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 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  :اسم المدرس  الشريعة: الكلية 
 : موعد المحاضرة  الفقه وأصوله: القسم 

  (2)األحوال الشخصية : عنوان المقرر
(0101343) 

 :الساعات المكتبية 

| 
  

 

  وصف المساق 

 لطلبت إجباري ،ومتطلب  وطلبت الحقوقهذه المادة متطلب إجباري لطلبت الفقه وأصوله

. وتتضمه علم الميزاث والوصايا.أصول الديه 

  أهداف المساق 

 . عند األمم السابقة ثعلى الميراالتعرف  .1
. نظام الميراث في اإلسالمالتعرف على  .2
.  الحقوق المتعلقة بالتركة بيان .3
 .أحكام الميراث التمكن من معرفة  .4
 .التمكن من توضيح البيعة وكيف تعقد .5
.   وكيفية تطبيقهافهم أحكام الحجب والعول والرد والمناسخة .6
 . المسائل العملية في علم الميراثالتعرف على  .7
 بيان مفهوم الوصية  .8
. طرق حل الوصيةالتعرف على  .9
 

 مخرجات التعلم:  
 :عند االنتهاء من هذا المقّرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادراً على 

 :-المعرفة والفهم، حيث يفترض الطالب أن يكون قادراً على  .1

 .المصطلحات المتعلقة باألحوال الشخصيةفهم  - أ

 .توزيع الميراثقواعد فهم  - ب

 .الورثةالتمييز بين  - ت

 .أحكام الوصيةمعرفة  - ث
 :-المهارات الذهنية، حيث يكون الطالب قادراً على  .2

 .مسائل الميراث وتوزيعهاتحليل  - أ

 .استنباط األحكام فيما يتعلق بالوصايا  - ب

تنمية قدراته على البحث والتحليل وتنمية القدرة على الفهم وتفسير األحكام والنصوص ذات الصلة  - ت
 .من خالل التمارين والبحث في المصادر المختلفة 

 .النقاش والحوار العلمي مع الغير من خالل حلقات الحوار التي تثار خالل المحاضرات  - ث

 :-المهارات المهنية       3.  

 .اإلجابة على على األسئلة التي تطرح عليه في األحوال الشخصية - أ

 .االستعانة بالنصوص الشرعية لتفسير توزيع التركة - ب

 .فهم اإلجراءات  المعتبرة شرعا والواجب إتباعها لتوزيع الميراث والوصية  - ت

 :-المهارات العملية، حيث يكون الطالب قادراً على 4.    

 .رد الشبهات عن نظام األحوال الشخصية في اإلسالم  - أ

 .مساعدة اآلخرين في فهم حقوقهم المالية عند وقوع الوفاة فيهم  - ب

 شرح نظام العقوبات والتحذير من الجريمة - ت
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 هيكل المقرر  : 

 

نتاجات  المواضيع إجراءات التعلم طرق التعليم
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

العروض  المحاضرة التفاعمّية
بور ).الحاسوبّية

بوينت 
 (......ويرد/

الميراث عند األمم 
السابقة 

 األول 3   أ1

تعريف عموم الميراث 
 (الفرائض في اإلسالم )

   

مصادر عمم 
الميراث  

   

أركان الميراث وأسبابه  الحوار والمناقشة
وشروطه 

ب  1
 

 الثاني 3

الحقوق المتعمقة بالتركة  الشفافيات    
الحقوق المتعمقة 

. بالتركة
   

ميراث أصحاب الفروض  
وأهميتها 

الثالث  3   أ2
 

 
ميراث أصحاب العصبات     

حل المسائل مع امن خالل 
 التطبيق

التواصل بالتعميم 
عن بعد باألنشطة 

 .والتكميفات

الوارثون بالفرض 
والتعصيب 

   

الحجب والرد والعول  ت  1
   ب2

 الرابع 3

تصحيح المسائل 
وطريقة قسمة التركة 

   

المصادر المكتبّية 
التي يحال إليها 
حسب موضوع 

 .المحاضرة

المستحقون لمتركة بغير 
طريق اإلرث 

   

المناسخة والتخارج  التعميم عن طريق األنشطة  الخامس 3   ث1
أحكام عامة في تحرير 

. التركة  
   

الوصية وما يتعمق بها 
من أحكام 
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  المراجع 

 الكتاب المقرر الرئيس

، دار الفكر 1أحكام التركات والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون د محمد بني  سالمة و د  خلوق  آغا ط 
 عمان

 

 المقررات المساندة 

 . عارف أبو عيد.د – الوصايا والمواريث  .1

 .ياسين درادكة. د–  في الشريعة اإلسالمية الميراث .2
 .د مصطفى السباعي – الميراث  .3
 .المواريث في الشريعة اإلسالمية مصطفى السباعي .4

 

  طرق التعليم: 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول %20 األسبوع التاسع

 االمتحان الثاني %20 األسبوع الرابع عشر
 المشاركة والتفاعل  10% 

 االمتحان النهائي %50 األسبوع الخامس عشر
 100 % المجموع 

 


