
 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

القانونكلية   

 

 الثانية المرحلة الدراسية

 القانون الخاص التخصص

 األحوال الشخصية اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Personal Status اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

وأن تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالزواج وغايته ، وأن يلم بأحكام الخطبة ، 

تتوضح لديه أركان عقد الزواج وشروطه ، وأن يفهم معنى األهلية في عقد الزواج ، 

وأن يفرق بين األهلية الكاملة واألهلية الناقصة في عقد الزواج ، وأن يميز بين 

 الطالق الرجعي والطالق البائن بنوعيه، وأن يلم بأحكام التفريق القضائي.

 وصف المادة

أحكام الخطبة ، تعدد الزوجات وأركان عقد الزواج ، شروط  تعريف الزواج وغايته ،

اإلكراه على الزواج و  , العقد و األهلية الكاملة ، انعدام األهلية ، األهلية الناقصة

تسجيل عقد الزواج ، إثبات الزوجية ، تعريف الوالية في عقد الزواج وأسباب 

التأييد وزواج المسلم من التحريم في عقد الزواج ، المحرمات على التأقيت وعلى 

كتابية ، إسالم احد الزوجين قبل اآلخر ، تعجيل المهر وتأجيله ، حاالت استحقاق 

المرأة كامل المهر المسمى ، شروط استحقاق النفقة ، عناصر النفقة ، سقوط النفقة 

بالنشوز والتفريق بسبب النشوز ، انفراد الزوجة ببيت الزوجية ، تعريف الطالق ، 

ض في الطالق ، الوكالة في الطالق و من ال يقع طالقهم، الطالق غير المنجز، التفوي

الطالق المشروط ، الطالق على صيغة اليمين والطالق المتعدد بلفظ واحد ، الطالق 

المتفرق ، الطالق الرجعي والبائن وإجراءات الطالق ، التفريق القضائي ، التفريق 

 للضرر

 3 عدد الساعات النظرية

 - الساعات العمليةعدد 

 3 عدد الوحدات

 شامل حافظ شنان زغير اسم التدريسي باللغة العربية

 Shamil Hafiz Shannan Zughair اإلنكليزيةاسم التدريسي باللغة 

 مدرس دكتور اللقب العلمي

 shamel.hafid@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07804854144 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 تحديد مفهوم األحوال الشخصية 1

 القواعد العامة التي جاء بها المشرع العراقي 2

 عقد الزواج ومقدماته 3

 أركان العقد وشروطه 4

 واللزوم شروط النفاذ 5

 أهلية الزواج 6

 الوالية في عقد الزواج 7

 الوكالة في عقد الزواج 8

 الصفات المعتبرة في الكفاءة 9

 تسجيل عقد الزواج 10

 محرمات الزواج على نحو التأبيد 11

 محرمات الزواج على نحو التأقيت 12

 زواج المختلفين في الدين 13

 حقوق الزوجية وأحكامها 14

 المهر 15

 النفقة 16

 موانع إلزام الزوجة بالمطاوعة 17

 انحالل عقد الزواج 18

 األشخاص الذين يقع طالقهم 19

 الفرق التلقائية 20

 العدة ووجوبها على الزوجة 21

 أنواع العدة 22

 الوالدة ونتائجها 23

 ثبوت النسب باإلقرار والبينة 24

 نسب اللقيط والرضاع 25

 وصاحب الحق فيهاالحضانة  26

 انتهاء مدة الحضانة وآثاره 27

 نفقة الفروع 28

 نفقة األصول 29

 نفقة الحواشي 30

 :المصادر

 قانون األحوال الشخصية / د. احمد الكبيسي

 

 :المراجع الرئيسة

 الوجيز في شرح قانون األحوال الشخصية/ د. محمد حسين كشكول( 1)

 ( مدى سلطان اإلرادة في الطالق/ د. مصطفى إبراهيم الزلمي2)

 ( مسائل األحوال الشخصية / د.محمد كمال الدين إمام3)

 

 :المراجع المساعدة

 شرح قانون األحوال الشخصية / د. عالء الدين خروفة ( 1)

 ( شرح قانون األحوال الشخصية / د. سالم الفتالوي2)

 محمد مصطفى شحاتة/  الوالية والوصية والوقففي  حوال الشخصيةاأل( 3)


