
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطى انًمزر:
 أزكبو األعشح 

 3 -َظى 334 ريش انًمزر:

 بزَبيح بكبنىريىص األَظًت انبزَبيح:

 لظى األَظًت انؼهًي:انمظى 

 انؼهىو اإلداريت انكهيت:
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 انًحخىيبث
 3 ........................................................................................................ أ. انخؼزيف ببنًمزر انذراطي:

 4 ............................................................................................. هذف انًمزر ويخزخبحه انخؼهيًيت: -ة

 4 ..................................................................................................................... نؼبو نهًمشس:ٕطف اان. 1

 4 ..................................................................................................................... . انٓذف انشئٛظ نهًمشس2

 4 ................................................................................................................... س:. يخشخبد انزؼهى نهًمش3

 5 ................................................................................................................. ج. يىضىػبث انًمزر

 5 .................................................................................................................. د. انخذريض وانخمييى:
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 6 ........................................................................................................ يصبدر انخؼهى وانًزافك: –و 

 6 ....................................................................................................................... . لبئًخ يظبدس انزؼهى:1

 7 .......................................................................................................... . انًشافك ٔانزدٓٛضاد انًطهٕثخ:2
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 7 ................................................................................................................... ذ. اػخًبد انخىصيف
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  انذراطي:انخؼزيف ببنًمزر أ. 

  انًؼخًذة:انظبػبث . 1

 انًمزرَىع . 2

   أخشٖ  يزطهت لغى   هٛخيزطهت ك   يزطهت خبيؼخ أ.

    اخزٛبس٘   إخجبس٘ ة.

 يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظخىي  انظُت. 3

 انظُت انثبنثت/ انًظخىي انخبيض

 

 ٔخذد( إٌ). انًخطهببث انظببمت نهذا انًمزر 4

 ال يوجد

 

 ٔخذد( )إٌانًخطهببث انًخشايُت يغ هذا انًمزر . 5

 ال ٕٚخذ

 

 

 )اخزش كم يب ُٚطجك(ًَظ انذراطت . 6

 انُظبت  ػذد انظبػبث انخذريظيت انذراطت ًَظ و

  111% انًحبضزاث انخمهيذيت 1

   انخؼهيى انًذيح  2

   اإلنكخزوَيانخؼهيى  3

    ػٍ بؼذانخؼهيى  4

    أخزي 5
 

 

 يغزٕٖ انفظم انذساعٙ( )ػهٗ انخؼهى انفؼهيت نهًمزر طبػبث. 7

 طبػبث انخؼهى انخكزار انؼذد انُشبط و

   االحصبلطبػبث 

 45 15×3 3 يسبػشاد 1

 ------ ------ ------ يؼًم أٔ أعزٕدٕٚ 2

 ------ ------ ------ دسٔط إػبفٛخ 3

 ------ ------ ------ أخشٖ )رزكش( 4

 45 ------ ------ اإلخًبني 

   طبػبث انخؼهى األخزي*

 31 15×2 2 عبػبد االعززكبس 1

 1 1×1 1 انٕاخجبد 2

 1 1×1 1 انًكزجخ 3

 1 1×1 1 انًشبسٚغ /إػذاد انجسٕس 4

 2 1×2 2 اخزجبساد فظهٛخ 5

 2 2×1 1 اخزجبس َٓبئٙ 6

 3 1×3 3 انزسؼٛش نالخزجبساد 7

 ------ ------ ------ أخشٖ )رزكش( 8

 41 ------ ------ اإلخًبني 9

 85 ------ ------ إخًبني طبػبث انخؼهى 11
، ٔٚشيًم رني : خًٛيغ أَشيطخ انيزؼهى، يثيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسْٙ يمذاس انٕلذ انًغزثًش فٙ انُشبؽبد انزيٙ رغيٓى فيٙ رسمٛيك يخشخيبد انيزؼهى * 

 إػذاد انًشبسٚغ، ٔانٕاخجبد، ٔانؼشٔع، ٔانٕلذ انز٘ ٚمؼّٛ انًزؼهى فٙ انًكزجخ

 



 

 
4 

 انخؼهيًيت:انًمزر ويخزخبحه  هذف-ة

 ر:هًمزانؼبو نىصف ان. 1

ٔأزكبيٓب فٙ اإلعالو   انزؼشٚف ثبنضٔاج ٔزكًزّ ٔانخطجخ ٚزُبٔل   

    انزؼشٚف ثؼمذ  انُكبذ  ٔزكًّ ٔأسكبَّ

  ششٔؽ طسخ ػمذ  انُكبذ  ٔآثبسِ  انًخزهفخ

انجظًخ انٕساثٛخ ٔأثشْب فٙ انُغت إثجبرب  –أزكبيّ  –انُغت: يؼُبِ  ٔانًسشيبد يٍ انُغبء انطالق ٔإَاػّ ٔانزؼشف ػهٗ 

 انُفمخ ٔانسؼبَخ ٔرشثٛخ األٔالدٔ َٔفٛب

 

  انهذف انزئيض نهًمزر. 2

 يهدف المقرر إلى أن يحقق الطالب النتائج اآلتية:

 ـ يؼشفخ َظشٚخ انذػٕٖ ٔأزكبيٓب.

 اإلنًبو  ثُظبو انًشافؼبد انغؼٕد٘ ٔػٕاثطّ ٔرأطٛهّ ٔفمب ألزكبو انششٚؼخ اإلعاليٛخ.ـ 

انيذػبٖٔ  نهمؼبء انششػٙ انؼبو فٙ انًًهكيخ انؼشثٛيخ انغيؼٕدٚخ ٔكٛفٛيخ سفيغ انمٕاػذ انششػٛخ انًُظًخيؼشفخ  ـ

 ٔرغٛٛش انخظٕيخ أيبو انمؼبء

 نهًمزر:يخزخبث انخؼهى . 3

 يخزخبث انخؼهى نهًمزر
  ريش

انًزحبظ انخؼهى يخزج 

  نهبزَبيح

  انًؼبرف 1

 ط  – 2 .الراجح من اآلراء الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة يختار 1.1

 ط -1 .ٚخزبس انسهٕل انغهًٛخ فٙ انمؼبٚب اندضائٛخ انزٙ ٚزؼشع نٓب. 1.2

1.3   

1...   

  انًهبراث 2

 س - 1 اإلنًبو ثأزكبو انضٔاج ٔيمبطذِ. 2.1

 س -2 من حقوق وواجبات على بعضهما                  نــ القدرة على التمييز بين ما للزوجي 2.2

2.3   

2...   

  انكفبءاث 3

 د - 1 .يعمل على إيجاد الحلول المناسبة في قضايا األسرة 3.1

 د - 2 .انمذسح ػهٗ فٓى انُظٕص ٔرُضٚهٓب رُضٚال عهًٛب 3.2

 س - 3 انمذسح ػهٗ انزٕفٛك ثٍٛ أؽشاف ٔرمذٚى انسهٕل انًُبعجخ فٙ انمؼبٚب األعشٚخ 3.3

3.4   
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  انًمزر يىضىػبثج. 

 االحصبلطبػبث  لبئًت انًىضىػبث و

 3 في اإلسالم هاماحكوأ   الخطبةالتعريف بالزواج وحكمته و  1

 2 التعريف بعقد  النكاح  وحكمه وأركانه . 2

3 
 شروط صحة عقد  النكاح  وآثاره  المختلفة .

 
2 

 2 المحرمات من النساء  تأبيدا وتوقيتا. 4

5 
 الشروط في النكاح   

   ػٕٛة انُكبذو    -المختلف فيها والزواج العرفي والمسيار ة حاألنك
2 

 2 حقوق الزوجين ،  الصداق وأحكامه 6

 3 إَٔاػّ.، انطالق: يؼُبِ أزكبيّ 7

 3 أسكبٌ انطالق  ٔششٔؽّ ٔطٛغّ  8

9 
أحكامه. –الخلع: معناه    
  العدة: أنواعها وأحكامها. 

3 

 2 أحكام  الظهار  واإليالء 

 1 أحكام  اللعان  

 2 البصمة الوراثية وأثرها في النسب إثباتا ونفيا –أحكامه  –النسب: معناه  

 3 انُفمخ ٔانسؼبَخ ٔرشثٛخ األٔالد 11

 45 انًدًىع

 

 وانخمييى:انخذريض  د.
 يى يانخم وطزقيخزخبث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطخزاحيديبث انخذريض  ربظ . 1

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيديبث يخزخبث انخؼهى  زيشان

 انًؼبرف 1.0

1.1 
الااراجح ماان اآلراء الفقهيااة المسااتنبطة ماان  يختااار

 .الكتاب والسنة

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 النظريةاالختبارات  -

                            الواجبات تقييم  -

1.2 

انزييٙ ٚخزييبس انسهييٕل انغييهًٛخ فييٙ انمؼييبٚب اندضائٛييخ 

 .ٚزؼشع نٓب.
 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 اقعيةوو تطبيقهضرب أمثلة  -
 والتدريب العملي عليها

 النظريةاالختبارات  -

                            الواجبات تقييم  -

…    

 انًهبراث 2.0

2.1 

  اتالمحاضر - اإلنًبو ثأزكبو انضٔاج ٔيمبطذِ.

التااادريب علاااي األسااااليب و  -
الطااااااارق المساااااااتخدمة فاااااااي 

 المقارنة      

 النظريةاالختبارات  -

 المناقشات الشفهية  تقييم  -

                    اثناء المحاضرات

2.2 

مان حقاوق  نــ القدرة علاى التميياز باين ماا للازوجي
 وواجبات على بعضهما                 

  اتالمحاضر -

العمليالتدريب  -  
 

                  

 النظريةاالختبارات  -

 المناقشات الشفهية  تقييم  -

 انكفبءاث 3.0

3.1 
يعمااال علاااى إيجااااد الحلاااول المناسااابة فاااي قضاااايا 

 .األسرة

االختباااااارات التحريرياااااة  -                     التدريب العملي
 والشفهية
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 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيديبث يخزخبث انخؼهى  زيشان

3.2 

 .مناقشة والحوار ال - .عهًٛبانمذسح ػهٗ فٓى انُظٕص ٔرُضٚهٓب رُضٚال 
                   التدريب العملي -

االختبارات التحريرية  -
 والشفهية

 

 
انمييذسح ػهييٗ انزٕفٛييك ثييٍٛ أؽييشاف ٔرمييذٚى انسهييٕل 

 انًُبعجخ فٙ انمؼبٚب األعشٚخ
  

    

    

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى
 )ثبألعجٕع(

 انُظبت 

 يىيانخمدرخت  إخًبنييٍ 

1 
األعييييييييييييييييييجٕع  اول  فصلي اختبار

 انغبدط
02% 

2 
األعيجٕع انثيبَٙ  ثاني  فصلي اختبار

 ػشش
02% 

3 
اثُيييييبء انفظيييييم  انًشبسكخ  انشفٓٛخ

 انذساعٙ
02% 

4 
األعجٕع انشاثيغ  اخزجبس َٓبئٙ

 ػشش
02% 

 %022  انًدًٕع 5
 انخ( ٔسلخ ػًميششٔع خًبػٙ،  ،رمذًٚٙػشع  شفٓٙ، ،رسشٚش٘ اخزجبس)ٛى ٛانزم أَشطخ

 

 

 انطالبي:األكبديًي وانذػى  اإلرشبدأَشطت  -هـ 

 طبػبث أطبىػيب ػٍ طزيك أحذ أػضبء هيئت انخذريض نإلرشبد األكبديًي وانذػى نهطالة. 3

 أعجٕػٛب.  نإلسشبد األكبدًٚٙ عبػبد 6رى رسذٚذ ػذد  -

ثبة انًكزت يٍ خالل اندذٔل انذساعٙ إػالٌ عبػبد اإلسشبد نهطالة ثزٕلٛزبد يسذدح ٔيؼهُخ ػهٗ  -

 ٔاإلسشبد. ٔانغبػبد انًكزجٛخ

إػالٌ انطالة ثًٕاػٛذ ػمذ االخزًبػبد اندًبػٛخ ٔانفشدٚخ يؼٓى يٍ خالل إسعبل ثشٚذ انكزشَٔٙ  -

انًششذ األكبدًٚٙ( أٔ يٍ  -خالل انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ نهُظبو األكبدًٚٙ )يب ٚزؼهك ثبنطبنت نهطبنت يٍ

 ثبندٕال أٔ ػٍ ؽشٚك انٕارغبة. خالل االرظبل

رٕػٛر ثؼغ انًغبئم انًزؼهمخ ثبإلسشبد  -ثؼغ األيٕس األكبدًٚٛخ : )يُبلشخانذػى انطالثٙ ٔيٍ أيثهزّ

                   انؼًم ػهٗ زم انًشكالد نهطالة...انخ(. -ػهٗ يؼذل يشرفغ انسظٕل ٛخكٛف  -كٛفٛخ إداسح انٕلذ - األكبدًٚٙ

 
  وانًزافك:يصبدر انخؼهى  –و 
 انخؼهى:يصبدر لبئًت . 1

 أحكام الزواج، أ.د. عمر بن سليمان األشقر نهًمزر انًزخغ انزئيض

 انًظبَذةانًزاخغ 
 .أحكام األسرة، د. رمضان الشرنباصي. -
 

  .والمرفوعة على البالك بورد المحاضرات المسجلة على االيكو - اإلنكخزوَيتانًصبدر 

 انغؼٕدٚخ انشلًٛخانًكزجخ 
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    http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx انغؼٕدٚخ   انًكزجخ انشلًٛخ  يأخز

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخدهيشاث . 2

 يخطهببث انًمزر انؼُبصز

 انًزافك
                     طالبا على األقل. 02يلزم توفير قاعة دراسية تستوعب  - إنخ(...  انًسبكبح ، لبػبدانؼشع انذساعٛخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

 انخمُيت انخدهيشاث
 انجشيدٛبد( انزكٛخ،انغجٕسح  انجٛبَبد،ػشع  )خٓبص

 عجٕسح ركٛخ -ا خٓبص ػشع دارب شٕ

  رجؼبً نطجٛؼخ انزخظض() يأخز حدهيشاث

 

 نًمزر:اخىدة  حمىيىس. 
  

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يدبالث انخمىيى

 غٛش يجبششح ) اعزجٛبٌ ( انطالة األداء انزذسٚغٙ

 يجبشش ) انًزبثؼخ ( سئٛظ انمغى األداء انزذسٚغٙ

 يجبشش ندُخ االخزجبساد ثبنجشَبيح يشاخؼخ انٕسلخ االخزجبسٚخ

 يجبشش ) انُزبئح ( أعزبر انًمشس رمٛٛى انطالة فٙ انًمشس

 يجبشش يشاخغ َظٛش يٍ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ انٕسلخ االخزجبسٚخ يشاخؼخ رظسٛر

 يجبشش ) انُزبئح ( أعزبر انًمشس يذٖ رسظٛم يخشخبد انزؼهى نهًمشس

 غٛش يجبششح ) اعزجٛبٌ ( انطالة يذٖ رسظٛم يخشخبد انزؼهى نهًمشس

 يجبشش ندُخ انخطؾ ٔانًُبْح ثبنمغى انكزبة انًمشس 

 غٛش يجبششح ) اعزجٛبٌ ( انطالة انكزبة انًمشس 
 إنخ(يظبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشخبد انزؼهى فبػهخ ؽشق رمٛٛى انطالة، يذٖ رسظٛم ، فبػهٛخ انزذسٚظ )يثم.يدبالد انزمٕٚى 

 رسذٚذْب( زىٚ) أخشٖ ،ٛشظانًشاخغ انُ انجشَبيح،لٛبداد  انزذسٚظ،أػؼبء ْٛئخ  )انطهجخ، ٌٕانًمًٛ

 (يجبششيجبشش ٔغٛش )ٛى مٛانز ؽشق

 

 

 

 . اػخًبد انخىصيف ذ

 األَظًخلغى يدهظ  خهت االػخًبد

  ثبنثخ ان رلى اندهظت

 و 2119/ 11/ 2ْــ انًٕافك  1441/ 2/ 3 حبريخ اندهظت

 

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx

