القراءات دكتوراه بو طالبأمصطىف د.  يلع عبداهلل الرباكيت

 دراسة حتليلي ة حول البسملة  76
 يف ضوء القرآن الكريم والسن ة

 ـه1399 اتلفسري ماجستري د. حممد حممد أبو زـهرة سعيد حسن شفاء

77  

ادلرر املشتهرة يف القراءات املعتربة للشيخ حممد 
ادلرندوي ابن فتح اهلل املوصيل املتوىف بعد سنة 

يف  من أول الكتاب إىل نهاية املقصد األول:  ـه1190
 اختالف األئمة السبعة دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه حممد سالمة ربيعد.  روضة إبراـهيم فالته

78  

ادلرر املشتهرة يف القراءات املعتربة للشيخ حممد 
  ه1190ادلرندوي ابن فتح اهلل املوصيل املتوىف بعد سنة 

يف زيادات ادلرة ىلع  :من بداية املقصد اثلاين
 الشاطبية إىل نهاية الكتاب دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه سالمةحممد د.  نداء اعدل الصباغ
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79  
 ادلرر املضية يف حل رموز الشاطبية للعالمة

 أيب احلسن يلع بن نارص احلجازي امليك
 دراسة وحتقيق  ـه916املتوىف بعد سنة 

عبدالعزيز احلسني حممد 
 ـه1439 القراءات دكتوراه حممد عصام القضاةد.  األمني الشنقيطي

81  
داللة السياق وأثرها يف توجيه القراءات من سورة 
  اتلفسري ماجستري د. فهد الشتوي راد احلميدي احلميدي الفاحتة إىل سورة الكهف دراسة نظري ة تطبيقي ة

داللة السياق وأثرها يف توجيه القراءات من سورة   81
  اتلفسري ماجستري د. فهد الشتوي بدر يلع مساعد احلمد مريم إىل سورة انلاس دراسة نظري ة تطبيقي ة

82  

 ذخر األريب يف إيضاح اجلمع باتلقريب
اهلل بن حممد صالح بن  لإلمام حممد أمني بن عبد

فنده ااهلل  سطنبويل املعروف بعبدإسماعيل األيويب اإل
 من أول الكتاب إىل آخر  ـه1275زاده املتوىف بعد سنة 

 املبحث اتلاسع دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه طالببو أمصطىف د.  بو بكر اخلطيبأتغريد 
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83  

ذخر األريب يف إيضاح اجلمع باتلقريب لإلمام حممد 
أمني بن عبداهلل بن حممد بن صالح بن إسماعيل 

زاده األيويب االسطنبويل املعروف بعبداهلل أفنده 
 ـهمن بداية املبحث العارش يف  1275املتوىف بعد سنة 

ذكر إفراد القراءات ومجعها إىل نهاية الكتاب دراسة 
 وحتقيق

  القراءات دكتوراه القيوم السندي عبدد.  منيأمرام طلعت حممد 

84  

سطعات ملعات ضياء أنوار الفجر يف رشح كتاب 
طيبة النرش ملحمد بن حسن املنري السمنودي 

 من أول الكتاب إىل نهاية باب إمالة  ـه1199ت
 فهاء اتلأنيث وما قبلها يف الوق

 ـه1434 القراءات دكتوراه شعبان حممد إسماعيلد.  نوره يلع سعد اهلالل

85  

سطعات ملعات ضياء أنوار الفجر يف رشح كتاب 
 طيبة النرش ملحمد بن حسن املنري السمنودي

من أول باب الراءات إىل نهاية الكتاب   ـه1199ت
 ادراسة وحتقيق  

حممد حيىي ودل الشيخ جار د.  خلود خادل السليماين
 اهلل

 ـه1438 القراءات دكتوراه

ة األربعة هلاشم م  ئرشح اإلفادة املقنعة يف قراءات األ  86
الكريم  بدر ادلين عبدد.  سحر حسني جار اهلل املاليك وحتقيق ةدراس  ـه1184بن حممد املغريب ت

 ـه1436 القراءات دكتوراه حممد
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87  
احلق السنبايط ىلع حرز  بن عبدارشح العالمة 

 ـه1418 اتلفسري ماجستري حممد ودل سيدي ودل حبيبد.  حيىي حممد حسن زمزيم األماين للشاطيب دراسة وحتقيق

88  
رشح الغاية يف القراءات العرش وعللها اجلزء اثلاين 

 من سورة املائدة إىل آخر الكتاب
 دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه خادل الغامديد.  عبداملحسن رساج رسدار

89  
ة املوسومة بعقلية أتراب رشح القصيدة الرائي  

القصائد ملحمد بن سليمان املعافري الشاطيب 
  ـهدراسة وحتقيق672ت

 ـه1435 القراءات دكتوراه خادل يلع الغامديد.  حسن حممد خلف اجلهين

91  
العرش الزاهرة رشح القصيدة الطاهرة يف القراءات 

 ـه1439 القراءات دكتوراه اةحممد مفلح عصام القضد.  آمنه مجعه سعيد قحاف للحافظ طاهر بن عرب األصفهاين دراسة وحتقيق

91  
رشح مجع األصول يف مشهور املنقول يف القراءات 

العرش لإلمام احلسن يلع بن حممد الوسطي املعروف 
 دراسة وحتقيق  ـه743بادليواين ت 

 ـه1437 القراءات دكتوراه إدريس يلع األمني صالحد.  حممد عبده أمحد غروي

92  

الشفاء يف علل القر اءات أليب الفضل أمحد بن حممد 
اجلريري ابلخاري من علماء القرن السابع دراسة 

 وحتقيق من أول سورة الرعد
 بآخر الكتاإىل 

حبيب اهلل صالح حبيب اهلل 
 ـه1436 القراءات دكتوراه يصل مجيل غزاويد. ف السليم
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93  

الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل أمحد بن حممد 
اجلريري ابلخاري من علماء القرن السابع دراسة 

وحتقيق من أول الكتاب إىل آخر سورة يوسف عليه 
 السالم

 ـه1437 القراءات دكتوراه مجيل غزاويفيصل د.  صالح أمحد نشبان العماري

  القراءات دكتوراه عبداهلل السليمايند.  سوادغو موىس بيالأمحد  بط املصحف دراسة تارخيية تطبيقيةض  94

95  
العبقري يف حوايش اجلعربي لإلمام شهاب ادلين أيب 

من باب   ـه893العباس أمحد إسماعيل الكوراين ت
 فالالمات يف األصول إىل أول سورة األعرا

الرمحن حممد  والء عبد
 ـه1438 القراءات دكتوراه حممد عصام القضاةد.  الرباديع

96  
العبقري يف حوايش اجلعربي لإلمام شهاب ادلين أيب 

 ـهمن قسم 893العباس أمحد بن إسماعيل الكوراين ت
 األصول إىل باب الالمات

 ـه1438 القراءات دكتوراه حممد عصام القضاةد.  تهاين فيصل يلع احلريب

97  

العبقري يف حوايش اجلعربي لإلمام شهاب ادلين أيب 
 ـهمن أول 893العباس أمحد بن إسماعيل الكوراين ت

 الكتابسورة األعراف إىل آخر 
 دراسة وحتقيق

الرمحن  الرحيم عبد عبد
 إبراـهيم إيدي

ادلائم  احلق عبد عبدد. 
 ـه1438 القراءات دكتوراه القايض
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98  

العقد انلضيد يف رشح القصيد أليب العباس أمحد بن 
يوسف بن حممد السمني احلليب حتقيق ودراسة من 
أول باب الفتح واإلمالة بني اللفظني إىل آخر باب 

 الالمات

القيوم عبدالغفور  عبدد.  أمحد يلع حيان حرييص
 السندي

 ـه1424 اتلفسري ماجستري

99  
العقد انلضيد يف رشح القصيد للسمني احلليب من 
أول فرش احلروف سورة ابلقرة من أوهلا إىل نهايتها 

 ةحتقيق ودراس
الغفور  القيوم عبد عبدد.  نارص سعود محود القثايم

 السندي
 ـه1424 اتلفسري ماجستري

القراءات السبع أليب الطاهر إسماعيل ابن العنوان يف   111
 خلف األنصاري حتقيق ودراسة

عبد املهيمن عبد السالم 
 ـه1413 اتلفسري ماجستري د. عبد الفتاح إسماعيل شليب طحان

111  

الرواية و  ية انلهاية يف أسماء رجال القراءات أويلاغ
ادلراية للحافظ حممد بن حممد ابن اجلزري من ترمجة 

اهلل بن إبراهيم بن قتيبة إىل نهاية ترمجة حممد  عبد
 القصاعبن إرسائيل 

اهلل  اهلل غزاي عبد عبد
 ـه1432 اتلفسري دكتوراه اغلب حممد احلاميضد.  العتييب

112  
اغية انلهاية يف أسماء رجال القراءات أويل الرواية 

وادلراية لإلمام اجلزري من ترمجة حممد بن إسماعيل 
 بن أمحد إىل نهاية الكتاب

 ـه1431 اتلفسري دكتوراه د. عبد اهلل سعاف اللحياين نواف معيض مجعان احلاريث
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113  

جعفر أمحد بن يلع بن أيب جعفر حممد بن الغاية أليب 
أيب صالح أمحد بن ابليهيق املقرئ اللغوي انلحوي 

 ـهدراسة 544املفرس املعروف ب )بو جعفرك(ت
 وحتقيق

  القراءات دكتوراه حيىي زمزيمد.  إـهداء حممد رشاد رشيف

114  
ءات أليب بكر أمحد بن احلسني اغرائب القر

 املعروف بابن مهراناألصفهاين ثم انليسابوري 
 دراسة وحتقيق  ـه381ت

 ـه1439 القراءات دكتوراه فيصل مجيل غزاويد.  براء ـهاشم يلع األـهدل

115  
 غيث انلفع يف القراءات السبع أليب احلسن

 يسيلع بن سالم بن حممد انلوري الصفاق
 وحتقيقدراسة 

سالم بن غرم اهلل بن حممد 
 الزـهراين

 ـه1426 اتلفسري دكتوراه شعبان حممد إسماعيلد. 

116  
فتح الكريم الرمحن يف حترير بعض أوجه القرآن 

لإلمام مصطىف بن يلع املييه الشافيع األمحدي اكن 
 دراسة وحتقيق  ـه1229ا سنة حي  

  القراءات دكتوراه نواف احلاريثد.  هبرشى حممد كنسار
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117  

الفتوحات املكية والقدسية يف رشح الشاطبية تأيلف 
اإلمام شهاب ادلين أبو العباس أمحد بن حممد بن 

الويل بن جبارة املقديس املرداوي الصاليح  عبد
 ـه 828احلنبيل املعروف ب بابن جبارة املتوىف سنة 

 دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه خادل الغامديد.  يمن صفوت حممود سالمأ

118  
القراءات املتواترة وأثرها يف اتلفسري دراسة تطبيقية 

 معاين القرآن وإعرابه للزجاجىلع كتاب 
اهلل إبراـهيم  إبراـهيم عبد

 ـه1431 اتلفسري دكتوراه مصطىف حممد أبو طالبد.  الزـهراين

 القراءات املتواترة وتوجيهها يف لسان العرب  119
 ـه1434 اتلفسري ماجستري بو طالبأمصطىف حممد د.  اهلل القرين حممد سعد عبد ةا ودراسالبن منظور مجع  

 املجيد اهلل عبد عبد ا ودراسةالقراءات يف تفسري الفخر الرازي عرض    111
 اهلل نمناكين عبد

 ـه1427 اتلفسري دكتوراه شعبان حممد إسماعيلد. 

  القراءات دكتوراه مصطىف أبوطالب د. أبرار بنت حممد اللعبون ه456القراءات يف مؤل فات ابن سيده ت  111
 ـه1413 اتلفسري ماجستري الستار فتح اهلل سعيد عبدد.  زمول حممد عمر سالم با لقراءات وأثرها يف اتلفسري واألحاكما  112

113  
يف قراءات السبعة لإلمام املقرئ أيب  ةقصيدة الشمع

املعروف  اهلل حممد أمحد ابن احلسني احلنبيل عبد
 اا ورشح  بشعلة املوصيل دراسة وحتقيق  

القيوم عبدالغفور  عبدد.  مريم مسلم احلازيم
 السندي

  القراءات دكتوراه
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114  
 عبد اهلللاكيف يف القراءات السبع أليب ا

 حممد بن رشيح الرعيين األشبييل األندليس
 اوحتقيق   دراسة  

 ـه1419 اتلفسري ماجستري حممد ودل سيدي ودل حبيبد.  سالم غرم اهلل حممد الزـهراين

115  

كتاب اإلشارة بلطيف العبارة يف القراءات املأثورات 
لإلمام أيب نرص منصور بن أمحد بالروايات املشهورات 

العرايق دراسة وحتقيق من أول سورة األعراف إىل 
 آخر سورة انلور

أمحد بن عبداهلل بن 
 ـه1426 اتلفسري دكتوراه مصطىف حممد حممودد.  عبداملحسن الفريح

116  

كتاب اإليضاح يف القراءات العرش واختيار أيب عبيد 
وخلف وأيب حاتم لإلمام احلافظ املغريب أمحد بن أيب 
عمر األندرايب دراسة وحتقيق من أول الكتاب إىل 

 ابلاب اثلامن واثلالثني

 ـه1429 اتلفسري دكتوراه مصطىف بن حممد ابو طالبد.  سايم عمر إبراـهيم الصبه

117  
العرش وقراءة األعمش كتاب اجلامع يف القراءات 

 لإلمام أيب احلسن يلع بن فارس اخلياط
 دراسة وحتقيق

الرمحن  الرمحن حممد عبد عبد
 ـه1434 القراءات دكتوراه مصطىف حممد أبو طالبد.  العبييس

 كتاب الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة  118
 دراسة وحتقيق

 د. حليم عبد الرؤوف عبد اهلل عبد املجيد نمناكين
 عبد القوي

 ـه1421 اتلفسري ماجستري
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119  
 كتاب جامع ابليان يف القراءات السبع
 القسم اثلالث من أول سورة األعراف

 آخر سورة القصصإىل 
 ـه1423 اتلفسري ماجستري حممد ودل سيدي ودل حبيب سايم عمر إبراـهيم الصبه

121  
 كتاب حل الشاطبية لإلمام املقرئ زين ادلين عبد

املعروف بابن الرمحن بن أيب بكر ادلمشيق احلنيف 
 اوحتقيق    ـهدراسة  893العيين ت 

حممد أمحد حممد اعيل 
 ـه1436 القراءات دكتوراه سالم غرم اهلل الزـهرايند.  األنصاري

 ية يف اتلجويدناقاخلا القصيدةتاب رشح ك  121
 أليب عمرو ادلاين دراسة وحتقيق وتعليق

 ـه1419 اتلفسري ماجستري سيدي ودل حبيبحممد ودل د.  اغزي بنيدر اغزي احلريب

122  
كتاب اغية انلهاية يف أسماء رجال القراءات أويل 

الرواية وادلراية لإلمام ابن جزري دراسة وحتقيق من 
 إىل آخر باب احلاءأول الكتاب 

الرمحن  أمني إدريس عبد
 ـه1431 اتلفسري دكتوراه سعدي مهدي اهلاشيمد.  فالته

123  

كتاب اغية انلهاية يف أسماء رجال القراءات أويل 
الرواية وادلراية للحافظ ابن اجلزري دراسة وحتقيق 
من أول باب اخلاء إىل آخر ترمجة عبد الكريم حممد 

 ابلزيواكين ثم الشريازي من باب العني

 ـه1436 اتلفسري ماجستري د. سعدي مهدي اهلاشيم بو سعيدسعيد عمر سعيد 
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124  

كتاب مرشد الطلبة إىل إيضاح وجوه بعض اآليات 
القرآنية من طريق الطيبة ملؤلفه أمحد الرشيدي 

 ه1233فندي زاده املتويف سنة ايوسف إمام 
 دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه القيوم سندي عبدد.  أروى سيد أمحد خليل

ة األخيار  125  كشف األرسار عن قراءة األئم 
 ـه1427 القراءات ماجستري د. حممد عمر با زمول عبد اهلل محاد القريش ه863لإلمام أمحد الكوراين 

126  
الكفاية يف القراءات العرش نظم العالمة جنم ادلين 

املؤمن بن الوجيه الواسطي املتوىف  عبداهلل بن عبد
 اا ورشح  دراسة وضبط   740سنة 

  القراءات دكتوراه سالم الزـهرايند.  سعود سعد األنصاري

 لوامع ابلدر يف بستان ناظمة الزهر  127
 صالح األيويب دراسة وحتقيقلعبد اهلل بن 

 ـه1431 اتلفسري دكتوراه د. مصطىف حممد أبو طالب أمحد يلع حيان احلرييص

128  
 لوامع الغرر رشح فرائد ادلرر للكوراين

ا ودراسة  ـه1428 اتلفسري دكتوراه د. مصطىف حممد أبو طالب نارص سعود محود القثايم حتقيق 

129  

يف رشح قصيدة حرز األماين ووجه مربز املعاين 
اتلهاين للحافظ العمادي حممد عمر بن يلع من أول 

سورة األعراف إىل نهاية سورة املؤمنون دراسة 
 وحتقيق

يلع عبد اهلل غرم اهلل 
 ـه1429 اتلفسري ماجستري د. مصطىف حممد أبو طالب الغامدي
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131  

مربز املعاين يف رشح قصيدة حرز األماين ووجه 
اتلهاين للحافظ العمادي حممد عمر بن يلع من أول 

 سورة انلور إىل نهاية سورة انلاس
 دراسة وحتقيق

 ـه1431 اتلفسري ماجستري د. شعبان حممد إسماعيل محدان الزـهراينمجعان راشد 

 املتشابه اللفظي يف القرآن الكريم  131
ين  ـه1425 اتلفسري ماجستري د. حممد أمني عطية باشا فائقة حسن أمحد احلسين وتوجيهه من خالل أقوال املفرس 

132  

متقن القراءة وادلراية أليب طاهر حممد بن مصطىف 
 الشهري بن إبراهيم بن أمحد انلعييم

 ـهمن بداية الكتاب إىل 1235ا بابن الكتاين اكن حي  
 نهاية سورة الكهف دراسة و حتقيق

حنان سالم عبيد ربه 
 الصاعدي

الكريم أمحد  بدر ادلين عبدد. 
 ـه1438 القراءات دكتوراه حممد

املجزئ يف معرفة القراء السبعة وقراءاتهم أليب بكر   133
  القراءات دكتوراه حممد توم بشارهد. فنان عزيز قبوريأ حممد بن أيب قاسم احلمزي دراسة وحتقيق

134  
جممع القراءة تأيلف أيب بكر حممد بن أيب عمري 

الغزنوي املقرئ من علماء القرن السادس اهلجري 
 من أول الكتاب إىل نهاية سورة الرعد دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه سالم الزـهرايند.  خليل الرمحن عبدالشكور
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135  

تأيلف أيب بكر حممد بن أيب عمري جممع القراءة 
الغزنوي املقرئ من علماء القرن السادس اهلجري 

من أول سورة إبراهيم إىل نهاية الكتاب دراسة 
 وحتقيق

  القراءات دكتوراه سالم الزـهرايند.  أمحد حممد زكريا مقبول

136  

بتداء ىلع مذاهب القراء السبعة املرشد يف الوقف واال
املتفق ىلع قراءتهم ريض اهلل عنهم أمجعني أليب حممد 

ه( من بداية سورة 500احلسن بن يلع العماين )ت 
 املائدة إىل آخر الكتاب

 ـه1424 اتلفسري ماجستري بازمولمد عمر د. حم حممد محود حممد األزوري

137  

السبعة وغريهم املرشد يف الوقوف ىلع مذاهب القراء 
اء واملفرسين وتبيني املختار منها من بايق األئمة القر  

ىلع مذاهب السبعة املتفق ىلع قراءتهم ريض اهلل 
عنهم أمجعني أليب حممد احلسن بن يلع العماين 

ه( من بداية سورة الفاحتة إىل نهاية سورة 500)ت
 النساء

 ـهند منصور عون العبديل
القيوم عبدالغفور  عبدد. 

 ـه1424 اتلفسري ماجستري السندي

املصاحف أليب بكر بن أيب داود السجستاين احلنبيل   138
 دراسة وحتقيق ونقد

السبحان نور  حمب ادلين عبد
 ـه1413 اتلفسري ماجستري حممد ودل سيدي ودل حبيبد.  ادلين واعظ
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139  

عن   ةمصطلح اإلشارات يف القراءات الزوائد املروي  
اثلقات لإلمام يلع بن عثمان بن حممد بن أمحد 

 ابلغدادي املعروف بابن القاصح
 دراسة وحتقيق ه801املتوىف سنة 

 ـه1423 اتلفسري دكتوراه شعبان حممد إسماعيلد.  عبداهلل حامد أمحد السليماين

141  
 املضبوط يف بيان القراءات السبع لرشف ادلين

يب عبدالرمحن عثمان حممد بن حممد الغزنوي أ
 دراسة وحتقيق  ـه829اهلروي ت

 ـه1437 القراءات دكتوراه بو طالبأمصطىف حممد د.  اهلل مقبل القرين صفية عبد

ا مطاعن اللغويني وانلحويني يف القراءات السبع مجع    141
 ودراسة  

خلود طالل حممد حسن 
 احلساين

 حيىي حممد زمزيمد. 
 ـه1434 القراءات دكتوراه خدجيه أمحد مفيتد. 

 مطاعن املفرسين يف القراءات املتواترة  142
 ا ودراسةمجع  

 ـه1435 القراءات دكتوراه حيىي حممد زمزيمد.  غدير حممد سليم الرشيف

143  
املغين يف القراءات الشواذ ملحمد بن أيب أمحد ادلهان 
 ـه1438 القراءات دكتوراه البمصطىف حممد أبو طد.  عيىسحممود اكبر أمان  انلوزاوازي ت القرن السادس اهلجري دراسة وحتقيق

144  
مفاتيح الكنوز يف رشح مقايلد احلروف لإلمام رشف 

ادلين عثمان بن حممد بن حممد اهلروي الغزنوي 
 دراسة وحتقيق  ـه829املتوىف سنة 

  القراءات دكتوراه محد الفريحد. أ مريم محدي نوفل
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145  
املفردات يف القراءات السبع حلافظ حممد بن عمر بن 

 ـه1439 القراءات دكتوراه فيصل مجيل غزاويد.  سايم حيىي ـهادي عوايج ه783يلع العمادي املتوىف بعد سنة 

 ـه1431 اتلفسري ماجستري شعبان حممد إسماعيلد.  يارس محزه بولرشي املال يلع القاري وجهوده يف القراءات وعلومها  146

147  

منازل القرآن يف الوقوف لإلمام أيب الفضل إسماعيل 
بن الفضل بن أمحد الرساج األصبهاين املعروف 

 ه524باإلخشيد املتوىف سنة 
 دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه حممد حيىي ودل الشيخد.  بو بكر اخلطيبأـهويدا 

148  
 واالبتداءمناهج املؤلفني يف الوقف 

من بداية عرص اتلأيلف إىل نهاية القرن اخلامس 
 دراسة مقارنة

  القراءات دكتوراه خادل الغامديد.  وسيم حممد سليماين

مناهج املؤلفني يف علم رسم املصحف من عرص   149
الغفور  القيوم عبد عبدد.  بتهال حسن عبداهلل عزوزا اتلدوين إىل نهاية القرن السابع دراسة مقارنة

 ـه1437 القراءات دكتوراه السندي

 القراءاتمنهج اإلمام ابن عطية األندليس يف عر    151
 ثر ذلك يف تفسريهأو

 ـه1423 اتلفسري دكتوراه حممد ودل سيدي ودل حبيبد.  فيصل مجيل حسن غزاوي

151  
منهج اإلمام ابلغوي يف عر  القراءات وأثر ذلك يف 

 ـه1422 اتلفسري دكتوراه حممد ودل سيدي ودل حبيبد.  توفيق مال حسني حممدطلحة  تفسريه دراسة نظرية تطبيقية



3WSAZ 4er4t454 

) 31 ) 

 العام القسم املرحلة املرشف / ابلاحثة ابلاحث الرسالة م

152  
  يف رشح قصيدة الشاطيبيباملهند القاض

لإلمام أمحد بن يلع بن حممد بن يلع بن سكن 
 األندليس دراسة وحتقيق

 ـه1434 القراءات دكتوراه غزاويفيصل مجيل د.  يوسف مصلح مهل الردادي

153  
املوضح يف معرفة وقوف القرآن الكريم لعيل بن عبد 

 ادلمشيق الشافيع الصاليحاملجيد 
 دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه عبداهلل السليمايند.  حسني الغامديجناة 

 ـه1431 اتلفسري ماجستري د. خادل يلع الغامدي سايم مسعود عويض اجلعيد موقف املدرسة األندلسي ة يف اتلفسري من القراءات  154

155  

نهاية قراءة تزكية حافظ القرآن مقدمة يف القراءات 
األربعة الزائدة ىلع العرشة ملحمد بن حممود بن حسن 

بن سليمان من علماء القرن اثلاين عرش اهلجري 
 دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه حممد تومد.  جناة عثمان الربناوي

 الرائي ة ىلع أبيات الشاطبية ةهلبات السنية العليا  156
العزيز  الرمحن عبد عبد

 ـه1422 اتلفسري دكتوراه حممد ودل سيدي ودل حبيبد.  السديس
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157  

 لشيخ القراء ةالوجوه انلرية يف قراءة العرش
أيب حفص رساج ادلين عمر بن زين ادلين قاسم 

 :تعاىلمن قوهل   ـه938األنصاري النشار املتوىف سنة
إىل  127 :نعامسورة األ "هلم دار السالم عند ربهم"

 "يسمعون وهم ال" :نهاية قوهل تعاىل
 دراسة وحتقيق 12:نفالاأل

الكريم حممد  أمل عبد
 ـه1439 القراءات دكتوراه ادريس يلع األمنيد.  الرتكستاين

158  

 لشيخ القراء ةالوجوه انلرية يف قراءة العرش
أيب حفص رساج ادلين عمر بن زين ادلين قاسم 

 :من قوهل تعاىل  ـه938األنصاري النشار املتوىف سنة
ىل نهاية قوهل إ 50:االرساء "او حديد  أ قل كونوا حجارة  "

 "نتم هل منكرونأه أفوهذا ذكر مبارك أنزنلن " :تعاىل
 دراسة وحتقيق 50:نبياءاأل

 ـه1439 القراءات دكتوراه نواف معيض احلاريث الرحيم سندي داعء زـهري عبد

159  

 لوجوه انلرية يف قراءة العرشة لشيخ القراءا
أيب حفص رساج ادلين عمر بن زين ادلين قاسم 

"إن  :من قوهل تعاىل ـه 938األنصاري النشار املتوىف
ا وآل إبراهيم وآل عمران ىلع اهلل اصطىف آدم ونوح  

 العاملني" إىل آخر سورة النساء دراسة وحتقيق

 ـه1439 القراءات دكتوراه حممد حيىي ودل الشيخد.  فارح آدماهلل  فاطمة عبد
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161  

 لشيخ القراء ةالوجوه انلرية يف قراءة العرش
أيب حفص رساج ادلين عمر بن زين ادلين قاسم 

 :من قوهل تعاىل  ـه938األنصاري النشار املتوىف سنة
"إن رش ادلوآب عند اهلل الصم ابلكم اذلين 

إىل" واهلل املستعان ىلع  22اليعقلون" االنفال:
 18ماتصفون" سورة يوسف:

  القراءات دكتوراه حممد سالمهد.  آالء بنت امحد فالح الرباكيت

161  

 لشيخ القراء ةالوجوه انلرية يف قراءة العرش
أيب حفص رساج ادلين عمر بن زين ادلين قاسم 

من أول سورة   ـه938األنصاري النشار املتوىف سنة
 امللك إىل نهاية الكتاب دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه ياسني قاريد.  أمل حممد ظافر القرين

162  

 لشيخ القراء ةالوجوه انلرية يف قراءة العرش
أيب حفص رساج ادلين عمر بن زين ادلين قاسم 

 :من قوهل تعاىل  ـه938األنصاري النشار املتوىف سنة
إىل  51:نبياءاأل "ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل"

وأسلمت مع سليمان هلل رب " :نهاية قوهل تعاىل
 دراسة وحتقيق 44:انلمل "العاملني

  القراءات دكتوراه الكريم بدر ادلين عبدد.  بدور حممد القريش
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163  

 لشيخ القراء ةالوجوه انلرية يف قراءة العرش
أيب حفص رساج ادلين عمر بن زين ادلين قاسم 

من قوهل تعاىل:   ـه938األنصاري النشار املتوىف سنة
إىل  19ويقول اذلين ءامنوا لوال نزلت سورة" حممد:"

 آخر سورة اتلحريم دراسة وحتقيق

  القراءات دكتوراه حممد توم بشارةد.  داعء بنت تاج يلع حجازي

164  

 لشيخ القراء ةالعرشالوجوه انلرية يف قراءة 
 اوجآءت سيارة فأرسلو"أيب حفص من قوهل تعاىل : 
وقالوا أءذا كنا  " :إىل 19واردهم فأدىل دلوه" يوسف:

ا " سورة ا جديد  ا أءنا ملبعوثون خلق  ورفات   اعظام  
 دراسة وحتقيق 49رساء:اإل

  القراءات دكتوراه حممد سالمهد.  داعء بنت سعود صالح انلبايت

165  

 اءانلرية يف قراءة العرشة لشيخ القر   هالوجو
زين ادلين قاسم أيب حفص رساج ادلين عمر بن 

 : ـهمن قوهل تعاىل938األنصاري النشار املتويف سنة
 124 :"وإذا ابتىل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن" ابلقرة

 فإن اهلل الحيب الاكفرين" إىل قوهل تعاىل "
 دراسة وحتقيق 32 :آل عمران

  القراءات دكتوراه حممد توم بشارةد.  إيمان حممد اثلبييت
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166  

 اءلشيخ القر   ةلوجوه انلرية يف قراءة العرشا
ولقد أرسلنا إىل ثمود "من قوهل تعاىل :  حفص أيب

ا أن اعبدوا اهلل فإذا هم فريقان أخاهم صاحل  
"فسبحان  :إىل نهاية قوهل تعاىل 45خيتصمون" انلمل:

اذلي بيده ملكوت لك يشء وإيله ترجعون" سورة 
 دراسة وحتقيق 83يس:

  القراءات دكتوراه الكريم بدر ادلين عبدد.  الرحيم بالطو بيان بنت عبد

167  

 اءلشيخ القر   ةالوجوه انلرية يف قراءة العرش
أيب حفص رساج ادلين عمر بن زين ادلين قاسم 

من أول سورة   ـه938األنصاري النشار املتوىف سنة
" وهذا رصاط ربك  :املائدة إىل نهاية قوهل تعاىل

 مستقيما قد فصلنا اآليات لقوم يذكرون "
 126سورة االنعام:

  القراءات دكتوراه إدريس األمنيد.  سها بنت فهد حممد نور صادق

168  

انلرية يف قراءة العرشة لشيخ القراء أيب حفص  هالوجو
رساج ادلين عمر بن زين ادلين قاسم األنصاري 

من أول املخطوط إىل قولة   ـه938النشار املتويف سنة 
 "والهم ينرصون" :تعاىل
 دراسة وحتقيق 123: ابلقرة

 ـه1439 القراءات دكتوراه نواف معيض احلاريثد.  اهلل محدان اللهييب مرام عبيد
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169  

لشيخ القراء أيب حفص  ةالوجوه انلرية يف قراءة العرش
رساج ادلين عمر بن زين ادلين قاسم األنصاري 

من أول سورة الصافات إىل   ـه938النشار املتوىف سنة
" واهلل يعلم متقلبكم ومثواكم "  :نهاية قوهل تعاىل

 دراسة وحتقيق 19 :حممد

  القراءات دكتوراه احلق القايضد. عبد  منية حممد رشاد رشيفأ

171  
 يف القرآن الكريم واالبتداءلوقف ا

 عبد اهلل يلع رايج املطريي وأثرهما يف األحاكم واتلفسري
 حليم عبدالرؤوفد. 

 ـه1421 اتلفسري ماجستري القوي عبد
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

2  

اإلشارات العمرية يف حل أبيات الشاطبية لعمر بن عبد القادر 
ه تتمة وتبييض: اإلمام عمر بن شاهني 1148يع ت األرمنازي الشاف

أول الكتاب إىل آخر باب اداغم احلرفني من ه 1183احلليب ت 
 املتقاربني يف لكمة ويف لكمتني دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم حنني الفوتاوي

3  

اإلشارات العمرية يف حل أبيات الشاطبية لعمر بن عبد القادر 
ه تتمة وتبييض: اإلمام عمر بن شاهني 1148األرمنازي الشافيع ت 

 ه1183احلليب ت 
أول باب هاء الكناية إىل آخر باب أحاكم انلون الساكنة واتلنوين من 

 دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات أ.د. بدر عبد الكريم بشائر املنصوري

4  

اإلشارات العمرية يف حل أبيات الشاطبية لعمر بن عبد القادر 
ه تتمة وتبييض: اإلمام عمر بن شاهني 1148األرمنازي الشافيع ت 

 ه1183احلليب ت 
 أول باب اإلمالة إىل نهاية سورة ابلقرة دراسة وحتقيقمن 

 ه1435 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم نداء اعدل صباغ
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

5  

اإلشارات العمرية يف حل أبيات الشاطبية لعمر بن عبد القادر 
ه تتمة وتبييض: اإلمام عمر بن شاهني 1148األرمنازي الشافيع ت 

 ه1183احلليب ت 
 أول سورة آل عمران إىل نهاية سورة اتلوبة دراسة وحتقيقمن 

 ه1435 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم إـهداء حممد رشاد رشيف

6  

رات العمرية يف حل أبيات الشاطبية لعمر بن عبد القادر اإلشا
ه تتمة وتبييض: اإلمام عمر بن شاهني 1148األرمنازي الشافيع ت 

 ه1183احلليب ت 
 أول سورة يونس إىل نهاية سورة القصص دراسة وحتقيقمن 

 ه1435 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم مىن حممد حداد

7  

اإلشارات العمرية يف حل أبيات الشاطبية لعمر بن عبد القادر 
ه تتمة وتبييض: اإلمام عمر بن شاهني 1148األرمنازي الشافيع ت 

 ه1183احلليب ت 
أول سورة العنكبوت إىل نهاية باب الصفات واملخارج دراسة من 

 وحتقيق

 ه1435 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم سماح حممد القريش

 ه1437 القراءات د. أمحد عبد املريض حممد آدمجنوى  اإلعجاز يف القراءات القرآنية فيما انفرد به اإلمام ابن اعمر  8
 ه1437 القراءات د. أمحد عبد املريض أبرار حممد اللعبون اإلعجاز يف القراءات القرآنية فيما انفرد به اإلمام ابن كثري  9
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

 ـه1437 القراءات أمحد عبد املريض د. خدجية عنايت بلو اإلعجاز يف القراءات القرآنية فيما انفرد به اإلمام أبو عمرو ابلرصي  11
 ه1437 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم حماسن اهلوساوي اإلعجاز يف القراءات القرآنية فيما انفرد به اإلمام الكسايئ  11
 ه1437 القراءات الكريمأ.د. بدر ادلين عبد  صاحلة يلع فقييه اإلعجاز يف القراءات القرآنية فيما انفرد به اإلمام محزة  12
 ه1437 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم عزيزة رمضان الزـهراين اإلعجاز يف القراءات القرآنية فيما انفرد به اإلمام اعصم  13
 ه1437 القراءات د. أمحد عبد املريض رقية الشلوي فيما انفرد به اإلمام نافع اإلعجاز يف القراءات القرآنية  14
 ه1437 القراءات د.أمحد عبد املريض رقية إبراـهيم عبد احلكيم اإلعجاز يف القراءات القرآنية فيما انفرد به اإلمام يعقوب احلرضيم  15
 ه1434 القراءات أ.د. ياسني املحيمد أمل الرتكستاين االتلفات يف القراءات القرآنية املتواترة وأثره يف املعىن  16

17  
اإللف املألوف يف فرش احلروف أليب الفتح يلع بن صدقة الرسمييين 

ه من أول سورة األعراف إىل نهاية سورة الشعراء حتقيق 721ت
 ودراسة

 ه1441 القراءات د. حممد علوة أسماء السواط

الرسمييين اإللف املألوف يف فرش احلروف أليب الفتح يلع بن صدقة   18
 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص ـهيا إسماعيل فالتة ه من أول انلمل إىل نهاية الكتاب حتقيق ودراسة721ت

ابلهجة السنية برشح ادلرة ابلهية ملحمد بن حممد بن هاليل األبياري   19
  ـهمن أول الكتاب إىل آخر سورة آل عمران دراسة وحتقيق1334ت 

 ـه1429 القراءات أ.د. شعبان إسماعيل نورة يلع اهلالل
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

 ابلهجة السنية برشح ادلرة ابلهية ملحمد بن حممد بن هاليل األبياري  21
  ـهمن أول سورة النساء إىل آخر الكتاب دراسة وحتقيق1334ت 

رجاء حممد يعقوب 
 ـه1429 القراءات أ.د. شعبان إسماعيل اهلوساوي

21  
حترير طيبة النرش يف القراءات العرش لإلمام هاشم بن حممد املغريب 

 ـهمن أول الكتاب إىل نهاية سورة 1179الشهري بالسيد هاشم ت بعد
 ابلقرة دراسة وحتقيق

 ـه1431 القراءات زمزيم أ.د. حيىي تهاين فيصل ابلنيان

22  
النرش يف القراءات العرش لإلمام هاشم بن حممد املغريب حترير طيبة 

 ـهمن أول سورة آل عمران إىل نهاية 1179الشهري بالسيد هاشم ت بعد 
 سورة اتلوبة دراسة وحتقيق

 ـه1431 القراءات زمزيم أ.د. حيىي والء عبد الرمحن الرباديع

23  
املغريب حترير طيبة النرش يف القراءات العرش لإلمام هاشم بن حممد 

 ـهمن أول سورة يونس إىل نهاية 1179الشهري بالسيد هاشم ت بعد
 سورة الصافات دراسة وحتقيق

 ـه1431 القراءات زمزيم أ.د. حيىي أروى سيد أمحد السيد

24  
حترير طيبة النرش يف القراءات العرش لإلمام هاشم بن حممد املغريب 

إىل نهاية  ـهمن أول سورة ص 1179الشهري بالسيد هاشم ت بعد
 الكتاب دراسة وحتقيق

 ـه1431 القراءات زمزيم أ.د. حيىي إنعام اغلب األـهدل
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

25  
تنوير الصدر بقراءة أيب عمرو من طرييق الشاطبية والطيبة للعالمة 

 ـهمن أول الكتاب إىل 1338ت حممد حمفوظ بن عبد اهلل  الرتميس
 آخر سورة اتلوبة دراسة وحتقيق

 ـه1431 القراءات زمزيم أ.د. حيىي آمنة مجعة قحاف

26  
تنوير الصدر بقراءة أيب عمرو من طرييق الشاطبية والطيبة للعالمة 

 ـهمن أول سورة يونس 1338حممد حمفوظ بن عبد اهلل  الرتميس ت
 إىل آخر الكتاب دراسة وحتقيق

 ـه1431 القراءات زمزيم أ.د. حيىي مسلم احلازيم مريم

 ـه1435 القراءات الفريحد. أمحد  وسيم حممد سليماين توجيه القراءات عند ابن اجلزري من خالل كتابه النرش  27

 ـه1186حصن القارئ يف اختالف املقارئ للشيخ هاشم املغريب ت  28
 دراسة وحتقيق

 ـه1433 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع حبيب اهلل صالح السليم

29  

ادلر انلضيد يف قراءة أيب عمرو واتلجويد لكمال ادلين حممد بن أيب 
ه من أول 973املعروف بابن املوقع اكن حيا سنة الوفاء املرصي 

الكتاب إىل الفصل اخلامس من ابلاب اثلاين وهو يف هاء الكناية 
 حتقيق ودراسة

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص مريم حسن الفييف



3WSAZ 4er4t454 

) 43 ) 

31  
ادلر انلضيد يف قراءة أيب عمرو واتلجويد لكمال ادلين حممد بن أيب 

ه من الفصل 973املوقع اكن حيا سنة الوفاء املرصي املعروف بابن 
 السادس وهو الفتح واإلمالة إىل نهاية الكتاب حتقيق ودراسة

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص ـهتون اعطف كمال

31  
وإداغمه املتحراكت أليب  رواية شجاع بن أيب نرص ابلليخ يف ترك اهلمز

ه حتقيقا 553الفتح املبارك بن أمحد بن زريق احلداد الواسطي ت
 ودراسة

 ه1441 القراءات د. حممد علوة نىه الرفايع

32  
رشح اتلكملة املفيدة حلافظ القصيدة أليب احلسن يلع بن عمر 

 ه1441 القراءات احلرييصد.أمحد  فاطمة حممد القايض ه حتقيق ودراسة730إبرهيم الكناين القيجايط ت

33  
ة الكزن لإلمام  ة احلرز من قر اء أئم   حممد بن حممد رشح تتم 

 دراسة وحتقيق ـه926بن حممد العمري العدوي ت 
 من أول الكتاب إىل آخر باب حروف قربت خمارجها

 ـه1433 القراءات سالمة ربيعأ.د. حممد  حيىي بن أيوب دوال

34  
ة الكزن لإلمام  ة احلرز من قر اء أئم   حممد بن حممدرشح تتم 

 دراسة وحتقيق ـه926بن حممد العمري العدوي ت 
 من أول باب أحاكم انلون الساكنة إىل آخر سورة ابلقرة

 ـه1433 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع عبد الغفور خان

35  
ة الكزن لإلمام  ة احلرز من قر اء أئم   حممد بن حممدرشح تتم 

 دراسة وحتقيق ـه926بن حممد العمري العدوي ت 
 من أول سورة آل عمران إىل آخر سورة اتلوبة

 ـه1433 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع يوسف تندا مياه
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 العام القسم املرشف / ابلاحثة ابلاحث الرسالة م

1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

36  
ة الكزن لإلمام  ة احلرز من قر اء أئم   حممد بن حممدرشح تتم 

 دراسة وحتقيق ـه926حممد العمري العدوي ت بن 
 من أول سورة يونس عليه السالم إىل آخر سورة املؤمنون

 ـه1433 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع حممد حممود ـهوساوي

37  
ة الكزن لإلمام  ة احلرز من قر اء أئم   حممد بن حممدرشح تتم 

 دراسة وحتقيق ـه926بن حممد العمري العدوي ت 
 سورة انلور إىل آخر الكتابمن أول 

 ـه1433 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع أمحد طاـهر ادلين اخلرضي

38  

بني اإلرشاد واتليسري القراءات  ختالف ارشح روضة اتلقرير يف
سعد ادليواين بن أيب لإلمام املقرئ أيب احلسن يلع بن أيب حممد 

أول الكتاب إىل أمثلة املوانع يف باب  منه 743الواسطي املتوىف سنة 
 اإلداغم دراسة وحتقيق

 ه1429 القراءات زمزيم أ.د. حيىي ابتهال حسن عبداهلل عزوز

39  

بني اإلرشاد واتليسري  القراءات ختالفارشح روضة اتلقرير يف 
لإلمام املقرئ أيب احلسن يلع بن أيب حممد بن أيب سعد ادليواين 

من قوهل " الفصل األول فيما ليق مثله ه 743الواسطي املتوىف سنة 
دراسة  علم"أىل قوهل:" وقد نفدا اَي اإلداغم يف حرف اتلاء واهلل إفقط" 

 وحتقيق

 ه1429 القراءات مزيمز أ.د. حيىي حنان سالم الصاعدي
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 العام القسم املرشف / ابلاحثة ابلاحث الرسالة م

1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

41  

بني اإلرشاد واتليسري  القراءات ختالفارشح روضة اتلقرير يف 
لإلمام املقرئ أيب احلسن يلع بن أيب حممد بن أيب سعد ادليواين 

تكملة باب اإلداغم إىل نهاية باب ه 743الواسطي املتوىف سنة 
 اهلمزتني من لكمتني دراسة وحتقيق

 ه1429 القراءات زمزيم أ.د. حيىي سلوى أمحد احلاريث

41  

بني اإلرشاد واتليسري القراءات  رشح روضة اتلقرير يف اختالف
لإلمام املقرئ أيب احلسن يلع بن أيب حممد بن أيب سعد ادليواين 

من القول يف اهلمز الساكن إىل تتمة  ه743الواسطي املتوىف سنة 
 دراسة وحتقيق اإلمالة

 ه1429 القراءات زمزيم أ.د. حيىي صفية عبداهلل القرين

42  

بني اإلرشاد واتليسري القراءات  ختالفارشح روضة اتلقرير يف 
لإلمام املقرئ أيب احلسن يلع بن أيب حممد بن أيب سعد ادليواين 

من القول يف الراءات والالمات إىل ه 743الواسطي املتوىف سنة 
 دراسة وحتقيق اخلالف يف مواضع إبراهيم من سورة ابلقرة

 ه1429 القراءات زمزيم أ.د. حيىي الرحيم األمريجناة عبد 
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 العام القسم املرشف / ابلاحثة ابلاحث الرسالة م

1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

43  

بني اإلرشاد واتليسري القراءات  ختالفارشح روضة اتلقرير يف 
لإلمام املقرئ أيب احلسن يلع بن أيب حممد بن أيب سعد ادليواين 

من قول املؤلف يف سورة ابلقرة ) وعندنا  ه743الواسطي املتوىف سنة 
 دراسة وحتقيق الكتابىل نهاية إلكه يف اخللف مطرد( 

 ه1429 القراءات زمزيم أ.د. حيىي نوف منصور حجازي

 رشح قصيدة بيان الوقوف اللوازم يف كتاب اهلل العزيز  44
 للفقيه حممد بن املساوي بن عبدالقادر األهدل

 ـه1435 القراءات د. نواف بن معيض احلاريث حممد برك مخيس عبد

45  
رشح ما اختلف فيه أصحاب أيب حممد يعقوب بن إسحاق احلرضيم 
)املسىم اختصارا : مفردة يعقوب، من أول سورة ابلقرة إىل آخر سورة 

 اإلرساء، دراسة وحتقيق
 ـه1434 القراءات مصطىف أبو طالبأ.د.  عبد اهلل حممد اخلريي

46  
رشح ما اختلف فيه أصحاب أيب حممد يعقوب بن إسحاق احلرضيم 

 ـه1435 القراءات أ.د. مصطىف أبو طالب إبراـهيم حممد شليب ( دراسة وحتقيق569لإلمام أيب العالء اهلمذاين )ت

شفاء الصدور بذكر قراءات األئمة السبعة ابلدور أليب عيد رضوان   47
ا1311 -1250) املخلاليت  ـه1431 القراءات د. حممد سيدي ودل احلبيب معاذ صفوت حممود أمحد ه( سورتا املائدة واألنعام، دراسة وحتقيق 

شفاء الصدور بذكر قراءات األئمة السبعة ابلدور لإلمام املخلاليت   48
 74من أول الكتاب حىت آية  ـه1311ت

 ـه1431 القراءات احلبيبد. حممد سيدي ودل  اكمل بن سعود العزني
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

49  
ة السبعة ابلدور للعالمة أيب عيد  شفاء الصدور بذكر قراءات األئم 

  ـهدراسة وحتقيق1311رضوان املخلاليت ت
 انلازاعت إىل آخر الكتابمن سورة 

 ـه1433 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع براء بن ـهاشم األـهدل

 شفاء الصدور بذكر قراءات األئمة السبعة ابلدور للمخلاليت   51
 ـه1431 القراءات د. حممد سيدي ودل احلبيب عبد اهلل الكثريي ن االعراف اىل اتلوبة دراسة وحتقيقام

علم الرسم يف )كتاب النرش يف القراءات العرش( البن اجلزري   51
 ه1435 تالقراءا د. أمحد احلرييص أمينة واين عبد اللطيف ه مجعا ودراسة833ت

عمدة العرفان يف مرسوم القرآن ملحمد بن عبد الرمحن انلابيل   52
 ه من املقدمة إىل حذف األلف بعد الاكف دراسة وحتقيق1285ت

 ه1434 القراءات د. أمحد احلرييص صفية أمحد ابلعجوري

53  
عمدة العرفان يف مرسوم القرآن ملحمد بن عبد الرمحن انلابيل 

ه من حذف األلف بعد الالم إىل حذف األلف بعد اهلاء 1285ت
 دراسة وحتقيق

 ه1434 القراءات د.أمحد احلرييص بدور حممد القريش

54  
عمدة العرفان يف مرسوم القرآن ملحمد بن عبد الرمحن انلابيل 

 ه1434 القراءات د. أمحد احلرييص داعء زـهري سندي حذف األلف بعد الواو إىل حذف ايلاء دراسة وحتقيق ه من1285ت
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 العام القسم املرشف / ابلاحثة ابلاحث الرسالة م

1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

عمدة العرفان يف مرسوم القرآن ملحمد بن عبد الرمحن انلابيل   55
 ه1434 القراءات د. أمحد احلرييص فاطمة أمحد مايح ه من حذف الواو إىل املقطوع واملوصول دراسة وحتقيق1285ت

56  
عمدة العرفان يف مرسوم القرآن ملحمد بن عبد الرمحن انلابيل 

ه من هاء اتلأنيث إىل خاتمة الكتاب املتعلقة بنقط اإلعجام 1285ت
 دراسة وحتقيق

 ه1434 القراءات د. أمحد احلرييص أمنية حممد رشاد رشيف

 ـه1437 القراءات د. ياسني قاري حممد زكريا مقبول أمحد غنية املريد للقلقييل  57

  املريد ملعرفة اإلتقان واتلجويد غنية  58
 ـه1435 القراءات د. ياسني قاري حممد دل حممد عمر دراسة وحتقيق جزء من الكتاب للقلقييل

غنية املريد ملعرفة اإلتقان واتلجويد دراسة وحتقيق من باب ذكر امليم   59
 جتويدية أخرىإىل باب ذكر حقيقة انلطق باملسهل ومصطلحات 

 ـه1435 القراءات د. ياسني قاري أمحد موىس بيال سوادغو

61  
فتح العيل الرمحن يف رشح هبة املنان ملحمد بن حممد بن خليل بن 

ه من 1250الشافيع امللقب بالطباخ ت بعد سنة  إبراهيم الطندتايئ
 بداية الكتاب إىل نهاية أبواب األصول دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات د. حممد عصام القضاة صباح عبد اجلبار خباري
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

61  
فتح العيل الرمحن يف رشح هبة املنان ملحمد بن حممد بن خليل بن 

ه من 1250إبراهيم الطندتايئ الشافيع امللقب بالطباخ ت بعد سنة 
 بداية الفرش إىل نهاية الكتاب دراسة وحتقيق

 ه1437 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم نورة عبد الرمحن القريش

فتح القريب املجيب ببيان قراءة محزة بن احلبيب لكمال ادلين حممد   62
 ه1441 القراءات د. حممد علوة أسماء فطاين بن أيب الوفاء املعروف بابن املوقع حتقيق ودراسة

63  
فتح املقفالت ملا تضمنه نظم احلرز وادلرة من القراءات للعالمة 

من أول  ه1311الشيخ رضوان بن حممد الشهري باملخلاليت املتوىف سنة 
 دراسة وحتقيق سورة األنبياء إىل نهاية سورة انلور

 ه1429 القراءات أ.د. شعبان إسماعيل احلساينخلود طالل 

64  
فتح املقفالت ملا تضمنه نظم احلرز وادلرة من القراءات، للعالمة 

من أول  ه1311الشيخ رضوان بن حممد الشهري باملخلاليت املتوىف سنة 
 ة األحزاب دراسة وحتقيقإىل نهاية سور لفرقانسورة ا

 ه1429 القراءات أ.د. شعبان إسماعيل خلود خادل السليماين

65  
فتح املقفالت ملا تضمنه نظم احلرز وادلرة من القراءات، للعالمة 

ن أول م ه1311الشيخ رضوان بن حممد الشهري باملخلاليت املتوىف سنة 
 فاطر دراسة وحتقيق إىل نهاية سورة ة سبأسور

 ـه1429 القراءات أ.د. شعبان إسماعيل حجيج ييح اهلوساوي
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

 فتح املقفلة ملا تضمنه احلرز وادلرة من القراءات  66
 ـه1429 القراءات أ.د. مصطىف أبو طالب أنور عمر موىس ـهوساوي للشيخ رضوان املخلاليت

67  
الفيض الرباين يف حترير حرز األماين لإلمام شليب الطنتدايئ األمحدي 

من أول الكتاب إىل نهاية سورة ابلقرة  ـه1265املاليك اكن حيا اعم 
 دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات د. أمحد احلرييص برشى كنساره

68  
الفيض الرباين يف حترير حرز األماين لإلمام شليب الطنتدايئ األمحدي 

من سورة آل عمران إىل نهاية سورة يونس  ـه1265املاليك اكن حيا اعم 
 دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات د. أمحد احلرييص جناة الغامدي

69  
الفيض الرباين يف حترير حرز األماين لإلمام شليب الطنتدايئ األمحدي 

ه من أول سورة هود إىل نهاية سورة اغفر 1265املاليك اكن حيا اعم 
 دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات د. أمحد احلرييص حسىن حسني فطاين

71  
الفيض الرباين يف حترير حرز األماين لإلمام شليب الطنتدايئ األمحدي 

من أول سورة فصلت إىل آخر الكتاب  ـه1265املاليك اكن حيا اعم 
 دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات د. أمحد احلرييص ـهدى سعيد خمري
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

71  
فيو  اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش حلمداهلل بن خري 

ه من أول الكتاب إىل نهاية سورة آل 983ادلين القارئ القسطموين ت
 عمران دراسة وحتقيق

 ه1434 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع فاطمة فارح

72  
فيو  اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش حلمداهلل بن خري 

ه من أول سورة النساء إىل نهاية 983ادلين القار ئ القسطموين ت
 سورة األنعام دراسة وحتقيق

 ه1434 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع برناوي جناة

73  
بن خري  فيو  اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش حلمداهلل

ه من أول سورة األعراف إىل نهاية 983ادلين القارئ القسطموين ت
 سورة يونس دراسة وحتقيق

 ه1434 القراءات أ.د.حممد سالمة ربيع يرسا حممد الشاـهد

74  
فيو  اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش حلمداهلل بن خري 

ه من أول سورة اإلرساء إىل نهاية 983ت ادلين القارئ القسطموين
 سورة احلج دراسة وحتقيق

 ه1434 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع إيمان حممد اثلبييت

75  
فيو  اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش حلمداهلل بن خري 

ه من أول سورة العنكبوت إىل نهاية 983ت ادلين القارئ القسطموين
 سورة الزمر دراسة وحتقيق

 ه1434 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع خولة عبد اهلل ادلمييج
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

76  
فيو  اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش حلمداهلل بن خري 

ه من أول سورة هود إىل نهاية سورة 983ادلين القارئ القسطموين ت
 انلحل دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات د. حممد عصام القضاة مريم محدي نوفل

77  
فيو  اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش حلمداهلل بن خري 

ه من أول سورة املؤمنون إىل نهاية 983ادلين القارئ القسطموين ت
 سورة القصص دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات د. حممد عصام القضاة مىن حسني الغامدي

78  
حلمداهلل بن خري فيو  اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش 

ه من أول سورة اغفر إىل نهاية سورة 983ادلين القارئ القسطموين ت
 الرمحن دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع مشاعل خلف الطليح

79  
فيو  اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العرش حلمداهلل بن خري 

ه من أول سورة الواقعة إىل آخر 983ت ادلين القارئ القسطموين
 القرآن الكريم دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات د. حممد عصام القضاة سمية سعيد القحطاين

81  
القول األبرق يف حل بعض ما صعب من طريقة األزرق لعيل بن عمر 

 ه1434 القراءات أ.د. ياسني املحيمد أمل حممد القرين املائدة دراسة وحتقيق 75ه من أول الكتاب إىل اآلية 1204املييه ت 
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

81  

القول األبرق يف حل بعض ما صعب من طريقة األزرق لعيل بن عمر 
ه من قول املصنف يف باب سورة املائدة قوهل تعاىل 1204ت  املييه

)ياأيها اذلين آمنوا يلبلونكم اهلل ....( إىل آخر الالكم يف قوهل: "وإذا 
 ابتدأت من )يفصل اآليات(" من باب سورة الرعد دراسة وحتقيق

 ه1434 القراءات أ.د. ياسني املحيمد داعء تاج يلع حجازي

82  
القول األبرق يف حل بعض ما صعب من طريقة األزرق لعيل بن عمر 

ه من قوهل تعاىل يف سورة الرعد )اهلل يعلم ماحتمل لك 1204املييه ت 
 أنىث( إىل نهاية الفرقان دراسة وحتقيق

 ه1434 القراءات أ.د. ياسني املحيمد بيان بالطو

83  
القول األبرق يف حل بعض ما صعب من طريقة األزرق لعيل بن عمر 

ه من أول باب سورة الشعراء إىل آخر باب سورة فصلت 1204املييه ت 
 دراسة وحتقيق

 ه1434 القراءات أ.د.ياسني املحيمد سماح فيصل يماين

84  
القول األبرق يف حل بعض ما صعب من طريقة األزرق لعيل بن عمر 

من أول باب سورة الشورى إىل آخر الكتاب دراسة ه 1204املييه ت 
 وحتقيق

 ـه1434 القراءات أ.د. ياسني املحيمد داعء سعود انلبايت

 -مفردة اإلمام ابن اعمر الشايم-الاكمل الفريد يف اتلجريد واتلفريد   85
 ه1434 القراءات الكريمأ.د. بدر ادلين عبد  ـهويدا أبو بكر اخلطيب  ـهدراسة وحتقيق713لإلمام جعفر بن ميك املوصيل ت
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

لإلمام  -مفردة اإلمام أيب عمرو-الاكمل الفريد يف اتلجريد واتلفريد   86
 ه1434 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم منرية حممد اهلوساوي  ـهدراسة وحتقيق713جعفر بن ميك املوصيل ت

لإلمام  -مفردة اإلمام الكسايئ-الاكمل الفريد يف اتلجريد واتلفريد   87
  ـهدراسة وحتقيق713ميك املوصيل تجعفر بن 

أ.د. بدر ادلين عبد الكريم  تغريد أبو بكر اخلطيب
 أمحد

 ه1434 القراءات

88  
لإلمام  -مفردة اإلمام محزة -الاكمل الفريد يف اتلجريد واتلفريد 
 ه1434 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم سها فهد صادق  ـهدراسة وحتقيق713جعفر بن ميك املوصيل ت

لإلمام  -مفردة اإلمام نافع املدين-الاكمل الفريد يف اتلجريد واتلفريد   89
 ـه1434 القراءات د. أمحد احلرييص مرام اللهييب  ـهدراسة وحتقيق713جعفر بن ميك املوصيل ت

91  
خمترص املكتىف يف الوقف اتلام والاكيف واحلسن جلمال ادلين حممد بن 

ه من أول الكتاب إىل آخر سورة اإلرساء 856كزل بغا اجلوباين ت 
 دراسة وحتقيق

 ـه1434 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم آالء أمحد الرشيف

91  
خمترص املكتىف يف الوقف اتلام والاكيف واحلسن جلمال ادلين حممد بن 

ه من أول سورة الكهف إىل آخر الكتاب 856كزل بغا اجلوباين ت 
 دراسة وحتقيق

 ه1434 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم مرام طلعت ينكصار
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

92  
مغين القراء يف رشح خمتار اإلقراء لإلمام حممد اعرف القسطنطين 

ه من أول الكتاب إىل باب وقف 1238الرويم املعروف باحلفظي ت
 محزة وهشام ىلع اهلمز دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات د.أمحد احلرييص أفنان قبوري

93  
 مغين القراء يف رشح خمتار اإلقراء لإلمام حممد اعرف القسطنطين

ه من باب وقف محزة وهشام ىلع 1238الرويم املعروف باحلفظي ت
 اهلمز إىل آخر الكتاب دراسة وحتقيق

 ه1435 القراءات د. أمحد احلرييص اغدة املغريب

94  
املنح اإلهلية برشح ادلرة املضية يف علم قراءات اثلالثة املرضية لعيل 

من بداية مقدمة الشارح إىل  ه1130بن حمسن الرمييل الصعيدي ت 
 دراسة وحتقيق نهايتها

د. عبد القيوم عبد الغفور  أرسار اعيف اخلادلي
 ـه1429 القراءات السندي

95  
املنح اإلهلية برشح ادلرة املضية يف علم قراءات اثلالثة املرضية لعيل 

 ـهمن بداية املنظومة إىل آخر باب 1130بن حمسن الرمييل الصعيدي ت 
 دراسة وحتقيق اهلمز املفرد

د. عبد القيوم عبد الغفور  املاليكسحر حسني 
 ـه1429 القراءات السندي

96  
املنح اإلهلية برشح ادلرة املضية يف علم قراءات اثلالثة املرضية لعيل 

من أول باب انلقل والسكت  ه1130بن حمسن الرمييل الصعيدي ت 
 دراسة وحتقيق والوقف ىلع اهلمز إىل نهاية أبواب األصول

عبد القيوم عبد الغفور د.  سوسن حسن ادلويب
 ـه1429 القراءات السندي
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

97  
املنح اإلهلية برشح ادلرة املضية يف علم قراءات اثلالثة املرضية لعيل 

من أول باب فرش احلروف إىل  ه1130بن حمسن الرمييل الصعيدي ت 
 دراسة وحتقيق نهاية سورة املائدة

د. عبد القيوم عبد الغفور  غدير حممد الرشيف
 السندي

 ـه1429 القراءات

98  
املنح اإلهلية برشح ادلرة املضية يف علم قراءات اثلالثة املرضية لعيل 

من أول سورة األنعام إىل آخر  ه1130بن حمسن الرمييل الصعيدي ت 
 دراسة وحتقيق سورة اإلرساء

د. عبد القيوم عبد الغفور  مشاعل سالم باجابر
 ـه1429 القراءات السندي

99  
املنح اإلهلية برشح ادلرة املضية يف علم قراءات اثلالثة املرضية( لعيل 

من أول سورة الكهف إىل آخر  ه1130بن حمسن الرمييل الصعيدي ت 
 دراسة وحتقيق سورة فاطر

د. عبد القيوم عبد الغفور  مىن مسلم احلازيم
 ـه1429 القراءات السندي

111  
املنح اإلهلية برشح ادلرة املضية يف علم قراءات اثلالثة املرضية( لعيل 

من أول سورة يس إىل آخر   ه1130بن حمسن الرمييل الصعيدي ت 
 دراسة وحتقيق الكتاب

د. عبد القيوم عبد الغفور  وجدان عبد اللطيف فرج
 ـه1429 القراءات السندي
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

111  

منظومة تيسري مايف املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع 
)أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن حميصن، واحلسن ابلرصي، 

ه من املقدمة إىل اهلمز 849واألعمش( لإلمام أيب عبد اهلل القباقيب ت
 الساكن حتقيقا ودراسة ورشحا

 1438 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع آمال حممد سعيد احلاريث

112  

منظومة تيسري مايف املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع 
)أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن حميصن، واحلسن ابلرصي، 

ه من أول باب اهلمز 849واألعمش( لإلمام أيب عبد اهلل القباقيب ت
[ من سورة ابلقرة حتقيقا ودراسة 468املتحرك إىل ابليت رقم ] 

 ورشحا

 ه1438 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع أبرار عبد الغين عوليق

113  

منظومة تيسري مايف املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع 
)أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن حميصن، واحلسن ابلرصي، 

ه من سورة ابلقرة من 849واألعمش( لإلمام أيب عبد اهلل القباقيب ت
[ حتقيقا 713[ إىل نهاية ابليت رقم ]468] الشطر اثلاين للبيت رقم

 ودراسة ورشحا

 ه1438 القراءات أ.د حممد سالمة ربيع أروى نايج انلبييه
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1  
اختيارات اإلمام ميك بن أيب طالب يف الوقف واالبتداء يف تفسريه 

 ه1441 القراءات د. أمحد احلرييص خلود صالح مشعيب "اهلداية إىل بلوغ انلهاية" مجع ودراسة

114  

منظومة تيسري مايف املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع 
)أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن حميصن، واحلسن ابلرصي، 

ه من سورة ابلقرة من 849القباقيب تواألعمش( لإلمام أيب عبد اهلل 
[ حتقيقا ودراسة 944[ إىل سورة النساء ابليت رقم ]713ابليت رقم ]

 ورشحا

 ه1438 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع أسماء سايم زمزيم

115  

منظومة تيسري مايف املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع 
، واحلسن ابلرصي، )أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن حميصن

ه من سورة النساء من 849واألعمش( لإلمام أيب عبد اهلل القباقيب ت
[ من سورة األنعام حتقيقا 1185[ إىل ابليت رقم ]944ابليت رقم ]

 ودراسة ورشحا

 ه1438 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم أسماء حممد الغامدي

116  

املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع  منظومة تيسري مايف
)أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن حميصن، واحلسن ابلرصي، 

ه من سورة األنعام من 849واألعمش( لإلمام أيب عبد اهلل القباقيب ت
[ حتقيقا 1440[ إىل نهاية سورة اتلوبة ابليت رقم ]1185ابليت رقم ]

 ودراسة ورشحا

 ه1438 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم أميمة عبد الرمحن احلليب
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117  

منظومة تيسري مايف املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع 
)أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن حميصن، واحلسن ابلرصي، 

ه من أول سورة يونس 849واألعمش( لإلمام أيب عبد اهلل القباقيب ت
[ حتقيقا 1693م ابليت رقم ][ إىل نهاية سورة إبراهي1440ابليت رقم ]

 ودراسة ورشحا

أميمة عبد القيوم عبد رب 
 ه1438 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع انليب

118  

منظومة تيسري مايف املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع 
)أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن حميصن، واحلسن ابلرصي، 

 واألعمش(
ه من أول سورة احلجر ابليت رقم 849ت لإلمام أيب عبد اهلل القباقيب

[ حتقيقا ودراسة 1945[ إىل نهاية سورة مريم ابليت رقم ]1693]
 ورشحا

 ه1438 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع سارة ظافر العمري

119  

منظومة تيسري مايف املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع 
، واحلسن ابلرصي، )أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن حميصن

ه من أول سورة طه 849واألعمش( لإلمام أيب عبد اهلل القباقيب ت
[ حتقيقا 2180[ إىل نهاية سورة انلور ابليت رقم ]1945ابليت رقم ]

 ودراسة ورشحا

 ه1438 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم اعئشة حممد اهلاشيم
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111  

املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع  منظومة تيسري مايف
)أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن حميصن، واحلسن ابلرصي، 

ه من أول سورة 849واألعمش( لإلمام أيب عبد اهلل القباقيب ت
[ 2413[ إىل نهاية سورة األحزاب ابليت رقم ]2180الفرقان ابليت رقم ]

 حتقيقا ودراسة ورشحا

 ه1438 القراءات . حممد سالمة ربيعأ.د مريم عياض السليم

111  

منظومة تيسري مايف املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع 
)أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن حميصن، واحلسن ابلرصي، 

ه من أول سورة سبأ  849واألعمش( لإلمام أيب عبد اهلل القباقيب ت
[ حتقيقا 2660][ إىل نهاية سورة الشورى ابليت رقم2413ابليت رقم ]

 ودراسة ورشحا

 ه1438 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم مويض إبراـهيم السديس

112  

منظومة تيسري مايف املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع 
)أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن حميصن، واحلسن ابلرصي، 

ه من أول سورة 849ت واألعمش( لإلمام أيب عبد اهلل القباقيب
[ إىل نهاية سورة املجادلة ابليت رقم 2661الزخرف ابليت رقم ]

 [ حتقيقا ودراسة ورشحا2924]

 ه1438 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم نورة سليمان احلريب
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113  

منظومة تيسري مايف املصطلح يف القراءات الست الزوائد عن السبع 
حميصن، واحلسن ابلرصي، )أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن 

ه من أول سورة احلرش 849واألعمش( لإلمام أيب عبد اهلل القباقيب ت
حتقيقا  -آخر املنظومة-[ إىل نهاية باب اتلكبري 2925ابليت رقم ]

 ودراسة ورشحا

 ه1438 القراءات أ.د. بدر ادلين عبد الكريم ـهبه اعطف كمال

منهج ابن جزي يف املواقف )الوقف واالبتداء( يف تفسريه "التسهيل   114
 ه1441 القراءات د. حممد علوة حليمة ماسايئ عبد اهلل لعلوم اتلزنيل" دراسة تطبيقية

ة   115  نظم اتلكميل يف زيادات الطي بة ىلع الشاطبي ة وادلر 
ا1384ألمحد بن حممد سليم بن أمحد احللواين ت   ـهدراسة  ورشح 

عبد الرحيم بن عبد الرمحن 
 بن إبراـهيم إيدي

 ـه1433 القراءات أ.د. حممد سالمة ربيع

116  
نكات القرآن أليب عبد اهلل املقرئ من سورة اجلاثية إىل سورة 

 دالل السليم انلاس دراسة وحتقيق
د. عبد القيوم عبد الغفور 

 ه1428 الكتاب والسنة السندي

الوقف واالبتداء يف تفسري اإلمام القرطيب من أول سورة الفاحتة إىل   117
 ه1441 القراءات د. حممد علوة لكثوم عنايت آخر سورة اإلرساء مجعا ودراسة

 


