
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

 احمد اسعد محمد االسم
 Ahmedassed16790@gmail.com البريد االلكتروني

 فقه االحوال الشخصية اسم المادة
 المبادئ العامة لفقه االحوال الشخصية )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
 الوقوف على اهم االحكام الخاصة بالزواج عند فقهاء االسالم .1
 معرفة احكام الطالق عند المذاهب االسالمية .2
 الوقوف على اهم احكام الوصية الشرعية واحكام المواريث .3

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 

مادة فقه االحوال الشخصية؛ مادة اساسية في قسم علوم القران الكريم، فهي تقسم على 
لشريعة، اما المحور الثاني اربع محاور، المحور االول يهتم ببيان اهم احكام الزواج في ا

فيتعرف فيه الطالب على اهم احكام الطالق في الشريعة االسالمية، اما المحورين الثالث 
 يختصان ببيان اهم احكام الوصية والمواريثوالرابع ف

 
 الكتب المنهجية

 

 المبادئ العامة لفقه االحوال الشخصية، د. كواكب الفاضلي ، م م احمد اسعد .1

 
 خارجيةالمصادر ال

 

 الفقه على المذاهب الخمسة ، محمد جواد مغنية .1
 منهاج الصالحين ، السيد الخوئي .2
 فقه االحوال الشخصية ، محمود السرطاوي .3

 
 

 تقديرات الفصل
الفصل امتحانات 

 الدراسي
 االول

امتحانات 
الفصل 

 دراسي الثانيلا

الواجبات 
 والتقارير

الحضور 
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

15% 15% 10% 10% 50% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 جمهورية العراق
 ث العلميوزارة التعليم العالي والبح

 جامعة : الكوفة

 ةكلية :التربي
 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 الثالثةالمرحلة : 

 احمد اسعد محمد المحاضر الثالثي :اسم 
 مدرس مساعداللقب العلمي :  

 ماجستيرالمؤهل العلمي :  
 جامعة الكوفة/ كلية التربية ن العمل  :مكا
 
 



 
 

 
 

 

                      
 السبوعيا جدول الدروس
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 المالحظات لعلميةالمادة ا التاريخ

 الفصل األول تعريف بالمادة العلمية  1

 الفصل األول فقه االختالط بين الجنسين  2

 الفصل األول مفهوم االحوال الشخصية و الزواج  3

 الفصل األول نواع الزواج ومشروعيتها  4

 الفصل األول المحرمات من النساء  5

 الفصل األول مقدمات الزواج  6

 الفصل األول احكام  المهر  7

 الفصل األول عقد الزواج  8

 الفصل األول اداب المعاشرة الزوجية  9

 الفصل األول اختبار الفصل االول  10

 ألولالفصل ا الحقوق الزوجية  11

 الفصل األول احكام المولود  12

 الفصل األول احكام الرضاع والحضانه  13

 الفصل األول الوالية على الطفل  14

 الفصل األول تعدد الزوجات  15

 الفصل الثاني النشوز واحكامه  16

 الفصل الثاني مفهوم الطالق  17

 الفصل الثاني شروط واقسام الطالق  18

 الفصل الثاني مشبهات الطالق  19

 الفصل الثاني الرجعة واحكامها  20

 الفصل الثاني العدة واحامها  21

 الفصل الثاني احكام الوصية  22

 الفصل الثاني انواع الوصية   23

 الفصل الثاني 1اختبار الفصل الثاني رقم  24

 الفصل الثاني مفهوم المواريث  25

 جمهورية العراق
 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 جامعة : الكوفة
 كلية :التربية

 

 

 

 

 

 علوم القران القســم :
 الثالثة المرحلة : 

 احمد اسعد محمدلمحاضر الثالثي : اسم ا
 مدرس مساعداللقب العلمي :  

 ماجستيرالمؤهل العلمي :  
 / قسم علوم القرانكلية التربية مكان العمل  :

 



 ل الثانيالفص انواع المواريث  26

 الفصل الثاني طبقات االرث عند االمامية  27

 الفصل الثاني فقهاء الجمهورطبقات االرث عند   28

 الفصل الثاني ميراث الزواج عند االمامية  29

 الفصل الثاني 2اختبار الفصل الثاني رقم  30

 
 
 

 :رئيس لقسمتوقيع مصادقة و                                                      : األستاذتوقيع 

  
 أ.م.د. كواكب باقر الفاضلي                                                                                                                                         م.م. امحد اسعد حممد     
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 22   -    21العام الدراسي                                                                                                                      

 

 


