جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
دائرة االعتماد وضمان الجودة

مخطط المادة الدراسية
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مخطط املادة الدراسية

اسم المادة
رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة
الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
لغة التدريس
تاريخ استحداث مخطط المطادة الدراسطية  /تطاريخ
مراجعة مخط المادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

فقه األحوال الشخصية
0201344
3
3
ال يوجد
الفقه اإلسالمي
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
قسم الفقه اإلسالمي وأصوله
سنة ثانية
2017/2016
البكالوريوس
العربية

منسق المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :حمزة حسين قطيش الحبابسة
رقم المكتب003 :
الساعات المكتبية ، 2 – 12.30 :اثنين أربعاء.
رقم الهاتف0777416752 :
البريد اإللكترونيhamzah299@yahoo. com :
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مدرسو المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم:
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وصف المادة:

يدرس الطالب في المادة مسائل الزواج والطالق المشتملة على:
الخطبة ،تعريف الزواج وأركانه وحكمه ،شروطه ،الواليطة ،الكفطاءة ،المحرمطات مطن النسطاء ،أنطواز الطزواج،
الحقوق والواجبات الزوجية ،المهطر ،تعريطف الططالق ،حكمطه ،أنواعطه ،الرجعطة وأحكامهطا ،المخالعطة ،العطدة،
المواد القانونية الخاصة بالموضوعات السابقة من قانون األحوال الشخصية األردني.

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
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دائرة االعتماد وضمان الجودة

مخطط املادة الدراسية

أهداف تدريس المادة ونتائجها:

ُ .1يلِ ُّم الطالب بمسائل الزواج والطالق المشهورة.
 .2يتعرف قانون األحوال الشخصية األردني في هذه المسائل.
 .3يتمكن من اإلجابة على األسئلة الخاصة بالمادة.
 .4ينقد قانون األحوال في مسائل.
ُ .5يثري المجتمع المحلي بالتعريف بقانون األحوال األردني.
 .6يستطيع بناء أسرة صالحة قادرة على رفد المجتمع بالطاقات اإليجابية.
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محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
المحتوى

الخطبططططة ،تعريططططف
الططططزواج ،أركانططططه،
شروطه العامة.
الوكالططططة والواليططططة
والكفاءة
المحرمططططططات مططططططن
النسطططططاء ،وأنطططططواز
الططزواج ،والحقططوق
الزوجية
تعريف الطالق

األسبوع
األول
والثاني
والثالث

المدرس
حمزة الحبابسة

نتاجات التعلم
المتحققة
"عامة"
معرفة الخصطائ
والمسائل العامة

أساليب التقييم
" عامة".
االمتحان
السؤال المباشر
أوراق العمل

المراجع
المقرر الرئيسي
" فقطه األحطوال" د.
محمد بني سالمة

الرابع
والخامس

التفريططططططط ط بطططططططططين المراجعة
المصططططططططططططططططلحات البحوث القصيرة
المحاورة
القريبة

السادس
والسابع

يتعطططططرو األقطططططوال المناقشطططططططططططططة داخطططططططططططططل نظططططام األسططططرة .د.
محمد عقلة
الفقهية في المسطللة المحاضرة
الواحططططدة ،ويتبطططططين
رأي ق .ح .ش.
أردني

الثامن

قططططططانون األحططططططوال

ضططططططططططططططططططططططططططططططططب

المقررات المساندة
فقططططه األحططططوال .د.
محمد أحمد القضاة

وحكمه ،وأنواعه
المخالعططة ،والفططرق
القضططائية األخططرى
بإيجاز
العططططدة ،ومراجعططططة
المادة

والتاسع
العاشر
والحادي
عشر
الثاني عشر
والثالث ز

المصطلحات

األردني
نظطام األسطرة .عبطد
الرحمن الصابوني

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
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مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

تكليف الطلبة بـ  -أوراق عمل – .إثراء المجتمع المحلي بالحكم الفقهي الراجح – .حوارات الطلبة داخل المحاضرة
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أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

اإلمتحان األول
الثاني
المشاركة
النهائي
 ليس للمادة متطلب ساب
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السياسات المتبعة بالمادة:

اختيار كتاب مقرر سهل العبارة
اتباز منهج الفقه الحنفي في مساق المادة
التركيز على المسائل المشهورة في المذاهب األخرى
اطالز الطلبة على المؤلفات القديمة
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المعدات واألجهزة المطلوبة:

المادة بحاجة الى جهاز العرض البسي  ،والجامعة ال توفره رغم طلبنا أكثر من مرة ،والهدو منه االرتقاء بالتعليم
الجامعي ،فهذا الجهاز يمكن المدرس من عرض ما يريده أمام الطلبة
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المراجع:

ذكرت سابقا في عرض المحتوى
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معلومات إضافية:

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية

مخطط املادة الدراسية

اسم منس المادة:

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة:

التوقيع:

رئيس القســـم:

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

نسخة إلى:
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
دائرة االعتماد وضمان الجودة
-

دائرة االعتماد وضمان الجودة
التاريخ:

