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 وفاء بنت محمد العيس ى/ أ 

رقم املقرر 

 ورمزه

 املستوى  عدد الساعات اسم املقرر 

 (بكالوريوس) رابعال ساعتان في ألاسبوع    وصايا ومواريث سلم 431

 

 
ً
 أهداف املقرر : أوال

 : يهدف املقرر إلى

 .لتعريف بأحكام الوصايا واملواريثا. 4

عدلها كآلية تعميق معرفة الطالبة بأهمية علم امليراث وكونه من أحسن النظم املالية وأحكمها و أ. 2

 . إلعادة توزيع الثروة

، فقد أعطى املرأة ي إلاسالم وغيره من النظم ألاخرى إعداد طالبات قادرات على التمييز بين نظام إلارث ف. 3

 والطفل ح
ً
 .حرما منها في كثير من تلك النظم قوقا

أن تدرك الطالبة أن إلاسالم كما جعل للذكر مثل حظ ألانثيين في موضع فقد جعلها مساوية له في . 1

 . الرجال من امليراث في مواضع أخرى مواضع بل أن إلاناث يحجبن 

سلم بتعلمه حتى قد  عليه و تعميق املعرفة بأن علم امليراث من أهم العلوم التي أوص ى النبي صلى هللا. 5

 .عده نصف العلم

 

 
ً
 الكتاب املقرر : ثانيا

 ( . ملحمد علي الصابوني ) املواريث في الشريعة إلاسالمية في ضوء الكتاب والسنة 

 

 
ً
 املراجع أهم :ثالثا

 .عبد الكريم الالحم: الفرائض -

-  
ً
 وحسابا

ً
 .صالح أحمد الشامي: الفرائض فقها

 .محمد صالح العثيمين :تيسير الفرائض -

 ._رحمه هللا_صالح الفوزان : امللخص الفقهي -
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ً
 توزيع مفردات املقرر  :رابعا

 املوضوع التاريخ ألاسبوع

 وتنظيم الجداول الحذف و إلاضافة  هـ 4131/ 25/41 ألاول 

كلمة عن  /ألانشطة /   مواعيد الاختبارات/ مراجعها/ أهداف املادة هـ 4131/ 2/44 الثاني

                          .وإلاخالص لمطلب الع

 الوصية وأحكامها هـ 4131/ 9/44 الثالث

 آيات املواريث وما فيها من أحكام هـ 4131/ 41/44 الرابع

 وموانعه، وشروط إلارث، والتركة، التعريف بامليراث هـ 4131/ 23/44     الخامس

 وشروط إرثهم، وأصحابها، ن الكريمآدرة في القر املقالفروض  هـ 4131/ 4/42    السادس

 إجازة هـ 4131/ 8/42 السابع

 الاختبار الفصلي هـ 4131/ 45/42 الثامن

  وحكم كل صنف، وجهاتها، وأنواعها، العصبات هـ 4131/ 22/42 التاسع

 وشروطه ، وأنواعه، الحجب هـ 4131/ 29/42 العاشر

 وأحكامهالجد  هـ 4135/ 7/4 الحادي عشر

 أحكام الرد هـ 4135/ 41/4 الثاني عشر

 أحكام العول  هـ 4135/ 24/4 الثالث عشر

 ومعرفة أصول املسائل، حكم الحساب هـ 4135/ 28/4 الرابع عشر

الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامس 

 عشر

  التصحيح هـ 4135/ 5/2

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادس 

 عشر

 قسمة التركات هـ 4135/ 42/2

 التركاتقسمة : تابع هـ 4135/ 49/2 السابع عشر

 مراجعة عامة وتنبيهات قبل الاختبار النهائي هـ 4135/ 21/2 عشر ثامنال


