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 :المتطمب السابق   جامعة الزرقاء
  :اسم المدرس  الشريعة: الكمية 
   :موعد المحاضرة  الفقه وأصوله: القسم 

( 1)األحوال الشخصية : عنوان المقرر
(0101243) 

 : الساعات المكتبية 
 

  وصف المساق 
   لقسم الفقو و أصولو، وتتناول األحوال الشخصية التي تتعمق بالزواج ، و البحث فيإجباريىذه المادة متطمب 

أسس اختيار الزوجة و بناء األسرة الفاضمة ، و دراسة مقدمة الزواج من خطبة و وعد بالزواج ، و من ثم عقد 
  .الزواج و ما يتعمق بو من أحكام

 

  أهداف المساق 
.  أن يتعرف الطالب عمى معنى عقد الزواج لغة و شرعا   .1
. أن يستنتج الطالب أن الزواج أساس في إقامة العالقة الشرعية بين الزوجين .2
. أن يدرك الطالب أن الخطبة ليا أحكاميا التي تميزىا عن الزواج  .3
 .أن يقارن الطالب بين عقد الزواج في المعنى الشرعي اإلسالمي و المعنى المدني الغربي  .4
.   أن يتعرف الطالب عمى أحكام عقد الزواج و اآلثار المترتبة عميو  .5
. أن يدرك الطالب أىمية العالقة الزوجية و أنيا منضبطة بما شرع اهلل سبحانو و تعالى  .6
 .أن يعرف الطالب حكم عقد الزواج و تحديد المعنى العرفي لو .7

 

 مخرجات التعمم لممساق :
 :عند االنتهاء من هذا المقّرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى 

 :-المعرفة والفهم .1
 .الزواج في اإلسالم فيم أىمية  - أ

 .قواعد نظام  اإلسرة في اإلسالم ووسائل توطيد العالقة بين الزوجينفيم  - ب
 .حقوق الزوج وواجباتوالتمييز بين  - ت
 .والعالقة الحقيقية بين الزوجين، سمطات الزوج والخصائص التي يحتوييا عقد الزواجمعرفة  - ث

 

 :المهارات الذهنية .2
 ..نظرية الرحمة بين الزوجين ومقارنتيا مع عقود الزواج التي عند غير المسممينتحميل  - أ

 .استنباط الحمول في حاالت لم تعالج المشاكل بين الزوجين - ب
تنمية قدرات الطالب عمى البحث والتحميل وتنمية القدرة عمى الفيم وتفسير األحكام والنصوص ذات الصمة من  - ت

 .خالل التمارين والبحث في المصادر المختمفة ذات العالقة 
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 .النقاش والحوار العممي مع الغير من خالل حمقات الحوار التي تثار خالل المحاضرات  - ث

 :-المهارات المهنية .3
 .اإلجابة عمى عمى األسئمة التي تطرح عميو من واقع عقود الخمع  ومدى مالئمتيا مع الواقع العممي  - أ

 .االستعانة بالوقائع التاريخية لتفسير واقع عقود الخمع والزواج  - ب
. فيم اإلجراءات  المعتبرة شرعا والواجب إتباعيا لموصول لألمن الجتماعي  - ت

 :-المهارات العممية .4
 .رد الشبيات عن العدة في الطالق والوفاة  - أ

 .الوالء لمتشريع اإلسالمي التأكيد أن  - ب
 

  هيكل المقرر : 

نتاجات  المواضيع  التعممأساليب طرق التعميم
 التعمم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

تعريف الزواج و حكمه و حكمته  أساليب التعمم طرق التقييم األول  3 1
اختبار قصير 

المناقشة والحوار 
 

المحاضرة التفاعمية 
 حل المشكالت

أهمية اختيار الزوجة  الثاني  3 1

الخطبة و مشروعيتها و فوائدوها    الثالث  3 2
أحكام الخطبة و أنواعها    الرابع  3 2
ركن عقد الزواج     الخامس  3 3

دراسة حالة 
 

انعقاد اإليجاب و القبول لمعربية و  
غيرها 

السادس  3 3

شروط عقد الزواج     السابع  3 4
عرض تقديمي 

 
شروط االنعقاد و شروط الصحة    الثامن  3 4

شروط النفاذ و شروط المزوم     التاسع  3 5
آثار عقد الزواج في الحقوق الزوجية   أساليب التعمم طرق التقييم العاشر  3 5

اختبار قصير 
دراسة حالة 

عرض تقديمي 
المناقشة والحوار 

 

المحاضرة 
التفاعمية 

حل المشكالت 
 

الحقوق المشتركة بين الزوجين 
 
 

األحد عشر  3 6
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حقوق الزوجة عمى الزوج    الثاني عشر  3 6
عرض تقديمي 

 
العدل بين الزوجات    الثالث عشر  3 7

الحقوق المادية لمزوجة    الرابع عشر  3 7
المناقشة والحوار 

 
 

 

مراجعة عامة   الخامس عشر  3 8

  المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 .دار النفائس2015محمد عقمة الزواج و ُفَرُقه في الفقه اإلسالمي  ، ط  الرابعة، .            اإلبراهيم د
 المقررات المساندة 

  2016عمار دار، ، ط التاسعة،أحكام األحوال الشخصية.أحمد الحجي . الكردي د .1
. دار النفائس، 2016، ط السادسة،أحكام األحوال الشخصية ، محمد يوسف موسى .2
 2017، ط السادسة، دار المختار الرياض،األحوال الشخصية ، عبد الرحمن. الصابوني د .3
 دار بشير ، 2016، ط الرابعة،شرح قانون األحوال الشخصية ، مصطفى. السباعي د .4

 
  طرق التعميم: 

 الطرق العالمة  التاريخ 
% 20 األسبوع التاسع االمتحان األول 

% 20 األسبوع الرابع عشر االمتحان الثاني 
 10 % المشاركة والتفاعل  

% 50 األسبوع الخامس عشر االمتحان النهائي 
المجموع  100% 

 


