
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 كوثرمهدي جاسمأ.م.د  االسم

 Psycho-hyder@yahoo.com البريد االلكتروني
 االحوال الشخصية فقه  اسم المادة

 الفصل االول مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
ومايحتويه هذا الفقه من امور الزواج  تعريف الطالب بفقه االحوال الشخصية

 0يا والمواريثوالطالق والوص
 التفاصيل االساسية للمادة

 
وكل ما يتعلق به من الطالق وانواعه واغالل الزواج  الزواج ملالمادة تش

  0والمواريث واحكامهاوالوصية واحكامها
 

 الكتب المنهجية
 

 التوجد

 
 المصادر الخارجية

 

 0الفقه على المذاهب الخمسة /محمد جواد مغنية
 0بغاالفقه المنهجي /مصطفى ال

 0االحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون /احمد الكبيسي
 احكام الميراث والوصية/عطية الجبوري

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  فصل الثانيال ولالفصل اال 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

20% 20%  - 60% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالىالجامعة :
 ية للعلوم االنسانيةالتربالكلية :

 علوم القرآن والتربية االسالميةالقســم :
 نيةالثاالمرحلة :

 كوثرمهدي جاسم0داسم المحاضر الثالثي :
 استاذمساعداللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
علوم لل التربية جامعة ديالى/كليةمكان العمل  :

 نسانيةاال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ال
ا

ع
بو

س
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   تعريف الزواج–الميراث تعريف  28/9 1

   المحرمات من النساء –اسباب الميراث  12/10 2

   مقدمات الزواج-موانع الميراث 19/10 3

   تعريف الحكم الشرعي واقسامه 26/11 4

 اركان عقد–الحقوق المتعلقة بالتركة  2/11 5

 الزواج

  

   صيغة الزواج-انواع المواريث 11/11 6

   انعقاد الزواج بالكتابة-اصحاب الفروض 18/11 7

   شروط انعقاد الزواج–العصبات  25/11 8

   شروط الصحة -العصبة بالنسبة 2/12 9

   شروط النفاذ-العصبة بالسببية 9/12 10

   شروط اللزوم-العصبة بالغير 16/12 11

   اقسام المحكوم فيه 23/12 12

   المهر -العصبة مع الغير 30/12 13

   تعدد الزوجات–العصبة بالنفس  6/11 14

   انحالل الزوج–الحجب  13/1 15

   الطالق-الحرمان  20/1 16

 عطلة نصف السنة                                                                 

   الظهار-تعريف الوصية 17/2 17

    العبرة-مشروعيتها 24/2 18

   انواع العبرة–اركان الوصية  3/3 19

   عدة المطلقة–الصيغة  10/3 20

   عدة المتوفى زوجها–الموصى  17/3 21

   شروط المعتدة -الموصى له 24/3 22

   مايباح للمعتدة –الموصى به  31/3 23

   ادير عددالمعتداتمق-الرجوع عن الوصية 7/4 24

   نفة المعتدة -شروط الوصية 14/4 25

   احكام عن العدة-احكام الوصية 28/4 26

   تعريف بالنفقة–احكام الوصية  5/5 27

   الحضانة واحكامها-مسائل عن المواريث 12/5 28

   الرضاع واحكامه-مسائل عن المواريث 2/6 29

   بثبوت النس-مسائل عن المواريث 9/6 30

   مراجعة المادة-مسائل عن المواريث 19/5 31
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 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي توقيع العميد :   أ.م.د. كوثر مهدي جاسمتوقيع االستاذ : 

 

 

 مجهورية العراق
 البحث العلميوزارة التعليم العالي و

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالىالجامعة :
 التربية للعلوم االنسانيةالكلية :

 علوم القرآن والتربية االسالميةالقســم :
 نيةالثاالمرحلة :

 كوثرمهدي جاسم0داسم المحاضر الثالثي :
 استاذمساعداللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
ة ديالى/كلية التربية للعلوم جامعمكان العمل  :

 االنسانية

 

 


