
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

 هاجر دوير حاشوش االسم
 albhadli@uokufa. Edu.iq.hajird البريد االلكتروني

 العقيدة االسالمية اسم المادة
  مساعد() مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
 تعريف الطالب بعقيدته االسالمية وما يجب االعتقاد به 

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 

 توحيد والعدل االلهي , اصل النبوة واالمامة , عقيدة االيمان باليوم االخر مباحث ال

 
 الكتب المنهجية

 

خالصة علم الكالم , عبد الهادي الفضلي , باب حادي عشر , العالمة الحلي , أصول 
 الدين اإلسالمي 

 
 المصادر الخارجية

 

 ن الرازي عصمة االنبياء لفخر الدي الطوسي,تجريد االعتقاد للمحقق   

 
 تقديرات الفصل

الفصل امتحانات 
 الدراسي
 االول

امتحانات 
الفصل 

 دراسي الثانيلا

الواجبات 
 والتقارير

الحضور 
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

15 15 10 10 50 
 

 معلومات اضافية
 

 الخطة قابلة للتغيير

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة

 ةكلية :التربي
 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 الثالثة المرحلة : 

 هاجر دوير حاشوش المحاضر الثالثي :اسم 
 أستاذ مساعداللقب العلمي :  
  توراهالدكالمؤهل العلمي : 

 كلية التربية المختلطة / جامعة الكوفة  ن العمل  :مكا
 
 



 

 
 

 

                      
 السبوعيا جدول الدروس

بوع 
الس

ا
 

 المالحظات لعلميةالمادة ا هرالش

1 

 تشرين االول

 الفصل األول وجوب معرفة اصول الدين 

 الفصل األول تعريف علم العقيدة واسمائه  2

 الفصل األول حالة العقائد في عهد الرسول وعهد الخلفاء 3

 الفصل األول حالة العقائد في العهد االموي والعباسي  4

5 

 تشرين الثاني

 الفصل األول لمتفق عليها والمختلف فيها عدد المسلميناالصول ا

 الفصل األول التوحيد وادلة وجود اهلل , دليل الحدوث واالمكان  6

 الفصل األول دليل النظام والدليل العلمي 7

 الفصل األول صفات اهلل الثبوتية  8

9 

 كانون االول

 الفصل األول صفات اهلل السلبية 

 الفصل األول اللهي ولوازمهاصل العدل ا 10

 الفصل األول القضاء والقدر عند المسلمين 11

 الفصل األول شبهات منكري النبوات 12

13 

 كانون الثاني

 الفصل األول تعريف النبي والنبوة وضرورة البعثة 

 الفصل األول صفات االنبياء : العصمة والذكورة  14

 الفصل األول النقائص التبليغ , الفطانة , السالمة من 15

 الفصل الثاني المعجزة وشروطها وفرقها عن الكرامة  16

17 
 شباط

 الفصل الثاني اعجاز القران وشروط االعجاز

 الفصل الثاني وجوه االعجاز 18

19 

 اذار

 الفصل الثاني خصائص النبوة المحمدية , العالمية والخاتمية 

 الفصل الثاني االدلة عليها عند االمامية تعريف االمامة و  20

 الفصل الثاني طرق تنصيب االمام عند المسلمين  21

 الفصل الثاني  حقوق االمام وواجباته 22

23 

 نيسان

 الفصل الثاني عقيدة االيمان باليوم االخر , شبهات منكري االيمان باهلل 

 الفصل الثاني خر االدلة العلمية على عقيدة االيمان باليوم اال 24
 الفصل الثاني االجل والموت 25

 الفصل الثاني الروح والنفس والفرق بينهما 26

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 كلية :التربية

 

 

 

 

 

 علوم القران والتربية ااسالمية القســم :
 الثالثة المرحلة : 

 هاجر دوير حاشوشلمحاضر الثالثي : اسم ا
 أستاذ مساعد:   اللقب العلمي

 الدكتوراهالمؤهل العلمي :  
 كلية التربية المختلطة  مكان العمل  :

 



27 

 مايس

 الفصل الثاني المعاد , شبهات منكري المعاد

 الفصل الثاني مشاهد الحشد 28

 الفصل الثاني الشفاعة ومراتبها 29

 الفصل الثاني مراجعة عامة  30

 
 
 

 :رئيس لقسمتوقيع مصادقة و                                                      : األستاذتوقيع 

     
 أ.م.د. كواكب باقر الفاضلي                                                                                                                                 

 20        -     20سي  العام الدرا    

 

 


