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جدول الدروس االسبوعي – الفصل الدراسي االول
األسبوع
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المادة
العلمية

المادة النظرية

المالحظات

 نبذة عامة عن موضوع آيات العقيدة الواردة في القرآنالكريم.
 أوال :آيات العقيدة الخاصة بالتوحيد وتشمل: النظر في معرفة هللا تعالى  ،األدلة على وجوده سبحانه . الصفات اإللهية : أقسام الصفات اإللهية .أ  -الصفات الثبوتية
ب  -الصفات السلبية)
ثانيا  :آيات العقيدة الخاصة بالعدل اإللهي وتشمل :
 ،التكليف  ،األعواض  ،الجبر واالختيار  ،تكليف ما ال يٌطاق ،
معنى الهدى في المؤمن والكافر  ،حقيقة اإلضالل منه سبحانه .
 ،التكليف  ،األعواض  ،الجبر واالختيار  ،تكليف ما ال يٌطاق ،
معنى الهدى في المؤمن والكافر  ،حقيقة اإلضالل منه سبحانه .
ثالثا  :آيات العقيدة الخاصة بالنبوة وتشمل
ضرورة النبوة والحاجة إليها.
ضرورة النبوة والحاجة إليها.
مراجعة
مراجعة
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جدول الدروس االسبوعي – الفصل الدراسي الثاني
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رابعا :آيات العقيدة الخاصة باإلمامة وتشمل:
ـ ضرورة وجود إمام في كل زمان.
ـ طريق وجوب اإلمامة.
ـ طريق إثبات اإلمامة.
ـ أهم صفات اإلمام.
خامسا :آيات العقيدة الخاصة بالمعاد وتشمل:
ـ فكرة عامة عن المعاد.
ـ ضرورة اإلعتقاد بالمعاد.
ـ عالم البرزخ(عذاب القبر).
ـ الشفاعة.
 نبذة عامة عن موضوع آيات العقيدة الواردة في القرآنالكريم.
 أوال :آيات العقيدة الخاصة بالتوحيد وتشمل: النظر في معرفة هللا تعالى  ،األدلة على وجوده سبحانه . مراجعةمراجعة
توقيع االستاذ:
توقيع العميد:
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((Form annual teaching plan))
Name m. Accessories Ali Jassim
Email
Article states creed name
Chapter decision states creed Syed Ibrahim Hijazi
The objectives of Article statement that the Koran every creed issues may contain ranging from
monotheism Zanthaoua Balmaad
Basic details of the material
Textbooks
External sources early articles of Sheikh useful (T 413 H)
Economy of Sheikh Tusi (d. 460 AH)
Explanation of the five asset: the judge Abd al-Jabbar ibn Ahmad (d. 415 AH)
Preparations in the belief Mr. Kamal al-Haidari
In theology, philosophical d study. Ahmed Mahmoud Sobhi
Studies in teams and Islamic faiths d. Irfan Abdul Hamid
Islamic religion assets d. Qahtan league and Rushdie Alian
Explain the purposes Saad Eddin Altfnaszak
Lessons in the Islamic faith Sheikh lamp Yazdi

Chapter semester estimates
Laboratory examinations daily project final exam
20 per season for each chapter 5 50
Additional Information

Schedule weekly lessons - first semester
Week article theoretical scientific article notes
1. - an overview of the subject of the verses of faith contained in the Koran.
2. - First: verses own belief in monotheism include:
3. - considering the knowledge of God Almighty, the evidence on the existence Almighty.
4. - divine attributes:
5. - divine attributes sections.
6. A. DETAILS probative
7. (b) negative traits)
8. Second: verses own divine justice doctrine include:
9., commissioning, replacements, algebra and selection, commissioning What is unbearable, the meaning
of guidance in the believer and the unbeliever, the fact misguiding Him.
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10., commissioning, replacements, algebra and selection, commissioning What is unbearable, the
meaning of guidance in the believer and the unbeliever, the fact misguiding Him.
11. Third: verses own prophecy belief and include
12. necessity of prophecy and need.
13. necessity of prophecy and need.
14. Review
15. Review

Schedule weekly lessons - the second semester
16. Fourth: verses own imam doctrine include:
17. The need for an imam at all times.
18. Using the necessity of Imamate.
19. Using prove the Imamate.
20. The most important qualities of the Imam.
21. V. verses own faith Balmaad include:
22. The general idea of the recycled.
23. necessity belief Balmaad.
24. World isthmus (torment of the grave).
25. intercession.
26. - Overview on the subject of faith contained in the verses of the Koran.
27. - First: verses own belief in monotheism include:
28. - considering the knowledge of God Almighty, the evidence on the existence Almighty.
29. - Review
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30. Review

Signing professor: signing Dean:
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