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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 2721260 رقم المادة (2األحـوال الشخصيـة ) اسم المادة الدراسية
 (1األحـوال الشخصيـة ) المتزامن للمادة/المتطلب السابق ساعات 0 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
اإلفث وشــفوم  واةقــة  صــحا  القــفوج  ــن الف ــالق الــ و   وتتضــ ن تيف ــت التفوــةق والحقــوق ال تيرقــة مالتفوــةق  ــ   ســما      

واأل  وال ــا الصــ أل  األ، أل ق  صــحا  النــفوج  ــن النســامق الــ و  واأل  وال ــاال الصــ أل  والقنــت اقــنق واألخــت الشــقألقة واألخــت 
 أل ق    افاسة القول والفا والتط ألح وال ناسخةق     يفاث ذوي األفحا  وولا القنات وولا األن ال.

وافاســة الوصــألةم حو حــا وحو تحــاق  فوانحــا وشــفوطحاق مط نحــا والف ــور عنحــاق صقولحــا وفالــاق والوصــ م شــفوط  وال وصــ  لــ     
 وال وص  م  وت اح  الوصاألا والوصألة الوا مة.

ح ــ  والــفا ال يــفاث و وانيــ  و ســمام  و نــوار الوف ــةق  ــ  افاســة  حــوال  صــحا  النــفوج و صــحا  اليصــمات وذوي األفحــا ق وال  
 وتصحألح ال سائل واليضوألة السققألةق ةال قف ل  مالنس     إفث الح لق وال نقوا وال نين وولا ال نا الريان.

 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 تعريف الطلبة بمصطلح اإلرث وشروطه وأركانه وموانعه الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 ياا شفوم انتقال ال وفوث  ن ال وفث إل  الوافث.ألال  اإلفث و ف الطف   ن ألي 1.1
 القافال عر  الت يي  قين  فوان اإلفث وشفوط . 1.1
 القافال عر  التنف ق قين ال ح و  وال حفو  ة  ال سألة ال يفا ألة ع رأل ًا. 1.1

 معرفة أصحاب الفروض وحاالت إرثهم الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 ة  القفآن.لرواف ة  ن ألياا الطال  النفوج ال ذووفال  1.1
 ةفضح . ن أليفف  صحا  ول ةفج و ت  يف ون  1.1

  يفا أل  تحتوي  صحا  ةفوج.  سائلالقافال عر  حل  1.1
 معرفة الطلبة للعصبات وانواعها وأصحاب كل نوع الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 ين  اليصمة و نواعحا.القافال عر  تحايا   1.1
 القافال عر   يفةة  صحا  اليصمات و وصيح  ة  ال سألة ال يفا ألة. 1.1
 القافال عر  حل  سائل  يفا أل  تحتوي  صحا  اليصمات مأنواعحا. 1.1

 تعريف الطلبة بمصطلحي الرد والعول وحاالتهما وحّل مسائلهما الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 افال عر  التنف ق قين الفا واليول وحاات ول  نح ا.الق 1.1
1.1 .  القافال عر  إافاك الحو ة  ن  نع ال و ين  ن الفا 
 القافال عر  حل  سائل  يفا أل  ةيحا حاات الفا واليول ال خترنة. 1.1

 1191 –ا شق–ااف الير  –ون  ح ا عر  الصاقا. –ال واف ث ة  الشف ية اإلس  ألة ة  ضوم الكتا  والسنة  -1 الكتاب المعتمد:

 :المراجع العلمية
 ااف الوف اق. –ا.  صطن  السماع  –شفح صانون األحوال الشخصألة  -1 -1

 ااف ال قاةة. –ا.  ح ا س افال  – حوا  التفوات وال واف ث  -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في الكتاب  الموضوعات الساعات

 مالحظات المعتمد

11 
1 
1 
1 

  11 – 11ص  آيات المواريث وأحكامها.

11 
1 
1 
1 

  14 – 11ص  نظام اإلرث في اإلسالم.

11 
1 
1 
1 

  14 – 11ص  نظام اإلرث في اإلسالم.

11 
1 
1 
1 

  41 – 14ص  الفروض المقدرة في القرآن الكريم.

10 
1 
1 
1 

  41 – 14ص  الفروض المقدرة في القرآن الكريم.

14 
1 
1 
1 

  41 – 14ص  في القرآن الكريم. الفروض المقدرة

10 
1 
1 
1 

  07 – 40ص  العصبات وأنواعها.

17 
1 
1 
1 

  07 – 40ص  العصبات وأنواعها.

14 
1 
1 
1 

  07 – 40ص  العصبات وأنواعها.

11 
1 
1 
1 

41 – 71ص  الحجب.   

11 
1 
1 
1 

41 – 71ص  الحجب.   

11 
1 
1 
1 

41 – 71ص  ميراث الجد مع األخوة.   
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11 
1 
1 
1 

  111 – 40ص  الـرد والعـول.

11 
1 
1 
1 

  111 – 110ص  الـرد والعـول.

10 
1 
1 
1 

 

 طريقة تصحيح المسـائل.
 

  111 – 110ص 

14 
1 
1 
1 

 

 طريقة تصحيح المسـائل.
 

  104 – 111ص 

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11ال شافوة    = 
 %11=   اا تحان األول
 %11=  اا تحان ال ان 

 %01= تحان النحائ اا 

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %01=   النصل اع ال 
 )تقاف فق  محاثق ا تحانات يو ألة( 

 %01=  اا تحان النحائ 

 
 

 11/11/1110 تاريخ االعتماد الدكتور محمد خليل أبو بكر اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 

  ن صقل  افس ال ااال( )يت  تحاي حا ة  ول ةصل افاس  وتيمأمعلومات إضافية: 
 023 رقم المكتب الاوتوف  ح ا ااوا  ح ا شحفوفي   مدرس المادة

 Shahrouri@zuj.edu.jo البريد االلكتروني 019  الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 األحا ق ال   امق الخ ألسم 

 اإل نين ق األفبيام
 


