
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 عمر عبدهللا نجم الدين محي الدين الكيالني االسم

 0maromar7676@yahoo.com البريد االلكتروني

 مناهج المفسرين اسم المادة
 مناهج المفسرين مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
تعريف الطالب الى مفهوم ومعنى مناهج المفسرين والعلوم التي يحتاج 

 ليها المفسر .ا
 التفاصيل االساسية للمادة

 
تعريف مصطلح مفهوم المنهج والطريقة ،معنى التفسير بالمأثور 

ومصادره .نقد العلماء لرواية التفسير بالمأثور )الوضع الحذف 
 االسرائيليات(االتجاهات المنحرفة في التفسير.

 
 الكتب المنهجية

 

 ال توجد

 
 المصادر الخارجية

 

 المفسرون ....الذهبي.التفسيرو 1
 .المبادىء العامة لتفسير القران ......محمد حسين الصغير2

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %40مثالا  - %10مثالا  %15مثال %35مثالا 
 

 معلومات اضافية
 

 %60ـــ االمتحان النهائي %20الفصل الثاني ـــ  %20الفصل االول ـــ 20%

 
 

 

 

 مجهورية العراق
 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالىالجامعة :
 التربية للعلوم االنسانيةالكلية :

 علوم القرانالقســم :
 الرابعةالمرحلة :

 عمر عبدهللا نجم الدين اسم المحاضر الثالثي :
 مدرساللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 ديالىجامعة مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسبوعيجدول الدروس

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   مفهوم المنهج والطريقة   1

   معنى التفسير بالمأثور   2

   مصادر التفسير بالماثور  3

   مصادر التفسير بالمأثور   4

   اية التفسير بالمأثور )الوضع الحذف االسرائيليات(نقد العلماءلرو  5

   انواع التفسير بالرأي  6

   شروط التفسير بالراي  7

   شروط التفسير بالراي  8

   العلوم التي يحتاج اليها المفسر  9

   شروط المفسر  10

   امتحان الشهر االول /الفصل االول  11

   يراالتجاهات المنحرفة في التفس  12

   االتجاهات المنحرفة في التفسير  13

   االتجاهات المنحرفة في التفسير  14

   االتجاهات المنحرفة في التفسير                        15

   امتحان الشهر الثاني/الفصل االول  16

 عطلة نصف السنة

   منهج التفسير بالماثور  17

   نموذج من المفسرين  18

   منهج التفسير بالراي   19

   نموذج من المفسرين  20

   منهج التفسير العقلي   21

   نموذج من المفسرين  22

   منهج التفسير الفقهي  23

   نموذج من المفسرين  24

   امتحان الشهر االول /الفصل الثاني  25

   منهج التفسير اللغوي  26

   نموذج من المفسرين  27

   لتفسير االشاريمنهج ا  28

   نموذج من المفسرين  29

   منهج التفسير في العصر الحديث  30

   نموذج من المفسرين  31

   امتحان الشهر الثا ني/الفصل الثاني  32

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي توقيع العميد :  م.د. عمر عبد هللا نجم الدينتوقيع االستاذ : 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالىالجامعة :
 التربية للعلوم االنسانيةالكلية :

 علوم القرانالقســم :
 الرابعةالمرحلة :

 عمر عبدهللا نجم الدين اسم المحاضر الثالثي :
 مدرساللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :
 جامعة ديالىمكان العمل  :

 


