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 الفصل الدراسي: مـ2016 - 2015هـ / 1437-1436 العام الجامعي
 .أ. د.  أستاذ المادة:

 ساعات معتمدة 3 :عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  ساعات التدريس:دد ع

45   
 :: وصف المقررأوًل 

ن القرآ )دبلوم علوم -سات العلياقسم الدرا–هو مقرر إلزامي من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 (.والتفسير

 :أهداف المقرر :ثانًيا
ة معرف ومعرفة كل نوع وأقسامه قرر،الواردة في محتوى الم تعريف الطالب باألنواع المختلفة من علوم القرآن

 دقيقة، وكيفية الرجوع إلى المصادر والمراجع المعتمدة في هذا العلم.
 :: محتوى المقررثالًثا

 ساعات[ 4]                                                         النوع األول: املكي واملدين  -
 ساعة واحدة[]                                                          النوع السابع: أول ما نزل  -
 ساعة واحدة[]                                                          النوع الثامن: آخر ما نزل  -
 ساعتان[]                                                         النوع التاسع: سبب النزول  -
 ساعات[ 4ليها ]عقرآن عشر: كيفية اإلنزال والوحي واألحرف السبعة اليت نزل الالنوع السادس  -
 ساعات[ 3]                                             النوع الثامن عشر: مجع القرآن وترتيبه  -
واملوضوع  والشاذ اآلحادو النوع السابع والعشرون: املتواتر واملشهور  –النوع الثاين والعشرون  -

 ساعات[ 3]                                                                           ملدرج وا
 ساعات[ 3]                                           النوع الثامن والعشرون: الوقف واالبتداء -

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 التفسير وعلوم القرآندبلوم  - الخطة الدراسية

 وم القرآنعل: مقرر
 .: اإلتقان في علوم القرآن/ للسيوطيالكتاب المقرر
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 من النوع اخلامس والثالثني: فصل: االقتباس وما جرى جمراه -
 ساعات[ 4]                                            عون: العام واخلاصالنوع اخلامس واألرب -
 النوع السابع واألربعون: الناسخ واملنسوخ -
 ساعتان[]                     النوع الثامن واألربعون: املشكل وموهم االختالف والتعارض -
 النوع التاسع واألربعون: املطلق واملقّيد -
 النوع اخلمسون: املنطوق واملفهوم -
 ساعتان[]                                      الثاين والستون: مناسبة اآلايت والسورالنوع  -
 ساعات[ 3]                                              النوع الرابع والستون: إعجاز القرآن -
 ساعة واحدة[]                                            النوع السادس والستون: أمثال القرآن -
 ساعة واحدة[]                                            النوع السابع والستون: أقسام القرآن -
 ساعتان[]                                           النوع الثاين والسبعون: فضائل القرآن -
 ساعة واحدة[]                                  آن وفاضلهالنوع الثالث والسبعون: أفضل القر  -
 ساعات[ 4]                        النوع السادس والسبعون: يف مرسوم اخلط وآداب كتابته -
 ت[ساعا 4]               والعلوم اليت حيتاجها النوع الثامن والسبعون: شروط املفّسر وآدابه -
 :: األساليب واألنشطةرابًعا

 متنوعة.
 : التقويم:خامًسا

 درجة(. 30النشاط الصفي: )

 درجة(. 70االمتحان النهائي: )

 : المراجع:سادًسا
 البرهان في علوم القرآن/ الزركشي. -1

 مدخل إلى دراسة القرآن الكريم/ محّمد محّمد أبو شهبة. -2

 مناهل العرفان/ الزرقاني. -3

 النسخ/ مصطفى أبو زيد. -4

 ي.منجد المقرئين/ ابن الجزر  -5
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 القرآن الكريم والدراسات األدبية/ نور الدين عتر. -6

 إعجاز القرآن/ مصطفى صادق الرافعي. -7

 القطع واالئتناف/ أبو جعفر النّحاس. -8

 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها/ ابن جني. -9

 الداني. والمحكم في نقط المصحف/ أبو عمر  -10

 العزيز/ أبو شامة المقدسي.المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب  -11

 


