جامعة األندلس
للعوم والتقنية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

مواصفات مقرر :فقه العبادات

مواصفات مقرر :فقه العبادات
 .Iالمعلومات العامة عن

المقرر:

.1

اسم المقرر:
رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة:

.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

ال يوجد

.6

المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):

ال يوجد
برنامج البكالوريوس
اللغة العربية

.2

فقه العبادات
3202161
محاضرة

.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:
لغة تدريس المقرر:
نظام الدراسة:
أسلوب الدراسة في البرنامج:
مكان تدريس المقرر:
اسم معد مواصفات المقرر:
تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

سمنار

عملي

تدريب

اإلجمالي

3

3

المستوى األول /الفصل األول

فصلي
انتظام
حرم الجامعة
د /عبدا لله عيدروس

 .IIوصف المقرر:
يتناول هذا المقرر التعرف على أحكام الطهارة و أحكام الصالة و الصيام و الحج و كل ما يتعلق بهذه األحكام من مسائل فقهية
ويسهم المقرر في إكساب الطالب معلومات أساسية في فقه العبادات  ،وكل ما يحتاجه الطالب الجامعي من أحكام العبادات ،
التي تمكنه من عبادة الله العبادة الصحيحة .

 .IIIمخرجات التعلم:
 -a1يوضح كل ما يتعلق بمصطلحات في هذا المقرر كالطهارة والصالة والصيام والزكاة والحج ة من تعريف و مشروعية  ،و
شروط  ،وأركان  ،مبطالت .....
 –a2يحدد أبرز األخطاء التي ترتكب أثناء تأدية هذه العبادات .

–b1يربط ما تم أخذه في الدراسة النظرية من أحكام الطهارة والصالة والصيام والحج على الواقع العملي أثناء تأديته لهذه
العبادات.
 –b2يقوم بعدة مقارن ات  ،بين أقوال الفقهاء في مسائل نواقض الوضوء و مبطالت الصالة و أفضل الحج .
 - c1يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في كتابة ملخص في كيفية تأدية الحج.
 –c2يقدم الفتاوى الصحيحة ؛ مستنبطة من الكتاب و السنة و أقوال الفقهاء .

 -d1يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه ،وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية.
–d2يطور قدارته اإللقائية والخطابية واإلقناعية ،وكذا األحكام الشرعية المتعلقة بفقه العبادات ويستخدم في هذا كله مصادر
متنوعه في تطوير نفسه.
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 .IVمواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر(المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

 -a1يوضح كل ما يتعلق بمصطلحات

المحاضرة.

االختبارات التحريرية

في هذا المقرر كالطهارة والوضوء و

الحوار والمناقشة ،التكليفات

األسئلة القصيرة ،تلخيص المادة العلمية

الصالة والزكاة والصيام و الحج من

الجماعية والفردية ،التعلم والتعليم

أركانها ......... ،

.

تعريف ومشروعيتها  ،وشروطها و

الذاتي والتعاوني ،القراءة الخارجية

تقييم التقارير والواجبات والتكليفات الجماعية

والفردية التكليفات  .إعداد المادة العلمية .

 –a2يحدد أبرز األحكام الشرعية
المتعلقة بالطهارة و الصالة والزكاة
والصيام و الحج

ثانيا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر(المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

 –b1يربط ما تم أخذه في الدراسة

التكليفات الجماعية والفردية،

اختبارات تحريرية.

النظرية من أحكام الطهارة والصالة و

والحوار والمناقشة..

تقيم التقارير والقراءة التحليلية والتكاليف

الصيام و الزكاة والحج على واقعه العملي العصف الذهني.

الجماعية والفردية.

أثناء تأديته لهذه العبادات .

االختبارات الشفهية.

 –b2يقوم بعمل مقارنات ألقوال الفقهاء

مالحظة األداء.

 ،بين المسائل الفقهية المتعلقة بالطهارة و
الصيام والحج .

ثالثا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر(المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر/

المهارات المهنية والعملية

- c1يجتهدددد أدددددلأرائضأئالدددد ئا

استراتيجية التدريس

أ ئا دددد ائ أ التكليفات الجماعية والفردية،

ئاشدددا علأ ادددهأئاكمدددبأئءً ددد أ ددد ضأ ادددهأ مجموعات النقاش.

م ادتبأءحك مه  .أ

التعلم الذاتي.

–c2ي صحأ ي امأ ِّ
يكمبأإخكئندبأئا لدا ع أ التعلم التعاوني.
َّ
مأئاشا َّعلأاا ائ .
م ِّع أاهمأئءحك

استراتيجية التقويم
اختبارات تحريرية وشفهية.
األسئلة القصيرة.
تقيم التكليفات.
مالحظة األداء.
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رابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر(المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر
 -d1يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة
ضمن زمالئه ،وخاصة عند التكليفات
البحثية الجماعية.
 –d2يطور قدارته اإللقائية واإلقناعية،
وكذلك معلوماته الفقهية ويستخدم في هذا
كله مصادر متنوعه في تفقيه نفسه.

استراتيجية التقويم

استراتيجية التدريس
التعليم الذاتي ،التعلم التعاوني

اختبارات شفهية وتحريرية.

عمل حوارات .

المالحظة.

والمشاريع والتكليفات.

والمناقشة

تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
واألسئلة القصيرة.

 .Vتحديد وكتابة مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم المقصودة
للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.

كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال :الجانب النظري
الر
قم

وحدات /موضوعات
المقرر

المواضيع التفصيلية

2

 رقل مأئا ع هأأ .أالباب األول:
أأأأأئاطه رة

الساعات
عدد
األسابيع الفعلية

6

مخرجات تعلم المقرر
a1 a2,b1,b2,,c1,c2

 -ئا ج س .

 آائبأقض ضأئاح ملأ أس أئالطاة. أئاكضكض. -أئاغل .

1

 -ئاتع مأ.

-

أ أئا ل سأ أ

رحك مأئاحع

ئالستح ضل .أ

 -مكئقعتأئاصالة.

2

 -ئءذئن.

أأ أ

 -شا طأئاصالة.

أأأئا بأأئاث نل :أ

 -س أئاصالةأ.

أ

أأأأأئاصالة

3

9

a1 a2,b1,b2,,c1,c2

 -د ئا

أئاصالةأ.

 -م ح أئاصالةأ.

 مكا ه أئاصالة. م طال أئاصالةأ. -صالةأئاتطكعأ.

 -قض ضأئاصالةأ.

 صالةأئاخكفأ أئا ل دا.

4
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 صالةأئاج لأ ئا ع ي أ .أأأأأأئا بأئاث اث:أ أ
أأأأأأأأئازك ةأ أ

3

 -ملهكمأئازك ةأ شا طه .

3

9

a1 a2,b1,b2,,c1,c2

 ئءمكئلأئازككيل. -أزك ةأئااك ز.

 -مص رفأئازك ةأ.

 زك ةأئالطاأ أئاتطكع أ -تعريفه – أركانه .

أ

-

أ

 -األيام المنهي عن

أ

صيامها.

أ
4

على من يجب .

3

9

a1 a2,b1,b2,,c1,c2

أأأأئا بأئاائبع:أ أ
أأأأأئاصع م

 األيام التي يستحبصيامها.

 مباحات الصيام . مبطالت الصيام. -قضاء رمضان .

 -ئال تك ف أ

 -تعريف الحج.

أ

 -شروط وجوب الحج.

أ

 -مواقيت الحج.

أ

 -اإلحرام .

أ

 -م طال أئاحجأ.

أ
أ

 -ئاطكئفأ.

أئاصل أ
 ئال لأ عأأأأأأأأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
ئالص أئاخ مس:أأأأأأأأأأأأأأأ
ئاحجأ .أ

5

4

22

a1 a2,b1,b2,,c1,c2

ئا ا ةأ.

 -ر

لأيكمأئاتا يلأ.

 -ئاكقكفأب ادلأ.

 ئا عتأب زااللأ. -ر

لأيكمأئا حاأ

 رملأئاج ئا أ. -ئا عتأب هأ.

 -رحك مأئاه يأ.

 ئاحاقأ أئاتقصعاأ. طكئفأئإلد ضلأ. -طكئفأئاكائعأ.

5

مواصفات مقرر :فقه العبادات
 ًعلعلأرائضأئاحجأ .أ15

إجمالي األسابيع والساعات

45

 .VIاستراتيجية التدريس:
 -1المحاضرة
 -2ئاحكئرأ ئا قشل.
 -3مج ك

أئا ق ش.

 -4ئاتكاعل أئالاايلأ ئاج

عل.

 -5ح أئا شكال أئا صفأئاذه ل أ ئات امأئاذئتل أا بأئءا ئر أارئسلأئاح ال.

 .VIIالتعيينات والتكليفات:
الرقم
1

التكليف/النشاط
عمل مسائل في فقه النوازل التي
لها عالقة بالعبادات مثل غسل

مخرجات التعلم
a1,b2,c1,d1,d2

الكلى واثره بالعبادة ،أثر

األسبوع
ئاث اث أ أ

ئاح ايأ شا أ

الدرجة
4أ

المساحيق واالسباغ الحديثة في

الطهارة ،حكم التداوي بالنجاسات.

2

عمل ملخص لكيفة أداء الصالة
صحيحة كما كان يؤديها النبي

a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2

ئاث اثأ شا أ

3أ

صلى الله و عليه و سلم.

3

اقتراح دورة تدريبية تطبيقية

للحجاج و تكون مفتوحة في

a1,b1,c2,d1,d2

ئاخ مسأ شا أ

مسجد الجامعة .

أ

6

3أ
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 .VIIIتقويم التعلم:
أنشطة التقويم

الرقم

1
2
3
4

الواجبات
تكليف بالبحث
اختبار منتصف الفصل
االختبار النهائي

األسبوع

الدرجة

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

المخرجات التي يحققها

طوال الترم
8
7

10
10
20
60

10%
10%
20%
60%

a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2
a1,a2,b1.b2.c1.c2
a1,a2,b1.b2.c1.c2
a1,a2,b1.b2.c1.c2
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 .IXمصادر التعلم:
(اسم المؤلف ،سنة النشر ،اسم الكتاب ،دار النشر ،بلد النشر).

المراجع الرئيسة ( :ال تزيد عن مرجعين)
 -1تهذيبأدقبأئال لأأأدؤئاأاح بلأأ.أائرأئا شاأااج م

أص ض أط 1أ 22أ

 -2دقبأئال لأ أسع أس قأ أط 2أائرأئالكاأ أا ن أ1411هدأددأ1111م ..أ

المراجع المساعدة
 .1الدراري المضية شرح الدرر البهية محمد علي الشوكاني مكتبة اإلرشاد  ،ط 1414 ، 1ه .1113
 .2منار السبيل في شرح الدليل ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان  ،ط2222 -1421 ، 1م .

مواد إلكترونية وإنترنت:

(إن وجدت)

 -1ئا كسك لأئاش مالأ–أئإلص ئرأئاائبعأ.
ئاج معأئاك عاأاكتبأئاتائثأئا ابلأ ئإلسالمل–أئإلص ئرأئاث نل1444هدأد4002م.

.X

الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.

ب أئاامكعأااكئ حأئاج م لأيتمأكت بلأئالع سلأئا ملأاا قارأدع أيت اقأب آلتل :أ

.1

سع سلأحضكرأئال اع

أئات اع عل :تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته و نسبته ،و متى يعتبر

الطالب محروما من المقرر

 .4ئاحضكر:المتأخريتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبر ار ومقبوال لدى مدرس
المادة ،وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب بحضور المحاضرة.

 .3ضكئبطأئالمتح ن :تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيفا لسياسة المتبعة في حاالت
تأخر الطالب عن االمتحان .بحسب الدليل

.4

ئات عع

أ ئا ش ريع :يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة ،وعرضها

بالقاعة ،ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.

 .2ئاغش:أتحدد هنا السياسات المتبعة في حال الغش إما في االمتحانات أوفي التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.

7
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ئالنتح ل :يحدد تعريف االنتحال وحاالت هوا إلجراءات المتبعة فيحال حدوثه.
أ
.6
.7

سعأ س

أرخاى :أي سياسات أخر يمثل استخدام الموبايالت ومواعيد تسليم التكليفات  .....الخ

8
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جامعة األندلس
للعوم والتقنية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

خطة مقرر :فقه العبادات

9

مواصفات مقرر :فقه العبادات
 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
ئالسم

عبدالله ابراهيم عيدروس

المكان ورقم الهاتف

صنعاء 713127743 -

ئا اي أئإلاكتا نل

Aidaros72@yahoo.com

ئال
السبت

أئا كت عل (  /3أسبوعيا)

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

 .IIمعلومات عامة عن المقرر:
.1

اسم المقرر:

فقه العبادات

.2

رمز المقرر ورقمه:

3202161

.3

الساعات المعتمدة للمقرر:

.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

.6

المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):

ال توجد

.7
.8
.9

البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:

بكالوريوس
اللغة العربية
حرم الجامعة

الساعات
نظري

سمنار

عملي

تدريب

3

لغة تدريس المقرر:

مكان تدريس المقرر:

المجموع

3
األول
ال توجد

 .IIIوصف المقرر الدراسي:
يتناول هذا المقرر التعرف على أحكام الطهارة و أحكام الصالة و الصيام و الحج و كل ما يتعلق بهذه األحكام من مسائل فقهية
ويسهم المقرر في إكساب الطالب معلومات أساسية في فقه العبادات  ،وكل ما يحتاجه الطالب الجامعي من أحكام العبادات ،
التي تمكنه من عبادة الله العبادة الصحيحة .

 .IVمخرجات التعلم المقصودة للمقرر:
 --a1يوضح كل ما يتعلق بمصطلحات في هذا المقرر كالطهارة والصالة والصيام والزكاة والحج ة من تعريف و مشروعية  ،و
شروط  ،وأركان  ،مبطالت .....

 –a2يحدد أبرز األخطاء التي ترتكب أثناء تأدية هذه العبادات .
–b1يربط ما تم أخذه في الدراسة النظرية من أحكام الطهارة والصالة والصيام والحج على الواقع العملي أثناء تأديته لهذه
العبادات.
 –b2يقوم بعدة مقارنات  ،بين أقوال الفقهاء في مسائل نواقض الوضوء و مبطالت الصالة و أفضل الحج .
 - c1يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في كتابة ملخص في كيفية تأدية الحج.
 –c2يقدم الفتاوى الصحيحة ؛ مستنبطة من الكتاب و السنة و أقوال الفقهاء .

 -d1يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه ،وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية.
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–d2يطور قدارته اإللقائية والخطابية واإلقناعية ،وكذا األحكام الشرعية المتعلقة بفقه العبادات ويستخدم في هذا كله مصادر

متنوعه في تطوير نفسه.
.

 .Vمحتوى المقرر:
الجانب النظري:
الرقم

وحدات المقرر
أأ أ

 -رقل مأئا ع هأأ.

أ

 -ئا ج س .

أأأأأأأأئا بأئء ل :أ
ئاطه رة أ

1

المواضيع التفصيلية

 أئاكضكض. أئاغل .-

أأأ أ
أ

 -شا طأئاصالة.

أأأأأأأئا بأئاث نل :أ
2

رحك مأئاحع

أ أئا ل سأ أئالستح ضل .أ

 -مكئقعتأئاصالة.

أ

أأأأأأأأئاصالة

2

6

 -آائبأقض ضأئاح ملأ أس أئالطاة.

 -ئاتع مأ.

أ

األسبوع

الساعات
الفعلية

2

6

 ئءذئن. -د ئا

أئاصالةأ.

 -س أئاصالةأ.

 -م ح أئاصالةأ.

 مكا ه أئاصالة. م طال أئاصالةأ. -صالةأئاتطكعأ.

 -قض ضأئاصالةأ.

 صالةأئاخكفأ أئا ل دا. -صالةأئاج لأ ئا ع ي أ .أ

3

أ

 -ملهكمأئازك ةأ شا طه .

أ

 -ئءمكئلأئازككيل.

أأأئالص أئاث اث:أئازك ةأ أ

2

6

 -أزك ةأئااك ز.

 -مص رفأئازك ةأ.

 زك ةأئالطاأ أئاتطكع أ تعريفه – أركانه .4

-

2

على من يجب .

 -األيام المنهي عن صيامها.

00

6

مواصفات مقرر :فقه العبادات
أئا بأئاائبع:أئاصع مأ .أ

 األيام التي يستحب صيامها. مباحات الصيام . مبطالت الصيام. قضاء رمضان . -االعتكاف

الباب الخامس.:أئاحج أ

 -تعريف الحج.

4

22

 شروط وجوب الحج. مواقيت الحج. اإلحرام . م طال أئاحجأ. -ئاطكئفأ.

 ئال لأ ع أئاصل أ ئا ا ةأ. -ر

لأيكمأئاتا يلأ.

 -ئاكقكفأب ادلأ.

5

 ئا عتأب زااللأ. -ر

لأيكمأئا حاأ

 رملأئاج ئا أ. -ئا عتأب هأ.

 رحك مأئاه يأ. ئاحاقأ أئاتقصعاأ. طكئفأئإلد ضلأ. -طكئفأئاكائعأ.

 ًعلعلأرائضأئاحجأ .أعدد األسابيع والساعات

12

 .VIاستراتيجية التدريس
.1
.2
.3
.4
.5

المحاضرة
الحوار والمناقشة.
مجموعات النقاش.
التكليفات الفردية والجماعية.
حل المشكالت ،العصف الذهني ،والتعلم الذاتي ،لعب األدوار ،دراسة الحالة..

 .VIIالتكليفات  /المهام:

02

36

مواصفات مقرر :فقه العبادات
الرقم
1

2
3

التكليف/النشاط
عمل أبحاث في مسائل فقهية
معاصرة متعلقة في الطهارة
والصالة والصيام والزكاة والحج و
مناقشتها وعرضها أمام الطالب و
الطالبات .
عمل ملخص لكيفية أداء الصالة
صحيحة كما كان يؤديها النبي صلى
الله و عليه و سلم.
اقتراح دورة تدريبية تطبيقية
للحجاج و تكون مفتوحة في مسجد
الجامعة .

الدرجة

األسبوع
الثالث ،والخامس ،الحادي
عشر

4

الثالث عشر

3

الخامس عشر

3

(إن وجدت)

 .VIIIتقويم التعلم:
الوزن النسبي

موعد التقويم/
اليوم والتاريخ

الدرجة

1

الواجبات

طوال الترم

10

(نسبة الدرجة إلى درجة
التقويم النهائي)
%10

2

تكليف و حضور

طوال الترم

10

%10

3

اختبار منتصف الفصل

7

20

20%

4

االختبار النهائي

16

60

60%

111

%111

موضوعات التقويم

الرقم

المجموع

 .IXمصادر التعلم:
 -1تهذيبأدقبأئال لأأأدؤئاأاح بلأأ.أائرأئا شاأااج م

أص ض أط 1أ2221م.

-2دقبأئال لأ أسع أس قأ أط 2أائرأئالكاأ أا ن أ1419هدأددأ1998م .أ
المراجع المساعدة
أأأأأ-3ئا رئريأأئا ضعلأشاحأئا ررأئا هعلأأمح أ الأئاشكك نلأأأأمكت لأئإلرش اأ أطأ1أ أ1414هأ1993أمأأ.
-4أم رأئال ع أدلأشاحأئا اع أأئ ائهعمأ أمح أ أس امأ أضكي نأ أط1أ أ-1421أ2111مأ.

03

مواصفات مقرر :فقه العبادات
 -2الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:
.1

سع سلأحضكرأئال اع

أئات اع عل :تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته ،ومتى يعد الطالب

محروما من المقرر .
.2

ئاحضكر :المتأخر يتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبر ار ومقبوال لدى

.3

ضكئبطأئالمتح ن:أتحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيفا لسياسة المتبعة في حاالت

مدرس المادة ،وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب بحضور المحاضرة.

تأخر الطالب عن االمتحان.بحسب الدليل
.4

ئات عع

أ ئا ش ريع :يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة ،وعرضها

بالقاعة ،ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.
.5

ئاغش:أتحدد هنا السياسات المتبعة فيحال الذي غش إما في االمتحانات أوفي التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.

.6

ئالنتح ل:أيحدد تعريفا النتحال وحاالت هو اإلجراءات المتبعة في حالة حدوثه.

.7

سع س

أرخاى:أي سياسات أخرى مثال ستخد ام التيلفون ومواعيد تسليم التكليفات  .....الخ
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