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 عدوان أ .د عبد العظيم احمد  االسم

   البريد االلكتروني

 فقو العبادات  اسم المادة
 %05  مقرر الفصل

أىداف المادة  
 العامة
 

 تعميم االحكام الشرعية وادلتيا من الكتاب والسنة واقوال الفقياء 

التفاصيل 
 األساسية لممادة

 
  

  االختيار في الفقو الحنفي الكتب المنيجية

 
 المصادر الخارجية

 
 سبل السالم / الفقو االسالمي وادلتو /فقو السنة 

 تقديرات الفصل

الفصل 
الدراسي األول 

 والثاني
 المختبر

االمتحانات 
اليومية لمفصل 
 األول والثاني

 المشروع
االمتحان 
 النيائي

     
  معمومات إضافية

 
 
 

 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 ديالىجامعة  الجامعة :
 لعموم االسالميةاكمية الكمية : 
  العقيدة والفكر االسالمي القســم :
  الثانية المرحمة :

 أ .د عبد العظيم احمد:  التدريسي االسم
 استاذالمقب العممي : 

 دكتوراهالمؤىل العممي : 
 



 2 

 جدول الدروس ألسبوعي
 

 المالحظات المادة العلمية النظريةالمادة  التاريخ األسبوع

    النيات 1/11/7112 1

   النجاسات   2/11/7112 7

   الوضوء   8/11/7112 3

   ادلة الوضوء   9/11/7112 4

   نواقض الوضوء   15/11/7112 5

   سنن الوضوء   16/11/7112 6

   التيمم  22/11/7112 2

   اركان التيمم ومبطالتو  73/11/7112 8

   المسح عمى الخفين  11/7112/ 79 9

   االذان 11/7112/ 31 11

   الصالة            11/7112/ 6 11

   اركان الصالة وسننيا   2/11/7112 17

   واجبات الصالة   13/11/7112 13

   مبطالت الصالة   14/11/7112 14

   سجود السيو  71/11/7112 15

   انواعو  71/11/7112 16

   صالة الجنازة  72/11/7112 12

   صالة الخوف  78/11/7112 18

 الصيام   
   الزكاة  2118/ 2/ 11 19

   اركان الزكاة وشروطيا   2118/ 18/2 71

   اقساميا   2118/ 24/2 71

   انصبتيا   2118/ 2/ 75 77

   زكاة الفطر  2118/ 31/2 73

   مقدارىا وقيمتيا  2118/ 2/3 74

   شروط الصيام واركانو   2118/ 14/3 75

   صيام النوافل  2118/ 3/ 15 76

   مفسدات الصيام  16/3/7118 72
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   الحج  2118/ 22/3 78

   اركانو وشروطو   2118/ 3/ 78 79

   انواع الحج   2118/ 4/ 2 31

   محضورات  االحرام    2118/ 4/ 8 31

   حج النيابة  2118/ 4/ 14 37

   العمرة 2118/ 11/4 33

   اداب زيارة المسجد النبوي 2118/ 4/ 18 34

   االضحية 2118/ 24/4 35

   شروطيا  2118/ 75/4 36

   فضل المدينة 7/5/7118 

   مراجعة  3/5/7118 

   مراجعة  4/5/7118 

 
        

 (CDمالحظة / يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص )     

 
 تعاونكم معنا خدمة للعلم شاكرين حسن

 
 

                       
 عدوان  أ .د عبد العظيم احمد /االسم و المقب العممي                      


