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 للدراسات القرآنية معهد اإلمام الشاطيبجملة فهرس 
(1)شرينمن العدد األول إلى العدد الع                 

 إعداد: هيئة التحرير                      

 أوال: فهرس البحوث والدراسات 

                                       
: هـ، كام ييل1436هـ  إىل هناية عام 1427صدرت من عام   (1)

 م .2006هـ = ديسمرب 1427، ذو احلجة  2ع                  م  .           2006هـ =  مايو 1427، ربيع اآلخر  1ع

 م .2007هـ = ديسمرب 1428، ذو احلجة  4ع      م .       2007 يوليو-يوهـ = يون1428، مجادى اآلخرة  3ع

 م .2008هـ = ديسمرب 1429، ذو احلجة  6ع                م .         2008هـ = يونيو 1429، مجادى اآلخرة  5ع

 م .2009= ديسمرب هـ 1430، ذو احلجة  8ع               م .          2009هـ = يونيو 1430، مجادى اآلخرة  7ع

 م .2010هـ = نوفمرب 1431، ذو احلجة 10ع             م              2010هـ = يونيو 1431، مجادى اآلخرة  9ع

 م .2011هـ = نوفمرب 1432، ذو احلجة  12ع      م  .             2011هـ =  مايو  1432، مجادى اآلخرة  11ع

 م .2012هـ = أكتوبر 1433، ذو احلجة  14ع              م .        2012هـ = مايو 1433، مجادى اآلخرة  13ع

 م .2013هـ = أكتوبر 1434، ذو احلجة 16ع             م .          2013هـ = مايو 1434، مجادى اآلخرة  15ع

 م .2014بر هـ = أكتو1435، ذو احلجة  18ع          م .           2014هـ = أبريل 1435، مجادى اآلخرة 17ع

م .2015هـ = أكتوبر 1436، ذو احلجة 20ع            م             2015هـ = أبريل 1436، مجادى اآلخرة 19ع

 الصفحات العدد الكاتب عنوان المقال الموضوع م

1  

رآن
 الق

لوم
ع

 

ــ   اختيــارات الســيوتر وحرتي اح

يف علـوم الرـر: : مجًـاد ودرا/ـة   

لًيل بـن عدـد الـربن بـن إبـراهي  

 النجايش ) عرض ر/الة تامًية(

 405-402 4 الت رير

2  
ــني   ــ  وح  ــر: : حارت ــوم الر عل

 أنواع 

د. مساعد بن /ليام  

 الطيار

 

1 77-139 

مع  3
ج

رآن 
الق

 
 الًرضة األخرية : داللتها وأثرها

نارص بن /ًود بن  د.

 بود الرثامر
15 13-69 
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4  

حف
صا

الم
 

ا/ـــتمدام األلـــوا  يف ا  ـــا   

 قديامد و ديثاد 

أ.د. أبد خالد يو/  

 شكري
14 181- 238 

5  

ا  ا   ا مطوتة: حًريـ  اـا 

ــة  ــة والًلمي ــا التارتي ــا  قيمته وبي

 والفنية

أ.د. غان  قدوري 

 احلمد
12 13-78 

6  
: درا/ـــة    ٌ ـــوا ـــن الد م ـــ   اب

 وصفية  حتليلية  موازنة  

إياد /امل السامرائر  د. 

 و  زيد  اح  السامرائر
19 13-92 

7  
ِّ ا مطـو  /ـنة 

ُمْ َ ُ  اُ َملِِّص 

 هـ: درا/ة وصفية حتليلية353

أ. د. غان  قدوري 

 احلمد
16 

11-76 

 

 

8  

 رقـــ  حـــوبنجن تامًـــة م ـــ  

(MaVI165:)  درا/ــــة وصــــفية

 حتليلية

د. بشري بن  سن 

 احلمريي
20 13-84 

9  

حف
مص

م ال
رس

 

ــا  ــة  ح ــة والرواي ــل اللا ــب ب التأني

 وخط ا  ا   الًثامنية

د. حممد رشعر بن 

 /ليام  أبو زيد
10 45 -88 

10  
الرتتـي  والتًليـل لر/ـ  وضـدط 

 بًض كلامت التنـزيل
 272 -213 3 أ.د. أبد خالد شكري

11  

مناهج الدـا ثل يف حًليـل اـواهر 

   ر/  :يات الرر:  الكري 

د.  سن بن عدد اجلليل 

 لةالًداد
17 11-72 

 - ذف ـــًض ما انــرات يف بــنظ

ا   من األلفات – شود

د. عدد الر ي  بن 

 عددالسالم ندوليس
1 153-204 

12  

آلي عد  13
ا

 

اخـــــتالف عـــــد اآلي يف /ـــــورة 

    الفاحتة: حوتيُهُ  وأثُره
د. نارص بن /ًود 

 الرثامر
20 87-161 

14  

ـالت 
ويد

ج
 

 

 اإلشامم يف اللاة:  ريرت  وأنواع 
.د. غان  قدوري أ

 احلمد
9 193- 242 
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15  

ـــة ا نظومـــات حنرـــي  ـــل الًلمي  ب

 يف والتوقــــ  الدار/ــــل  اتــــة

ــى اال/ــتدرا  ــام : درا/ــة  ع الًل

 حطديرية عى متن حتفة األتفال

حممود عدد اجلليل 

 عدد ا وىل روز 
11 155- 202 

16  

عل  التجويـد قدـل كتـاٌ الرعايـة 

وكتـــاٌ الت ديـــد مـــن )الكتـــاٌ 

 للًاميناألو/ط( 

أ. د. غان  قدوري 

 احلمد
5 163- 210 

17  
فكرة ال ـوت السـاذو وأثرهـا يف 

 الدرس ال ويت الًريب

أ. د. غان  قدوري 

 احلمد
4 187- 257 

18  

 ا
قف

الو
داء 

البت
وا

 
أنواع الوقـ  باعتدـار ا وقـوف بـ   

 يف الررا ات الرر:نية

عدداهلل  د.عددالر ي  بن

 بن عمر الشنريطر
14 89-116 

19  

اإلمـــــــام أيب  ـــــــاح   وقـــــــوف

ـــاٌ  ـــن خـــالل كت ـــتاين م السجس

 ا كتفى للّداين

د. إبراهي  بن عدد اهلل 

هراين  الزَّ
17 73-125 

20  

ات
راء

الق
 

ــة  ــة يف األدا  للثالث األوتــ  ا ردم

 الررا                   

د.  اح  بن عدد الر ي  

التميمر  و  د. حرر الدين 

 بن م طفى التميمر

15 73- 130 

21  

اإلمــام أيب عمـرو الــداين حنديهـات  

ا  يف كتابـ   تـامع "عى أوهام الرـرَّ

: "الديــــا  يف الرــــرا ات الســــدع 
 عرض ودرا/ة

د.  با/  بن بدي بن 

  امد السيد
16 147-226 

22  
ـــن  ـــ  اب ـــرا ات وموق ـــواحر الر ح

 اجلزري من 

حممد حييى بن الشيخ 

 تار اهلل
13 79-120 

23  
  االت الشاتدية مع التيسري

 

عدداهلل  بن د.عددالر ي 

 بن عمر الشنريطر
9 11- 38 

24  
احلـــــروف ا رطًـــــة وأ كامهـــــا 

     األدائية عند الررا  الًرشة

د. /امل بن غرم اهلل 

 الزهراين
18 11-70 
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25  

 ٌ روايات يف علوم الررا ات من كتـا

 328ا  ــا   البــن األندــاري )ت 

ًدا ودرا/ةد   هـ(: مج

د. عدد احلميد بن /امل 

 ال اعدي
18 111-186 

26  

الــدروس ا نهجيــة مــن منظومــة 

 الشاتدية

د.عددالر ي  بن عدداهلل 

 بن عمر الشنريطر
18 71-109 

الســــكا يف الرــــرا ات أنواعــــاد 

 و كامد وحوتيهاد 

د.  اح  بن عدد الر ي  

التميمر  و  د. حرر 

الدين بن م طفى 

 التميمر

13 13-78 
27  

28  
علوم الًربية يف منظومة الشاتدية: 

 /تررائية وصفيةدرا/ة ا

د.عددالر ي  بن عدداهلل 

 بن عمر الشنريطر
20 165-204 

29  

قواعـــد نرـــد الرـــرا ات : درا/ـــة 

نظريــة حطديريــة   لًدــد الدــاقر بــن 

عدد الربن /ييس )عرض ر/ـالة 

 تامًية(

 451 -447 5 الت رير

30  

مــا زاده اإلمــام الشــاتدر يف  ــرز 

األماين عى التيسـري لممـام الـداين 

  ة وا نعبل الررا

د. /امر بن حممد /ًيد 

 عثام  عدد الشكور
8 13-128 

31  
نظــرات يف اــاهرة االختيــارات يف 

    الررا ات الرر:نية    

د. حممد عادل بن أبد 

 شو 
14 117- 179 

32  

ات
راء

الق
 

ا
اذة

لش
 

الرـــــرا ات الشـــــاذة وأثرهـــــا يف 

 التفسري

د. عدد اهلل بن بَّاد بن 

 بيد الرريش
7 11- 65 

لُقر   33
ا

 اء

 

ااهرة ا نامات يف كتب الرـرا ات 

 وحرات  الررا 

 

أ.د. عمر يو/  

 عددالانّر بدا 
4 259- 319 
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34  

ات
راء

 الق
جيه

تو
 

ربــ   –حوتيـ  اإلمـام ابـن الرـي 

 للررا ات الرر:نية  –اهلل

د. عدد الًزيز بن بيد 

 اجلهنر
1 207-266 

35  
ـــة لرـــرا ة أيب  التوتيهـــات الن وي

ل الًدوي )ت  ه(160السامَّ

د . عدد اهلل بن عويرل 

 السلمر
2 135- 226 

36  
التوتيهــات الن ويــة لرــرا ة يزيــد 

 بن ُقطيب الشامر

د. /ًيد بن عيل بن 

 عددا  الاامدي
11 249- 302 

37  

ابـن "حوتي  الررا ات عند اإلمـام 

الـدرر "من خالل أرتوزح   "بري

ـــام  ـــرإ اإلم ـــع يف أصـــل مر اللوام

 :  مجع ودرا/ة "نافع

 عدد الوا د بن

 ا  طفى ال مدي
18 187-250 

38  
الرــرا ات الرر:نيـــة وحوتيههـــا يف 

 كتاٌ الًل: مجع ودرا/ة

د.عدد اهلل بن حممد بن 

 عيسى ا سميل
7 109- 211 

 

رآن
 الق

لغة
 

حرــارض )إال( و )غـــري( يف اللاـــة 

 ويف الرر:  الكري 

د.  م طفى فؤاد أبد 

 حممد
9 243- 288 

39  

40  
فـا  الًلـ  الفروق اللاويـة بـل أل

 ومراحد  وو/ائل  يف الرر:  الكري 
 322 - 273 3 د. حممود أبد األترش

41  
       يف مفهوم التالوة: درا/ة قر:نية                                                                

 

د. عدد احلميد بن 

 اهلل  اإلدرييسعدد
19 95-148 

42  

  
رآن

 الق
حو

ن
 

ـــن النجـــار الد  مشـــرر وكتابـــ  اب

أم الرواعـــد احلســـا  يف إعـــراٌ "

 درا/ة منهجية نردية "الرر: 

د. عامر بن أمل بن 

 حممد الددو
10 287- 356 

43  

ــة  ــا : درا/ ــدأ بالف ــرب ا دت ــرتا  خ اق

ــر:   ــن خــالل الر ــة م ــة حطديري ن وي

 الكري 

د.  ة بنا زيد بن 

 مدار  الرشود
5 211- 293 
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44  
ــــرا   ــــل الر ــــاكنل ب ــــا  الس التر

  ويلوالن

عدد الربن بن حممود د.

 خمتار الشنريطر
12 79-120 

45  
ــــر:   ــــداخل اإلضــــافات يف الر ح

 الكري : درا/ة وصفيَّة  
 254-205 17 د. ماتد بن عمر الررينّ 

46  

التًريـــــ  والتنكـــــري يف بًـــــض 

مواضع ا تشاب  اللفظر يف الرـر:  

 الكري : درا/ة   ن وية داللية

د. عدد اهلل بن حممد 

 السليامين
13 215-276 

47  

كيــ  اال/ــتفهامية يف الدرا/ــات 

 الن وية وأوت  إعرااـا يف الرـر: 

 الكري 

د. أبد بن حممد 

 الرريش
1 269-328 

48  
: درا/ــة  مــا زــوز لاــة ومل يرــرأ بــ 

 حأصيلية

مجيل بن د. في ل 

 ازاويال
10 11- 38 

49  

ـــــا  ـــــتفهام: أ كامه ـــــزة اال/ مه

ر  يف ـودخوهلــــا عــــى أداة الشــــ

 ري   الرر:  الك

 15 د. م طفى فؤاد أبد
225-265 

 

50  
)هيهــــات(: أ كامهــــا الن ويــــة 

 وحوتي  قرا اهتا
 312-253 8 د. م طفى فؤاد أبد

51  

رآن
 الق

اني
مع

 
ا رــدم وا ــؤخر يف الرــر:  الكــري  

مــن خــالل حفســري الداــوي: مجًــاد 

      ودرا/ة

 256-151 19 د. عيل بن تريد الًنزي

52  

ـــــة لشـــــيخ ـــــارات الًلمي  االختي

ـــة يف النا/ـــخ  ـــن حيمي اإل/ـــالم اب

 وا نسوخ من اآليات الرر:نية

د. عيل بن تريد بن 

 هالل الًنزي
15 133-182 

53  

    
رآن

 الق
الغة

ب
 

    
   

 

:يـات الســجدة و/ــياقاهتا: درا/ــة 

 بالغية

د.  /ًيد بن  تيب بن 

 / ي  ا طريف
11 203- 248 

54  

أثــــر االبتــــدا  ب ــــروف ا ًــــاين 

ــ ــا يف بالغ ــ  عليه ــى والوق ة ا ًن

 الرر:ين واحساع 

د. حممد بن حممد بن 

 عدد الًلي  الد/وقر
4 77 - 186 
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55  

اإلاهار يف مرام اإلضامر يف الرر:  

 -أغراضـــ  -الكـــري : مفهومـــ  

 عناية ا فرسين ب 

د. عدد الرزاق  سل 

 أبد اليو/ 
9 127- 192 

 304-255 17 د. أبد بن قا/  الزمر بينات أ/لوبية يف الرر:  الكري      56

57  
ـــــر:   التنا/ــــــ ال ــــــويت يف الر

 الكري : /ـورة مري  أنموذتـاد 

 د. عدد الربن بن 

 رتا اهلل السلمر
17 305-350 

58  
ــر:ين يف ق ــة  ــنظ  الر ــات ال مجالي

 أص اٌ اجلنة يف /ورة الرل     

د. عدد الربن بن 

 اهلل السلمررتا 
12 215-276 

59  
بــل ا تشــاب  عــى التفــنّن: حفســري 

 لو ي نموذتاد  اآل
 308-251 18 د. يارس بن حممد بابطل

60  
خطــاٌ امــرأة عمــرا  يف الرــر: : 

 درا/ة بالغية حتليلية

د. عويض بن بود 

 الًطوي
7 289- 328 

61  
دعــا  األنديــا  يف الرــر:  الكــري  : 

 درا/ة بالغية حتليلية

  د.  عدد الربن بن

 رتا  اهلل السلمر
10 191- 286 

62  
ـــــة ا جـــــاز يف ال رـــــرا ات الرر:ني

 ودالالح  الديانية

د. اافر بن غرما  

 الًمري
8 315-373 

63  
ـــــــ   ـــــــدا  و ريرت جمـــــــازات الن

 وأغراضهام يف اخلطاٌ الرر:ين

د. اافر بن غرما  

 الًمري
6 157- 235 

64  
من أرسار النظ  الرـر:ين يف /ـورة 

 التكوير : درا/ة بالغية

د. عيسى بن صالح بن 

 مساعد الرتدر
14 239-318 

65  
و دة النســ يف السـور الرر:نيـة : 

 فوائدها وترق درا/تها
 212-135 3 رشيد احلمداوي

66  

 
رآن

 الق
كام

أح
 

 

ا ســـائل األصـــولية ا ســـتدل هلـــا 

ــــــاىل: ــــــ  حً چ  چ   ژ برول

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ    ڇچ

  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

د. عدد الًزيز بن حممد 

 بن إبراهي  الًويد
7 109- 211 
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67  
احلـريا  فـيام قيـل : لـي  لـ  هداية 

 مفهوم خمال  من الرر: 

. عيل بن تريد بن د

 هالل الًنـزي
9 41- 126 

68  

 
جه

ناه
 وم

سير
التف

ول 
أص

 
 

أثر االكتشافات الًلميـة يف حفسـري 

 الرر:  الكري 

د.صال  بن حييى 

 صواٌ
5 13 - 74 

69  
ــر: :  ــدة للر ــرا ة اجلدي ــاريخ الر ح

 درا/ة نردية عردية

د.  سن بن حممد 

 األ/مري
16 77-146 

70  
حفســري الرــر:  بــالرر:  : درا/ــة 

 حأصيلية

د .أبد بن حممد 

 الربيدي
2 11 - 67 

71  
ـــري  ـــة حفس ـــة مًاجل ح ـــ ي  ترير

 السل  يف ب وث اإلعجاز الًلمر

د. مساعد بن /ليام  بن 

 نارص الطيار
2 71-131 

72  
حفســـري أحدـــاع التـــابًل أعالمـــ  

 ومًا  

د. خالد بن يو/  

 الواصل
13 121-214 

73  
ـــات :  ـــر:  باإلرسائيلي حفســـري الر

 نظرة حرويمية

د. مساعد بن /ليام  بن 

 نارص الطيار
14 11- 88 

 حـكوين ملكة التـفسري  74
د. الرشي   اح  بن 

 عارف الًوين
3 9 - 64 

 مًامل اال/تندا  يف التفسري  75
بن /ًيد بن ناي  

 مجًا  الزهراين
4 13 - 75 

76  
 بالرر: مفهوم السنة وعالقتها 

 

د. حييى بن عدد اهلل 

 الشهري الدكري
8 187-250 

77  

 
سير

التف
 

 

اآليات الرر:نية التـر ا/تشـهد اـا 

  صـــى اهلل عليـــ  و/ـــل  الندـــر

 ودالالت ا/تشهاده اا

 )أ اديب ال  ي ل(

د.ع ام بن عددا  سن 

 احلميدا 
6 11 - 81 
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78  

اإلمـــــام الديوـــــاوي وحفســـــريه: 

 حًري  بـ  وبم ـادره ومـا اعتنـى

 ب  في  من الًلوم

د. عدد الربن بن 

 مًاضة الشهري
17 127-204 

79  

أقوال عطا  اخلرا/ـاين يف التفسـري 

ـــن أول  ـــة م ـــا ودرا/ـــة مرارن ًد مج

/ـــورة الكهـــ  إىل هنايـــة /ـــورة 

ــد اجلــواد  ــن عد النــاس     مــد ب

 ال اوي )عرض ر/الة تامًية(

 454 -452 5 الت رير

80  

ــــرية يف  ــــن هد ــــوزير اب ــــوال ال أق

ــرض التفســري ــة )ع ــاد ودرا/ : مجً

 ر/الة تامًية(

 410-406 4 الت رير

81  
مو/ـــى  أحــأمالت قر:نيـــة مــن ندـــ

 وفرعو 

د.أبد بن عدد اهلل 

 الزهراين
1 17-74 

  التفسري اإلذاعر للرر:  الكري   82
عدد الًزيز بن 

 الربن الوامرعدد
1 133-149 

 ا 83
ا

عي
ضو

مو
ر ال

فسي
لت

 
أ/ا/يات أخالق ا هنة من منظور 

 درا/ة حأصيليةقر:ين: 

د. حممد حممود 

 السواعدة
20 207-252 

84  
ـــة  ـــافرل: درا/ ـــع ا ن ـــل م التًام

 موضوعية قر:نية

 د. حمّمد بن عدد الًزيز

 ا سند
8 131-184 

85  
ما ورد يف الكتاٌ فيام ينـال وتـوه 

 الظا ل من الًذاٌ

د. فايز بن  ديب بن 

 دخيل الرتمجر
11 83- 154 

86  
را  يف ضو  الر روح الردس 

 الًظي : درا/ة موضوعية         

د. مروا  بن أبد 

 احلمدا 
12 121-214 

87  
 ديب الرر:  عن و/ـائل فهمـ : 

 درا/ة موضوعية

د. حممد ولد /يدي 

 عدد الرادر
5 75 - 162 
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88  
السنن اإلهليـة:  ريرتهـا وإدراكهـا 

 يف ضو  الرر:  الكري 

أ.د. ذو الكفل بن احلاو 

حممد يو/  بن احلاو 

 عيلإ/ام

9 67- 108 

 /ورة ال   : درا/ة موضوعية  89
د. هدى بنا دليجا  

 بن عدد اهلل الدليجا 
10 89- 139 

90  

عـــادات عربيـــة يف ضـــو  الرـــر:  

 الكري 

 

أ.د. عدد الفتاح حممد 

 أبد خرض
3 65 - 134 

91  
الكلمــة الطيدــة وأثرهــا يف الــدعوة 

 إىل اهلل من منظور قر:ين

 د. عودة عدد عودة

 عدد اهلل
16 227-270 

92  

مًامل الرتبية الرر:نية يف تز  عـ    

ــابطل )عــرض  ــن حممــد ب ــد ب خلال

 (تامًيةر/الة 

 428-425 3 الت رير

ة حفويل الًربيَّة يف الرر:   93  302-271 16  سن بن غرم الًمري من أدلَّ

94  
رآن

 الق
ص

صائ
خ

 
أثـــر  فـــآ الرـــر:  الكـــري  عـــى 

 ال  ة النفسية

أ.د. صال  بن إبراهي  

 ال نيع
6 237- 298 

95  

ــر:  الكــري : درا/ــة  خــواا الر

نظريــة حطديريــة  لرتكــر بــن /ــًد 

 اهلويمل )عرض ر/الة  تامًية(

 432-429 3 الت رير

ائل  96
فض

سور 
ال

 

يف فوائل   ديب ُأيب بن كًب 

 السور وموق  ا فرسين من 

 156 - 83 6 د. نارص بن حممد ا نيع

97  

 
آنية

 قر
حث

مبا
 

 

ة برــرا ة األ اديـب الندويـة الـوارد

/وريت اإلخالا يف ال الة مجـع 

 ودرا/ة

د. أبد بن عمر بن /امل 

 بازمول
10 141- 190 

 انتفاع األموات بررا ة الرر:   98
د. منرية بنا حممد بن 

 /ًيد بابدا 
20 255-334 
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99  
 الكـــــري  الرـــــر:  حـــــدبر رشو 

 وموانً 

د. خالد بن عثام  بن 

 عيل السدا
11 11- 82 

100  
ــة مراصــد الرشــ ــالرر:  عالق يًة ب

 الكري  وأمهيتها يف حدبره

د. يو/  أبد حممد 

 الددوي
19 259-318 

101  

رآن
 الق

ليم
تع

 

ا/ـــتمدام النمذتـــة الرياضـــية يف 

التمطــيط الزمنــر للم فواـــات 

ــــــدارس  ــــــة لطــــــالٌ ا  الرر:ني

 واحللرات النموذتية

د. حممود عدد اجلليل 

 عدد ا وىل روز 
16 303-388 

102  

رــر:  إ/ــهامات  لرــات حتفــيآ ال

يف حتريـــ أمــن ا جتمــع: درا/ــة 

ميدانيـــة مـــن وتهـــة نظـــر أوليـــا  

ــاي   ــورة   لن ــة ا ن ــور با دين األم

 حممد ا اذوي )عرض ر/الة (

 

 

 الت رير

 

 

4 399-401 

103  

الكـــري  يف إعـــداد مًلـــ  الرـــر:  

ا ملكـة  مًهد اإلمـام الشـاتدر يف

ًربية السًودية ومًهد الررا ات ال

: درا/ـة  مجهورية مرص الًربيـة يف

 مرارنة

د. صال  بن حير 

الزهراين  و   د. /ًيد 

 بن غريب الدقمريي

12 277-334 

104  

إقــــرا  الرــــر:  الكــــري  منهجــــ  

ورشوتــــ  وأ/ــــاليد  و:دابــــ    

لــــدخيل بــــن عدــــد اهلل الــــدخيل 

 )عرض ر/الة تامًية(

 الت رير

 

3 

 

421-424 

105  

حًلي  الرـر:  يف ا ؤ/سـات الرر:نيـة 

الكتاحيـب "ي وأثره الًلمـر والرتبـو

ا  "الرر:نية يف ا ارٌ أنموذتد

أ.د. عيسى بن نارص 

 الدريدر
13 277-334 

 424-413 4 الت رير حررير عن مًهد اإلمام الشاتدر  106
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107  

دلة
ت وأ

شافا
ك

 

ــن  ــام أورده اب إعــالم أهــل الد ــائر ب

اجلزرّي من الكنـوز والـذخائر)دليل 

مفهرس لكتب علوم الرر:  الـواردة 

 يف غاية النهاية(

.د. عمر يو/  أ

 بدا عددالانّر 
5 297- 444 

108  

دليل التَّفا/ري ا طدوعـة  تـى عـام 

ــــــب بالتَّسلســـــــل ه 1431 )مرحَّ

منر للررو  اهلجريَّة(  الزَّ

د. يارس بن إ/امعيل 

 رايض
11 305- 378 

109  
دليــل كتــب علــوم الرــر:  ا ســندة 

 ه1427ا طدوعة  تى عام 
 380 - 301 2 فؤاد بن عدده أبو الايب

110  

فهرس مراالت جملة مًهـد اإلمـام 

ــــة  الشــــاتدر للدرا/ــــات الرر:ني

 (10ع-1)ع

 370 -359 10 الت رير

111  

 رـــــاالت والد ـــــوث اكشـــــاف 

ـــة يف ا جـــالت الســـًودية  الرر:ني

مــة خــالل ا ــدة مــن   1389ا  كَّ

 هـ1425إىل 

د. خالد بن يو/  

 الواصل
1 385-465 

112  
ــرا  الًشــ رة غــري ـمًجــ  رواة الر

            ا شهورين   

د. أمل بن حممد أبد 

 الشنريطر
18 311-374 
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 كشَّاف الُكتَّاب
 أرقام بحوثه الباحث

 أرقام بحوثه الباحث في الفهرس
 في الفهرس

هراين  24 /امل بن غرم اهلل الزهراين 17  إبراهي  بن عدد اهلل الزَّ

 30 لشكور/امر بن حممد /ًيد عدد ا 81 أبد بن عدد اهلل الزهراين

 53 /ًيد بن  تيب ا طريف 97 أبد بن عمر بازمول

 36 /ًيد بن عيل بن عددا  الاامدي 70 أبد بن حممد الربيدي

 103 /ًيد بن غريب الدقمريي 47 أبد بن حممد الرريش

 94 صال  بن إبراهي  ال نيع 10، 4 أبد خالد شكري

 103 صال  بن حير الزهراين 56 أبد بن قا/  الزمر

 68 صال  بن حييى صواٌ 112 أمل بن حممد الشنريطر

 63، 62 اافر بن غرما  الًمري 6 إياد /امل السامرائر

 25 عدد احلميد بن /امل ال اعدي 21 با/  بن بدي السيد

 41 عدد احلميد بن عدد اهلل  اإلدرييس 8 بشري بن  سن احلمريي

 الت رير

29 ،79 ،80 ،

92 ،95 ،102 ،

104 ،106 ،

110 

 58،61، 57 عدد الربن بن رتا  اهلل السلمر

 44 عدد الربن بن حممود خمتار الشنريطر

 78 عدد الربن بن مًاضة الشهري

 12 عدد الر ي  بن عدد السالم ندوليس

 ،23، 18 عدد الر ي  بن عدد اهلل الشنريطر 27، 20 حرر الدين بن م طفى التميمر

26، 28 

 55 عدد الرزاق  سل أبد اليو/  27، 20 ر ي  التميمر اح  بن عدد ال

 34 عدد الًزيز بن بيد اجلهنر 74 الرشي   اح  بن عارف الًوين

 82 عدد الًزيز بن عدد الربن الوامر 11  سن بن عدد اجلليل الًدادلة

 66 عدد الًزيز بن حممد الًويد 93  سن بن غرم الًمري

 90 الفتاح حممد أبد خرضعدد  69  سن بن حممد األ/مري

 32 عدد اهلل بن بَّاد الرريش 43   ة بنا زيد الرشود

 35 عدد اهلل بن عويرل السلمر 99 خالد بن عثام  السدا

 46 عدد اهلل بن حممد السليامين 111، 72 خالد بن يو/  الواصل

 38 عدد اهلل بن حممد ا سميل 88 ذو الكفل بن احلاو حممد يو/ 

 37 عدد الوا د بن ا  طفى ال مدي 65 رشيد احلمداوي
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 77 ع ام بن عدد ا  سن احلميدا  6 زيد  اح  السامرائر

 83 حممد حممود السواعدة 67، 52، 51 عيل بن تريد الًنـزي

 87 حممد ولد /يدي عدد الرادر 42 عامر بن أمل الددو

 22 الشيخ تار اهللحممد حييى بن  107، 33 عمر يو/  عدد الانّر بدا 

 40 حممود أبد األترش 91 عودة عدد عودة عدد اهلل

  101 ،15 حممود عدد اجلليل روز  60 عويض بن بود الًطوي

 86 مروا  بن أبد احلمدا  64 عيسى بن صالح الرتدر

 73 ،71 ،2 مساعد بن /ليام  الطيار 105 عيسى بن نارص الدريدر

 غان  قدوري احلمد
5 ،7 ،14، 

16 ،17 
 م طفى فؤاد أبد حممد

39 ،49 ،

50 

 98 منرية بنا حممد با بدا  109 فؤاد بن عدده أبو الايب

 13، 3 نارص بن /ًود الرثامر 85 فايز بن  ديب الرتمجر

 96 نارص بن حممد ا نيع 48 في ل بن مجيل الازاوي

 75 ناي  بن /ًيد الزهراين 44 ماتد بن عمر الررينّ 

 89 هدى بنا دليجا   الدليجا  9 بو زيدحممد رشعر أ

 108 يارس بن إ/امعيل رايض 31 حممد عادل بن أبد شو 

 59 يارس بن حممد بابطل 84 حمّد بن عدد الًزيز ا سند

 76 حييى بن عدد اهلل الشهري الدكري 54 حممد  حممد عدد الًلي  الد/رر
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وحنوها ثانيا: فهرس النصوص احملققة  

 الصفحات العدد محققال النص المحققنوان ع الموضوع م

1  

رآن
 الق

زول
ن

 

حنــــــزيل الرـــــر:  وعـــــدد :ياحـــــ  

ــ  ــاس في ــة  واخــتالف الن أليب زرع

ــة  ــن زنجل ــن حممــد ب ــربن ب ــد ال عد

 (حتريـودرا/ة ) ا ررئ

أ. د . غان  قدوري 

 احلمد
2 231- 296 

2  

رآن
 الق

سم
ر

 

ا رنع يف مًرفة مر/ـوم م ـا   

اين: أهل األم ـار أليب عمـرو الـد

بشري بن  سن بـن  درا/ة وحتريـ 

ب ـب مرـدم لنيـل ،   عيل احلمريي

درتــة الــدكتوراه برســ  الرــر:    

 أكاديميـــة الدرا/ـــات اإل/ـــالمية

  ماليزيا - تامًة ماليو

 ) عرض ر/الة تامًية(

بشري بن  سن بن عيل 

 احلمريي
10 373- 377 

3  

ويد
لتج

ا
 

ـــر  ــــر ذك الر ـــيدة اخلرا/ـــانّية ف

اهتا: درا/ـة خمارو احلـروف وصـف

 وحتريـ

أ.د. عمر يو/  عدد 

 الانـّر بدا   
19 323-365 

4  

الشــــــار ة يف لويــــــد الفاحتــــــة 

درا/ــةد ه(: 656ررصي )تـلل ــ

 وحتريراد ورش اد 

د. حممد بن أبد بن 

  سل برهجر  
14 321- 370 

5  

داء
البت

ف وا
لوق

ا
 

ر/ــــائل يف الوقــــوف ا فروضــــة 

ـــر:   ـــر يف الر ـــا  الكف ـــا  ألف وبي

 درا/ة وحتريـ() الكري 

أ.د. عمر يو/  

 عددالانّر بدا 
9 291- 368 
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6  

ات
راء

الق
 

ـــل   ـــ  ب ـــوا  يف اخلُْل ـــة اإلخ حتف

 :الشاتدية والًنوا  البن اجلزري

 درا/ة وحتريـ 

 418 - 325 3 خالد  سن أبو اجلود

7  

ــــدق والرصــــا   ــــا  األص الربه

ـــ زرق  ـــة ل ـــع الان ــــ يف من ا  ر

  هـ(1313للًالمة أبد ا تويل )ت

 درا/ة وحتريـ 

د. عدد الريوم بن عدد 

 الافور السندي
13 337-426 

8  

ـــن  ـــة ع ـــراد الثالث ـــمًة يف انف الش

الســدًة لًــثام  بــن عمــر النــارشي 

 درا/ة وحتريـ  : ه(848)

إياد /امل السامرائر 

ويًروٌ أبد 

 السامرائر

4 323 - 400 

9  

َدة   فت  الكدري الـمتًال" ح  ُمْذه  برَشْ

ض كـــالم ذي اإلْشـــَكال  عـــن بًـــ

حممـد بــن قا/ــ  للًالَّمــة  "اجلـالل

:  هـ(1111)تبن إ/امعيل الدَرري

 درا/ة وحتريـ

د. عدد احلميد بن /امل 

 ال اعدي   
15 271-361 

10  

ـــرا ات  ـــاهرة يف الر الر ـــيدة الط

ممــام تــاهر بــن عــرٌ ل ر:ـالًشــ

درا/ة  :هـ( 886 ت:األصفهاين )

يو/ـــ  عـــواد بـــردي  وحتريــــ 

م لنيـل درتـة ب ـب  مرـدَّ  الدليمر

ــــوم  ــــة( يف عل يَّ
ــــتري )الًا   ا اتس

ــــة  ــــة الرتبية تامً ــــر:  بكلي الر

) عــرض ر/ــالة  حكريــا الًراق

 تامًية(

 374 -371 9 عواد بردي الدليمر
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11  

)مشكالت السدع(  لممام أيب زيد 

ــن  ــ  ب ــن أيب الرا/ ــربن ب ــد ال عد

درا/ــة هـــ(:   1082الرــايض )ت 

     وحتريـ

د . فهد بن مطيع 

ياُ َاذَّ   و 
12 337-426 

12  

ات
راء

 الق
جيه

تو
 

ــى  ــدي زاده ع ــة يو/ــ  أفن أتوب

ــوه  ـــ بوت ــيام يتًّل ــائل ف ــّدة مس ع

 )درا/ة وحتريـ( الرر: 

أ.د. عمر يو/  

 عددالانّر بدا 
6 301- 403 

13  

رآن
 الق

لغة
 

األلفـــات ومًرفــــة أصــــوهلا أليب 

 )درا/ة وحتريـ( عمرو الداين

أ. د. غان  قدوري 

 احلمد
1 

333-380 

 

 

14  

آنية
 قر

حث
االحِّداع يف مسألة  اال/ت اَمع، لي يـى  مبا

بـــن عمـــر الشـــهري بمنرـــاري زاده 

 (درا/ة وحتريـ ) هـ(1088)ت

 

د. أ/امة بن عدد      

 الوهاٌ احلياين
20 339-420 
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 كشاف املؤلفني

رقم مؤلَّفه في  تاريخ وفاته المؤلف
 الفهرس

 7 هـ1313  أبد ا تويل 

 1 ئل الرر  اخلام أوا   ابن زنجلة 

 11 هـ1082  أبو زيد عدد الربن بن أيب الرا/  بن الرايض 

 4 ه656 مجال الدين الرصرصي 

 10 هـ 886  تاهر بن عرٌ األصفهاين 

 3 هناية الرر  الرابع أبو عدد اهلل اخلرا/اين 

 8 ه848  عثام  بن عمر النارشي 

 13، 2 ه444 أبو عمرو الداين 

 6 833 ريحممد بن اجلز

 9 هـ1111 حممد بن قا/  الدَرري

 14 هـ1088 حييى بن عمر الشهري بمنراري زاده

 12 هـ1167 يو/  أفندي زاده

 
 كشاف احملققني

رقم تحقيقه  محققال
 في الفهرس

رقم تحقيقه  محققال
 في الفهرس

 12، 5، 3 عمر يو/  بدا    14  عدد الوهاٌ احلياينبن أ/امة 

 10  عواد بردي الدليمر  8 امرائرإياد /امل الس

 13، 1 غان  قدوري احلمد 2 بشري بن  سن احلمريي

ي  6 خالد  سن أبو اجلود و   11  فهد بن مطيع ا َُاذَّ

 4 حممد بن أبد برهجر   9 عدد احلميد بن /امل ال اعدي

 8 يًروٌ أبد السامرائر 7 عدد الافور السنديبن عدد الريوم 
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 ة بالباحثني واحملققني املشاركني يف اجمللةإحصاءات متعلق

 115 = )مع التكرار( عدد الباحثني واحملققني
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 ثالثا: فهرس تقارير امللتقيات القرآنية

 الصفحات العدد منظمال لتقىعنوان الم الموضوع م

1  

رآن
 الق

لوم
 ع

ا ــؤ ر الــدويل لتطــوير الدرا/ــات 

       الرر:نية

ــر:  ــر ي الر ــري   ك الك

وعلومــ  بجامًــة ا لــ  

مركـــز حفســـري و/ـــًود 

ـــــة  للدرا/ـــــات الرر:ني

 بالرياض

15 382-391 

2  
ـــر:   ـــة الر ـــة يف خدم ـــود األم ته

 الكري  وعلوم 

مؤ/ســــــة الد ــــــوث 

ــــة  والدرا/ــــات الًلمي

 بفاس با ارٌ "مددع"

11 397-404 

3  
ا ـــؤ ر الرـــر:ين الـــدويل الســـنوي 

 (1)مردس: األول
 390-381 11 تامًة ماليا بامليزيا

4  
ا ـــؤ ر الرـــر:ين الـــدويل الســـنوي 

 (2)مردس : 
 466-455 13 تامًة ماليا بامليزيا

5  
ا ـــؤ ر الرـــر:ين الـــدويل الســـنوي 

 (3)مردس : 
 367-353 17 تامًة ماليا بامليزيا

6  
ا ـــؤ ر الرـــر:ين الـــدويل الســـنوي 

 (5)مردس : 
 446-434 20 تامًة ماليا بامليزيا

7  

الثاين للرر:  الكـري   ا ؤ ر الدويل

)الو ر والًلـوم ـريفة والسنة الش

 يف الرر  الوا د والًرشين(

اجلامًـــــة اإل/ـــــالمية 

 الًا ية بامليزيا
19 397-412 
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8  

حف
صا

الم
 

ا ـــــؤ ر األول للمًهـــــد الًـــــايل 

ـــة  للرـــرا ات والدرا/ـــات الرر:ني

ـــــ ـــــة ا  ـــــ   الش  ري ـخلدم

ــ ـ)ا  ــ   الشــ يف  ري  ومكانت

 ة(احلوارة اإل/المي

ـــــــــوم  ـــــــــة الًل تامً

اإل/المية الًا ية: عام  

ا ملكـــــة األردنيـــــة  -

 اهلاشمية

13 439-445 

9  

ـــر:  الكـــري   ـــدوة: )تداعـــة الر ن

 ونرشه بل الواقع وا أمول(

 

جممع ا ل  فهد لطداعـة 

ري  ـا  ـــــ   الشـــــ

 با دينة ا نورة

19 369-380 

10  

ات
راء

الق
 

 ا ؤ ر الًا ر الثاين للررا ات الرر:نية

التلرر الرر:ين يف الًهد الندوي .. )

 أنام  ومآالت(

مركــز اإلمــام أيب عمــرو 

ـــــداين  –مـــــراك  -ال

 ا ارٌ

19 413-420 

11  
ا ــــؤ ر الًلمــــر لًـــــا ر األول  

 لتوتل رواية اإلمام الدوري

ــر:  الكــري   ــة الر تامً

وحأصــــــــيل الًلــــــــوم 

 بالسودا 

17 373-376 

12  
ا ؤ ر الدويل األول للمتم  ل 

 ا اتيف الرر
 432 -429 13 موريتانيا

13  

مؤ ر الررا ات الرر:نية يف الًرصـ 

 احلديب بل الواقع والطموح 
 428-423 20 )السليامنية الًراق(  

 ندوة الررا ات الرر:نية واإلعجاز

ـــوم  ـــة اآلداٌ والًل كلي

اإلنســــــانية بجامًــــــة 

 شًيب الدكايل با ارٌ

5 457-462 
14  
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381 

15  

قُ الـــــ
ّراء

ــــــ
 

دوة )اإلمام ابـن اجلـزري شـم  ن

 الررا (

مجًية ا  افظة عى الرر:  

 الكري  يف األرد 
14 373-374 

 ملترى كدار قرا  الًامل اإل/المر  16

ـــر:   ـــي  الر ـــر ي حًل ك

ــ   ــة ا ل ــ  بجامً وإقرائ

 /ًود بالرياض

17 368-372 

17  

رآن
 الق

لغة
 

ــدوة ــره يف  ن ــر:ين وأث ا  ــطل  الر

 حأصيل ا ًرفة وضدط الفه 

ـــوم ك ـــة اآلداٌ والًل لي

ــن  ــة اب ــانية، تامً اإلنس

 ا ارٌ -زهر

15 378-381 

18  

رآن
 الق

الغة
ب

 

)ا دخل  ندوة بالغة النص الرر:ين

الدالغر وأثـره يف الرـر:  الكـري : 

 (فهامد وحدبراد وا/تمداداد 

مركــز الدرا/ــات الرر:نيــة 

 بالرابطة ا  مديـة للًلـام 

 با ارٌ

14 382-385 

19  
سير

التف
 

ديــد يف  ركــة التفســري مــؤ ر التج

األصــــول ا نــــاهج  : ا ًــــارصة

 والثمرات

كلية الًلـوم االتتامعيـة 

والًلـــــوم اإل/ـــــالمية 

 اجلزائر -بجامًة أدرار

18 377-380 

20  

ـــــر:   التفســـــري ا وضـــــوعر للر

 الكري : واقع و:فاق

 

ــة الشــارقة  ــة تامً بدول

 اإلمارات
9 377-386 

 فه  الرر:  بل النص والواقع  21

ري عدـد الرـادر تامًة األمـ

ـــــالمية  ـــــوم اإل/  –للًل

 قسنطينة  اجلزائر
17 377-383 

 مؤ ر فه  الرر:  .. مناهج و:فاق  22
مجًيــــة ا  ــــافآ عــــى 

 الرر:  الكري  باألرد 
6 407-410 
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23  
مؤ ر مناهج حفسري الرـر:  ورشح 

 احلديب الرشي 

اجلامًـــــة اإل/ـــــالمية 

 بامليزيا
2 383-392 

24  

للدـا ثل يف ا ؤ ر الًـا ر الثالـب 

الرر:  الكري  وعلوم  )بنـا  علـ  

 أصول التفسري:    الواقع واآلفاق(

مؤ/ســــــة الد ــــــوث 

والدرا/ــــات الًا يــــة 

 )مددع()فاس ا ارٌ(

20 429-433 

25  

ص 
صائ

خ
رآن

الق
 

مـؤ ر الًـالو بــالرر:  بـل الــدين 

 والطب

مؤ/سة التنمية األرسيـة  

 بمدينة أبو ادر
3 443-449 

26  

إ
رآن

 الق
جاز

ع
 

ــــؤ  ــــددي يف م ــــاز الً ر ) اإلعج

 الرر:  الكري  (

اهليئــة ا اربيــة لمعجــاز 

ــــــر:   ــــــر يف الر الًلم

 والسنة

6 419-421 

27  
ا ــؤ ر الــدويل الثالــب لمعجــاز 

 الًددي يف الرر:  الكري 

مركـــز ب ـــوث الرـــر:  

 ابجامًة ماليا يف ماليزي
14 393-400 

 478-469 1 تامًة الزرقا  باألرد  مؤ ر إعجاز الرر:    28

29  
ا ــؤ ر الًــا ر الثــامن لمعجــاز 

 الًلمر يف الرر:  والسنة

ـــــــــــــــاف  وزارة األوق

بالكويــــا مــــع اهليئــــة 

الًا ية لمعجاز الًلمر 

 يف الرر:  والسنة

2 415-426 

30  
ــاز  ــارش لمعج ــا ر الً ــؤ ر الً ا 

 الًلمر يف الرر:  والسنة

مركــــــــز الد ـــــــــوث 

اإل/ــالمية يف ا/ــطندول 

ًا يـة برتكيا مـع اهليئـة ال

ــــر يف  لمعجــــاز الًلم

 الرر:  والسنة

11 391-396 

31  

 ا ؤ ر الدويل األول 

 ــــول اإلعجــــاز يف الرـــــرا ات 

 وا  طل ات الرر:نية

ـــة الرـــر:  الكـــري   كلي

ـــــا  ــــرا ات وعلومه للر

 تنطا -بجامًة األزهر

15 365-367 
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383 

32  

آنية
 قر

حث
مبا

 

ا ؤ ر الًا ر األول لتـدبر الرـر:  

 الكري 

الكري  وأثـره يف  يـاة حدبر الرر:  

 األمة

ــــدبر  ــــة لت ــــة الًا ي اهليئ

 الرر:  الكري  

بتًــــــاو  مــــــع: وزارة 

األوقـــــاف والشـــــؤو  

 اإل/المية ـ قطر

16 400-407 

33  
ــل  ــري  ب ــر:  الك ــدبر الر ــؤ ر ح م

 األصالة وا ًارصة  

األكاديميـــــة األوربيـــــة 

 للدرا/ات اإل/المية 

باالشـــرتا  مـــع مركـــز 

الـــــــرتاث الربيطـــــــاين 

 -مر: مانشســرتاإل/ــال

 بريطانيا 

18 381- 383 

34  

الثالـب للدرا/ـات  ا ـؤ ر الًـا ر

ـــدبر الرـــر:  الكـــري   ـــة وح الرر:ني

ــلمو   ــة وا س ــات الرر:ني )الدرا/

  يف الارٌ(

ـــة  ـــة األوروبي األكاديمي

ـــــة  للدرا/ـــــات الرر:ني

تامًــة   باالشــرتا  مــع

ــــــا  ــــــالفورد بريطاني /

ومركز الرتاث الربيطاين 

 -مانشســرت :اإل/ــالمر

 بريطانيا

20 447-453 

35  

 ملترى الرتبية بالرر:  الكري 

 )مناهج ولارٌ(

 

اجلمًيــــــــة الًلميــــــــة 

الســـــــًودية للرـــــــر:  

 (حديا ) الكري  وعلوم 

 أم تامًــة بالتًــاو  مــع

 ا كرمة بمكة الررى

19 381-386 

36  

مـــؤ ر )التًامـــل مـــع الن ـــوا 

الرشعية )الرـر:  واحلـديب( عنـد 

 ا ًارصين( 

 418 -415 6 دنية بًاّم اجلامًة األر
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37  
ــة  ــة ا ًلومــات خلدم حوايــ  حرني

 الرر:  الكري  وعلوم 

ـــة  ـــة با دين ـــة تيد تامً

 ا نورة
17 384-388 

 الررا ات ا ًارصة للرر:  الكري   38

ـــوم  ـــة اآلداٌ والًل كلي

اإلنســــــانية بجامًــــــة 

 شًيب الدكايل با ارٌ

11 405-410 

39  
ندوة الرر:  الكري  يف الدرا/ـات 

 ترشاقيةاال/

جممع ا ل  فهد لطداعـة 

ا  ـــــ   الرشـــــي  

 با دينة ا نورة

2 403- 414 

40  

ا ــؤ ر الًــا ر للرــر:  الكــري  يف 

 عرص الًو ة

 

ــــدين  ــــة أصــــول ال كلي

بجامًـــــــة الســـــــلطا  

الرشي  عيل اإل/المية 

 دار السالم -بروناي

16 408-419 

41  
مؤ ر )الرـر:  الكـري  ومرومـات 

 النهوة(

عــــى  مجًيــــة ا  ــــافآ

 الرر:  الكري  باألرد 
10 390-394 

42  

نــــدوة الرــر:  الكــري  والترنيــات 

 ا ًلومات( ا ًارصة )حرنية

 

جممع ا ل  فهد لطداعـة 

ا  ـــــ   الرشـــــي  

 با دينة ا نورة

8 377-386 

43  

لــــلرر:   ا ـــؤ ر الـــدويل الســـابع

 والنص وا جتمع والثرافة

 

مركـــــــز الدرا/ـــــــات 

ـــــــة  اإل/ـــــــالمية بكلي

/ـــــات الرشـــــقية الدرا

 واإلفريرية بجامًة لند 

13 435-439 

ــة  ــول خمطوتــات  النــدوة الدوليَّ

ــريه: فهر/ــةد  ــوم الرــر:  وحفس عل

ا ا ووصفد  وحًريفد

مركـــز ب ـــوث الرـــر:  

 بجامًة ماليا يف ماليزيا

 

14 386-392 
44  
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45  

ــة  ــة الرــر:  الكــري  يف نظري مركزي

 ا نهاو الندوي 

 /لعند األ/تاذ عدد السالم يا

 377-368 15 حركيا -ا/تاندول

46  

 

مؤ ر: النص الرشعر بل األصالة 

 وا ًارصة

اجلمًية األردنية للثرافة 

 ا جتمًية
14 375-381 

47  

رآن
 الق

ليم
تع

 

ــــاين لتطــــوير  ــــدويل الث ا ــــؤ ر ال

 الدرا/ات الرر:نية

)الديئــــة التًليميــــة للدرا/ــــات 

 الرر:نية .. الواقع و:فاق التطوير(

 

ــر:  ــر ي الر ــري   ك الك

ــة  ــة الرتبي ــ  بكلي وعلوم

ــ  /ــًود، ــة ا ل  بجامً

ومركـــــــــز حفســـــــــري 

ـــــة  للدرا/ـــــات الرر:ني

 بالرياض

19 387- 396 

48  

ا ؤ ر الًا ر األول لتًلي  الرر:  

ــي  الرــر:  الكــري :  الكــري  ) حًل

 حًاو  وحكامل (

اهليئــة الًا يــة لت فــيآ 

 الرر:  الكري  بجدة
10 381- 389 

49  
ن ـو تيـل  ) ألولا ؤ ر الرـر:ين ا

 (قر:ين

مجًيــــة ا  ــــافآ عــــى 

 الرر:  الكري  باألرد 
2 393 - 398 

50  
 التًلي  الرـر:ين لل ـاار:)ملترى 

 (واقع و:فاق
 390 -387 9 اجلزائر

51  
ملترى )ن و مرتًية عا ية لتًلي  

 الرر:  الكري (

اهليئــة الًا يــة لت فــيآ 

 الرر:  الكري  بجدة 
6 411- 414 

52  

حتفـــيآ  مًيـــاتجلثـــاين لترـــى الا 

)أ/ـاليب الرر:  الكـري  با ملكـة 

 وحرنيات حتريـ الريادة(

ـــر:   ـــيآ الر ـــة حتف مجًي

 الكري  بجدة
1 479-495 

53  

ا لترى الثالب للجمًيات اخلرييـة 

)اجلمًيات اخلريية لت فيآ الرر:  

 لت فيآ الرر:  وا جتمع(

ـــر:   ـــيآ الر ـــة حتف مجًي

 الكري  بالرياض
3 435-442 
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54  

ــى الرابــعا ل حتفــيآ  مًيــاتجل تر

مجًيـات حتفـيآ )الرر:  الكـري  : 

 (الرر:  ودورها يف حتريـ األمن

ـــر:   ـــيآ الر ـــة حتف مجًي

الكري  با نطرة الرشـقية 

با ملكــــــــة الًربيــــــــة 

 السًودية

7 
 

329- 337 

55  

 ــافآ )ا لترــى الًلمــر الثالــب 

الرــــر:  الكــــري  بــــل الواقــــع 

 (وا رلى

اهليئــة الًا يــة لت فــيآ 

 لرر:  الكري  بجدةا
2 399- 402 

56  

ـــر:  الكـــري   ـــا ر للر ـــؤ ر الً ا 

 ودوره يف بنا  احلوارة اإلنسانية

ــرور ) ــدة م ــى 14)بمنا/ ــاد ع ( قرن

 نزول (

 -تامًة إفريريا الًا يـة 

 اخلرتوم: السودا 
13 450-455 

57  

ا لترـــى الًلمـــر األول للمًاهـــد 

 الًلمية الرر:نية

)خمرتـــــات ا ًاهـــــد الًلميـــــة 

 الرر:نية: الواقع وا أمول(

مًهــد اإلمــام الشــاتدر 

 بجدة
13 446-450 

58  

 ا ؤ ر الثاين الًا ر للرر:  الكري  

ا ـــنهج الندـــوي يف حًلـــي  الرـــر:  

 الكري 

 الد رين -ا نامة

 
16 391-399 
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