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 ا م د شاكر محمود ميدي ىادي العزاوي االسم
  البريد االلكتروني

 لتفسير القران الكريم المبادئ العامة  اسم المادة
  مقرر الفصل

أىداف المادة  
 العامة
 

قادرا عمى فيم المقدمات األساسية لعمم التفسير والتي تعد مدخال ميما لفيم جعل الطالب 
 القران الكريم 

يل التفاص
 األساسية لممادة

 

التفسيٌر  أقسيا  – والتأوٌي الفرق بٌن التفسيٌر  –تعرٌف التفسٌر لغة واصطالحا 
مصادر التفسٌر  –المفسر الموضوعٌة والفنٌة والنفسٌة  آداب –التفسٌر  أهمٌة –
 أهيي  البٌييي ع ييٌ   السييال  وميين   الصييحابة والتييابعٌن   التفسييٌر ميين منيياه   –

والصييو ً والييري والع مييً والبٌييانً  والتييارٌ ً   يواألثييرالميين   الموضييوعً 
ومنييياه  أ يييرب وضيييوابط التفسيييٌر ومنييياه  المستليييرقٌن  ومنييياه  البييياحثٌن 

 المعاصرٌن  ً دراسة التفاسٌر 

 الكتب المنيجية
ضمن تطوير مناىج كميات العموم االسالمي ولم يوضع ليا كتاب منيجي المادة محدثة 

ميم العالي والبحث العممي ولكن كان اعتمادي عمى كتاب وفيو مفردات وضعتيا وزارة التع
 المبادئ العامة لتفسير القران الكريم لمدكتور محمد حسين الصغير 

 
 المصادر الخارجية

 

تعريف الدارسين بمناىج  –البرىان في عموم القران لمزركشي  –اإلتقان في عموم القران 
 المفسرين لمدكتور عبد الفتاح الخالدي 

 ات الفصلتقدير 

الفصل 
الدراسي األول 

 والثاني
 المختبر

االمتحانات 
اليومية لمفصل 
 األول والثاني

االمتحان  المشروع
 النيائي

 األوللمفصل  02
لمفصل  02

 الثاني 

    02  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 
 
 
 

 ديالىجامعة  الجامعة :
 لعموم االسالميةاكمية الكمية : 
 العقيدة والفكر االسالمي القســم : 

 الثانية المرحمة : 
 مود ميدي ىادي العزاوي شاكر مح: االسم 

 استاذ مساعد المقب العممي : 
 تدريسيالمؤىل العممي : 
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  معمومات إضافية
 
 

 

 

 جدول الدروس ألسبوعي
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ األسبوع

   تعريف التفسير لغة واصطالحا  5/10/2012 1

   الفرق بين التفسير والتأويل  11/2112/ 12  2

   أىمية عمم التفسير  11/11/2112     3

   أدب المفسر تمييد  2112/ 26/11    4

   اآلداب الموضوعية   2/11/2112 5

   االداب النفسية  9/11/2012  6

    الشروط الفنية    16/11/2112 2

8 
 23/11/2012
    

   مصادر التفسير تمييد 

   المصدر المغوي  30/11/2012   9

   المصدر العقمي    2/12/2012 10

   المصدر النقمي  14/12/2012     11

   مناىج التفسير تمييد    21/12/2012 12

   لتفسير امنيج أىل البيت في     28/12/2012 13

   منيج الصحابة      4/1/2018  14

15 
  11/1/2018
    

   منيج التابعين 

   المنيج األثري     18/1/2018 16

   منيج الري   25/1/2018 12

   االمتحان      18

  7112/  7- 11إلى  1 -72 عطلة نصف السنة
   المنيج المغوي   15/2/2018 19

   المنيج البياني  2018 /22/2 20

   المنيج الصوفي  2018   /1/3  21

   المنيج العممي    2018 /8/3  22

   المنيج التاريخي  2112 /15/3 23

   المنيج الموضوعي  2018 /22/3 24

   مناىج اخرى  2112/ 21/3 25
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   مراحل التفسير تمييد  5/4/2018 26

   مرحمة التكوين  2112/  12/4 22

   لتجديد مرحمة ا ،التأصيلمرحمة  2018/ 19/4 28

   ضوابط التجديد   26/4/2112 29

   مناىج المستشرقين  2018 /3/5   30

31 
مناىج الباحثين المعاصرين في  2018 /10/5

 دراسة التفاسير 

  

   بعض المناىج التفسيرية  12/5/2112 32

   منيج الطبرسي في تفسيره  24/5/2018 33

   منيج الطبري في تفسيره  31/5/2018 34

   منيج الطوسي في تفسيره  2/6/2018 35

   االمتحان   36

 

        

 (CDمالحظة / ٌت  تس ٌ  نس ة ورقٌة ونس ة ع ى قرص )     

 
 لاكرٌن حسن تعاونك  معنا  دمة ل ع  

 
 

                       
 اعد مس أستاذ المقب العمميشاكر محمود ميدي  و  الدكتور االسم                      

                      
             

 


