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 ( . 6أصول تفسير )  :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 علوم القرآنقسم:  (2تفسير )أصور  : مقرر  توصيف الآدابكلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 ( 2تفسير ) أصول  :اسم المقرر  .1

 1342013 رمز المقرر ورقمه:  .1

 03 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

14 4 4 4 14 

 ثانيالفصل الدراسي ال – المستوى الرابع المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتالمقررلدراسة المتطلبات المصاحبة   .6

 القرآن وعلومه ، واإلسالمية  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية  لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي  –انتظام  نظام الدراسة:  .9

  أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 أ.م.د/ رفعت حسين عبوره .      اسم معد مواصفات المقرر:  .11
    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
به اعتمد المفسرون على توجيه اآليات القرآنية واستنباط مقاصدها ، يُعَدُّ أصول التفسير من علوم القرآن الكريم المهمة إذ 

، لذا فإن هذا المقرر يهدف إلى معرفة قواعد التفسير المعتمدة عند المفسرين ، الشرعية والعقدية واألخالقية وغيرها 
 ولتحقيق هذا الهدف ستستخدم الطرق المتنوعة واألساليب والوسائل التي تتكامل في تحقيق مخرجات هذا المقرر .

آليةات علةى الواقةا بافةةافة إلةى وسيتم تقويم الطلبة من خالل التكليفات الفرديةة والجماعيةة وإيجةاد أم لةة متعةددة لتن يةل ا
 االختبارين : النصفي ، والشهري .

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان

 المعرفة والفهم
1-A2-  . يوضح أهم الشروط التي ينبغي للمفسر مراعاتها في تفسيره 

2-A2-  القرآن ، والقواعد اللغوية التي يحتاج إليها المفسر .يبين طرق الدالالت أللفاظ 

1-A3- . يلم بطبقات المفسرين من الصحابة والتابعين والمفسرين بعد التابعين 
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 ( . 6أصول تفسير )  :مقرر توصيف

 المهارات الذهنية
1-B1- . يميز بين طبقات المفسرين في مناهجهم على مختلف العصور في التفسير 

1-B2-  المفسر أن يسلكه في تفسيره .يشرح المنهج الصحيح الذي يجب على 

 

 المهارات العملية المهنية
1-C2- د بحوثاً علمية في طبقات المفسرين لمعرفة اتجاهاتهم في التفسير .يُع 

1-C3- . يوظف قواعد التفسير في تفسير النصوص القرآنية الستنباط المقاصد المتضمنة في اآليات 
 المهارات العامة

1-D1- في توجيه بعض اآليات القرآنية وفقاً لقواعد التفسير . بروح الفريق الواحدمع زمالئه تعاون ي  

1-D3- الفرق المنحرفة في  بعض في تفسير تعاون مع زمالئه بروح الفريق الواحد للكشف عن االنحرافات الحاصلة ي
 ضوء قواعد التفسير ومناهج المفسرين المعتمدة عند أهل العلم .

  

 

 

 التدريس والتقويم مخرجات التعلم باستراتيجياتمواءمة رابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

1-A2-  يوضح أهم الشروط التي
 ينبغي للمفسر مراعاتها في تفسيره . 

2-A2-  يبين طرق الدالالت أللفاظ
القرآن ، والقواعد اللغوية التي يحتاج 

 إليها المفسر .

1-A3-  يلم بطبقات المفسرين من
الصحابة والتابعين والمفسرين بعد 

 التابعين .
 

 اإللقاء
التلقين واالستماع ألشرطة 

 المعلمالمصحف 
 الحوار والمناقشة

 التعليم التعاوني

 خرائط المفاهيم
 

 التمارين والواجبات
 البحوث الفردية والجماعية
 المشاركة في القاعة

 تكليفات متنوعة

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

1-B1-  يميز بين طبقات المفسرين
في مناهجهم على مختلف العصور في 

 التفسير .

1-B2-  يشرح المنهج الصحيح الذي
المفسر أن يسلكه في تفسيره يجب على 

. 
 

 الحوار والمناقشة 

 العصف الذهني  

  االكتشاف الموجه

 التمارين والواجبات
 البحوث الفردية والجماعية
 المشاركة في القاعة

 تكليفات متنوعة
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 ( . 6أصول تفسير )  :مقرر توصيف

 

 

 

 :والتقويمالتدريس  باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

1-C2- د بحوثاً علمية في طبقات يُع
المفسرين لمعرفة اتجاهاتهم في 

 التفسير .
1-C3-  يوظف قواعد التفسير في

تفسير النصوص القرآنية الستنباط 
 المقاصد المتضمنة في اآليات .

 

  
 الحوار والمناقشة

 التعاونيالتعليم 

 

 التمارين والواجبات
 البحوث الفردية والجماعية
 المشاركة في القاعة

 تكليفات متنوعة

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهنية المهارات مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

1-D1-  يتعاون مع زمالئه بروح
الفريق الواحد في توجيه بعض 

 اآليات القرآنية وفقاً لقواعد التفسير . 

1-D3-  يتعاون مع زمالئه بروح
الفريق الواحد للكشف عن 

 بعضاالنحرافات الحاصلة في تفسير 
الفرق المنحرفة في ضوء قواعد 

التفسير ومناهج المفسرين المعتمدة 
 عند أهل العلم .

 

 التعليم التعاوني 

 تدريس من خال ل مواقف عملية 

 التقارير والقراءة التحليلية 

 البحوث الفردية والجماعية

 تقارير أو مقاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم  مواضوعات: ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:
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قم
لر

ا
 

 المواضيع التفصيلية المقرروحدات/ موضوعات 

ع
بي

سا
أل
 ا
دد

ع
 

ت 
عا

سا
ال

ية
عل

لف
ا

 

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

ما ينبغي للمفسر معرفته في 
 مراعاة مقاصد المتكلم .  -0 تفسيره 

 مراعاة خصائص القرآن .  -6

 مراعاة قانون الترجيح عند االحتمال .  -3

 مراعاة الترتيب الصحيح للخطوات . -4

3 2 

A2 , 

A3 , 

B1 , 

B2 , 

C2 , 

C3 , 

D1 , 

D3 

1 

 الداللة وطرقها في القرآن الكريم .

 

 داللة ألفاظ القرآن .  -0

 الداللة القطعية والظنية .  -أ

 درجة داللة ألفاظ القرآن على المعاني . -ب

 طرق داللة ألفاظ القرآن على المعاني . -6

 المنطوق والمفهوم .  -أ

 العام والخاص .  -ب

 المجمل والمبين .  -ج

 الحقيقة والمجاز .  -د

 التأويل وأحكامه . -3

 نشأة التأويل  -أ

 نصوص القرآن مفهومه المعنى كلها . -ب

األصل في تفسير النصوص حملها على  -ج

 الظاهر .

 التأويل ضرورة واستثناء من األصل . -د

 ضوابط التأويل وشروط قبوله . -ه

4 8 

A2 , 

A3 , 

B1 , 

B2 , 

C2 , 

C3 , 

D1 , 

D3 

3 

 قواعد لغوية يحتاج إليها المفسر .

 

معاني القاعدة األولى في التعريف بيان  -0

 والتنكير .

 بيان معاني القاعدة الثانية في الضمائر . -6

 بيان معاني القاعدة الثالثة في العطف . -3

 بيان معاني القاعدة الرابعة في الترادف  -4

 بيان معاني القاعدة الخامسة في اإلفراد . -5

بيان معاني القاعدة السادسة في السؤال  -2

 والجواب .

بيان معاني القاعدة السابعة في الخطاب  -7

 باالسم والخطاب بالفعل . 

بيان معاني القاعدة الثامنة في آدب  -8

 الخطاب . 

4 8 

A2 , 

A3 , 

B1 , 

B2 , 

C2 , 

C3 , 

D1 , 

D3 

4 

 طبقات المفسرين .

 
 طبقة الصحابة والتعريف بأشهرهم .  -0

 طبقة التابعين والتعريف بأشهرهم .  -6

 طبقة المفسرين بعد التابعين .  -3

3 2 

A2 , 

A3 , 

B1 , 

B2 , 

C2 , 

C3 , 

D1 , 
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D3 

  6 0  عامة + اختبار نصفي .مراجعة  5

 30 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 محاضرات.

 تطبيق عملي في المعمل.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

فردية في توجيه  بحوث 0

بعض اآليات المقررة وفقاً 

 لقواعد التفسير .
D1,C2 3 5 

جماعية للرد على بحوث  6

بعض التفاسير عند بعض 

الفرق المنحرفة في ضوء 

 مناهج المفسرين المعتمدة .

D3,C3 5 5 

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 D3,D1,C2,C3 %11 11 3,5 واألنشطةالتكاليف  1

 - %5 5  المشاركة في القاعة  2

 - %5 5  الواجبات المنزلية 3

 - %11 11 8 اختبار نصفي . 4

 - %61 61 16 اختبار نهائي . 5

 - %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
  6117صنعاء ، –علم التفسير أصوله وقواعده ، خليل رجب حمدان الكبيسي ، مركز دمشق للطباعة والنشر  -0

 م .6104صنعاء ،  –مباحث في أصول التفسير ، عبدالله عثمان المنصوري ، مكتبة الصادق  -6

 المساعدةالمراجع 
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 ( . 6أصول تفسير )  :مقرر توصيف

اإلتقان في علوم القرآن ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق : مركز الدراسات القرآنية                -0
 هـ .0462الشريف ، المدينة المنورة ،  ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

 هـ .0412أصول التفسير وقواعده ، خالد عبد الرحمن العك ، دار النفائس ، بيروت ، الطبعة األولى ،  -6

اإلكسير في علم التفسير ، سليمان بن عبد القوي الطوفي ، تحقيق : عبد القادر حسين ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ،  -3
 هـ .0777

هـ ( ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 774لوم القرآن ، بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ، ) تالبرهان في ع -4
 ، مكتبة دار التراث ، القاهر.

 م  .6111التفسير والمفسرون ، د.محمد حسين الذهبي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة السابعة ،  -5

 ه وخرج آياته وأحاديثه : محمد سميع مفتي .التكميل في أصول التأويل ، حميد الفراهي ، حقق -2

 م 0777فصول في أصول التفسير ،  د. مساعد بن سليمان الطبار ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، الطبعة الثالثة ،  -7

 هـ .0460قواعد التفسير ) جمعاً ودراسة ( ، د. خالد عثمان السبت ، دار ابن عفان ، الطبعة األولى ،  -8

 م .6111آن ، مناع القطان ، مكتبة المعارف ، الطبعة الثانية ، مباحث في علوم القر -7

مقاالت في علوم القرآن وأصول التفسير ، د.مساعد بن سليمان الطيار، دار المحد ِّث ، وشبكة التفسير والدراسات  -01
 هـ .0465القرآنية ، الطبعة األولى ، 

 م.0776عدنان رزور ، الطبعة الثانية ، مقدمة في أصول التفسير ، أحمد بن عبد الحكيم بن تيمية ، تحقيق : د.   -00

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

1- 
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر 

   والغياب:حضور ال   .1
من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.
 الحضور المتأخر:    .1

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
 واالمتحانات:ضوابط االختبارات    .3

 كما في الالئحة.
    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .5
 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6
 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2أصول تفسير ) خطة مقرر: 
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 ( . 6أصول تفسير )  :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.م.د / رفعت حسين محمد عبوره . / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771695134 -مذبح  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Maborah3@gmail.com  اإللكترونيالبريد  

 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 ( 1أصول تفسير )   :اسم المقرر  .1

 1342013 رمز المقرر ورقمه:  .2

 31 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

31 1 1 1 31 

 ثانيالفصل الدراسي ال – رابعالمستوى ال المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 القرآن وعلومه ، واإلسالمية :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7
 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 جامعة األندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يُعَدُّ أصول التفسير من علوم القرآن الكريم المهمة إذ به اعتمد المفسرون على توجيه اآليات القرآنية واستنباط مقاصدها 
الشرعية والعقدية واألخالقية وغيرها لذا فإن هذا المقرر يهدف إلى معرفة قواعد التفسير المعتمدة عند المفسرين ولتحقيق 

 ستستخدم الطرق المتنوعة واألساليب والوسائل التي تتكامل في تحقيق مخرجات هذا المقرر .هذا الهدف 

 وسيتم تقويم الطلبة .

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 يوضح أهم الشروط التي ينبغي للمفسر مراعاتها في تفسيره .  -0
 إليها المفسر .يبين طرق الدالالت أللفاظ القرآن ، والقواعد اللغوية التي يحتاج  -6
 يلم بطبقات المفسرين من الصحابة والتابعين والمفسرين بعد التابعين . -3



 

7 

 

 ( . 6أصول تفسير )  :مقرر توصيف

 يميز بين طبقات المفسرين في مناهجهم على مختلف العصور في التفسير . -4
 يشرح المنهج الصحيح الذي يجب على المفسر أن يسلكه في تفسيره . -5
 هاتهم في التفسير .يُعُّد بحوثاً علمية في طبقات المفسرين لمعرفة اتجا  -2
 يوظف قواعد التفسير في تفسير النصوص القرآنية الستنباط المقاصد المتضمنة في اآليات .  -7
 يتعاون مع زمالئه بروح الفريق الواحد في توجيه بعض اآليات القرآنية وفقاً لقواعد التفسير .   -8
في تفسير من تفاسير الفرق المنحرفة يتعاون مع زمالئه بروح الفريق الواحد للكشف عن االنحرافات الحاصلة  -7

 في ضوء قواعد التفسير ومناهج المفسرين المعتمدة عند أهل العلم .

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

ما ينبغي للمفسر معرفته في 
 تفسيره 

 مراعاة مقاصد المتكلم .  -0

 مراعاة خصائص القرآن .  -6

مراعاة قانون الترجيح عند  -3

 االحتمال . 

مراعاة الترتيب الصحيح  -4

 للخطوات .

1,2,3 6 

2 

الداللة وطرقها في القرآن الكريم 
. 
 

 داللة ألفاظ القرآن .  -0

 الداللة القطعية والظنية .  -أ

درجة داللة ألفاظ القرآن على  -ب

 المعاني .

طرق داللة ألفاظ القرآن على  -6

 المعاني .

 المنطوق والمفهوم .  -أ

 العام والخاص .  -ب

 المجمل والمبين .  -ج

 الحقيقة والمجاز .  -د

 التأويل وأحكامه . -3

 نشأة التأويل  -أ

نصوص القرآن مفهومه  -ب

 المعنى كلها .

األصل في تفسير النصوص  -ج

 حملها على الظاهر .

التأويل ضرورة واستثناء من  -د

 األصل .

ضوابط التأويل وشروط  -ه

 قبوله .

4,5,6,7 8 

3 

قواعد لغوية يحتاج إليها 
 المفسر .

 

بيان معاني القاعدة األولى في  -0

 التعريف والتنكير .

بيان معاني القاعدة الثانية في  -6

 الضمائر .

بيان معاني القاعدة الثالثة في  -3

 العطف .

بيان معاني القاعدة الرابعة  -4

8,9,10,11 8 



 

01 

 

 ( . 6أصول تفسير )  :مقرر توصيف

 في الترادف 

بيان معاني القاعدة الخامسة  -5

 في اإلفراد .

معاني القاعدة السادسة  بيان -2

 في السؤال والجواب .

بيان معاني القاعدة السابعة  -7

في الخطاب باالسم والخطاب 

 بالفعل . 

بيان معاني القاعدة الثامنة في  -8

 آدب الخطاب . 

4 

 طبقات المفسرين .
 

طبقة الصحابة والتعريف  -0

 بأشهرهم . 

طبقة التابعين والتعريف  -6

 بأشهرهم . 

 طبقة المفسرين بعد التابعين .  -3

12,13,14 6 

 2 15  مراجعة عامة + اختبار نصفي . 5

 30 15 عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 
 
 

 

VI. استراتيجية التدريس 



 

00 

 

 ( . 6أصول تفسير )  :مقرر توصيف

 محاضرات. .0

 تطبيق عملي في المعمل. .6

 . واجبات منزلية .3

 مناقشة جماعية .4

 تكاليف جماعية .5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

فردية في توجيه بعض بحوث  1

اآليات المقررة وفقاً لقواعد 

 التفسير .
3 - 

بحوث جماعية للرد على بعض  2

التفاسير عند بعض الفرق 

المنحرفة في ضوء مناهج 

 المفسرين المعتمدة .

5 - 

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

الدرجة إلى )نسبة 
 درجة  التقويم النهائي(

 %11 11 األسبوع الخامس التكاليف واألنشطة  .1

 %5 5 مستمر المشاركة في القاعة   .2

 %5 5 مستمر الواجبات المنزلية  .3

 %11 11 األسبوع الثامن اختبار نصفي .  .4

 %61 61 األسبوع بعد األخير اختبار نهائي . 5

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

  6117صنعاء ، –علم التفسير أصوله وقواعده ، خليل رجب حمدان الكبيسي ، مركز دمشق للطباعة والنشر  

  م .6104صنعاء ،  –مباحث في أصول التفسير ، عبدالله عثمان المنصوري ، مكتبة الصادق 

 المراجع المساعدة: .1

  الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق : مركز الدراسات القرآنية              اإلتقان في علوم القرآن ، جالل الدين عبد
 هـ .0462، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة ، 

  ، هـ .0412أصول التفسير وقواعده ، خالد عبد الرحمن العك ، دار النفائس ، بيروت ، الطبعة األولى 

 ، سليمان بن عبد القوي الطوفي ، تحقيق : عبد القادر حسين ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ،  اإلكسير في علم التفسير
 هـ .0777

 هـ ( ، تحقيق : محمد أبو الفضل 774البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ، ) ت
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 ( . 6أصول تفسير )  :مقرر توصيف

 إبراهيم ، مكتبة دار التراث ، القاهر.
  م  .6111الذهبي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة السابعة ، التفسير والمفسرون ، د.محمد حسين 

 . التكميل في أصول التأويل ، حميد الفراهي ، حققه وخرج آياته وأحاديثه : محمد سميع مفتي 

  ، م 0777فصول في أصول التفسير ،  د. مساعد بن سليمان الطبار ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، الطبعة الثالثة 

 هـ .0460ير ) جمعاً ودراسة ( ، د. خالد عثمان السبت ، دار ابن عفان ، الطبعة األولى ، قواعد التفس 

  ، م .6111مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، مكتبة المعارف ، الطبعة الثانية 

  مقاالت في علوم القرآن وأصول التفسير ، د.مساعد بن سليمان الطيار، دار المحد ِّث ، وشبكة التفسير
 هـ .0465الدراسات القرآنية ، الطبعة األولى ، و

  ، م.0776مقدمة في أصول التفسير ، أحمد بن عبد الحكيم بن تيمية ، تحقيق : د. عدنان رزور ، الطبعة الثانية 

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش   .2

  االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


