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 شفاء رشيد حسن  االسم
 Dr.Shifaa Rasheed@gmil.com البريد االلكتروني

 فقو العبادات اسم المادة
  مقرر الفصل

أهداف المادة  
 العامة
 

 واالمر بالمعروف واحكام الجهادواحكامها الخمسة ة الطالب بمفهوم العبادات معرف

التفاصيل 
 األساسية لممادة

 

ة والصالةة والصالوم وال الو  والعمالرة وال  الاة  ومصالار ها مفاهيم تتعلق بالطهار
 والخمس واالمر بالمعروف والنهي عن الن ر وانواع الجهاد 

  الكتب المنهجية

 
 المصادر الخارجية

 
 مذاىب الخمسة ، المكتبة الشاممة ، الفقو غمى المذاىب االربعة الفقو عمى ال

 تقديرات الفصل

الفصل 
الدراسي األول 

 والثاني
 المختبر

االمتحانات 
اليومية لمفصل 
 األول والثاني

االمتحان  المشروع
 النهائي

     
  معمومات إضافية

 
 

 

 

 جميورية العراق
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 
 
 
 
 

 ديالىجامعة  الجامعة :
 لعموم االسالميةاكمية الكمية : 
 عموم القرآن القســم : 

 الثالثة المرحمة : 
 شفاء رشبد حسن : االسم 

 أستاذ مساعدالمقب العممي : 
 دكتوراهالمؤهل العممي : 
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 جدول الدروس ألسبوعي
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ األسبوع

   مفيوم العبادات  11/11/6116 1

   والفقو المقارنالفقو  11/11/2116 6

   الطيارة واحكام المياه 11/11/2116 3

   المطيرات والنجاسات 24-11-2116 4

   مفيوم التيمم واحكامو 26-11-2116 5

   الغسل ومشروعيتو وانواعو 31-11-6116 6

   سنن الغسل ومستحباتو 2-11-2116 7

   الوضوء وفرائضو 7-11-6116 8

   سنن الوضوء ومكروىاتو  68-11-6116 9

   احكام الوضوء عند المذاىب  5-16-6116 11

   الصالة وانواعيا  16-16-6116 11

   مقدمات الصالة اليومية 19-16-6116 16

   مبطالت الصالة والمذاىب 66-16-6116 13

   صالة الجمعة وشرائطيا  6-1-6117 14

   صالة العيدين وصالة الخوف 9-1-6117 15

   صالة المسافر والجماعة  16-1-6117 16

   الصيام واثره في المجتمع  63-1-6117 17

   احكام واقسام الصيام  31-1-6117 18

 عطمة نصف السنة
   المفطرات وتبعاتيا 61-6-6117 19

   زكاة الفطرة واحكاميا 67-6-6117 61

   الزكاة واحكميا 6-3-6117 61

   اصناف مستحقي الزكاة 13-3-6117 66

   حكاموالخمس وا 21-3-2111 63

   الحج والعمرة  67-3-6117 64

   الحج وانواعو واالحرام  3-4-2111 65

   الطواف والسعي  11-4-6117 66

   الوقوف بعرفة  11-4-2111 67
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   اليدي وايام التشريق  64-4-6117 68

   المعروف والنيي عن المنكر 2111- 1-5 69

   الجياد واحكامو 6117- 8-5 31

31     

36     

33     

34     

35     

36     

 

        

 (CDمة ظة / يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص )     

 
 شا رين  سن تعاون م معنا خدمة للعلم

 
 

                       
 االسم و المقب العممي                      
                      

             
 


