
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

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

 فكر اسالمي اسم المادة
  )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
 تعريف الطالب باألدوار التي مر بها الفكر اإلسالمي واهم رجاالت هذا الفكر عبر مراحله 

األساسية التفاصيل 
 للمادة

 

تعاريف الفكر االسالمي , مهام المفكر , التيار التنويري االصالحي السلفي : جمال الدين 
االفغاني , محمد عبدة  , التيار االصالحي الشيعي : محمد حسين النائيني , الشهيد 

 المطهري ..
 

 الكتب المنهجية
 

 تيارات الفكر اإلسالمي : محمد عمارة 
  المعاصر ومساراته : زكي الميالد الفكر اإلسالمي

 هكذا تكلم شريعتي :رسول محمد رسول
 تنبيه االمة و تنزيه الملة : محمد حسين النائيني

 
 المصادر الخارجية

 

 رسائل فلسفية : جمال الدين االفغاني  
 العودة للذات : علي شريعتي

 مجلة قضايا اسالمية معاصرة بجميع اعدادها 
 

 تقديرات الفصل
الفصل حانات امت

 الدراسي
 االول

امتحانات 
الفصل 

 دراسي الثانيلا

الواجبات 
 والتقارير

الحضور 
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

15 15 10 10 50 
 

 معلومات اضافية
 

 المفردات قابله للزيادة 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة

 ةكلية :التربي
 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 الرابعةالمرحلة : 

 هاجر دوير حاشوش المحاضر الثالثي :اسم 
 أستاذ مساعداللقب العلمي :  

 الدكتوراهمؤهل العلمي :  ال
 كلية التربية المختلطة ن العمل  :مكا
 
 



 

 
 

 

                      
 السبوعيا جدول الدروس

بوع 
الس

ا
 

 حظاتالمال لعلميةالمادة ا التاريخ

1 

 تشرين االول

 الفصل األول نشأة الفكر االسالمي وتعريفاته

 الفصل األول مقومات المفكر االسالمي ومهامه 2

 الفصل األول التيار االصالح السلفي التنويري وسبب تسميتة 3

 الفصل األول جمال الدين االفغاني حياته واهم معالم فكرة 4

5 

 تشرين الثاني

 الفصل األول ة ونظام الحكم عنده والمنهج االحيائي لديهالمبادئ السياسي

 الفصل األول محمد عبدة: حياته , المبادئ السياسية التي يدور حولها فكرة  6

 الفصل األول اهم المواقف الفكرية اتجاه : االستعمار , العقل , النص القرآني  7

 الفصل األول علم اصول الدين , اللغة واالسلوب 8

9 

 كانون االول

 الفصل األول التيار االصالح الشيعي والعوامل الممهدة للحركة الدستورية 

 الفصل األول الشيخ محمد حسين النائيني : حياته ومشروعة االصالحي  10

 الفصل األول الجذور الفكرية لكتابه تنبيه االمة والدولة الدستورية 11

 الفصل األول دستوري  واالجابة عليها الشبهات التي اثيرت حول المشروع ال 12

13 

 كانون الثاني

 الفصل األول الشهيد مرتضى المطهري , حياته واثاره 

 الفصل األول اراءه اتجاه المؤسسة الدينية , االجتهاد , الشك والحرية  14

 الفصل األول علي شريعتي , حياته وما يميز اعمالة وعصره 15

  مراجعة عامة )امتحان نهائي ( 16
17 

 شباط
 الفصل الثاني مواقفه اتجاه علماء الدين ومبدا الوصاية والشورى 

 الفصل الثاني العودة للذات , العلم واالدب والفن , ومنهج معرفه الدين 18

19 

 اذار

 الفصل الثاني حسن حنفي , حياته والمصادر الفكرية له

 الفصل الثاني ة , العقل بين الشرق والغرب اراءه حول ثورة العقيد 20

 الفصل الثاني الحكماء والمتكلمون بين الوارفد والموروث  21

 الفصل الثاني االستغراب واالستشراق عند حسن حنفي 22

23 

 نيسان

 الفصل الثاني السيد محمد باقر الصدر , حياته واثاره 

 ل الثانيالفص الفلسفة الغربية في اثاره الفكرية  24

 الفصل الثاني التجديد الكالمي عند محمد باقر الصدر  25

 الفصل الثاني عند السيد  يالتفسير الموضوع 26

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 كلية :التربية

 

 

 

 

 

 علوم القران والترية االسالمية القســم :
 الرابعة المرحلة : 

 هاجر دوير حاشوشلمحاضر الثالثي : اسم ا
 أستاذ مساعدمي :  اللقب العل

 الدتوراهالمؤهل العلمي :  
 كلية التربية المختلطةمكان العمل  :

 



27 

 مايس

 الفصل الثاني االقتصاد االسالمي للسيد محمد باقر الصدر 

 الفصل الثاني مراجعة عامة  28

 الفصل الثاني امتحان فصل ثاني  29

 يالفصل الثان  30

 
 
 

 :رئيس لقسمتوقيع مصادقة و                                                      : األستاذتوقيع 

     
 لي أ.م.د. كواكب باقر الفاض                                                                                                                                

 20        -     20العام الدراسي      

 

 


