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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

  . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √ إجباري  ب.

  لثالثا:  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 142505-2بالغة :            

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 2

 ال يوجـد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  ستوديواأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 10 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

 30 ساعات مكتبية ) ساعتان أسبوعيا ( )تذكر(أخرى  5

 60 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

 

لذين ساهموا في هذا المجال خاصة أصحاب الرسائل في اعجاز القرآن وأهم العلماء ا في هذا المقرر يتعرف على تاريخ البحث

اب الباقالني ومعترك األقران الثالث في اعجاز القرآن )الخطابي،الرماني،الجرجاني( وأهم الكتب التي تهتم بإعجاز القرآن ككت

كما يتعرف الطالب أيضا على الفرق بين أهل المعتزلة وأهل السنة والجماعة في مجال االعجاز القرآنيعجاز القرآن كما إفي  . 

يتعرف الطالب أيضا على أهم وجوه االعجاز البياني من خالل دراسة نمالج من آيات قرآنية يتضح من خاللها وجوه االعجاز 

ونالتي أشار اليها العلماء السابق . 

يربط الطالب بين جهود السابقين وجهود المحدثين عن طريق مراجعة الكتب الحديثة التي تتعلق بالموضوع ويكون لل  ركيزة 

 عجاز القرآنإأساسية في مادة 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 التعريف بموضوع البحث في إعجاز القرآن الكريم ـ 

 وأوجه االعجاز التي جاءت عند العلماء األوائل.فهم الطالب لفكرة االعجاز القرآني ـ       

 ربط الطالب باألبحاث الحديثة في موضوع االعجاز خاصة االعجاز البيانيـ  

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  يحتويها المقرر  .أن يعرف الطالب المفاهيم الرئيسة التي  1.1

  فهم الطالب لفكرة االعجاز القرآني وأوجه االعجاز التي جاءت عند العلماء األوائل. 1.2

  تعريف الطالب للفرق بين نظرة المعتزلة لالعجاز ونظرة أهل السنة والجماعة 1.3

  ربط الطالب باألبحاث الحديثة في موضوع االعجاز خاصة االعجاز البياني 1.4

  فهم الطالب لفكرة االعجاز القرآني وأوجه االعجاز التي جاءت عند العلماء األوائل. 1.5

  المهارات 2

  أن يحدد الطالب الخصائص المهمة لمجال كل موضوع  .   2.1

  القدرة على استيعاب مفهوم االعجاز القرآني خاصة االعجاز البياني  2.2

  لمذهب أهل السنة والجماعة كمذهب الصرفةالقدرة على رفض األوجه المخالفة    2.3

  القدرة على تقييم الكتب الحديثة في موضوع االعجاز عن طريق مقارنتها بالقديم وأهميته  2.4

  الكفاءات 3

  أن يحسن الطالب التعامل مع األستاذ  . 3.1

  أن يقدر الطالب على العمل بشكل بناء في الفريق  .  3.2

  المثالية في التعامل والرقي في الحوار .أن يجيد  3.3

  الطالب الجوانب األخالقية في العمل الجماعي  . يطيقأن  3.4

  أن يميز الطالب محاسن الحوار المثالي  . 3.5

  أن يمثل المعرفة في تقديم نموذجي  . 3.6

الموضـــوعات أن يكـــون الطالـــب مســـنوالة عـــن تنميـــة قدرتـــه علـــى التحليـــل واســـتخدا  ر و   3.7
 المناسبة  .
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 عجاز في مسيرتها التاريخيهمع عرض لفكرة اإل مفهوم اإلعجاز والمعجزة البيانية 1

2 

 

 جهود العلماء القدامى في دفع المطاعن
 

2 

3 
 

 .منهج اإلمام الرماني في شرح اإلعجاز
6 

4 
 

 . الخطابي في تفسير اإلعجازمنهج اإلمام 
6 

5 
 الرسالة الشافية للجرجاني
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 6 وجوه اإلعجاز عند الباقالني 6

 4 القاهر الجرجاني عجاز القرآن بعد عبدإالبحث في  7

 30 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 
 

 
 مصادر التعلم:قائمة 

 للمقرر المرجع الرئيس
 ود. محمد زغلول سالم عجاز القرآن تحقيق محمد خلف اهلل أحمدإكتاب ثالث رسائل في 

 

 المساندةالمراجع 

             كتاب إعجاز القرآن والبالغة النبوية للدكتور مصطفى صادق الرافعي  
 بركاتدراسات في االعجاز البياني للدكتور محمد 

 عجاز القرآن للدكتور مصطفى سالمإمباحث في 
 عبد اهلل دراز .النبأ العطيم د

 دراسة بالغية لتراث أهل العلم للدكتور محمد أبو موسى –عجاز البالغي اإل
 

 اإللكترونيةالمصادر 

                                             : مكتبة المصطفى اإللكترونية-www.al

mostafa.com   . 

               : مكتبة اإلسكندرية
ww.bibalex.org/bacatalog/catalog_ar.aspxw    . 

 مكتبة صيد الفوائد http://www.saaid.net/book/index.php 

                        

 مكتبة مشكاة االسالمية  .                           
http://www.almeshkat.net/books/  

 

 

 

http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.bibalex.org/bacatalog/catalog_ar.aspx
http://www.bibalex.org/bacatalog/catalog_ar.aspx
http://www.saaid.net/book/index.php
http://www.almeshkat.net/books/
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   ىأخر

 

 
 

 
 

 

 

 اعتماد التوصيف 
 قسم البالغة والنقدرئيس  جهة االعتماد

 الثانية  رقم الجلسة

 هـ 7/2/1441 تاريخ الجلسة

 
 


