
 

 
 

 
 

 األسبوعيجدول الدروس 
 

 حبيب الزبيدي د . حيدر أحمد حسين االسم
 drhhhh31@gmail.com البريد االلكتروني

 البالغة  اسم المادة
  مقرر الفصل

 المادة أهداف
 

 تمكين الطالب من معرفة األدوات البالغية . -1

 عموم البالغية والتفريق بينهم . معرفة الطالب بال -2
 لممادة األساسيةالتفاصيل 

 
 تمكين الطالب من التحميل البالغي . -1

 اكتشاف األسرار القرآنية بوساطة األدوات البالغية . -2

 استعمال البالغة في حياتهم األدبية والعامة . -3
 

 الكتب المنهجية
 

 لبصيرالبالغة والتطبيق / د. أحمد مطموب و د. كامل حسن ا

 
 المصادر الخارجية

 

 دالئل اإلعجاز / عبد القاهر الجرجاني  
 مفتاح العموم / السكاكي 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %63مثالا  - %13مثالا  - %33مثالا 
 

 إضافيةمعمومات 
 

 تحميل نصوص قرآنية وأدبية خارجية 

 

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ىلجامعة ديا

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 العلوم اإلسالمية الكلية :

 الشريعة  القســم :
 الثانية المرحلة :

 حيدر أحمد حسين  اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 كلية العلوم اإلسالمية / جامعة ديالى مكان العمل  :

mailto:drhhhh31@gmail.com
mailto:drhhhh31@gmail.com
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

يذخم إنى ػهى انثالغح )انُشأج  11/  2 – 1 1

 وانتطىس(

  

   انفصاحح وانثالغح 11/  9 – 8 2

   َظشيح انُظى 11/  16 – 15 3

   انخثش وأَىاػه 11/  23 – 22 4

   نية اإلَشائيح )األيش (األسا 11/  31 – 29 5

   انُهي 11/  6- 5 6

   االستفهاو  11/  13 – 12 7

   ايتحاٌ فصهي أول 11/  21 – 19 8

   انتًُي وانُذاء 11/  27 – 26 9

   انتقذيى وانتأخيش 12/  4 – 3 11

   انفصم وانىصم            12/  11 – 11 11

   تكًهح انفصم وانىصم 12/  18 – 17 12

   اإليجاص 12/  25 – 24 13

   انحزف إيجاص  12/  31 14

   اإلطُاب 1/  8 – 7 15

   ايتحاٌ فصهي ثاٌ 1/  15 – 14 16

   يشاجؼح انًادج 1/  22 – 21 17

   واجثاخ تحثيح 1/ 28 18

   ػطهح َصف انسُح  

   يذخم ػهى انثياٌ 2/  12 -11 19

   نتشثيه وأَىاػها 2/  19 – 18 21

   انًجاص انًشسم وأَىاػه 2/  26 – 25 21

   االستؼاسج  3/  5 – 4 22

   أَىاع االستؼاسج 3/  12 – 11 23

   ايتحاٌ فصهي أول 3/  19 – 18 24

   انكُايح  3/  26 – 25 25

   أَىاع انكُايح  4/  2 – 1 26

   يذخم إنى ػهى انثذيغ 4/  9 – 8 27

   ًقاتهح وأَىاػهًاانطثاق وان 4/  16 – 15 28

   انجُاس وأَىاػه  4/  23 – 22 29

   االقتثاس وانتضًيٍ 4/  3 – 29 31

   ايتحاٌ فصهي ثاٌ 5/  7 – 6 31

   يشاجؼح انًادج 5/  14 – 13 32

    أ. و. د. حيذس أحًذ حسيٍ:  األستارتىقيغ  

 رية العراقمجهو

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 

 ديالى الجامعة :
 العلوم اإلسالمية الكلية :

 الشريعة  القســم :
 الثانية المرحلة :

 حيدر أحمد حسين  اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :
 كلية العلوم اإلسالمية / جامعة ديالى ن العمل  :مكا

 


