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 وفاء بنت محمد العيس ى/ أ 

رقم املقرر 

 ورمزه

 املستوى  التخصص عدد الساعات اسم املقرر 

دراسات  ساعتان في ألاسبوع  فقه ألاسرة   سلم 311

 إسالمية

الثالث 

 (بكالوريوس)

  

 
ً
 أهداف املقرر : أوال

 . أحكامهبيان عقد النكاح و التعريف ب -3

 .روالرجعة والخلع وإلايالء واللعان والظهاالطالق التعريف بأحكام  -2

 .التعريف بالعدة وأحكامها -1

 

 
ً
 الكتاب املقرر : ثانيا

 حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع للشيخ عبدالرحمن بن قاسم 

 

 
ً
 املراجع أهم :ثالثا

 .بهاء الدين املقدس ي :لعالمة ل، العدة شرح العمدة  -3

 . صالح بن إبراهيم البليهي/ السلسبيل في معرفة الدليل ، للشيخ  -2

 .مد ابن عثيمين  للشيخ محالشرح املمتع على زاد املستقنع ،  -1

 

 

 
ً
 روابط ذات العالقة باملقرر : رابعا

 الرابط اسم املوقع م

    http://www.islamfeqh.com الفقه إلاسالمي 3

الرئاسة العامة للبحوث العلمية  2

 وإلافتاء

http://www.alifta.com 

 http://www.fiqhforum.com رسالة إلاسالم 1

 http://feqh.al-islam.com جامع الفقه 4

           http://www.islamport.com  املوسوعة الشاملة  5

 
 
 
 
 
 

http://www.islamfeqh.com/
http://www.fiqhforum.com/
http://feqh.al-islam.com/
http://www.islamport.com/
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 :توزيع مفردات المقرر  :اً خامس

 املوضوع التاريخ ألاسبوع

 الحذف و إلاضافة وتنظيم الجداول  هـ 3414/ 34/1 ألاول 

كلمة عن / ألانشطة /   مواعيد الاختبارات/ مراجعها/ أهداف املادة  هـ 3414/ 23/1 الثاني

 طلب العمل وإلاخالص

 مقدمة في فقه ألاسرة                 

 تعريف عقد النكاح  هـ 3414/ 22/1 الثالث

   الخطبة وأحكامها 

 ركان عقد النكاح وشروطه وأقسامه  أ هـ 3414/ 6/4 الرابع

 الوالية في عقد النكاح والوكالة به والكفاءة فيه هـ 3414/ 31/4     الخامس

 املحرمات في النكاح   هـ 3414/ 22/4    السادس

 (3) الاختبار الفصلي هـ 3414/ 22/4 السابع

حقوق الزوجة على  -الحقوق املشتركة بين الزوجين ) :الحقوق الزوجية   هـ 3414/ 4/5 الثامن

 (حقوق الزوج على زوجته -زوجها 

 إجازة منتصف الفصل الدراس ي الثاني هـ 3414/ 33/5 التاسع

 الطالق وأحكامه   هـ 3414/ 32/5 العاشر

 تطليق القاض ي بناء على طلب الزوجة أسبابه وأحكامه هـ 3414/ 25/5 الحادي عشر

 يالءو إلا  ،أحكام الخلع هـ 3414/ 1/6 الثاني عشر

 أحكام اللعان والظهار  هـ 3414/ 32/6 الثالث عشر

 العدة وأحكامها  هـ 3414/ 32/6 الرابع عشر

   (2)الاختبار الفصلي  هـ 3414/ 24/6 الخامس عشر

 تنبيهات لالختبار النهائي+ مراجعة عامة  هـ 3414/ 3/2 السادس عشر

 بداية اختبارات مواد إلاعداد العام هـ 3414 /2/2 السابع عشر


