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 وصف المقرر

 

 االعجاز القرآني :اسم المادة

 ا.د. سيروان عبد الزهرة هاشم الجنابي اسم التدريسي:

تخصص القران الكريم والتربية كلية التربية في  بكالوريوس وصف المادة:

 .االسالمية

 الكوفة، التربية المختلطة. جامعة/ الكلية:

 .4عدد الوحدات:

 .2عدد الساعات:

 وصف المنهج:

القران الكريم تمثل مادة االعجاز القرآني مرتكز اساسيا لدى تقويم طلبة قسم  

والتربية االسالمية ذهنيا سلوكيا ذلك بانها تعد مخزونا ذهنيا ونتاجا سلوكيا ظاهرا 

يثبت قناعة المتلقي او الطالب باحقية الدين االسالمي وبأفضلية النص القراني 

وقدسيته مطلقا على جميع الكتاب السماوية؛ واذا ما ادرك الطالب الجامعي هذا 

ا واستدالال فانه بالمحصلة سيحمل على عاتقه مسوؤلية تعليم المضمون معرفة وعلم

االجيال الخلق القرآني والحكام السماوية التي انطوت فيه وسيعمل على افهامهم 

المنطلقات العقائدية االصل التي نادت بها السماء في هذا الكتاب الكريم، ومن ثم 

لسلوك القويم بوصفه انموذجا سيخلق لنا جيال متعلما مؤمنا متحليا بالخلق الرفيع وا

تسعى السماء الى ايجاده على سطح هذه المعمورة، ذلك بان تلقي الطالب الجامعي 

والتي تنطوي في طياتها على مباحث  -لمادة االعجاز القرآني بموضوعاتها كافة 

يدعو الى تحويل ذلك الطالب الى شخص علمي   -كالمية تحليلية نقدية عقلية دقيقة

استداللي منطقي؛ واذا كانت الحال هذه فانه يمكن الوصول الى مرحلة  ثقافي عقلي

 -اي الطالب الجامعي -االطمئنان على الجيل الذي سيمثل بين يديه مستقبال ؛ فهو 

قادر على اداء مهمته التربوية االسالمية مع هؤالء الطالب على اكمل وجه منشود 

 وافضل منحى مراد منه.

 



 

 االهداف:

ن الكريم آلمادة الدراسية الى بيان مفهوم االعجاز في القرتهدف هذه ا 

ن قناعة الطالب والمتلقي ضمبما ي عنهورد الشبهات  فيه ووجوه ذلك االعجاز

ذلك الثباته  االستدالل علىمن  فضال عن تمكنهالقران  في عجازوجود االباحقية 

 يقينا في نفس السامع. 

 مخرجات التعلم للطالب:

تخريج مدرس اكاديمي جامعي يمتلك القدرة على تدريس مادة التربية  

متسلح بالعلم والمعرفة والثقافة االسالمية الحقة  ،االسالمية في المدارس والثانويات

مرجوة لبناء مجتمع متكامل على وفق ارادة السماء وهدفها المنشود من لواالخالق ا

 البشرية.

  تقييم:

 اس اآلتي:تقيم هذه المادة على اس

 5يجرى امتحانان لكل فصل دراسي، وتقسم الدرجة على النحو االتي: )

درجات على النشاط العلمي  5درجات على المناقشة،  5درجات على الحضور، 

 25درجات على االختباري التحريري( بما ينتهي الى تكوين ) 10والتقارير، 

 50خرج السعي من )درجة( ويكرر هذا االمر مرتان في كل فصل كما تقدم، لي

 درجة( ايضا بالمحصلة االخيرة.  50درجة( ويكون االمتحان النهائي من )

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفردات المنهج:

 المـــــــــــــفردات                  األسبوع الشهـر

 تشرين األول 

 

 

 

 األول

 

 العلميةشرح عنوان المادة والعلوم المساعدة فيه في سبيل إدراك حقائقها ومصادرها 

 اإلعجاز في اللغة واالصطالح مفهوم الثاني

 نقد مفهوم المعجزة الثالث  

 ط المعجزةروش الرابع  

 تشرين الثاني 

 

 

 

 األول

  

 خصوصية معجزة الرسول االكرم عن سائر معجزات االنبياء

 الثاني

  

 الفارق بين المعجزة والسبق العلمي

 الثالث

 

 والسحرالفارق بين المعجزة 

 الفارق بين المعجزة والكرامة الرابع 

 كانون األول

 

 

 

 الصرفة واالعجاز القراني األول 

 شرط التحدي في االعجاز الثاني 

 المعجزة دليل النبوة الثالث 

 االعجاز اللغوي في النص القرآني  الرابع 

 كانون الثاني 

 

 

 

 االعجاز الصوتي  األول 

 

 الثاني 

 الصرفي )البنية(االعجاز 

 

 الثالث  

 االعجاز التركيبي )النحوي(

 

 الرابع 

 اإلعجاز البالغي 

 شــباط 

 

 الثالث 

 

 اإلعجاز العلمي في النص القرآني

 نقد مفهوم االعجاز العلمي



 الرابع  

 

ط قبول التفسير بالمنهج العلمي الموصول الى االقرار بوجود االعجاز العلمي في وشر

 القرآنيالنص 

 آذار 

 

 

 

 االعجاز العلمي في طبيعة الخلق للبشر األول

  

 الثاني 

 االعجاز العلمي في االيات الكونية

 نقد بعض النماذج التفسيرية في االعجاز العلمي الثالث 

 االعجاز الغيبي الرابع 

 نيســـــــان 

 

 

 

 األول

 

 االعجاز العددي

 الثاني  

 

 النص القرآنياالعجاز التشريعي في 

 في اية المواريث  االعجاز الثالث

 االعجاز في اية تحريم اصناف المأكوالت الرابع  

 مــــايس 

 

 

 

 

 االعجاز في اصول تحريم الخمر في النص القرآني األول 

 االعجاز في ايات الفرائض  الثاني 

 االعجاز في اية الوضوء الثالث

 تحريم النساء المحظور الزواج بهناالعجاز في نصوص  الرابع

                                                       

 

                         

 ا.د. سيروان عبد الزهرة الجنابي

 

 

 

 


