
 مادة التف�سري: 
يدر�ُس الطالُب يف هذه املادِة املدخل لعلم التف�شري، وتف�شري �شورة الفاحتة، 
واآية الكر�شي، وخواتيم �شورة البقرة، وتف�شري جزء عم كاماًل، مع ذكر اأهم 
فوائد الآيات، وقد اعُتِمَد يف اإعداده و�شياغته على اأهم واأبرز كتب تف�شري 

رين. مني واملعا�شِ املتقدِّ

اإلمارات العربية المتحدة

zad group FZ LLC
UAE - Abu dhabi

P.O.Box77770 أبو ظبي ص.ب
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برنامج اأكادميية زاد:
هو برنامج تعليمي تقدمه اأكاديية زاد الفرتا�شية التي تهدف اإىل تقريب العلم ال�شرعي للراغبني، عن 
هذا  من  الأكاديية  وهدُف   ،ZAD TV قناة   عرب  املبا�شر  البث  طريق  وعن  الإنرتنت،  �شبكة  طريق 
الربنامج توعيُة امل�شلم مبا ل ي�شعه جهله من دينه، ون�شُر وتر�شيُخ العلم ال�شرعي الر�شني، القائم على كتاِب 
وباإخراٍج احرتايفِّ.  ُمي�ّشٍر،  القروِن، وبطرٍح ع�شريٍّ  بفهِم خري  نقيًّا،  ، �شافًيا  ر�شوله  و�شّنِة  اهلِل 

تعمُل اأكاديية زاد بالتعاون مع  الكندية.
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 الكندية.
القروِن، وبطرٍح ع� بفهِم خري  نقيًّا،  افًيا 
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