
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 أ.م.د. مشتاق ناظم نجم خليل الطويراني االسم

 Dr.mushtaqnajm@yahoo.com البريد االلكتروني

 العقيدة االسالمية اسم المادة
 والمقارنة بينها  وبيان االدلة العقائد االسالمية ومذاهبهادراسة  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 .هب الكالميةالمذامعرفة اصول  .1

 . االدلة العقائدية للفرق الكالمية وتوضيحهابيان  .2
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 . للفرق الكالميةالقواعد العامة  .1

 وما حوته من اصول . العقائديةفهم المسائل  .2
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 الكتب المنهجية
 

 
 ال يوجد

 
 المصادر الخارجية

 

 . طان الدوريقحد.  – العقيدة االسالمية .1

 . جعفر سبحاني – االلهيات .2

 . د. رشدي عليان –اصول الين االسالمي  .3
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

 %40مثالا  - %10مثالا  %15مثال %35مثالا 
 

 معلومات اضافية
 

 %20الفصل االول = 
 %20الفصل الثاني = 

 %60حان النهائي = االمت

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 مشتاق ناظم نجم ي :اسم المحاضر الثالث
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم علوم القرآن والتربية االسالمية مكان العمل  :
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 مجهورية العراق
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 الجامعة : ديالى
 نسانيةلكلية : التربية للعلوم االا
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