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 اسرتاتيجية التدريس 
    سالم.يف اإل األسرة اسم املقرر  :         سلطان بن سعد السيف د.أ.املقرر :  أستاذ   سلم102رمز املقرر :

   1  – 11:  30و     10 – 9:  30  واالثنني األحد  الساعات املكتبية:                        15مبىن:    2 الدور    2أ  202   املكتب    : 
     Dr.sultan999.gmail.com       ssalsaif@ksu.edu.sa الربيد اإللكرتوين:                                                              2عدد الساعات :  

 Dr_S_ALSAIF@  تويرت      snp:su-s37سناب    https://fac.ksu.edu.sa/ssalsaif/course/42937املوقع  الرمسي:    متعددةرقم الشعبة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن بيان مسات األسرة وتكوينها ، ودورها التنموي ، ومكانتها يف اإلسالم ، والتحدايت اليت تواجه األسرة والوسائل املناسبة  : توصيف املقرر

  . ها وتوجيهها . إضافة إىل األحكام الشرعية املتعلقة ابخلطبة ، والزواج ، والفراقملواجهت
 التعريف مبفهوم األسرة ، وبيان مكانتها وأمهيتها، ومراحل أتسيسها ، واألحكام الشرعية املتعلقة ابخلطبة والزواج والفراق . أوالً /  هدف املقرر العام:

 اثنياً /األهداف اخلاصة:
 . أن يعرف الطالب أسس تكوين األسرة ومكانتها ومقاصدها 
 . أن يكون مهياً لبناء األسرة ومهارة االتصال أبفرادها ، والتنبؤ ابحللول املناسبة للمشكالت احلادثة 
 .) أن يعدد أهم األحكام الشرعية املتعلقة ابألسرة يف مجيع مراحلها )اخلطبة والزواج و الفراق ال قدر هللا 

 توزيع مركز التصوير بكلية الرتبية ، ومركز بيع الكتب يف البهو الرابعةاألسرة يف اإلسالم الطبعة  مرجع املقرر  :   /اثلثاً 
 

 رابعاً/  متطلبات املقرر وتوزيع الدرجات  :
 

 
 
 

 
 مع دعوايت لكم ابلتوفيق والتفوق والنجاح .

  ، ومقدمة عن فضل العلم واإلخالص فيه التهيئة للفصل الدراسي األول 1 / 4-7 1
  مهيتها وخصائصهاأسرة يف اإلسالم و مفهوم األ 1/  11-14 2
  وابط العالقة بني اجلنسنيض 1/  18-21 3
  األسرةمقدمات تكوين  1/  25-28 4
  وأحكامهالزواج  2/  3-6 5
   احلقوق الزوجية املشرتكة 2/  10-13 6
  حقوق الزوج وحقوق الزوجة 2/  17-20 7
  قوق الوالدينح 2/  24-27 8
  االختبار الفصلي 3 / 1-4 9

  حقوق األوالد واالخوةو  3/  8-11 10
  وسائل االستقرار االسري 3/  15-18 11
  أحكام الطالق 3/  22-25 12
  .الطالق، ودراسة ألبرز خمالفاته اإلسالم للحد من وقوعمنهج  3-4/  29-3 13
  واالاثر املرتتبة عليه 4/  7-10 14
  أحكام اخلُلع وفسخ النكاح 4/  14-17 15
  راجعة هنائية للمقررم 4/  21-24 16
  ( 10:  30االختبار النهائي يوم األحد الساعة ) 4/  28 17

 موعد التقدمي الدرجة النشاط
 مفتوحة ةدرج 15 أسئلة ذهبية وفضية وبرونزية

 مفتوحة ةدرج 15 املشاركة والتفاعل أثناء احملاضرة
  التاسعاألسبوع  درجة 30 الفصلي االختبار

 10: 30هـ الساعة 28/4/1442 الثالاثءيوم  درجة40 اختبار هنائي
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