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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   متطلب كلية  متطلب جامعة  أ.

    اختياري  √  إجباري ب.

  : الخامسيقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 1فقه العبادات  BIS  115 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 28 المحاضرات التقليدية 1

  ال يوجد التعليم المدمج  2

 %100 28  اإللكترونيالتعليم  3

  ال يوجد  عن بعدالتعليم  4

  ال يوجد  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

  محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 ساعتان واجبات  تذكر()ى أخر 4
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

 النكاح ركانأ .النساء من المحرمات, ( الزوجين اختيار معايير, الخطبة) مقدماتهو يشتمل هذا المقرر على مفهوم النكاح

 (.العشرة حسن, النسب, كالنفقة العقد على المترتبة الحقوق)النكاح آثار .النكاح في والعيوب الوليمة, الصداق. وشروطه

 المسيار, طالقال بنية النكاح, كالشغار األنكحة بعض دراسة مع, الباطل, الفاسد, الصحيح) النكاح انواعويتناول كذلك 

لمتعلقة باللباس اويتناول أيضا أحاكم الطالق والرضاع والحضانة والنفقات والعدد , وتأصيل األحكام الفقهية  (.المتعة,

 الزينة .و
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 :الهدف الرئيس للمقرر

 :ك من خالل, وذلتمكين الطالب من التعرف على مزايا الشريعة اإلسالمية ووفائها بمتطلبات الحياة وتحقيق مصالح العباد 

ي حل المشاكل لإلسهام فأن يفرق الطالب بين أنواع األنكحة الصحيحة والباطلة مع إمكان أهمية تكوين األسرة ب معرفته

يدرك أنواع  , وأن الحقوق المترتبة على النكاحعلى  يقفأن ويعرف المحرمات من النساء, و, المرتبطة بهذا الباب والقضايا

 يتبين أحكام النفقات والعدد واالحداد .و ,عليه الطالق وأحكامه واآلثار المترتبة

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 للمقررمخرجات التعلم 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

مفهوم النكاح و والمفاهيم و المصطلحات األساسية في أن يعرف و يفهم  النظريات و  المبادئ   1.1

 والنفقات والعدة   الوليمة والطالق والرضاع والحضانة الخطبة, والصداق, 

K1 

بالنكاح التطورات الحديثة واآلراء الفقهية المتعلقة المبني  على أن  يعرف و يفهم التخصصصصصصص   1.2

 والعدة ,   والطالق والرضاع والحضانة والنفقات والخطبة, و الصداق, الوليمة 

K2 

1.3  K3 

1...   

  المهارات 2

 ي  كيفية ف  المشكالت القضايا و لمعالجة   والنظريات والمبادئ أن يطبق المفاهيم 2.1

المحرمات من ور الزوجين (, النكاح ومقدماته )الخطبة, معايير اختياعقد 

  الوليمة والعيوب في النكاح.  والصداق, أركان النكاح وشروطهو ,النساء

 رضاع والحضانة والنفقات والعدد أحاكم الطالق وال و 

S1 

  والمشصصصصكالت القضصصصصايا في والبحث والتحقّق لالسصصصصتقصصصصصاء, أسصصصصاليب أن يمارس  2.2

ليمة النكاح و الخطبة, و الصصصداق, الوفي البحوث الخاصصصة بالمعاصصصرة  أو المعقّدة

    لرضاع والحضانة والنفقات والعدة والطالق وا

S2 

2.3   S3 

2...   

  القيم 3

النكاح   واألكاديمية في كيفية إجراء  عقدأن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية  3.1

 و 

V1 

 V2 والرضاع والحضانة والنفقات والعدة ,   الطالق أن يتقي هللا في  3.2

 V3 الخطبة, و الصداق, الوليمةان يلتزم باآلداب اإلسالمية في  3.3

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2 والكفاءة  ( زوجين ال اختيار معايير, الخطبة) مقدماته و النكاح تعريف 1

 2 .النساء من المحرمات 2

 2 .النكاح في والعيوب الوليمة , و الصداق. وشروطه النكاح أركان 3

 2 (.العشرة حسن, النسب, كالنفقة العقد على المترتبة الحقوق)النكاح آثار 4

5 
 لنكاحا, كالشغار األنكحة بعض دراسة مع, الباطل, الفاسد, الصحيح) النكاح انواع

 (.المتعة, المسيار, الطالق بنية
4 

 2 .(بدعي, سني, بائن, رجعي)ه نواع, و أحكمته, حكمه ,الطالق تعريف 6

 2 (.عليه االشهاد, الطالق صيغة, المطلقة و, المطلق)شروطه ,ركانهأ 7

 2 .تشريعه حكمة ,أحكامه, تعريفة: الخلع: الزوجين بين الفرقة نواعأ 8

9 
 وتفريق, دةوالر والمغيبة واللعان, والظهار .تشريعه ,حكمة حكامه,أ تعريفه,: االيالء

 .الحاكم
2 

 2 . والتفريق الطالق آثار 10

 2 . واألحداد العدد أحكام 11

 2 .والنفقات والحضانة الرضاع 12

 2 .حكامهأو تعريفه اللقيط 13

 2 والزينة اللباس أحكام 14

 30 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الفهم و  المعرفة 1.0

1.1 

المبصصادئ   أن يعرف و يفهم  النظريصصات و 

في والمفاهيم و المصصصصصطلحات األسصصصصاسصصصصية 

الصداق, الوليمة والخطبة, و النكاح مفهوم 

الطالق والرضصصصصصصاع والحضصصصصصصانة والنفقات و

    ةوالعد

 التعليم المباشر

 العصف الذهني

 المناقشات الصفية

 

1.2 

 المبني  على أن  يعرف و يفهم التخصصصصصصص 

واآلراء الفقهية المتعلقة  الحديثة التطورات

الخطبصصة, و الصصصصصصصصصداق, الوليمصصة النكصصاح وبصص

والطالق والرضصصصصصصاع والحضصصصصصصانة والنفقات 

 والعدة ,   

 التعليم المباشر

 العصف الذهني

طرح أسئئئئئئولئئئة تقويميئئئة في 

 نهاية المحاضرة .

 الواجبات

1.3    

 المهارات 2.0

2.1 

   والنظريات والمبادئ أن يطبق المفاهيم

 في  كيفية   المشكالت القضايا و لمعالجة

النكاح ومقدماته )الخطبة, معايير عقد 

 ,المحرمات من النساءور الزوجين (, اختيا

الوليمة  والصداق, أركان النكاح وشروطهو

  والعيوب في النكاح. 

 طرح أسولة منوعة ومحفزة .

لطالب - يم ا قو خت الل من 

   الئئئئواجئئئئبئئئئات واألبئئئئحئئئئا 

 االختبارات التحصيليةو
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

نة أحاكم الطالق وال و  رضصصصصصصصاع والحضصصصصصصصا

 والنفقات والعدد 

2.2 

 والتحقّق لالسصصتقصصصاء, أسصصاليب أن يمارس 

 أو المعقّدة  والمشكالت القضايا في والبحث

النكاح و في البحوث الخاصصصصصة بالمعاصصصصصرة 

الخطبصصصة, و الصصصصصصصصصصداق, الوليمصصصة والطالق 

    لرضاع والحضانة والنفقات والعدة وا

 طرح أسولة منوعة ومحفزة . 

 حل المشكالت
من خالل قويم الطالب ت-  

   الئئئئواجئئئئبئئئئات واألبئئئئحئئئئا 

 االختبارات التحصيليةو

2.3    

2.4    

 التفكير الناقد القيم 3.0

3.1 

 المهنيصصة واألخالقيصصات أن يتمثصصل بصصالنزاهصصة

النكاح و عقد  كيفية إجراء   في واألكاديمية

الخطبصصصة, و الصصصصصصصصصصداق, الوليمصصصة والطالق 

 والرضاع والحضانة والنفقات والعدة ,   

 حل المشكالت

ب عرض مشئئترأ أمام طل - العصف الذهني

 الطلبة .

 المناقشات الصفية

3.2    

3.3 

ل ,ليصصةعاوفصص بمرونصصة العمصصل فرق أن يقود   وتحمصصّ

ألحكصصصام  في فهمصصصه  المهني تطوير مسصصصصصصؤوليصصصة

النكصصاح و الخطبصصة, و الصصصصصصصصصداق, الوليمصصة 

والحضصصصصصصانة والنفقات والطالق والرضصصصصصصاع 

    والعدة 

 العصف الذهني
ب عرض مشئئترأ أمام طل -

 الطلبة .

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تقويم الطالب من خالل الواجبات - 1

 %10 الخامس والعاشر تقويم الطالب من خالل األبحا   - 2

 %20 أسابيع 8كل  التحريرية والشفهية بارات التحصيليةتقويم الطالب من خالل االخت- 3

 %60 نهاية الفصل االختبار الفصلي "النهائي" 4

 الخ( عمل ورقةمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الفهم و  المعرفة 1.0

1.1 

المبصصادئ   أن يعرف و يفهم  النظريصصات و 

في والمفاهيم و المصصصصصطلحات األسصصصصاسصصصصية 

الصداق, الوليمة والخطبة, و النكاح مفهوم 

الطالق والرضصصصصصصاع والحضصصصصصصانة والنفقات و

    ةوالعد

 المباشرالتعليم 

 العصف الذهني

 المناقشات الصفية

 

1.2 

 المبني  على أن  يعرف و يفهم التخصصصصصصص 

واآلراء الفقهية المتعلقة  الحديثة التطورات

الخطبصصة, و الصصصصصصصصصداق, الوليمصصة النكصصاح وبصص

والطالق والرضصصصصصصاع والحضصصصصصصانة والنفقات 

 والعدة ,   

 التعليم المباشر

 العصف الذهني

طرح أسئئئئولة تقويمية في 

 نهاية المحاضرة .

 الواجبات

1.3    
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المهارات 2.0

2.1 

   والنظريات والمبادئ أن يطبق المفاهيم

 في  كيفية   المشكالت القضايا و لمعالجة

النكاح ومقدماته )الخطبة, معايير عقد 

 ,المحرمات من النساءور الزوجين (, اختيا

الوليمة  والصداق, أركان النكاح وشروطهو

  والعيوب في النكاح. 

نة أحاكم الطالق وال و  رضصصصصصصصاع والحضصصصصصصصا

 والنفقات والعدد 

 طرح أسولة منوعة ومحفزة .

ن خالل متقويم الطالب -

   الئئواجئئبئئئات واألبئئحئئئا 

 االختبارات التحصيليةو

2.2 

 والتحقّق لالسصصتقصصصاء, أسصصاليب أن يمارس 

 أو المعقّدة  والمشكالت القضايا في والبحث

النكاح و في البحوث الخاصصصصصة بالمعاصصصصصرة 

الخطبصصصة, و الصصصصصصصصصصداق, الوليمصصصة والطالق 

    لرضاع والحضانة والنفقات والعدة وا

 طرح أسولة منوعة ومحفزة . 

مئئن قئئويئئم الئئطئئالب تئئ-   حل المشكالت

خئئئئئالل الئئئئئواجئئئئئبئئئئئات 

االختبارات و   واألبحا 

 التحصيلية

2.3    

2.4    

 القيم 3.0

3.1 

 المهنيصصة واألخالقيصصات بصصالنزاهصصةأن يتمثصصل 

النكاح و عقد  كيفية إجراء   في واألكاديمية

الخطبصصصة, و الصصصصصصصصصصداق, الوليمصصصة والطالق 

 والرضاع والحضانة والنفقات والعدة ,   

 حل المشكالت

لب عرض مشئئئئترأ ط - العصف الذهني

 أمام الطلبة .

 المناقشات الصفية

3.2    

3.3 

ل ,ليصصةعاوفصص بمرونصصة العمصصل فرق أن يقود   وتحمصصّ

ألحكصصصام  في فهمصصصه  المهني تطوير مسصصصصصصؤوليصصصة

النكصصاح و الخطبصصة, و الصصصصصصصصصداق, الوليمصصة 

والحضصصصصصصانة والنفقات والطالق والرضصصصصصصاع 

    والعدة 

 العصف الذهني
لب عرض مشئئئئترأ ط -

 أمام الطلبة .

 م
 توقيت التقييم يميالتق أنشطة

 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر الل الواجبات ختقويم الطالب من - 1

 %10 الخامس والعاشر الل األبحاث  ختقويم الطالب من - 2

3 
 لطالب من خالل االختبصصارات التحصصصصصصصيليصصةاتقويم -

 التحريرية والشفهية
 %20 أسابيع 8كل 

 %60 نهاية الفصل االختبار الفصلي "النهائي" 4

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ضو هيئة التدريس تحدد فيه الساعات المكتبية لألستاذ.عنموذج يوضع على مكتب  -

 ستقبال الطالب خالل الساعات المكتبية لحل مشكالتهم.ا -2

 موذج يوضع على مكتب عضو هيئة التدريس به بيان بأسماء طالب اإلرشاد األكاديمي.ن -3
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  والمرافق:لم مصادر التع –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
دار  يمد، ابو محمد بهاء الدين المقدسئئئئئئعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحل العدة شصصصصصصرح العمدة

 الكتب العلمية

 المساندةالمراجع 
 

 هـ1423 دار العاصمة د. صالح الفوزان الملخص الفقهي

 الشاملةالموسوعة  اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 

  لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تناسب المقرر مع المستوى 

 وإمكان تحصيلهم له العام للطالب

مع  تناسب طرق تقييم المقرر 

 مخرجات التعلم المطلوبة

  

 

الطالب وأعضاء هيئة 

 التدريس

 التغذية الراجعة من االختبارات والمناقشات

ى االستبانات الموزعة على الطالب ورقيا وإليكترونيا عل

 الموقع الخاص بهم

 مراجعة دورية للمقرر من قبل القسم

تناسب مفردات المقرر عند غالب 

 الطالب مع الساعات الدراسية
 أستاذ المقرر والطالب

ى االستبانات الموزعة على الطالب ورقيا وإليكترونيا عل

 الموقع,

 آراء األساتذة ممن درسوا المقرر 

تميز المقرر بأنه من الحاجات 

 األساسية للطالب لالستفادة منه

 أستاذ المقرر والطالب

 ولجنة الخطط

ن المناقشات التي تتم من خالل االجتماعات الدورية للجا

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

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيوة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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