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 تصر  منوذج توصيف خم
 312 - الدور الثاين-كلية الرتبية  رقم املكتب          سلم102        رقم ورمز املقرر 

 aalfadel@ksu.edu.sa الربيد االلكرتوين   األسرة يف اإلسالم   اسم املقرر 
 ( 1  -  12الثالاثء + األربعاء ) الساعات املكتبية   ساعتان دة  م عدد الساعات املعت

  عن بعد عرب منصة )بالك بورد(   تقدمي احملاضرة آلية 
 

التعريف ابألسرة يف اإلسالم وكيفية تكوينها ابلنكاح وأحكامه، وحقوقها، فيما خيدم املقصد من وجودها  ( أهداف املقرر:1)  
 

 األسبوع  ساعات التدريس  املوضوعات(  2)
 1 2 وأمهيتها وخصائصها.  ،مفهوم األسرة يف اإلسالم :الوحدة االوىل
 1 2 ضوابط العالقة بني اجلنسني.  : الوحدة الثانية

 1 2 .مقدمات تكوين األسرةثة: الوحدة الثال
 1 2 الوحدة الرابعة: الزواج وأحكامه. 

احلقوق الزوجية املشرتكة.  : الوحدة اخلامسة  2 1 
 1 2 .الوحدة السادسة: حقوق الزوج وحقوق الزوجة

 1 2 .السابعة: حقوق الوالدينالوحدة  
 1 2 .حقوق األوالد واإلخوة الوحدة الثامنة: 
 1 2 .وسائل االستقرار األسري  : الوحدة التاسعة
 1 2 أحكام الطالق.   :الوحدة العاشرة 

 1 2 الوحدة احلادية عشر: أحكام اخللع وفسخ النكاح. 
 1 2 النكاح. الوحدة الثانية عشر: منهج اإلسالم يف احلد من فُرق  

 

 تقييم ال. أنشطة  2

 توقيت التقييم  أنشطة التقييم  م
 )ابألسبوع( 

 النسبة  
 من إمجايل درجة التقييم 

 %30 األسبوع العاشر  االختبار الفصلي  1
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التواصل    مقال  2 وسائل  يف  املنتشرة  اجلنسني  بني  العالقة  )انقدي 
 االجتماعي( 

 %5 خيتار خالل الفصل 

 %5 خيتار خالل الفصل  واجب )قارين بني أمناط األسر املعاصرة واألسرة يف اإلسالم(  3
 %15 خيتار خالل الفصل  ورشة عمل   4

اإلسالم يف  )خلصي وسائل االستقرار األسري ومنهج    خرائط ذهنية 5
 احلد من فرق الطالق( 

 %5 ي عشر اداحل

 %40 جدول االختبارات     االختبار النهائي  6
 أنشطة التقييم )اختبار حتريري، شفهي، عرض تقدميي، مشروع مجاعي، ورقة عمل اخل(

 
 

 الكتاب املعتمد -1
 ه 1442 اخلامس صدار  اإلدار جامعة امللك سعود للنشر،   ، جمموعة من املتخصصني جبامعة امللك سعود  ،األسرة يف اإلسالم  

 

 ** إذا كنت من ذوي االحتياجات اخلاصة وحباجة إىل خدمات مساندة برجاء ابالغ عضو هيئة التدريس بذلك للتنسيق. 
 من احملاضرات يعرض الطالب للحرمان % 25** إن غياب أكثر من 

 هـ 24/8/1442:  آخر موعد لالعتذار عن املقرر أو الفصل الدراسي ** 
 


