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 تحديد مكان التكوين: -1

 ية العلوم اإلسالميةكل معهد:كلية أو  •

 العقائد واألديان قسم : •

 
 

 )*(:في التكوين المشاركون  -2

 :األخرى الجامعيةالمؤسسات  -
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون: -
 
 
 
 
 
 
 

 الشركاء الدوليون األجانب : -
 

 . في المالحق االتفاقيات الخاصة بالتكوين إدراج •

  وأهداف التكوين:إطار  -3

 

النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوين في تخصصات تحديد شروط االلتحاق ) -أ
 ( المعنيالماستر 

 

أن يكون الطالب متحصال على شهادة الليسانس في تخصص  -
 الكتاب والسنة.
 

ا في هذ شهادة معادلة حيث تتوافق موادها مع المواد المقترحة   -               
                                                                                                                                               . التخصص
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 سطر على أكثر تقدير( 20)الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاية التكوين ، أهداف التكوين -ب

 

 

 * اعتماد تكوين في التخصص يتوافق مع المستوى العالمي.
 * تمكين الطالب من تحليل القضايا المرتبطة بالتخصص.

 *تمكين الطالب من التواصل مع المؤسسات األكاديمية والمراكز البحثية
 * تمكين  الطالب من مواصلة دراسات الدكتوراه

 تكوينات أخرى.  * تمكين الطالب من القدرة على االندماج في محيط
 
 
 
 
 
 (سطر على األكثر 20 –فيما يخص االندماج المهني ) المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج
 

يهدف هذا التخصص إلى تكوين إطارات ذوي قدرات علمية في المجال األكاديمي 
 عن طريق مواصلة الدراسة، والمشاركة في إنجاز دراسات.

 عليمي، واإلرشاد الديني، والفتوى، والقضاء.كما يحقق إيجاد مؤهلين في التكوين الت
 ويهدف إلى تهيئة المتخرجين من القدرة على التأطير. 

 كما يوفر مكونين يبرز دورهم في تقديم الخبرة واالستشارة.
 
 

 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د

يق التأطير واإلشراف والمتابعة في يحقق هذا التكوين سد حاجات المجتمع عن طر
 مختلف المؤسسات التعليمية.

كما تعتمد المؤسسات الدينية عليه في مثل قضايا التوجيه والدعوة واإلرشاد، واإلمامة 
 والخطابة.

كما تستفيد المؤسسات القضائية من هؤالء المتخرجين بتوليهم القضاء في المحاكم 
 والمؤسسات العقابية.

ؤسسات الثقافية واإلعالمية المتخصصين في إلقاء المحاضرات كما تستغل الم
 والمشاركة في الندوات. 

يقوم بدفع الشباب إلى المحافظة على الصحة بممارسة الرياضة والنشاطات التي 
 تشرف عليها مؤسسات الصحة والرياضة.
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 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 .الحديث وعلومه
 
 
 
 
 

  : تكوينمؤشرات متابعة ال -و

إن توفر عدد كبير من األساتذة الذين هم في رتبة أستاذ ، وأساتذة محاضرين، 
  .وخبرتهم في التدريس والتأطير

وجود الرغبة الملحة من الطلبة في التخصص وفق المسار الذي اختاروه في الليسانس 
مؤشر إلى تحقيق متابعته، مع وجود هيئات علمية وإدارية وتقنية تشرف عليه وتسعى 

 إنجاحه وتحقيق أهدافه. إلى
 

 بحوث وعروض سداسية
 ـ مراقبة مستمرة 
 ـ امتحان سداسي 

 ـ مذكرة نهاية الدراسة
 ـ مناقشة المذكرة وتقييمها

 
 
 

 )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم(قدرات التأطير:  -ز
 

 اق.يشمل كل األصناف المسموح لها بااللتح ا( طالب 150) وخمسين ة ئيمكن استقبال ما
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 المؤسسة التابعة لها:
 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

  التخصص

الشهادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

  التخصص

الشهادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

عة التدخلطبي الرتبة  التوقيع *

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

  التخصص

الشهادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أطير المذكرات، أخرى)توضح(محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  ت  *
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة-5

 (لكل مخبر واحدة المقترح.) بطاقة نتقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبيقية للتكوي: المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
 

 عنوان المخبر :
 

 

العدد  المالحظات   اسم التجهيز 
مالرق  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
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 :االتصالفضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم و -ه
 
 
 

 خصصت كلية العلوم اإلسالمية للطلبة قاعة للمطالعة، وفضاء لتحضير البحوث.
 كما جّهزت قاعة خاصة باإلعالم اآللي واألنترنت للباحثين حيث يتمكن الطالب

 من استغاللها. 
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II- تعليمبطاقة التنظيم السداسي لل 
 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)
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 السداسي األول:   - 1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  06 07.30 405 م األساسيةوحدات التعلي    

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90   1: القراءات وحفظ القرآن 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 1: علم الرسم والضبط 2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : دراسات معمقة في علوم القرآن الكريم3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 قواعد التفسير: 4المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 التفسير عند الفرق اإلسالمية.:5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 1: علم توجيه القراءات 1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 1أعالم التفسير في الجزائر : 2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 1 : التفسير المقارن للقرآن الكريم3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

10 1.30  / 1.30 45 التفسير الفقهي :1المادة   امتحان / 01 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 المصطلح القرآنيّ : 2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 1اللغة األجنبية: 1المادة 

 / / 30 17 24  09.00 15.00 720 1مجموع السداسي 
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 : السداسي الثاني - 2
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  06 07.30 405 وحدات التعليم األساسية    

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90   2: القراءات وحفظ القرآن 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 :دراسات لغوية في القرآن الكريم2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 2علم الرسم والضبط  :3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 1: دراسات معمقة في التفسير التحليلي4المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 غريبهمشكل القرآن الكريم و :5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 2:  علم توجيه القراءات 1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 2. أعالم التفسير في الجزائر :2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45  2: التفسير المقارن للقرآن الكريم 3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافية وحدات التعليم ا

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 أحاديث التفسير في الكتب التسعة: 1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 سات الحديثةالقراءات في الدرا: 2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 2اللغة األجنبية : 1المادة 

 / / 30 17 24  09.00 15.00 720 2مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث : - 3
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 لحجم الساعي األسبوعيا

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  06 07.30 405 وحدات التعليم األساسية    

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90   3: القراءات وحفظ القرآن الكريم 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 داثية:القرآن الكريم في الدراسات الح2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : أصول التفسير3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 2: دراسات معمقة في التفسير التحليلي 4المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 القرآن الكريم : مقاصد5المادة 

   09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : منهجية تحقيق التراث 1المادة

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 :اتجاهات التفسير في العصر الحديث2المادة

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 ز في القرآن الكريم: اإلعجا3المادة

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافية وحدات التعليم

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 أساليب القرآن البيانية :1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45  فن الخطابة: 2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 3اللغة األجنبية: 1المادة 

 / / 30 17 24  09.00 15.00 720 3مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع: - 4
 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية   الميدان :
 أصول الدين -العلوم اإلسالمية  الفرع :

 التفسير وعلوم القرآن التخصص:
 
 
 بص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقشتر
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 30 17 720 العمل الشخصي 

 / / / التربص في المؤسسة

 / / / الملتقيات 

 / / / أعمال أخرى)حدد(

 30 17 720 4مجموع السداسي 

 
 
ن المحاضرات والتطبيقات،  يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بي) حوصلة شاملة للتكوين:  - 5

  (:للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي
 

 

 و ت               ح س  األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 358.30 202.30 135 / 696

 أعمال موجهة 270 67.30 / 67.30 405

 أعمال تطبيقية / / / / /

 عمل شخصي 720 / / / 720

 عمل آخر)محدد( 607.30 202.30 135 67.30 1012.30

 المجموع 1956 472.30 270 135 2833.30

 األرصدة 54 27 6 3 120

100% 2.5% 5% 22 .5% 45% 
لكل وحدة  األرصدة% 

 تعليم
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةة مفصلتقديم بطاق) 
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 تفسير وعلوم القرآن عنوان الماستر:

 ولألاالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسيةاسم الوحدة:
 (1) القراءات وحفظ القرآن اسم المادة:

 04الرصيد:
 02المعامل:

 أهداف التعليم: 
ى يتمكن الطالب من الوقوف على تعرف الطالب على أصول القراء السبعة وتقريب علم جمع القراءات حت

 امنطلق تمكين الطالب من مواصلة حفظ ما هو مقرر عليه من القرآن الكريم، باعتبارهتنوع القراءات وكذا 
على مراعاة أحكام التجويد والترتيل،  لجميع الدراسات اإلسالمية، على أن يكون هذا الحفظ حفظا سليما قائما

 ارجمع تصحيح ما يحتاجه الطالب من مخ

 .وصفات الحروف

: المعارف المسبقة المطلوبة   

ما حفظه الطالب من ما أخذه الطالب من إشارات ومواضيع عامة حول القراءات وعلوم القرآن وكذا  
.عالوة على ما أخذه من أحكام التجويد سيات السابقةقرآن أثناء السدا  

 حمتوى املادة :
 سورة يوسف(. 52نس إلى آية من سورة يو 26)من آية  :مقدار الحفظ للسداسي

.القرآن الكريم  إلزام الطالب بحفظ -  
مراجعة األجزاء التي تم حفظهما خالل السداسيات الماضية          

السبع والتدرب على جمعها.التعريف بالقراءات          
 :تعميق معارف وتطبيقات أحكام التجويد       

 

ت السبعمدخل في التعريف بالقراءا : 1المحاضرة  

.حفظ القرآن الكريم  :األعمال الموجهة  

متن الشاطبية والتعريف بصاحبه وأهم الشروحات عليه. : 2المحاضرة  

.حفظ القرآن الكريم  األعمال الموجهة:  

[94 - 1باب التقديم للشاطبية وبيان رموزها ] :3المحاضرة  

.حفظ القرآن الكريم  األعمال الموجهة:  

زتفصيل الرمو :4المحاضرة  

.: تطبيقات على الرموز من المتن + حفظ القرآن الكريم األعمال الموجهة  

تفصيل الرموز :5المحاضرة   
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.: تطبيقات على الرموز من المتن + حفظ القرآن الكريم األعمال الموجهة  

االستعاذة والبسملة :6المحاضرة   

حفظ القرآن الكريم. األعمال الموجهة:  

سورة أم القرآن : 7المحاضرة   

من سورة يونس إلى  26حفظ القرآن الكريم من اآلية +  تطبيقات على سورة الفاتحة :األعمال الموجهة

من سورة هود. 83اآلية   

  1اإلدغام الكبير:  8المحاضرة 

.حفظ القرآن الكريم  + تطبيقات على اإلدغاماألعمال الموجهة:   

من  83من سورة يونس إلى اآلية  26ية حفظ القرآن الكريم من اآل + 2اإلدغام الكبير: 9المحاضرة  

 سورة هود.

حفظ القرآن الكريم. + تطبيقات على اإلدغاماألعمال الموجهة:   

باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين :  10المحاضرة    

حفظ القرآن الكريم. :األعمال الموجهة  

  1باب هاء الكناية  :11المحاضرة  

حفظ القرآن الكريم. + يقات:تطباألعمال الموجهة  

حفظ القرآن الكريم . + 2باب هاء الكناية  :12المحاضرة    

تطبيقات + حفظ القرآن الكريم.األعمال الموجهة:  

 50%+ متواصل 50%امتحان طريقة التقييم:
 

مصادر والمراجع:ال  

شرح الشاطبية أليب احلسن علي بن حممد بن عبد الصمد السخاوي الشافعي -
شرح أيب عبد هللا حممد بن أمحد  -.املسمى فتح الوصيد يف شرح القصيد. هـ( 643)ت

  هـ(656بن حممد املعروف بشعلة املوصلي )ت -
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  ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر -
 ابن اجلزري، حتبري التيسري يف قراءات األئمة العشر  -
 س يف شرح الشاطبية(عبد الفتاح القاضي، الوايف يف شرح الشاطبية )املرجع األسا -

 عبد الفتاح القاضي البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة -

 حممد أمحد مفلح القضاة مقدمات يف علم القراءات -

 شعبان حممد إمساعيل املدخل إىل علم القراءات  -
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 األولالسداسي: 

 سيةوحدة التعليم األسااسم الوحدة:
 1علم الرسم والضبط اسم المادة:

 04الرصيد:
 02المعامل:

 أهداف التعليم: 
تدريب الباحثين على معرفة قواعد علم الرسم القرآني. /1  
االطالع على التراث العلمي والرصيد المعرفي الذي ألفه علماؤنا في هذا الفن. /2  
ضبط بها المصحف الشريف. تعريف الطالب بعلم الضبط القرآنيوقواعده والعالمات التي /3  

 املعارف املسبقة املطلوبة : 
 علم الرسم القرآين.رصيد املعارف الدراسية املسبقة حول 

 حمتوى املادة: 
 المحاور الخاصة بالسداسي األول : 

 
 . تعريف علم الرسم

  - قواعده -مصنفاته–مبادؤه العشرة
 الباب األول: حذف األلفات
لمختلف على حذف ألفه ونظائره من فاتحة الكتابالقسم األول: باب المتفق وا  

 القسم الثاني: القول فيما اختلف أو اتفق على حذف ألفه ونظائره من سورة البقرة
 القسم الثالث: حذف األلف من سورة آل عمران إلى سورة األعراف

 القسم الرابع: حذف األلف من سورة األعراف إلى سورة مريم
ن سورة مريم إلى سورة صادالقسم الخامس: حذف األلف م  

 القسم السادس: حذف األلف من سورة صاد إلى مختتم القرآن
 الباب الثاني: حذف الياءات
 الباب الثالث: حذف الواوات

 الباب الرابع: حذف إحدى الالمين
 الباب الخامس:  حكم رسم الهمز في المصحف

 الباب السادس: الحروف الزائدة رسما
ف ياءالباب السابع: رسم األل  

 الباب الثامن: رسم الواو ياء
 الباب التاسع: رسم األلف واوا

 الباب العاشر: المقطوع والموصول
 الباب الحادي عشر: هاءات التأنيث المرسومة بالتاء

 

 50%+ متواصل 50%امتحانطريقة التقييم: 
 
 
 
 



28 التفسير وعلوم القرآن                                             عنوان الماستر                                 1المؤسسة:جامعة الجزائر 

                               
          2018-0172السنة الجامعية   

  :المصادر والمراجع ـ
 

الشوشاوي، رسالة ماجستير من أول  جيتنبيه العطشان على مورد الظمآن، حسين بن طلحة الرجرا •

المخطوط إلى باب حذف الياء في القرآن الكريم، دراسة وتحقيق: محمد سالم حرشة، إشراف: رجب 

محمد غيث، جامعة المرقب كلية اآلداب والعلوم ترهونة، الجماهيرية العربية الليبية، العام الجامعي: 

 م.2005-2006

عبد الواحد بن عاشر، تحقيق: د. عبد الكريم بوغزالة، طبع دار  فتح المنان المروي بمورد الظمآن، •

 م.2016الحفصي، الجزائر، 

جامع البيان في معرفة رسم القرآن، علي إسماعيل السيد هنداوي، دار الفرقان، الرياض السعودية، ط  •

 هـ.1410سنة: 

 

 ()ـ  تدرس هذه المباحث من كتابي فتح المنان البن عاشر األندلسي الفاسي، وسمير الطالبين لعلي الضباع.
 

 األعمال موجهة:
 سورة يوسف(. 52من سورة يونس إلى آية  26)من آية  :مقدار الحفظ للسداسي

 دراسة تطبيقية لكتب الرسم وهي:
ـ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار، لعثمان بن سعيد الداني. 1  
ليمان بن نجاح.ـ مختصر التبيين لهجاء التنزيل، ألبي داود س 2  
ـ عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد، للقاسم بن فيره الشاطبي. 3  
ـ المنصف لعلي البلنسي، عن طريق فتح المنان البن عاشر. 4  

ـ وكذلك دراسة تطبيقية على المصاحف الرسمية الجزائرية: مصحف الثعالبية، ومصحف الرغاية، ومصحف 
فص.الجماهرية قالون، ومصحف المجمع ح  
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 تفسير وعلوم القرآنالعنوان الماستر: 
 السداسي: األول

 اسم الوحدة:وحدة التعليم األساسية
 دراسات معمقة في علوم القرآن اسم المادة:

 04الرصيد:
 02المعامل:

 أهداف التعليم:
  - التعرف على جملة من األنواع التي ذكرها السيوطي في كتابه اإلتقان. 

برهان للزركشي والزيادة واإلحسان البن عقيلة المكي، وبيان ما أشكل في كتابه.مقارنة ذلك بكتابي: الـ   

 املعارف املسبقة املطلوبة :
 بعض أنواع علوم القرآن.رصيد املعارف الدراسية املسبقة حول 

 حمتوى املادة:
 ـ المحاضرة:

 الفصل األول: علوم القرآن عند الصحابة والتابعين  
مقة في المكي و المدني.الفصل الثاني: دراسات مع  

ث: دراسات معمقة في أسباب النزول.الفصل الثال  
 الفصل الرابع: دراسات معمقة في المحكم والمتشابه.

 الفصل الخامس: دراسات معمقة في الناسخ والمنسوخ.
 الفصل السادس: دراسات معمقة لظاهرة الوحي

 
 ـ األعمال الموجهة: الموازنة بين البرهان واإلتقان

 

 50%+ متواصل 50%امتحانقة التقييم: طري
إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،)  :المصادر والمراجع ـ  

 ـ علوم القرآن عند الصحابة والتابعين، بريك بن سعيد القرني.

 ـ المكي والمدني في القرآن الكريم، دراسة تأصيلية نقدية للسور واآليات من أول القرآن 

 الرزاق حسين أحمد.إلى سورة اإلسراء، عبد     

 ـ المحرر في أسباب النزول من خالل الكتب التسعة، خالد بن سليمان المزيني .

 ـ النسخ في القرآن، مصطفى زيد.

 ـ مناهل العرفان ، عبد العظيم الزرقاني.

 ـ اإلتقان في علوم القرآن ، جالل الدين السيوطي.

 ـ البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي.

 يادة واإلحسان في علوم القرآن، بن عقيلة المكي.ـ الز

ـ المكي والمدني من السور واآليات من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، محمد بن عبد العزيز بن عبد 

 هللا الفالح.

 ـ مباحث في علوم القرآن ن مناع القطان.
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي: األول

 :وحدة التعليم األساسيةاسم الوحدة
 قواعد التفسيراسم المادة:

 04الرصيد:
 02المعامل:

 أهداف التعليم: 
 أهداف التعليم:

 تعريف الطالب بأهمية العلم بقواعد التفسير الصحيحة.
 ومدى التزام المفسرين قديما وحديثا بها.

 املعارف املسبقة املطلوبة : 
أسباب اختالف المفسرين و أنواع هذا االختالف. ـ معارف حصل عليها الطالب تتمثل أساسا في  

 محتوى المادة: 

 ـ احملاضرة:
 أوال: مفاهيم عامة.

 تعريف القواعد
 تعريف التفسير

 تعريف علم قواعد التفسير
 الفرق بين القاعدة والضابط

 الفرق بين التفسير وقواعد التفسير
 الفرق بين قواعد التفسير وعلوم القرآن

لتفسير وقواعد األصول واللغةالفرق بين قواعد ا  
المبادئ العشرة لعلم قواعد التفسير: ـ ثانيا:  

 طرق العلماء في صياغة القواعد
 قواعد نزول القرآن وما يتعلق به.

 طريقة التفسير.
 القواعد اللغوية

 قواعد وجوه مخاطباته.
 األدوات التي يحتاج إليها المفسر.

 قواعد األسماء في القرآن.
الخاص.قواعد العام و  

 قواعد المطلق والمقيد.
 قواعد المنطوق والمفهوم.

 قواعد النسخ.
 قواعد علم المناسبات.

 ـ تؤخذ القواعد من كتاب قواعد التفسير خالد السبت.
 ـ األعمال الموجهة:
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 دراسة تطبيقية على كتب التفسير وهي:
 تفسير الطبري.
 تفسير القرطبي.
 تفسير ابن كثير.

هر بن عاشور.التحرير والتنوير للطا  
 
 () ـ تتمحور الدراسة التطبيقية في استخراج القواعد محل الدراسة في المحاضرة من خالل هذه

 التفاسير وعرضها .
 

 50%+ متواصل 50%امتحانطريقة التقييم: 
 

إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،) المراجع:   

 

أصول التفسير وقواعده/ خالد عبد الرحمن العك. /1  

ة في أصول التفسير/ أحمد بن تيمية.مقدم /2  

مقدمات كتب التفسير. /3  

كتب علوم القرآن. /4  

مقدمات تفسير ابن عاشور. /5  
الفوز الكبير في أصول التفسير، لشاه ولي هللا الدهلوي. /6  
قواعد التدبر األمثل، حبنكة الميداني. /7  
قواعد التفسير خالد السبت. /8  
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 علوم القرآنعنوان الماستر: التفسير و
 السداسي: األول

 اسم الوحدة:وحدة التعليم األساسية
 التفسير عند الفرق اإلسالمية اسم المادة:

 02الرصيد:
 01المعامل:

 أهداف التعليم: 
 ـ أن يتعرف الطالب على موقف الفرق من القرآن الكريم قبوال واستدال.

 ـ منهج الفرق االسالمية في تفسير كتاب هللا عزو جل.

 ارف املسبقة املطلوبة : املع
 نشأة بعض الفرق اإلسالمية. حتصيل الطالب للمحة اترخيية حول 

 ـ محتوى المادة:

 الفصل األول: المعتزلة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم

 الفصل الثاني: الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم.

 الفصل الثالث: التفسير عند الصوفية.

 فسير عند الفالسفة.الفصل الرابع: الت

 باضية وموقفهم من تفسير القرآن الكريم.إلالفصل الخامس: الخوارج وا

 امتحانطريقة التقييم: 

 
إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،)  :المصادر والمراجع  

 

 ـ التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي.

 السالوس.مامية ، محمد علي إلصول التفسير عند أهل السنة والشيعة اأـ 

 ـ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ، فهد الرومي .
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي: األول

 المنهجيةاسم الوحدة:وحدة التعليم 
 1علم توجيه القراءات  اسم المادة:

 04الرصيد:
 02المعامل:

.نماذج من توجيههم للقراءاتأن يتعرف الطالب على هذا العلم مع دراسة   أهداف التعليم:  

 القراءات وما يتعلق هبا نشأة وأصوال وفرشا.حصول الطالب على علم  المعارف المسبقة المطلوبة : 
 حتوى المادة:م

 ـ المحاضرة:

 تعريف علم التوجيه
 نشأته.

 أقسامه:
 مصنفاته.

 دراسة توجيه سور: البقرة وآل عمران والنساء.
 ـ األعمال التطبيقية:

اذج من تفسري:دراسة من  
 الطربي.
 القرطيب.
 ابن كثري.

 البحر احمليط أليب حيان.
 اجلواهر احلسان لعبد الرمحن الثعاليب.

 التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور
 

 50%+ متواصل 50%امتحانطريقة التقييم: 

 
 المراجع:

إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،)    

شرح الهداية للمهدويـ   

ن أبي طالب القيسي.الكشف لمكي بـ   

 ـ التفسير والمفسرون، د/ محمد حسين الذهبي.
.طالئع البشر في توجيه القراءات العشر، محمد الصادق قمحاويـ   
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن

 السداسي: األول
 المنهجيةاسم الوحدة:وحدة التعليم 

 1أعالم التفسير في الجزائر  اسم المادة:
 03الرصيد:

 02عامل:الم
 أهداف تعليم المادة:

 االطالع على موروث علماء الجزائر في التفسير.
 معرفة القيمة العلمية للمدرسة الجزائرية في التفسير.

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 حول حركة التفسري وأهم رجاله يف اجلزائر. لطالبل املكتسبات القبلية 
 حمتوى املادة: 

 أوال: من القرن الثاني إلى القرن العاشر الهجري.
 العناية بالتفسير تدريسا:

 أحمد بن العباس النقاوسي، أبو العباس. .1

 أبو عبد هللا  محمد بن أحمد بن علي بن يحيى الشريف الحسني التلمساني. .2
 منصور بن علي بن عبد هللا الزواوي. .3

 اإلمام أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن زاغو التلمساني. .4
 بن محمد بن أبي القاسم المشدالي.محمد  .5
 محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب أبي عبد هللا السنوسي. .6

 محمد بن عبد هللا بن عبد الجليل التنسي التلمساني. .7

 العناية بالتفسير تأليفا:
 تفسير القرآن: لعبد الرحمن بن رستم بن بهرام، مؤسس مدينة تيهرت. .1

 تفسير القرآن الكريم: لهود بن محكم. .2
سة لجهوده في التفسير.درا  

 أحكام القرآن: ألحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد هللا، أبو العباس الربعي الباغائي. .3

 دراسة لجهوده في التفسير.
 تفسير القرآن الكريم: ليوسف بن إبراهيم بن مياد السدراتيالورجالني. .4

ن يوسف البوني، تقي الدين أبي منية األنجاب في أسرار بسم هللا وفاتحة الكتاب: ألحمد بن علي ب .5

 العباس. 
 تفسير القرآن الكريم: ألبي زكريا يحيى بن محمد بن موسى التجيبي التلمساني. .6
 تفسير سورة األنعام: لإلمام أبي عثمان سعيد بن محمد العقباني التلمساني التجيبي. .7
 تفسير سورة الفتح:  له أيضا. .8

 بن اإلمام محمد الشريف التلمساني.ألبي يحيى عبد الرحمن ا تفسير سورة الفتح: .9

 تقييد في التفسير: ألبي العباس أحمد بن عمر البسيلي.  .10
 : لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق العجيسي التلمساني.تفسير سورة اإلخالص .11
 كتاب مقدمة في التفسير: لإلمام أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن زاغو التلمساني. .12
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 : البن زاغو.تفسير الفاتحة كتاب .13
 التذييل في ختم التفسير: البن زاغو.  .14
أبحاث في التفسير: لمحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا ابن اإلمام أبي الفضل  .15

 التلمساني.
إلبراهيم بن فائد بن موسى بن عمر بن سعيد أبي إسحاق الزوواويالقسنطيني. .تفسير القرآن:  

طريقة المؤلف الحسان في تفسير القرآن: لإلمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي.الجواهر  .16

 .في كتابه
.وطريقته في كتابهدراسة جهوده في التفسير   

 ه.895لمحمد بن يوسف بن عمر بن شعيب أبي عبد هللا السنوسي ت:  تفسير القرآن: .17
 : له كذلك.تفسير سورة صاد وما بعدها من السور .18
 لمنير في علوم التفسير:ألبي عبد هللا محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني.البدر ا .19
 تفسير: ألبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي الطرابلسي الجزائري. .20

: لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي العيش الخزرجي التلمساني.تفسير القرآن الكريم  
 

 ـ امتحان طريقة التقييم: 
 
لمراجع:ا  

جلزائر عادل نويهض.معجم أعالم ا  
 التفاسري اجلزائرية املطبوعة.

 فهارس املخطوطات.
 فهارس املكتبات.
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي: األول

 المنهجيةاسم الوحدة:وحدة التعليم 
 1 التفسير المقارن للقرآن الكريم اسم المادة:

 02الرصيد:
 01المعامل:

 لى تثبيت المعنى األنسب لآليات القرآنيةـ يهدف إ  أهداف التعليم:

 ـ اإلسهام في تصحيح مسار التفسير.
 ـ معالجة مباحث نظرية لها عالقة بأسباب اختالف المفسرين.

 ـ بعض أسباب اختالف المفسرين.  :المعارف المسبقةـ 

  :ـ محتوى المادة
 ـ محاضرة ) نظري (

 الفصل األول : مدخل إلى التفسير المقارن 
: تعريف التفسير المقارن وحدوده 1مبحث  
: التفسير المقارن نشأته وصلته بألوان التفسير األخرى 2مبحث  
: أهميته ومنهج البحث فيه ومعاييره.3مبحث  

 الفصل الثاني: أسباب اختالف المفسرين عرضها وبيان الموقف منها 
: االختالف معناه وأنواعه وموقف الشرع منه.1مبحث  
ف المفسرين والموقف منه.: أسباب اختال2مبحث  

 ـ محاضرة ) تطبيقي (
 ـ النموذج األول: تفسير" العالمين " من سورة الفاتحة تفسيرا مقارنا.

 ـ النموذج الثاني : تفسير "غير المغضوب عليهم وال الضالين " من سورة الفاتحة.
 األعمال الموجهة:

التسهيل في علوم التنزيل من خالل اختياراته يتم تطبيق ما ذكر في المحاضرة على تفسير ابن جزي المسمى 
 في سورة األنعام إلى سورة يوسف.

امتحان   طريقة التقييم:  
إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،)  :المصادر والمراجعـ   

 ـ التفسري املقارن بني النظرية والتطبيق، روضة عبد الكرمي فرعون. •
 راهيم املشين.ـ التفسري املقارن دراسة أتصيلية، مصطفى إب •
 ـ تعريف الدارسني مبناهج املفسرين، صالح عبد الفتاح اخلالدي. •
 ـ التسهيل يف علوم التنزيل، ابن جزي. •
 ـ تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر ابن عاشور. •
 ـ دراسات أصولية يف القرآن الكرمي، حممد إبراهيم احلفناوي. •
 الزبريي.ـ ابن جزي ومنهجه يف التفسري، علي بن حممد  •
 ـ ترجيحات ابن جزي يف التفسري، ابراهيم ابن حممد بن عبد اخلالق الغامدي. •
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن 

 السداسي :األول
 اسم الوحدة:وحدة التعليم االستكشافية

 اسم المادة: التفسير الفقهي
 1الرصيد:
 1المعامل:

 اهداف التعليم

الفقهية يف تعاملها مع القرآن وطرق استنباط األحكام الشرعية واملعاين. تعريف الطالب مبناهج املدرسة 
التفسريية ذات الطابع الفقهي وكيف خدمت املذاهب الفقهية االحتجاج ابلشواهد القرآنية   واملؤلفات

 .على صحة اختيارها  وتوجيه الدالالت ونقد املسائل
 المعارف المطلوبة مسبقاً:

ن ومعارف مسبقة يف آايت األحكام، ومنهج املفسرين، وكذا املسائل خذه الطالب من تكويأما  
 الفقهية املستخرجة من الدرس التفسريّي.

 محتوى المادة:

 مدخل منهجي إىل التفسري الفقهي واتريخ املدارس الفقهية وأثرها يف استنباط املعاين القرآنية -1
 هناية القرن الثامن اهلجري.أشهر مصنفات التفسري الفقهي املدرسي، من عصر التدوين إىل  -2
 منوذج املدرسة األندلسية يف التفسري.، وجهودها يف خدمة الفقه املدرسي املالكي. -3
 وجوه الرتجيح عند مفسري املدرسة األندلسية واختياراهتم، مسائل وقضااي فقهية مقارنة.  -4

  امتحان طريقة التقييم:
 المراجع:

 تفسري النصوص، حممد أديب صاحل. -
-تفسري أيب حيان األندلسي -تفسري ابن عطية -تفسري ابن جزيّ  -رطيبتفسري الق -

 تفسري املاوردي. -اجلصاص -احكام القرآن -أحكام القرآن، الشافعي
 مدرسة األندلس يف التفسري، مصطفى املشين. -
 اإلمام مالك مفسراً، -
 أثر القواعد األصولية يف استنباط أحاكم القرآن، عبد الكرمي حامدي. -
 -ت األحكام، عبد القادر شيبة احلمدتفسري آاي -
 اجلامع ألحكام القرآن، أبو بكر بن العريب...  -
 تعريف الدارسني مبناهج املفسرين، صالح الدين اخلالدي....اخل  -
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 األول السداسي:

 اسم الوحدة: وحدة التعليم االستكشافية
 اسم المادة: المصطلح القرآني  

 1الرصيد:
 1المعامل:

 أهداف التعليم:

تعريف الطالب مبسلك الدراسات القرآنية احلديثة األصيلة يف جتديد البحث يف املفردات القرآنية، وتفسريها  
 وفق ضوابط وأصول التفسري إبحكام نظرية تفسري القرآن ابلقرآن، والنظم القرآيّن.

 
 المعارف المطلوبة مسبقاً: 

 نهج الوجوه والنظائر القرآنية، علم املناسبات ونظرية النظم.مناهج املفسرين، م
 امتحان طريقة التقييم:

 
 محتوى المادة:

 مدخل إىل علم االصطالح والنظرية املصطلحية: املفهوم واملنهج. -1
 املصطلح القرآيّن والدراسة املصطلحية: املميزات واخلصائص -2
 اصرة ومعامل التجديد.القيمة العلمية للدراسة املصطلحية يف البحوث املع -3
 الدالالت املعجمية وعالقتها ابملصطلح القرآيّن. -4
 مناذج تطبيقية ملفردات قرآنية بني القراءة التارخيية للمذاهب والدراسة املصطلحية :  -5

 النبوة. –الوحي  –النسخ  –التأويل  –الفتنة  –مصطلح البيان  -
 المراجع: -
 احلمد.أحباث يف علوم القرآن، الدكتور غامن قدوري  -
 ن الكرمي، د/ حممد هباء الدين حسني.آاملستشرقون والقر  -
 التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق، د/ صالح عبد الفتاح اخلالدي. -
 دراسات مصطلحية، " جمّلة حمّكمة تصدر عن مؤسسة مبدع للدراسات والبحوث العلمية. -
 وث والدراسات العلمية.ن الكرمي، مؤسسة مبدع للبحآاملعجم التارخيي لتفسري القر   -
 تفسري القرأن ابلقرآن، د/ حممد قجوي. -
 القراءات القرآنية والرسم العثماين يف كتاب اتريخ القرآن، عرض ونقد: د/ مالك حسني شعبان حسن. -
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 مفهوم البيان يف القرآن الكرمي، دراسة مصطلحية د/ فاطمة بوسالمة. -
 مة زمّرد.مفهوم التأويل يف القرآن، دراسة مصطلحية، د فاط -
 املصطلحات األربعة للقرآن الكرمي، أبو األعلى املودودي. -
 األساس يف التفسري، سعيد حوى. -
 نظام القرآن وأتويل الفرقان ابلفرقان، عبد احلميد الفراهي. -
 مفردات القرآن، الراغب األصفهاين. -
 عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، السمني احلليب. -
 مد الغزايل.كيف نتعامل مع القرآن، حم -
 النشر يف القراءات العشر، حممد بن اجلزري. -
 منجد املقرئني، حممد بن اجلزري.  -
 التفسري واملفسرون املعاصرون، د/ فضل إحسان عباس. -
 القراءات الشاذة بني الرواية والتفسري، د/ سامي حممد سعيد عبد الشكور. -
 التحرير يف أصول التفسري، د/ مساعد بن سليمان الطيار. -
 اهل العرفان، عبد العظيم الزرقاين.من -
 املعجزة الكربى، حممد أبو زهرة. -
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن:
 السداسي : األول

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األفقية
 1اسم المادة: اللغة األجنبية

 1الرصيد:
 1المعالمل:

 أهداف التعليم 

املرتمجة، وإمكان ترمجة املسائل الدينية والعبادات إىل اللغة متكني الطالب من ممارسة القراءة للنصوص 
 األجنبية، وتعريف الطالب أبهم املسائل العلمية .

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 قواعد اللغة األجنبية، وقراءة النصوص والقدرة على التعبري

 مبادئ اللغة اإلنجليزية.

 محتوى المادة:

 ـ معرفة قواعد اللغة

 لقراءة الصحيحةـ معرفة ا

 ـ معرفة الكتابة الصحية

 ـ معرفة التخاطب ابللغة

 ــ حتليل نصوص  يف ختصص التفسري وعلوم القرآن

 متواصل طريقة التقييم:

 المراجع: 

 قواعد اللغة اإلنجليزية 

 ترجمة معاني القرآن باإلنجليزية

 إلخ( معجم أكسفورد،مطبوعات ، مواقع انترنت،
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 وعلوم القرآن عنوان الماستر: التفسير

 ثانيالسداسي: ال
 اسم الوحدة:وحدة التعليم األساسية

  2 القراءات وحفظ القرآناسم المادة: 

 04الرصيد:
 02المعامل:
:أهداف التعليم  

تعرف الطالب على أصول القراء السبعة وتقريب علم جمع القراءات حتى يتمكن الطالب من الوقوف 
من مواصلة حفظ ما هو مقرر عليه من القرآن الكريم،  تمكين الطالبعلى تنوع القراءات وكذا 

على مراعاة  لجميع الدراسات اإلسالمية، على أن يكون هذا الحفظ حفظا سليما قائما امنطلق باعتباره
 أحكام التجويد والترتيل، مع تصحيح ما يحتاجه الطالب من مخارج

.وصفات الحروف  

: المعارف المسبقة المطلوبة   

ما حفظه الطالب من ب من إشارات ومواضيع عامة حول القراءات وعلوم القرآن وكذا ما أخذه الطال 
.عالوة على ما أخذه من أحكام التجويد سيات السابقةقرآن أثناء السدا  

 محتوى المادة
 

 من سورة النحل(. 50من سورة يوسف إلى آية  53)من آية  مقدار الحفظ للسداسي:       

لتي تم حفظهما خالل السداسيات الماضيةمراجعة األجزاء ا          
السبع والتدرب على جمعها.التعريف بالقراءات          

 :تعميق معارف وتطبيقات أحكام التجويد       
باب المد والقصر :01المحاضرة    

 حفظ القرآن. +:تطبيقات  األعمال الموجهة

  +1باب الهمزتين من كلمة وكلمتين  :02المحاضرة  

:تطبيقات + حفظ القرآن الكريم.الموجهة األعمال  

2باب الهمزتين من كلمة وكلمتين  :03المحاضرة    

حفظ القرآن الكريم. +:تطبيقات األعمال الموجهة  

باب الهمز المفرد ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها :04المحاضرة    

.حفظ القرآن الكريم  +:تطبيقات األعمال الموجهة  

1وقف حمزة وهشام  باب :05المحاضرة    
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حفظ القرآن الكريم. +:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

2باب وقف حمزة وهشام  :06المحاضرة    

حفظ القرآن الكريم. +:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

1باب وقف حمزة وهشام  :07المحاضرة    

حفظ القرآن الكريم. +:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

ذال إذ+ دال قد [  باب اإلدغام واإلظهار ] :08المحاضرة    

حفظ القرآن الكريم.+:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

باب اإلدغام واإلظهار ] ذال إذ+ دال قد [  :09المحاضرة    

حفظ القرآن الكريم.+:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

الم هل وبلوتاء التأنيث باب  :10المحاضرة    

حفظ القرآن الكريم.+:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

.اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبلباب  :11المحاضرة    

  .حفظ القرآن الكريم+ :تطبيقاتاألعمال الموجهة

أحكام النون الساكنة والتنوين + باب ذكر حروف قربت مخارجها :12المحاضرة    

50%+ متواصل 50%امتحان   طريقة التقييم:  

 المراجع

مد بن عبد الصمد السخاوي الشافعي شرح الشاطبية ألبي الحسن علي بن مح       

هـ(  المسمى فتح الوصيد في شرح القصيد.643)ت شرح أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن .

هـ(656محمد المعروف بشعلة الموصلي )ت   

  ابن الجزري، النشر في القراءات العشر              

 ابن الجزري، تحبير التيسير في قراءات األئمة العشر        

الفتاح القاضي، الوافي في شرح الشاطبية )المرجع األساس في شرح الشاطبية( عبد  

 عبد الفتاح القاضي البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة

 محمد أحمد مفلح القضاة مقدمات في علم القراءات

 شعبان محمد إسماعيل المدخل إلى علم القراءات.
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 نعنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآ
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة:وحدة التعليم األساسية
 .دراسات لغوية في القرآن الكريم اسم المادة:

 04الرصيد:
 02المعامل:

:أهداف التعليم  
 تعريف الطالب ببعض الدراسات األدبية واللغوية في القرآن الكريم.

 محتوى المادة: 
 الدراسات اللغوية

ئص لغة القرآن الكريموأهم خصاحول نشأة اللغة عام  مدخل  
  غريب القرآن، مفهومه وأسبابه
 لهجات القبائل في القرآن الكريم

 الوجوه والنظائر في القرآن الكريم
  المشترك اللفظي في القرآن الكريم.

 األضداد في القرآن الكريم
 الترادف في القرآن الكريم بين المثبتين والمنكرين 

يغة بمعنى أخرى(مخالفة ظاهر اللفظ معناه )استعمال ص  
 االشتقاق مفهومه وفائدته اللغوية

 ظاهرة التناوب والتضمين في القرآن
 

50%+ متواصل 50%امتحان طريقة التقييم:  
 

إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،) المراجع:   

القرآن الكريم. -  
الربهان يف علوم القرآن للزركشي. -  
النبأ العظيم عبد هللا دراز.-  
الرماين واخلطايب واجلرجاين: ثالث رسائل يف إعجاز القرآن.-  
تفسري الكشاف  للزخمشري .-  
تفسري التحرير والتنوير حملمد الطاهر بن عاشور. -  
البحر احمليط  أليب حيان األندلسي. -  
احملرر الوجيز البن عطية.-  
إعراب القرآن الكرمي وبيانه  نور الدين الدرويش -  
ن الكرمي لسيد قطب.يف ظالل القرآ -  
مباحث يف علوم القرآن مناع القطان.-  
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صفاء الكلمة لعبد الفتاح الشني.-  
 أتويل مشكل القرآن، ابن قتيبة

أسرار البالغة عبد القاهر اجلرجاين.-  
دالئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين. -  
لغة القرآن الكرمي عائشة عبد الرمحن.-  
كتاب األضداد، ابن األنباري  -  
الرتادف يف القرآن بني النظرية والتطبيق، حممد نور الدين املنجد -  
مغين اللبيب، البن هشام -  
عبد العايل سامل مكرماملشرتك اللفظي يف ضوء غريب القرآن،  -  
احلمل على املعىن يف العربية، على عبد هللا حسني العنبكي -  
األشباه والنظائر، للسيوطي -  
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 لوم القرآنعنوان الماستر: التفسير وع

 ثانيالسداسي: ال
 اسم الوحدة:وحدة التعليم األساسية

 .2 علم الرسم والضبط اسم المادة:
 04الرصيد:
 02المعامل:

:أهداف التعليم  

 املعارف املسبقة املطلوبة :
 المبادئ األساسية في هذا العلم.

 محتوى المادة:
 مبادئ فن الضبط

 كيفية وضع الحركات الثالث وما يتبعها
الممالم و ضبط المختلس والمشمو كيفية  

 بيان عالمة السكون وأحكامها
 بيان عالمة التشديد وأحكامها

 بيان عالمة المد وأحكامها
 كيفية ضبط المظهر والمدغم

 كيفية ضبط الهمز
 كيفية ضبط ألف الوصل وما جاء بالنقل

 إلحاق ما حذف في الرسم
 كيفية ضبط المزيد رسما

 أحكام الالم ألف.

50%+ متواصل 50%امتحانتقييم: طريقة ال  
 

 المراجع: ) كتب ومطبوعات، مواقع انترنت، إلخ(
 سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين لعلي الضباع وباقي كتب الضبط.

 األعمال موجهة:
 دراسة تطبيقية لكتب الضبط وهي:

ـ المحكم في نقط المصاحف، لعثمان بن سعيد الداني. 1  
بي داود سليمان بن نجاح.ـ أصول الضبط، أل 2  
ـ الطراز في شرح ضبط الخراز، لإلمام محمد بن عبد هللا التنسي الجزائري. 3  

ـ وكذلك دراسة تطبيقية على المصاحف الرسمية الجزائرية: مصحف الثعالبية، ومصحف الرغاية، ومصحف 
 الجماهرية قالون، ومصحف المجمع حفص.
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 نعنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآ
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة:وحدة التعليم األساسية
 .1دراسات معمقة في التفسير التحليلي  اسم المادة:

 04الرصيد:
 02المعامل:

:أهداف التعليم  
 تمكن  الطالب من ضبط المنهجية المتبعة في التفسير التحليلي.

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 ه.مفاهيم عامة حول مفهوم التفسير وأنواع

 محتوى المادة:
 أوال : المحاضرة:

 تفسير سورة المائدة  وفق الخطوات التي طبقها الطالب في مرحلة الليسانس. 
 مالحظة: يجب مراعاة الخطوات اآلتية في التفسير التحليلي للسورة:

ـ دراسة مناسبة السورة لما قبلها و بعدها 1  
ـ المناسبة بين آيات السورة الواحدة 2  
لنزولـ أسباب ا 3  
ـ بيان غريب اآليات 4  
ـ تحليل النصوص القرآنية: ويتناول فيها دراسة التراكيب النحوية والبالغية 5  
ـ تلخيص المعنى العام 6  
ـ ما يستنبط من اآليات من أحكام وحكم. 7  

 ثانيا:األعمال الموجهة:
التفسير التحليلي لسورة األنعام   

50%+ متواصل 50%امتحانطريقة التقييم:   

 
 لمصادر والمرجع:ا

 كتب التفسير بمختلف ألوانها .
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة:وحدة التعليم األساسية
 .مشكل القرآن وغريبه اسم المادة:

 02الرصيد:
 01المعامل:

:أهداف التعليم  
 رجيح هذا التفسير.ـ إبراز طريق التفسير الصحيح لآليات المشكلة  وبيان وجه ت

 ـ االستفادة من أساليب المفسرين في الترجيح والتدرب عليه

 ـ معرفة طرق الصحابة والمفسرين في التعامل مع غريب القرآن

 ـ معرفة غريب القرآن ضرورية لدارس التفسير.

المعارف المسبقة المطلوبة : ـ  
 الصلة الوثيقة بين هذا الموضوع وسائر أنواع علوم القرآن. 

 ـ محتوى المادة :

 أوال : مشكل القرآن

 ـ تمهيد:

 المبحث األول: أهمية دراسة علم المشكل القرآني.

 صنفوا في هذا الفن ومؤلفاتهم فيهالمبحث الثاني : أعالم اإلسالم الذين 

 الفصل األول: مشكل القرآن 

 المبحث األول: تعريف مشكل القرآن لغة واصطالحا. 

 شكل في القرآن الكريم المبحث الثاني: وجود الم 

 المبحث الثالث: حكمة وجود المشكل في القرآن  

 المبحث الرابع: حكم البحث عن المشكل في القرآن 

 الفصل الثاني: أسباب وقوع المشكل في القرآن.

 المبحث األول: اعتقاد أمر مخالف للكتاب والسنة

 المبحث الثاني: اختالف الموضوع في اآليات

 تالف الموضع والمكان لآلياتالمبحث الثالث:اخ

 المبحث الرابع: وقوع المخبر به على أحوال وأطوار مختلفة

 المبحث الخامس :اختالف جهة الفعل

 المبحث السادس: تعدد القراءات في اآلية

 المبحث السابع: توهم تعارض اآلية أو اآليات مع األحاديث النبوية.

 المبحث الثامن: توهم استحالة المعنى

 التاسع: خفاء المعنىالمبحث 

 المبحث العاشر:غرابة اللفظ

 المبحث الحادي عشر: مخالفة المشهور من قواعد النحو والعربية

 المبحث الثاني عشر:اإليجاز واالختصار

 المبحث الثالث عشر: احتمال اإلحكام والنسخ لآلية
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 الفصل الثالث:  أنواع مشكل القرآن

 تالفالمبحث األول:ما يظن فيه  تعارض واخ

 المبحث الثاني: المشكل للتشابه

 المبحث الثالث: المشكل اللغوي

 المبحث الرابع: المشكل من حيث القراءات ورسم المصحف

 الفصل الرابع:طرق دفع اإلشكال عن آيات القرآن

 المبحث األول : تحرير وجه اإلشكال 

 المبحث الثاني: معرفة سبب النزول

 كل إلى المحكمالمبحث الثالث : رد المتشابه المش

 المبحث الرابع: اعتبار طريقة القرآن في دفع اإلشكال

 المبحث الخامس: جمع اآليات ذات الموضوع الواحد

 المبحث السادس: النظر في السياق

 المبحث السابع : تلمس األحاديث واآلثار الصحيحة الدافعة لإلشكال

 المبحث الثامن: اإلعراب و أثره في بيان المشكل

 تاسع: الجمع بين اآليات بإعمال قواعد الترجيح عند المفسرينالمبحث ال

 المبحث العاشر: النسخ

 المبحث الحادي عشر: التوقف

 ثانيا:غريب القرآن

 المبحث األول : تعريفه وأنواعه وأهميته

 المبحث الثاني: نشأته وتطوره

 المبحث الثالث: التأليف في غريب القرآن مراحله ومناهجه.

 أسباب ومنشأ وقوع الغريب في القرآن. المبحث الرابع:

 طريقة التقييم: امتحان 
إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،)  :المصادر والمراجعـ   

 ـ توجيه مشكل القراءات العشرية لغة وتفسيرا وإعرابا، عبد العزيز بن علي الحربي. •

 ـ متشابه القرآن دراسة موضوعية، عدنان محمد زرزور. •

 قال للدكتور عبد الجبار العبيدي، مجلة الرسالة اإلسالمية بالعراق.ـ مشكل القرآن، م •

 ـ مشكل القرآن الكريم، عبد الحميد بن حمد المنصور. •

 ـ العمدة في غريب القرآن ) مقدمة تحقيق(، يوسف عبد الرحمان المرعشلي. •

 ـ تفسير آيات أشكلت ، عبد الحليم بن تيمية. •

 م.ـ التبيان في غريب القرآن ابن الهائ •

 ـ المشترك اللفظي في ضوء غريب القرآن. عبد العال سالم مكرم. •
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي: الثاني 

 اسم الوحدة:وحدة التعليم المنهجية
 .2 علم توجيه القراءات اسم المادة:
 04الرصيد:
 02المعامل:

 
.وجيههم للقراءاتأن يتعرف الطالب على هذا العلم مع دراسة نماذج من ت  

 املعارف املسبقة املطلوبة : 
 القراءات وما يتعلق هبا نشأة وأصوال وفرشا.

 محتوى المادة:

.دراسة توجيه السور: من املائدة إىل آخر القرآن  

 

50%+ متواصل 50%امتحانطريقة التقييم:   

 
إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،) المراجع:   

شرح الهداية للمهدوي.ـ  1  

الكشف لمكي بن أبي طالب القيسي.ـ  2  

.طالئع البشر في توجيه القراءات العشر محمد الصادق قمحاويـ  3  

 األعمال الموجهة:
 دراسة نماذج من تفسير:

 الطبري.
 القرطبي.
 ابن كثير.

 البحر المحيط ألبي حيان.
 الجواهر الحسان لعبد الرحمن الثعالبي.

 التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور.
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي: الثاني 

 اسم الوحدة:وحدة التعليم المنهجية
 .2أعالم التفسير في الجزائر  اسم المادة:
 03الرصيد:
 02المعامل:

 أهداف تعليم المادة:
 االطالع على موروث علماء الجزائر في التفسير.

 تفسيرمعرفة القيمة العلمية للمدرسة الجزائرية في ال

 حتصيل املعلومات حول أعالم اجلزائر يف السداسي األول ماسرت املعارف املسبقة املطلوبة :

 محتوى المادة
من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر الهجريأعالم التفسير ثانيا:   

 التفسير والمفسرون في الجزائر في جانب التدريس

 .ه 1041بي العيش، أبو العباس المقري التلمسانيأحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أ .8

 ه. 1096أبو زكريا يحيى بن الفقيه محمد النايلي الشاوي الملياني .9
 ه. 1315 محمد بن أبي القاسم بن رجيح بن محمد بن عبد الرحيم، أبو عبد هللا شهر بالهاملي .10
 م.1915ه/ 1333مات سنة:  محمد بن مصطفى بن محمد بن باكير بن الخوجة .11
 م.1940ه/ 1359مات سنة:  د الحميد بن باديسعب .12
 م.1965ه/ 1385مات سنة:محمد البشير اإلبراهيمي:  .13

 التفسير والمفسرون في الجزائر في جانب التأليف.
 . 1057ألبي الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد بن سراج السلجماسي الجزائري مات سنة:  :تفسير .21

 ه.  1199لي القلعي مات سنة: : ألبي الحسن بن عمر بن عخواص سورة يس .22
 ه.  1223: ليوسف بن عدُّن بن الشيخ حمو اليزقني. مات بعد سنة حاشية على البيضاوي .23
ه، وله  1276: لمحمد بن علي السنوسي الخطابي مات سنة نزهة الجنان في أوصاف مفسر القرآن .24

 شرح البسملة.
حمد الراشدي الجليلي المعسكري، مات : ألبي راس محمد بن أحمد بن عبد القادر بن متفسير القرآن .25

 .ه 1238سنة: 
 ه. 13: تفسيران صغير وكبير، لعثمان بن سعيد المالقيالمستغانمي، من وفيات القرن تفسير القرآن الكريم .26
م.  1892ه/ 1310: لمحمد بن عيسى الجزائري مات سنة: الثريا لمن كان بعجائب القرآن حفيا .27

 م.1889ه/ 1307والكتاب مطبوع في تونس سنة: 
ومن يكرههن فإن هللا : له أيضا، وهو تفسير لقول هللا تعالى:الماس في احتباك يعجز الِجنَّة والناس .28

 م.1888ه/ 1306[. طبع في تونس سنة: 33]النور: من بعد إكراههن غفور رحيم
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سنة: : كتاب في التفسير لمحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح أطفيش، توفي هميان الزاد ليوم المعاد .29

مجلدا، بدأ في تأليفه  13م. والكتاب مطبوع في زنجبار كما أفاده سركيس وغيره في 1914ه/  1332

 وله من العمر أربع وعشرون سنة.
هـ،  1326: له أيضا، وهو في سبعة أجزاء، طبع بالجزائر طبعة قديمة سنة: التيسير في التفسير .30

جزءا، وهو آخر  14م، في  1987لى سنة: م إ 1982وطبع بمطبعة البابي الحلبي بمصر من سنة: 

 تفاسيره.
: له أيضا، في أربعة أجزاء، فسر فيه القرآن من سورة الرحمن إلى سورة داعي العمل ليوم األمل .31

 الناس في مجلد كبير.
لإلمام محمد المكي مصطفى بن محمد تنظيف الوعا من سوء فهم في آية ليس لإلنسان إال ما سعى:  .32

 ه.1334ت سنة: بن عزوز البرجي، ما
 : البن عزوز أيضا.تهذيب التفاسير القرآنية .33
 : البن عزوز كذلك.الفائدة في تفسير سورة المائدة .34
 إنما يخشى هللا من عباده العلماء: له. مروى الظمآن في قوله تعالى .35
 : ولو أسمعهم في سورة األنفال: له.مزيل اإلشكال في آية .36
 م.  1920ه/ 1338جزائري، مات سنة:: في أربع مجلدات، لطاهر التفسير القرآن .37
: لم يكمله، لصالح بن عمر بن داود بن صالح بن يحمد األعلى، من القول الوجيز في كالم هللا العزيز .38

م وكان  1889بني يزقن، مفسر من علماء اإلباضية، أنشأ معهدا للعلوم الشرعية في مسقط رأسه سنة 

س فيه وحده. مات سنة   كتاب مخطوط.م. وال1928ه/ 1347يَدّرِّ
: ألحمد بن مصطفى بن محمد بن أحمد المستغانمي، أبو العباس الشهير بالعلوي تفسير سورة العصر .39

 ه. 1352مات سنة: 
 : له أيضا. لباب العلم في سورة النجم .40
 م.1940ه/ 1359: لعبد الحميد بن باديس ت:مجالس التذكير من كالم اللطيف الخبير .41
 ولقي. عالم متفنن في علوم الشريعة، أحد شيوخ األزهر. مات سنة:لمحمد الخضر حسين، الطالتفسير:  .42

 مطبوع منه أجزاء..م1957/ه 1379
 .ه 1379: لعمر راسم بن علي بن سعيد بن محمد البجائي. مات سنة تفسير القرآن الكريم .43

 طريقة التقييم: امتحان 

 المراجع:

 معجم أعالم اجلزائر عادل نويهض.
وعة.التفاسري اجلزائرية املطب  
 فهارس املخطوطات.

 فهارس املكتبات.
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي: الثاني 

 اسم الوحدة:وحدة التعليم المنهجية
 .2 التفسير المقارن للقرآن الكريم اسم المادة:
 02الرصيد:
 01المعامل:

 أهداف التعليم:
.ـ يهدف إلى تثبيت المعنى األنسب لآليات القرآنية  

إلسهام في تصحيح مسار التفسير.ـ ا  
 ـ معالجة مباحث نظرية لها عالقة بأسباب اختالف المفسرين.

المعلومات المحصل عليها في مرحلة الليسانس في المواد المتعلقة بالتفسير وتناول  المعارف السابقة : 
 الجزء األول من المادة في السداسي السابق.

 محتوى المادة
 

 يف التفسري وعالقتها ابلتفسري املقارن للقرآن الكرمي. االستدراكات والتعقبات -

 تفسري سورة حممد تفسريا مقاران وفق اخلطوات املنهجية. -

 طريقة التقييم: امتحان 
 

 المراجع

 كتب التفاسري القدمية منها
 جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي

 تفسري ابن كثري
 نايب حيبتفسري أ

 تفسري اآللوسي
 احلديثة منهاكتب التفاسري 

 فتح القدير للشوكاين
 تفسري التحرير والتنوير البن عاشور
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي الثاني:

 اسم الوحدة: وحدة التعليم االستكشافية
 اسم المادة: أحاديث التفسير في الكتب التسعة

 1الرصيد:
 1المعامل:

 أهداف التعليم:

األسانيد وحفظ النسخ اإلسنادية ومظان ورودها يف املوسوعات كتفسري متكني الطالب من تفّهم  -
 ابن أيب حامت، ومستدرك احلاكم ومسند اإلمام امحد...اخل

 المعارف المطلوبة مسبقا:

 علل احلديث، مدرسة الصحابة يف التفسري ورجاهلا. -شروط الصحة، -علم الرواة،
 

  محتوى المادة: -

 

 لتسعةأحاديث التفسري يف الكتب ا -
 مدخل منهجي إىل النسخ اإلسنادية الواردة يف الكتب التسعة -1

 التعريف ابلكتب التسعة ومصادر التفسري وطرقها فيها. -أ
 الطرق اإلسنادية ومدارها يف الكتب التسعة. -ب
 أشهر الطرق اجلياد والضعيفة يف الكتب التسعة. -ت

 أهم مسائل التفسري يف الكتب التسعة : -2
 إحصاء التفسري النبوّي. -أ

 سباب النــزول القرآين ومروايته يف الكتب التسعة.أ -ب
 مروايت غريب القرآن يف الكتب التسعة. -ت
 القراءات الشاذة ومروايهتا يف الكتب التسعة. -ث
 كتاب التفسري من مستدرك احلاكم وزوائده على الكتب الستة. -3

 مذهب احلاكم النيسابوري يف أسباب النــزول وتفسري الصحايّب. -
 يسابوري اإلسنادية يف كتاب التفسري وبيان تعقبات ابن حجر له يف إحتاف املهرة.أوهام احلاكم الن -
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 القراءات يف الدراسات احلديثة: -

 جهود املغاربة املعاصرين يف القراءات -1
مذهب املغاربة يف القراءات السبع ومصادر اإلقراء: آاثر مدرسة ابن القاضي  -أ

 منوذجاً.
ع املدين، ومصادر اإلقراء هبا وأسانيدها، الطرق العشرة املروية عن اإلمام انف -ب

واختيارات املغاربة للوجوه األدائية عن ورش: كتااب التعريف ابلرواة عن اإلمام انفع 
 للداين، والدرر اللوامع البن بّري منوذجاً.

 املقّدُم أداًء عند املغاربة  يف القراءات السبع وواقع التأليف. -ت
 حتريرات طُُرِق األداء ووجوهها  -2
 هود اإلمام سيد متويّل ومؤلفاته يف التحريرات.ج -أ

 مؤلفات املدرسة املصرية املعاصرة يف التحريرات: دراسة وحتليل. -ب
 

 طريقة التقييم: امتحان  -

 المراجع: -
 الكتب التسعة -
 إحتاف املهرة - -
 حتفة األشراف - -
 اتريخ الرتاث العريّب: حممد فؤاد سزكني - -
 ريمعرفة علوم احلديث للحاكم النيسابو  - -
 مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية - -
 تقان يف علوم القرآن للسيوطيّ إلا - -
 العجاب يف بيان األسباب البن حجر العسقاليّن. - -
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 عنوان الماستر : التفسيروعلوم القرآن
 السداسي الثاني:

 اسم الوحدة: وحدة التعليم االستكشافية
 اسم المادة: القراءات في الدراسات الحديثة

 1د:الرصي
 1المعامل:

تعريف الطالب ابختيارات املغاربة املعاصرين وصحة أدائهم، والتشهري بطرق اإلمام انفع  أهداف التعليم:
 العشرة ومؤلفاهتا القرائية.

ما أخذ الطالب يف فرتة اللسانس، واالختيارات حلروف القرآن، ومعرفة   المعارف المطلوبة سابقاً:
 ء والطرق األدائية.القراءة ابجلمع، ومصادر اإلقرا

 محتوى المادة: 

 جهود املغاربة املعاصرين يف القراءات -1
 مذهب املغاربة يف القراءات السبع ومصادر اإلقراء: آاثر مدرسة ابن القاضي منوذجاً. -ب
الطرق العشرة املروية عن اإلمام انفع املدين، ومصادر اإلقراء هبا وأسانيدها،  -ث

ائية عن ورش: كتااب التعريف ابلرواة عن اإلمام انفع واختيارات املغاربة للوجوه األد
 للداين، والدرر اللوامع البن بّري منوذجاً.

 املقّدُم أداًء عند املغاربة  يف القراءات السبع وواقع التأليف. -ج
 حتريرات طُُرِق األداء ووجوهها  -3
  جهود اإلمام سيد متويّل ومؤلفاته يف التحريرات. -أ

 ملعاصرة يف التحريرات: دراسة وحتليل.مؤلفات املدرسة املصرية ا -ب
 طريقة التقييم: امتحان

 املراجع:
النشر يف القراءات العشر ومنجد املقرئني البن اجلزري، فتح الوصيد للسخاوي، بيان اخلالف   -

 والتشهري فيما زاده احلرز على التيسري البن القاضي.
 اح القاضي.البدور الزاهرة لعبد الفت-وقف محزة وهشام البن القااضي،  -
 شروح الدرر اللوامع..اخل -الروض النضري، حممد متويل -تقريب الشاطبية إيهاب فكري - -
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن:
 السداسي :الثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األفقية
 2اسم المادة: اللغة األجنبية

 1الرصيد:
 1المعامل:

 أهداف التعليم 
ممارسة القراءة للنصوص المترجمة، وإمكان ترجمة المسائل الدينية تمكين الطالب من 

 والعبادات إلى اللغة األجنبية، وتعريف الطالب بأهم المسائل العلمية .
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 قواعد اللغة األجنبية، وقراءة النصوص والقدرة على التعبير

 مبادئ اللغة اإلنجليزية.

 محتوى المادة:

 قواعد اللغة ـ معرفة

 ـ معرفة القراءة الصحيحة

 ـ معرفة الكتابة الصحية

 ـ معرفة التخاطب باللغة

 والحديثــ تحليل نصوص  في تخصص التفسير 

 متواصل طريقة التقييم:

 قواعد اللغة اإلنجليزية) المراجع: 
 باإلنجليزية ترجمة معاني القرآن 

 معجم أكسفورد،
 مطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(
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 وان الماستر: التفسير وعلوم القرآنعن
 السداسي: الثالث 

 اسم الوحدة:وحدة التعليم األساسية
 .3القراءات وحفظ القرآن الكريم  اسم المادة:
 02الرصيد:
 01المعامل:

:أهداف التعليم  

تعرف الطالب على أصول القراء السبعة وتقريب علم جمع القراءات حتى يتمكن الطالب من الوقوف 
تمكين الطالب من مواصلة حفظ ما هو مقرر عليه من القرآن الكريم، ع القراءات وكذا على تنو
على مراعاة  لجميع الدراسات اإلسالمية، على أن يكون هذا الحفظ حفظا سليما قائما امنطلق باعتباره

 أحكام التجويد والترتيل، مع تصحيح ما يحتاجه الطالب من مخارج
.وصفات الحروف  

: ة المطلوبةالمعارف المسبق  

ما حفظه الطالب من ما أخذه الطالب من إشارات ومواضيع عامة حول القراءات وعلوم القرآن وكذا  
.عالوة على ما أخذه من أحكام التجويد سيات السابقةقرآن أثناء السدا  

  المادة محتوى

 من سورة الكهف(. 73من سورة النحل إلى آية  51)من آية  مقدار الحفظ للسداسي:

مراجعة األجزاء التي تم حفظهما خالل السداسيات الماضية         .  
السبع والتدرب على جمعها.التعريف بالقراءات          

 تعميق معارف وتطبيقات أحكام التجويد       

  الفتح واإلمالة وبين اللفظينباب  :01المحاضرة  

حفظ القرآن الكريم + :تطبيقاتاألعمال الموجهة  

مذاهبهم في الراءات  وقفا +ي في إمالة هاء التأنيث وما قبلها ئباب مذهب الكسا :20المحاضرة  
الالمات و  

  .حفظ القرآن الكريم+ :تطبيقاتاألعمال الموجهة

الوقف على مرسوم الخط  + باب الوقف على أواخر الكلم :03المحاضرة    

  .حفظ القرآن الكريم+ :تطبيقاتاألعمال الموجهة

ياءات الزوائد + اب مذاهبهم في ياءات اإلضافةب :04المحاضرة    

  .حفظ القرآن الكريم+  :تطبيقاتاألعمال الموجهة
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فرش حروف البقرة + تطبيقات عليها مع األصول : 05المحاضرة   

:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

فرش حروف البقرة + تطبيقات عليها مع األصول : 06المحاضرة    

:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

فرش حروف البقرة + تطبيقات عليها مع األصول : 07ضرة  المحا  

:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

فرش حروف البقرة + تطبيقات عليها مع األصول : 08المحاضرة    

:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

فرش حروف البقرة + تطبيقات عليها مع األصول : 09المحاضرة    

:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

حروف البقرة + تطبيقات عليها مع األصول فرش : 10المحاضرة    

:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

فرش حروف البقرة + تطبيقات عليها مع األصول : 11المحاضرة    

:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

فرش حروف البقرة + تطبيقات عليها مع األصول : 12المحاضرة    

:تطبيقاتاألعمال الموجهة  

 

50%اصل+ متو 50%امتحان طريقة التقييم:  
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 :المراجع
  

شرح الشاطبية أليب احلسن علي بن حممد بن عبد الصمد السخاوي الشافعي        
هـ(  املسمى فتح الوصيد يف شرح القصيد.643)ت شرح أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن .

هـ(656حممد املعروف بشعلة املوصلي )ت   
رابن اجلزري، النشر يف القراءات العش                 

 ابن اجلزري، حتبري التيسري يف قراءات األئمة العشر        
 عبد الفتاح القاضي، الوايف يف شرح الشاطبية )املرجع األساس يف شرح الشاطبية(

 عبد الفتاح القاضي البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة

 حممد أمحد مفلح القضاة مقدمات يف علم القراءات

يل املدخل إىل علم القراءاتشعبان حممد إمساع  
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي: الثالث 

 اسم الوحدة:وحدة التعليم األساسية
 .القرآن الكريم في الدراسات الحداثية اسم المادة:
 04الرصيد:
 02المعامل:

:أهداف التعليم  

حول القرآن وعلومه، و القراءات و الرد تعريف الطالب بمختلف اتجاهات المدارس االستشراقية و شبهاتهم 
 عليها.

 املعارف املسبقة املطلوبة :
 نشأة المدارسة االستشرقية ودوافعها وكذا التيارات التغريبية.

 

 محتوى المادة:
 تعريف االستشراق والمستشرقين وأنواع ومدارس االستشراق

املغرضون منهم ، املعتدلون من املستشرقني  
لى القرآن وعلومهاجلهلة املتحاملون ع  

 جولد ريهر وحتامله على القرآن وقراءاته
 املتسشرقون والقرآءات والرد عليهم.

 املشتسرقون وتدوين التفسري وعلوم القرآن
 

50%+ متواصل 50%امتحان  طريقة التقييم:  

 
إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،) المراجع:   

 االستشراق واملستشرقون
ستشراق واملستشرقني يف تعاملهم مع القرآنالكتب والدراسات حول اال  

.املستشرقون والقراءات  
 دعاوى الطاعنني يف القرآن الكرمي والرد عليها عبد احملسن املطريي.
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن

 ثالثالسداسي: ال 
 ساسيةاسم الوحدة:وحدة التعليم األ

 .أصــــول التفسيـــر اسم المادة:
 04الرصيد:
 02المعامل:

 أهداف التعليم:
يعرف الطالب أصول التفسير ويذكر تاريخها.أن  ـ  

 ـ امتالك مهارات التعامل مع المصادرالمعتمدة في تفسير القرآن.
 ـ القدرة على تعليل االختالف في تفسير القرآن ويميز بين أنواعها.

 ـ يتعرف الطالب على طرق تفسير القرآن.

 : املعارف املسبقة املطلوبة
 تحصيل الطالب مادة علوم القرآن وأنواع التفاسير في مرحلتي الليسانس والماستر.

 

 محتوى المادة: 
 المحاضرة:

 الفصل األول: أصول التفسير تعريفها وتاريخها
 الفصل الثاني: مصادرالتفسير

 الفصل الثالث: في كيفية تفسير القرآن
هالفصل الرابع: االختالف في التفسير واإلجماع علي  

 مقرر المادة: كتاب التحرير في أصول التفسير، مساعد بن سليمان الطيار.
 األعمال الموجهة:

يحال الطالب على األسئلة النظرية والتطبيقية والقراءات المقترحة في الكتاب المقرر )التحرير في      أصول 
 التفسير(

50%+ متواصل 50%امتحانطريقة التقييم:    
 امتحان 

إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،)  :جعالمصادر والمرا  

 ـ مقدمة في ّأصول التفسير، بن تيمية. •

 ـ القواعد الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمان السعدي. •

حسين بن علي الحربي. واعد الترجيح عند المفسرين.قـ   

 ـ مقاالت في علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد بن سليمان الطيار. •

 ر والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسر ، مساعد بن سليمان الطيار.ـ مفهوم التفسي •

 ـ الفوز الكبير في أصول التفسير، ولي هللا الدهلوي. •

 ـ قواعد التفسير جمعا ودراسة، خالد بن عثمان السبت. •

 ـ بحوث في أصول التفسير ومناهجه، فهد الرومي. •

 .ـ أصول التفسير وقواعده، خالد بن عبد الرحمان العك •

 ـ اإلجماع في التفسير، محمد بن عبد العزيز الخضيري. •

 ـ مقدمات تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور. •
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي: الثالث 

 اسم الوحدة:وحدة التعليم األساسية 
 .2دراسات معمقة في التفسير التحليلي اسم المادة:
 04الرصيد:

 02مل:المعا
 أهداف التعليم:

 تمكن  الطالب من ضبط المنهجية المتبعة في التفسير التحليلي.

 املعارف املسبقة املطلوبة :
 تحصيل الطالب معلومات في مادة التفسير التحليلي في مرحلتي الليسانس والماستر في السداسي السابق..

 محتوى المادة:
 أوال : المحاضرة:

لنور والحجرات.التفسير التحليلي لسورتي ا  
يجب مراعاة الخطوات اآلتية في التفسير التحليلي للسورة: مالحظة:  

ـ دراسة مناسبة السورة لما قبلها و بعدها 1  
ـ المناسبة بين آيات السورة الواحدة 2  
ـ أسباب النزول 3  
ـ بيان غريب اآليات 4  
والبالغية ـ تحليل النصوص القرآنية: ويتناول فيها دراسة التراكيب النحوية 5  
ـ تلخيص المعنى العام 6  
ـ ما يستنبط من اآليات من أحكام وحكم. 7  
 

 ثانيا:األعمال الموجهة
 التفسير التحليلي لسورة األنعام.

50%+ متواصل 50%امتحانطريقة التقييم:    
 

 المراجع والمصادر:
تفسري ابن كثري. -  

 ـ تفسري الطربي.
 تفسري القرطيب.

 ـ تفسري ابن جزي.
فسري املنري للزحيلي.ـ الت  

 ـ تفسري التحرير والتنوير.
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي: الثالث 

 اسم الوحدة:وحدة التعليم األساسية 
 الكريم مقاصد القرآن اسم المادة:
 02الرصيد:
 01المعامل:

 أهداف التعليم:

 ـ معرفة المقاصد القرآنية األصلية.

 المقاصدي للقرآن باعتباره نوعا مهما من أنواع التفسير. ـ التعريف بالتفسير

 استنباط أبرز وخصائص هذا التفسير.

 ـ معرفة أغراض السور القرآنية.

 املعارف املسبقة املطلوبة :
 تحصيل الطالب معلومات في مادة مقاصد الشريعة  في مرحلتي الليسانس والماستر 

 ــ محتوى المادة:

 القرآن )تعريفه ، أهميته، موضوعاته ، عالقته بأنواع علوم القرآن األخرى( الفصل األول: علم مقاصد

 الفصل الثاني: دراسة المقدمة الرابعة من مقدمات تفسير التحرير والتنوير

 الفصل الثالث: الجذور التاريخية للتفسير المقاصدي.

 الفصل الرابع : االتجاه المقاصدي في تفسير القرآن الكريم.

 س: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم.الفصل الخام

 الفصل السادس:المقاصد الشرعية في القرآن الكريم.

امتحان طريقة التقييم:  
 

 المراجع:
 ـ مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور، برهان الدين البقاعي. •
 ـ مقدمات تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور. •
 قاصدها يف القرآن الكرمي، عبد هللا شحاته.ـ أهداف كل سورة وم •
املقاصد الشرعية يف القرآن الكرمي واستنباط ما ورد منها يف سوريت الفاحتة والبقرة ، رؤى  •

 بنت طالل حمجوب.
 ـ بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، الفريوزأابدي. •
 مجال األطرش ونشوان عبده. ـ اجلذور التارخيية للتفسري املقاصدي للقرآن الكرمي، رضوان •
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 عنوان الماستر: ماستر التفسير وعلوم القرآن
 السداسي: الثالث 

 اسم الوحدة:وحدة التعليم المنهجية.
 منهجية تحقيق التراث اسم المادة:

 04الرصيد:
 02المعامل:

 أهداف التعليم:
التعرف على مبادئ هذا العلم.ـ   
تدريب الباحثين على تحقيق نصوص التراثـ   

 : المعارف المسبقة المطلوبة

فهارس المخطوطات وطرق االستفادة منها.، ومعرفة في مباحث ضبط النص التفسير ما ذكره علماء معرفة   

 محتوى المادة:
 مدخل للعلم.

 معىن حتقيق الرتاث.
 حتقيق النصوص عند القدامى.

 اجلذور األوىل لتحقيق النصوص عند املسلمني.
احملدثني.أصول قواعد التحقيق عند   

 الكتب اليت اهتمت بتقنني قواعد التحقيق.
 مراحل حتقيق النص:

 املرغبات يف حتقيق الكتاب.
 مجع النسخ.

 تصنيف النسخ.
 ترتيب النسخ.

 حتقيق عنوان الكتاب.
 حتقيق اسم املؤلف.

 حتقيق نسبة الكتاب ملؤلفه.
 املقابلة بني النسخ.

 طرق مقابلة النصوص.
 مكمالت التحقيق:

 الضبط.
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 التخريج.
 شرح الغريب.

 عمل احلواشي.
 التغيريات املسموح هبا للمحقق.

 صناعة الفهارس.
 القسم الدراسي.

 األمور اليت تساعد على إخراج نص صحيح.
 

50%+ متواصل 50%امتحان طريقة التقييم:  
 
 

إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،)  :لمراجعا  

 
ادق الغرايين.حتقيق نصوص الرتاث يف القدمي واحلديث، الص  

 مناهج حتقيق الرتاث، رمضان عبد التواب.
 توثيق النصوص وضبطها عند احملدثني، موفق بن عبد القادر.

 حتقيق املخطوطات، يوسف مرعشلي.
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن

 السداسي: الثالث 

 اسم الوحدة:وحدة التعليم المنهجية.

 لعصر الحديثاتجاهات التفسير في ا اسم المادة:

 03الرصيد:

 02المعامل:
  أهداف التعليم:

ن له فيها وعنها رأياً، وذلك بالتعرف على مناهج أهم  أن يلم الطالب بمختلف اتجاهات التفسير الرئيسية وأن يُكّوِّ
 المفسرين وأشهرهم في القديم والحديث. ودراسة نصوص مختارة من تفاسيرهم.

 املعارف املسبقة املطلوبة :
الطالب معلومات في مادة علوم القرآن والتفسير  في مرحلتي الليسانس والماسترتحصيل   

 محتوى المادة:
 أوالً: اتجاه التفسير بالمأثور، نماذج منه. 

 ـ تفسري جامع البيان يف تفسري القرآن، البن جرير الطربي. 1
 ـ تفسري القرآن العظيم، للحافظ عماد الدين، ابن كثري. 2

ء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن" حملمد األمني الشنقيطي.ـ تفسري "أضوا 3  
 اثنياً: االجتاه الفقهي يف التفسري: 

 ـ تفسري: أحكام القرآن أليب بكر اجلصاص. 4
 ـ تفسري: أحكام القرآن البن العريب. 5

 ـ تفسري أحكام القرآن للقرطيب. 6
اسة مناذج لتفسري آايت األحكام يف التفسري. ـ تفسري أضواء البيان للشيخ حممد األمني الشنقيطي، در  7  

 اثلثاً: االجتاه العقدي يف التفسري. 
 ـ التفسري الكبري لإلمام الرازي. 8

 رابًعا: االجتاه العلمي يف التفسري.
 ـ دراسة مناذج من تفسري اجلواهر يف تفسري القرآن، طنطاوي جوهري.10

الس التذكري من كالم احلكيم اخلبري الين ابديس.ـ استخراج مناذج للتفسري العلمي من تفسري جم 11  
 خامساً: االجتاه اإلصالحي يف التفسري.

 ـ تفسري املنار لرشيد رضا. 12
 ـ تفسري جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري البن ابديس. 13

 ـ تفسري: يف رحاب القرآن للشيخ إبراهيم بن عمر بيوض. 14
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سري:سادساً: االجتاه الصويف يف التف  
دراسة مناذج من التفسري الصويف لبيان املآخذ واملالحظات على املنهج، بيان التفسري املقبول منه، واملردود، 

 وبيان شروط قبوله.
 ـ تفسر اإلمام اآللوسي: روح املعاين. 15

 ـ تفسري ابن عجيبة املغريب. 16
 سابعاً: االجتاه اللغوي والبالغي يف التفسري: 

نماذج من تفسري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ـ قراءة نصية ل 17
 لإلمام الزخمشري.

ـ قراءة نصية لنماذج من تفسري: إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي، لإلمام القاضي أبو  18
 السعود.

تاب العزيز، البن عطية األندلسي.ـ قراءة نصية لنماذج من تفسري: احملرر الوجيز يف تفسري الك 19  
 دراسة نظرية خلصائص منهج كل مفسر مث اتباعها بقراءة منوذجية نصية من التفاسري. 

 

  طريقة التقييم: امتحان
 

إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،) المراجع:   
 

 ـ اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري، د/ فهد الرومي. 1
ت التفسري يف بالد املغرب يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر اهلجريني، د/ ـ أهم اجتاها 2

 هالل خزاري.
 ـ التفسري واملفسرون، د/ حممد حسني الذهيب.  3
 ـ مدرسة التفسري يف األندلس، د/ فهد الرومي. 4

 5 .ـ التفاسري املذكورة  
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي: الثالث 

 لوحدة:وحدة التعليم المنهجية.اسم ا
 اإلعجاز في القرآن الكريم اسم المادة:
 02الرصيد:
 01المعامل:

:أهداف التعليم  

 الوقوف على المعجزة الخالدة و إدراك معنى اإلعجاز ووجوهه و اإللمام بأهم نظرياته.

 املعارف املسبقة املطلوبة :
ر  في مرحلتي الليسانس والماسترتحصيل الطالب معلومات في مادة علوم القرآن والتفسي  

 محتوى المادة: 
والمصطلحات الدالة عليها لغة واصطالحاـ تعريف المعجزة 1  
 إعجاز القرآن تأصيله ومفهومه ـ  2
 مصطلحات كتعلقة باإلعجاز]المعجزة، البينة، البرهان، شروط المعجزة، اآلية، اإلبالس[ـ 3
 لة عليهالتحدي، مفهومه، أنواعه، واأليات الداـ  4
 ما المراد بالمثلية في موضوع التحدي، هل في الذات أو في الصفات؟ -5
 عالقة اإلعجاز بالعرب والشعر الجاهلي. -6 
 إشكالية بيان وجوه اإلعجاز عند العلماء.-7
 صفة الكالم عند الفرق اإلسالمية وانعكاساتها على مفهوم اإلعجاز.-8
 رأي النظام ومن تابعه، إبطال هذا القول(.نظرية القول بالصرفة، وموقفنا منها )-9

 حيثيات الفرق بين المعجزات في الكتب السماوية السابقة وبين ماهية المعجزة القرآنية-10
 ـ االختالف في قدر المعجز من القرآن؟ 11
 ـ اإلعجاز بالنسبة لألعجمي ومن ليس ببليغ؟. 12
 ـ هل وقع التحدي لإلنس دون الجن؟ 13

  امتحان طريقة التقييم:
إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،) المراجع:   

لمراجع اآلتية: إلى ايس مفردات إعجاز القرآن السابقة ـ يرجع في تدر  
، للخطابي، والرماني، وعبد القاهر الجرجانيإعجاز القرآنثالث رسائل في ـ  1  
ـ "كتاب إعجاز القرآن"، للقاضي أبي بكر الباقالني كله. 2  
 لقرآن الكريم، فضل حسن عباسإعجاز اـ  3
 ـ نظريات اإلعجاز القرآني، د/ أحمد رحماني. 4
ـ الباقالني وكتابه إعجاز القرآن، دراسة نقدية للكتاب. 5  
إعجاز القرآن بين المعتزلة واألشاعرة، د.منير سلطان ـ  6  
دحض مفتريات ضد إعجاز القرآن ولغته، د.البدراوي عبد الوهاب زهرانـ  7  
د. عبد الرحمن الشهري -عرض ونقد–بالصرفة في إعجاز القرآن  القولـ 8  
مداخل إعجاز القرآن، محمود شاكرـ. 9  

إعجاز القرآن والبالغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي -10  
إعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره الرباني، د. صالح الدين الخالدي -11  
المعجزة الكبرى، د. عدنان الرفاعي -12  
 



69 التفسير وعلوم القرآن                                             عنوان الماستر                                 1المؤسسة:جامعة الجزائر 

                               
          2018-0172السنة الجامعية   

 ون الماستر: التفسير وعلوم القرآنعنا
 السداسي الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم االستكشافية
 اسم المادة: األساليب البيانية للقرآن

 1الرصيد:
 1المعامل:

 أهداف التعليم:
 

 وأنواعها ، وأثرها في تدبّر القرآن واستجالء  تعريف الطالب بمختلف أساليب البيان في القرآن الكريم
 وداللته. يه، ومعرفة مسالك العلماء في الكشف عن االستعمال القرآنّي لنظم الخطابمعان

 املعارف املسبقة املطلوبة :
 تحصيل الطالب معلومات في مادة علوم القرآن والتفسير  في مرحلتي الليسانس. 

 محتوى المادة -
 

 اخلصائص األسلوبية العامة يف القرآن الكرمي -1

 كرميالتشبيه يف القرآن ال -2 

 التصوير ابالستعارة يف القرآن الكرمي  - 3

 الكناية والتعريض يف القرآن الكرمي.-4

 .-التعريف والتنكري يف البيان القرآين.- 5 

 )مع دراسة تطبيقية على بعض اآلايت أو سورة قصرية (-4

 امتحان       طريقة التقييم:

 

 إلخ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت،: ) المراجع

 ن الكرمي.القرآ -

 التعبري الفين يف القرآن الكرمي للدكتور بكري شيخ أمني. -

 التصوير الفين يف القرآن  لسيد قطب. -
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 تطبيقات بالغية وحنوية من نصوص القرآن الكرمي لسامل مكرم عبد العال.-

 البيان العريب لبدوي طبانة .   -

 الربهان يف علوم القرآن للزركشي. -

  دراز.النبأ العظيم عبد هللا-

 الرماين واخلطايب واجلرجاين: ثالث رسائل يف إعجاز القرآن.-

 الفوائد املشوق إىل علوم القرآن ابن القيم اجلوزية.-

 تفسري الكشاف  للزخمشري .-

 تفسري التحرير والتنوير حملمد الطاهر بن عاشور. -

 البحر احمليط  أليب حيان األندلسي. -

 قطب.يف ظالل القرآن الكرمي لسيد  -

 أسرار البالغة عبد القاهر اجلرجاين.-

 دالئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين. -

 من بالغة القرآن الكرمي  ألمحد أمجد بدوي.-

 لغة القرآن الكرمي عائشة عبد الرمحن.-

 نصوص من القرآن الكرمي دراسة أدبية حملمد املبارك.-

 تلخيص البيان يف جمازات القرآن الشريف الرضي. -

 رات من اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي نظراي وتطبيقيا حممد هشام حريزنظ- -
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 عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن
 السداسي الثالث:

 اسم الوحدة: وحدة التعليم االستكشافية
 فن الخطابة.اسم المادة: 

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 
ل الجطيب متمكنا في إلقاءه ودقيقا في اختياره للموضوعات تمكن الطالب من معرفة أهم ما يجعأهداف التعليم: 

 الجديرة بتناولها، ذو قدرة على إيصال المعلومات للسامع، مع تمتعه بأسلوب خطابي قوي.
 

معرفة القرآن وأصول التفسير ومناهج التفسير، وبكتب السنة وبمناهج شروح المعارف المسبقة المطلوبة : 
ية التي يرجع إليها في كتابة الموضوع، ومعرفته بكتب الفن وبكتب العقيدة وغير السنة وبأهم الشروح الحديث

 ذلك من العلوم التي يكون موضوعه ضمنها.
 

 محتوى المادة: 

 الخطابة وتاريخها. -1

 الخطيب وفن اإللقاء. -2

 إعداد الخطبة وتكوينها. -3

 أنواع الخطب. -4

 تنمية الشجاعة والثقة بالنفس.  -5

 هم؟ كيف حضر أشهر الخطباء خطب -6

 العناصر األساسية للخطاب الناجح.  -7

 سر اإللقاء الجيد.  -8

 المنبر حضور وشخصية.  -9

 كيف تفتتح الخطاب؟  -10

 م الخطاب؟ تختكيف  -11

 كيف تجعل ما تعنيه واضحا؟  -12

 كيف تثير اهتمام جمهورك؟  -13

 كيف تحسن أسلوبك؟ -14
 .طريقة التقييم: امتحان

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 طابة، د أمحد حممد احلويف.فن اخل -
 فن اخلطابة ديل كارنيجي. -
 فن اخلطابة وإعداد اخلطيب، علي حمفوظ. -
 فن اخلطابة ومهارات اخلطيب، د/ إمساعيل علي حممد. -
 فن اخلطابة ومهارات تطوير األداء اخلطايب، د. نزار نبيل أبو منشار. -
 كل كتب فن اخلطابة واألداء اخلطايب. -
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 سير وعلوم القرآنعنوان الماستر: التف
 السداسي : الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األفقية
 3اسم المادة: اللغة األجنبية

 1الرصيد:
 1المعامل:

 أهداف التعليم 

متكني الطالب من ممارسة القراءة للنصوص املرتمجة، وإمكان ترمجة املسائل الدينية والعبادات إىل اللغة 
 ملسائل العلمية .األجنبية، وتعريف الطالب أبهم ا

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 .قواعد اللغة األجنبية، وقراءة النصوص والقدرة على التعبري

 مبادئ اللغة اإلجنليزية.

 محتوى المادة:

 ـ معرفة قواعد اللغة

 ـ معرفة القراءة الصحيحة

 ـ معرفة الكتابة الصحية

 ـ معرفة التخاطب ابللغة

 سري وعلوم القرآنــ حتليل نصوص  يف ختصص التف

 متواصل طريقة التقييم:

 المراجع: 

 قواعد اللغة اإلجنليزية 

 ترمجة معاين القرآن ابإلجنليزية

 معجم أكسفورد،مطبوعات ، مواقع انرتنت، إخل(
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V-   العقود/االتفاقيات 
 

 نعم  
 
 
 ال

 
 

  ( للتكوين  الورقي ابمللف االتفاقيات والعقود رفق ت   ،إذا كانت نعم)  
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 ( ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية) 

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:

 

عن  عن رغبتها في اإلشراف المزدوج                 تعلن الجامعة )أو المركز الجامعي(.  

 المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر.الماستر 

 

 وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة )أو المركز الجامعي( ترافق هذا  المشروع من خالل:

 

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 ا الغرض ،المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذ -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 لمؤسسة()ورق رسمي يحمل اسم ا 

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان: الموضوع:

 

 من:المقدم 

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوين المذكور أعاله 

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 

 امنا إلى هذا المشروع ويتمثل دورنا فيه من خالل:وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضم

 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، -

 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نهاية التخرج أو  -

 مشاريع المؤطرة.في إطار ال

 

اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق األهداف وتنفيذها  رسيتم تسخي

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 المشروع. خارجيا لهذايعين السيد)ة(*...............منسقا 

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 
 الوظيفة:

 
 تاريخ:ال

 
 الختم الرسمي للمؤسسة:

 
 

 


