
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 منصة االعتقاد للتعليم عن بعد

 (سلم االعتقاد)البرنامج العلمي لدراسة العقيدة اإلسالمية 

 

 :املرحلة الرابعة

رشح كىتت ا التتر  جلتتي العثامتتة لعتتد   بتت   تتعام  : املستتى ا ال  

 .رمحه اهلل -ال ارمي

 أمح  الق يض.  .رشح فضاملة الشامخ أ 

    م متتت   ( 43)جلتت   أمتت د ال را تتة  ، ر ( 43)جلتت   التت ر. 

تر تتا التت ر   متت  الحتت   يف انثتتامل ل جرتت و الىلام تتراد  جلتت  

 .جمث جل ت ال اتل

 ج    امل ار ة 

 هن مة املق ار ب امة املق ار رجم ال ر  الام د الى رمخ

 مرس را: م  ج له (2)درس  األحد  32/7/2443

 .برمحىك  أجل 

 معب  ه  لامل ،:  يف ج له

 غفرانه ال كفرانه بإله،

 أ  فرشع : م  ج له (3)درس  االثنني 34/7/2443

  ح ه اهلل  ال  له ال

 جلي به نسى   م :  يف ج له

 تع يف اهلل ش ء    الكدري

ب ا : م  ج له (2)درس  الثالثاء 32/7/2443

 اإلم   ب لعرش

رغ مرع ؟ أ  ف  :  يف ج له

 {رغ مرع با ف  }: ج  

 األربعاء  32/7/2443
ل الرة      : م  ج له (4)درس 

 م ئة  رجة

اهلل ل : فق ل ا:  يف ج له

مك  ، ال خيل  مره  كا  

 .مك  

 به  مثىح :  يف ج له نقضىم ج : جلر  (2)درس  اخلميس 37/7/2443



 هن مة املق ار ب امة املق ار رجم ال ر  الام د الى رمخ

 جلز اهلل بثعرفة  م هنم ب إلم    جل اكم

  جا

 اجلمعة 32/7/2443
 مراجعة+  راحة

 السبت 32/7/2443

   (2)درس  األحد  2/2/2443

   (7)درس  اإلثنني  3/2/2443

   (2)درس  الثالثاء  2/2/2443

   (2)درس  األربعاء  4/2/2443

   (21)درس  اخلميس  2/2/2443

 اجلمعة  2/2/2443
 مراجعة+ راحة 

 السبت  7/2/2443 

   (22)درس  األحد  2/2/2443

   (23)درس  االثنني  2/2/2443

   (22)درس  الثالثاء  21/2/2443

   (24)درس  األربعاء  22/2/2443

   (22)درس  اخلميس  223/2/2443

 اجلمعة  22/2/2443
 مراجعة+  راحة

 السبت  24/2/2443

   (22)درس  األحد  22/2/2443

   (27)درس  االثنني  22/2/2443

   (22)درس  الثالثاء  27/2/2443

   (22)درس  األربعاء  22/2/2443



 هن مة املق ار ب امة املق ار رجم ال ر  الام د الى رمخ

   (31)درس  اخلميس  22/2/2443

 اجلمعة 31/7/2443
 مراجعة+  راحة

 السبت 32/7/2443

   (32)درس  األحد  33/2/2443

   (33)درس  االثنني 32/2/2443

   (32)درس  الثالثاء 34/2/2443

   (34)درس  األربعاء  32/2/2443

   (32)درس  اخلميس 32/2/2443

 اجلمعة 37/2/2443
 مراجعة+  راحة

 السبت 32/2/2443

   (32)درس  األحد  32/2/2443

   (37)درس  االثنني 21/2/2443

   (32)درس  الثالثاء 2/2/2443

   (32)درس  األربعاء 3/2/2443

   (21)درس  اخلميس 2/2/2443

 اجلمعة 4/2/2443
 مراجعة+  راحة

 السبت 2/2/2443

   (22)درس  األحد 2/2/2443

   (23)درس  االثنني 7/2/2443

   (22)درس  الثالثاء 2/2/2443

   (24)درس  األربعاء 2/2/2443



 هن مة املق ار ب امة املق ار رجم ال ر  الام د الى رمخ

 اخلميس 21/2/2443

 مراجعة+  راحة
 اجلمعة 2/2/2443

 السبت 7/2/2443

  يف

 االثنني  21/2/2443

 


