
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 أ.م.د. مشتاق ناظم نجم خليل الطويراني االسم
 Dr.mushtaqnajm@yahoo.com البريد االلكتروني

 علم مقارنة االديان اسم المادة
 والمقارنة بينها  وبيان االدلة دراسة االديان وتوضيح مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 صيل فيها.معرفة اصول االديان والتف .1

 بيان االصول االساسية لتلك الديانات . .2
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 القواعد العامة للديانات . .1

 فهم المسائل الدينية لتلك الديانات وما حوته من اصول . .2

 معرفة اسس الديانات وقادتها . .3
 

 الكتب المنهجية
 

 
 ال يوجد

 
 المصادر الخارجية

 

 د. سعدون الساموك . –لنصرانية تاريخ الديانتين اليهودية وا .1

 د. احمد شلبي .–اليهودية  .2

 الموسوعة الميسرة في االديان والمذاهب المعاصرة . .3
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

 %40مثلا  - %10مثلا  %15مثل %35مثلا 
 

 معلومات اضافية
 

 %20الفصل االول = 
 %20الفصل الثاني = 

 %60االمتحان النهائي = 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 علوم القرآن والتربية االسالمية القســم :
 الثالثة المرحلة :

 مشتاق ناظم نجم الثالثي :اسم المحاضر 
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم علوم القرآن والتربية االسالمية مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   تعريف الدين 5/10/2014 1

   الباعث على التدين 12/10 2

   الشرك والتوحيد 19/10 3

   اليهودية 26/10 4

   راسة اليهوديةمدخل لد 2/11 5

   مدخل لدراسة اليهودية 9/11 6

   مدخل لدراسة اليهودية 16/11 7

   مدخل لدراسة اليهودية 23/11 8

   الكتب المقدسة 30/11 9

   التوراة 7/12 10

   التلمود 14/12 11

   العقائد اليهودية 21/12 12

   النصرانية 28/12 13

   مدخل لدراسة النصرانية 4/1/2015 14

   الكتب المقدسة 11/1 15

   االناجيل 18/1 16

 عطلة نصف السنة

   االناجيل 15/2/2015 17

   االناجيل 22/2 18

   االناجيل 1/3 19

   المجامع الكنسية 8/3 20

   المجامع الكنسية 15/3 21

   الفرق النصرانية 22/3 22

   العقائد النصرانية 29/3 23

   الصابئة 5/4 24

   عقائد الصابئة 12/4 25

   الديانات الهندية 19/4 26

   الهندوسية 26/4 27

   البوذية 2/5 28

   الجينية 10/5 29

   الديانات الصينية 17/5 30

   الكونفوشية 24/5 31

   الشنتوية 31/5 32

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي وقيع العميد :ت                    أ.م.د. مشتاق ناظم نجمتوقيع االستاذ : 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة : ديالى
 انيةنسلكلية : التربية للعلوم االا

 القســم : علوم القرآن والتربية االسالمية
 المرحلة : الثالثة

 اسم المحاضر الثالثي : مشتاق ناظم نجم
 اللقب العلمي : استاذ مساعد

 المؤهل العلمي : دكتوراه

 مكان العمل  : قسم علوم القرآن والتربية االسالمية


