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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 10



 المعرفة والفهم - أ 
 يتعرف على اختصاصات محاكم االحوال الشخصية. -1
 يفهم انواع المحرمات من النساء في الزواج. -2
 يقسم انواع شروط عقد الزواج. -3
يتعرف على كيفية اصدار الحجج والقسامات الشرعية وعقود  -4

 الزواج.
 يتعرف على سجالت محكمة االحوال الشخصية. -5
 يفهم كيفية تنظيم عقود الزواج. -6

 المعرفة والفهم - ب
 يتعرف على اختصاصات محاكم االحوال الشخصية. -7
 يفهم انواع المحرمات من النساء في الزواج. -8
 يقسم انواع شروط عقد الزواج. -9

يتعرف على كيفية اصدار الحجج والقسامات الشرعية وعقود  -10
 الزواج.

 يتعرف على سجالت محكمة االحوال الشخصية. -11
 يفهم كيفية تنظيم عقود الزواج. -12

 

 المهارات الخاصة بالموضوع - ت

 تمكين الطالب من التعرف على اهمية احكام االسرة. -1
السجالت التعرف على كيفية تسجيل العقود والحجج الشرعية في  -2

 الرسمية .
التعرف على شروط تسجيل القسامات الشرعية والحجج وبيان اهميتها  -3

 القانونية.

 طرائق التعليم والتعلم -ج

 المحاضرات النظرية. -1
 الدرس العملي ) تنظيم عقود الزواج ، الحجج الشرعية والقسامات( -2
 الزيارة العلمية : محكمة االحوال الشخصية  -3
تتعلق بموضوعات قانون االحوال الشخصية بحوث التخرج التي  -4

 والتعديالت القانونية التي تطرأ عليه.
 التدريب الصيفي. -5

 طرائق التقييم -د

 االختبارات الشفوية ) بعد نهاية كل اسبوع( -1

 االختبارات التحريرية ) االمتحانات اليومية والفصلية( -2



 الواجب البيتي ) بعد نهاية كل محاضرة ( -3
 )تتعلق بموضوعات المنهج(تقارير اسبوعية  -4

 

 

 بنية البرنامج -11

 الشهادات والساعات المعتمدة الساعات المعتمدة رمز المقرر او المساق السنة

 عملي نظري

 ساعة 2130الدبلوم التقني تتطلب  3 2 التنفيذ والتسجيل العقاري السنة الثانية

  3 2 اصول المحاكمات الجزائية السنة الثانية

  3 2 المرافعات المدنية الثانيةالسنة 

  2 1 القانون االداري السنة الثانية

  1 2 قراءات قانونية  السنة الثانية

  2 2 محاسبة حكومية السنة الثانية

  2 1 تطبيقات حاسبة السنة الثانية

  - 1 لغة انكليزية السنة الثانية

  2 1 المدخل لدراسة القانون السنة االولى

  3 2 االحوال الشخصية االولىالسنة 

  2 2 العقوبات السنة االولى

  2 1 القانون االداري السنة االولى

  3 1 البريد والحفظ والمراسالت السنة االولى

  2 1 ادارة خدمة مدنية السنة االولى

  2 1 تطبيقات حاسبة السنة االولى

  - 1 لغة انكليزية السنة االولى

  - 2 انسانحقوق  السنة االولى

 

 

 

 

 



 





 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي-13 

لتخطيط واالعداد لزج الخريج في دورات تأهيل والتأكيد على تدريبهم في المحاكم الحكومية 

 .التدريب الصيفي)االعطلة الصيفية  والقطاع الخاص خالل
 

معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد  -41

يستقبل القسم خريجي الفرع العلمي واالدبي ضمن خطة القبول المركزي لوزارة التعليم العالي 

 والتعليم المهني / الفرع التجاري والبحث العلمي

أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  -41

 .المقررات الدراسية المنهجية -
 مصادر خارجية تخص التخصص - 
 االنترنت -
 اللجنة القطاعية لتطوير المناهج -

 

 

 

 

 

 



 مخطط مهارات المنهج

يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات 

 التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

السنة 

 الدراسية

اسم 

 المقرر

 اساسي

 اختياري

المهارات الخاصة  المعرفة والفهم
 بالموضوع

المهارات العامة  مهارات التفكير
والمنقولة او 

المهارات االخرى 
المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 
 الشخصي

االحوال  االولى

 الشخصية

 1أ اساسي

* 

 2أ

* 

 3أ

* 

 4أ

* 

 1ب

* 

 2ب

* 

 3ب

* 

 4ب

* 

 1ج
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 2ج
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 3ج
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 4ج

* 

 1د
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 2د
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 3د
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 4د
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