
 وسارج انتؼهُى انؼانٍ و انثحث انؼهًٍ

 انجايؼح انًستُصزَح

 كهُح انماَىٌ

 انخطح انذراسُح نهًساق

 

 55515        رمز المساق :                        االحوال الشخصية )الزواج و الطالق(اسم المساق : 
 5152-5155السنة الدراسية :                                                        اسبوعيا ساعتانالوقت: 

  وصف المساق :

المعدل في جزئه االول حيث   8191( لسنة 811تتناول هذه المادة شرحا تفصيليا لقانون االحوال الشخصية العراقي رقم )
لتي حدثت عليه و نطاق سريانها ثم توضح نطاق تطبيق هذا القانون من حيث الزمان و المكان و االشخاص وبيان التعديالت ا

يوضح مفهوم عقد الزواج وشروطه واثاره وبيان موقف القانون في حاالت خاصة من الزواج كزواج المكره و زواج عديم 
االهلية و المحرمات من الزواج ) على التابيد او التاقيت ( ومن ثم نتناول انتهاء عقد الزواج بالطالق او التفريق القضائي 

وبعد ذلك يتم توضيح الوالية وانواع  وحاالت التفريق قضائيا و اتفاقيا و االثار المترتبة على التفريق من نفقة وحضانة وصور 
 االولياء و االلتزامات المترتبة على االولياء .

 اهداف المساق

  الوقوف على االحكام القانونية المتعلقة بالزواج و الطالق. 

 المتعلقة بالوالدة ونتائجها  الوقوف على االحكام القانونية. 

 . معرفة االحكام العامة المتعلقة بالحقوق الزوجية و االحكام المتعلقة بنفقة الفروع على االصول و بالعكس 

 

 قالخطوط العامة للمسا

 يفزداخ انًُهج حسة انتمىَى انذراسٍ االسثىع

 لاَىٌ االحىال انشخصُحتماَىٌ االحىال انشخصُح وسزَاٌ االحكاو انؼايح / كُفُح انؼًم  1

 اختصاصاتها –انًحاكى انشزػُح فٍ انؼزاق / تشكُهها  2

 احكاو انخطثح وتؼذد انشوجاخ –تؼزَف انشواج وغاَته  –احكاو انشواج و انخطثح  3

 شزوط انؼمذ -2اركاٌ انؼمذ / -1اركاٌ ػمذ انشواج وشزوطه /  4

 االههُح انُالصح  –اَؼذاو االههُح  –االههُح فٍ ػمذ انشواج / االههُح انكايهح  5

 تسجُم ػمذ انشواج واثثاته 6

 انىالَح فٍ ػمذ انشواج / تؼزَف انىالَح وشزوط انىنٍ و تزتُة االونُاء 7

 انًحزياخ تسثة انمزاتح –انًحزياخ وسواج انكتاتُاخ / اسثاب انتحزَى  8

 يٍ كتاتُح انًحزياخ تانزضاع / شزوط انزضاع واثثاته / سواج انًسهى 9

 استزداد انًهز وسمىطه –اَىاػه  –انحمىق انشوجُح و احكايها / انًهز  11

 انحمىق انًؼُىَح نهشوجح / حمىق انشوج ػهً سوجته 11

 ػُاصز انُفمح و تمذَز انُفمح –َفمح انشوجح / تذء َفمح انشوجح  12

 نشوجهاانُشىس وسمىط انُفمح / االػذار انًشزوػح نؼذو يطاوػح انشوجح  13

 انُفمح انًؤلتح –اػادج انُظز فٍ يمذار انُفمح /َفمح سوجح انغائة  14

 اَحالل ػمذ انشواج / انطالق ويٍ ًَهك اَماػه / انتفىَض تانطالق 15

 اَىاع انطالق واجزاءاخ انطالق –االشخاص انذٍَ ال َمغ طاللهى  16

 انتفزَك نهؼهم –انتفزَك نهضزر  –انتفزَك انمضائٍ  17



 انتفزَك نؼذو االَفاق وطهة انتفزَك لثم انذخىل 18

 انزدج –االَالء  –انظهار  –انهؼاٌ  –انخهغ  –انتفزَك االختُارٌ  19

 َفمح انًؼتذج –اتتذائها  –اَىاػها  –سثة وجىد انؼذج  –انؼذج  21

 انُسة وشزوط انُسة تانفزاش واثثاخ انُسة تااللزار –انىالدج و َتائجها  21

 دػاوي انُسة و احكاو انهمُظ –تحًُم انُسة ػهً انصغُز  22

 انزضاػح و احكايها 23

 استزدادها –شزوطها  –انحضاَح / يذتها  24

 اَتهاء يذج انحضاَح  -تًذَذ انحضاَح 25

 َفمح االصىل و انفزوع و االلارب/ االصىل انؼايح فٍ َفمح االصم 26

 َفمح انفزوع ػهً االصىل و احكايها  27

 َفمح االصم ػهً انفزع و احكايها 28

 َفمح سوجح االب  29

 َفمح انحىاشٍ  31

 ايتحاٌ انفصم 31

  الكتب المنهجية/
 الجزء االول )الزواج و الطالق( د. احمد الكبيسي . –الوجيز في شرح قانون االحوال الشخصية وتعديالته  -

 الكتب المنهجية المساعدة /

 الشخصية العراقي وتعديالته / تطبيقات قضائية للقاضي محمد حسن كشكولشرح قانون االحوال  -5
 د. احمد الكبيسي  5االحوال الشخصية في الفقه و القضاء و القانون ج -5

 الدرجات

 االمتحان النهائي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول
 االمتحان االول

89 
 النشاط

5 
 االمتحان االول

55 
 النشاط

5 
21 

89 5 55 5 21 

 المشاريع

عنوان 
 المشروع

 الدرجة التاريخ وصف المشروع

 

 
   

 معلومات مدرس المساق

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 

 مالحظة / معلومات هذا المنهج اليمكن تغييرها خالل الفصل الدراسي

 

 ازهار هاشم احمدم . م. 

 

 



 توقيع رئيس القسم                                                                          توقيع المدرس          


