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

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

45   
 :: وصف المقررأوًل 

لسنة اأحد المقررات اإللزامية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وهو من مستوى  هذا المقرر
 .دبلوم دراسات إسالمية –ولى األ

 :أهداف المقرر ثانًيا:
 :دريس هذا المقرر إلى يهدف ت

 ربط الطالب بكتاب هللا من تفسير واستنباط األحكام. -1

 تأهيل الطالب علميًا حتى يتعلم طرق االستنباط من كتاب هللا. -2

 إحاطة الطالب بأغلب آيات األحكام حفظًا وتفسيًرا. - 3

 هم مباحث القرآن الكريم.اإللمام األولي بأ - 4

 تفسير،كأصول الفقه والتجويد والقراءات وال، إدراك الصلة بين هذا المجال ومجاالت الدراسة األخرى - 5
 ومناهجه.

 
 
 
 

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 إلسالميةادبلوم الدراسات  - الخطة الدراسية
 التفسير وعلوم القرآن: مقرر

 الدكتور محمد بن علي الصابوني. /وائع البيان من تفسير آيات األحكامر   -  1 الكتاب المقرر:
 ناع القطان.ممباحث في علوم القرآن/ د.    - 2               
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 :: محتوى المقررثالًثا
 علوم القرآنالقسم األول: 

  ونصف( )ساعة         .                                التعريف بعلوم القرآن الكريم ومصادرها - 1
       التعريف بالقرآن والفرق بينه وبين السنة  -
           الوحي  -

 )ساعة ونصف(           دني.                                               معرفة المكي والم - 2

 آخر ما نزل  –معرفة النزول : أول ما نزل  -

   .أنواع النزول –أسباب النزول  –
         لكريم وترتيبه .جمع القرآن ا -

 ة ونصف()ساع                                                             . األحرف والقراءات - 3
 (ة ونصفعجاز القرآن.                                                                    )ساعإ   4
 نصف()ساعة و                                                                     .جدل القرآن  5
 ساعات( 3)     .                       تفسير القرآن ومصادره ومدارس التفسير وشروط المفسر 6

 ونصف( )ساعة                                                                   . ترجمة القرآن  7

 ف()ساعة ونص                                                 .                 قصص القرآن 8
 تفسير آيات األحكام القسم الثاني: 

 (ساعات 3)                                                                              بين يدي سورة الفاتحة. 9
            ف()ساعة ونص                                                       موقف الشريعة من السحر. 10
 ونصف( )ساعة                                                                 النسخ في القرآن. 11
   نصف()ساعة و                                                   إباحة الطيبات وتحريم الخبائث. 12
 نصف()ساعة و                                                      مشروعية القتال في اإلسالم. 13
 صف()ساعة ون                                                          تحريم الخمر والميسر. 14
 نصف()ساعة و                                               كفارة اليمين وتحريم الخمر والميسر. 15
 نصف(و )ساعة                                                          حكم األنفال في اإلسالم. 16
 نصف(و )ساعة                                                               كيفية قسمة الغنائم. 17
 صف()ساعة ون                                                              مقدمة سورة النور. 18
 نصف()ساعة و                                                             اللعان بين الزوجين. 19



 

3 

 )ساعة ونصف(                                                      في أعقاب حادثة اإلفك. 20
 صف()ساعة ون                                                       آداب االستئذان والزيارة. 21
 )ساعة ونصف(                                                        آيات الحجاب والنظر. 22
 صف()ساعة ون                                                  التبني في الجاهلية واإلسالم. 23
 اعة ونصف()س                                     .-ه وسلميصلى هللا عل-أحكام زواج النبي  24
 )ساعة ونصف(                                                        اب المرأة المسلمة.حج 25
 )ساعة ونصف(                                                        حكم التماثيل والصور. 26
 ()ساعة ونصف                                                            الحرب في اإلسالم. 27

 ()ساعة ونصف                                              التزاوج بين المسلمين والمشركين. 28
 :رابعًا: األساليب واألنشطة

 المحاضرة والمناقشة.

 خامسًا: التقويم:
 عالمة. 20السعي: 

 مة.عال 20األبحاث: 

 عالمة. 60االمتحان النهائي: 

 سادسًا: المراجع:
 أحكام القرآن/ للجصاص. -1

 .البن العربي /أحكام القرآن -2

 .لهّراسيإللكيا ا /أحكام القرآن -3

 .أحكام القرآن/ للقرطبي  -4

 مناهل العرفان/ محمد عبد العظيم الزرقاني. -5

 اإلتقان في علوم القرآن/ السيوطي. -6

 ركشي.برهان في علوم القرآن/ الز ال -7

 


