جامعة العلوم اإلسالمية العالمية مخطط المادة الدراسية دائرة االعتماد وضمان الجودة

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
دائرة االعتماد وضمان الجودة

مخطط المادة
الدراسية

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية مخطط المادة الدراسية دائرة االعتماد وضمان الجودة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

.16

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
األقساااام األ ااارى المفاااتركة فاااي تااادري
المادة
لغة التدري
تاااريا اسااتحداط مخطااد المااادة الدراسااية /
تاريا مراجعة مخطد المادة الدراسية

فقه العبادات ()3
1201212
 3ساعات نظرية
 3ساعات
1201211
تخصص الفقه الحنفي وأصوله
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
كلية الفقه الحنفي
الفقه الحنفي
السنة الثانية
 2019/2018الفصل األول
بكالوريوس
اللغة العربية
2019/5/13

منسق المادة:

الرجاء إدراج ما يلي:
االسم :د .الهام اشحاده
رقم المكتب:
الساعات المكتبية:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

 .17مدرسو المادة:
الرجاء إدراج ما يلي :االسم ،رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني.

.18

وصف المادة:
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أهداف تدريس المادة ونتائجها:

دراسة نصيّة تحليلية لألبواب المختلفة في :ال ّزكاة والصوم والحج من أحد ال ّفروح :كفرح الوقاية ،أو اال تيار ،أو الهداية.

أوالً :تعريف الطالب بالمصطلحات الفقهية المتعلقة في :الزكاة ،والصّوم ،والحج.
ثانياً :العلم بأحكام الزكاة والصوم والحج ،المفتى بها في المذهب.
ثالثاً :التطبيق لألحكام الفقهية واإللتزام بها في الحياه.
رابعاً :الدعوة إلى هللا بتعليم الناس هذه األحكام وتقويم ممارساتهم فيها.
امساً :اإلطالع على بعض المراجع الفقهية القديمة واالستفادة منها في األبحاط والتقارير.
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محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
األسبوع

تعرياااااف ال ّ
صاااااوم،
وركنااااااه ،ووقتااااااه،
وسببه.

األول

أقساااااااام الصاااااااوم،
وشااااااااااااااااااااااروطه،
ووسااااااااااااااااااااااااااننه،
ومستحباته.
رؤية الهالل.

الثاني

المدرس

نتاجات التعلم
المتحققة

أساليب التقييم

المراجع

1ـ األسئلة الففوية
 2ـ اال تبارات
الفهرية األول
والثاني
3ـ المفاركة في
المحاضرة
والتكليف ببعض
الواجبات

عمدة الرعاية على
شرح الوقاية لإلمام
عبد الحي بن عبد
الحليم اللّكنوي.

======
الثالث

======
مفساااادات الصااااوم،
وموجبات الكفارة.
تعريااااااف الزكاااااااة،
حكمهااااااااا ،ساااااااابب
وجوبها.

======

الرابع

======

======

الخام

======

شروط الزكاة:
 شاااااروط صاااااحةالوجوب.
 شاااااروط صاااااحةاألداء.

السادس

زكااااة الماااال :زكااااة
الااااااذهب والف ااااااة
والعروض

السابع

زكااااة الساااوا م :ماااا
يجااااب فيااااه الزكاااااة
وماااا ال يجااااب فيااااه
ال ّزكاااااااااة ،أحكااااااااام
السوا م.

الثامن

زكاااااااااة الاااااااا ّزروع
والثّمار والركاز.

التاسع

======

======

======

مصارف الزكاة.
أحكام العاشر.

العاشر

تعريااااااف الحااااااج،
وفرضااااااااااااااااااااايته،
وتعجيله.

الحادي
عفر

شروط الحج:
 -شروط الوجوب.

======

الثاني

======

======

======

======

======

======

======

======

======

======
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 شروط األداء. شاااااروط صاااااحةاألداء.
 شااااروط وقوعااااهعن الفرض.
فااااااارا ض الحاااااااج،
وواجباتااه ،وسااننه،
ومستحباته.
المواقيت:
 الميقات الزماني الميقات المكانيصفته ووجوهه:
االحاارام ،الطااواف،
السااعي بااين الصاافا
والماااروة ،الوقاااوف
بعرفااااات ،مناساااا
منى.
القااااارات والتمتاااااع،
اإلحصار والفوات،
العماارة والحااج عاان
الغيااار ،األضاااحية،
الجنايات.
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عفر

======

======

الثالث عفر

======

======

الرابع عفر

======

======

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

 -1المحاضرات النظرية.
 -2حلقات النقاش الجماعية.
 -3أوراق بحثية مقدمة من الطلبة بفأت بعض الموضوعات الفقهية.
 -4تح ير الطلبة لبعض الدروس وإلقا ها.
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أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

اال تبار األول ويحدد له
اال تبار الثاني ويحدد له
األعمال البحثية والواجبات العملية
اال تبار النها ي ويحدد له
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السياسات المتبعة بالمادة:

 -1التدري النظري والتطبيقات العملية من ضرب األمثلة الفقهية؛ لتقريب األفهام للطالب.
 -2التغيب عن اإلمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد.
 -3الغش والخروج عن نظام المحاضرة.
 -4إعطاء ال ّدرجات.
 -5الخدمات المتوفّرة بالجامعة والتي تساعد في دراسة المادة.
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المعدات واألجهزة المطلوبة:

السبورة.
جهاز عرض ()data show
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المراجع:

عمدة الرعاية على شرح الوقاية
اال تيار لتعليل المختار
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معلومات إضافية:

مراجع إضافية :اال تيار لتعليل المختار ،الهداية شرح بداية المبتدي.
موقع المكتبة الفاملةhttp// shamela.net :
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اسم منسق المادة:
مقرر لجنة الخطة:
ري

القســـم:

التاريا:

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

نسخة إلى:
ر ي القسم
مساعد العميد ل مات الجودة
ملف المادة
دا رة االعتماد وضمات الجودة
-

