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I.  المقررعن المعلومات العامة: 

 األسرةفقه  :المقرراسم   .1

 3202364 :هورقم المقرر رمز  .2

 :الساعات المعتمدة  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار ةمحاضر
3    3 

 المستوى األول/ الفصل األول :المستوى والفصل الدراسي  .4

 :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 ال يوجد

 ال يوجد :()إن وجدتالمقررلدراسة المتطلبات المصاحبة   .6

 سالبكالوريوبرنامج  :المقررفيها تدريس يتم  التي/البرنامج  .7

 اللغة العربية  :المقررلغة تدريس   .8
 فصلي :نظام الدراسة  .9

 انتظام :أسلوب الدراسة في البرنامج  .11

 حرم الجامعة  :المقررمكان تدريس   .11

 عبدا لله عيدروسد/  :المقرر مواصفات اسم معد  .12

  :تاريخ اعتماد مجلس الجامعة  .13

 

 

 

II.  المقرروصف: 
المهر  والنكاح  محرمات منالنكاح وال شروط و  من النساء  النكاح والخطبة والمحرمات أحكام  على ف يتناول هذا المقرر التعر 

 . لعان و الفسخ والظهار و نشوز المراءة  وال خلعالالطالق و  والحقوق الزوجية  و
 

III. :مخرجات التعلم 

a1-  و الخلع و العدة و الخطبة والطالق  األحكام المتعلقة بعقد النكاح من  في هذا المقرر  يوضح كل ما يتعلق  ..... 
a2–  األسرية الوسائل المناسبة للحلول الشرعية المناسبة للمشكالت يحدد أبرز  . 
b1–  كون عضو فاعاليالمجتمع و  في حل المشكالت الزوجية فيفي المساهمة يربط ما تم أخذه في الدراسة النظرية. 
b2– وأحكامها ؛ كزواج المسيار والزواج الجماعي وزواج الصداقة , وأثر إسالم أحد الزوجين  أنكحهجد من عمل بحث فيما يقوم ب

 على عقد النكاح من واقعه المعاصر ، والعضل بأسبابه المعاصرة وأحكامها. 
c1 -  الزواج وأحكامه الشرعية بعنوان  في كتابة ملخص هذا المقرريستخدم ما تم اخذه في. 
c2–  الكتاب و السنة و أقوال الفقهاء . ؛ مستنبطة من الفتاوى الصحيحة يقدم 
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 
d2– ،مصادر في هذا كله  ويستخدم  ا األحكام الشرعية المتعلقة بفقه العبادات كذو  يطور قدارته اإللقائية والخطابية واإلقناعية

 نفسه. طويرمتنوعه في ت

 

 
 

IV. التدريس والتقويم اتباستراتيجي مخرجات التعلم مواءمة 

 :والتقويمتدريس ال استراتيجيةب (المعارف والفهم)المقررمخرجات تعلم  مواءمةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  / المعرفة والفهم المقررمخرجات 



 فقه األسرة مواصفات مقرر:
 

 3 

a1- في هذا  يوضح كل ما يتعلق
المقرر من  األحكام المتعلقة بعقد النكاح  

و الخطبة والطالق و الخلع و العدة  
..... 

 المحاضرة. 
الحوار والمناقشة، التكليفات 

لتعلم والتعليم ا الجماعية والفردية،
،القراءة الخارجية  الذاتي والتعاوني

 . 
 

 االختبارات التحريرية
 تلخيص المادة العلمية  األسئلة القصيرة،

تقييم التقارير والواجبات والتكليفات الجماعية  
 المادة العلمية . . إعداد والفردية التكليفات

a2–  يحدد أبرز الوسائل المناسبة للحلول
 الشرعية المناسبة للمشكالت األسرية  .

 

 :                               التدريس والتقويم ةباستراتيجي (المهارات الذهنية)المقررمخرجات تعلم  مواءمة ثانيا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس / المهارات الذهنيةالمقرر مخرجات

b1–  يربط ما تم أخذه في الدراسة
استنباط األحكام الفقهية لما  فيالنظرية 

جد من نوازل في فقه األسرة بعد تكييفها 
 الفقهي.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 والحوار والمناقشة..

 العصف الذهني.

 اختبارات تحريرية.
تقيم التقارير والقراءة التحليلية والتكاليف 

 الجماعية والفردية.
 االختبارات الشفهية.

 مالحظة األداء.
 

b2– حليل النصوص الفقهيةبت يقوم 
 . المتعلقة بأحكام األسرة

 
 

 :والتقويمتدريس ال استراتيجيةب (المهنية والعمليةالمهارات )المقررمخرجات تعلم   مواءمة ثالثا:
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المهارات المهنية والعملية/ المقررمخرجات 

c1 -  يربط ما تم أخذه  يذا دراسد ذل دريةر ذل
يذذا  ذذم درا ذذزوج در    ذذل يذذا دراهذذا ال 

 يا دراجتاع   زون عضو ياعو.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.

 

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 
c2–   يقذذوب ملاذذم ميذذ  ي اذذا  ذذا مذذ  أ  يذذ

دراهذذذذذذذ اس  درذذذذذذذ  د    أ زامهذذذذذذذا    ذذذذذذذ  د 
درجااعا  ز د  درصادقل ,  أثذر س ذوب أ ذا 
درذذذذ      عقذذذذذك عقذذذذذا دري ذذذذذا  مذذذذذ   دقلذذذذذ  
درالاصذذذذذر ع  درلضذذذذذم مع ذذذذذ ام  درالاصذذذذذر  

  أ زامها.

 

 :والتقويمتدريس ال ةياستراتيجب( المهارات العامة)المقررمخرجات تعلم  مواءمةابعا: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المقرر مخرجات

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 .عمل حوارات 

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة.

d2–  ناعية،  واإلق يطور قدارته اإللقائية

في هذا ويستخدم  وكذلك معلوماته الفقهية 

 نفسه. هيكله مصادر متنوعه في تفق
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V. الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة  المقرر مواضيع كتابةتحديد و

 مع تحديد الساعات المعتمدة لها.   للمقرر
 

 المقررى محتومواضيع وحدات / كتابة

 الجانب النظري                                                         أوال:

الر

 قم

 / موضوعاتوحدات

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية
 المقررمخرجات تعلم 

1 

 
 

    
 در  د      

 .  در  د   -
 دأل  يل درتا  امها دإل وب -

 درترغ ب يا در  د  -

  زال در  د  . -

 دإلعردض ع  در  د  . -

 دخت اس در   ل . -

 دخت اس در    -

2 
 

6 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 

 

2 

 
 
 
 
 
و عقد         درخط ل

 الزواج

 درخط ل -

 عقا در  د  . -

 شر ط ص غل درلقا . -

 ز د  دراتلل . -

 ز د  درتيق م . -

ص غل درلقا دراقترن  -
 مار رط .

 .شر ط صيل در  د   -

 شر ط  فاذ درلقا . -

 شر ط ر  ب عقا در  د  -

 م ا اج درصو   -

3 9 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 

3 

    
 

 درايرماج م  دريهاء

 .درايرماج مؤباد 

 .درايرماج مؤقتا -

 .در  ك   در  د  -

 .ز د   هاء أ م در تاب -

 ز د  درصابئل -

3 9 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 
 

4 

 
 

 درواليل  

 . الوالية على الزواج -

 .الوكالة على الزواج  -

 .لكفالة في الزواجا -

3 9 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 
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 .لحقوق الزوجيةا - يقوق در    لدر     
الحقوق المشتركة بين  -

 . الزوجين

الحقوق الواجبة للزوجة  -
 .على زوجها

5 

 
 
 
 
 
 

                                                    
 . درطوق

 .الطالق من حق الزوج  -

 .من يقع منه الطالق -

  من ال يقع عليها الطالق -

  م  ال يقع عق ها درطوق -

 . درطوق مارقفظ -

 .درطوق مار تامل -

 . شاس  دألخرسد -

 . دإلشهاد عقك درطوق -

 درتيج    درتلق ق . -

درطوق درهيا    -
 در اعا.

 عاد درطققاج . -

 طوق در تل. -

  در ائ  درطوق درر لا  -
. 

طوق درار ض مرض  -
 دراوج .

درتفو ض  درتو  م يا  -
 درطوق .

 درخقع . -

 درلا  . -

4 21 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 
 

 45 15                                                                          إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 

VI. استراتيجية التدريس: 

 المحاضرة -1

  دراياق ل.ريودس د -2



 فقه األسرة مواصفات مقرر:
 

 6 

 مجاوعاج دريقاش. -3

 درت ق فاج درفرديل  درجااع ل. -4

  م درا زوجع درلصف دره ياع  درتلقم درهدتاع رلب دألد دسع دسد ل دريارل. -5

 

 

VII. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

بحث فيما جد من أنكحه   عمل 1
وأحكامها ؛ كزواج المسيار 

والزواج الجماعي وزواج الصداقة 
, وأثر إسالم أحد الزوجين على 

عقد النكاح من واقعه المعاصر ، 
والعضل بأسبابه المعاصرة 

 \وأحكامها.

a1,b2,c1,d1,d2    درثار ع
 دريادي ع ر

4 

تكليف الطالب بعمل تقارير  2
كتابية عن موضوعات فقهية في 

 فقه األسرة.

a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 3 درثار  ع ر 

قيام الطالب بتقديم المادة العلمية  3
 .باستخدام أجهزة العرض .

a1,b1,c2,d1,d2 3 درخامس ع ر 

 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع يموالتق أنشطة الرقم

 نسبة الدرجة إلى

يم ودرجة  التق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

 a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 %10 10 طوال الترم واجبات ال 1

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 8 تكليف بالبحث  2

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %60 60 6 االختبار النهائي 4

 

IX. تعلملمصادر ا: 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين(ةجع الرئيساالمر



 فقه األسرة مواصفات مقرر:
 

 7 

 ب.1111 ذ ذذ 1411درف ر ع ر يانع ع ددس 2يق  درهيل ع   ا  ابق ع ط -1
 . 1141مصر ع يق  دأل ر  ع در  خ مياا أبو ز ر  ع ددس دريهضل ع  -2

 المساعدة المراجع

 .1113ه 1414،  1شرح الدرر البهية  محمد علي الشوكاني    مكتبة اإلرشاد ، ط  الدراري المضية .1

 م .2222 -1421،  1منار السبيل في شرح الدليل  ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ، ط .2

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 دإلصادس درردمع . –دراو وعل در امقل  -1
 ب.2002 ذ ذ1424دإلصادس درثا ا –درجامع در   ر ر تب درتردث درلربا  دإل وما

 

 

X.  المقررالضوابط والسياسات المتبعة في. 

 ي اا يتلقق ماآلتا: رقاقرس ملا درر وع رقودئح درجاملل يتم  تامل دره ا ل درلامل

يعتبر  متى  و نسبته، ووكيفيته  الغياب يعتمد ومتى الحضور سياسة تحدد: درتلق ا ل درفلار اج  ضوس   ا ل  .1
 المقرر من محروما   الطالب

يتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبررا  ومقبوال  لدى مدرس المتأخردريضوس:  .2
 المادة، وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب بحضور المحاضرة.

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيفا لسياسة المتبعة في  حاالت  :دالمتيان ضودمط  .3
 تأخر الطالب عن االمتحان. بحسب الدليل

يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة، وعرضها   درا اس ع: درتل  ياج  .4
 بالقاعة، ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.

 .الغش طرائق من طريقة بأي التكاليف أوفي االمتحانات في إماالغش  حال في المتبعة السياسات هنا تحدد درغش:  .2

 .حدوثهفيحال  المتبعة إلجراءات هوا وحاالت االنتحال تعريف يحدد دال تيال:  .6

 الخ ..... التكليفات تسليم ومواعيد تالموبايال استخدام يمثل أخر سياسات أي أخرى:   ا اج  .7
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 جامعة األندلس

 للعوم والتقنية

 

 

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األسرة فقهخطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 دال م عبدالله ابراهيم عيدروس  / أسبوعيا(3)  درهاعاج درازت  ل

 المكان ورقم الهاتف 713127743 -صنعاء  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      
Aidaros72@yahoo.com در ر ا دإلر تر  ا 

 

II.  المقرر:معلومات عامة عن 

 األسرةفقه  :اسم المقرر  .1

 3202364 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

  3    3 

 األول المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال توجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال توجد (:المقرر)إن وجدتالمتطلبات المصاحبة لدراسة   .6

 سبكالوريو :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 حرم الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناول هذا المقرر التعرف  على أحكام  النكاح والخطبة والمحرمات من النساء  وشروط  النكاح والمحرمات من النكاح و المهر  
 .والحقوق الزوجية  و الطالق و الخلع و نشوز المراءة  والظهار و الفسخ واللعان  

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

a1-- المقرر من  األحكام المتعلقة بعقد النكاح  و الخطبة والطالق و الخلع و العدة  ..... يوضح كل ما يتعلق   في هذا 
a2–  .  يحدد أبرز الوسائل المناسبة للحلول الشرعية المناسبة للمشكالت األسرية 
b1– ال.يربط ما تم أخذه في الدراسة النظرية في المساهمة في حل المشكالت الزوجية في المجتمع ويكون عضو فاع 
b2–  يقوم بعمل بحث فيما جد من أنكحه وأحكامها ؛ كزواج المسيار والزواج الجماعي وزواج الصداقة , وأثر إسالم أحد الزوجين

 على عقد النكاح من واقعه المعاصر ، والعضل بأسبابه المعاصرة وأحكامها. 
c1 - حكامه الشرعية.يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في كتابة ملخص  بعنوان الزواج وأ 
c2– . يقدم الفتاوى الصحيحة ؛ مستنبطة من  الكتاب و السنة و أقوال الفقهاء 
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 
d2–عبادات  ويستخدم  في هذا كله مصادر يطور قدارته اإللقائية والخطابية واإلقناعية،  وكذا األحكام الشرعية المتعلقة بفقه ال

 .متنوعه في تطوير نفسه.
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V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلية

1 

   
 

        
 ر  د د          

 .   در  د  -
 دأل  يل درتا  امها دإل وب -
 درترغ ب يا در  د  -
 .  زال در  د  -
 . دإلعردض ع  در  د  -
 . دخت اس در   ل -
 .دخت اس در    -

3 9 

2 

    
 
 
 

 خط ل  عقا در  د در
 

 درخط ل -
 . عقا در  د  -
 . شر ط ص غل درلقا -
 . ز د  دراتلل -
 . ز د  درتيق م -
 . ص غل درلقا دراقترن مار رط -
 . شر ط صيل در  د  -
 . شر ط  فاذ درلقا -
 شر ط ر  ب عقا در  د  -
 .م ا اج درصو  -

3 9 

3 

 
 

 ايرماج م  دريهاءدر   

 . درايرماج مؤباد -
 .درايرماج مؤقتا -
 .در  ك   در  د  -
 .ز د   هاء أ م در تاب -
 ز د  درصابئل -

3 9 

4 

   
 
 
 درواليل  دريقوق در    ل 

 

 . الوالية على الزواج -
 .الوكالة على الزواج  -
 .الكفالة في الزواج -
 .الحقوق الزوجية -
 الحقوق المشتركة بين الزوجين -

1 6 
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. 
الحقوق الواجبة للزوجة على  -

 زوجها.

5 

      
 
 
 
 
 
 
 

 درطوق        
 

 .درطوق م   ق در    -
 .م  يقع مي  درطوق -
  م  ال يقع عق ها درطوق -
  م  ال يقع عق ها درطوق -
 . درطوق مارقفظ -
 .درطوق مار تامل -
 . دشاس  دألخرس -
 . دإلشهاد عقك درطوق -
 . درتيج    درتلق ق -
 .  در اعا درطوق درهيا -
 . عاد درطققاج -
 .طوق در تل -
 . درطوق درر لا   در ائ  -
 طوق درار ض مرض دراوج -

. 
 درتفو ض  درتو  م يا درطوق -

. 
 . درخقع -
 درلا  . -

4 21 
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VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة .1

 لحوار والمناقشة.ا .2

 مجموعات النقاش. .3

 والجماعية.التكليفات الفردية  .4

 .حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. .5

 
 
 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

عمل  بحث فيما جد من أنكحه  1

وأحكامها ؛ كزواج المسيار والزواج 

الجماعي وزواج الصداقة , وأثر 

الزوجين على عقد النكاح إسالم أحد 

من واقعه المعاصر ، والعضل 

 بأسبابه المعاصرة وأحكامها.

الثالث، والخامس، الحادي 

 عشر

4 

تكليف الطالب بعمل تقارير كتابية  2

عن موضوعات فقهية في فقه 

 األسرة.

 3 الثالث عشر

قيام الطالب بتقديم المادة العلمية  3

 باستخدام أجهزة العرض .
 3 الخامس عشر

 
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة  
 التقويم النهائي(

 10% 10 طوال الترم واجبات ال 1

 10% 10 طوال الترم تكليف و حضور  2

 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %60 60 16   االختبار النهائي 4

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 .ب.1111 ذ ذذ 1411ع ددس درف ر ع ر يانع 2يق  درهيل ع   ا  ابق ع ط -1

 .. 1141يق  دأل ر  ع در  خ مياا أبو ز ر  ع ددس دريهضل ع مصر ع  -2

 المساعدة المراجع
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 .ب   1993ه 1414ع  1دراض ل شر  دراسس در ه ل  مياا عقا در و ا ا    مزت ل دإلسشاد ع ط  دراسدسي -3     

 .ب 2111 -1421ع  1مياس دره  م يا شر  درار م  دبرد  م ب  مياا ب   ارم ب  ضو ان ع ط -4

 

 
 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر: -2

 الطالب يعد ومتى ونسبته، وكيفيته الغياب يعتمد ومتى الحضور سياسة تحدد: درتلق ا ل درفلار اج  ضوس   ا ل  .1
 . المقرر من محروما  

يتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبررا  ومقبوال  لدى  المتأخر دريضوس:  .2
 بحضور المحاضرة. مدرس المادة، وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب

 حاالت  في المتبعة لسياسة وتوصيفا االمتحان عن الغياب حاالت في المتبعة السياسات تحديد :دالمتيان ضودمط  .3
 بحسب الدليل.االمتحان عن الطالب تأخر

يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة، وعرضها   درا اس ع: درتل  ياج  .4
 بالقاعة، ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.

 .الغش طرائق من طريقة بأي التكاليف أوفي االمتحانات في إما غشالذي  فيحال المتبعة السياسات هنا تحدد درغش:  .5

 .حدوثه حالة في المتبعة اإلجراءات هو وحاالت النتحال تعريفا يحدد دال تيال:  .6

 الخ ..... التكليفات تسليم ومواعيد لتيلفون ا ستخداما مثال أخرى  سياسات أيأخرى:   ا اج  .7
 

 


