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 : األولالفصل الدراسي م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام الجامعي
 .رفاعيد. حسن أحمد البستاني ال :أستاذ المادة

 ساعات معتمدة 3 عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

اووةدقا األوواىق لوو قلبقرات كووة قمالقاحق،لزاروومقرووطقرات كووة قل رووةقال وو وىةقرووطقرألووام قالألوو ةقا ملوو هوومقرروو  ق 
قألةكرة.

 :أهداف المقرر ا:ثانيً 
 لطالب من:يهدف تدريس هذا المقرر لتمكين ا

ةقةقرووطقالرووكهمقالح قوومقررة   ووا هوواااقالرى ةرووةلقاووا تحقةوومقاحلوولهقالتةلوومقللووكوقا حلووة قالرووكلم  قألووةكر ق -1
قكةلركهمقال ةةىم.

قا هااقالرلة وةلقاا ومقالتةلمقع  قلرقرةقاألا كةطقا حلة قالقرلرةقرطقا الةقال  عرة. -2

قةللةقمةمقلحلةرلة.الت كةقع  قلرقرةقالررة  ةقبلطقالرألةئهقالرتا فققماا و -3

اقةقلت جوىقعووطقحووحاوو قالقلاىلومقاىلووك قق؛ا هواااقالا ومرووةلقلطقرىاوةاقا  امقالرتا قووةقةومقالرألوودلةقالماحوا  -4
قاالعااالقما امقرعقالرتةلف.

.......................... 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 الخطة الدراسية

 ( 11142)  (1فقه العبادات )لمقرر : 

 الكتاب المقرر: الفقه اإلسالمي/ د. إبراهيم سلقيني.
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قغ سقالر كةقالقرلرةقةمقعر رةقالتةلم. -5

                     :: محتوى المقرراثالثً 
(اعة ونصفومراتب الفقهاء         )س ة،لحياوسعته ل تعريف الفقه وبيان موضوعه، -  

ساعة ونصف()                  ومراتب كتب احلنفية. ،الفقه والفتوى اصطالحات: -  

             وأنواع املياه من حيث أوصافها الشرعية وأنواع املياه اليت يصح التطهر هبا، تعريف الطهارة، -
       )ساعة ونصف(                                                                         

ساعة ونصف()                                              أحكام اآلابر واألسآر  -  

)ساعة ونصف(  وأمهية الطهارة فية تطهريها،والنجاسات وكي املاء من املائعات، حكم التطهري بغري -  

ساعة ونصف()                                تلف فيها النجاسات املتفق عليها واملخ -  

ة نه من النجاسعاملعفو  واملقدار ،ومرئية وغري مرئية وجامدة ومائعة، ة وخمففة،غّلظىل مإتقسيم النجاسة  -
 ساعة ونصف()                                          وكيفية تطهري النجاسة احلقيقية 

ساعة ونصف()                          واالستنجاء حكم الُغسالةو  ،أنواع املطهرات -  

ساعة ونصف()                                    وفرائض الوضوء  أحكام الوضوء، -  

ساعة ونصف()                  ومكروهات الوضوء  وآداب الوضوء، سنن الوضوء، -  

ساعة ونصف()           وأحكام متفرقة وأوصاف الوضوء وأنواعه  نواقض الوضوء، -  

)ساعة ونصف(    ملندوبة األغسال املسنونة واألغسال او  موجباته،و  أحكام الُغسل، -  

اعة ونصف()س                  غتسال وآداب اال وسننه وكيفيته، ئض الغسل،فرا -  

ساعات( 3)       قضهنواو  يفيته،كو  كنه،و ر  مشروعيته،و  تعريفه، أحكام التيمم: -  
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)ساعة ونصف( مقدار املفروض فيه و  مدته،و  ته،مشروعيو  معىن املسح، أحكام املسح على اخلفني: -  

ساعة ونصف()                  ونواقضه  وشروطه، وكيفية املسح، سنن املسح، -  

ساعة ونصف()                            بائر واجل أحكام املسح على اجلوربني، -  

ونصف( اتساع 4)                  واالستحاضة أحكام النفاس،، و أحكام احليض -  

ساعة ونصف()                         وأهدافها وأنواعها، خصائص العبادات، -  

)ساعة ونصف(       ها فوائد صفتها، مشروعيتها، سالم،مكانة الصالة يف اإل -  

ساعة ونصف()                                                         ذان األ -  

ساعة ونصف()              ة    قات املستحبة واملكروهواألو  مواقيت الصالة، -  

ساعة ونصف()                                   املتفق عليها شروط الصالة: -  

صف()ساعة ون                                    املختلف فيها ط الصالة و شر    

ساعة ونصف()                                 القيام والقراءة  الصالة: أركان -  

ساعة ونصف()                                              الركوع والسجود  -  

)ساعة ونصف(      تسليم الو  الصالة فيه،و  القراءة فيه،و  هيئته، القعود األخري: -  

ساعات( 3)   واألذكار الواردة  وكيفيتها، وآداهبا، وسننها، ت الصالة،واجبا -  

 :: األساليب واألنشطةارابعً 
قالرحةض  ،قمالر ةق ة.

ق
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 : التقويم:خامًسا
قعالرة(.ق30اراحةطقالألىملق)

قعالرة(.ق70االراحةطقال لةئملق)

 : المراجع:سادًسا
ق.ماقبطقرماماقالرمل مقالح قمىباقهللاقبطقرحراالتارة قلاى لهقالرتاة /قل -1

قابطقعةبالط.ق/حة رةق اقالرتاة قع  قالا قالرتاة ق  حقا مو قا كلة قةرىقلبمقح رقة -2

قالرجرمعق  حقالرلكم/قلإلرة قال ممب. -3

قالقرىقع  قالركاهمقا  وىة/قل  لخقعباقال حرطقالجزو ب. -4

 


