
 11من  1الصفحة 

 

  

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6102صنعاء 

 تحليليالتفسير المواصفات مقرر: 
 



 

6 

 

 تحليلي  التفسير ال :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 علوم القرآنقسم:  تحليليال التفسير : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 تفسير تحليلي  :اسم المقرر  .1

 9642013 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل: األول      الرابع المستوى: المستوى والفصل الدراسي:  .4

5.  
، وتفسير 4، وتفسير 3، وتفسير 2، تفسير1تفسير  :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات 

 موضوعي

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 د/ علي سراج      معد مواصفات المقرر:اسم   .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
الطالق  تفسقير سقور   تفسير اآليات تفسير تحليليا، بأن يتناول في التفسير كل ما يتعلق  اآليق ، ويا قذ يتناول هذا المقرر

الزمر كمثال على التفسير التحليلي من تفسير  فتح القدير لإلمقا  الوقوكاني، حيقت يتعقرط الطالق  فقي التفسقير التحليلقي 
والبالغيقق ، وواققوال المفسققرين،  علققى كققل مققا يتعلقق  باآليقق  مققن حيققت القققرا،ات، وسققب  النققزول، وال وانقق  ا عرابيقق ،

 .تفسير كاست راج الفوائد الفقهي  وغيرهاوال وان  األ رى المتعلق  بال

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1-  التحليلي، وكيف يمكن معرفة التفاسير التي اتبعت هذا النوع من التفسير اظهار المعرفة والفهم لمفهوم التفسير. 

 a2 – أهم الجوانب في اآليات التي يجب معرفتها في تفسير اآلية تفسيراً تحليلياً  يحدد. 

a3 -   يشرح كل جانب من الجوانب المتعلقة بتفسير اآلية تفسيراُ تحليليا. 
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 المهارات الذهنية
b1 –  ًيفسر اآليات المقررة تفسيراً تحليليا. 

b2 –  وتفسيراً موضوعياً وتفسيراً تحليلياً تفسير القرآن تفسيراً موجزا، يقارن بن . 

 المهارات العملية المهنية
c1 - كيفية تفسير كتاب الله بحسب ما يقتضيه المقام في الحياة العمليةبيانه  يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في . 

c2 –  كتب التفسير من حيث استخدامها منهج موجزاً أم موضوعياً ام تحليليايقيم مناهج بعض. 

c3-  على أهم ما يجب ان يتضمنه تفسير اآلية حتى بعد تفسيراً تحليليايكتب تقرير. 

 المهارات العامة
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 

d2 -  بأهمية هذا العلم وبأثره على ويسعى إلى توعية المجتمع   ،نوع التفسيرالتفسير ومعرفة يدرس حاجة المجتمع إلى

 .بقية العلوم

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

a1-  اظهار المعرفة والفهم لمفهوم

التفسير  التحليلي، وكيف يمكن معرفة 

التفاسير التي اتبعت هذا النوع من 

 التفسير.

 المحاضرات

التطبيق العملي في القاعة الدراسية 

على الكتاب الذي دون وفي أي 

 .عصر

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .والمشاركة الجماعيةالمناقشة 

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

يحدد أهم الجوانب في اآليات  – a2  التقييم الصفي

التي يجب معرفتها في تفسير اآلية 

 تفسيراً تحليلياً.

a3 -   يشرح كل جانب من الجوانب

 المتعلقة بتفسير اآلية تفسيراُ تحليليا .

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  ًيفسر اآليات المقررة تفسيرا

 تحليلياً.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقيم التدريب

b2 –  ًيقارن بن تفسير القرآن تفسيرا

موجزا، وتفسيراً موضوعياً وتفسيراً 

 تحليلياً .

 

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

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا

المقرر في بيانه كيفية تفسير كتاب 

الله بحسب ما يقتضيه المقام في الحياة 

 العملية .

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 
c2 –  يقيم مناهج بعض كتب التفسير

من حيث استخدامها منهج موجزاً أم 

 موضوعياً ام تحليليا.
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c3-  يكتب تقرير على أهم ما يجب

ان يتضمنه تفسير اآلية حتى بعد 

 تفسيراً تحليليا.

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

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع إلى

التفسير ومعرفة نوع التفسير،  

ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية 

 هذا العلم وبأثره على بقية العلوم.
 

 

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

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/ 

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 التعريف بالتفسير التحليلي
التعريف بالتفسير التحليلي، وأهمية ، وكيفيته، 

 وأهم التفاسير التي اتبعت هذا المنهج
0 3 

a1,c1,c

2, 

d1,d2, 

2 

تفسير سورة الزمر تفسيراً 
 تحليليا

 33 03 ملةاسورة الزمر ك

a2,a3,b

1,b2,c2

,c3,d1,

d2 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -5

 التدريبات العملية. -6
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I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

بين تفسير مقارنات  عمل عدة 1

أيآت حسب التفسير التحليلي 

والتفسير الموجز، وتفسير 

 .موضوعي لسورة الزمر

A2.a3.b1,b2,c2. c3,d1,d2  ،الثالث

والخامس، 

 الثامن

3 

ألهم السمات  ملخص 2

 . التحليليوالمميزات  للتفسير 

a1.a2.a3,b1,b2,c1,c2,c3,d1,d2 3 الثاني 

فوائد من اآليات استنباط   3

  المقررة لك مقطع

a1.a2.a3,b1,b2,c1,c2,c3,d1 4 طوال الفصل 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  النهائييم والتق

 المخرجات التي يحققها

 a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 %5 5 طوال الترم واجبات ال 1

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 4 اختبار أول 2

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %60 60 16 االختبار النهائي 5

  %01 01 طوال الترم  الحضور والمشاركة 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
لناشر: دار ابن كثير، ، هـ(1251محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: ، فتح القدير -0

 هـ 1414 -األولى ، دمشق، بيروت -دار الكلم الطيب 

 المساعدةالمراجع 

 مكتبة وهبة، القاهرة، هـ(0331الدكتور محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى: التفسير والمفسرون ،   -0

 –القاهرة، دار الكتاب اللبنانى  -دار الكتاب المصرى  ، هـ(0431منيع بن عبد الحليم محمود )المتوفى:  ، مناهج المفسرين -6

 م. 6111 -هـ  0460 ، بيروت

 هـ(301محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري )المتوفى: (، جامع البيان عن تأويل آي القرآن)تفسير ابن جرير  -3

 م 6110 -هـ  0466، 0، طواإلعالندار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، عبد الله بن عبد المحسن التركي ، تحقيق

 هـ(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ، تفسير القرآن العظيم )ابن كثير( -4

 .هـ 0403 ، 5، طبيروت –دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  ، : محمد حسين شمس الدينتحقيق

 :    )إن وجدت(وإنترنت مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -0

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -6

 ملتقى أهل الحديث. -3

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -4

 

 

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



 

2 
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   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 كما في الالئحة. واالمتحاناتضوابط االختبارات    .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المحدد.

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

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 تحليليالتفسير الخطة مقرر: 
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 تحليلي  التفسير ال :مقرر توصيف

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د؟ علي عبدالله علي سراج / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771895479صنعاء،  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Alisiraj3@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 تفسير تحليليال :اسم المقرر  .1

 9642013 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 ، الفصل األولالثالثالمستوى  والفصل الدراسي:المستوى   .4

5.  
، وتفسير 4، وتفسير 3، وتفسير 2، تفسير1تفسير  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت

 موضوعي

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

 بكاريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :تدريس المقررلغة   .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

الطالق  تفسقير سقور   يتناول هذا المقرر تفسير اآليات تفسير تحليليا، بأن يتناول في التفسير كل ما يتعل  اآلي ، ويا ذ

الزمر كمثال على التفسير التحليلي من تفسير  فتح القدير لإلما  الووكاني، حيت يتعقرط الطالق  فقي التفسقير التحليلقي 

علققى كققل مققا يتعلقق  باآليقق  مققن حيققت القققرا،ات، وسققب  النققزول، وال وانقق  ا عرابيقق ، والبالغيقق ، وواققوال المفسققرين، 

 تفسير كاست راج الفوائد الفقهي  وغيرها.وال وان  األ رى المتعلق  بال

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

 المعرفة والفهم

a1-  اظهار المعرفة والفهم لمفهوم التفسير  التحليلي، وكيف يمكن معرفة التفاسير التي اتبعت هذا النوع

 التفسير.من 

 a2 – .ًيحدد أهم الجوانب في اآليات التي يجب معرفتها في تفسير اآلية تفسيراً تحليليا 

a3 -  . يشرح كل جانب من الجوانب المتعلقة بتفسير اآلية تفسيراُ تحليليا 

mailto:Alisiraj3@gmail.com
mailto:Alisiraj3@gmail.com
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 المهارات الذهنية

b1 – .ًيفسر اآليات المقررة تفسيراً تحليليا 

b2 –  ًموجزا، وتفسيراً موضوعياً وتفسيراً تحليلياً . يقارن بن تفسير القرآن تفسيرا 
 المهارات العملية المهنية

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في بيانه كيفية تفسير كتاب الله بحسب ما يقتضيه المقام في الحياة

 العملية .

c2 – تحليليا. يقيم مناهج بعض كتب التفسير من حيث استخدامها منهج موجزاً أم موضوعياً ام 

c3- .يكتب تقرير على أهم ما يجب ان يتضمنه تفسير اآلية حتى بعد تفسيراً تحليليا 

 المهارات العامة

d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع إلى التفسير ومعرفة نوع التفسير،  ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية هذا

 العلم وبأثره على بقية العلوم.
 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
ةالساعات الفعلي عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم  

التعريف بالتفسير التحليلي، وأهمية  التحليليالتعريف بالتفسير  1
، وكيفيته، وأهم التفاسير التي 

 اتبعت هذا المنهج

0 3 

تفسير سورة الزمر تفسيراً  2
 تحليليا

 33 03 ملةسورة الزمر كا

 46 04 إجمالي األسابيع والساعات
 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -0

 الحوار والمناقشة. -6

 مجموعات النقاش. -6

 التكليفات الفردية والجماعية. -3

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -4

 التدريبات العملية. -5

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
بين تفسير مقارنات  عمل عدة 1

حسب التفسير التحليلي  أيآت

والتفسير الموجز، وتفسير 

 موضوعي لسورة الزمر.

 A2.a3.b1,b2,c2. c3,d1,d2  الثامنالثالث، والخامس، 

ملخص ألهم السمات  2

 والمميزات  للتفسير التحليلي. 

 a1.a2.a3,b1,b2,c1,c2,c3,d1,d2 الثاني

استنباط فوائد من اآليات   3

 المقررة لك مقطع 

 a1.a2.a3,b1,b2,c1,c2,c3,d1 الفصلطوال 

 
 



 

01 

 

 تحليلي  التفسير ال :مقرر توصيف

 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %01 01 طوال الترم الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار أول 2

 %01 01 7 اختبار منتصف الفصل 3

ثالثاختبار  4  01 5 5% 

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %21 21 02 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

لناشر: دار ابن كثير، ، هـ(1251محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: ، فتح القدير -2

 هـ 1414 -األولى ، دمشق، بيروت -دار الكلم الطيب 

 المساعدةالمراجع 

 مكتبة وهبة، القاهرة، هـ(0331الدكتور محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى: التفسير والمفسرون ،   -5

 هـ(301محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري )المتوفى: (، جامع البيان عن تأويل آي القرآن)تفسير ابن جرير  -2

 م 6110 -هـ  0466، 0، طهجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالندار ، عبد الله بن عبد المحسن التركي ، تحقيق

 هـ(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ، تفسير القرآن العظيم )ابن كثير( -7

 .هـ 0403 ، 5، طبيروت –دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  ، : محمد حسين شمس الدينتحقيق

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   :الحضور والغياب   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %65اذا تغيب الطالب   .5

 .النهائي

   :الحضور المتأخر  .3

 .يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة  .4

 .ضوابط االختبارات واالمتحانات:كما في الالئحة   .2

التكليفات / المهام والمشاريع:   يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت   .6

 .المحدد

  توقيعه:            د/ علي عبدالله سراج                      اسم معد مواصفات المقرر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


