
 

01. Organizator: FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME - SHKUP 

02. Programi studimor: Shkencat Islame 

03. Emri i lëndës: Hyrje në shkencën e Tefsirit 

04. Kodi i lëndës: SI02O 

05. Niveli (cikli i parë, i dytë, i tretë) Cikli i parë 

06. Viti akademik / semestri: Viti i tretë, semestri i pestë (dimëror) Kredi 6 

07. Bartës i lëndës: Assoc.Prof. Dr.sc Abdulxhemil Nesimi 

08. Bashkëpunëtor:  

09. Numri i studentëve:  
Minimumi 5, maksimumi për ligjërata 90, për ushtrime në grupe nga 22 

studentë. 

10. Semestri (statusi i lëndës): Semestri dimëror ( V ), (obligative) 

11. Kohë zgjatje e lëndës: I- semestër. 60 orë (për semestër), 2+2 

12. 
Kushti që duhej përmbushur për 

ndjekjen e lëndës mësimore  
Nuk ka. 

13. Qëllimi i lëndës: 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со историјата на тефсирската наука 

мисла и практика; нејзино место во правниот систем на исламската 

религија.  Да ги разберат појмите; Куран, Улум ел Куран, Објава 

(вахј), Мекиј и медениј ајети, Мухкем и мутешабих, ам и хас, 

захир и батин, муџмел и мубејин, разликата помеѓу тефсир, тевил 

и терџуме.   

Запознавање на студентите со дициплините на ова наука и нејзини 

особини и карактеристики. Историски аспект низ кој помина ова 

наука, нејзино формирање, развивање и структурно совршење. 

Состојба на тефсирската наука во времето на пророкот Мухамед 

а.с, во времето на сахабите, табиините и така натаму. Запознавање 

со раните школи на тефсир, нивните преставници и дела, нивната 

методологиа која го следеле во итерпретација на Куранот па се до 

модерното време. 

14. Përmbajtja e lëndës:   

Содржина на предметната програма: Запознавање на студентите со 

историјата на Улум ел Куран, дефиницијата на Куранот, Иминјата, Феноменот 

на објава, врстите на објава; Причина на објавата, врстите на кираетите.  

Поделба на Куранот на суринја и ајети; Хисториска поделба на Куранот: 

Кодифицијата на Куранот во време на Пејгамбер а.с, ебу Бекр и Осман, 

Ортографијата на Куран. Тефсирската Поделба на Куранот: Мухкем и 

Мутешабих, Наси и Менсух, Ам и Хас во Курани Карим. 

Студентите се обврзени да знат за појавата на дисиплината на тефсирот, 

разликите помѓу: тевилот, преводот и тефсирот; Етапите на тефсир: во време на 

Пратеникот, сахабите и табините, појавата на тефсирските школи; Врстите на 

тефсирот: традиционалниот, рационалниот и пистико-филозофскиот тефсир, 

нивната методологиа, учесници и нивните дела; познаванје на студентот со 

појавата на фраксите во тефсир полнувајќи од: Мутезилите, Хавариџите и 

Шиитите; Современети трендови на тумаченјето на Куранот, нај значаните 

интерпретатори, нивните дела и методи на коментиранјето на Куранот. 

Овие дисиплини се важни па и затоа е дожилтелно да се запознае студентот што 

студира Исламска Теологиа, кој се исто така обавезни за понатамошното негово 

студии.  

Важноста и улогата на тефсирската наука, па во пракса студентот треба она што 

ко сретна во првите семестри, дојде време да ки види во прекса. 

15. 
Metodat e mësimdhënies  

( mënyra e realizimit): 

Ligjërata, ushtrime, punim seminarike, punime individuale, lexim 

shtesë, pjesëmarrja aktive. 

16. ECTS kredi për lëndën: 6 

17. Gjithsej orë për lëndën:  6 ECTS x 30 orë = 180 orë 

18. Fondi i kohës në dispozicion: 2+2 
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Ndarja e kohës që është në 

dispozicion: 

30 + 30 + 60 + 60 = 180  orë 

19.1 Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

19. 1. 1 LMT - Ligjërata, mësim teorik  ( 2 x 15 orë ) 30 orë 

19. 1. 2 U - Ushtrime ( 2 x 15 orë ) 30 orë 

19. 2.  Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

19. 2. 1 PDDP- Projekte, detyra, detyra të pavarura ( 4 x 

15 orë ) 
60 orë 

19. 2. 2 MSH - Mësim shtëpie ( 4 x 15 orë ) 60 orë 
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Literatura: 

20. 1 Literatura e domosdoshme 

Autor Titulli Botues Viti 

20. 1. 1 Енес Карич Увод во Тефсирска наука Приштин 1986 

20. 1. 2 Абдилџемил Несими Аналитички тефсир  (скр) ИТФ- Скопје 2010 

20. 1. 3 Абдилџемил Несими Интерпретациа на 

нормативните ајети (скр) 

ИТФ-Скопје 2012 

20.2 Literatura sekondare       

 Autor Titulli Botues Viti 

20. 2. 1 Ибн Кесир Тефсир ел Куран ел азим  Дар ел Фикр, 

Бејрут 

1988 

20. 2. 2 Мухамед Махмуд ел 

Хиџаз 

Тефсир ел Вадих Дар ел Араби 2001 

20. 2. 3 Беќир Топулоглу Жената во Ислам Стамбол 1987 
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Mënyra e notimit: 

21. 1 Notimi: 70 + 10 + 20 = 100 pikë 

21. 2 Teste       70 pikë 

21. 3 Punim seminari / projekt ( prezantim, me gojë / verbalisht) 10 pikë 

21. 4 Aktivitet dhe  pjesëmarrje në projekte 20 pikë 

22. 

Kriteret e vlerësimit  (notimi) 

22. 1.  Nota: prej 50 pikë 5 (pesë) (F) 

22. 2.   prej 51 deri 60 pikë 6 (gjashtë) (E) 

22. 3.   prej 61 deri 70 pikë 7 (shtatë) (D) 

22. 4.   prej 71 deri 80  pikë 8 (tetë) (C) 

22. 5.   prej 81 deri 90  pikë 9 (nëntë) (B) 

22. 6.   prej 91 deri 100  pikë 10 (dhjetë) (A) 

23 

Kusht për marrjen e nënshkrimit për dhënien e 

provimit përfundimtar: 

Studenti fiton të drejtën marrjes së nënshkrimit 

nëse 25% ka marrë pjesë në ligjërata dhe 

ushtrime. Mund të kalojë provimin përmes 

kolokuiumeve dhe pikave të fituara nga seminari, 

pa pasur nevojë provimin përfundimtar. 

24 Gjuha në të cilën zhvillohet mësimi Shqip, maqedonisht.  

25 Metoda e vlerësimit të kualitetit të mësimit: Evaliumi përmes anketës nga ana e studentëve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HYRJE NË SHKENCËN E TEFSIRIT 
 

PËRMBAJTJA PROGRAMORE DHE REALIZIMI KOHORË LIGJERATA – USHTRIME  
 

SEMESTRI V 

Java 
LIGJËRATA TEORIKE USHTRIME 

Orë Tema e ligjëratës Orë Tema 

I 2 
Запознавање на студентите со историјата на 

Улум ел Куран, дефиницијата на Куранот, 
2 

Запознавање на студентите со историјата на 

Улум ел Куран, дефиницијата на Куранот, 

II 2 
Иминјата, Феноменот на објава, врстите на 

објава;  
2 

Иминјата, Феноменот на објава, врстите на 

објава;  

III 2 Причина на објавата, врстите на кираетите.   2 Причина на објавата, врстите на кираетите.   

IV 2 
Поделба на Куранот на суринја и ајети; 

Хисториска поделба на Куранот: 
2 

Поделба на Куранот на суринја и ајети; 

Хисториска поделба на Куранот: 

V 2 

Кодифицијата на Куранот во време на 

Пејгамбер а.с, ебу Бекр и Осман, 

Ортографијата на Куран.  
2 

Кодифицијата на Куранот во време на 

Пејгамбер а.с, ебу Бекр и Осман, 

Ортографијата на Куран.  

VI 2 
Тефсирската Поделба на Куранот: Мухкем и 

Мутешабих,  
2 

Тефсирската Поделба на Куранот: Мухкем и 

Мутешабих, 

VII 2 Наси и Менсух, 2 Kolokuiumi I 

VIII 2 Ам и Хас во Курани Карим 2 Ам и Хас во Курани Карим 

IХ 2 

Студентите се обврзени да знат за појавата на 

дисиплината на тефсирот, разликите помѓу: 

тевилот, преводот и тефсирот;  
2 

Студентите се обврзени да знат за појавата 

на дисиплината на тефсирот, разликите 

помѓу: тевилот, преводот и тефсирот;  

Х 2 

Етапите на тефсир: во време на Пратеникот, 

сахабите и табините, појавата на тефсирските 

школи 
2 

Етапите на тефсир: во време на Пратеникот, 

сахабите и табините, појавата на 

тефсирските школи 

ХI 2 

Врстите на тефсирот: традиционалниот, 

рационалниот и пистико-филозофскиот 

тефсир, нивната методологиа, учесници и 

нивните дела;  

2 

Врстите на тефсирот: традиционалниот, 

рационалниот и пистико-филозофскиот 

тефсир, нивната методологиа, учесници и 

нивните дела;  

ХII 2 

познаванје на студентот со појавата на 

фраксите во тефсир полнувајќи од: 

Мутезилите, Хавариџите и Шиитите;  
2 

познаванје на студентот со појавата на 

фраксите во тефсир полнувајќи од: 

Мутезилите, Хавариџите и Шиитите;  

ХIII 2 

Современети трендови на тумаченјето на 

Куранот, нај значаните интерпретатори, 

нивните дела и методи на коментиранјето на 

Куранот 

2 

Современети трендови на тумаченјето на 

Куранот, нај значаните интерпретатори, 

нивните дела и методи на коментиранјето на 

Куранот 

ХIV 2 

Овие дисиплини се важни па и затоа е 

задожилтелно да се запознае студентот што 

студира Исламска Теологиа, кој се исто така 

обавезни за понатамошното негово студии.  

2 

Овие дисиплини се важни па и затоа е 

задожилтелно да се запознае студентот што 

студира Исламска Теологиа, кој се исто така 

обавезни за понатамошното негово студии. 

ХV 2 

Важноста и улогата на тефсирската наука, па 

во пракса студентот треба она што ко сретна 

во првите семестри, дојде време да ки види во 

прекса. 

2 Kolokuiumi II 

XVI     

XVII   
 Nxjerja e notës përfundimtare 

XVIII   

XIX   
4 Provimi përfundimtar 

XX   

 30  34  
 

   
    Vendi;                                             Bartësi i lëndës; 

    FSHI                                Assoc. Prof. Dr.sc. Abdulxhemil NESIMI 


