
 

 

 جدول الدروس االسبوعي    
 

 أمل سهيل عبد الحسيني االسم
 Email: amals.alhusainy@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 
 مدخل الى علم التفسيرمادة  اسم المادة

 علم التفسير وقواعده واصوله ونماذج من نصوص تفسيرية  مقرر الفصل )مساعد (
 أهداف المادة

 
 المبادئ العامة للتفسيراطالع الطلبة على 

 التفاصيل األساسية للمادة
 

 إيضاح آليات التفسير وقواعده وأهم العلوم التي يجب ان يعرفها المفسر

 
 الكتب المنهجية

 

 فيها على اكثر من مصدر محاضرات طبعت من قبلي للطلبة ألنني اعتمد

 
 المصادر الخارجية

 

 الكثير من مصادر علوم القرآن والتفاسير عند الفريقين  

 
 تقديرات الفصل

امتحانات الفصل 
 الدراسي
 االول

امتحانات 
الفصل الدراسي 

 الثاني

الحضور  الواجبات والتقارير
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

15     15       10     10  
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
ةكلية :التربي  

 
 

 
 

 
 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
الثالثة المرحلة :  

مل سهيل عبد الحسينيااسم المحاضر الثالثي :  
  دكتور استاذاللقب العلمي : 

الدكتوراهالمؤهل العلمي :    
جامعة الكوفة,كلية التربيةمكان العمل  :   

 
 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 كلية :التربية

 

 
 

علوم القران والترية االسالمية القســم :  
الثالثة المرحلة :  

امل سهيل عبد الحسينياسم المحاضر الثالثي :   
دكتور استاذاللقب العلمي :    

الدكتوراةالمؤهل العلمي :    
جامعة الكوفة كلية التربيةمكان العمل  :  

 
 



 
 

 

                      
 جدول الدروس االسبوعي

 
 االسبوع

 المالحظات المادة العلمية التاريخ

 الفصل األول مقدمة عن علم التفسير بصورة عامة  1

 الفصل األول  بيان معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما  2

 الفصل األول  التفسير أهمية  3

 الفصل األول الفرق بين الترجمة والتفسير مع ذكر اقسام الترجمة  4

 الفصل األول مدارس التفسير  5

 الفصل األول اهم مفسري القرآن من االمامية والسنة  6

 الفصل األول تاريخ التفسير ومراحله التي مر بها التفسير     7

 الفصل األول الشيعيةاهم المدونات التفسيرية   8

 الفصل األول اهم المدونات التفسيرية السنية  9

 الفصل األول  األسباب والوجوه التي تحوجنا الى التفسير  10

 الفصل األول القواعد األساسية في التفسير  11

 الفصل األول القاعدة األولى والثانية والثالثة  12

 الفصل األول والسادسةالقاعدة الرابعة والخامسة   13

 الفصل األول القاعدة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة  14

 الفصل األول العلوم التي يجب على المفسر االلمام بها  15

 الفصل الثاني اقسام التفسير  16

 الفصل الثاني الشروط التي يجب ان تتوفر في المفسر  17

 الفصل الثاني  انموذجا " نماذج من التفسير " سورة النور  18

 الفصل الثاني فضل سورة النور واهميتها ومكانتها وأسباب نزولها   19

 الفصل الثاني شرح وتفسير اآليات الخمس األولى من سورة النور  20

 الفصل الثاني من سورة النور 10 - 6 شرح وتفسير اآليات  21

من سورة  10 - 6شرح وتفسير اآليات  شر شرح وتفسير اآليات  22
 من سورة النور  15 -11النور ح وتفسير اآليات 

 الفصل الثاني

 الفصل الثاني من سورة النور 20 - 16شرح وتفسير اآليات   23

 الفصل الثاني من سورة النور 25 - 21شرح وتفسير اآليات الحال   24

 الفصل الثاني من سورة النور 30 - 26شرح وتفسير اآليات   25

 الفصل الثاني من سورة النور 35 – 31شرح وتفسير اآليات       26

 الفصل الثاني من سورة النور 40 - 36شرح وتفسير اآليات   27



 الفصل الثاني من سورة النور 45 - 41شرح وتفسير اآليات   28

 الفصل الثاني من سورة النور 50 - 46شرح وتفسير اآليات   29

 الفصل الثاني من سورة النور 55 - 51شرح وتفسير اآليات   30

 
 
 

 توقيع األستاذ :
 مصادقة وتوقيع رئيس لقسم:                                             أ . د أمل سهيل عبد الحسيني

     
 أ.م.د. كواكب باقر الفاضلي                                                                                                                                                              

 2021        -     2020العام الدراسي    

 

 


