
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ٓذ االداسج انرمُٙ يؼ انًؤصضح انرؼهًٛٛح .1

 ذمُٛاخ االداسج انمإََٛح     / انًشكز ؼهًٙ انمضى ان .2

 االحٕال انشخصٛح اصى / سيز انًمشس .3

 فصهٙ أشكال انحعٕس انًراحح .4

 صُٕ٘ انفصم / انضُح .5

 صاػاخ 5 )انكهٙ(ػذد انضاػاخ انذساصٛح  .6

 26/1/2117 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 لطالب باحكام االسرة وعقد الزواج وشروطو ادلوضوعية والشكلية واحكام النفقة وادلهر والطالق والتفريق واالثار العامة : تعريف ا

 ادلرتتبة عليهما من ناحية احلضانو والنسب وكذلك معرفة احلجج والقسامات الشرعية ومناذج الوصايا والتدوين يف ىذه احلجج 

 والقسامات والوصايا .

  الطالب من التعر  عل  شرو  عقد الزواج وكيفية تنييمو وتسجيلو يف اكحمكمة ادلتتةة ومعرفة احلة  االرثية اخلاصة : متكني

 وتطبيق ذلك يف مسائل عملية .

 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٔغشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمشساخ انيخشظ .11

  ْذاف انًؼشفٛح األ -أ
 ٚؼشف انطانة لإٌَ االحٕال انشخصٛح  -1أ

 د اخرصاصاخ يحكًح االحٕال انشخصٛحٚحذ -2أ

 ًٚٛز تٍٛ انرفشٚك ٔانطالق -3أ
 ٚحذد انًحشياخ يٍ انزٔاض يٍ انُضاء -4أ
 ٚؼٍٛ َصٛة انٕسشح يٍ انًٛشاز -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخاصح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

 ُٚظى لضاو ششػٙ – 1ب

 ُٚظى انحعط انششػٛح – 2ب

  - 3ب

     -4ب
 ى ٔانرؼهى غشائك انرؼهٛ     

 

 انًحاظشج ، انحهماخ انُماشٛح ، يحاكاج

 

 
 غشائك انرمٛٛى      

 

 االخرثاساخ انرحشٚشٚح ٔانشفٓٛح

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 ٚحرشو االصرار  -1ض

 ٚحهم انًادج انؼهًٛح  -2ض

 ٚرُثٗء تانرطٕساخ انًضرمثهٛح  -3ض

 ٚمذس ظٕٓد فمٓاء انمإٌَ   -4ض

  
 ئك انرؼهٛى ٔانرؼهى غشا    

 

 انًحاظشج ، انحهماخ انُماشٛح ، يحاكاج

 
 غشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انشفٓٛح ٔانرحشٚشٚح
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 انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

 ٚحذد اصثاب انطالق فٙ انًعرًغ انؼشالٙ -1د

 ٚرؼشف ػهٗ صفاخ انكفاءج انًؼرثشج فٙ انزٔاض -2د

 -3د

    -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 تُٛح انًمشس .11

يخشظاخ انرؼهى  انضاػاخ األصثٕع

 انًطهٕتح
 غشٚمح انرمٛٛى غشٚمح انرؼهٛى اصى انٕحذج / أٔ انًٕظٕع

ٚفٓى انطانة  خًش صاػاخ االٔل 

 انذسس
غثٛؼح انؼًم فٙ يحاكى 

االحٕال انشخصٛح ، الضاو 

ٓا ، انًحاكى ٔشؼث

اخرصاصٓا انٕظٛفٙ 

 ٔانًكاَٙ 

انًحاظشج ، 

انحهماخ 

انُماشٛح ، 

 يحاكاج

االخرٛاساخ 

انشفٓٛح 

 ٔانرحشٚشٚح

ذؼشٚف ػمذ انزٔاض ٔاسكاَّ    انصاَٙ 

ٔششٔغّ ، ٔاْهٛح انؼالذ 

ٔانًحشياخ ٔاالرٌ نهماصش 

ٔانًشٚط ػمهٛا تانزٔاض ، 

ٔانزٔاض يٍ ايشاِ شاَٛح 

ششٔغّ ًَٕٔرض نحعح 

صح ًَٕرض نؼمذ االرٌ دسا

انزٔاض ، انًضرًضكاخ 

انًطهٕتح ، انؼمٕتاخ ػهٗ 

 يٍ ٚرزٔض خاسض انًحكًح

  

انًٓش ٔإَاػّ ٔاصرحمالح    انصانس 

،انحاالخ انرٙ ال ذضرحك 

انزٔظح فٛٓا يٓشْا كايال ، 

انؼذٔل ػٍ انخطثح َٔرائط 

 رنك 

  

انُفمح انزٔظٛح ٔششٔغٓا    انشاتغ 

ٔػُاصشْا ، انُفمح انًؤلرح 

، انحاالخ انرٙ ذهزو فٛٓا 

 انزٔظّ تانًطأػح

  

انطالق ٔاسكاَّ ٔإَاػّ    انخايش 

ٔاحكايّ ٔاالشاس انمإََٛح 

انًرشذثح ػهٗ كم َٕع 

ٔاالشخاص انزٍٚ الٚمغ 

 غاللٓى 

  

دٔس االدػاء انؼاو فٙ يحاكى    انضادس 

ح ، دٔس االحٕال انشخصٛ

انثحس االظرًاػٙ فٙ 

دػأٖ انطالق ٔانٓعش 

ٔانًُارض انًؼذج نٓزا 

 انغشض ٔكٛفٛح ذُظًٛٓا

  

انرفشٚك انمعائٙ ٔاصاصّ    انضاتغ 

، انرفشٚك انششػٙ 

االخرٛاس٘ ٔانخهغ ، احكايّ 

 ٔششٔغّ
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انؼذج ٔإَاػٓا ، ٔاظثاخ    انصايٍ

انًؼرذج ، انشظٕع تانزٔظٛح 

ّ ٔكٛفٛح انشظٕع ٔششٔغ

ًَٕٔرض حعح انشظٕع 

 تانزٔظٛح

  

انُضة ٔاحكايّ ٔغشق    انراصغ

اشثاذّ ٔااللشاس تانُضة فٙ 

 انمإٌَ 

  

انحعاَح ٔششٔغٓا ٔاظشج    انؼاشش

 انحاظُح
  

انحاد٘ 

 ػشش
َفمح انزٔظح ٔاالصٕل   

 ٔانفشٔع ًَارض ذطثٛمٛح نٓا
  

انصاَٙ 

 ػشش 
االٚصاء ٔانٕصٛح ٔاحكايٓا   

ض غهة ٔذضعٛهٓا ، ًَٕر

ذضعٛم انٕصٛح ٔحعح 

 انشظٕع ػُٓا 

  

انصانس 

 ػشش

ٔانشاتغ 

 ػشش

انُٛاتح ػٍ انماصشٍٚ انٕالٚح   

ٔذمضًٛٓا ٔحذٔد صهطح 

 انٕنٙ 

  

انخايش 

 ػشش
انٕصٙ ًَٕٔرض غهة   

َصة ٔصٙ ٔحعح َصة 

انٕصٙ انًؤلد ، انمًٕٛيح ، 

 انمٛى ػهٗ انضفّٛ ٔرٔ انغفهح

  

انضادس 

ػشش 

ٔانضاتغ 

 ػشش

ى ػهٗ انؼاْح ٔانشٛخٕخّ انمٛ  

ٔانًفمٕد ٔانغائثٕانًفمٕد ، 

ًَارض يٍ حعط انمًٕٛيّ 

ػهٗ انًفمٕد انًذَٙ 

 ٔانؼضكش٘

  

انصايٍ 

ػشش 

ٔانراصغ 

 ػشش

حعح انٕالدج ٔانٕفاج ،   

ًَٕرض غهة اصذاس حعح 

 انٕالدج

  

اصذاس حعح انٕفاج ، ًَٕرض    انؼششٌٔ

 يٍ حعح انٕفاج 
  

انحاد٘ 

 ٔانؼششٌٔ 
ضاياخ انششػٛح انم  

ٔاظشاءاخ ذُظًٛٓا ٔذذُٔٚٓا 

ٔانفشق تُٛٓا ٔتٍٛ انمضاياخ 

انُظايٛح ، ًَٕرض غهة 

انمضاياخ ٔانًضرًضكاخ 

 انًطهٕتح

  

انصاَٙ 

 شٌٔٔانؼش
انًٛشاز اصثاتّ ٔانٕاسشٌٕ   

 يٍ انُضاء ٔانشظال
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 انثُٛح انرحرٛح  .12

، شرح قانون  1994حممد حسن كشكول ، عباس زيارة السعدي ،  ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1
 1959لسنة  188االحوال الشتةية رقم 

 د. امحد الكبيسي ، قانون االحوال الشتةية يف الفقو والقضاء والقانون   )انًصادس(  غ انشئٛضٛح ـ انًشاظ2

               ـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ا

 ( انًعالخ انؼهًٛح , انرماسٚش ,.... ) 
 د. مةطف  الزدلي ، الوصايا وادلواريث 

 ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح, يٕالغ االَرشَٛد

.... 
  

 
 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .13

   

 

 

 

 
 

انصانس 

ٔانؼششٌٔ 

ٔانشاتغ 

 ٔانؼششٌٔ

انًضرحمٌٕ نهرشكّ يٍ   

اصحاب انفشٔض 

 ؼصاتاخ ٔان

  

انخايش 

ٔانؼششٌٔ 

ٔانضادس 

 ٔانؼششٌٔ

يٛشاز انزٔض ٔانزٔظح   

ٔاالب ٔانعذ ٔاالو ٔانعذِ 

ٔانثُد ٔتُد االتٍ يغ 

 انرطثٛماخ

  

انضاتغ 

ٔانؼششٌٔ 

ٔانصايٍ 

 ٔانؼششٌٔ

انحعة ٔإَػّ انؼٕل   

ذؼشٚفّ ٔيضائم انشد يغ 

 االيصهح

  

انراصغ 

ٔانؼششٌٔ 

 ٔانصالشٌٕ

ذُظٛى انًُاصخّ ٔكٛفٛح   

انًضانح االسشٛح تذسظح 

ٔاحذج ، انرخاسض ذؼشٚفّ 

ٔاحكايّ ٔاظشاءاذّ ٔكٛفٛح 

ذُظٛى انًضانح االسشٛح تؼذ 

 انرخاسض

  


