


 

 للدراسات القرآنية معهد اإلمام الشاطبيمجلة فهرس مقاالت 

 

                                                        

 ، www.shatiby.edu.saظذ افشبؽة   اإلمام افشاضبي عفدآضالع ظذ إظداد ذم موؿع م يؿؽن  (1)

: ـافتايلظؾام بلن تواريخ كؼها 

 م .2006هـ = ديسؿز 1427، ذو احلجة  2ع     م  .         2006مايو  هـ = 1427قع أخر ، رب 1ع

 م .2007هـ = ديسؿز 1428، ذو احلجة  4ع           م .2007هـ = يوكقو 1428، مجادى أخرة  3ع

 م .2008ؿز هـ = ديس1429، ذو احلجة  6ع            م .2008هـ = يوكقو 1429، مجادى أخرة  5ع

 م .2009هـ = ديسؿز 1430، ذو احلجة  8ع            م .2009هـ = يوكقو 1430، مجادى أخرة  7ع

 م .2010 كوؾؿزهـ = 1431، ذو احلجة 10ع                م2010هـ = يوكقو 1431، مجادى أخرة  9ع

1  

اختقارات افسقوضي وترجقحاته 

ذم ظؾوم افؼرآن: مجعًا ودراشة / 

فعع بن ظبد افرمحن بن إبراهقم 

 جامعقة( افـجايش ) ظرض رشافة

 405-402 4 افتحرير

2  
ظؾوم افؼرآن: تارخيه وتصـقف 

 أكواظه

د. مساظد بن شؾقامن 

 افطقار
1 77-139 

3  
 

تــزيل افؼرآن وظدد آياته 

 واختالف افـاس ؾقه

ٕيب زرظة ظبد افرمحن بن حمؿد بن 

 (حتؼققودراشة  ) زكجؾة ادؼرئ

أ. د . ؽاكم ؿدوري 

 احلؿد
2 231- 296 



 

4  

 

بغ آشم تلكقث تاء ظذ وؿف اف

افؾغة وافرواية وخط ادصاحف 

 افعثامكقة

د. حمؿد رشظي بن 

 شؾقامن أبو زيد
10 45 -88 

5  
افسجقح وافتعؾقل فرشم وضبط 

 بعض ـؾامت افتــزيل
 272 -213 3 أ.د. أمحد خافد صؽري

6  

ادؼـع ذم معرؾة مرشوم مصاحف 

أهل إمصار ٕيب ظؿرو افداين: 

بشر بن حسن بن   :قدراشة وحتؼق

 ةرشاف )ظرض يظع احلؿر

 (جامعقة

 377 -373 10 افتحرير

7  
 حذفــعض ما اكــرات ذم بــكظ

 من إفػات –حشًوا  - 

د. ظبد افرحقم بن 

 ظبدافسالم كبوفيس
1 153-204 

8  
  ا

 اإلصامم ذم افؾغة: حؼقؼته وأكواظه
أ.د. ؽاكم ؿدوري 

 احلؿد
9 193- 242 

9  

ظؾم افتجويد ؿبل ـتاب افرظاية 

وـتاب افتحديد من )افؽتاب 

 إوشط( فؾعامين

أ. د. ؽاكم ؿدوري 

 احلؿد
5 163- 210 

10  

ؾؽرة افصوت افساذج وأثرها ذم 

 افدرس افصويت افعريب

 

أ. د. ؽاكم ؿدوري 

 احلؿد
4 187- 257 

11  

 ا

     

 

رشائل ذم افوؿوف ادػروضة 

وبقان أفػاظ افؽػر ذم افؼرآن 

 )دراشة وحتؼقق( افؽريم

أ.د. ظؿر يوشف 

 ظبدافغـّي محدان
9 291- 368 



 

12  
حتػة اإلخوان ذم اخلُْؾف بغ 

 افشاضبقة وافعـوان ٓبن اجلزري

خافد  ) دراشة وحتؼقق (

 ودحسن أبو اجل
3 325 - 418 

 حآت افشاضبقة مع افتقسر  13
ظبداهلل  د.ظبدافرحقم بن

 بن ظؿر افشـؼقطي
9 11- 38 

14  

افشؿعة ذم اكػراد افثالثة ظن 

افسبعة فعثامن بن ظؿر افـارشي 

 ) دراشة وحتؼقق (ه(848)

إياد شامل افسامرائي 

ويعؼوب أمحد 

 افسامرائي

4 323 - 400 

15  

اءات افؼصقدة افطاهرة ذم افؼر

افعؼ: دراشة وحتؼقق ) ظرض 

 رشافة جامعقة(

 374 -371 10 افتحرير

16  

ؿواظد كؼد افؼراءات : دراشة 

كظرية تطبقؼقة / فعبد افباؿي بن 

ظبد افرمحن شقيس )ظرض رشافة 

 جامعقة(

 451 -447 5 افتحرير

17  

ما زاده اإلمام افشاضبي ذم حرز 

إماين ظذ افتقسر فإلمام افداين 

 ءة وادـعبغ افؼرا

د. شامي بن حمؿد شعقد 

 ظثامن ظبد افشؽور
8 13-128 

18  
افؼراءات افشاذة وأثرها ذم 

 افتػسر

د. ظبد اهلل بن مَحاد بن 

 محقد افؼريش
7 11- 65 

19  

قه
ج

تو
 

 

أجوبة يوشف أؾـدي زاده ظذ 

ظّدة مسائل ؾقام يتعّؾق بوجوه 

 )دراشة وحتؼقق( افؼرآن

أ.د. ظؿر يوشف 

 ظبدافغـّي محدان
6 301- 403 



 

20  
رمحه اهلل  –توجقه اإلمام ابن افؼقم 

 فؾؼراءات افؼرآكقة –

د. ظبد افعزيز بن محقد 

 اجلفـي
1 207-266 

21  
افتوجقفات افـحوية فؼراءة أيب 

 ه(160افساَمل افعدوي )ت

د . ظبد اهلل بن ظويؼل 

 افسؾؿي
2 135- 226 

22  
وتوجقففا ذم افؼراءات افؼرآكقة 

 ـتاب افعغ: مجع ودراشة

د.ظبد اهلل بن حمؿد بن 

 ظقسى ادسؿع
7 109- 211 

23  
طاهرة ادـامات ذم ـتب افؼراءات 

 وتراجم افؼراء

أ.د. ظؿر يوشف 

 ظبدافغـّي محدان
4 259- 319 

24  
إفػات ومعرؾة أصوهلا ٕيب 

 )دراشة وحتؼقق( ظؿرو افداين

وري أ. د. ؽاكم ؿد

 احلؿد
1 333-380 

25  
تؼارض )إٓ( و )ؽر( ذم افؾغة 

 وذم افؼرآن افؽريم

د.  مصطػى ؾماد أمحد 

 حمؿد
9 243- 288 

26  
افػروق افؾغوية بغ أفػاظ افعؾم 

 ومراتبه ووشائؾه ذم افؼرآن افؽريم
 322 - 273 3 د. حمؿود أمحد إضرش

27  

  

 
ابن افـجار افدمشؼي وـتابه 

أم ظد احلسان ذم إظراب افؼوا"

 دراشة مـفجقة كؼدية "افؼرآن

د. ظامر بن أمغ بن 

 حمؿد افددو
10 287- 356 

28  

اؿسان خز ادبتدأ بافػاء: دراشة 

كحوية تطبقؼقة من خالل افؼرآن 

 افؽريم

د.حصة بـت زيد بن 

 مبارك افرصود
5 211- 293 

29  

ـقف آشتػفامقة ذم افدراشات 

 ذم افؼرآن افـحوية وأوجه إظراهبا

 افؽريم

د. أمحد بن حمؿد 

 افؼريش
1 269-328 



 

30  
: دراشة  ما جيوز فغة ومل يؼرأ به

 تلصقؾقة

مجقل بن د. ؾقصل 

 غزاوياف
10 11- 38 

31  
)هقفات(: أحؽامفا افـحوية 

 وتوجقه ؿراءاهتا
 312-253 8 د. مصطػى ؾماد أمحد

32  

     

أثر آبتداء بحروف ادعاين 

ؾقفا ذم بالؽة ادعـى وافوؿف ظ

 افؼرآين واتساظه

د. حمؿد بن حمؿد بن 

 ظبد افعؾقم افدشوؿي
4 77 - 186 

33  

اإلطفار ذم مؼام اإلضامر ذم افؼرآن 

 -أؽراضه -افؽريم: مػفومه 

 ظـاية ادػرسين به

د. ظبد افرزاق حسغ 

 أمحد افقوشف
9 127- 192 

34  
خطاب امرأة ظؿران ذم افؼرآن: 

 ؾقةدراشة بالؽقة حتؾق

د. ظويض بن محود 

 افعطوي
7 289- 328 

35  
دظاء إكبقاء ذم افؼرآن افؽريم : 

 دراشة بالؽقة حتؾقؾقة

  د.  ظبد افرمحن بن

 رجاء اهلل افسؾؿي
10 191- 286 

36  
ادجاز ذم افؼراءات افؼرآكقة 

 ودٓٓته افبقاكقة

د. طاؾر بن ؽرمان 

 افعؿري
8 315-373 

37  
جمازات افـداء وحؼقؼته 

 ضفام ذم اخلطاب افؼرآينوأؽرا

د. طاؾر بن ؽرمان 

 افعؿري
6 157- 235 

38  

 

وحدة افـسق ذم افسور افؼرآكقة : 

 ؾوائدها وضرق دراشتفا

 

 212-135 3 رصقد احلؿداوي



 

39  

ادسائل إصوفقة ادستدل هلا 

چ  چ   ژ بؼوفه تعاػ:

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ    ڇچ

  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

د. ظبد افعزيز بن حمؿد 

 بن إبراهقم افعويد
7 109- 211 

40  
هداية احلران ؾقام ؿقل : فقس فه 

 مػفوم خمافف من افؼرآن

د. ظع بن جريد بن 

 هالل افعــزي
9 41- 126 

41  
أثر آـتشاؾات افعؾؿقة ذم تػسر 

 افؼرآن افؽريم

د.صافح بن حيقى 

 صواب
5 13 - 74 

42  
ر افؼرآن بافؼرآن : دراشة تػس

 تلصقؾقة

د .أمحد بن حمؿد 

 افزيدي
2 11 - 67 

43  

تصحقح ضريؼة معاجلة تػسر 

افسؾف ذم بحوث اإلظجاز 

 افعؾؿي

د. مساظد بن شؾقامن 

 افطقار
2 71-131 

 تـؽوين مؾؽة افتـػسر  44
د. افؼيف حاتم بن 

 ظارف افعوين
3 9 - 64 

45  

افتعامل مع افـصوص مممتر 

يث( ظـد ة )افؼرآن واحلدافؼظق

 ادعارصين

 

 افتحرير

 

6 415- 418 

46  
مممتر مـاهج تػسر افؼرآن ورشح 

 احلديث افؼيف
 392 - 383 2 افتحرير

 معامل آشتـباط ذم افتػسر  47
بن شعقد بن كايف 

 مجعان افزهراين
4 13 - 75 



 

48  
 مػفوم افسـة وظالؿتفا بافؼرآن

 

د. حيقى بن ظبد اهلل 

 ريافشفري افبؽ
8 187-250 

49  

أيات افؼرآكقة افتي اشتشفد هبا 

  صذ اهلل ظؾقه وشؾم افـبي

 ودٓٓت اشتشفاده هبا

 )أحاديث افصحقحغ(

ادحسن د.ظصام بن ظبد

 احلؿقدان
6 11 - 81 

50  

أؿوال ظطاء اخلراشاين ذم افتػسر 

مجًعا ودراشة مؼاركة من أول 

ورة شورة افؽفف إػ هناية ش

افـاس / دحؿد بن ظبد اجلواد 

 افصاوي )ظرض رشافة جامعقة(

 454 -452 5 افتحرير

51  

أؿوال افوزير ابن هبرة ذم 

افتػسر: مجعًا ودراشة )ظرض 

 رشافة جامعقة(

 410-406 4 افتحرير

52  
موشى  لتلمالت ؿرآكقة من كب

 وؾرظون

د.أمحد بن ظبد اهلل 

 افزهراين
1 17-74 

  افتػسر اإلذاظي فؾؼرآن افؽريم  53
ظبد افعزيز بن 

 افرمحن افضامرظبد
1 133-149 

54  
مممتر )ؾفم افؼرآن : مـاهج 

 وآؾاق(
 410 -407 6 افتحرير

55  

افتعامل مع ادـاؾؼغ: دراشة 

 موضوظقة ؿرآكقة

 

د. حمّؿد بن ظبد افعزيز 

 ادسـد
8 131-184 



 

56  

   
 

  
 

   
   

   
   

   
   

   
 

حديث افؼرآن ظن وشائل ؾفؿه: 

 دراشة موضوظقة

د. حمؿد وفد شقدي 

 ظبد افؼادر
5 75 - 162 

57  
افسـن اإلهلقة: حؼقؼتفا وإدراـفا 

 ذم ضوء افؼرآن افؽريم

أ.د. ذو افؽػل بن احلاج 

حمؿد يوشف بن احلاج 

 إشامظقل

9 67- 108 

 ظقةشورة افصف : دراشة موضو  58
د. هدى بـت دفقجان 

 بن ظبد اهلل افدفقجان
10 89- 139 

59  
ظادات ظربقة ذم ضوء افؼرآن 

 افؽريم

أ.د. ظبد افػتاح حمؿد 

 أمحد خرض
3 65 - 134 

60  
افتػسر ادوضوظي فؾؼرآن "مممتر 

 "افؽريم: واؿع وآؾاق
 9 افتحرير

377- 386 

 

61  

معامل افسبقة افؼرآكقة ذم جزء ظم / 

بابطغ )ظرض  خلافد بن حمؿد

 (جامعقةرشافة 

 428-425 3 افتحرير

62  
أثر حػظ افؼرآن افؽريم ظذ 

 افصحة افـػسقة

أ.د. صافح بن إبراهقم 

 افصـقع
6 237- 298 

63  

خواص افؼرآن افؽريم: دراشة 

كظرية تطبقؼقة /فسـي بن شعد 

 اهلويؿل )ظرض رشافة  جامعقة(

 432-429 3 افتحرير

 449-443 3 افتحرير ج بافؼرآنمممتر افعال  64

65  
ذم ؾضائل  حديث ُأيب بن ـعب 

 افسور وموؿف ادػرسين مـه

 156 - 83 6 د. كارص بن حمؿد ادـقع



 

66  

  

إحاديث افـبوية افواردة بؼراءة 

شوريت اإلخالص ذم افصالة مجع 

 ودراشة

د. أمحد بن ظؿر بن شامل 

 بازمول
10 141- 190 

67  
مممتر ) اإلظجاز افعددي ذم 

 افؼرآن افؽريم (
 421-419 6 افتحرير

68  
مممتر إظجاز افؼرآن بجامعة 

 افزرؿاء بإردن
 478-469 1 افتحرير

69  
ادممتر افعادي افثامن فإلظجاز 

 افعؾؿي ذم افؼرآن وافسـة
 426-415 2 افتحرير

 462-457 5 افتحرير كدوة افؼراءات افؼرآكقة واإلظجاز  70

71  
كدوة افؼرآن افؽريم ذم افدراشات 

 آشتؼاؿقة
 414 -403 2 افتحرير

72  
افؼرآن افؽريم ومؼومات مممتر )

 (افـفضة
 394-390 10 افتحرير

73  
كــدوة افؼرآن افؽريم وافتؼـقات 

 ادعؾومات( ادعارصة )تؼـقة
 386-377 8 افتحرير

74  

 

إشفامات حؾؼات حتػقظ افؼرآن 

أمن ادجتؿع: دراشة ذم حتؼقق 

مقداكقة من وجفة كظر أوفقاء 

إمور بادديـة ادـورة / فـايف 

 حمؿد ادغذوي )ظرض رشافة (

 

 

 افتحرير

 

 

4 399-401 



 

75  

  

إؿراء افؼرآن افؽريم مـفجه 

ورشوضه وأشافقبه وآدابه / 

فدخقل بن ظبد اهلل افدخقل 

 )ظرض رشافة جامعقة(

 افتحرير

    

3 

 

421-424 

 424-413 4 افتحرير تؼرير ظن معفد اإلمام افشاضبي  76

77  

ادممتر افعادي إول فتعؾقم افؼرآن 

افؽريم ) تعؾقم افؼرآن افؽريم: 

 تعاون وتؽامل (

 389 -381 10 افتحرير

78  
كحو جقل  )ادممتر افؼرآين إول

 (ؿرآين
 398 - 393 2 افتحرير

79  
 افتعؾقم افؼرآين فؾصغار:)مؾتؼى 

 (ؿع وآؾاقوا
 390 -387 9 افتحرير

80  
مؾتؼى )كحو مرجعقة ظادقة فتعؾقم 

 افؼرآن افؽريم(

 افتحرير

 
6 411- 414 

81  

حتػقظ  ؿعقاتجلؾتؼى افثاين اد

)أشافقب افؼرآن افؽريم بادؿؾؽة 

 وتؼـقات حتؼقق افريادة(

 495-479 1 افتحرير

82  

ادؾتؼى افثافث فؾجؿعقات اخلرية 

ؿعقات اخلرية )اجلفتحػقظ افؼرآن 

 فتحػقظ افؼرآن وادجتؿع(

 442-435 3 افتحرير

83  

حتػقظ  ؿعقاتجل ادؾتؼى افرابع

مجعقات حتػقظ )افؼرآن افؽريم : 

 (افؼرآن ودورها ذم حتؼقق إمن

 7 افتحرير

 

329- 337 



 

 

52أمحد بن ظبد اهلل افزهراين 


 

  66أمحد بن ظؿر بن شامل بازمول 

     42أمحد بن حمؿد افزيدي 

 29 أمحد بن حمؿد افؼريش

 5أمحد خافد صؽري 

 14إياد شامل افسامرائي  

 51، 46،50، 45، 16، 15، 6، 1 افتحرير

54 ،60   ،61  ،63  ،64 ،67  ،68  ،69 

70  ،71  ،72  ،73  ،74  ،75  ،76 ،77 

78  ،79  ،80  ،81  ،82  ،83 ،84 

  28رك افرصود حصة بـت زيد بن مبا

 12خافد حسن أبو اجلود 

                                                        

  . يعؼب اشم افؽاتب رؿم مؼافه ذم ؾفرس ادؼآت 

84  
حاؾظ  :ادؾتؼى افعؾؿي افثافث 

 افؼرآن افؽريم بغ افواؿع وادردمى
 402 -399 2 افتحرير

85  

 

إظالم أهل افبصائر بام أورده ابن 

اجلزرّي من افؽـوز 

وافذخائر)دفقل مػفرس فؽتب 

ظؾوم افؼرآن افواردة ذم ؽاية 

 افـفاية(

أ.د. ظؿر يوشف 

 محدانظبدافغـّي 
5 297- 444 

86  
دفقل ـتب ظؾوم افؼرآن ادسـدة 

 ه1427ادطبوظة حتى ظام 
 380 - 301 2 ؾماد بن ظبده أبو افغقث

87  

دؼآت وافبحوث اـشاف 

افؼرآكقة ذم ادجالت افسعودية 

 1389ادحَؽؿة خالل اددة من 

 هـ1425إػ 

د. خافد بن يوشف 

 افواصل
1 385-465 



 

 87خافد بن يوشف افواصل 

 57ذو افؽػل بن احلاج حمؿد يوشف  

 38رصقد احلؿداوي 

  17ظبد افشؽور شامي بن حمؿد شعقد  

 44افؼيف حاتم بن ظارف افعوين 

 62صافح بن إبراهقم افصـقع 

 41صافح بن حيقى صواب 

 37،  36طاؾر بن ؽرمان افعؿري 

 59د افػتاح حمؿد أمحد خرض ظب

 18ظبد اهلل بن مَحاد بن محقد افؼريش  

 21ظبد اهلل بن ظويؼل افسؾؿي  

 22ظبد اهلل بن حمؿد بن ظقسى ادسؿع 

 49ظصام بن ظبد ادحسن احلؿقدان  

 40ظع بن جريد بن هالل افعــزي 

 27ظامر بن أمغ بن حمؿد افددو  

ــّي محــدان  ــد افغـ ، 19،  11ظؿــر يوشــف ظب

23 ،85  

 34ظويض بن محود افعطوي 

 24، 10، 9،  8،  3ؽاكم ؿدوري احلؿد  

 86ؾماد بن ظبده أبو افغقث 

 

 30غزاوي افمجقل بن ؾقصل 

 55حمّؿد بن ظبد افعزيز ادسـد  

 32ظبد افعؾقم افدشوؿي  حمؿد حمؿد بن

 4حمؿد رشظي بن شؾقامن أبو زيد 

  56حمؿد وفد شقدي ظبد افؼادر  

 26حمؿود أمحد إضرش  

 35ظبد افرمحن بن رجاء اهلل افسؾؿي 

 7ظبد افسالم كبوفيس ظبد افرحقم بن 

 13 يظبد افرحقم بن ظبد اهلل افشـؼقط 

 33ظبد افرزاق حسغ أمحد افقوشف  

 20 يظبد افعزيز بن محقد اجلفـ 

 53ظبد افعزيز بن ظبد افرمحن افضامر 

 39ظبد افعزيز بن حمؿد افعويد  

   2،43مساظد بن شؾقامن افطقار 

 25،31مصطػى ؾماد أمحد حمؿد 

 65ـقع كارص بن حمؿد اد 

 47كايف بن شعقد بن مجعان افزهراين 

 58افدفقجان  هدى بـت دفقجان 

 48 حيقى بن ظبد اهلل افشفري افبؽري

 14 يعؼوب أمحد افسامرائي

 


