
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

 مجبل عزيز جاسم االسم
 Mijbela.jasim@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 القرآنية البالغة اسم المادة
مقرر 
 )مساعد (الفصل

 المادة المقررة من علوم البالغة تشمل علم المعاني وتطبيقاته القرآنية

 أهداف المادة
 

 ة القرآنية وجماليات النص القرآني عبر علم المعانياكساب الطالب معرفة بالبالغ -
 تعريف الطالب بعلم المعاني ومباحثه -

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 

 مقدمة عن علم المعاني
مباحث علم المعاني، المسند والمسند اليه، الخبر واالنشاء، التقديم والتاخير، الحذف والذكر، 

 والمساواة...الفصل والوصل، القصر، االيجاز والطناب 
 

 الكتب المنهجية
 

 البالغة والتطبيق

 
 المصادر الخارجية

 

 جواهر البالغة احمد الهاشمي  
 علي الجارم ومصطفى امينالبالغة الواضحة 

 علم المعاني عبد العزيز عتيق
 

 تقديرات الفصل
 النهائي السعي الحضور والتفاعل الواجبات والتقارير الشفوي االمتحان التحريري

 2فص 1فص 2فص 1فص 2فص 1فص 2فص 1فص
10 10 5 5 5 5 5 5 50 50 

 
 معلومات اضافية

 

 

 

 جمهورية العراق
 يم العالي والبحث العلميوزارة التعل

 جامعة : الكوفة

 ةكلية :التربي
 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 الثالثةالمرحلة : 

 مجبل عزيز جاسم المحاضر الثالثي :اسم 
 استاذ مساعداللقب العلمي :  
  دكتوراهالمؤهل العلمي : 

 كلية التربية قسم علوم القران ن العمل  :مكا
 
 



 

 
 

 

                      
 السبوعيا جدول الدروس

بوع 
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية التاريخ

 الفصل األول مراجعة عامة لما درس في المرحلة السابقة االسبوع االول 1
 الفصل األول نبذة عن علم المعاني نياالسبوع الثا 2
 الفصل األول المسند والمسند اليهمباحث علم المعاني:  الثالث االسبوع 3
 الفصل األول تقسيم الكالم على خبر وانشاء الرابع االسبوع 4
 الفصل األول الخبر  الخامس االسبوع 5
 الفصل األول اغراض الخبر  االسبوع السادس 6
 الفصل األول اضرب الخبر ابعالس االسبوع 7
 الفصل األول المعاني المجازية التي يخرج اليها الخبر الثامن االسبوع 8
 الفصل األول امتحان التاسع االسبوع 9
 الفصل األول االنشاء مفهومه وانواعه العاشر االسبوع 10
 الفصل األول االنشاء غير الطلبي الحادي عشر   االسبوع 11
 الفصل األول االنشاء الطلبي مفهومه وصيغه لثاني عشرا االسبوع 12
 الفصل األول االمر  الثالث عشر االسبوع 13
 الفصل األول النهي الرابع عشر االسبوع 14
 الفصل األول امتحان االسبوع الخامس عشر 15
 الفصل الثاني االستفهام السادس عشر االسبوع 16
 الفصل الثاني التمني، النداء السابع عشر االسبوع 17
 الفصل الثاني القصر الثامن عشر االسبوع 18
 الفصل الثاني الفصل والوصل، مواضع الفصل التاسع عشر االسبوع 19
  الفصل الثاني  مواضع الوصل  االسبوع العشرون 20
 الفصل الثاني تطبيقات على الفصل والوصل الحادي والعشرون االسبوع 21
 الفصل الثاني االيجاز  الثاني والعشرون عاالسبو  22
 الفصل الثاني امتحان االسبوع الثالث والعشرون 23
 الفصل الثاني االطناب والعشرونالرابع  االسبوع 24
 الفصل الثاني المساواة والعشرونالخامس  االسبوع 25

 هورية العراقجم
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 كلية :التربية

 

 

 

 

 

 علوم القرآن القســم :
 الثالثة المرحلة : 

 مجبل عزيز جاسملمحاضر الثالثي : اسم ا
 مساعد ذاستااللقب العلمي :  

 دكتوراهالمؤهل العلمي :  
 كلية التربية قسم علوم القرآنمكان العمل  :

 



 الفصل الثاني التقديم والتأخير والعشرونالسادس  االسبوع 26
 الفصل الثاني الحذف والذكر والعشرونالسابع  االسبوع 27
 الفصل الثاني التعريف والتنكير والعشرونالثامن  االسبوع 28
 الفصل الثاني امتحان االسبوع التاسع والعشرون 29
 الفصل الثاني مراجعة عامة الثالثون االسبوع 30
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