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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

قانون األحوال الشخصية ()1
0201241
3
المدخل الى الفقه االسالمي
بكالوريوس
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
الفقه وأصوله

بكالوريوس
اللغة العربية

منسق المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :د .هدى يوسف علي غيظان

رقم المكتب:
الساعات المكتبية 11 -10 :األحد والثالثاء اخلميس  11-9:30 /االثنني واألربعاء

رقم الهاتف0776558789 :
البريد اإللكترونيGhidandr.huda@yahoo.com :
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مدرسو المادة:

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

.18

وصف المادة:

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
.19

مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

أهداف تدريس المادة ونتائجها:
أوالً :تعريف الطالب باملصطلحات املتعلقة بالنكاح,واخلطبة مع بيعان أحكامامعا ,ومعا يعتعب ععو الععدول ععو اخلطبعة باعتبعار أ عا
وعدا غري ملزم ,مو ارجاع اهلدايا وما دف علع حاعاا املارعمع اعتمعاد نصعوا املعواد الصعادر معو دا عرق قا عع الق عا العتمعاد
الرأي القانوينع
ثانيعاً :طععيم علمعاً بععر و عقععد الزوار,و ععرود العقععد الواجععب توافرمععا مععا مععو معتمععد خ قععانون األحعوال الشخصععية أ ع ا علع قععول
احلنقيععة ال ع ي اعتمععد أهاهععا لععب م ع أ ع ببععاقع امل ع امب ال قايععة,ومعرفا الشععرد ااعلععع م ع بيععان أنواعععب ,والواليععة وع ع الععو
واألملية خ عقد الزوار ,والتعاقعد أاعالب وبالو عاق ,ورثعار عقعد العزوار معو ثبعوت الناعب واملاعر والععدق واحلقعوك املشعع ة و لع بععد
بيان أنواع القد ما مع خ قانون األحوال معتمدا قول احلن ية فيب باعتبارما علة ثالثة أنواع مو احيح وفاهد وباط ع
ثالثاً :يتمكو مو تطبيق تل األحكام خ احملا م الشرعية وااللتزام هبا خ حياتب العمليةع
رابعاً :يتمكو مو الدعوق إىل اهلل تعاىل بتعليم الناس م األحكام وتقومي ممارهاهتم فيااع
اماعاً :يطلع علع بعع
الشرعيةع

.20

املراجع ال قايععة القدلععة ويوثععق الصععلة هبععا عععو طريععق األ ععا أو التقععارير ,وح ععور جلاععات خ احملععا م

محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
المحتوى

مق ع ع ع ععدمات عق ع ع ع ععد ال ع ع ع ععزوار ,والص ع ع ع ع ع ات
املاتحبة اليت يتخريما الراغب بالزوارع

األسبوع
األول

تعريع ع ععف اخلطبع ع ععة ,وبيع ع ععان أحكامااعومع ع ععا
يعتب عل العدول عو اخلطبةع

الثاين

تعريف عقد الزوار,وبيعان ر نعب ,مع بيعان
الشرود الواجب توافرما خ الر و

الثالث

رود عقد الزوار ,وتعدد الزوجاتع

الراب

أملية الزوار

اخلامس

الوالية خ الزوار

الاادس

تكملة رح الوالية خ الزوار

الااب

الك اءق خ الزوار

الثامو

احملرمات مو النااء

التاه

تكملة رح احملرمات مو النااء

العا ر

أن عواع العقععد وأحكامععب ,وتوثيقععب ,أحكععام
عامةع

احلادي عشر

اال عاد خ عقود الزوار

الثاين عشر

رثار عقد الزوار,املار وااااز

الثالث عشر

الن قة الزوجية

الراب عشر

املاكو واملتابعة

اخلامس عشر

مراجعة عامة للمادق اهتعداداً لال تبار
الناا عع

الاادس عشر

المدرس

نتاجات التعلم
المتحققة

أساليب التقييم

المراجع

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية

مخطط املادة الدراسية
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النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:
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أساليب التقييم ومتطلبات المادة:
-

اال تبارات الشارية والناا يةع

-

مشار ات الطلبة أثناء احملا راتع

-

ح ور جلاات باحملا م الشرعية موقعة مو قب القا ع ومناقشتاا خ احملا رق.
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السياسات المتبعة بالمادة:
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المعدات واألجهزة المطلوبة:

.25

المراجع:
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معلومات إضافية:

دائرة االعتماد وضمان الجودة

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية

مخطط املادة الدراسية

اسم منسق 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:

