
األسبوعيجدول الدروس 
إسراء مؤید رشیداالسم

isrfir@yahoo.comالبريد االلكتروني
البالغة والتطبيقاسم المادة

واإلنشاءالخبر إلىمن النشأة والمؤثرات األولالفصل مقرر الفصل
هذا العلمنهاية إلىعلم المعانيالفصل الثاني من 

التي لها عالقة بالقران الكريم كون الطالبة في األساليبأهم التعريف باهداف المادة
, قسم علوم القران الكريم وعملها يتطلب المعرفة بكل ما يتعلق بالقران

.ومعانيهبأسلوبهالجوانب التي تتعلق أهموالبالغة هي احد 
صاحة والبالغة،علم ،المدارس البالغية،الفالنشأة والمؤثرات:األولالباب التفاصيل االساسية للمادة

.واإلنشاءالمعاني،الخبر 
الجملة،التقديم والتأخير،الفصل أحوال:الباب الثاني

،المساواة،الحذف والذكر،التعريف اإلطناب،اإليجازوالوصل،القصر،
والتنكير

الكتب المنهجية
احمد مطلوبالبالغة والتطبيق للدكتور

المصادر الخارجية
مراغياحمد ال: علوم البالغة 

احمد الهاشمي: جواهر البالغة 
طالب محمد اسماعيل.د:البالغة التطبيقية 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠-%١٠اليوجد%٢٥

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

علوم القرآن:القســم 
الثانیة:المرحلة 

إسراء مؤید رشید:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم -كلیة التربیة للبنات-جامعة بغداد:مكان العمل  
علوم القرآن



جدول الدروس 
األسبوعي

وع
سب

المالحظاتلعلمیةالمادة االمادة النظریةالتاریخاال

واألھدافالنشأة 6/10/2011-١٣

المؤثرات13/10/2011-٢١٠

المدارس البالغیة20/10/2011-٣1٧

الفصاحة لغة واصطالحا ،والجاحظ27/10/2011-٤2٤

٥3١/10 to 3/11/2011ابن قتیبة والعسكري وابن سنان

قزوینيعبدالقاھر والسناكي وال10/11/2011-٦٧

البالغة لغة واصطالحا17/11/2011-٧1٤

العلماءأھم24/11/2011-٨2١

٩2٨/11 to 1/12/2011العلماءأھم

علم المعاني، نظریة النظم8/12/2011-١٠٥

بھ ومؤثراتھرالخبر، تعریفھ ،اض15/12/2011-١١1٢

الخبرأغراض22/12/2011-١٢1٩

وأنواعھاإلنشاء29/12/2011-١٣2٦

، النھياألمر5/1/2012-١٤٢

االستفھام ، التمني ،النداء1/2012/١٥٩

١٦
عطلة نصف السنة

الجملةأحوالعلم المعاني ، ١٧26/1/2012

والتأخیرالتقدیم ١٨30-2/2/2012
الفصل والوصل١٩6-9/2/2012
موضوعتكملة ال٢٠13-16/2/2012
تطبیقات٢١20-23/2/2012

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

علوم القرآن:القســم 
الثانیة:المرحلة 

إسراء مؤید رشید:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:لعلمي اللقب ا

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم -كلیة التربیة للبنات-جامعة بغداد:مكان العمل  
علوم القرآن



وأنواعھطرفاه -القصر٢٢27-1/3/2012
اإلیجاز٢٣5-8/3/2012
اإلطناب٢٤12-15/3/2012
تطبیقات٢٥19-22/3/2012
الذكر والحذف٢٦26-29/3/2012
تكملة الموضوع٢٧2-5/4/2012
المساواة٢٨9-12/4/2012
الحشو٢٩16-19/4/2012
التعریف والتنكیر٣٠23-26/4/2012
االلتفات٣١30-3/5/2012
تطبیقات عامة٣٢7-10/5/2012

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Israa Moayad Rasheed
E_mail isrfir@yahoo.com
Title Rhetoric and Applications
Course Coordinator  First semester: from the Origin and influences to the object and

construction
2nd semester: from Semantics to the end of the course

Course Objective
Definition of the most important styles related to the Holy Quran.To make
the students familiar with Quraan styles by using the Rhetoric Techniques.

Course Description
Chapter one: the Origin and influences, Rhetorical methods, Oratory
and Rhetoric, Systems theory, object and construction
Chapter tow: Conditions of sentence, advancing and delay, Separation
and joining , limitation , Deletion and stated , Definition and indefinite
articles

Textbook
Rhetoric and Applications by Dr. Ahmed Matlob

References
Rhetoric Sciences by Ahmed  Almuragy.
Juaher Albalaga by Ahmed Alhashemy
Applied Rhetoric by Dr. Talib M. Ismail

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 25% - 10% ---- As (50%)

General Notes

I have finished the first semester by two monthly exams and
three quizzes.

University:Baghdad
College:women education
Department:Quraan Sciences
Stage: 2rd
Lecturer name:Israa Moayad
Rasheed
Academic Status:Lecturar
Qualification:Ph. D
Place of work:Baghdad
University-college of education
for women

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 ٣-6/10/2011 Origin and objects

2 ١٠-13/10/2011 influences

3 1٧-20/10/2011 Rhetorical methods

4 2٤-27/10/2011 Oratory in Linguistics,
terminology and Aljahed

5 3١/10 to
3/11/2011

Iben Qutaiba,Iben Senan
and Alasqary

6 ٧-10/11/2011 Abdulqaher,Alsunaky
and Alqizueny

7 1٤-17/11/2011 Rhetorical in Linguistics,
terminology

8 2١-24/11/2011 The most important
scientists

9 2٨/11 to
1/12/2011

The most important
scientists

10 ٥-8/12/2011 Semantics and systems

11 1٢-15/12/2011 object: definition, types
and effects

12 1٩-22/12/2011 Object goals

13 2٦-29/12/2011 Types of construction

14 ٢-5/1/2012 order ,prohibition

15 ٩/1/2012 Question, Wishful
thinking and the call

16

Half-year Break
17 26/1/2012 The Semantics and

Conditions of sentence

University:Baghdad
College:women education
Department:Quraan Sciences
Stage: 2rd
Lecturer name:Israa Moayad
Rasheed
Academic Status:Lecturar
Qualification:Ph. D
Place of work:Baghdad
University-college of education
for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



18 30-2/2/2012 Advancing and delay
19 6-9/2/2012 Separation and joining
20 13-16/2/2012 Separation and joining 2
21 20-23/2/2012 Applications
22 27-1/3/2012 Types of Limitation
23 5-8/3/2012 Briefing
24 12-15/3/2012 Redundancy
25 19-22/3/2012 Applications
26 26-29/3/2012 Deletion and stated
27 2-5/4/2012 Deletion and stated 2
28 9-12/4/2012 Equality
29 16-19/4/2012 Fillers
30 23-26/4/2012 Definition and indefinite

articles

31 30-3/5/2012 attention
32 7-10/5/2012 General Applications

Instructor Signature: Dean Signature:



دول الدروس ج
االسبوعي

إسراء مؤید رشیداالسم

isrfir@yahoo.comالبريد االلكتروني
البالغة والتطبيقاسم المادة

واإلنشاءالخبر إلىمن النشأة والمؤثرات األولالفصل مقرر الفصل
نهاية المفردات المقررة للمنهجإلىالجملة أحوالالفصل الثاني من 

التعريف بأهم األساليب التي لها عالقة بالقران الكريم كون الطالبة في مادةاهداف ال
قسم علوم القران الكريم وعملها يتطلب المعرفة بكل ما يتعلق بالقران، 

.والبالغة هي احد أهم الجوانب التي تتعلق بأسلوبه ومعانيه
رس البالغية،الفصاحة والبالغة النشأة والمؤثرات،المدا:الباب األولالتفاصيل االساسية للمادة

واإلنشاءونظرية النظم ،الخبر
علم البيان ، التشبيه واالستعارة ، الحقيقة والمجاز:الباب الثاني 
علم البديع ،الجناس والطباق: الباب الثالث

الكتب المنهجية
البالغة والتطبيق للدكتور احمد مطلوب ، حسن البصير

المصادر الخارجية
احمد المراغي: بالغة علوم ال

احمد الهاشمي: جواهر البالغة 
طالب محمد اسماعيل.د:البالغة التطبيقية 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠-%١٠اليوجد%٢٥

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

علوم القرآن:القســم 
الثالثة:المرحلة 

إسراء مؤید رشید:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:للقب العلمي ا

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم -كلیة التربیة للبنات-جامعة بغداد:مكان العمل  
علوم القرآن



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةنظریةالمادة الالتاریخاال

النشأة واألھداف١2-6/10/2011
المؤثرات٢9-13/10/2011
المدارس البالغیة٣16-20/10/2011
الفصاحة لغة واصطالحا ،والجاحظ٤23-27/10/2011
٥30/10 to 3/11/2011ابن قتیبة والعسكري وابن سنان
السناكي والقزوینيعبدالقاھر و٦6-10/11/2011
البالغة لغة واصطالحا٧13-17/11/2011
أھم العلماء٨20-24/11/2011
٩27/11 to 1/12/2011أھم العلماء

علم المعاني، نظریة النظم١٠4-8/12/2011
الخبر، تعریفھ ،اضربھ ومؤثراتھ١١11-15/12/2011
أغراض الخبر١٢18-22/12/2011
اإلنشاء  وأنواعھ١٣25-29/12/2011
األمر، النھي١٤1-5/1/2012
االستفھام ، التمني ،النداء١٥8/1/2012
١٦

عطلة نصف السنة
البیان لغة واصطالحا ، تعریف ١٧26/1/2012

التشبیھ
أنواعھالتشبیھ مع بعض أركان١٨29-2/2/2012
والمفرد والمركبالتشبیھ الضمني١٩5-9/2/2012
الحقیقة والمجاز٢٠12-16/2/2012
تكملة الحقیقة والمجاز٢١19-23/2/2012
تطبیقات٢٢26-1/3/2012
،المكنیة والتصریحیةاالستعارة ٢٣4-8/3/2012
الكنایة تعریفھا وأنواعھا٢٤11-15/3/2012
تكملة الكنایة٢٥18-22/3/2012
تطبیقات٢٦25-29/3/2012
علم البدیع، تعریفھ٢٧1-5/4/2012
الجناس ، تعریفھ٢٨8-12/4/2012
تكملة الموضوع٢٩15-19/4/2012
الطباق ؟، تعریفھ٣٠22-26/4/2012
تكملة الموضوع٣١29-3/5/2012
تطبیقات عامة٣٢6-10/5/2012

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

علوم القرآن:القســم 
الثالثة:المرحلة

إسراء مؤید رشید:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم -كلیة التربیة للبنات-جامعة بغداد:مكان العمل  
علوم القرآن



Course Weekly Outline

Course Instructor Israa Moayad Rasheed
E_mail isrfir@yahoo.com
Title Rhetoric and Applications
Course Coordinator  First semester: from the Origin and influences to inform and

construction
2nd semester: from the Conditions of sentence to the end of the course

Course Objective
Definition of the most important styles related to the Holy Quran.To make
the students familiar with Quraan styles by using the Rhetoric Techniques.

Course Description
Chapter one: the Origin and influences, Rhetorical methods, Oratory
and Rhetoric, Systems theory, object and construction
Chapter tow: albayan logy , Metaphor and analogy,
Chapter three:Albadi logy, Paronomasia and altebaq logy

Textbook
Rhetoric and Applications by Dr. Ahmed Matlob and Hassan
Albaseer.

References
Rhetoric Sciences by A. Almuragy.
Juaher Albalaga by A. Alhashemy
Applied Rhetoric by Dr. Talib M. Ismail

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 25% - 10% ---- As (50%)

General Notes

I have finished the first semester by two monthly exams and
three quizzes.

University:Baghdad
College:women education
Department:Quraan Sciences
Stage: 3rd
Lecturer name:Israa Moayad
Rasheed
Academic Status:Lecturar
Qualification:Ph. D
Place of work:Baghdad
University-college of education
for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 2-6/10/2011 Origin and objects
2 9-13/10/2011 influences
3 16-20/10/2011 Rhetorical methods
4 23-27/10/2011 Oratory in Linguistics,

terminology and Aljahed
5 30/10 to

3/11/2011
Iben Qutaiba,Iben Senan

and Alasqary
6 6-10/11/2011 Abdulqaher,Alsunaky

and Alqizueny
7 13-17/11/2011 Rhetorical in Linguistics,

terminology
8 20-24/11/2011 The most important

scientists
9 27/11 to

1/12/2011
The most important

scientists
10 4-8/12/2011 Semantics and systems
11 11-15/12/2011 object: definition, types

and effects
12 18-22/12/2011 Object goals
13 25-29/12/2011 Types of construction
14 1-5/1/2012 order ,prohibition
15 8/1/2012 Question, Wishful

thinking and the call
16

Half-year Break
17 26/1/2012 Albayan in Linguistics,

terminology and
definition of Analogy

18 29-2/2/2012 Types of the Analogy
19 5-9/2/2012 Implicit analogy , single

and composite
20 12-16/2/2012 Truth and metaphor 1
21 19-23/2/2012 Truth and metaphor 2
22 26-1/3/2012 Applications

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



23 4-8/3/2012 Borrowing
24 11-15/3/2012 Metonymy def. and types
25 18-22/3/2012 Metonymy 2
26 25-29/3/2012 Applications
27 1-5/4/2012 Albadilogy,def.
28 8-12/4/2012 Aljenass ,def.
29 15-19/4/2012 Aljenass 2
30 22-26/4/2012 Altebaq,def.
31 29-3/5/2012 Altebaq 2
32 6-10/5/2012 General Applications

Instructor Signature: Dean Signature:
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