
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 مالك جابر حميدي  االسم
 hamade@gmai.comMaLeK البريد االلكتروني

 شخصيةقانون االحوال ال اسم المادة

 الجزء االول  –قانون االحوال الشخصية  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

الشرعية المتعلقة باحوال الشخص وما يتعلق تهدف هذه المادة الى ترسيخ مبادئ وقيم االمور 
 بالحل والحرمة من زواج وطالق ونفقه وعدة وحضانة وغيرها

 التفاصيل االساسية للمادة
 

والثالث الى ,الثاني للمحرمات وزواج الكتابيات ,االول الزواج ,الموضوع مقسم الى سبعة ابواب 
والخامس الى العده والسادس الى , الزواج  والرابع الى انحالل عقد, الحقوق الزوجية واحكامها 

 .نتائجها والسابع الى نفقة االصول والفروع واالقارب باالضافة الى التطبيقات العملية , الوالدة 
 

 الكتب المنهجية
 

. د. الزواج والطالق واثارها  –الجزء االول  –الوجيز في شرح قانون االحوال الشخصية وتعديالته 
 .احمد الكبيسي 

 
 المصادر الخارجية

 

 . 5002صادر سنة ستور جمهورية العراق الد -1
 . محمد عباس . حمد عبيد د.احمد علي د. د . شرح قانون االحوال الشخصية  -5

قرارات محاكم االحوال الشخصية العراقية وقرارات محكمة التمييز االتحادية بهذا  -3
 .الخصوص 

 . نماذج الدعاوى في االحوال الشخصية المختلفة  -4

 .المعدل  1121لسنة  111تن قانون االحوال الشخصية لسنة م -2
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

40% _____ 10 % ______ 20% 
 

 معلومات اضافية
 

اوى االحوال كما تم اضافة نماذج لدع,تم تحديث المنهاج وفقا للتعديالت المقررة على القانون 
 %.10الشخصية المختلفة وبما اليزيد على 

 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص:القســم 
 الثانية :المرحلة 

 مالك جابر حميدي :سم المحاضر الثالثي ا

 اذ مساعداست:للقب العلمي ا
 قانونماجستير :المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
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 التوقيع النسبة   المادة النظرية التاريخ

التعريف بقانون األحوال الشخصية  12/9/1122 1

 وتثبيت المفردات
3% / 

 / %6 انيناإلحكام العامة وتنازع القو  9/1122/ 12 2

 / %9 الزواج والخطبة والتعريف بهما 5/21/1122 3

 / %12 تعدد الزوجات 21/21/1122 4

 / %15 أركان عقد الزواج وشروطه  29/21/1122 5

 / %11 الشروط الشرعية لعقد الزواج  12/21/1122 6

 / %21 األهلية  1/22/1122 7

 / %24 تسجيل عقد الزواج وإثباته 9/22/1122 1

 / %27 إقرار الرجل للمرأة بالزوجية   22/22/1122 9

 / %31 أنواع أخرى من الزواج 12/22/1122 11

 / %33 المحرمات وزواج الكتابيات  21/22/1122 11

 / %36 المحرمات بسبب المصاهرة والقرابة   7/21/1122 12

 / %39 المحرمات بسبب الرضاع  22/21/1122 13

 / %43 ق الزوجية وإحكامهاالحقو  12/21/1122 14

 / %47 مقدار ما يجب للزوجة من مهرها   12/21/1122 15

 / %51 نفقة الزوجة 4/1/2115 16

 العطلة الربيعية

 / %53 النشوز وسقوط النفقة  25/1/1125 17

 / %56 انحالل عقد الزواج 11/1/1125 11

 / %59 الطالق غير المنجز  2/2/1125 19

 / %63 جراءات الطالق إ 2/2/1125 21

 / %66 في السكنى حق الزوجة المطلقة   25/2/1125 21

 / %69 التفريق القضائي للضرر 11/2/1125 22

 / %73 التفريق للشقاق 19/2/1125 23

 / %76 طلب التفريق للعلل 5/2/1125 24

 / %79 ( الخلع ) التفريق االختياري   21/2/1125 25

 / %12 خرى من الطالق أنواع أ 29/2/1125 26

 / %15 الفرقة التلقائية  12/2/1125 27

 / %11 العدة 2/5/1125 21

 / %91 الوالدة ونتائجها واللقيط 21/5/1125 29

 / %94 الرضاعة والحضانة  27/5/1125 31

 / %97 نفقة األصول والفروع 24/5/2115 31

 / %111 شرح قانون األحوال الشخصية لألجانب 4/6/2115 32

 :توقيع العميد       :يع االستاذ توق 

 ورية العراقجمه

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 القانون:الكلية 

 الخاص:القســم 
 الثانية:المرحلة 

 مالك جابر حميدي :اسم المحاضر الثالثي 

 استاذ مساعد:للقب العلمي ا
 ماجستير قانون:المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  

 


