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مخطط املادة الدراسية

اسم المادة
رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة
الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
لغة التدريس
تاريخ استحداث مخطط المطادة الدراسطية  /تطاريخ
مراجعة مخط المادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

فقه عبادات 2
201222
3
3
المدخل إلى الفقه
البكالوريوس في الفقه
العلوم اإلسالمية العالمية
الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
الفقه وأصوله
بكالوريوس
2017/2016م الفصل الدراسي األول
بكالوريوس
القانون المقارن – أصول الدين
اللغة العربية

منسق المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم:
رقم المكتب:
الساعات المكتبية:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:
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مدرسو المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :محمود رجا مصطفى حمدان

رقم المكتب 31 :
الساعات المكتبية  10 – 9 :األحد والثالثاء والخميس
3742274/05
رقم الهاتف 0785653140 :
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وصف المادة:

التعريف بالصوم واالعتكاف  :حكم الصوم  ،مشروعيته  ،حكمته  ،شروطه  ،أركانه  ،أنواعه ،
قضاؤه  ،زكاة الفطر  ،حكمها  ،شروطها  ،االعتكاف  .الزكاة  :حكمها  ،مشروعيتها  ،حكمتها  ،شروطها  ،األمطوال
الزكوية  ،أنصبة الزكطاة  ،زكطاة الخليططين  ،بيطان زكطاة الخليططين  ،زكطاة عطرو التجطارة  ،بيطان مصطارف الزكطاة .
الحططج  :تعريفططه  ،حكمططه  ،شططروطه  ،مواقيتططه المكانيططة والزمانيططة  ،أركانططه  ،واجباتططه  ،سططننه  ،اإلحصططار والفططوات ،
أعمال الحج  .العمرة  :تعريفها  ،حكمها  ،مشروعيتها  ،فضلها  ،وقتها  ،أركانها  ،واجباتها  ،سننها .
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19.

أهداف تدريس المادة ونتائجها:

 – 1توضيح المفاهيم األساسية الواردة في الزكاة والصوم والحج والعمرة .
 – 2بيان دور الصوم والزكاة والحج والعمرة في تهذيب النفس .

 – 3بيان أهمية الصوم والزكاة والحج في بناء المجتمع .
 – 4بيان حكم الصوم ومشروعيته وشروطه ومبطالته ومستحباته .
 – 5بيان حكم الزكاة ومشروعيتها وأنصبتها ومصارفها .
 – 6بيان حكم الحج والعمرة  ،تعريفهما  ،شروطهما  ،مشروعيتهما  ،المواقيت الزمانية والمكانية ،
أعمالهما .
 – 7بيان أعمال الحج والعمرة بالتفصيل .
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محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
المحتوى

األسبوع

مقطططططططدمات حطططططططول
الزكططططاة مطط ط بيططططان
األموال التي تجطب
فيها

األول

بيان أنصبة الزكاة

الثاني

زكاة الخليطين

الثالث

كيفيطططة أداء الزكطططاة
م بيان مصارفها

الراب

المدرس

نتاجات التعلم
المتحققة

أساليب التقييم

المراجع
الفقطططططططه المنهجطططططططي
للططدكتور مصطططفى
الخن ورفاقه

زكططططططاة عططططططرو
التجطططارة مط ط بيطططان
أحكام زكاة الفطر

الخامس

مقطططططططدمات حطططططططول
الحططج والعمططرة م ط
بيطططان الحكمطططة مطططن
ذلك

السادس

مططططن يجططططب عليططططه
الحطططططططج والعمطططططططرة
ومن يصح منه

الساب

أعمطططططططططال الحطططططططططج
والعمرة

الثامن

سنن الحج

التاس

كيفيطططة التحلطططل مطططن
الحج

العاشر

اإلخططططططالل بططططططالحج الحادي عشر
وحكططم مططن أحصططر
عن الحج
مقطططططططدمات حطططططططول
الصطططيام مط ط بيطططان
الحكمة منه

الثاني عشر

شططططططرو وجططططططو
الصيام

الثالث عشر

أركططططططان الصطططططططيام
وآدابه ومكروهاته

الراب عشر

قضطططططططططاء صطططططططططوم
رمضططططان وصططططوم
التطوع

الخامس
عشر

الصطططططوم المكطططططروه

السادس
عشر

والصوم المحرم
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النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

22.

أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

 – 1اختبار أول

 %20من الدرجات

 – 2اختبار ثاني
 – 3االختبار النهائي
 – 4نشا الطالب

 %20من الدرجات
 % 50من الدرجات
 %10من الدرجات
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السياسات المتبعة بالمادة:

- 1الحوار والنقاش أثناء المحاضرة .
 – 2الطلب من الطال إعداد أبحاث متعلقة بالمادة .
 – 3عر أعمال الحج في المحاضرة بوسائل العر
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المعدات واألجهزة المطلوبة:

25.

المراج :

 – 1الفقه المنهجي للدكتور مصطفى الخن ورفاقه .
 – 2الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي

الحديثة .

معلومات إضافية:
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اسم منسق المادة:

التوقي :

مقرر لجنة الخطة:

التوقي :

رئيس القســـم:

التوقي :

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقي :

العميد:

التوقي :

نسخة إلى:
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
دائرة االعتماد وضمان الجودة
-

التاريخ:

