الخطة الدراسية
العام الدراسي 2021 / 2020
القسم السياحية الدينية
المرحلة الدراسية

الرابعة

التخصص

فقه والمعارف اإلسالمية

اسم المادة الدراسية باللغة العربية

العقائد االسالمية

اسم المادة الدراسية باللغة االنكليزية

Islami ; beliefS

اهداف المادة

جامعة الكفيل

تهدف الى تعريف الطالب بإصول الدين من أجل الحصول على مرشد سياحي ديني

وصف المادة

وهي التوحيد والنبوة واإلمامة والمعاد والعدل من عقائد اإلمامية

عدد الساعات النظرية

2ساعة أسبوعيا

عدد الساعات العملية
اسم التدريسي باللغة العربية

حسن عبد الهادي عبد االمير العيساوي

اسم التدريسي باللغة االنكليزية

hassan. abdalhadi.

اللقب العلمي

مدرس مساعد

_____________________

___________________________________________________________

عنوان البريد األكتروني الجامعي hassan. abdalhadi@alkafeel.edu.iqalkafeel.edu.iq
رقم الهاتف
الجوال()whatsapp

07723992048

المنهاج المقرر الجزء النظري
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المادة النظرية
ماهو الدين
البحث عن الدين
الشرط المقوم للحياة
االستدالل على وجود هللا
دليل اإلمكان
صفات هللا تعالى
الصفات الذاتية
الصفات الفعلية
االرادة والحكمة
توحيد هللا
معاني التوحيد
الجبر واإلختيار
القضاء والقدر
العدل االلهي
النبوة واالمامة
حاجة البشر الى الوحي والنبوة
عصمة األنبياء
األدلة على عصمة اإلنبياء
المعجزة
شبهات حول مسألة اإلعجاز
خصائص األنبياء
نبي اإلسالم (صلى هللا عليه واله )
عجاز القران الكريم
صيانة القرآن عن التحريف
االمامة والخالفة
النص واإلجتهاد في اإلمامة
العصمة واألمامة
ألمعاد والدهريين
االحياء والبعث
الصراط والخلود

المادة العلمية

المالحظات

المنهاج المقرر الجزء العملي
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التاريخ

المصارد

المادة العلمية

المادة النظرية

 -1دروس في العقيدة اإلسالمية

 ,المولف مصباح اليزدي

 -2نهج البالغة  ,الشريف الرضي
 -3أصول الدين  ,الكليني

المراجع الرئيسية

 -1عقائد اإلمامية  ,المظفر
 -2بحار األنوار  ,العالمة المجلسي
 -3الخصال  ,الشيخ الصدوق

المراجع المساعدة
 -1الكامل في التاريخ  ,ابن األثير
 -2الميزان في تفسير القرآن  ,الطباطبائي
 -3التميهد في علوم القرآن

المالحظات

محمد معرفة

