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 بالمقرر الدراسي التعريفأ. 
 ساعات 3. الساعات المعتمدة:       5

 . نوع المقرر:0
 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرىأ. 

 ب. إجباري               اختياري
                   خامس/ المستوى ال الثالثةالسنة . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:    3

 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر:    4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6
 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %522 41 المحاضرات التقليدية 1
 -------- -------- التعليم المدمج  2
 -------- -------- التعليم اإللكتروني 3
 -------- -------- التعليم عن بعد 4
 -------- -------- أخرى 5
 
 مستوى الفصل الدراسي( )علىالتعلم الفعلية للمقرر . ساعات7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 41 محاضرات 5
 -------- ستوديوامعمل أو  0
 -------- دروس إضافية 3
 -------- تذكر(ى )أخر  4
 41 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 52 ساعات االستذكار 5
 1 الواجبات 0
 1 المكتبة 3
 1 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ------- أخرى )تذكر( 1
 01 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
انة، ، والطالق، والخلع، والنفقة والحضالعام للمقرر: يشتمل المقرر على مايتعلق بأحكام تكوين األسرة من النكاحالوصف 

 والنسب باإلضافة إلى المستجدات المتعلقة بذلك.
 
 الهدف الرئيس للمقرر. 0
اإلضافة  ،وتكوينها أو انتهاؤها وحقوق وواجبات كل طرف  ألسرة بااألحكام المتعلقة  يتمكن الطالب من فهم وتطبيقأن 
 .حكام  المعاصرة المستجدةة على المجتمع اإلسالمي وللك فيما يخ  الباب لأل
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

مخرج التعلم 
 المرتبط للبرنامج

  : سيكون الطالب قادراً على أن :  المعارف 1
 5ع اهتمام  اإلسالم باألسرة وصيانتها وحفظها . يبين - 1.1
 4ع يوضح المصطلحات لات العالقة بالدراسة كالزواج والطالق واإليالء والظهار - 1.2
 4ع رح األحكام الشرعية المتعلقة باألسرة.يش - 1.3
  : سيكون الطالب قادراً على أن : المهارات - 2

 3م أدلتها الشرعية .يستنبط األحكام الفقهية لألسرة من  - 2.1
 3م األنكحة المختلف فيها .أحكام  يميز بين  - 2.2
 3م ي الشريعة اإلسالمية .ف  يقارن بين الطالق و الفسخ - 2.3
  : سيكون الطالب قادراً على أن :  الكفاءات 3

 0ك يتحمل المسؤولية المسندة له في متطلبات المقرر - 3.1
 5ك           ملتزما يعمل بفاعلية ضمن فريق المقرر كعضو أو قائد  - 3.2

 4ك .يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول المناسبة فيما يتعلق بالمشكالت والقضايا المتعلقة بهذا المقرر - 
 
 المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 
 االتصال

5 
 التعريف بالمقرر ، ومفرداته ، ومخرجاته 

 ، والخطبة وأحكامها في اإلسالم التعريف بالزواج وحكمته
3 

ْطبة -مقد ِّمات الن ِّكاح 0  3 فسخ الخطبة والرُّجوع عنها. - الخِّ

 3 أثرُه. -أركانه   -عقد النكاح  حكمه   3
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 3 تأبيداُ وتوقيتا   المحرمات من النساء -شروط صحة عقد النكاح وآثاره المختلفة 4

 3 عيوب النكاح  –األنكحة المختلف فيها والزواج العرفي والمسيار   -الشروط في النكاح  1
 3 .ى، َوحقوق الزوجين اأُلْخر  الصداق وأحكامه 6
 3 الطالق: معناه، أحكامه، أنواعه، والفرق بينُه وبيَن الَفسخ. 7
 6 فيهِّ.أركان الطالق وشروطه وصيغه، الرُّجوُع  8
 3 الخلع: معناه، أحكامه، العدة: أنواعها وأحكامها. 9
 3 أحكام الظهار واإليالء. 52
 3 أحكام اللعان، ومعناه، وتحقيق القول في نوع الُفرقة فيهِّ. 55
 3 وأثرها في النسب إثباتاً ونفيًا. ، البصمة الوراثية ، أحكامه النسب: معناه 50
 3 والرةضاعة، وتربية األوالد.النفقة والحضانة،  53
 3 مستجدةات ونوازل. –مسائل معاصرة في الباب  54

 41 المجموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 5
 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 : سيكون الطالب قادراً على أن :  المعارف 1.0
يبين اهتمام  اإلســــــــــالم باألســــــــــرة وصــــــــــيانتها  - 1.1

 .ةالمحاضر  - وحفظها .
 المناقشة والحوار -
 الخرائط المعرفية -

ـــريــــــة  ـــتـــحـــري ـــبــــــارات ال االخـــت
 والشفوية.

يوضــــح المصــــطلحات لات العالقة بالدراســــة   - 1.2
 كالزواج والطالق واإليالء والظهار

 الشرعية المتعلقة باألسرة.يشرح األحكام  - 1.3
 سيكون الطالب قادراً على أن ::  المهارات 2.0

2.1 
يســــــــتنبط األحكام الفقهية لألســــــــرة من أدلتها  -

 المحاضرة   - الشرعية .
 .التعلم النشط  -
 العروض التقديمية . -

االختبــــارات التحريريـــــة  -
 والشفوية.

 أوراق العمل -
 

 فيها .األنكحة المختلف أحكام  يميز بين  - 2.2

في الشـــــــــــريعــة يقــارن بين الطالق و الفســـــــــــخ  - 2.3
 اإلسالمية .

 سيكون الطالب قادراً على أن ::  الكفاءات 3.0
يتحمل المســــــؤولية المســــــندة له في متطلبات  - 3.1

 المقرر
 .التعلم التعاوني  -
 أنشطة بحثية . -

 .تقييم األنشطة  -
 بطاقة المالحظة . -
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
يعمل بفاعلية ضــــــــمن فريق المقرر كعضــــــــو أو  - 3.2

 قائد 
 حل المشكالت -

يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول المناســــــــبة فيما  - 
 .يتعلق بالمشكالت والقضايا المتعلقة بهذا المقرر

 الطلبة تقييم أنشطة. 0

 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 الرابع  تتعلق بالمادة ) تقارير، واجبات، عروض(.التكليف بأعمال 
 والثاني عشر

01 % 

 % 01 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية
 % 01 الثامن. اختبار فصلي تحريري
 % 01 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري.

 الخ( ،مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -
 .مقررطالب اللتحديد عدد الساعات المكتبيةة  -

 إشراك الطالب في مختلف األنشطة بالكلية 
 
 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 5

 -أحكام األسرة: د. رمضان الشرنباصي-الزةواج والُفرقة أد/ أحمد يوسف سليمان أحكام  المرجع الرئيس للمقرر
 أحكام الزواج. د. األشقر.

 المراجع المساندة

 الشرح الممتع شرح زاد المستقنع لمحمد بن صالح العثيمين  ،دار ابن الجوزي

ابن  دار الملخ  الفقهي لصالح بن فوزان الفوزان ، ،  -المغني البن قدامة المقدسي 
ؤتمرات والمجامع الفقهية وما ينشر في المحالت بحوث وقرارات الم -هـ( 5408وزي )الج

 المحكمة المتخصصة من بحوث  فقهية لات صلة بفقه األسرة.

 الروض المريع شرح زاد المستنقع، منصور البهوتي.  -
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 كترونية ومواقع اإلنترنت ...إللالمواد ا المصادر اإللكترونية

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير  أخرى
 المهنية أو األنظمة:

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 0

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)
 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 . ( طالب/ة12)قاعة دراسية سعة  -
 

 التقنية التجهيزات
السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 الذكية،البرمجيات(
 شاشة عرض بروجكتر. -

  تبعاً لطبيعة التخص (أخرى) تجهيزات
 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس

 مدى تحصيل مخرجات التعلم
 مصادر التعلم

 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس
 زيارة األقران عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج

 تقرير المقرر

 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) ،أخرىيرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم
 يم )مباشر وغير مباشر(قيطرق الت
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 مجلس القسم. جهة االعتماد
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