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 صتر  منوذج توصيف خم
 ، أ. سارة العمران226-الدور الثاين-كلية الرتبية رقم املكصتب        سلم-137        رقم ورمز املق ر

 KSU.EDU.SAsaralomran@  الربيد االلكرتوين أو رقم اهلاتف -1-فقه عبادات   اسم املق ر

  1-12، 12-11اإلثنني من  الساعات املكصتبية   عدد الساعات املعصتدة 
 12-11، 11-10اخلميس 

 

   :أهداف املق ر(1)
 تعريف الطالبة أمهية تعلم الفقه 

 والصالة واجلنائز الوضوء والتيمم و التعريف أبحكام الطهارة 
 إبراز عظمة التشريع اإلسالمي ومشوله.

 
ساعات  لصتاريخا املوضوعات( 2)

 الصتدريس
 عدد األسابيع

+تعريف الطهارة وأحكامها، رر+املدخل إىل علم الفقه التعريف خبطة املق
 وأقسام املياة

4/5 2 1 

 1 2 11/5 اآلنية وأحكامها+االستنجاء واالستجمار+سنن الفطرة
 1 2 18/5 أحكام الوضوء وشروطه وسننه ونواقضه +موجبات الغسل وصفته

 1 2 25/5 املسح على اخلفني–التيمم 
 1 2 2/6 احليض واالستحاضة والنفاس وأحكامهاالنجاسة وأقسامها وأحكامها+

 1 2 9/6 االخصتبار الفرلي األول
 1 2 16/6 األذان واإلقامة وأحكامها+حقيقة الصالة ومشروعيتها وشروطها

 2 2 23/6 أركان الصالة وواجباهتا وسننها وصفتها+أحكام السهو يف الصالة
 1 2 30/6 صالة التطوع وأحكامها+صالة اجلماعة

 1 2 7/7 الة أهل األعذار+صالة اجلمعةص
 1 2 14/7 االخصتبار الفرلي الثاين

 1 2 21/7 صالة العيدين والكسوف واخلسوف واالستسقاء
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 1 2 28/7 اجلنائز وأحكامها
   9/8 اختبارات اإلعداد العام

 
 

 الدرجة         األسبوع احملدد له طبيعة مهمة التقومي ) اختبار، مشروع مجاعي ، حبث ..  (  (4)
ء تسلم فور االنصتها حتدد داخل القاعةتكاليف فردية 

آخ  منها علمًا أبن 
للصتسليم موعد 

 الثامن األسبوع

15 

 5  املشاركة واالنضباط داخل القاعة

 20 السادس األول فصليالختبار اال
 20 الثاين عشر االختبار الفصلي الثاين

 40  االختبار النهائي
 

 ، أتليف/ أ. د عبد هللا بن عبد العزيز اجلربين.شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة/1 للمق ر: ال ئيسامل اجع ( 5)
 الشرح املمتع على زاد املستقنع للشيخ ابن عثيمني/2                                  
 .امللخص الفقهي للفوزان/3                                  

 أهم امل اجع:
 .بدائع الصنائع للكاساين
 .بداية اجملتهد البن رشد

 .اجملموع للنووي
 املغين البن قدامة.

 املواقع االلكرتونية:
 /http://www.alifta.net موقع الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء ابململكة العربية السعودية: -
  /rg.sahttps://binbaz.oرمحه هللا : موقع الشيخ ابن ابز  -
 http://binothaimeen.net/siteموقع الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل :  -

https://binbaz.org.sa/
http://binothaimeen.net/site
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 /http://ar.themwl.orgموقع اجملمع الفقهي اإلسالمي الصتابع ل ابطة العامل اإلسالمي:  -
 http://waqfeya.com/book.php?bid=8251موقع املكصتبة الوقفية للكصتب املرورة:  -
  /aifi.org-http://www.iifaاإلسالمي:  اإلسالمي الصتابع ملنظمة املؤمت ع الفقهي موقع اجملم -

 
 

  تعليمات هامة:
قائق عن موعد احملاضرة يعترب عدم حضورها للساعة األوىل من د 10ضرورة االلتزام مبواعيد احملاضرات علمًا أبن التأخر  -

 .احملاضرة
 ضرورة تسليم األنشطة والتكاليف يف املوعد احملدد وسيتم حسم درجات عند التأخر عن موعد التسليم. -
 ن.غياب الطالبة بعذر حيسب من ضمن نسبة احلرما -
 ينبغي للطالبة مراجعة األستاذة إذا أشكل عليها شيء خالل الساعات املكتبية.  -

 لكن ابلصتوفيق والسداد. متنيايتمع 
 

http://ar.themwl.org/
http://waqfeya.com/book.php?bid=8251
http://www.iifa-aifi.org/

