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 دراسات في الفقه: اسم المساق
  SHAR 1303: رقم المساق 

   

 الدليل حسب) : وصف المساق(: أوالً    

  :القضايا التالية يتناول المساق دراسة

 .يتناول المقرر الطهارة، الوضوء، المسح على الخفين، الجبائر والعصائب، الغسل، التيمم     .1

  .مكروهاتها، ومبطالتهاالصالة، شروطها، أركانها وسننها،      .2

  ).سجود السهو، سجود التالوة(السجود بأنواعه      .3

 ).البيع والربا(المعامالت اإلسالمية      .4
 

  :األهداف العامة للمساق: ثانياً 

  .التعرف على األحكام الشرعية المتعلقة باألمور اليومية من طهارة وصالة    -1

  . أحكام الطهارة والصالةإكساب الطالب فهماً ووعياً في    -2

 .تنمية مهارات الطالب في استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية    -3
 
  .توزيعها على الفصل الدراسي مفردات المساق و) :المساق(محتوى  : ثالثاً

  

 .مدخل إلى علم الفقه األسبوع األول

 مدخل إلى دراسة الفقه األسبوع الثاني

 . أقسام المياه، األواني–لطهارة ا األسبوع الثالث

 .االستنجاء وأدابه األسبوع الرابع

 .الوضوء األسبوع الخامس

 المسح على الخفين، الجبائر والعصائب األسبوع السادس

 .ه، الجنابةالغسل وأحكام األسبوع السابع

 .، والموتالحيض والنفاس األسبوع الثامن

 .مالغسل المندوب والتيم األسبوع التاسع

 .حكمها وحكمتها: الصالة األسبوع العاشر

 لصالة سنن الصالة  أركان ا–شروط صحة الصالة  األسبوع الحادي عشر

 . سجدات التالوة– سجود السهو – مكروهات الصالة، ومبطالتها األسبوع الثاني عشر

 .تعريف البيع وحمكه وأركانه: المعامالت األسبوع الثالث عشر

 .حكمه وأدلة تحريمه: شروط المعقود عليه، الربا  عشراألسبوع الرابع

 .أنواع الربا وشروط تبايع األموال الربوية األسبوع الخامس عشر
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  :مخرجات المساق: رابعاً

  .ربط الطالب بالواقع من خالل دراسته لهذا المساق للمذاهب اإلسالمية المختلفة    -1

  .ق بأحكام الطهارة والصالةمعرفة الطالب بأحكام الشرع فيما يتعل    -2
 

  :أسلوب تدريس المساق:  خامساً

  .اإللقاء واستخدام السبورة في الشرح

  .النقاش والحوار وطرح األسئلة على الطالبات

  .تكليفهم بالتقارير
  

  :مراجع المساق: سادساً 

  :    المرجع الرئيس  .أ 

  )/ بعـض المعـامالت الـشرعية     الطهـارة والـصالة و    (الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الـشافعي        

  .للدكتور مصطفى الخن وآخرون
  

   : )الخ...  مواقع على االنترنت - دراسات – دوريات -كتب(المراجع اإلضافية     .ب 

 .للشيرازي/ المهذب

  .للنووي/ المجموع

  .الشربيني/ مغني المحتاج

  

  :الساعات المكتبية :   سابعاً 

 B 153، 10:00– 9:00السبت، االثنين 

 B153، 2:00 ـ 1:00: األربعاء

  

  :متطلبات دراسة المساق: ثامناً  

  .الحضور والتحضير والمشاركة والنقاش والتقارير

  

  :مالتقيي: تاسعاًً

  : و تشمل %) 40(عليها  ) على األقل ثالثة أنشطة خالل الفصل( أعمال الفصل-أ

  .درجات مشاركة، وحضور) 5( .1

  .درجات تقارير، وواجبات) 5( .2

  .رجة امتحان نصف الفصلد) 30( .3

  %).60( اختبار نهاية الفصل -ب
 


