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الجامعة :الكوفة
الكلية :الفقه
اسم القسم :الفقه وأصوله
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :عباس علي محمد رضا
اللقب العلمي :أ .م .د
المؤهل العلمي :فقه إسالمي
مكان العمل :جامعة الكوفة

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
عباس علي محمد رضا كاشف الغطاء
االسم
Abbas.kashifalgetaa.com - info.kashifalgetaa.com
البريد االلكتروني
أخالق
اسم المادة
مقرر الفصل
التخلي عن ذمائم األخالق ورذائلها ,والتحلي بشرائف الصفات وفضائلها.
أهداف المادة
التفاصيل
األساسية للمادة

معرفة مهلكات الصفات ومنجياتها ,والعلم بأسبابها ومعالجاتها ,فهي الموجبة للحياة
الحقيقية والسعادة السرمدية ,والتارك لها على شفا جرف الهلكات ,وربما أحرقته
نيران الشهوات...

الكتب المنهجية

جامع السعادات للشيخ مهدي النراقي /األخالق للسيد عبد هللا شبر /مرآة الرشاد
للشيخ عبد هللا المامقاني

المصادر
الخارجية
تقديرات الفصل

معلومات إضافية

القرآن الكريم /نهج البالغة /ثواب األعمال وعقاب األعمال /مجمع البيان /تفسير
الميزان...
الفصل
الدراسي
مثال %53

المختبر
مثال %53

االمتحانات
اليومية
مثال %51

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثال %01

الجامعة :الكوفة
الكلية :الفقه
اسم القسم :الفقه وأصوله
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :عباس علي محمد رضا
اللقب العلمي :أ .م .د
المؤهل العلمي :فقه إسالمي
مكان العمل :جامعة الكوفة

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

المالحظات

تعريف علم األخالق
أهمية علم األخالق
معنى ال ُخلق
الحث على حسن ال ُخلق
النهي عن سوء ال ُخلق
فضيلة طلب العلم
الحث على طلب العلم
منع الكسل والبطالة
آداب التعلم
فضيلة علم الفقه
صفات المسلم
صفات المسلم
محاسبة اإلنسان نفسه
أهمية الوقت
أهمية الوقت في األحاديث الشريفة
تربية األوالد
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عطلة نصف السنة

تربية األوالد
حق الوالد على الولد
حق الولد على الوالد
حق الجار
حق الجار
النصيحة
شروط الناصح
شروط المستنصح
اجتناب التملق
اجتناب النفاق
التوبة
حقيقة التوبة
التوبة في الشريعة اإلسالمية
آداب األكل والمائدة
صفات الزوجة المؤمنة
صفات الزوج
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توقيع األستاذ:

توقيع العميد:

