
 الخطة الدراسية لدرجة الدكتوراه
  1 رقم اخلطة

 في )التفسير وعلوم القرآن(
 

 أوالً:
 

 أحكام وشروط عامة :
 تلتزم هذه الخطة مع تعليمات اإلطار العام لبرامج الدراسات العليا.  10 
 التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج:  10 
 ماجستير التفسير وعلوم القرآن  -أ  

 ماجستير كتاب وسنة -ب
 ماجستير أصول الدين  -ج

 شروط خاصـة ثانياً:
 0حفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم يتم تسميعها قبل مناقشة الرسالة

 
 ثالثاً:

 
 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي :45تتكون مواد هذه الخطة من )

 ( ساعة معتمدة 21قائمة المواد اإلجبارية ) -1
الساعات  ـــادةاسم الم رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري
 السابق

   3 3 دراسة تحليلية لنصوص قرآنية 0401901

   3 3 نظرية الداللة اللغوية في التفسير 0401902

   3 3 الدراسات اإلستشراقية في التفسير وعلوم القرآن 0401903

   3 3 أصول التفسير 0401904

   3 3 التفسير المقارن 0401905

   3 3 أثر القراءات القرآنية في التفسير 0401906

   3 3 دراسات في تفسير الفرق اإلسالمية 0401907

 

 ( ساعة معتمدة يتم اختيارىا مما يلي:15قائمة المواد االختيارية ) -2
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري
 السابق

   3 3 ود المتقدمين والمتأخرينعلوم القرآن بين جه 0401908

   3 3 دراسات متقدمة في إعجاز القرآن 0401909

   3 3 دراسات قرآنية معاصرة 0401910

   3 3 دراسات تحقيقية في تاريخ القرآن 0401911

   3 3 مشكل القرآن ومتشابهو 0401912

   3 3 الحداثيون والتفسير 0401913

   3 3 اإلنجليزية دراسات قرآنية باللغة 0401914

   3 3 دراسات في التفسير الموضوعي 0401915

   3 3 مناىج البحث والتحقيق في الدراسات القرآنية 0401916

 (0401998امتحان كفاءة معرفية: ) -1
 (0401999( ساعة معتمدة ورقمها: )18أطروحة جامعية ) -2



ذ

ذؿػرداتذاملواد

ذدراداتذزؾقؾقةذؾـصوصذؼرآـقة:ذ4041041

فذاذاملداقذإىلذدرادةةذدةورذيآقةاتذؼرآـقةةذؽررةةذدرادةةذزؾقؾقةةذذذذذذذذقفدفذ

ؿنذحقثذاملػرداتذياؾرتاؽقبذيأحؽاؿفاذاإلعرابقةذياؾصرػقهذيأيضاعفاذيؿاذ

تـطويذعؾقهذؿنذـؽاتذبقاـقةذيغة ذلؾةممذ ةاذرؽةنذاؾطاؾةبذؿةنذاؾوؼةوفذذذذذذذذ

ذعؾىذاؾـظمذاؾؼرآـيذيؿاذقتضؿـهذؿنذأحؽامذيحؽم.

ذ

ذغوقةذيفذاؾتػد ـظرقةذاؾدالؾةذاؾؾذ4041040

قتـةةايهذفةةذاذاملدةةاقذدرادةةةذاؾتعةة  ذاؾؼرآـةةيذؿةةنذحقةةثذدالالتذا ؾػةةا ذذذذذ

ياؾرتاؽقةةةبذيخصااصةةةفاذيأدةةةرارفالذيؿةةةاذقتصةةةنذبؾغةةةةذاؾؼةةةرآ ذؿةةةنذحقةةةثذذ

االحتجةةابذبفةةالذيؿةةاذقتعؾةة ذبفةةاذؿةةنذؿوضةةوعاتذؿفؿةةةذؽاؾتؼةةدقمذياؾتةة خ ذذذذذ

ملصةادرذذياؾؼصرذياجملازذياالدتعارة...ذيتط قؼاتذعؾىذتؾممذاؾدراداتذؿنذا

ذاؾؾغوقةذياؾ الغقةذاملعتؿدةذؼدرًاذيحدقثًا.

ذ

ذاؾدراداتذاالدتشراؼقةذيفذاؾتػد ذيعؾومذاؾؼرآ ذاؾؽرقمذ4041040

قفدفذفذاذاملدةاقذإىلذدرادةةذؿةاذؽت ةهذاملدتشةرؼو ذيفذالؼةنذاؾؼرآـةيذذذذذذذذ

درادةةةذؿعؿؼةةةذؿةةنذأؿثةةاهذ:ذفةةاؿؾتو ذجةةبذلذجوؾدتدةةقفرذلذػق ؾةةيذلذيتذلذذذذذ

و ذلذداـؾةةو،ذلذإؿقةةنذفةةوؿ  ذلذأتةة،ذرقـقةةهذلذذذذـةةوؾتؽيذلذثقةةثذلذؿادةةقـقذ

ؽارالقةةنذيغ فةةملذيبقةةا ذاؾزقةةةاذياؾؽةةذ،ذاؾةةذيذادةةتخدؿو ذ اربةةةةذذذذذذذ

ذاإلدالم.

ذ

ذأصوهذاؾتػد ذ4041040



قفدفذفذاذاملداقذإىلذاؾتعرفذعؾىذأصوهذاؾتػد ذلذيؼواعد ذؽؿاذحددفاذ

ـةافجذذاؾعؾؿاءذلذيبقا ذؿدىذاؾتزامذاملػدرقنذبفاذلذيدرادةةذرةرقذاؾتػدة ذيؿذذذ

ذاؾـؼدذيؿـاحقفمذػقه.

ذ

ذاؾتػد ذاملؼار ذ4041040

قفةةدفذفةةذاذاملدةةاقذإىلذاؾتعرقةةاذباؾتػدةة ذاملؼةةار ذيبقةةا ذـشةة تهذيأؾواـةةهذذذ

يؿـفجقةذاؾ حثذػقةهذياؾؽشةاذذعةنذأدؾةةذاؾرتجةقدذؿةةذدرادةةذؿوضةوعاتذذذذذذذذذ

ذتط قؼقةذخمتارةذيفذأصوهذاؾتػد ذيؿـافجذاملػدرقن.

ذ

ذأثرذاؾؼراءاتذاؾؼرآـقةذيفذاؾتػد ذ4041040

قتـايهذفذاذاملداقذتت ةةذأيجةهذاؾؼةراءةذاؾصةحقحةذيؿةدىذلؽةرذاملػدةرقنذذذذذذذذ

هلذ ذا يجةهذيادةتعاـتفمذبفةاذعؾةىذتوضةقدذؿعـةىذا قةةذؿةةذتصةـقاذأيجةهذذذذذذذذذذذ

االختالفذب،ذاؾؼراءاتذيادتـ اطذأثرذفةذاذاالخةتالفذيؿةاذقةإديذإؾقةهذؿةنذذذذذذذ

ذز.إغـاءذاملعـىذيإ فارذاإلعجا

ذ

ذدراداتذيفذتػاد ذاؾػرقذاإلدالؿقةذ4041040

ق حةةثذفةةذاذاملدةةاقذيفذتػادةة ذاؾػةةرقذاإلدةةالؿقةذؾالرةةال ذعؾةةىذؿـةةافجذذذذ

ؿإؾػقفاذيترجقحاتفمذيفذاملداانذاملختؾاذػقفاذبة،ذاؾػةرقذلذياؾ حةثذيفذذذذ

ذأد ا،ذاختالػفمذيت ق،ذاؾؼوهذاؾراجدذبقـفا.

ذ

ذت خرقنعؾومذاؾؼرآ ذب،ذجفودذاملتؼدؿ،ذياملذ4041040

قفةةدفذفةةذاذاملدةةاقذإىلذحصةةرذاؾدرادةةاتذاؾؼدرةةةلذيالدقثةةةذيفذعؾةةومذذذ

اؾؼةةةةرآ ذاؾؽةةةةرقملذييضةةةةةذػفردةةةةةذؾتطةةةةوقرذاملوضةةةةوعاتذياملصةةةةطؾحاتذ

ييضعهذياملػافقملذيبقا ذاجلدقدذاؾذيذؼدؿهذاؾعؾؿاءذيفذاؾعفودذاملت خرةلذ

ذزتذـظرقةذاؾـؼدذياؾتؿحقص.



ذدراداتذؿتؼدؿةذيفذإعجازذاؾؼرآ ذ4041040

ؽاؾ قةاـيذذذ،فذاذاملداقذعؾىذاؾدرادةذاملعؿؼةذ يجهذاإلعجازذاؾؼرآـةيذذقؼوم

ياؾتشرقعيذياؾعؾؿيذياؾـػديذيمنةالبذتط قؼقةةذعؾةىذفةذ ذاؾوجةو ذ اصةةذذذذذذذ

ذاؾعصر.ذعؾىذؿاذرؽنذأ ذقؽو ذؾغة

ذدراداتذؼرآـقةذؿعاصرةذ4041014

قعاجلذفذاذاملداقذؿوضوعاتذؿعاصرةذيفذضوءذاؾؼرآ ذياؾدةـةذؿثةنذعاملقةةذذذذ

اؾؼرآـيذيأحؼقتهذبالؽمذلذيحؼةوقذاإلـدةا ذذيفذاؾؼةرآ ذاؾؽةرقمذلذذذذذذاخلطا،

يالوارذب،ذا دقا ذؽؿاذقصور ذاؾؼرآ لذيؼضاقاذاملرأةذؿثنذزدقدذاؾـدةنذذ

لذاؾؼواؿةذيعؿنذاملرأةذيادةتغالهلاذؿاؾقةا لذيغ فةاذؿةنذؿوضةوعاتذاجتؿاعقةةذذذذذذذ

مذيقـزفةهذذؾؼرآ ذاؾؽرقؿةذؿالحظةذؿاذحيؼ ذاؾصدارةذؾذ...ياؼتصادقةذيثؼاػقةذ

ذعنذاملطاعن.

ذ

ذدراداتذزؼقؼقةذيفذتارقخذاؾؼرآ ذ4041011

قتـايهذفذاذاملداقذاختقارذؿوضةوعاتذدةددةذؿةنذؿ احةثذـةزيهذاؾؼةرآ ذذذذذذذ

يؽتابتهذيمجعهذيـدخهذيرثهذيض طهذيغ فاذؿنذؿوضوعاتذتارقخذاؾؼرآ لذ

ذؿاذأث ذؿنذخالفذيفذبعضذجزاقاتفا.يزؼق ذاملؼاهذػقفاذيحدمذ

ذ

ذاؾؼرآ ذيؿتشابفهؿشؽنذذ4041010

قعاجلذفذاذاملداقذؿاذجاءذيفذاؾؼرآ ذؿنذاملشؽنذاؾذيذقرجةذإىلذصةعوبةذذ

يذؿةةاذقةةوفمذاالخةةتالفذذذهذا قةةاتذلذأيذاخةةتالفذاؾؼةةراءةذلذأذذاؾؾػةة،ذلذأيذتشةةابذ

لذيؿاذقرجةةذإىلذاملدةاانذاؾغق قةةذيؽقػقةةذاؾوؼةوفذعؾةىذؿعاـقفةاذلذذذذذذذذياؾتعارض

ذيػ ذؼواعدذدددةذيؿـفجقةذياضحة.ذؽنذلؾمم

ذ

ذالداثقو ذياؾتػد ذ4041010



قعةةاجلذفةةذاذاملدةةاقذاؾ واعةةثذاؾةةهذاـطؾةة ذؿـفةةاذبعةةضذالةةداثق،ذؾتػدةة ذذ

اؾؼةةرآ ذزةةتذؿدةةؿىذإعةةادةذؼةةراءةذاؾةةـصذاؾؼرآـةةيذلذيدرادةةةذمنةةالبذؿةةنذذذ

أػؽةةارفمذيآراافةةمذيؿؼارـتفةةاذباؾدرادةةاتذاملؾتزؿةةةذلذيتؼققؿفةةاذؿةةنذخةةالهذذذذذذ

ذيا صوهذاؾهذريعقتذعـدذاملػدرقن.اؾؼواعدذ

ذ

ذدراداتذؼرآـقةذباؾؾغةذاإلرؾقزقةذ4041010

لذدةواءذؿةنذعؾةومذاؾؼةرآ ذذذذذإىلذدرادةذبعضذاملداانذاؾؼرآـقةذقفدفذاملداق

أيذؿةةنذاؾـصةةوصذاؾؼرآـقةةةذباؾؾغةةةذاإلرؾقزقةةةلذيلؾةةممذؾةةتؿؽ،ذاؾطاؾةةبذؿةةنذذ

حاتذاؾؼرآـقةةةذباؾؾغةةةذذاإلملةةامذبةة فمذاؾـؼةةاطذاملتعؾؼةةةذباملدةةاانذياملصةةطؾذذذذذ

ذاإلرؾقزقة.

ذ

ذاؾتػد ذاملوضوعيذدراداتذيفذ4041010

قفدفذفذاذاملداقذإىلذدرادةةذاؾؼضةاقاذاملتعؾؼةةذباؾتػدة ذاملوضةوعيذؿةنذذذذذذذ

حقةةثذاؾت صةةقنذيا ـةةوا ذياؾؼواعةةدذياؾػوااةةدذاملرتت ةةةذعؾقةةهلذؿةةةذمنةةالبذذذذ

لذؽقةاذذتط قؼقةذؾؾدرادةةذتشةؿنذالةريفذياملػةرداتذياملوضةوعاتذاؾعاؿةةذذذذذذ

ذجاءتذيفذاؾدقاقذاؾؼرآـي.

ذ

ذؼق ذيفذاؾدراداتذاؾؼرآـقةؿـافجذاؾ حثذياؾتحذ4041010

قفةةدفذفةةذاذاملدةةاقذإىلذت صةة ذاؾداردةة،ذمؿقةةةذؿػةةافقمذاؾ حةةثذاؾةةهذذذ

حؾقؾيلذياؾـؼديلذتدعوذالاجةذهلاذيفذالقاةذاؾعؾؿقةذياؾعؿؾقةذؽاملـفجذاؾت

اؾطةرقذؾؾوصةوهذإىلذذذلذيلؾةممذؾفػةادةذؿةنذمجقةةذا دةاؾقبذيذذذذذياالدتؼرااي

ذاؾـاػةذاملػقد.

ذ

ذ

ذ



ذ

ذ

ذ

 


