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 مشتاق ناظم نجم خميل  االسم

 Dr.Mushtaq@coehuman.uodiyala.edu.iq  البريد االلكتروني

 العقيدة االسالمية  اسم المادة
   مقرر الفصل

أىداف المادة  
 العامة
 

تيدف المادة الى بيان االصول والثوابت العقائدية عند الفرق االسالمية ،  
اجماال ، وااليمان بالنبوة اجماال ، وااليمان باليوم  مالئكتو من االيمان باهلل 

 االخر اجماال .
التفاصيل 

 األساسية لممادة
 

 العقيدة االسالمية وبيان اساسيات توضيح  

 ال يوجد  الكتب المنيجية

 
 المصادر الخارجية

 

 د. رشدي عميان  – اصول الدين االسالمي  .1

 جعفر السبحاني –محاضرات في االلييات  .2

   د. قحطان الدوري –العقيدة االسالمية  .3

 تقديرات الفصل

الفصل 
الدراسي األول 

 والثاني
 المختبر

االمتحانات 
اليومية لمفصل 
 األول والثاني

االمتحان  المشروع
 النيائي

44    04 
  معمومات إضافية

 
 

 

 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 ديالىجامعة  الجامعة :
 لعموم االسالميةاكمية الكمية : 
 عموم القرآن والتربية االسالميةالقســم : 

 الثالثالمرحمة : 
 أ.م.د مشتاق ناظم نجم:  التدريسي االسم

 استاذ مساعدالمقب العممي : 
 الدكتوراهالمؤىل العممي : 
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 جدول الدروس ألسبوعي
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ األسبوع

   تعريف العقيدة 1/11/7112 1

   اىمية العقيدة  8/11 2

   المذاىب الكالمية  11/11 3

   وجود اهلل عز وجل 77/11 4

   ادلة وجود الباري عز وجل 72/11 5

   دليل الحدوث 1/11 6

   دليل الوجوب 17/11 7

   دليل العناية واالختراع 12/11 8

   الدليل الوجودي واالخالقي 72/11 9

   وسبب االلحاد  خداع الحواس  3/12 11

    الصفات االليية 11/12 11

   النفسية  الصفة 17/12 12

   / القدم السمبيةالصفات  24/12 13

   المخالفة لمحوادثالبقاء و  31/12 14

   القيام بالنفس والوحدانية 7/1/2118 15

   / القدرة  صفات المعاني 14/1 16

   االرادة 21/1 17

   السمع والبصر 28/1 18

 عطلة نصف السنة
   العمم 11/2 19

    االيمان بالصفات االليية 18/2 21

   والحاجة اليياالنبوة  25/2 21

   العامةالنبوة  4/3 22

   ميمة االنبياء  11/3 23

   صفات الرسل  18/3 24

   الوحي  25/3 25

   المعجزة  1/4 26

   النبوة الخاصة  8/4 27
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   الشفاعة  15/4 28

   اليوم االخر  22/4 29

   البرزخ وعذاب القبر  29/4 31

   البعث والنشور  6/5 31

   الساعة والصور   13/5 32

   الحشر والعرض والحساب  21/5 33

   الحوض والميزان  27/5 34

   الصراط  3/6 35

   الجنة والنار  11/6 36

 

        

 (CDمالحظة / يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص )     

 
 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 
 

                       
 أ.م.د مشتاق ناظم نجم /العممياالسم و المقب                       


