ُم ْع َجمُ ُمؤَلَّفَاتِي

جمعه
د .غانم قدوري الحمد

1438هـ

2017م

1

بسم هللا الرحمن الرحيم

مقدمة
الحمد هللِ ر ِب العالمين  ،والصالة والسالم على سيدنا محمد  ،وعلى آله
وصحابته أجمعين  ،والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين  ،أ َّما بعد
فإني أخذت بمراجعة كتاباتي السابقة  ،بعد أن مضى ما يقارب أربعة عقود
على كتابة أول كتاب لي  ،وكنت قد ع ِملت منذ مدة قائمة بها  ،وكنت أراجعها
وأضيف إليها بين حين وآخر ما يستجد عندي  ،وأكثر وقتي اآلن أصرفه في مراجعة
القديم وتدقيقه  ،وليس ثمة جديد إال القليل.
وبعد أن فقدت مكتبتي  ،فقدت معها أصول مؤلفاتي ونسخها التي كنت أحتفظ

بها  ،بعد أن أخ ِرجنا من ديارنا ظلماً وعدواناً  ،منذ صيف 2014ه  ،فعملت على

جمع ما يتيسر لي منها  ،من نسخ ورقية مطبوعة  ،أو نسخ إلكترونية  ،ولمست
فائدة تدوين أسمائها في مكان واحد  ،وقد يكون ذلك مفيداً لغيري أيضاً  ،وكنت أنوي

نقل مقدمة كل عمل  ،وفهرس موضوعاته  ،ولكن ذلك قد يحتاج إلى وقت أطول

مما يتيسر لي اآلن  ،والى مجال أوسع  ،ومن ثم اكتفيت اآلن بذكر بيانات كل عمل
 ،من عنوان  ،ومكان الطبع وتاريخه  ،وعدد الصفحات.
وق َّسمت هذا المعجم أو الكتاب على ثالثة أقسام  ،األول  :الكتب المؤلفة ،

والثاني  :الكتب المحققة  ،والثالث  :البحوث المفردة  ،وكنت قد جمعت عدداً من
بحوثي في كتب مستقلة  ،وسوف أذكرها في قسم الكتب المؤلفة من غير تفصيل لِما
فيها من البحوث  ،ألني سوف أذكر بيانات كل بحث ومكان نشره في القسم الثالث
الخاص بالبحوث.
وكنت قد اشتغلت في السنين األخيرة في مراجعة كتاباتي القديمة  ،بإعادة

تحقيق المحَّق ِق  ،على نسخ خطية جديدة  ،وقراءة مؤلفاتي األخرى  ،وتحديث
مصادرها  ،وتصحيح ما وقع فيها من أخطاء  ،وقد قطعت شوطاً جيدًا في ذلك ،
2

والحمد هلل  ،ومن ثم فإن الطبعات األخيرة من مؤلفاتي هي التي ينبغي الرجوع إليها
 ،لمن رغب في اإلفادة منها.
وأرجو أن يتيسر لي عمل فهرس ألفبائي بعد االنتهاء من ذكر جميع أعمالي في
هذا المعجم  ،يسهل الوقوف على مكان كل عمل في هذا المعجم  ،وآمل أن أتمكن
من كتابة معجم مؤلفاتي المفصل في وقت الحق  ،إن شاء هللا تعالى.
أسأل هللا تعالى أن ينفع بهذا العمل  ،وأن يجعل ما كتبته من العلم النافع ،
الدي  ،وأسأل هللا
وأرجو ممن انتفع بشيء من كتبي أو كتاباتي أن يدعو لي ولو َّ
تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح األعمال  ،إنه سميع مجيب.
أربيل
الجمعة 2017/3/31م

3

القسم األول  :الكتب المؤلفة
() 1
العنوان

محاضرات في علوم القرآن

الناشر

دار الكتاب للطباعة

مكان الطبع وتاريخه

بغداد 1401هـ = 1981م
320

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1423هـ = 2003م.

عدد الصفحات
() 2
العنوان
الناشر

رسم المصحف  :دراسة لغوية تاريخية

اللجنة الوطنية لالحتفال بمطلع القرن الخامس عشر

مكان الطبع وتاريخه

بغداد 1402هـ = 1982م
822

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1430هـ = 2009م

عدد الصفحات
() 3
العنوان
الناشر

الدراسات الصوتية عند علماء التجويد

و ازرة األوقاف والشؤون الدينية

مكان الطبع وتاريخه

بغداد 1986م
527

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1428هـ = 2008م

عدد الصفحات
() 4

4

العنوان

علم التجويد  :دراسة صوتية ميسرة

الناشر

ساعدت جامعة بغداد على نشره

مكان الطبع وتاريخه

بغداد 1988م
183

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1426هـ = 2005م.

عدد الصفحات
()5
العنوان

أبحاث في علم التجويد

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1422هـ = 2002م

عدد الصفحات

( 202عدد البحوث )6

الطبعة الثانية
()6
العنوان

المدخل إلى علم أصوات العربية

الناشر

المجمع العلمي العراقي

مكان الطبع وتاريخه

بغداد 2002م
327

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1425هـ = 2004م

عدد الصفحات
()7
العنوان

علم الكتابة العربية

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1425هـ = 2004
282

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
() 8

5

العنوان

أبحاث في العربية الفصحى

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1426هـ = 2006م

عدد الصفحات

( 330عدد البحوث )8

الطبعة الثانية
()9
العنوان

أبحاث في علوم القرآن

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1426هـ = 2006

عدد الصفحات

( 353عدد البحوث )11

الطبعة الثانية
()10
العنوان

ظواهر لغوية في القراءات القرآنية

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1427هـ = 2006م
100

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()11
العنوان

األجوبة العلمية على أسئلة ملتقى أهل التفسير

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1428هـ = 2007م
6

عدد الصفحات

165

الطبعة الثانية
()12
العنوان

شرح المقدمة الجزرية

الناشر

معهد اإلمام الشاطبي

مكان الطبع وتاريخه

جدة 1429هـ = 2008م
710

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()13
العنوان

الميسر في علم التجويد

الناشر

معهد اإلمام الشاطبي

مكان الطبع وتاريخه

جدة 1430هـ = 2009م
182

الطبعة الثانية

معهد اإلمام الشاطبي 1437هـ = 2016م

عدد الصفحات
()14
العنوان

الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية

الناشر

معهد اإلمام الشاطبي

مكان الطبع وتاريخه

جدة 1430هـ = 2009م.
176

الطبعة الثانية

معهد اإلمام الشاطبي 1437هـ = 2016م

عدد الصفحات
()15
العنوان

ظواهر كتابية في مصاحف مخطوطة (باالشتراك)

الناشر

دار الغوثاني للدراسات القرآنية
7

مكان الطبع وتاريخه

دمشق 1431هـ = 2010م
119

الطبعة الثانية

دار الغوثاني 1437هـ = 2016م

عدد الصفحات
()16
العنوان

أبحاث جديدة في علم األصوات والتجويد

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1432هـ = 2011م

عدد الصفحات

( 347عدد البحوث )8

الطبعة الثانية
()17
العنوان
الناشر

المي َّسر في علم رسم المصحف وضبطه
معهد اإلمام الشاطبي

مكان الطبع وتاريخه

جدة 1433هـ = 2012م
365

الطبعة الثانية

معهد اإلمام الشاطبي 1437هـ = 2016م

عدد الصفحات
()18
العنوان

مسائل في الرسم والنطق

الناشر

دار الغوثاني للدراسات القرآنية

مكان الطبع وتاريخه

دمشق 1433هـ = 2012م
112

الطبعة الثانية

دار الغوثاني 1437هـ = 2016م

عدد الصفحات
()19
العنوان

يوميات الرحلة إلى مصر لدراسة الماجستير
8

الناشر

دار إحياء التراث العربي

مكان الطبع وتاريخه

بيروت 1434هـ = 2014م
270

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()20
العنوان

َّ
مذكرات أسير

الناشر

دار إحياء التراث العربي

مكان الطبع وتاريخه

بيروت 1434هـ = 2014م
204

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()21
العنوان

أهمية علم األصوات اللغوية في دارسة علم التجويد

الناشر

مركز تفسير

مكان الطبع وتاريخه

الرياض 1434هـ = 2014م
142

الطبعة الثانية

مركز تفسير 1436هـ = 2015م

عدد الصفحات
()22
العنوان

جهود مكي بن أبي طالب في رسم المصحف

الناشر

جمعية المحافظة على القرآن الكريم

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1437هـ = 2016م
124

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()23

9

العنوان

علم النقط والشكل  :التاريخ واألصول

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1437هـ = 2016م
215

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()24
العنوان

القراءات القرآنية  :مناهج وأعالم (مجموعة أبحاث)

الناشر

جمعية المحافظة على القرآن الكريم

مكان الطبع وتاريخه

عمان (تحت الطبع)

عدد الصفحات

( 250عدد البحوث )7

الطبعة الثانية
()25
العنوان

أبحاث في رسم المصحف وضبطه

الناشر

جمعية المحافظة على القرآن الكريم

مكان الطبع وتاريخه

عمان (تحت الطبع)

عدد الصفحات

( 356عدد البحوث )8

الطبعة الثانية
()26
العنوان

علم المصاحف (مجموعة أبحاث)

الناشر

جمعية المحافظة على القرآن الكريم

مكان الطبع وتاريخه

عمان (تحت الطبع)

عدد الصفحات

( 263عدد البحوث )5

الطبعة الثانية

10

القسم الثاني  :الكتب المحققة
() 1
العنوان

أوراق غير منشورة من كتاب المحكم

اسم المؤلف

أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444هـ)

الناشر

مجلة كلية اإلمام األعظم – العدد الرابع

مكان الطبع وتاريخه

جامعة بغداد 1398هـ = 1978م
84

الطبعة الثانية

دار الغوثاني  ،دمشق 1433هـ = 2012م

عدد الصفحات
() 2
العنوان

قصيدة أبي مزاحم الخاقاني في حسن أداء القرآن

اسم المؤلف

أبو مزاحم موسى بن عبيد هللا الخاقاني (ت 325هـ)

الناشر

مجلة كلية الشريعة – العدد السادس

مكان الطبع وتاريخه

جامعة بغداد 1400هـ = 1980م
32

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علم التجويد)

عدد الصفحات
() 3
العنوان

التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي

اسم المؤلف

أبو الحسن علي بن جعفر الرازي السعيدي (ت 410هـ)

الناشر

مجلة المجمع العلمي العراقي مج  36ع 2

مكان الطبع وتاريخه

بغداد 1405هـ = 1985م
47

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (رسالتان في تجويد القرآن)

عدد الصفحات
()4

11

العنوان

كتاب البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان 

اسم المؤلف

أبو معاذ محمد بن يوسف الجهني األندلسي (ت 442هـ)

الناشر

مجلة المورد مج  15ع 4

مكان الطبع وتاريخه

بغداد 1407هـ = 1986م
200

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1421هـ  ،دار الغوثاني 1438هـ

عدد الصفحات
()5
العنوان

التمهيد في علم التجويد

اسم المؤلف

أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت 833هـ)

الناشر

مؤسسة الرسالة

مكان الطبع وتاريخه

بيروت 1406هـ = 1986م
255

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
() 6
العنوان

الدر المرصوف في وصف مخارج الحروف

اسم المؤلف

أبو المعالي فخر الدين الموصلي (ت 621هـ)

الناشر

مجلة المورد  ،المجلد  ، 15العدد 2

مكان الطبع وتاريخه

بغداد 1406هـ = 1986م.
22

الطبعة الثانية

مجلة الحكمة ع  ، 25والثالثة ضمن  :ثالث رسائل في علم

عدد الصفحات

التجويد  ،دار عمار  ،عمان 1430هـ = 2009م.
() 7
العنوان

بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء
12

اسم المؤلف

أبو علي الحسن بن أحمد بن البناء البغدادي (ت 471هـ)

الناشر

مجلة معهد المخطوطات العربية  ،المجلد  ، 31الجزء األول

مكان الطبع وتاريخه

الكويت 1407هـ = 1987م.
68

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1421هـ = 2001م

عدد الصفحات
() 8
العنوان

التحديد في اإلتقان والتجويد

اسم المؤلف

أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني

الناشر

ساعدت جامعة بغداد على طبعه

مكان الطبع وتاريخه

مكتبة دار األنبار  ،بغداد 1408هـ = 1988م
224

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1421هـ = 2000م

عدد الصفحات

الطبعة الثالثة  :جمعية المحافظة على القرآن الكريم  ،عمان
1436هـ = 2015م
() 9
العنوان

الجامع لِما يحتاج إليه من رسم المصحف

اسم المؤلف

إبراهيم بن محمد بن وثيق األندلسي (ت 654هـ)

الناشر

ساعدت جامعة بغداد على طبعه

مكان الطبع وتاريخه

مكتبة دار األنبار  ،بغداد 1408هـ = 1988م
192

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1429هـ = 2009م.

عدد الصفحات
()10
العنوان

الجمع والتوجيه ِلما انفرد به يعقوب الحضرمي

اسم المؤلف

أبو الحسن شريح بن محمد الرعيني (ت  539هـ)
13

الناشر

مجلة المورد  ،المجلد  ، 17العدد 4

مكان الطبع وتاريخه

بغداد 1409هـ = 1988م.
97

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1420هـ = 2000م.

عدد الصفحات
()11
العنوان

أخالق حملة القرآن

اسم المؤلف

أبو بكر محمد بن الحسين اآلجري (ت  360هـ)

الناشر

ساعدت و ازرة األوقاف على طبعه

مكان الطبع وتاريخه

بغداد 1409هـ = 1989م
148

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1429هـ = 2008م

عدد الصفحات
()12
العنوان

كتاب الخط

اسم المؤلف

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 337هـ)

الناشر

مجلة المورد  ،المجلد التاسع عشر  ،العدد الثاني.

مكان الطبع وتاريخه

بغداد 1990م.
70

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1421هـ = 2000م

عدد الصفحات
()13
العنوان

فهرست تصانيف اإلمام أبي عمرو الداني األندلسي

اسم المؤلف

أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444هـ)

الناشر

مركز المخطوطات والتراث والوثائق

مكان الطبع وتاريخه

الكويت 1410هـ = 1990م
41

عدد الصفحات

14

الطبعة الثانية
()14
العنوان

اختالف القراء في الالم والنون

اسم المؤلف

أبو الحسن علي بن جعفر السعيدي (ت 410هـ)

الناشر

مجلة الحكمة  ،العدد الثامن

مكان الطبع وتاريخه

ليدز  -بريطانيا
20

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (رسالتان في تجويد القرآن)

عدد الصفحات
()15
العنوان

الموضح في التجويد

المؤلف

عبد الوهاب بن محمد القرطبي (ت 461هـ)

الناشر

معهد المخطوطات العربية

مكان الطبع وتاريخه

الكويت 1990م
251

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1421هـ = 2000م

عدد الصفحات
( ) 16
العنوان

البيان في عدي آي القرآن

اسم المؤلف

أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444هـ)

الناشر

مركز المخطوطات والتراث والوثائق

مكان الطبع وتاريخه

الكويت 1414هـ = 1994م
378

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
() 17

15

العنوان

التمهيد في معرفة التجويد

اسم المؤلف

أبو العالء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار (ت 569هـ)

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1420هـ = 2000م
319

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()18
العنوان

كتاب المجالس

اسم المؤلف

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الخطيب (ت 420هـ)

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1422هـ = 2002م
452

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()19
العنوان

كتاب األلفات ومعرفة أصولها

اسم المؤلف

أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت  444هـ)

الناشر

مجلة معهد األمام الشاطبي  ،العدد األول

مكان الطبع وتاريخه

جدة 1427هـ
49

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان

عدد الصفحات
()20
العنوان

تنزيل القرآن وعدد آياته واختالف الناس فيه

اسم المؤلف

أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة المقرئ

الناشر

مجلة معهد اإلمام الشاطبي  ،العدد الثاني
16

مكان الطبع وتاريخه

جدة 1427هـ
66

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان

عدد الصفحات
()21
العنوان

كتاب الفرق بين الضاد والظاء في كتاب هللا عز وجل

اسم المؤلف

أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444هـ)

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1428هـ = 2007م
111

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()22
العنوان

نزهة المشتغلين في أحكام النون الساكنة والتنوين

اسم المؤلف

أبو القاسم علي بن عثمان بن القاصح (ت 801هـ)

الناشر

مجلة البحوث والدراسات القرآنية  ،مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف الشريف  ،العدد الثالث

مكان الطبع وتاريخه

المدينة المنورة 1428هـ
39

الطبعة الثانية

ضمن (ثالث رسائل في التجويد) دار عمار  ،عمان

عدد الصفحات

1430هـ = 2009م
()23
العنوان

المختصر في مرسوم المصحف الكريم

اسم المؤلف

أبو طاهر إسماعيل بن ظافر العقيلي (623هـ)

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1429هـ = 2008م
17

عدد الصفحات

147

الطبعة الثانية
()24
العنوان

تحفة الطالبين في تجويد كتاب رب العالمين

اسم المؤلف

منصور بن عيسى السمانودي

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1429هـ = 2008م
124

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()25
العنوان

كتاب في تجويد القراءة ومخارج الحروف

المؤلف

إبراهيم بن محمد بن وثيق األندلسي (ت 654هـ)

الناشر

مجلة الحكمة  ،العدد 35

مكان الطبع وتاريخه

المدينة المنورة 1429هـ
37

الطبعة الثانية

ضمن (ثالث رسائل في علم التجويد)  ،دار عمار ،

عدد الصفحات

عمان 1430هـ = 2009م
()26
العنوان

كتاب الحجج لتوجيه القراءات

المؤلف

أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت478هـ)

الناشر

مجلة البحوث والدراسات القرآنية  ،مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف  ،العدد السادس.

مكان الطبع وتاريخه
عدد الصفحات

المدينة المنورة 1431هـ
142
18

الطبعة الثانية

دار عمار  ،عمان 1413هـ = 2012م.

()27
العنوان

البيان في خط مصحف عثمان

المؤلف

أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت833هـ)

الناشر

مجلة البحوث والدراسات القرآنية  ،مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف  ،العدد .11

مكان الطبع وتاريخه

المدينة المنورة 1433هـ
200

الطبعة الثانية

دار الغوثاني للدراسات القرآنية  ،دمشق – بيروت

عدد الصفحات

1438هـ = 2017م.
()28
العنوان

كتاب الهجاء في رسم المصحف

المؤلف

مجهول

الناشر

دار الغوثاني للدراسات القرآنية

مكان الطبع وتاريخه

دمشق 1433هـ = 2012
276

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()29
العنوان

خط المصاحف

المؤلف

محمود بن حمزة الكرماني (ت بعد 500هـ)

الناشر

جائزة سيد جنيد عالم الدولية للقرآن الكريم

مكان الطبع وتاريخه

البحرين 1433هـ = 2012م
184

الطبعة الثانية

دار الغوثاني للدراسات القرآنية  ،دمشق 1436هـ =

عدد الصفحات

19

2015م.
()30
العنوان

نثر المرجان في رسم نظم القرآن

المؤلف

محمد غوث النائطي اآلركاتي الهندي (ت 1238هـ)

الناشر

مؤسسة الضحى – مكتبة أمير

مكان الطبع وتاريخه

بيروت – كركوك 1435هـ = 2014م
264

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()31
العنوان

المقدمة في ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه

المؤلف

أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت833هـ)

الناشر

معهد اإلمام الشاطبي

مكان الطبع وتاريخه

جدة 1436هـ = 2015م
80

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()32
العنوان

النقط و َّ
كتاب َّ
الشكل

المؤلف

أبو بكر إبراهيم بن السري السراج

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

مكان الطبع وتاريخه

عمان 1437هـ = 2016م

عدد الصفحات

( 70ضمن كتاب :علم النقط والشكل  :التاريخ واألصول)

الطبعة الثانية
()33
العنوان

المحكم في علم نقط المصاحف
20

المؤلف

أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت444هـ)

الناشر

دار الغوثاني للدراسات القرآنية

مكان الطبع وتاريخه

دمشق – بيروت 1438هـ = 2017م
476

عدد الصفحات
الطبعة الثانية

21

القسم الثالث  :البحوث المفردة
() 1
عنوان البحث

المص ِوتات عند علماء العربية

المجلة

مجلة كلية الشريعة – جامعة بغداد

العدد

الخامس

مكان الصدور وتاريخه

بغداد 1399هـ = 1979م
60

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
() 2
عنوان البحث

علم التجويد  :نشأته ومعالمه األولى

المجلة

مجلة كلية الشريعة – جامعة بغداد

العدد

السادس

مكان الصدور وتاريخه

بغداد 1400هـ = 1980م
68

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علم التجويد)

عدد الصفحات
()3
عنوان البحث

ظاهرة اإلعراب في ضوء رسم المصحف

المجلة

مجلة كلية الشريعة – جامعة بغداد
7

مكان الصدور وتاريخه

بغداد 1401هـ = 1981م
55

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في العربية الفصحى)

العدد
عدد الصفحات
() 4

22

عنوان البحث

مؤلف التفسير المسمى المباني لنظم المعاني

المجلة

مجلة الرسالة اإلسالمية

العدد

165-164

مكان الصدور وتاريخه
عدد الصفحات

و ازرة األوقاف والشؤون الدينية  ،بغداد 11984م
15

الطبعة الثانية
() 5
عنوان البحث

التمهيد في علم التجويد  :بحث في المؤلِف

المجلة

مجلة الرسالة اإلسالمية

العدد

179-178

مكان الصدور وتاريخه

بغداد 1985

عدد الصفحات

()340-315

الطبعة الثانية
()6
عنوان البحث

موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة

المجلة

مجلة المورد

العدد

المجلد الخامس عشر  ،العدد الرابع

مكان الصدور وتاريخه

بغداد  1407هـ = 1986م
49

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علوم القرآن)

عدد الصفحات
() 7
عنوان البحث

أبو عبيد القاسم بن َّ
سالم وجهوده في القراءات

المجلة

مجلة كلية الشريعة – جامعة بغداد

العدد

التاسع
23

مكان الصدور وتاريخه

بغداد 1406هـ = 1986م
60

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (القراءات القرآنية  :مناهج وأعالم)

عدد الصفحات
() 8
عنوان البحث

مناهج العلماء في دارسة اإلعجاز

المجلة

وقائع المؤتمر األول لإلعجاز القرآني

العدد
مكان الصدور وتاريخه

1990م
25

الطبعة الثانية

مجلة الحكمة  ،العدد  ، 18المدينة المنورة 1420ه ـ

عدد الصفحات

وضمن كتاب (أبحاث في علوم القرآن)
() 9
عنوان البحث

اللحن الخفي في الدرس الصوتي العربي

المجلة

المجلة العلمية لجامعة تكريت

العدد

األول

مكان الصدور وتاريخه

جامعة تكريت 1994م
21

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علم التجويد)

عدد الصفحات
()10
عنوان البحث

قضية الضاد في العربية

المجلة

المجلة العلمية لجامعة تكريت

العدد

المجلد الثامن  ،العدد الثالث

مكان الصدور وتاريخه

جامعة تكريت 1994م
22

عدد الصفحات

24

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علم التجويد)

()11
عنوان البحث

تكُّون العربية الفصحى

العدد

الثامن واألربعون

المجلة

مجلة مجمع اللغة العربية األردني

مكان الصدور وتاريخه

عمان 1995م
65

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في العربية الفصحى)

عدد الصفحات
()12
عنوان البحث

النحو العربي قبل أبي األسود الدؤلي

المجلة

الحكمة
11

مكان الصدور وتاريخه

المدينة المنورة 1417هـ = 1997م
40

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في العربية الفصحى)

العدد
عدد الصفحات
()13
عنوان البحث

مالمح مدرسة اإلقراء في تكريت في العصور اإلسالمية

المجلة

موسوعة مدينة تكريت

العدد

المجلد الثالث

مكان الصدور وتاريخه

تكريت 1997م
15

الطبعة الثانية

-

عدد الصفحات
()14
عنوان البحث

كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان
25

المجلة

مجلة الحكمة

العدد

التاسع

مكان الصدور وتاريخه

المدينة المنورة 1417هـ = 1997م
17

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علوم القرآن)

عدد الصفحات
()15
عنوان البحث

حكمة التكرار في القرآن

المجلة

وقائع المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان النورسي

العدد

(نحو فهم عصري للقرآن الكريم  :رسائل النور أنموذجاً)

مكان الصدور وتاريخه

إستانبول 1998م
25

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علوم القرآن)

عدد الصفحات
()16
عنوان البحث

مناهج كتب تعليم قواعد التالوة

المجلة

مجلة كلية المعارف الجامعة

العدد

األول

مكان الصدور وتاريخه

األنبار 1418هـ = 1998م
35

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علم التجويد)

عدد الصفحات
()17
عنوان البحث

طباعة المصحف في العراق

المجلة

مجلة الخطيب

العدد

الرابع

مكان الصدور وتاريخه

بغداد 2000م
26

عدد الصفحات

27

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علوم القرآن)

()18
عنوان البحث

أصل القراءات القرآنية

المجلة

الحكمة
20

مكان الصدور وتاريخه

المدينة المنورة 1420هـ = 2000م
25

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علوم القرآن)

العدد
عدد الصفحات
()19
عنوان البحث

حركة هاء الكناية في القرآن الكريم

المجلة

المجلة العلمية لجامعة تكريت

العدد

المجلد  8العدد 4

مكان الصدور وتاريخه

تكريت 2001م
25

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (ظواهر لغوية في القراءات القرآنية)

عدد الصفحات
()20
عنوان البحث

التغيرات الصوتية في أبنية األفعال المزيدة بالتاء في
القرآن الكريم

المجلة

المجلة العلمية لجامعة تكريت

العدد

المجلد  8العدد5

مكان الصدور وتاريخه

تكريت 2001م
25

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (ظواهر لغوية في القراءات القرآنية)

عدد الصفحات

27

()21
عنوان البحث

علم القراءة بين الرواية والدراية

المجلة

المجلة العراقية للعلوم اإلسالمية

العدد

األول

مكان الصدور وتاريخه

بغداد 1423هـ = 2000م
25

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علوم القرآن)

عدد الصفحات
()22
عنوان البحث

إخفاء النون  :حقيقته الصوتية وطريقة أدائه لدى القراء
المعاصرين

المجلة

ضمن كتاب (أبحاث في علم التجويد)

العدد
مكان الصدور وتاريخه
عدد الصفحات

دار عمار  ،عمان 1422هـ = 2002م
26

الطبعة الثانية
()23
عنوان البحث

إخفاء الميم في النطق العربي

المجلة

ضمن كتاب (أبحاث في علم التجويد)

العدد
مكان الصدور وتاريخه
عدد الصفحات

دار عمار  ،عمان 1422هـ = 2002م
22

الطبعة الثانية
()24
عنوان البحث

مناهج التأليف النحوي  :عرض ومناقشة
28

المجلة

مجلة آفاق الثقافة والتراث
34

مكان الصدور وتاريخه

مركز جمعة الماجد – دبي 1424هـ = 2003م
27

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في العربية الفصحى)

العدد
عدد الصفحات
()25
عنوان البحث

تحزيب القرآن في المصادر والمصاحف

المجلة

مجلة األحمدية
15

مكان الصدور وتاريخه

دبي 1424هـ = 2003م
33

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علوم القرآن)

العدد
عدد الصفحات
()26
عنوان البحث

الهادي في المقاطع والمبادي للعطار  :تام أو ناقص

المجلة

مجلة المورد

العدد

المجلد  31العدد 4-3

مكان الصدور وتاريخه

بغداد 2004م
10

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()27
عنوان البحث

الفكر المنهجي في مؤلفات الشيخ عبد الكريم الدبان

المجلة

مجلة األحمدية
17

مكان الصدور وتاريخه

دبي 1425هـ = 2004م

العدد

29

عدد الصفحات

30

الطبعة الثانية
()28
عنوان البحث

الشيخ داود التكريتي  :حياته وآثاره العلمية

المجلة

وقائع الندوة العلمية الخاصة بالشيخ داود التكريتي

العدد
مكان الصدور وتاريخه
عدد الصفحات

كلية التربية – جامعة تكريت 2004م
31

الطبعة الثانية
()29
عنوان البحث

العربية في العصر الحديث

المجلة

ضمن كتاب (أبحاث في العربية الفصحى)

العدد
مكان الصدور وتاريخه
عدد الصفحات

دار عمار  ،عمان 1426هـ = 2005م
32

الطبعة الثانية
()30
عنوان البحث

علم الصرف بين المعيارية والوصفية

المجلة

ضمن كتاب (أبحاث في العربية الفصحى)

العدد
مكان الصدور وتاريخه
عدد الصفحات

دار عمار  ،عمان 1426هـ = 2005م
30

الطبعة الثانية
()31
30

عنوان البحث

اشتقاق الوصف في العربية

المجلة

ضمن كتاب (أبحاث في العربية الفصحى)

العدد
مكان الصدور وتاريخه
عدد الصفحات

دار عمار  ،عمان 1426هـ = 2005م
40

الطبعة الثانية
()32
عنوان البحث

اإلعجاز العددي في القرآن  :حقيقة أم توهم ؟

المجلة

الحكمة
28

مكان الصدور وتاريخه

المدينة المنورة 1425هـ = 2005م
35

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علوم القرآن)

العدد
عدد الصفحات
()33
عنوان البحث

المصحف الشريف في العصر الراشدي

المجلة

ضمن كتاب (المرجع في تاريخ األمة العربية)

العدد

المجلد الثاني

مكان الصدور وتاريخه

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 2005م

عدد الصفحات

()50

الطبعة الثانية
()34
عنوان البحث

حفص بن سليمان األسدي راوي قراءة عاصم بين الجرح
والتعديل

المجلة

مجلة الفرقان
31

العدد
مكان الصدور وتاريخه

جمعية المحافظة على القرآن الكريم  -عمان
17

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في علوم القرآن) 2006

عدد الصفحات
()35
عنوان البحث

االختيار في قراءة القرآن

المجلة

ضمن كتاب (أبحاث في علوم القرآن)

العدد
مكان الصدور وتاريخه
عدد الصفحات

دار عمار  ،عمان 1426هـ = 2006م
37

الطبعة الثانية
()36
عنوان البحث

تجديد التجويد في ضوء الدرس الصوتي الحديث

المجلة

وقائع مؤتمر التطورات الحديثة في دراسة القرآن الكريم

العدد
مكان الصدور وتاريخه

بيروت 2006م
70

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث جديدة في علم األصوات والتجويد)

عدد الصفحات
()37
عنوان البحث

تحقيق الهمزتين بين النحويين والمقرئين

المجلة

ضمن كتاب (ظواهر لغوية في القراءات القرآنية)

العدد
مكان الصدور وتاريخه
عدد الصفحات

دار عمار  ،عمان 1427هـ = 2006م
30
32

الطبعة الثانية
()38
عنوان البحث

فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوتي العربي

المجلة

مجلة معهد اإلمام الشاطبي
4

مكان الصدور وتاريخه

1428هـ = 2007م
50

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث جديدة في علم األصوات والتجويد)

العدد
عدد الصفحات
()39
عنوان البحث

تكرير الراء في مذاهب أهل األداء

المجلة

مجلة الدراسات القرآنية

العدد

األول

مكان الصدور وتاريخه

جامعة اإلمام محمد بن سعود  ،الرياض 1428هـ =

عدد الصفحات

2007م.
25

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث جديدة في علم األصوات والتجويد)

()40
عنوان البحث

أبو عبد الرحمن السلمي وجهوده في اإلقراء وتعليم القرآن

المجلة

وقائع المؤتمر العلمي األول لجمعية المحافظة على القرآن
25

مكان الصدور وتاريخه

عمان 1427هـ = 2007م

عدد الصفحات

ضمن كتاب (القراءات القرآنية  :مناهج وأعالم)

العدد

الطبعة الثانية
()41
33

عنوان البحث

الدروس التربوية في سورة األنفال

المجلة

وقائع (ملتقى التربية في القرآن الكريم)

العدد
مكان الصدور وتاريخه
عدد الصفحات

الرياض 1427هـ = 2007م
29

الطبعة الثانية
()42
عنوان البحث

علم التجويد قبل كتاب الرعاية وكتاب التحديد

المجلة

مجلة معهد اإلمام الشاطبي
5

مكان الصدور وتاريخه

جدة 1429هـ = 2008م
47

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث جديدة في علم األصوات والتجويد)

العدد
عدد الصفحات
()43
عنوان البحث

وجهة نظر جديد في مخارج األصوات الستة

المجلة

مجلة مجمع اللغة العربية األردني
77

مكان الصدور وتاريخه

عمان 1430هـ = 2009م
45

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث جديدة في علم األصوات والتجويد)

العدد
عدد الصفحات
()44
عنوان البحث

رسم المصحف خصائصه وتوجيهه في تفسير التحرير
والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور

المجلة

ضمن وقائع ندوة (الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور)
34

العدد
مكان الصدور وتاريخه
عدد الصفحات

معهد العالمي للفكر اإلسالمي  ،عمان 2009م
40

الطبعة الثانية
()45
عنوان البحث

استخدام صورة آلة النطق ومخارج الحروف في تعليم
قواعد التالوة  :تأصيل وتحليل

المجلة

ضمن وقائع (ندوة القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة)

العدد
مكان الصدور وتاريخه

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  ،المدينة

عدد الصفحات

المنورة 1430هـ = 2009م
62

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث جديدة في علم األصوات والتجويد)

()46
عنوان البحث

مخارج حروف العربية  :عددها وترتيبها  ،بين الدرس
القديم والدرس الحديث

المجلة

مجلة الحكمة
38

مكان الصدور وتاريخه

المدينة المنورة 1430هـ = 2010م
42

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث جديدة في علم األصوات والتجويد)

العدد
عدد الصفحات
()47
عنوان البحث

الحياة الطيبة في القرآن الكريم

المجلة

ضمن وقائع مؤتمر (القرآن الكريم ومقومات النهضة)
35

العدد
مكان الصدور وتاريخه
عدد الصفحات

جمعية المحافظة على القرآن الكريم  ،عمان 2010م
20

الطبعة الثانية
()48
عنوان البحث

التالوة القرآنية الموحدة في معاهد التعليم ضرورة علمية
وتعليمية

المجلة

ضمن وقائع (الملتقى العلمي األول للمعاهد القرآنية)

العدد
مكان الصدور وتاريخه

معهد اإلمام الشاطبي  ،جدة 2011م
30

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (القراءات القرآنية  :مناهج وأعالم)

عدد الصفحات
()49
عنوان البحث

اإلشمام في العربية  :حقيقته وأنواعه

المجلة

مجلة معهد اإلمام الشاطبي

العدد

التاسع

مكان الصدور وتاريخه

جدة 1431هـ = 2011م
38

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث جديدة في عام األصوات والتجويد)

عدد الصفحات
()50
عنوان البحث

النقط والشكل دراسة موازنة بين المصادر والمصاحف

المجلة

وقائع مؤتمر (المصحف الشريف ومكانته في الحضارة
اإلسالمية)

العدد
36

مكان الصدور وتاريخه

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  ،عمان 2011م
45

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (علم النقط والشكل  :التاريخ واألصول)

عدد الصفحات
()51
عنوان البحث

موازنة بين الضبط في الرسم المصحفي والرسم اإلمالئي

المجلة

مجلة البحوث والدراسات القرآنية

العدد

السابع

مكان الصدور وتاريخه

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  ،المدينة

عدد الصفحات

المنورة 1431هـ = 2011م
48

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في رسم المصحف وضبطه)

()52
عنوان البحث

جهود األمة في رسم القرآن الكريم

المجلة

ضمن وقائع المؤتمر العالمي األول للقرآن الكريم
50

مكان الصدور وتاريخه

فاس 2011م

العدد
عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()53
عنوان البحث

المصاحف المخطوطة  :تعريف بها وبيان قيمتها التاريخية
والعلمية والفنية

المجلة

مجلة معهد اإلمام الشاطبي

العدد

الثاني عشر

مكان الصدور وتاريخه

جدة 1432هـ = 2011م
37

عدد الصفحات

65

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (علم المصاحف  :مجموعة أبحث)

()54
عنوان البحث

رسم فواتح السور ورؤوس اآلي واألجزاء في المصحف

المجلة

مجلة البحوث والدراسات القرآنية

العدد

العاشر

مكان الصدور وتاريخه

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  ،المدينة

عدد الصفحات

المنورة 1432هـ = 2011م
42

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (علم المصاحف  :مجموعة أبحاث)

()55
عنوان البحث

إسماعيل القاضي البغدادي وكتابه في القراءات القرآنية

المجلة

مجلة البحوث والدراسات اإلسالمية

العدد

ملحق العدد الثالث والعشرين

مكان الصدور وتاريخه

ديوان الوقف السني  ،بغداد 1432هـ = 2011م
22

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (القراءات القرآنية  :مناهج وأعالم)

عدد الصفحات
()56
عنوان البحث

أبو حفص الخزاز وجهوده في رسم المصحف

المجلة

مجلة قطر الندى

العدد

الثامن

مكان الصدور وتاريخه

1432هـ = 2012م
25

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في رسم المصحف وضبطه)

عدد الصفحات

38

()57
عنوان البحث

سيرة اإلمام ابن الجزري في الجانب العلمي  :مواقف
مشرقة من حياته العلمية

المجلة

ضمن وقائع ندوة (اإلمام ابن الجزري شمس القراء)

العدد
مكان الصدور وتاريخه

جمعية المحافظة على القرآن الكريم  ،عمان 1433هـ =

عدد الصفحات

2012م
45

الطبعة الثانية
()58
عنوان البحث

علم الدين السخاوي وموقفه من اإلعجاز العلمي

المجلة

المجلة العالمية لبحوث القرآن

العدد

الثاني

مكان الصدور وتاريخه

جامعة ماليا 2012م
24

عدد الصفحات
()59
عنوان البحث

كتاب (نثر المرجان في رسم نظم القرآن) لمحمد غوث
النائطي اآلركاتي  :تعريف به وبيان أهميته

المجلة

مجلة قطر الندى

العدد

الحادي عشر

مكان الصدور وتاريخه

2103م
25

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (ابحاث في رسم المصحف وضبطه)

عدد الصفحات
()60

39

عنوان البحث

مرجعة عدد من النظريات المتعلقة برسم المصحف في
ضوء علم الخطوط القديمة

المجلة

ضمن وقائع المؤتمر الدولي تطوير الدراسات القرآنية

العدد
مكان الصدور وتاريخه

جامعة الملك سعود  ،الرياض 1434هـ = 2013م

عدد الصفحات
الطبعة الثانية
()61
عنوان البحث

المنهج النبوي في تعليم الوفود إلى المدينة القرآن

المجلة

ضمن وقائع المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم

العدد
مكان الصدور وتاريخه

الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن  ،المنامة 2013م
27

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (القراءات القرآنية  :مناهج وأعالم)

عدد الصفحات
()62
عنوان البحث

مصحف المخلصي المخطوط سنة 353هـ  :دراسة
وصفية تحليلية

المجلة

مجلة معهد اإلمام الشاطبي

العدد

السادس عشر

مكان الصدور وتاريخه

جدة 1434هـ = 2013م
65

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (علم المصاحف  :مجموعة أبحاث)

عدد الصفحات
()63
عنوان البحث

جهود مكي في رسم المصحف
40

المجلة

ضمن وقائع الملتقى الدولي الخامس للقرآن الكريم

العدد
مكان الصدور وتاريخه

مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس للقراءات  ،قسنطينة

عدد الصفحات

1435هـ = 2014م
25

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (جهود مكي في رسم المصحف مع تحقيق
الرسالة المنسوبة إليه في الرسم) عمان 2016م

()64
عنوان البحث

مذاهب العلماء في تقدير المحذوف وتحديد الزائد وأثرها
في ضبط المصحف

المجلة

ضمن وقائع ندوة طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع
والمأمول

العدد
مكان الصدور وتاريخه

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  ،المدينة

عدد الصفحات

المنورة 1436هـ = 2015م
58

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في رسم المصحف وضبطه)

()65
عنوان البحث

كتاب القراءات ألبي حاتم السجستاني  :تعريف به وبيان
لمنهجه  ،وتحقيق بعض نصوصه

المجلة
العدد

مجلة آداب الفراهيدي
الحادي والعشرون

مكان الصدور وتاريخه

كلية اآلداب – جامعة تكريت 2015م
42

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (القراءات القرآنية  :مناهج وأعالم)

عدد الصفحات

41

()66
عنوان البحث

رسم المصحف بين التعليل اللغوي والتوجيه الداللي

المجلة

مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

العدد

األول

مكان الصدور وتاريخه

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز  ،الرياض 1437هـ =

عدد الصفحات

2016م
61

الطبعة الثانية

ضمن كتاب أبحاث في رسم المصحف وضبطه

()67
عنوان البحث

المصاحف المخطوطة  :جوانب العناية بها  ،والموقف من
دراستها

المجلة

ضمن وقائع الدورة التدريبية الخاصة بتحقيق مخطوطات
علوم القرآن الكريم

العدد
مكان الصدور وتاريخه

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي  ،لندن 1437هـ =

عدد الصفحات

2016م
50

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (علم المصاحف  :مجموعة أبحاث)

()68
عنوان البحث
المجلة

المخطوطات المجهولة المؤلفين  :أهميتها وكيفية التعامل
معها ( مخطوطات التجويد أنموذج ًا)

ضمن وقائع الدورة التدريبية الخاصة بتحقيق مخطوطات

علوم القرآن الكريم
العدد
42

مكان الصدور وتاريخه

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي  ،لندن 1437هـ =

عدد الصفحات

2016م
30

الطبعة الثانية
()69
عنوان البحث

كتب الرواية المشرقية في علم رسم المصحف  :تعريف
بها وبيان أهميتها

المجلة

ضمن وقائع الدورة التدريبية الخاصة بتحقيق مخطوطات
علوم القرآن الكريم

العدد
مكان الصدور وتاريخه

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي  ،لندن 1437هـ =

عدد الصفحات

2016م
50

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (أبحاث في رسم المصحف وضبطه)

()70
عنوان البحث

كتاب القراءات للطبري  :موضوعه ومنهجه

المجلة
العدد
مكان الصدور وتاريخه

تحت الطبع (جمعية المحافظة على القرآن الكريم) عمان
21

الطبعة الثانية

ضمن كتاب (القراءات القرآنية  :مناهج وأعالم)

عدد الصفحات

43

44

