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 : األولالفصل الدراسي م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام الجامعي
 .د. حسن أحمد البستاني الرفاعي :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 
 يهدف تدريس هذا المقرر لتمكين الطالب من:

ةقةقرووطقالروواهألقالح قوومقررة   وواووا  فقةوومقاحاووالقالتةلووألقلاووالقا حلووةاقالرووالم  قألووةكر قا هوواااقالرى ةرووة ق -1
قكةلراهألقال ةةىم.

قا هااقالراة وة قاا وألقالتةلألقع  قلرقرةقاألا كةطقا حلةاقالقرارةقرطقا الةقال  عرة. -2

قالت كةقع  قلرقرةقالررة  ةقباطقالرألةئلقالر ا فقةااةقمةمقلحلةراة.قألاا و -3

اقةقا  جوىقعووطقحووحاوو قالقااىاوألقاىاووك قق؛ا بمرووة قلطقرىاوةاقاء القالر ا قووةقةومقالرألووحلةقالماحوا ا هواااقال -4
قاالعااالقما األقرعقالر ةلف.

قغ سقالر كةقالقرارةقةمقعر رةقالتةلأل. -5
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                     :: محتوى المقرراثالثً 
  [ساعة ونصف]                       يكره فعله  امفسدات الصالة وم -

 [صفساعة ون]صلي طع الصالة من أجله وسرتة املمكروهات الصالة وما ال يكره فعله ومن ال تق -

 [ساعة ونصف]                  صالة اجلماعة  -

  [ساعة ونصف]                 حكم البناء على الصالة  -

  [ساعة ونصف]               أحكام سجود السهو والشك يف الصالة  -

  [عة ونصفسا]             وسجدة الشكر يةومشروع اتدواضع السجسجود التالوة وم حكم -

  [ساعة ونصف]                 صالة اجلمعة والعيدين  -

 [ساعة ونصف]                                                صالة النوافل على العموم        -

  [ساعة ونصف]                   ملريض واملسافر صالة الكسوف واخلسوف واخلوف وصالة ا -

  [ثالث ساعات]                         صالة اجلنائز والشهيد  -

  [ساعة ونصف]                      فوائده تعريفه وفضله و  :الصوم -

  [ساعة ونصف]                    التماس اهلالل وأقسام الصوم ودليل مشروعيته  -

  [ساعة ونصف]             شروط الصوم واألعذار املبيحة للفطر  -

  [ساعة ونصف]             مفسدات الصوم وكفايته وماال يفسده  -

  [ثالث ساعات]           عتكاف وصدقة الفطر سنن الصوم واالو  ،ما يكره فعله -

  [اعة ونصفس]              دليل مشروعيتها وفضلها وعقوبة مانع الزكاة و  –الزكاة تعريفها  -

 [ساعة ونصف]                   األموال اليت جتب فيها الزكاة  -
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  [ساعة ونصف]            شروط الزكاة ومصارفها  -

  [ساعة ونصف]              تعريفه ومكانته ودليل مشروعيته وفوائده وشروطه :احلج -

  [ساعة ونصف]                  فروض احلج وواجباته وسننه  -

  [ساعة ونصف]           العمرة واالحرام  -

  [ساعة ونصف]                      ه أداء احلج وحمظورات االحرام ومباحاته وجو  -

  [ث ساعاتثال]         ما يفعله احلاج املفرد من وقت دخوله مكة حىت يفرغ من حجه  -

  [ساعة ونصف]                 ن والتمتع احج القر  -

  [ساعة ونصف]          اجلناايت يف احلج  -

  [ساعة ونصف]                خالصة عن كيفية أداء احلج  -

 [عة ونصفسا]            زايرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه وزايرة مسجده  -

 :: األساليب واألنشطةارابعً 
قالرحةض  ،قمالر ةق ة.

ق: التقويم:خامًسا
قعالرة(.ق30اراحةطقالألىم ق)

قعالرة(.ق70االراحةطقال اةئم ق)
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 : المراجع:سادًسا
ق.ىباقهللاقبطقرحرماقبطقرماماقالرما مقالح قماال ارة قلاى القالر اة /قل -1

قابطقعةبااط.ق/حة رةق اقالر اة قع  قالا قالر اة ق  حقا مو قا كاة قةرىقلبمقح رقة -2

ق ممب.الرجرمعق  حقالرااأل/قلإلرةاقال -3

قالقرىقع  قالرااهألقا  بىة/قل  اخقعباقال حرطقالجزو ب. -4

 


