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اسم المادة

سيرة اهل البيت

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن سيرة وفكر ائمة اهل البيت عليهم

السالم واالدوار الحيوية التي ادها كل واحد منهم في الحياة العامة
التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

اليوجد

 سيرة ائمة اهل البيت  ,هاشم معروف الحسني اهل البيت تنوع ادوار ووحدة هدف  ,محمد باقر الصدرالفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
مثالا%52

مثالا%12

11

مثالا%21

مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :التاريخ
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي  :د.ختام راهي مزهر
اللقب العلمي  :استاذ مساعد دكتور
المؤهل العلمي  :دكتورة
مكان العمل :كلية التربية للبنات  /قسم التاريخ

عنوان الموضوع

رقم االسبوع

-

مصادر دراسة تاريخ اهل البيت
المنهج السليم في دراسة تاريخهم وسيرتهم
مكانة ال البيت ( ع ) ومنزلتهم في القرآن والسنة

-

االمام علي ( ع ) فضله  /جهاده  /خالفته  /ادواره الفكرية في االسالم

-

السيدة فاطمة (ع) فضلها  /مكانتها  /موقفها من الخالفة القائمة/شبهات حول مصحف فاطمة

-

االمام الحسن (ع) /مالمح شخصيته روحيا وخلقيا  /خالفته  /صلح الحسن  /رد الشبهات

-

االمام الحسن (ع) منزلته ومالمح من شخصيته  /ثورته المباركة  /االسباب والنتائج

6
7
8

-

االمام علي بن الحسين ( ع )  /النشأة والصفات  /الدور السياسي  /النشاط العلمي

-

االمام محمد الباقر (ع) /نشأته وعصره /االمام واالضطهاد السياسي/االمام ودوره العلمي

9
11
11

-

االمام جعفر الصادق (ع)/نشأته وعصره/الدورالفكري لالمام الصادق (ع) /ما قيل فيه

االمام موسى الكاظم(ع)النشأة والصفات االخالقية/معاصريه من حكام بني العباس/نشاطه العلمي
امتحانات الفصل االول
عطلة نصف السنة
االمام الهادي (ع) نشأته وامماته  /اسباب رحيله الى سامراء  /النشاط الفكري لالمام
االمام الحسن العسكري (ع)نشأته  /النص على امامته  /الثورات العلوية في عهده  /الجانب
السياسي والفكري لالمام /التشيع في عهده
-

تطبيق لمرحلة الرابعة

االمام المهدي (ع) في االديان /النصوص االسالمية في امامته وظهوره  /ما ورد عن االئمة من
ال البيت (ع) في المهدي وامامته وغيبته وظهوره  /الغيبة الكبرى والصغرى
رد الشبهات حول االمام المهدي (ع)
مراجعة شاملة
االمتحانات النهائية
توقيع االستاذ :
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توقيع العميد :

