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 نموذج توصيف مقرر دراس ي
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  سم املؤسسة التعليمية: ا ه10/1438/  3 :التوصيف تاريخ  

 قسم الدراسات اإلسالمية   /كلية اآلداب القسم: /لكليةا

 :معلومات عامة عنهالتعريف باملقرر الدراس ي و  .أ

 (202ـــــ  سلم )  نظام األسرة في اإلسالم : ورمزه . اسم املقرر الدراس ي1 .1

 ساعتان . عدد الساعات املعتمدة: 2 .2

   :. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي3 .3

 متطلب جامعي  

 حسب الخطة الدراسية للكلياتالذي يعطى فيه املقرر الدراس ي:   الدراس ي . السنة أو املستوى  4 .4

 (101سلم )  )إن وجدت(:  . املتطلبات السابقة لهذا املقرر 5 .5

 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:    في املقر  إن لم يكن ، . موقع تقديم املقرر 7 .7

 في جميع كليات الجامعة 

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

 

ــ  قاعات املحاضرات التقليدية  . أ ــ  النسبة: ـــ  ـــ
 

   

%100 النسبة:  اإللكتروني التعليم   . ب  
  

   

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

   

ــ  باملراسلة  . د  ـــــ النسبة: ـــ
 

   

ــ  أخرى  .ه  ـــــ النسبة: ـــ
 

 ال يوجد                                    تعليقات: 

 :األهداف .ب

 هدف املقرر الرئيس ؟  ما -1

التي   واألسس وتعزيز القيم واملبادئ  سالم، وبيان مكانتها وأهميتها،اإل التعريف بمفهوم األسرة في إلى  قرر امليهدف      

تقوم عليها، ومناقشة أهم املشكالت األسرية، وعرض الحلول املناسبة لها، مع إبراز حكمة التشريع في كل وحدة من  

واقع   واألديان والحضارات .  ،واملقارنة بين نظام األسرة في اإلسالم مع غيره من األنظمة ،وحدات هذا املقرر مع ربطها بال

الدراس ي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات   لتطوير وتحسين  املقرر  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر  -2

 أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.    

 .  واالستفادة منها  ، املتصلة بموضوعات املقرر الحديثة  البحوث والدراسات  لى االطالع ع •
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  .بعد االطالع على تقارير املقرر ودراستها املراجعة الدورية للمقرر من قبل املنسقة ومديرة البرنامج  •

  ميرة نورة االستعانة باملكتبة الرقمية في جامعة األ و  ، حديث الكتب واملراجع املستخدمة في تدريس املقرر ت •

 .  للتعرف على املصادر حديثة اإلخراج 

 . استخدام نظام البالك بورد في عملية التعليم والتعلم، فيما يتعلق باملقرر والتواصل مع الطالبات  •

 متابعة ما يستجد في البحوث واملؤلفات وتحديث توصيف املقرر وفق ذلك .  •

 االطالع على خطط وبرامج الجامعات املحلية والعاملية واالستفادة منها . •

   : املقرر الدراس ي وصف .ج

      عام للمقرر: وصف

التعريف بمفهوم األسرة في االسالم، وبيان مكانتها وأهميتها، واألسس التي تقوم  نظام األسرة في االسالم يتناول مقرر      

الحقوق  و تكوين األسرة املسلمة ، و نظام األسرة في األديان والحضاراتو  واملبادئ التي تقوم عليها،عليها، وتعزيز القيم 

التحديات  أهم  كما يتناول والواجبات األسرية ومناقشة أهم املشكالت األسرية، وسبل عالجها في ضوء القرآن والسنة، 

 .  األسرية وسبل مواجهتها

 

 تناولها:  املوضوعات التي  ينبغي  .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع  قائمة املوضوعات 

 .  األولى: األسرة ومكانتها وسماتها في اإلسالمالوحدة 

 . ومكانتها ،، أهميتها  مفهوم األسرة .1

 . وخصائصها ،سمات األسرة املسلمة  .2

 .  املقاصد الشرعية من تكوين األسرة .3  

2 4 

 .   الثانية: نظام األسرة في األديان والحضاراتالوحدة 

 نظام األسرة في اليهودية والنصرانية . .1

 . نظام األسرة عند العرب في الجاهلية .2

 . نظام األسرة في الحضارة الشرقية .3

 . نظام األسرة في الحضارة الغربية .4

3 6 

 .  الثالثة: تكوين األسرة املسلمة الوحدة 

 . ، مخالفاتها ، مقاصدها مشروعيتها ، الِخطبة .1

 .  مخالفاتهو ،  وشروطه ،أركانه و ،  مقاصده الزواج .2

2 4 

 .  الحقوق والواجبات األسرية الوحدة الرابعة:  

 . حقوق الوالدين وواجباتهما .1

 . حقوق الزوج والزوجة وواجباتهما .2

 . حقوق األبناء .3

 .  حقوق اإلخوة .4

2 4 
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 .  املشكالت األسرية وسبل عالجها في ضوء القرآن والسنة  الخامسة: الوحدة 

 . أسباب الخالف بين الزوجين .1

 .  وسائل وأساليب حل الخالفات الزوجية .2

 .  ، وسبل عالجها طرق الوقاية من املشكالت األسرية .3

 . حكامهأالطالق معناه و  .4

3 6 

 .  التحديات األسرية وسبل مواجهتهاالوحدة السادسة:  

 . التحديات الثقافية .1

 . التحديات االقتصادية .2

 . التحديات االجتماعية .3

3 6 

 

: يقوم بها الطالب خالل التي  ( اإلضافي )  التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد   .3
ً
 ال يوجد   أسبوعيا

 

4.  
ً
 : تدريسهاواستراتيجيات الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها ملجاالت اإلطار مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمقرر جدول مخرجات التعلم 

 م
  للمقرر  مخرجات التعلم 

ً
التدريس  استراتيجيات  إلطار الوطني للمؤهالت ملجاالت اوفقا

 مقرر لل

 يم و تقطرق ال

 املعرفة  1

 الفصول االفتراضية • .  مكانة األسرة وسماتها في اإلسالم ح الطالبةأن توض 1-1

 النصوص املقروءة •

 مقاطع الفيديو •

 البوربوينتعرض  •

 

التقييم الذاتي  •

 . االلكتروني

 . الواجبات املنزلية •

األسئلة املباشرة في   •

 .الفصول االفتراضية 

 الطالبة املقاصد الشرعية من تكوين األسرة . أن تذكر  1-2

 .  الطالبة شروط وأركان الزواج  تستعرضأن  1-3

 املهارات املعرفية  2

نظام األسرة في اإلسالم وغيره من األديان أن تقارن الطالبة بين  2-1

 والحضارات . 

 املناقشات الجماعية •

 عروض الفيديو •

عقد جلسات النقاش  •

تقييم املناقشات  •

والتعليقات في 

املنتديات االلكترونية   أن تميز الطالبة بين حقوقها وواجباتها األسرية .  2-2

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2

 املجموع  أخرى  تطبيق   معامل أو استديو  دروس إضافية محاضرات  

 30 - - - 4 26 ساعات التدريس الفعلية 

 30 - - - 4 26 الساعات املعتمدة 
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 والحوار االفتراضية . الطالبة العوامل املؤدية إلى حدوث املشاكل األسريةكتشف ت نأ 2-3

 

 

 .  املقدرة

 . االختبارات القصيرة •

 . األنشطة االلكترونية •

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية   3

ن تساهم الطالبة في إيجاد الحلول البناءة للقضايا األسرية  أ 3-1

 .  املعاصرة

طرح قضايا  •

وموضوعات في 

منتديات النقاش 

االلكترونية و توجيه 

الطالبات للمشاركة 

واقتراح الحلول 

للقضايا املطروحة 

 . للنقاش

الختبارات والتمارين ا •

نشطة املحددة واأل 

 . بوقت أداء مقدر 

 

 الذاتي .التقييم  •

 تقييم األقران . •

من خالل إدارة   الحظةامل •

منتدبات النقاش 

 . االلكتروني

 

 

 

 

 

 

 في إنجاز املهام املطلوبة منها .  الوقت املحددب الطالبة تلتزمأن  3-2

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية  4

والدراسات  أن تستخدم الطالبة االنترنت في البحث عن املعلومات  4-1

 .  املتعلقة باملقرر 

في  استخدام االنترنت •

البحث العلمي وجمع 

 املعلومات

االختبارات  •

 االلكترونية القصيرة

التقييم الذاتي  •

 القصير 

 . التواصل االلكتروني •

املشاركة في تقديم  •

املهام عن طريق نظام 

 .  التعلم االلكتروني

 

 

 

املشاركة في املنتديات  مع زميالتها بالطالبة تتواصل أن  4-2

 . االلكترونية

 املهارات النفسية الحركية   5

 ينطبق ال 

 

 خالل الفصل الدراس ي:   ةبالطل يم قو ت مهامجدول  .5

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال،   م

 مالحظة......الخ( خطابة، تقديم شفهي، 

األسبوع املحدد  

 لتسليمه

يم  نسبته من التقي 

 النهائي

 %2 رابع األسبوع ال  مناقشة منتدى الدرس الثاني 1

 %4 سادس  األسبوع ال  االختبار األول القصير  2

ثامن األسبوع ال  الفصلي  أعمال السنة اختبار  3  03%  

تاسع األسبوع ال  مناقشة منتدى الدرس السادس 4  2%  

عاشراألسبوع ال  االختبار الثاني القصير  5  5%  
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عشر  حادياألسبوع ال  مناقشة منتدى الدرس الثامن  6  2%  

عشر  ثانياألسبوع ال  االختبار الثالث القصير  7  5%  

عشر   رابع األسبوع ال  االختبار النهائي 8  05%  

 :مرشاد األكاديمي للطالب ودعمهاإل  .د

ذكر  مع لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )  الهيئة التعليميةترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس و 

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   

 . كل أسبوعساعات ثالث بتقدر  افتراضية تعقد على نظام البالك بورد  تخصيص ساعات •

 ع .تقدر بساعتين كل أسبو الجامعي  للتواصل عن طريق البريد االلكتروني تخصيص ساعات  •

 . تخصيص قسم لإلرشاد األكاديمي  •

 من خالل رسائل املقرر في البالك بورد .جابة عن استفسارات الطلبة اإل  •

 .  رى )تويتر ، فيس بوك، الواتس أب( التواصل عبر وسائل التواصل األخ •

م .ه
ّ
 :مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة:  -في قائمة  -أدرج . 1

 املرجع الرئيس ي:  

 .  الزحيلي  د. وهبةأ.:  األسرة املسلمة في العالم املعاصر  .1

    . د. محمد عقلةنظام األسرة في اإلسالم:  .2

 . الجوابي  بن طاهر محمد . أ.د: املجتمع واألسرة في اإلسالم .3

 . عجاج الخطيب بن  د. محمد كتاب نظام األسرة في اإلسالم:  .4
 

 ملراجع األساسية:  ا

 . د. أحمد بن محمد العسال  :كتاب اإلسالم وبناء املجتمع  .1

 . د. عبد الرحمن بن مبارك الفريحكتاب بناء املجتمع اإلسالمي:  .2

 . أحمد شافعيمحمد  د.  : الزواج في الشريعة اإلسالمية .3

 . بدران أبو العينين  اند. بدر : والطالق في اإلسالمأحكام الزواج  .4

 .  وجميل زينبن محمد  لشيخ ل: إسالمية إلصالح الفرد واملجتمع  توجيهات .5

 . ماجد أبو رخّية  .أ.د  : محاضرات في نظام اإلسالم .6

 والتقارير وغيرها(:املجالت العلمية )  ساسية أل رجعية ااملواد امل   - قائمةفي  -أدرج . 2 

 ال يوجد 
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واقع التواصل االجتماعي وغيرها: أدرج . 3 واقع اإلنترنت وم  املواد اإللكترونية وم

 ال يوجد 

 واألسطوانات املدمجة:  ،البرمجيات البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 البرامج الحاسوبية متجددة ومتنوعة ومتغيرة ومن أشهرها حتى تاريخ تحرير التوصيف اآلتي: 

 موقع التحميل  الشركة املنتجة للبرنامج  اسم البرنامج  م

 www.islamport.com للدعوة بالروضةاملكتب التعاوني  املكتبة الشاملة   1

     DVDأو    CDأقراص    عدة شركات  املوسوعية األخرى   البرامج  2
 

رافق املطلوبة .و   :امل

رافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل   بّين متطلبات املقرر الدراس ي من امل

 املتاحة، وغيرها(:القاعات الدراسية واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي 

 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: .1

 .  املقاعد الالزمة بعدد الطلبةو   ،معامل الحاسب  باألجهزة الحاسوبية تجهيز قاعات 

 والبرمجيات وغيرها(:  ،واللوحات الذكية ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر   .2

 ت  جهاز عرض الشرائح داخل القاعا ،شاشة عرضة، و أجهزة كمبيوتر محمول

 .  توفير االنترنت في حرم الجامعةمع 

3.  
ً
 حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:  اذا كان هناكمصادر أخرى )حددها: مثال

 ال يوجد 

  :تطويره إجراءاتتقويم املقرر الدراس ي و  .ز 

 : من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة  .1

 تقييم الطالبات لألستاذة وللمقرر عن طريق استطالعات الرأي .  •

 .    عليم عن بعدمن الطالبات بخصوص فعالية التمناقشة عينة عشوائية  •

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .  2

 التقييم الذاتي لألستاذة .   •

 تقييم رئيسة القسم .  •

 تقييم األقران .  •

 تحليل نتائج االختبارات .  •

 .  تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس •

 : تطوير التدريس  إجراءات .  3

 وخارج القسم .   ،مراجعة املقررات من قبل لجنة الخطط الدراسية بالقسم  •

http://www.islamport.com/
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 ومدى تحقيقها في تدريس املقرر . ، مراجعة مصفوفة نواتج التعلم  •

 متابعة ما يستجد في الجامعات العاملية من طرق التدريس .  •

           الستراتيجيات وطرق التدريس الحديثة .  ودورات ،وبرامج  ، ورش عمل إقامة  •

 : إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب.  4

 مستقلين .  أعضاء هيئة تدريس بواسطة   الباتتدقيق تصحيح عينة من أعمال الط  •

وعضو هيئة تدريس   ، وفحص التصحيح والدرجات من قبل لجنة االختبارات ،نتائج االختباراتتحليل  •

 مستقل . 

ستاذ مستقل داخل املؤسسة  أتبادل أستاذ املقرر تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع  •

 .  لنفس املقرر  أو خارجها

 االطالع على تقرير لجنة االختبارات .  •

 :املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  ِص .  5

 استشارة أساتذة املقرر اآلخرين .  •

 . من قبل منسقة املقرر  عن املقرر الدراس ي شامل كتابة تقرير  •

 األخذ بتوصيات نتائج املراجعات الداخلية والخارجية في تحسين وتطوير املقرر .  •

 االطالع على األبحاث الجديدة في مجال التخصص .  •

 واستدراك السلبيات .   سة نتائج التغذية الراجعة من الطالباتدرا •

 دراسة التقرير الذي تم إعداده من قبل األستاذ واستدراك ما جاء به من سلبيات .  •

تعقد على نظام إدارة  الجوانب اإليجابية والسلبية للمقرر ى لالطالع عل البات املتميزاتلقاءات دورية بالط  •

 . التعلم االلكتروني   

 تحسينه . االطالع على توصيف نفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى وطرق  •

 

 هيلة بنت ضيف هللا اليوسفد.  سم منسق البرنامج: ا
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 أعضاء جلنة توصيف املقرر:

 رئيسًا        خريية بنت حممد القحطاني .       د. 

  عضوًا             بنت عبداهلل الشهري .         نورة د. 

 عضوًا         د.  منتهى بنت منصور احلميميدي .  


