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 ا م د شاكر محمود ميدي ىادي العزاوي االسم
  البريد االلكتروني

 عموم القران  اسم المادة
  مقرر الفصل

أىداف المادة  
 العامة
 

قادرا عمى يفيم المباحث المنبثقة من القران الكريم من حيث تدوين القران جعل الطالب 
  والمباحث التي تحيط بيذا العمم الجميل 

 التفاصيل
 األساسية لممادة

 

اسماء ، تاريخ التدوين في علوم القران ،  تعريف علوم القران وبيان موضوعه  
 تنزالت القران وكيفياتهاا والككمام منهاا ، نزول القران الكريم ، القران واوصافه 

تنجايم القاران الكاريم والككمام ، اول واخر ما نزل من القاران ، ظاهرة الوكي ، 
كتااب القاران الكاريم  تدوين القران ) تاريخه ،وكيفيتاه  ،  ل اسباب النزو،  منه 
تنقاي  القاران ، الشابهات كاول جماع القاران ،  جمع القاران )تاريخاه ،وكيفيتاه  ،

نقال القاران عباار ،قاراءة وكفاظ القاران الكاريم ، الكاريم والشابهات المراارة كولاه 
والمتشاابه الناسااخ  المككام،لغام القاران الكاريم والشابهات المتعلقام بهاا ، العصاور 
 المجمال والمفصال ،الم لق والمقياد ،العام والخاص ،المكي والمدني ، والمنسوخ 

االعجاز العلماي فاي القاران ، وجوه اعجاز القران الكريم ،اعجاز القران الكريم ،
 االعجااز اللغاوف فاي القاران الكاريم ،االعجااز البيااني فاي القاران الكاريم ،الكاريم 

  ترجمم القران ، في القران الكريم  االعجاز التشريعي،

 الكتب المنيجية
ضمن تطوير مناىج كميات العموم االسالمي ولم يوضع ليا كتاب منيجي المادة محدثة 

مفردات وضعتيا وزارة التعميم العالي والبحث العممي ولكن كان اعتمادي عمى  اوفيي
  رىا محاضرات في عموم القران لمدكتور غانم قدري حمد وغي كتاب 

 
 المصادر الخارجية

 
  البرىان في عموم القران لمزركشي –اإلتقان في عموم القران 

الفصل  تقديرات الفصل
الدراسي األول 

االمتحانات  المختبر
اليومية لمفصل 

االمتحان  المشروع
 النيائي

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 
 
 
 

 ديالىجامعة  الجامعة :
 لعموم االسالميةاكمية الكمية : 
 العقيدة والفكر االسالمي القســم : 
 االولى المرحمة : 

 شاكر محمود ميدي ىادي العزاوي : االسم 
 استاذ مساعد المقب العممي : 

 تدريسيالمؤىل العممي : 
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 األول والثاني والثاني

الكورس االول  
  (04من )

    04  

  معمومات إضافية
 
 

 
 

 ل الدروس ألسبوعيجدو
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ األسبوع
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  7112/  7- 11إلى  1 -72 عطلة نصف السنة

19 15/2/2118  

تعريف عموم القران وبيان 
موضوعو  ، تاريخ التدوين في 
عموم القران ، اسماء القران 

واوصافو ، نزول القران الكريم ، 
تنزالت القران وكيفياتيا والحكمة 
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منيا  ، ظاىرة الوحي ، اول واخر 
زل من القران ، تنجيم القران ما ن

 الكريم والحكمة منو  

21 22/2/ 2118     

     اسباب النزول   2118   /1/3  21

22 

تدوين القران ) تاريخو ،وكيفيتو (    2118 /8/3 
كتاب القران الكريم ،جمع القران 
)تاريخو ،وكيفيتو ( ، الشبيات 
حول جمع القران ، تنقيط القران 

   الشبيات المثارة حولوالكريم و 

  

23 

قراءة وحفظ القران الكريم ،نقل  2112 /15/3
القران عبر العصور  ،لغة القران 

   الكريم والشبيات المتعمقة بيا

  

     المحكم والمتشابو 2118 /22/3 24

     الناسخ والمنسوخ    2112/ 23/3 25

     المكي والمدني   5/4/2118 26

     العام والخاص   2112/  12/4 27

     المطمق والمقيد 2118/ 19/4 28

   المجمل والمفصل     26/4/2112 29

31 
 اعجاز القران الكريم  2118 /3/5  

   وجوه اعجاز القران الكريم   

  

     االعجاز العممي في القران الكريم 2118 /11/5 31

     االعجاز البياني في القران الكريم 11/5/2112 32

   االعجاز المغوي في القران الكريم   24/5/2118 33

34 
االعجاز التشريعي في القران  31/5/2118

   الكريم  
 

 

     ،ترجمة القران     7/6/2118 35

    االمتحان   36

 

        
  CDمالكظم / يتم تسليم نسخم ورقيم ونسخم على قرص )     

 علمشاكرين كسن تعاونكم معنا خدمم لل

                      
 مساعد  أستاذ المقب العمميشاكر محمود ميدي  و  الدكتور االسم                      

                      
             

 


