
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

 علي سعد تومان االسم
 Alis.adwa@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 سيرة األئمة المعصومين عليهم السالم اسم المادة
  )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
 وية والسلوكية ألئمة أهل البيت عليهم السالماستلهام السيرة االيمانية والترب

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 

سيرة كل امام منفصال، وأهم وابرز االحداث في عصره فضال عن دورهم الريادي في قيادة 
 وتوجيه االمة روحيا وعقائديا بغض النظر عن قربهم وبعدهم من السلطة.

 
 الكتب المنهجية

 

 مصادر مساعدة

 
 لخارجيةالمصادر ا

 

السيرة ألبن هشام، المصادر التاريخية كالطبري واليعقوبي والمسعودي وابن االثير وابن   
قتيبه وغيرها، اما المراجع فالطبرسي، سيرة المعصومين، باقر شريف القرشي وتاريخ 

 حسن ابراهيم حسن وغيرها-االسالم
 

 تقديرات الفصل
الفصل امتحانات 

 الدراسي
 االول

امتحانات 
صل الف

 دراسي الثانيلا

الواجبات 
 والتقارير

الحضور 
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

  درجة 10 درجة 10 درجة 15 درجة 15
 

 معلومات اضافية
 

االستئناس باالفكار الجديدة من خالل المناقشة والمشاركة من قبل الطلبة فضال عن بعض 
 سيةاالمثلة المقارنة في الحياة الدينية واالجتماعية والسيا

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 ةكلية :التربي

 

 

 

 

 

 قســم : علوم القرآن والتربية اإلسالميةال
 الصباحيةالثانية/ المرحلة : 

 علي سعد تومان المحاضر الثالثي :اسم 
 مدرس اللقب العلمي : 

 دكتوراهالمؤهل العلمي :  
 كلية التربية المختلطة ن العمل  :مكا
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 السبوعيا جدول الدروس

بوع 
الس

ا
 

 المالحظات لعلميةالمادة ا التاريخ

 الفصل األول السيرة العطرة لإلمام علي ع الوالدة والنشأة  1

 الفصل األول السيرة العطرة لإلمام علي ع البيئة والمؤهالت  2

المؤهالت والعطاء السيرة العطرة لإلمام علي ع االثار و   3
 وخالفته وسياسته

 الفصل األول

 الفصل األول السيرة العطرة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ع  4

السيرة العطرة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ع مواقفها   5
 مع النبي ص واالمام علي ع

 الفصل األول

أة، المنزلة السيرة العطرة لإلمام الحسن ع الوالدة والنش  6
 واالمامة

 الفصل األول

السيرة العطرة لإلمام الحسن ع الظروف السياسية/ الصلح   7
 وشروطه، علمه وزهده

 الفصل األول

 الفصل األول 1امتحان شهري   8

 الفصل األول السيرة العطرة لإلمام الحسين ع الوالدة  9

 الفصل األول السيرة العطرة لإلمام الحسن ع  10

 الفصل األول السيرة العطرة لإلمام السجاد ع  11

 الفصل األول السيرة العطرة لإلمام السجاد ع  12

 الفصل األول السيرة العطرة لإلمام الباقر ع  13

 الفصل األول السيرة العطرة لإلمام الباقر ع  14

 الفصل األول 2امتحان شهري   15

 لثانيالفصل ا السيرة العطرة لإلمام الصادق ع  16

 الفصل الثاني السيرة العطرة لإلمام الصادق ع  17

 الفصل الثاني السيرة العطرة لإلمام الكاظم ع  18

 الفصل الثاني السيرة العطرة لإلمام الكاظم ع  19

 الفصل الثاني السيرة العطرة لإلمام الرضا ع  20

 الفصل الثاني السيرة العطرة لإلمام الرضا ع  21

 الفصل الثاني العطرة لإلمام الجواد ع السيرة   22

 الفصل الثاني السيرة العطرة لإلمام الجواد ع  23

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 ة :التربيةكلي

 

 

 

 

 

 القســم :
 المرحلة : 

 لمحاضر الثالثي : اسم ا
 اللقب العلمي :  

 المؤهل العلمي :  
 مكان العمل  :

 



 الفصل الثاني 1امتحان شهري   24

 الفصل الثاني السيرة العطرة لإلمام الهادي ع  25

 الفصل الثاني السيرة العطرة لإلمام الهادي ع  26

 لثانيالفصل ا السيرة العطرة لإلمام العسكري ع  27

 الفصل الثاني السيرة العطرة لإلمام العسكري ع  28

 الفصل الثاني السيرة العطرة لإلمام المهدي ع  29

 الفصل الثاني 2امتحان شهر   30

 
 
 

 :رئيس لقسمتوقيع مصادقة و                                                      : األستاذتوقيع 
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 20020- 2019العام الدراسي      

 

 


