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 ينموذج توصيف مقرر دراس

 14/3/1439.  :التوصيفتاريخ  
إسم المؤسسة 

 التعليمية:
 جامعة  المجمعة

 قسم الدراسات اإلسالمية         ...التربية .  :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
 ISD         346                  األسرةفقه  : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ..ساعتان... :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

 اإلسالميةالدراسات  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

.........................................................................................................................................
.. 

 الخامسالمستوى  .5 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 المدخل إلى الفقه وأصوله. .7 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

 اليوجد. .9 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .8

القاعات الدراسية بمبنى قسم الدراسات . الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

 بكلية التربية

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 90 النسبة:  √  قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 10 النسبة: √ كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  الساعات  أخرى .ه
 

 :تعليقات
 اليوجد.

 األهداف .ب
 :بعد دراسة المقرر الدراسي يتوقع من الطالبة أن هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

   *أن تدرك  الطالبة اهتمام اإلسالم بتشريع نظام األسرة وأن النكاح آية من آيات هللا و تستشعر عظمة اإلسالم في
 . كل حق يقابله واجبحل المشكالت األسرية وأن 

  

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
  اآليات المتعلقة بفقه األسرة وبعض القضايا التي عالجها اإلسالماستخدام وسائل التقنية الحديثة في عرض  /1

 واستخدام استراتيجيات متنوعة في التدريس     عدد ساعات التدريسوزيادة  /2

 
 

 (. البرنامج النشرة التعريفية أودليلمستخدمة في ال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف .ج
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 يتناول المقرر اآلتي عام للمقرر: وصف
  النكاح والخطبة والمحرمات من النساء وأركان النكاح وآثاره المترتبه عليه وأنواع النكاح .أحكام 

     
 الطالق وحكمه وحكمته وأنواعه وأركانه وشروطه 

 أنواع الفرقة بين الزوجين خلع إيالء ظهار لعان المغيبة ردة أحد الزوجين تفريق الحاكم بين الزوجين 

 والعدة والصداق آثار الطالق والتفريق الرجعة المتعة 

 الرضاع والحضانة والنفقات اللقيط وأحكامه والنفقة عليه 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس األسابيععدد  قائمة الموضوعات

 2 1 تعريف النكاح ومقدماته الخطبة ومعايير اختيار الزوجين

 2 1 المحرمات من النساء أركان النكاح وشروطه 

العيوب في النكاح وآثار النكاح ) الحقوق المترتبة على العقد كالنسب والنفقة 
 وحسن العشرة (

1 2 

 2 1 أنواع النكاح ) صحيح فاسد باطل ( شغار مسيار متعة نكاح بنية الطالق 

 2 1 تعريف الطالق حكمه حكمته أنواعه رجعي بائن سني بدعي 

 2 1 أركان الطالق شروطه ) المطلق المطلقة صيغة الطالق اإلشهاد عليه (

 2 1 أنواع الفرقة الخلع تعريفه أحكامه حكمة مشروعيته 

 2 1 اإليالء تعريفه أحكامه حكمة تشريعه الظهار تعريفه أحكامه 

 2 1 اللعان تعريفه أحكامه حكمة تشريعه 

 2 1 المغيبة تعريفها أحكامها حكمة تشريعها

 2 1 تفريق الحاكم لإلضرار والحبس واإلعسار بالنفقة 

 2 1 آثار الطالق والتفريق الرجعة والمتعة للمطلقة تعريفها وأحكامها

 2 1 الرضاع والحضانة وأحكامهما

 2 1 النفقات تعريفها وأحكامها واللقيط تعريفه وأحكامه والنفقة عليه 

 2 1 مراجعة عامة

                                                                                                                15                    30 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

.2 ساعات التدريس الفعلية .30 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد   

.30 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 2 الساعات المعتمدة  

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 اليوجد
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 واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4
 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب ات التعلم مخرجوتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا
 أن يتضمن لزم، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  كل مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 

اختبار شفوى  المحاضرة النظرية تكوين األسرة على أسس شرعية  أهمية  ةالطالب تعرف أن 

تقييم  وتحريري

المناقشات عبر 

d2l 

1-2 

 المناقشة والحوار                                 . الصحيحة والباطلة ألنكحةاالطالبة أنواع  تذكرأن 

 .والمحاضرة
التكليفات 

 والواجبات التي

 الطالب يرجع

 مصادر فيها إلى

 0المادة ومراجع

  المعرفيةالمهارات  2

2-1 

ئل  بعضتستتتتتتتنب   أن بأحكام  المستتتتتتتا قة  الفرقة بين المتعل

 .الزوجين كالخلع واللعان والطالق والتطليق 
اختبار شفوى  .العصف الذهني

وتحريري وتقييم 

 االبحاث 

2-2 
ببعض المستتتجدات الفقهية  بعض القضتتايا المتعلقة تحلل أن 

 مثلنكاح المسيار والفرند
والمناقشة 

والمحاضرةوالحوار  

مناقشة التقارير 

 البحثية

  ؤوليةستحمل المالشخصية والعالقات مهارات  3

3-1 
كون عالقات تجماعة ضمن فريق و فضل العمل في تأن 

 وتسهم في خدمة المجتمعإيجابية ناجحة مع اآلخرين.

العروض واألبحاث 

بعرض  الجماعية

بعض القضايا وطرق 

 حلها

 األعمال تقييم

 الجماعية

بالمالحظة 

 والمناقشة والتقييم

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 
الكترونية، ومواقع تعليمية ذات مصادر تعلم  ستخدمت أن

 .الصلة بالمقرر
عروض 

    تقديمية
 تقييم األعمال 

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5



 

 

4 / 7 

 ................ ................ التنطبق....... 5-1

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

األول إلى من  لمشاركة في المحاضرات ، نسبة الحضور واالنضباط والسلوكا 1

 الرابع عشر

10%  

 (الفردية والجماعية ريراتقالأو ث ابحاألتقويم الجهد ) كتابة  2
من الرابع حتى 

 الثالث عشر
5% 

3 
 D2L   األسبوع

الرابع وحتى 

 الثاني عشر 

5%  

درجة ( 20اختبار أعمال السنة )  4  7األسبوع  

9الى   

20%  

األسبوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي                                    5

 السابع عشر 

60%  

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 ..طالبة فقط  25مع تقليل أعداد الطالبات بحيث اليزدن على      كل أسبوع تحدد تبعا للجدول التدريسيساعتان  ..
 

 

 مصادر التعلّم .ه

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
  السبيل في شرح الدليل البن ضويانمنار 

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 

 م1986  -1407الرياض،  الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح العثيمين  . 

 

 : االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقع التواصل واإللكترونية  الموادأدرج . 3

 http://www.islamfeqh.comموقع الفقه اإلسالمي

 : موقع المكتبة الشاملة 

http://shamela.ws/index.php/categories 

 : موقع المشكاة اإلسالمية 

http://www.almeshkat.net/books/index.php 

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 التوجد

 

 المطلوبةالمرافق  .و

http://www.islamfeqh.com/
http://www.islamfeqh.com/
http://shamela.ws/index.php/categories
http://www.almeshkat.net/books/index.php


 

 

5 / 7 

)الدراسية  ة والمختبراتيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1
 ...طالبة    ومقعد لعضو هيئة التدريس 25بحيث اليزيد عن ...يكون عدد المقاعد على حسب عدد الطالبات في القاعة الدراسية.

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2
 D2Lللدخول على  النائيةيتوفر في كل قاعة حاسب آلي مكتبي تيسيرا على طالبات القرى .

 (:كرها، أو أرفق قائمة بهافاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3
      بمصادر التعلم المختلفةمكتبة الكترونية للقسم      وإثراء المكتبة          .االهتمام بصيانة المنصات اإللكترونية..

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 :بخصوص فعالية التدريس الطالباتمن  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

 .. الطالب رضا استمارة خالل من الدراسي المقرر تقويم  في الطالبات رأى استطالع . 

 والتعلم التعليم واستراتيجيات طرق فعالية حول والمتميزات المتعثرات الطالب مع لقاءات 

  بيان عن أستاذ ومدى االستفادة وأوجه القصور من خالل است ،األستاذحول  الطالباتاستطالع رأى

 .المقرر

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2
 موذج تقييم المقرر.ن

 من الخبرات التدريسية. لإلستفادة  الحضور المتبادل بين األساتذة الذين يدرسون المساق ذاته  /1

 السنوية التي تعدها ادارة الجودة والقسم األكاديمي.التقارير  /2

   الداخلية المراجعات    /3             

 مراجعة نسب النجاح الموصى بها  /4

 :تطوير التدريس جراءاتإ   /3

 ..االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات 

 . التعليم االلكتروني 

  المناظرة المعتمدة .االستفادة من خبرات الكليات 

 المقرر تدريس في التعليم تكنولوجيا استخدام. 

 التعليمية العملية يخدم جديد كل على لالطالع المتخصصين قبل من ودورات عمل ورش إعداد

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  /4
لتصحيح االختبارات أو عينة  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

  . إعداد لجنة مراجعة لألعمال الدراسية ونماذج من  االختبارات وكتابة تقرير قبل إعالن النتيجة 

 من قبل منسقة القسم الطالبات أعمال من عينةك %5 تدقيق. 
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 خارجي عضو قبل من اإلجابة كراسات من عينة مراجعة

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   /5

 .مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دوري 

 استشارة الزمالء الذين يدرسون نفس المقرر حول توزيع الموضوعات وطرق التقويم المتبعة وغيرها. 

  االجتماع الدوري ألعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط

 الضعف .

  مدى فعالية  المقرر الدراسيلكشف عن لتوزيع استبانات استطالعية على الطالبات. 

 .استخدام نتائج تقويم الطالب في تطوير المقرر 

  لبيان مدى تطوير فاعليته.اعداد تقرير عن المقرر بشكل دوري 

 .تسجيل أية اضافات فاعلة تم استحداثها داخل المحاضرات لالستفادة منها في الفصول الالحقة  

 المقرر. في النجاح نسب حول تقرير 

 تقرير حول المقترحات المقدمة لتطوير المقرر الدراسي وأساليب التعليم والتعلم 

 
 

 

 د عبد الرحمن بن صالح بن الذيب                                            : منسق البرنامجسم ا

 1439/             / : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي
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