
 

  
  
  

ماجستير الدراسات اإلسالمية 
  مساق: التفسير وعلوم القرآن

   الخطة الدراسية للبرنامج  

 انتظام/ صباحي  نظام الدراسة والمواعيد  

  يشترط التالي:شروط القبول العامة باإلضافة إلى 

 جيد جًداالتقدير 

 ويفضل الشرعيمجيع التخصصات   التخصص المطلوب 

 مخسة أجزاء من القرآن  حفظ جزء من القرآن 

 % كحد أدىن56اختبار قدرات الجامعيين 

 ملوظفات اخلدمة املدنيةموافقة جهة العمل 

 اختبار حتريري. 

 اختبار قرآن كرمي.      اختبارات المفاضلة 
 

 شخصية.مقابلة علمية  

 

 

 

 



 تات

 وزارة التعليم
 ة بنت عبد الرحمنجامعة االميرة نور

 ة للدراسات العليا والبحث العلميوكالة الجامع
  عمادة الدراسات العليا

 

 الصفحة  برنامج املاجسرت يف التفسر وعلوم القرآن

  

  في التفسير وعلوم القرآن برنامج الماجستير

 قسم الدارسات اإلسالمية، كلية اآلداب 

يضع قسم الد ارسات اإلسالمية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بين أيديكم برنامج الد ارسات العليا لمرحلة 
يتميز هذا البرنامج بأمور عدة أهمها: أنه يجمع بين  الماجستير في تخصص التفسير وعلوم القرآن وهذا البرنامج حيث

األصالة والمعاصرة، ويضم بين جنباته نخبة علمية من األساتذة المتميزين علمًيا وبحثيًّا، الذين لهم أثٌر مهم في إث ارء 
 البحث في التفسير وعلوم القرآن. 

 رؤية البرنامج  

 لومه وخدمة المجتمع المحلي والعالمي. الريادة التعليمية والبحثية في تفسير القرآن وع

 رسالة البرنامج   

تأهيل مختصات ذوي كفاءة وتمكن عال في إعداد البحوث العلمية في تفسير القرآن وخدمة المجتمع المحلي 
 والعالمي. 

 أهداف البرنامج 

 تعميق وتأصيل التحصيل العلمي للدارسة في التفسير وعلوم القرآن.  -1

 توجيه وتنمية ملكة النقد والتحليل عند الدارسة المتخصصة.  -2

 تمكين الدارسة من معرفة المصادر التفسيرية ومناهجها.  -3

 إكساب الدارسة المهارة الالزمة لإلفادة من المصادر المختلفة في بيان القرآن الكريم.  -4

 تمكين الدارسة من اإللمام بأصول البحث العلمي.  -5

     اسم الدرجة العلمية

  (تخصص: التفسير وعلوم القرآن.)درجة الماجستير في الد ارسات اإلسالمية 

   أسلوب الدارسة

 بالمقرارت الد ارسية والرسالة. 

   التخصص العام

 اإلسالمية الدراسات

 التخصص الدقيق  



 تات

 وزارة التعليم
 ة بنت عبد الرحمنجامعة االميرة نور

 ة للدراسات العليا والبحث العلميوكالة الجامع
  عمادة الدراسات العليا

 

 الصفحة  برنامج املاجسرت يف التفسر وعلوم القرآن

  

 التفسير وعلوم القرآن  
 

   نظام الدارسة

 انتظام.  •

   لغة البرنامج والرسالة

  اللغة العربية. •

  شروط القبول بالبرنامج

يقبل في هذا البرنامج من تنطبق عليها شروط القبول الواردة في الالئحة الموحدة للدارسات العليا في 
 الجامعات السعودية وهي: 

 أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس بمعدل ال يقل عن تقدير جيد جًدا.  -1

 أن تكون المتقدمة سعودية أو غير سعودية من أم سعودية.  -2

 أن تكون المتقدمة حاصلة على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.  -3

 أن تكون حسنة السيرة والسلوك والئقة طبيًا .  -4

 أن تقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسها.  -5

 الد ارسة إذا كانت موظفة. موافقة مرجعها على  -6

 إضافة الى الشروط التالية: 

 أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة البكالوريوس في الد ارسات اإلسالمية.  -1

 من القرآن.  اجزاءمتمة حفظ خمسة  -2

واختبار القرآن الكريم والمقابلة العلمية الشخصية تحريرية أن تجتاز ما يجري لها من اختبا ارت  -3
 : الحصول على الدرجةمتطلبات 

 وحدة د ارسية بنجاح بما فيها الرسالة.  32إتمام 
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 وزارة التعليم
 ة بنت عبد الرحمنجامعة االميرة نور
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 الهيكل العام للمقرارت:  -1

  

  

   

  

  الوحدات 

 الفصل الدراسي  رمز المقرر  اسم المقرر  نوع المقرر 
 نظري  عملي  إجمالي 

  821سلم   (1)التفسير التحليلي إجباري  4  -  4 

 
 822سلم  مصادر التفسير  إجباري  3  -  3 

 871سلم علوم القرآن  إجباري  3  -  3 

 890سلم  مناهج بحث  إجباري  2  -  2 

  823سلم (2)التفسير التحليلي  إجباري  4  -  4 

 
  824سلم التفسير الموضوعي  إجباري  4  -  4 

 825سلم  طبقات المفسرين  إجباري  4  -  4 

  المجموع   -  -  24 

  881سلم    رسالة  إجباري  -  -   8

  إجمالي الوحدات     32 


