
 مادة العقيدة: 
يدر�س الطالُب يف هذه املادة مبادَئ العقيدة، وبياَن منهِج اأهل ال�شنة اجلماعة 
يف املعتقد، بطريقٍة مي�شرة ب�شيطة، خاليٍة من احل�شِو واملخالفات، كما يدر�ُس 
والتعريَف  الإ�شالمية،  العقيدُة  به  تتميُز  وما  العقيدة،  علِم  ي  تلقِّ م�شادَر 
لتوحيد  والتاأ�شيَل  فيه،  ح�شلت  التي  الزلِل  وموا�شَع  واأق�شاِمِه،  بالتوحيِد 
النظر يف  ودعاة جتديد  وامللحدين،  املبتدعِة،  �شبهات  والردَّ على  الألوهية، 
الن�شو�س ال�شرعية، والتعريَف باأهم الفرق ال�شالة يف العقيدة، والردَّ على 

�شبهاتهم، ومناق�شة اأدلتهم.
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برنامج اأكادميية زاد:
هو برنامج تعليمي تقدمه اأكاديية زاد الفرتا�شية التي تهدف اإىل تقريب العلم ال�شرعي للراغبني، عن 
هذا  من  الأكاديية  وهدُف   ،ZAD TV قناة   عرب  املبا�شر  البث  طريق  وعن  الإنرتنت،  �شبكة  طريق 
الربنامج توعيُة امل�شلم مبا ل ي�شعه جهله من دينه، ون�شُر وتر�شيُخ العلم ال�شرعي الر�شني، القائم على كتاِب 
وباإخراٍج احرتايفِّ.  ُمي�ّشٍر،  القروِن، وبطرٍح ع�شريٍّ  بفهِم خري  نقيًّا،  ، �شافًيا  ر�شوله  و�شّنِة  اهلِل 

تعمُل اأكاديية زاد بالتعاون مع  الكندية.
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