
 
 إسرتاتيجية التدريس للمقرر.    

 

 اخلطة الدراسية
 : وفاء بنت حممد العيسىأستاذة املقرر           سلم                                                                102رمز املقرر   : 

                                     األسرة وبناء اجملتمعاسم املقرر    : 
 walessa@ksu.edu.sa  :الربيد اإللكرتوني                                                            سبوعياساعتان أالساعات :   عدد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 توصيف المقرر

 أوالً /  أهداف المقرر :
 / إمداد الدارسة حبصيلة مناسبة من معارف اإلسالم عقيدة، وشريعة، وحياة، لتكون يف حصانة من التيارات اإلحلادية املختلفة.1
 / تنمية روح الوالء لإلسالم وتقدميه على ما سواه من االنتماءات األخرى.2
 لتعاليم اإلسالمية إىل واقع عملي وسلوكي ملموس./ ترمجة األخالق وا3
 / حتصني عقل الدراسة وفكرها ضد الغزو الفكري، والذي يهدف إىل متيع الشخصية اإلسالمية.4
 / بيان املكانة اليت حظيت هبا املرأة يف اإلسالم مقارنة باجملتمعات واألنظمة القدمية واحلديثة.5
 صفات احلجاب الشرعي، والرد على الشبه اليت أثريت حوله./ بيان أمهية احلجاب يف اإلسالم و 6
 اللبنة األوىل يف بناء اجملتمع اإلسالمي. /بيان عناية اإلسالم بكيفية بناء األسرة املسلمة7
 

 ثانياً  /  متطلبات المقرر وتوزيع الدرجات  :
  ]30 [اختبار فصلي      .1

  عشر ككل أستاذة اختبارها يف احاضراها االختبار سيكون بإذن اهلل تعاىل يف األسبوع الثاين
 درجة على الواجبات و األنشطة 30   .2
 درجة  40اختبار نهائي  .3

 
 ثالثاً / المرجع الرئيسي :

 كتاب )االسالم وبناء المجتمع(
 تأليف: عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية ـ جامعة الملك سعود. الطبعة الخامسة فما فوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هــ1437-1436( سلم الفصل األول للعام الدراسي 102توزيع املوضوعات الدراسية ملقرر )

 

 

 موضوع المحاضرة األيام األسابيع موضوع المحاضرة األيام األسابيع

 
 األول

 11/ 8 األحد

 بداية الدراسة ، والتهيئة للفصل األول
 

 
الحادي 

 عشر
 

 19/1 األحد

 1النكاح ومقاصده وأحكامه

 1/ 20 االثنين 11/ 9 االثنين

 1/ 21 الثالثاء 11/ 10 الثالثاء

 1/ 22  األربعاء 11/ 11 األربعاء

 1/ 23 الخميس 11/ 12 الخميس

 
 الثاني

 11/ 15 األحد

 مقدمات وتعارف 
 

 
 الثاني
 عشر
 

 1/ 26 األحد

 االختبار الفصلي
 

 2النكاح ومقاصده وأحكامه

 1/ 27 االثنين 11/ 16 االثنين

 1/ 28 الثالثاء 11/ 17 الثالثاء

 1/ 29 األربعاء 11/ 18 األربعاء

 1/ 30 الخميس 11/ 19 الخميس

 
 الثالث

 11/ 22 األحد

 المجتمع المسلم
 )األسرة في االسالم(

 

 الثالث
 عشر

 

 2/ 3 األحد

 نشاط موحد

 2/ 4 االثنين 11/ 23 االثنين

 2/ 5 الثالثاء 11/ 24 اءالثالث

 2/ 6 األربعاء 11/ 25 األربعاء

 2/ 7 الخميس 11/ 26 الخميس

 
 الرابع

 11/ 29 األحد

 أسباب تقوية الروابط االجتماعية
 

 الرابع
 عشر

 2/ 10 األحد

 اآلثار المترتبة على عقد النكاح
 2/ 11 االثنين 12/ 1 االثنين

 12/2 الثالثاء 12/ 2 الثالثاء

 2/ 13 األربعاء 12/ 3 األربعاء

 ) آخر موعد لالعتذار عن الفصل الدراسي وعن المقرر 2/ 14 الخميس بدء إجازة عيد األضحى بنهاية الدوام 12/ 4 الخميس

 
 الخامس

 12/ 7 األحد

 إجازة عيد األضحى
 

 
 الخامس
 عشر

 2/ 17 األحد

 ُفرق النكاح

 2/ 18 الثنينا 12/ 8 االثنين

 2/ 19 الثالثاء 12/ 9 الثالثاء

 2/ 20 األربعاء 12/ 10 األربعاء

 2/ 21 الخميس 12/ 11 الخميس

 
 السادس

 14/12  األحد

 إجازة عيد األضحى
 

السادس             
 عشر
 

 24/2 األحد

 مناقشة الواجبات/
 مراجعة
 

 2/ 25 االثنين 12/ 15 االثنين

 2/ 26 الثالثاء 12/ 16 الثاءالث

 استئناف الداسة 12/ 17 األربعاء
أهم المشكالت اإلجتماعية وسبل 

 الوقاية منها

 2/ 27 األربعاء

 2/ 28 الخميس  12/ 18 الخميس

 
 السابع

 12/ 21 األحد

تتمة ألهم المشكالت اإلجتماعية 
 وسبل الوقاية منها

السابع 
 عشر

 3/ 2 األحد

 

 3/ 3 االثنين 12/ 22 ناالثني

 3/ 4 الثالثاء 12/ 23 الثالثاء

 3/ 5 األربعاء 12/ 24 األربعاء

 3/ 6 الخميس 12/ 25 الخميس

 
 الثامن

 12/ 28 األحد

أهمية األسرة ومكانتها في اإلسالم 
 والرد على الشبهات

الثامن 
 عشر

 9/3 األحد

 بداية االختبارات النهائية
 عاملإلعداد ال

 10/3 األثنين 12/ 29 االثنين

 11/3 الثالثاء 12/ 30 الثالثاء

 12/3 األربعاء 1/ 1 األربعاء



 

 مراجع المادة : -رابعاً 
 كتاب اجملتمع واألسرة يف اإلسالم. تأليف: د.احمد طاهر اجلوايب.  -1
 كتاب بناء اجملتمع اإلسالمي. تأليف: د.عبد الرمحن مبارك الفريح.  -2
 كتاب نظام األسرة يف اإلسالم . تأليف د.احمد عقله.  -3
 كتاب اإلسالم وبناء اجملتمع. تأليف: د.أمحد العسال.  -4

 

 المواقع االلكترونية :-خامساً 
 

 الرابط اسم الموقع م

 www.saaid.net                            موقع صيد الفوائد                  1

 www.islamtoday.net موقع اإلسالم اليوم 2

 www.al-hejab.com موقع احلجاب الشرعي 3

 www.islam-qa.com موقع اإلسالم سؤال وجواب 4

 www.emanway.com موقع طريق اإلميان 5

 www.binbaz.org.sa موقع الشيخ ابن باز 6

 www. islamweb.net موقع الشبكة اإلسالمية               7

 
 

 إرشادات هامة للطالبة: –سادساً 
 ضرورة االلتزام بمواعيد المحاضرات .  -1

 ى أداء االختبارات في مواعيدها ومع شعبتها،.ينبغي للطالبة الحرص عل  -2

 ينبغي للطالبة مراجعة األستاذة إذا أشكل عليها شيء من المعلومات الدراسية خالل الساعات المكتبية. -3

 غياب الطالبة بعذر يحتسب من ضمن نسبة الحرمان. -4

 ضرورة تسليم األنشطة والتكليفات في الموعد المحدد.  -5

 13/3 الخميس 1/ 2 الخميس

 5/1 األحد التاسع

 
 الحجاب/ عوامل حماية األسرة

 

 

 

  6/1 االثنين

 1/ 7 الثالثاء

 1/ 8 األربعاء

 1/ 9 الخميس

 1/ 12 األحد العاشر

 الخطبة وأحكامها العامة
 

 من أراد السعادة االبدية فليلزم عتبة العبودية

 

 

 1/ 13 االثنين

 1/ 14 الثالثاء

 1/ 15 األربعاء

 16/1 الخميس

http://www.islam-qa.com/
http://www.islam-qa.com/
http://www.emanway.com/
http://www.emanway.com/
http://www.binbaz.org.sa/
http://www.binbaz.org.sa/

