
                

قرر المخطط االسبوعي للم  
Course Weekly Outline 

 
 يسيرداسم الت مة محمد محمد طه أسا

 osama.m.taha@uotelafer.edu.iq  البريد اإللكتروني 

 المؤهل العلمي  ماجستير 

 العلمي اللقب مدرس مساعد 

  العمل  مكان  جامعة تلعفر 

  ترسيخ العقيدة اإلسالمية في النفوس البشرية
  هدف المقرر 

  

  : اإلسالمي   أصول الدين
. فأركان اإلسالم   وأركان اإليمان ياإلسالم الدين أركان  ى دراسةيهدف أصول الدين اإلسالمي ال 

، وصوم  ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصالة : شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا خمسة
  . ، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيال رمضان

، والقدر   ، واليوم اآلخر ، ورسله  وكتبه ، ، ومالئكتهتعالى  : اإليمان با وأركان اإليمان ستة 
  . خيره وشره 

 

 قرر وصف الم

  ة ب المنهجيالكت  كتاب أصول الدين اإلسالمي للدكتور رشدي عليان والدكتور قحطان الدوري 

  المصادر الخارجية  للخضري بك كتاب أصول الدين اإلسالمي

  الفصل االول   الفصل الثاني   السعي السنوي   النهائي 
  التقييمات 

 )تقسيم الدرجات (
  
70  
  

30  100  100  

 محاضرة وكل محاضرة ساعتان  12 

  مالحظات عامة :
(عدد ساعات , عدد  
الوحدات , اماكن 

  ) ...الخالمحاضرات

 
  
  

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  تلعفر  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  المرحلة : األولى
 Windowsنظام تشغيل  –: حاسوب  المادة
  األول   الدراسي: الفصل

 



  

  
  

 المخطط االسبوعي للمقرر 
Course Weekly Outline 

 

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  الموصل  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  ة : األولىالمرحل
  Windowsنظام تشغيل  –: حاسوب  المادة
  األول   الدراسي: الفصل

 

والعملية المادة النظريـــة المالحظات   االسبوع  التاريخ  

 االول     شمولية الدين اإلسالمي    

 الثاني     مفهوم الدين اإلسالمي    

 الثالث    لدين اإلسالمي وأقسامها وتعريفات العلماء أسماء علم أصول ا    

 الرابع    اإلحسان  - اإليمان  –مراتب الدين اإلسالمي : اإلسالم  

 الخامس     الحج - الصوم  –الزكاة   –الصالة  –أركان اإلسالم : الشهادتين  

 السادس     أدلة وجود هللا تعالى : الدليل األول : دليل الحدوث 

 السابع    العناية واإلختراع  الدليل الثاني : 

 الثامن     اإللحاد مفهومه واسبابه   

 التاسع    صفات هللا تعالى : الصفة النفسية 

 العاشر    صفة الوجود  

 الحادي عشر   الصفات السلبية 

 الثاني عشر     صفات المعاني  

 الثالث عشر     

 الرابع عشر     

      


