
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

 ثائر عباس هويدي: االسم

  البريد االلكتروني
 أديانمقارنة  اسم المادة

 المقارنة األديانمحاضرات في تاريخ  )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
 وخصوصا األديان السماوية  األنسانعلى تعرف الدين واهم األديان التي يعتنقها  التعرف

صيل األساسية التفا
 للمادة

 

 

 
 الكتب المنهجية

 

 الملل والنحل للشهرستاني

 
 المصادر الخارجية

 

 سلسلة مقارنة األديان للدكتور احمد شلبي  
 والنحل  واالهواءالفصل في الملل

 
 تقديرات الفصل

الفصل امتحانات 
 الدراسي
 االول

امتحانات 
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الواجبات 
 والتقارير

 الحضور
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

20 20 5 5 50 
 

 معلومات اضافية
 

 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وفةجامعة : الك

 ةكلية :التربي
 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 الرابعة المرحلة : 

 هويديثائر عباس المحاضر الثالثي :اسم 
 استاذ مساعداللقب العلمي :  

 الدكتوراهالمؤهل العلمي :  
 / قسم القران الكريمكلية التربية المختلطة ن العمل  :مكا
 
 



 

 
 

 

                      
 ألسبوعيا جدول الدروس

بوع 
الس

ا
 

 المالحظات لعلميةالمادة ا التاريخ

 الفصل األول مقدمة عامة عن الموضوع واهم المصادر  1

 الفصل األول الدين تعريفة والعوامل المؤثرة فيه   2

 الفصل األول الفرق بين الديم والملة , استعمال القران لكلمة الدين  3

 الفصل األول باعث التدين   4

 الفصل األول النشأة والتسمية  5

 الفصل األول مفهوم علم مقارنة األديان  6

 الفصل األول بعلم مقارنة األديان اإلسالماهتمام   7

 صل األولالف مناهج دراسة مقارنة األديان  8

 الفصل األول الديانة اليهودية :التأسيس وابرز الشخصيات  9

 الفصل األول يخ اليهودتار   10

 الفصل األول الفرق اليهودية  11

 الفصل األول التشريع في الفكر الديني اليهودي أسس  12

 الفصل األول التلمود  13

 الفصل األول تسمى التوراة أوالعهد القديم :   14

 الفصل األول وأقسامهاالعهد القديم  أسفار  15

 الفصل الثاني البروتوكوالت  16

 الفصل الثاني اليهود أعياد  17

 الفصل الثاني باألنبياءعقائد اليهود : االله , عقيدتهم   18

 الفصل الثاني واألدعيةالصلوات   19

 الفصل الثاني الصوم عند اليهود  20

 الفصل الثاني اليهودية  األسرةالعبري(, الطعام في اليهودية , التقويم اليهودي )  21

 الفصل الثاني  أخرىومعتقدات  أفكارالفكر االخروي ,   22

 الفصل الثاني النصرانية : التأسيس وابرز الشخصيات أوالمسيحية   23

 الفصل الثاني الفلسفة على النصرانية  وتأثيرنشأة الرهبانية والديرية   24

عهد الخالفات  أو)عصر المجامع  ةعقيدة واحدجمع النصارى على   25
 والمناقشات(

 الفصل الثاني

 الفصل الثاني نشأة البابوية  26

 جمهورية العراق
 لتعليم العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة : الكوفة
 كلية :التربية

 

 

 

 

 

 القران الكريم والتربية االسالمية القســم :
 الرابعة المرحلة : 

 ثائر عباس هويديلمحاضر الثالثي : اسم ا
 استاذ مساعداللقب العلمي :  

 الدكتوراهالمؤهل العلمي :  
 سم القران الكريمكلية التربية المختلطة / قمكان العمل  :

 



 الفصل الثاني الفرق المسيحية بين القديم والمعاصر  27

 الفصل الثاني والمعتقدات , األلوهية والتثليث األفكاراهم   28

 الفصل الثاني نة والحساب , الصليب , مريم البتول الصلب والفداء , الدينو   29

السبعة , التنظيم ,  األسرارالشعائر والعبادات . الصالة , الصوم ,   30
 الكهنوتي , الهرطقة ومحاربتها 

 الفصل الثاني
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