
  

  توصیف مساقات دكتوراه التفسیر وعلوم القرآن

 دراسات نحویة وبیانیة في القرآن والسنة : اسم المساق ASL 701: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3:الساعات المعتمدة اجباري-دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

یهدف هذا المساق إلى دراسة معاني النحو وإبراز الصلة بین الجانب النحوي والبالغي من خالل دراسة موضوعات خاصة كالقصر 
  .   والفصل والوصل والحذف والذكر والتعریف والتنكیر وتطبیقها على نماذج مختارة من القرآن والسنة

  :أهداف المساق

  :یهدف هذا المساق إلى 

  .إدراك العالقة بین علمي النحو والبالغة القدرة على -1

  .تنمیة الذائقة البالغیة عند الطالب  -2

  . إدراك أسرار إعجاز النص القرآني وتمیز النص النبوي  -3

 .توظیف األسالیب النحویة والبیانیة في القرآن والسنة في نقد النصوص األدبیة شعرًا ونثرًا -4

  ):المهارات الذهنیة والعملیةالفهم والمعرفة و: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .تحلیل النصوص تحلیال أدبیًا یكشف عن خصائصها -1

  .استنتاج طبیعة العالقة بین األسالیب النحویة واألسالیب البالغیة  -2

  .ص القرآني استخالص أثر األسالیب النحویة والبالغیة في تطویر فهم الن -3

 .الكشف عن أثر التعبیر القرآني والنبوي في تحقیق األغراض المقاصدیة  -4

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم-1
  .تحقیقه في عمود مقابلالتدریس وطرق التعلم التي تناسب 

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم : طرق تقییم التعلم-2

 .التي تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات قرآنیة وحدیثیة باللغة اإلنجلیزیة: اسم المساق ASL 702: رمز المساق ورقمه

 اإلنجلیزیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: للمساقالمتطلب السابق 



 3: الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

یهدف هذا المساق إلى التعریف بأبرز الدراسات المعاصرة المصنفة باللغة االنجلیزیة في العلوم المتصلة بالقرآن الكریم والسنة 
إضافة إلى تنمیة القدرات الذاتیة في قراءة . بهدف تنمیة مهارات االتصال والتواصل باللغات األخرى. النبویة دراسة خاصة ومعّمقة

  وتحلیل النصوص المتعلقة بالقرآن الكریم والسنة النبویة المكتوبة باللغة االنجلیزیة؛ بغرض التعریف باالسالم والدعوة إلیه

  

  :أهداف المساق

  .المصنفة باللغة االنجلیزیة في العلوم المتصلة بالقرآن الكریم والسنة النبویة التعریف بأبرز الدراسات المعاصرة  .1
 .تنمیة مهارات االتصال والتواصل مع اآلخر  .2
 .بیان سماحة اإلسالم في عقیدته وتشریعاته  .3
 .تعزیز القدرات الذاتیة المتصلة بالقدرة على القراءة والتحلیل والنقد  .4
 .ة في حقل التخصص بغیر اللغة العربیة إكساب الطالب خبرات عملیة وعلمی .5

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .شرح نصوص متعلقة بعلوم القرآن والسنة باللغة االنجلیزیة  .1
 .ضوء المعارف اإلسالمیة تحلیل الدراسات المعاصرة باللغة االنجلیزیة في  .2
 .اإللمام بالجهود المبذولة في التصنیفات المعاصرة باللغة االنجلیزیة فیما یتصل بعلوم القرآن والسنة  .3
 .توظیف قنوات التواصل االجتماعي المختلفة في التعریف بسماحة اإلسالم  .4

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : والتعلماستراتیجیات التعلیم 
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .ود مقابلتناسب تقییمها في عم
  

 دراسات عقدیة في القرآن الكریم والسنة النبویة:اسم المساق ASL 703: رمز المساق ورقمه

 العربیة:لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 :الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه:مستوى المساق

  :وصف المساق



اإلسالمیة في اإللهیات والنبوات والسمعیات من خالل القرآن الكریم والسنة یهدف هذا المساق إلى دراسة مسائل العقائد 
النبویة، وإبراز خصائص الوسیطة والتسامح في مباحثها، ومعرفة أسالیب الرد على الشبهات الموجهة إلى الموضوعات 

  المذكورة

 

  :أهداف المساق

  القرآن والسنةبیان أثر المعتقد على مناهج العلماء في التصنیف في علوم  -1
 .الكشف عن جوانب التسامح والوسطیة واالعتدال في مسائل العقیدة اإلسالمیة -2
 معرفة أهم المسائل العقدیة في في اإللهیات والنبوات والسمعیات الواردة في القرآن الكریم والسنة النبویة -3
 إظهار منهج القرآن الكریم والسنة النبویة في عرض القضایا العقدیة -4
 مناهج العلماء في توظیف األدلة من القرآن الكریم والسنة النبویة في إقرار العقائدإبراز  -5
 .القدرة على التفریق بین العقائد المقبولة والمردودة في ضوء العقل والنقل الصحیح -6
 رد الشبهات الموجهة إلى العقیدة اإلسالمیة -7

 

  ):والعملیةالفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة : (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  إدراك أثر المعتقد على آراء العلماء ومناهجهم في التصنیف -1
 .استخالص منهج القرآن والسنة في عرض القضایا العقدیة واإلقناع بها -2
 رةاالستفادة من منهج القرآن الكریم والسنة النبویة في العرض والجدل والمحاو -3
 .توظیف أدلة الكتاب والسنة في عرض المسائل العهقدیة وتقریرها -4
 استیعاب المسائل العقدیة وإنصاف المخالف -5
 دفع الشبهات الموجهة إلى اإلسالم وأعالمه -6

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

المستهدفة للمساق في عمود وطرق ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
  

 دراسات معاصرة في علوم القران الكریم :اسم المساق ASL710: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق



 3: الساعات المعتمدة إجباري -دكتوراه : مستوى المساق

  :وصف المساق

علوم القرآن إیجابًا وسلبًا في التألیف في  -بعد عصر النهضة  - یهدف هذا المساق إلى الوقوف على جهود المعاصرین  
وإضافاتهم على المتقدمین ونقدها، مع دراسة أبواب خاصة كالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمعّرب ومصدر القرآن 

 .وتاریخ القرآن ومصاحف الصحابة 

  :أهداف المساق

  :یهدف هذا المساق إلى 

  .التعریف بجهود المعاصرین واستدراكاتهم على المتقدمین -1

  .دراسات العلمانیین العرب حول علوم القرآن نقد  -2

  .توظیف أثر فهم األبواب الخاصة المطروقة في معالجة القضایا الفكریة المعاصرة  -3

  .تطویر مناهج تناول مسائل علوم القرآن  -4

 .االستفادة من المناهج المعاصرة في دراسة أبواب علوم القرآن  -5

  ):والمهارات الذهنیة والعملیةالفهم والمعرفة : (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .التمییز بین اإلضافات العلمیة عند المعاصرین من حیث القبول والرد -1

  .االطالع على أهم الدراسات العلمانیة المعاصرة ونقدها  -2

  .ة علوم القراناالفادة من جهود المعاصرین في تطویر مناهج دراس -3

 .إستنتاج أسباب الحاجة إلى تطویر دراسة مسائل علوم القرآن في المنهج والمحتوى  -4

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التي تناسب تحقیقه في عمود مقابلالتدریس وطرق التعلم 

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات متقدمة في مناهج المفسرین ومدارسهم: اسم المساق ASL 711: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة إجباري -دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق



یهدف هذا المساق إلى التعرف على علم مناهج المفسرین من حیث النشأة والتطور وأهم المصنفات وموضوعات هذا العلم مع 
مناهج واتجاهات المفسرین مثل التفسیر بالمأثور وشروط المفسر وأسباب وقوع االختالف دراسة قضایا خاصة ومعمقة في 

والدخیل والقیمة العلمیة للتفسیر والممیزات المنهجیة ، إضافة إلى الرد على الشبهات المثارة حول مدرستي التفسیر بالنقل 
 .والعقل وإدراك أثر بیئة المفسر على آرائه وترجیحاته 

  :المساقأهداف 

  :یهدف هذا المساق إلى 

  .التعرف على أسباب تنوع مناهج واتجاهات المفسرین-1

  .الكشف عن أثر اختالف مناهج المفسرین واتجاهاتهم على المعاني التفسیریة  -2

  .استخالص اآللیة المتبعة في تفسیر القرآن لإلفادة في تجدید المنهجیة التفسیریة  -3

  .المعتمدة من خالل النظر في مناهج المفسرین واتجاهاتهم استخالص أصول التفسیر  -4

  .بیان الممیزات العامة لمدرستي النقل والعقل  -5

 .  رد الشبهات المثارة حول مناهج المفسرین من المستشرقین والعلمانیین  -6

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا علىیفترض بالطالب بعد 

  .التعریف بعلم مناهج المفسرین واتجاهاتهم -1

  .استنتاج أثر اختالف المنهج واالتجاه على فهم القرآن الكریم  -2

  .تمكین الطالب من تقویم مناهج المفسرین واتجاهاتهم قبوال ورّدًا  -3

 . ة وشروط المفسر واالضافة العلمیة وأثره في المجتمع استخالص مقدار التزام المفسر بالمنهجیة العلمی -4

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : تقییم التعلمطرق 

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات متقدمة في التفسیر التحلیلي : اسم المساق ASL 712: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة اجباري-دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق



یهدف هذا المساق إلى الوقوف على قواعد تحلیل الّنص القرآني عند المفسرین قدیمًا وحدیثًا بهدف النقد والمقارنة مع مناهج 
 .الكریم وآیاتهوتطبیق ذلك على نماذج مختارة من سور القرآن . تحلیل الخطاب المعاصرة 

  :أهداف المساق

  .تقویم قواعد تحلیل الّنص القرآني عند العلماء والمفسرین قدیما وحدیثا -1

  .المقارنة بین مناهج المفسرین في تحلیل النصوص  القرآنیة  -2

  .نقد المناهج المنحرفة في تحلیل النصوص -3

  .التفسیر والتدبر الوقوف على أسرار الخطاب اإللهي من خالل تطبیق قواعد  -4

 .بیان أثر القواعد التفسیریة على فهم النص القرآني  -5

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .تقویم قواعد تدّبر الّنص القرآني عند المفّسرین  -1

  .االتفاق واالفتراق بین مناهج المفسرین في تحلیل النصوص  القرآنیة إدراك مواطن  -2

  .استنتاج أسباب الخطأ واالنحراف والشذوذ في التفسیر التحلیلي قدیما وحدیثا -3

  .فهم معنى الّنص القرآني وتدّبره  -4

 .تطویر مناهج تحلیل النص القرآني   -5

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
 ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي: طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات متقدمة في إعجاز القرآن الكریم: اسم المساق ASL 713: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة إجباري -دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

موضوعات خاصة في اإلعجاز القرآني والمتمثلة بأصول نظریة النظم وضوابط وجوه اإلعجاز یهدف هذا المساق إلى دراسة 
المختلفة، وقضیة الصُّرفة، وبیان أثر المعتقد على القائلین بإعجاز القرآن وأثر المعارف الحدیثة في تأكید سبق القرآن الكریم، 

  .ورّد الشبهات المثارة حول اإلعجاز القرآني 



 

  :المساقأهداف 

تبیان مناهج العلماء في دراسة أصول نظریة النظم من خالل كتابي دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة لعبد القاهر الجرجاني -1
  .وكتاب ثالث رسائل في اإلعجاز

  .الوقوف على أسباب القول بالصرفة ومناهج العلماء في رّدها  -2

  .قیة القرآن الكریم في إشاراته العلمیة إبراز أثر المعارف الحدیثة في التأكید على أسب -3

 .التعرف على الشبهات الموجهة نحو إعجاز القرآن الكریم قدیما وحدیثًا  -4

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .وأسالیبهم في دراسة نظریة النظم استنتاج مناهج العلماء -1

  .تحلیل نصوص العلماء في دراسة اإلعجاز القرآني من خالل مؤلفاتهم  -2

  .بیان أسباب القول بالصرفة وطرق رّدها  -3

  .إدراك أثر المعارف الحدیثة في التأكید على أسبقیة القرآن في القضایا العلمیة والتاریخیة والتشریعیة  -4

 .المعتقد على تعدد آراء العلماء في تحدید وجه اإلعجاز استنتاج أثر  -5

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : تقییم التعلمطرق 

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات في الدفاع عن القرآن الكریم وعلومه:اسم المساق ASL 714: رمز المساق ورقمه

 العربیة: المساقلغة تدریس  ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة إجباري -دكتوراه : مستوى المساق

  :وصف المساق

یهدف هذا المساق إلى الوقوف على الطعونات الموجهة إلى القرآن الكریم من حیث نشأتها وأسبابها والقائلون بها والكشف 
  .قدیمًا وحدیثًا  عن أهدافهم ومصادرهم، ثم بیان جهود العلماء في التصدي لهذه الطعونات

 

  :أهداف المساق



  .التعرف على الطعونات والشبهات الموجهة إلى القرآن الكریم -1

  .بیان دوافع الطاعنین في القرآن الكریم على اختالف تیاراتهم ومذاهبهم  -2

  .وتحریفًا الكشف عن آراء التیارات والمذاهب الفكریة التي تشكل خطرًا على المفاهیم القرآنیة تشویهًا  -3

 .إبراز جهود العلماء قدیما وحدیثا في التصدي للطعونات والشبهات الموجهة إلى القرآن الكریم  -4

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .الموجهة إلى القرآن الكریمالتمكن من معرفة الطعونات والشبهات -1

  .استنتاج دوافع الطاعنین في القرآن الكریم على اختالف تیاراتهم ومذاهبهم  -2

  .إدراك خطورة آراء التیارات والمذاهب الفكریة على المفاهیم القرآنیة تشویها وتحریفا  -3

 .جهة إلى القرآن الكریم اإللمام بجهود العلماء قدیما وحدیثا في التصدي للطعونات والشبهات المو -4

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي  ترتب في جدول ویوضع: طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات في علم قواعد التفسیر والترجیح: اسم المساق ASL 715: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة إجباري -دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

یهدف هذا المساق إلى التعریف بعلم قواعد التفسیر والترجیح المتبعة عند المفسرین، من حیث النشأة والتطور والتصنیف 
 .واالستنباط، وعالقته مع علمي أصول الفقه واللغة، وإبراز أهم القواعد وتطبیقاتها في كتب التفسیر وعلوم القرآن 

  :أهداف المساق



  .التعرف على علم قواعد التفسیر والترجیح من حیث النشأة والتطور والتصنیف واالستنباط-1

  .توضیح العالقة بین علم قواعد التفسیر والترجیح وعلمي أصول الفقه واللغة  -2

  .بیان أثر هذه القواعد في فهم النص القرآني  -3

  .في دفع الشبهات ورّدها إبراز دور قواعد التفسیر والترجیح  -4

 .تطبیق قواعد التفسیر والترجیج على نصوص قرآنیة مختارة  -5

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .تطوره وأهم المصنفات فیه اإللمام بتاریخ نشأة علم قواعد التفسیر والترجیح ومراحل -1

  .بیان العالقة التكاملیة بین علم قواعد التفسیر والترجیح وعلمي أصول الفقه واللغة  -2

  .استنتاج أثر قواعد التفسیر والترجیح في بناء الفهم للنص القرآني  -3

  .إدراك دور قواعد التفسیر والترجیح في الدفاع عن القرآن الكریم  -4

 .د تفسیریة وترجیحیة مبتكرة تعین على فهم النص القرآني وصناعة المفسر استنباط قواع -5

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .مقابلالتدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود 

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 أثر القراءات القرآنیة المتواترة في التفسیر واإلعجاز:اسم المساق ASL 716: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد :المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

یهدف هذا المساق إلى التعریف بالقراءات القرآنیة من حیث النشأة والمفهوم والتواتر، والعالقة باألحرف السبعة، وبیان جهود 
وأنواع القراءات، مع إظهار أثر القراءات القرآنیة في إثراء المعنى التفسیري وصلة العلماء في بیان ضوابط القراءة المقبولة، 

ذلك بإعجاز القرآن الكریم ، من خالل دراسة نماذج من كتب التفسیر وتوجیه القراءات تمكنه من رد الشبهات الموجهة إلى 
 .القراءات القرآنیة 

  

  



  :أهداف المساق

  .القرآنیة من حیث النشأة والمفهوم واألنواع التعرف على علم القراءات -1

  .بیان وجه الصلة بین القراءات القرآنیة واألحرف السبعة  -2

  . التعرف عل أهم المصنفات في علم القراءات روایة ودرایة  -3

  .الكشف عن أثر اختالف القراءات القرآنیة في تنوع المعنى التفسیري وصلة ذلك بإعجاز القرآن الكریم  -4

  .التعرف على العلوم وثیقة الصلة بالقراءات القرآنیة كعلم الرسم والضبط والنحو والبالغة والفقه  -5

 .تمكین الطالب من الرد على الشبهات الوجهة نحو القراءات القرآنیة  -5

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :المساق أن یكون قادرا علىیفترض بالطالب بعد دراسته لهذه 

  .اإللمام بتاریخ نشأة علم القراءات وأشهر المصنفات فیه روایة ودرایة -1

  .التفریق بین القراءات واألحرف السبعة  -2

  .التمییز بین أنواع االختالف في القراءات القرآنیة المتواترة من حیث أثرها في المعنى  -3

  .القراءات القرآنیة التي هي مظهر من مظاهر اإلعجاز إدراك العالقة التكاملیة بین  -4

  .استنتاج منهج المفسرین في التعامل مع القراءات قبوال وتوجیها  -5

  .الرد على الشبهات الوجهة نحو القراءات القرآنیة  -6

 .توثیق الصالت بین علم القراءات والعلوم ذات الصلة  -7

  :التقویماستراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق 

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
تعلم التي ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم ال: طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات في لغة القرآن الكریم: اسم المساق ASL 717: رمز المساق ورقمه

 العربیة:لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3:الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه:مستوى المساق

  :وصف المساق



بالتفسیر اللغوي من حیث نشأته  وتطوره وقیمته  ومصادره، وأثره في اختالف المفسرین یهدف هذا المساق إلى التعریف 
مع دراسة موضوعات خاصة في لغة القرآن الكریم من مثل الشاهد الشعري والحاجة إلیه في التفسیر . وتنوع آرائهم 

ورد الشبهات الموجهة إلى .الالتها وصیغهاوالترادف والتضمین واالشتراك، والحقیقة والمجاز، واأللفاظ من حیث اشتقاقها ود
  .لغة القرآن وأسلوبه

 

  

  

  :أهداف المساق

  التعریف بالتفسیر اللغوي من حیث نشأته  وتطوره وقیمته  ومصادره .1
 الكشف عن أثر علوم اللغة في فهم النص القرآني .2
 بیان أثر اللغة من حیث الداللة والتراكیب  في اختالف المفسرین وتنوع آرائهم .3
 تحریر المفاهیم اللغویة للمصطلحات موضوع الدراسة آنفة الذكر .4
 االطالع على أبرز الشبهات الموجهة إلى لغة القرآن الكریم  قدیما وحدیثا والرد علیها .5
 الوقوف على أبرز المصنفات في لغة القرآن الكریم ومناهج مصنفیها .6

  ):والعملیةالفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة : (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .اإللمام بمفهوم التفسیر اللغوي من حیث النشأة والتطور واألهمیة .1
 .فهم النص القرآني في ضوء علوم اللغة .2
 التمییز بین المصطلحات اللغویة .3
 والتركیبامتالك الذائقة اللغویة لحل مشكلة الضعف اللغوي من حیث الصیاغة  .4
 تذوق أسرار إعجاز القرآن الكریم  ودقة اختیار مفرداته مادة وصیغة .5
 .تقییم المصنفات في لغة القرآن الكریم ومناهج مؤلفیها .6
 دفع الشبهات الموجهة إلى لغة القرآن وأسلوبه .7

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق ترتب في جدول : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

  .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 دراسة نصیة في كتب التفسیر: اسم المساق ASL 718: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق



 3: الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

المتمثلة بربط الطالب بالتراث التفسیري وتعلیمه كیفیة یهدف هذا المساق إلى التعریف بالدراسة النصیة وضرورتها وفوائدها 
التعامل مع كتب التفسیر ومعرفة أسالیب المفسرین ومناهجهم ومذاهبهم العقدیة والنحویة والفكریة والفقهیة في فهم النص 

  .القرآني من خالل دراسة نماذج مختارة من كتب التفسیر

 

  

  

  :أهداف المساق

  .النصیة في علم التفسیر وعلوم القرآن بیان أهمیة الدراسات -1

  .الكشف عن مناهج المفسرین واتجاهاتهم الفكریة من خالل مصنفاتهم  -2

  تحلیل عبارات المفسرین وتوجیهها  -3

  تقویم آراء المفسرین في ضوء  أصول التفسیر وقواعده-4

  بیان أثر كل من المذهب العقدي والنحوي والفقهي في فهم النص القرآني-5

 إبراز القیمة العلمیة لحواشي التفسیر في فهم التراث التفسیري -6

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .اإللمام بأهمیة الدراسات النصیة في علم التفسیر وعلوم القرآن  -1
 تنمیة ملكة النقد والمقارنة في تحلیل عبارات المفسرین  -2
 استنتاج أثر ثقافة المفسر على آرائه التفسیریة -3
 امتالك ثقافة لغویة ونحویة وتفسیریة في فهم التراث التفسیري  -4
 إدراك أهمیة الحواشي العلمیة التفسیریة في تحلیل عبارا المفسرین -5

 

  

  :التقویماستراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق 

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 



تعلم التي ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم ال: طرق تقییم التعلم
 .تناسب تقییمها في عمود مقابل

 
 

 دراسات في متشابه القرآن الكریم: اسم المساق ASL 719: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد:المتطلب السابق للمساق

 3:الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه:مستوى المساق

  :وصف المساق

المتشابه في القرآن الكریم من حیث تحریر المفهوم ، والنشأُة، والمصّنفات، وبیان أنواعه ، یهدف هذا المساق إلى دراسة 
وقواعد التعامل معه، وإبراز أثره في اختالف المفسرین، ونشوء الفرق اإلسالمیة، وإظهار دوره في الكشِف عن وجوه 

على نحو یسهم في دفع الّشبهاِت الموّجهة إلى لغة اإلعجاز، ودراسة نماذج تطبیقیة مختارة من كتب التفسیر قدیما وحدیثا 
  .القرآن الكریم وأسلوبه

 

  

  

  :أهداف المساق

  .تحریر مفهوم المتشابه القرآني، والمصطلحاِت ذاِت الّصلة -1
 .التعّرف على نشأة علم المتشابه القرآني ، وأنواعه، وأشهر المصّنفات في ذلك -2
 .المفسرین ، ونشوء الفرق اإلسالمیةإبراز أثر المتشابه القرآني في اختالف  -3
 .الكشف عن فوائد إیراد المتشابه  في القرآن الكریم -4
 .إظهار دور المتشابه  في الكشِف عن وجوه اإلعجاز في القرآن الكریم -5
 .دحُض الّشبهاِت الموّجهة إلى لغة القرآن الكریم وأسلوبه -6

 

  ):والعملیةالفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة : (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على



  .التمییز بین المصطلحات العلمیة ذات الصلة بالمتشابه القرآني -1
 .اإللمام بعلم المتشابه من حیث النشأة ، واألنواع، وأشهر المصّنفات في ذلك -2
 .استنتاُج فوائد إیراد المتشابه  في القرآن الكریم -3
 .ثر المتشابه القرآني في اختالف المفسریناستخالص أ -4
 .إیضاح دور المتشابه  في الكشِف عن وجوه اإلعجاز في القرآن الكریم -5
 .التعامل مع الّشبهاِت الموّجهة إلى لغة القرآن الكریم وأسلوبه مناقشة ورّدا -6

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق ترتب : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات متقدمة في تفسیر آیات األحكام:اسم المساق ASL 720: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

األحكام من حیث النشأة والتطور، وأشهر المصنفات یهدف هذا المساق إلى دراسة االتجاه الفقهي عند المفسرین آلیات 
المختصة فیه، وبیان مناهج المؤلفین فیه، وأثر المذهب الفقهي في اختالفهم، ومعرفة طرق الترجیح بین آرائهم في ضوء 

عاصرة في قواعد التفسیر، كما یتناول المساق دراسة نماذج مختارة من آیات األحكام، ومناقشة شبهات المذاهب الفكریة الم
 .تناولها

  

  

  

  :أهداف المساق

التعریف باالتجاه االتجاه الفقهي عند المفسرین آلیات األحكام من حیث النشأة والتطور، وأشهر المصنفات المختصة  .1
  .فیه

 .بیان االتجاه الفقهي  عند المفسرین من خالل مصنفاتهم  .2
 .إبراز أثر اختالف المذهب الفقهي في اختالف المفسرین  .3
 .الترجیح بین آراء المفسرین في ضوء قواعد التفسیر  .4
 .مناقشة الشبهات الموجهة إلى القضایا الفقهیة المستنبطة من آیات األحكام ، ودفعها .5

 



  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .فیما بین الِحكم والعبر المستقاة من  آیات األحكام بالواقع المعاصرالربط  . 1

  .استنتاج صالحّیة التشریع اإلسالمي للحاجات البشریة في كّل زمان ومكان. 2

  .استخالص قواعد الترجیح لدى مفسري آیات األحكام. 3

  .دفع الشبهات الموجهة إلى القضایا الفقهیة المستنبطة من آیات األحكام. 4

  .إدراك اثر المذهب الفقهي في االختالف بین المفسرین. 5

 .استنباط األحكام الفقهیة العملّیة من آیات األحكام في الّنوازل. 6

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

وطرق ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات متقدمة في التفسیر الموضوعي : اسم المساق ASL 721: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

یهدف هذا المساق إلى التعریف بالتفسیر الموضوعي من حیث المصطلح والمصطلحات ذات الصلة المتمثلة بالدراسات 
: المصطلحیة، والحقول الداللّیة، والوحدة الموضوعیة، ووحدة النسق، والوحدة البنائیة، والتفسیر البنائي وبیان عالقته بعلمي

ذلك على فهم الّنص القرآني، وتجدید الّدْرس التفسیري من خالل دراسة نماذج  مناسبات القرآن والمقاصد القرآنیة، وأثر
 . تطبیقیة في مجاالت مختلفة من جملة الموضوعات القرآنیة

  

  

  

  :أهداف المساق



  .التعرف على نشأة المصطلح والمرادفات له  -1

  .إبرازأهمیة الدراسات الموضوعیة في فهم النص القرآني -2

  .جهود العلماء في التألیف والتصنیف في هذا الفن الكشف عن  -3

  .مناسبات القرآن، ومقاصد القرآن : بیان العالقة بین التفسیر الموضوعي وعلمي -4

  .الكشف عن أثر الدراسات الموضوعّیة في تجدید الّدْرس التفسیري -5

 .تطبیق المعارف النظریة في هذا الفن على نماذج مختارة  -6

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (التعلممخرجات 

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .التمییز بین مصطلح التفسیر الموضوعي، والمصطلحات ذات الصلة.1

  .توضیح أهمیة الدراسات الموضوعیة في فهم النص القرآني. 2

  .والتصنیف في هذا الفن  تقدیر جهود العلماء في التألیف -3

  مناسبات القرآن، ومقاصد القرآن : إدراك العالقة التكاملّیة بین التفسیر الموضوعي وعلمي -4

  .استشعار أثر الدراسات الموضوعّیة في تجدید الّدْرس التفسیري -5

  .تطبیق المعارف النظریة في هذا الفن على نماذج مختارة  -6

 .ة المعالم حول القضایا الفكریة والسلوكیة استخالص رؤیة قرآنیة واضح -5

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 التفسیر المقاصدي للقرآن الكریم : اسم المساق ASL 722: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه: المساقمستوى 

  :وصف المساق



یهدف هذا المساق إلى التعریف بالتفسیر المقاصدي من حیث مفهومه وأنواعه وعالقاته وضوابطه ومقوماته ، وأثره في 
اللون قدیما وحدیثا، مع إضافة الى الوقوف على أهم المصنفات التي عنیت بهذا . الترجیح بین األقوال التفسیریة وتطبیقاته

 .العنایة برد الشبهات الموجهة نحو تشریعات القرآن من خالل توظیف المقاصد القرآنیة 

  

  

  :أهداف المساق

  .تحریر مفهوم التفسیر المقاصدي وعالقته بألوان التفسیر األخرى  .1
 تحدید ضوابط التفسیر المقاصدي ومقوماته .2
 .العامة والخاصة تمكین العالقة بین المقاصد القرآنیة  .3
 .إبراز دور مقاصد القرآن الكریم في معالجة المستجدات  .4
 .الكشف عن أثر مقاصد القرآن الكریم في الترجیح بین أقوال المفسرین  .5
 .التعرف على جهود العلماء قدیما وحدیثا في العنایة بهذا اللون التفسیري  .6
 .خالل عرضها على مقاصد القرآن الرد على الشبهات الموجهة الى التشریعات االسالمیة من  .7

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .التمییز بین التفسیر المقاصدي والمصطلحات ذات الصلة .1
 .استنتاج الضوابط العلمیة للتفسیر المقاصدي .2
 .التفسیر المقاصدي وألوان التفسیر األخرى الربط بین  .3
 .توظیف المقاصد القرآنیة في معالجة المستجدات  .4
 .اإللمام بجهود العلماء قدیما وحدیثا في خدمة هذا اللون التفسیري  .5
 .الترجیح بین أقوال المفسرین من خالل مقاصد القرآن  .6
 .دفع الشبهات المثارة حول التشریعات االسالمیة  .7

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
هدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المست: طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

  

  

 


