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 المنهاج المقرر الجزء النظري 

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ االسبوع

   الدين  ماهو 2020\12\6 1

   البحث عن الدين 2020\12\13 2

   الشرط المقوم للحياة 2020\12\20 3

   االستدالل على وجود هللا      2020\12\27 4

   دليل اإلمكان  2021\1\3 5

   صفات هللا تعالى    2021\1\10 6

   الصفات الذاتية       2021\1\17 7

   الصفات الفعلية  2021\1\24 8

   االرادة والحكمة  2021\1\31 9

   توحيد هللا     2021\2\7 10

   معاني التوحيد       2021\2\14 11

   الجبر واإلختيار      2021\2\21 12

   القضاء والقدر   2021\2\28 13

   العدل االلهي     2021\3\7 14

   النبوة واالمامة     2021 \3\14 15

   حاجة البشر الى الوحي والنبوة  2021\4\11 16

   عصمة األنبياء       2021\4\18 17

   األدلة على عصمة اإلنبياء  2021\4\25 18

   المعجزة  2021\5\2 19

   شبهات حول مسألة اإلعجاز  2021\5\9 20

   خصائص األنبياء        2021\5\16 21

   واله ( نبي اإلسالم )صلى هللا عليه     2021\5\23 22

   عجاز القران الكريم    2021\5\30 23

   صيانة القرآن عن التحريف     2021\ 6\6 24

   االمامة والخالفة   2021\6\13 25

   النص واإلجتهاد  في اإلمامة    2021\6\20 26

   العصمة واألمامة    2021\6\27 27

   ألمعاد والدهريين      2021\7\4 28

   االحياء والبعث    2021\7\11 29

   الصراط والخلود    2021\ 7\15 30

 

  



 المنهاج المقرر الجزء العملي 
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 دروس في العقيدة اإلسالمية    ,  المولف مصباح اليزدي   -1             المصارد

 نهج البالغة , الشريف الرضي  -2                                  

 أصول الدين , الكليني  -3                                

 

 اإلمامية , المظفر  عقائد   -1           المراجع الرئيسية

 بحار األنوار , العالمة المجلسي  -2                              

 يخ الصدوق الخصال , الش  -3                              

 المراجع المساعدة 

 الكامل في التاريخ , ابن األثير  -1                       

 فسير القرآن , الطباطبائي الميزان في ت -2                       

 التميهد  في علوم القرآن      محمد معرفة  -3                      


