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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 2721060 رقم المادة (1األحوال الشخصية ) اسم المادة الدراسية
 المدخل الى الفقه االسالمي للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

مجاالت الزواج وأحكامه وشروط صحته ونفاذه وآثااره وواجااات  يدرس هذا المساق األحكام الشخصية من الوجهة التشريعية في    
 الزوجين وحقوقهما، والمحرمات من النساء وأحكام التعدد ومعرفة أنواع العقود الصحيحة والااطلة والفاسدة.

يااالء العاادة المترتااة علااى فرقاة النكاااق والنفقاة كااذل .    ثام دراسااة ماحاا   ثام دراسااة أحكاام تفريااا النكااق ماان طاالق وخلااال واهاار وام
 الوالدة وما يترتب عليها من:

 الرضاع. -ج                 الحضانة. -ب        ثبوت النسب. -أ   
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 فلسفة الزواج في اإلسالم معالم بأهمتعريف الطلبة  الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 لغاية من الزواج.القدرة على فهم ا 1.1
 القدرة على الوقوف على أهمية اختيار الزوجين اعضهما لاعض. 1.1
 فيها. لواجاهالقدرة على إدار  واجاات كل شخص من أفراد األسرة  1.1

 سائل الوالية في الزواجمتعريف الطلبة على  الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 الزواج وذكر انواعه.القدرة على تعريف الولي في  1.1
 الطالب على أهمية الولي في الزواج وخطورة نقصانه من العقد. فوقو  1.1
 القدرة على التفريا بين ولي المال وولي الزواج من حي  الماهية واألثر. 1.1

 تعريف الطالب بأنواع الزواج وآثارها الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 ييز بين الزواج الصحيح وغير الصحيح اأنواعهما.القدرة على التم 1.1
 ثار كل نوع من أنواع الزواج كما بينها الشرع.آالقدرة على شرق  1.1
 استيعاب الطالب لمدى خطورة ممارسة أنواع الزواج غير الصحيح في الواقال. 1.1

 تدريس الطلبة أهم مسائل الطالق باختصار الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 لرابع للهدف ا

 القدرة على التفريا بين الطالق والخلال والتفريا والفسخ. 1.1
 القدرة على معرفة أنواع الطالق ونتيجة كل نوع إذا وقال. 1.1
 و الوفاة.أالقدرة على معرفة أنواع العدة الناتجة عن الطالق  1.1

 (0217) 1نشر ط د. محمد خلف بنى سالمة. دار وائل لل –األحوال الشخصية  -1 الكتاب المعتمد:
 م.1996د. مصطفى السااعي. المكتب اإلسالمي  –شرق قانون األحوال الشخصية  -1 المراجع العلمية:

 
 



 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 الحقوقكلية 

Faculty of Law  

 

 "العدالة والحق " 

Justice & The Right"" 

 " " عراقة وجودة

Tradition and Quality"" 
 QF60/0408-3.0 القانون / كلية الحقوق  تنفيذ مهام لجنة الخطة الدراسية في قسم: إجراءات – لي للمادة الدراسيةالوصف التفصي

 

QF60/0408– page 2/3 

 

 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 الفصل التمهيد: مكانة االسرة وأهميتها في االسالم.
 ول: أسس تكوين االسرة.الفصل ال 

 المبحث الول: مقدمات تكوين االسرة.
  12 – 12ص 

11 
1 
1 
1 

 الخطبة.
  13 – 11ص  اآلثار المترتبة على العدول عن الخطبة.

11 
1 
1 
1 

 الفصل الثاني: الزواج
 اركان الزواج.

 شروط عقد الزواج. 

 32 – 21ص 
 73 – 23ص 
 31 – 73ص 

 

11 
1 
1 
1 

 لشرط.العقد المقترن با
 شروط الصحة : التأبيد

 شروط اللزوم

 37 – 33ص 
 71 – 21ص 
 71 – 71ص 

 

12 
1 
1 
1 

 الوالية.
 الكفاءة.

 77 – 71ص 
 111 – 77 ص

 

17 
1 
1 
1 

 الزواج المكرر والتعدد وتوثيق العقد.
 المحرمات من النساء.

 112 – 111ص 
 111 –112ص 

 

13 
1 
1 
1 

 أنواع الزواج واحكامه:
 أنواع الزواج.

 احكام الزواج واآلثار المترتبة عليه.

 117-124ص

 117-113ص 
 

12 
1 
1 
1 

 صور من بعض عقود الزواج المستحدثة.
 الحقوق والواجبات الزوجية.

 المهر. -حقوق الزوجة:

113-111ص  
111-112ص  

 

17 
1 
1 
1 

 حاالت المهر. 
 النفقة.

 

123 – 111ص    

11 
1 
1 
1 

 ونة والمرتدة وغيرهانفقة الزوجة العاملة والناشز والمسج
172 – 122ص   
131-172ص   

 

11 
1 
1 
1 

 

 انحالل الزوجية: الطالق، مفهوم الطالق، مشروعته، الحكمة من تشريعه
 من يقع عليها الطالق، تعدد الطالق.

 .الطالق المنجز والمعلق

111 – 113ص   

117 – 111ص   
117-117ص   
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11 
1 
1 
1 

 أنواع الطالق.

 احكام الرجعة.
 112 – 111ص 
 111 – 117ص 

 

11 
1 
1 
1 

 

 الُخلع الرضائي.
 

 الُخلع القضائي.

 

112 – 111ص   
 

121 – 117ص   

 

11 
1 
1 
1 

 

 .التفريق لإليالء
 التفريق للظهار

 

 177 – 171ص 
 177 – 172ص 

 

12 
1 
1 
1 

 

 التفريق للشقاق والنزاع.
 

  132 – 131ص 

17 
1 
1 
1 

  112 – 111ص  .أثار انحالل الزواج: العدة ومسائلها

 
 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاركة    = 
 %11=   االمتحان األول
 %11=  االمتحان الثاني
 %21= االمتحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %21=   الفصل اعمال 
 )تقارير، أاحا ، امتحانات يومية( 

 %21=  االمتحان النهائي

 
 

 11/11/1113 تاريخ االعتماد الدكتور محمد خليل أبو بكر سماعتمدت من قبل رئيس الق

 
 

 )يتم تحديثها في كل فصل دراسي وتعاأ من قبل مدرس المادة(معلومات إضافية: 
 323 رقم المكتب الدكتور احمد شحروري   مدرس المادة

 Shahrouri@zuj.edu.jo البريد االلكتروني 313  الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 األحد ، الثالثاء، الخميس: 

 اإلثنين ، األربعاء:
 


