
جدول الدروس االسبوعي

ساجدة طھ محموداالسم
sajda_taha@yahoo.comالبريد االلكتروني

حوال الشخصیةفقھ االاسم المادة
علم الفرائض + احكام النكاح : الفصل االول مقرر الفصل

احكام الطالق والوصیة: والفصل الثاني 
التفكیر وتعلیمھن االجتھاد في مسائل االحوال عطاء الطالبات حریة إلاهداف المادة

ولبیان احكام الشریعة الخاصة بالنكاح والطالق لما شاب ھذا الشخصیة
.االمر من اخطاء ومخالفات شرعیة 

عقد : الباب االول معنى النكاح وحكمھ والخطبة ، : الباب التمھیدي :احكام النكاح التفاصيل االساسية للمادة
المحرمات من : الوالیة والكفاءة في الزواج ، الباب الثالث : اب الثاني النكاح ، الب

. الحقوق الزوجیة : النساء ، الباب الرابع 

في التفریق بین الزوجین ، : في الطالق ، الباب الثاني : الباب االول :احكام الطالق 
: ، الباب الخامس في حقوق االوالد واالقارب : في العدة ، الباب الرابع : الباب الثالث 

. في احكام اللقیط والمفقود 

االرث بالفرض : التركة والمیراث ، الباب االول : الباب التمھیدي : علم الفرائض 
غیر اصحاب : تغیر الحصص ، الباب الثالث : وتصحیح المسائل ، الباب الثاني 

غیر الوارثین : االرث بالتقدیر ، الباب الخامس: الفروض من الوارثین ، الباب الرابع 
. التخارج والمناسخة : من مستحقي التركة ، الباب السادس 

.   وكل ما یتعلق بھا . احكام الوصیة 

الكتب المنهجية
نظام الدین عبد .د: احكام النكاح بقلم ) ١(احكام االسرة في الفقھ االسالمي 

: نكاح بقلم احكام انھاء ال) ٢(احكام االسرة في الفقھ االسالمي + الحمید 
فقھ المواریث بقلم ) ٣(عبد الستار حامد ، احكام االسرة في الفقھ االسالمي .د
نظام الدین عبد الحمید.د: 

المصادر الخارجية
مصطفى –محمد جواد مغنیة ، الفقھ المنھجي –الفقھ على المذاھب الخمسة 

الكبیسي ، أحمد عبید –بغا ، االحوال الشخصیة في الفقھ والقضاء والقانون 
.عطیة الجبوري –احكام المیراث والوصیة 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

يجھاز االشراف والتقویم العلم

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات :الكلیة 

علوم القرآن :القســم 
الثانیة :المرحلة 

ساجدة طھ محمود.د.م.أ:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات –جامعة بغداد :مكان العمل  



الفصل الدراسي
١٠٠%

اليوميةاالمتحاناتالمختبر
امتحانات لكل ٤

فصل

المشروع
ال يوجد

االمتحان النهائي
٢امتحان عدد 
لكل فصل

تقديرات الفصل

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
٤مقررة للفصل االول ، حیث قمت بامتحان یومي عدد انھیت المادة ال

.لكل فصل ٢وشھري عدد 



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

الخطبة+معنى النكاح وحكمھ٩/٢٠١١/-٢٩-٢٦-١٢٥
د النكاحعقاركان+

شروط النكاح٦/١٠/٢٠١١- ٣-٢٢
الوالیة +١من ف١امتحان ش١٠/٢٠١١/-١٣-١٠-٣٩

والكفاءة في الزواج
المحرمات من النساء٢٠/١٠/٢٠١١-١٧-٤١٦
)المھر( حقوق الزوجة ٢٧/١٠/٢٠١١-٢٤-٥٢٣
االحسان في المعاملة+النفقة١٠/٢٠١١/-٣١-٦٣٠
مقدمة في فقھ +حقوق الزوج١٠/١١/٢٠١١- ٧- ٦-٧٣

الفرائض
میراث الزوجین١٧/١١/٢٠١١-١٤-٨١٣
میراث االم+میراث االب١١/٢٠١١/-٢٤-٢١-٩٢٠

میراث الجد مع +میراث الجد١١/٢٠١١/-٢٨-١٠٢٧
االخوة

میراث البنت الصلبیة+میراث الجدة٨/١٢/٢٠١١- ٥-١١٤
میراث بنت +١من ف٢ان شامتح١٥/١٢/٢٠١١-١٢-١٢١١

االبن
میراث االخت الشقیقة٢٢/١٢/٢٠١١-١٩-١٣١٨
میراث االخت الب ٢٩/١٢/٢٠١١-٢٦-١٤٢٥
میراث االخوة الم ٥/١/٢٠١٢-١٥٢
تصحیح المسائل٩/١/٢٠١٢-١٦٨

عطلة نصف السنة
شروط الطالق+تعریف الطالق١٧٢٥/١/٢٠١٢
اقسام الطالق ٣٠/١/٢٠١٢-٢٩-١٨٢٦
٢من ف ١امتحان ش٩/٢/٢٠١٢- ٦- ٥-١٩٢
زواج التحلیل وحكمھ+ الرجعة ١٦/٢/٢٠١٢-١٣-٢٠١٢
الخلع٢٣/٢/٢٠١٢-٢٠-٢١١٩
التفریق بواسطة القضاء٢/٢٠١٢/-٢٧-٢٢٢٦
+ الفرقة بالظھار+الفرقة باالیالء٨/٣/٢٠١٢- ٥- ٤-٢٣١

الفرقة باللعان
انواع العدة+العدة ١٤/٣/٢٠١٢-١٥-١٢-٢٤١١
الرضاعفي +في النسب٢٠١٢/ ٢٢/٣-١٩-٢٥١٨
في الحضانة ٢٩/٣/٢٠١٢-٢٦-٢٦٢٥
في نفقة االوالد واالقارب٥/٤/٢٠١٢- ٢-٢٧١
في نفقة االصول والحواشي١٢/٤/٢٠١٢- ٩-٢٨٨

جمھوریة العراق
زارة التعلیم العالي والبحث العلميو

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
كلیة التربیة للبنات :الكلیة 

علوم القران :اسم القســم 
الثانیة :المرحلة 

ساجدة طھ محمود. د.م.أ:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد :اللقب العلمي 

هدكتورا:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات–جامعة بغداد :مكان العمل  



في حقیقة اللقیط واحكامھ١٢-٢٦/٤/٢-٢٣-٢٩٢٢
في المفقود واحكامھ٣٠/٤/٢٠١٢-٣٠٢٩
في احكام الوصیة١٠/٥/٢٠١٢- ٧- ٦-٣١٣
٢امتحان ش+ ما بقي من الوصیة ١٧/٥/٢٠١٢-١٤-٣٢١٣

٢من ف 
:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor sajda taha mahmood

E_mail sajda_taha@yahoo.com
Title Fiqh of Personal Status
Course Coordinator Chapter One: The provisions of Marriage + science statutes

And the second chapter: the provisions of a divorce, wills

Course Objective
To give students the freedom of thought and education of diligence in
matters of personal status and to indicate the provisions of Sharia law for
being married to the young man and divorce it from the mistakes and
breaches of legitimacy

Course Description
Provisions of the marriage: preliminary title: the meaning of marriage, and his
sermon, Part I: the marriage contract, Section II: State and efficiency in
marriage, Part Three: Women Who are Forbidden, Part IV: Rights of spouses.

Provisions of the divorce: Chapter One: In the divorce, Part II: to differentiate
between the spouses, Part III: In the kit, Part IV: the rights of children and
relatives, Part V: In the foundling and the provisions of the missing.

Aware of the statutes: preliminary title: legacy, inheritance, Part I: inheritance
imposition and correct the issues, Part II: change the quota, Part III: non-owners
of hypotheses of heirs, Part IV: heritage appreciation, Part V: non-heirs of the
persons entitled to the estate, section VI: Almanaschh and exit.

Textbook
Provisions of the family in Islamic jurisprudence (1) the provisions of the
marriage by: d. Nizamuddin Abdul Hamid + provisions of the family in Islamic
Jurisprudence (2) provisions to end the marriage by: d. Hamid Abdul Sattar, the
provisions of the family in Islamic Jurisprudence (3) Fiqh of by inheritance: d.
Nizamuddin Abdul Hamid

References
The doctrine of the five schools of thought - Muhammad Jawad Mughniyah,
systematic jurisprudence - Mustafa BGA, personal status in the doctrine, the
judiciary and the law - Kubaisi Ahmed Obaid, the provisions of inheritance and
wills - Jubouri gift.

Term Tests
100%

Laboratory Quizzes Project Final Exam
Course Assessment

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

University: : Baghdad
College: of education for women
Department: Science Quran
Stage:the Second
Lecturer name: : sajda taha
mahmood
Academic Status: Assistant Profess
Qualification: Doctorate
Place of work: University Baghdad
- College: of education for women

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1
25-26-29/9/2011

The meaning of marriage and
his + speech + Arcan Marriage
Contract

2 2-3-6/10/2011 Conditions of Marriage
3 9-10-13/10/2011 Exam u 1 P 1 + state and

efficiency in marriage
4 16-17-20-23/10/ Women Who are Forbidden
5 23-24-27/10/2011 Rights of the wife (dowry(
6 30-31/10/2011 Expense + charity in the

transaction
7

3-6-7-10/11/2011
Husband's rights +
Introduction to Fiqh of the
statutes

8 13-14-17/11/2011 Legacy of the couple
9 20-21-24/11/2011 Legacy of the father + mother

legacy
10 27-28/11/2011 Grandpa legacy + legacy

seriously with the brothers
11 4-5-8/12/2011 Grandma legacy + legacy girl

bulbar
12 11-12-15/12/2011 Exam u 2 from P 1 + legacy

girl child
13 18-19-22/12/2011 Legacy of Sister Sister
14 25-26-29/12/2011 Legacy of Sister Lab
15 2-5/1/2012 Legacy of the brothers L
16 8-9/1/2012 Correct the issues

Half-year Break
11/1/2012 Half-year Break

17 25/1/2012 Mid-year holiday
18 26-29-30/1/2012 The definition of divorce +

divorce terms
19 2-5-6-9/2/2012 Sections divorce
20 12-13-16/2/2012 Exam 1 of u-2
21 19-20-23/2/2012 Taking back + marriage of

analysis and judgment
22 26-27/2/2012 Dislocation
23 1-4-5/2/2012 Differentiation by eliminating

University: : Baghdad
College: of education for women
Department: Science Quran
Stage: the Second
Lecturer name sajda taha mahmood
Academic Status: Assistant Profess
Qualification: Doctorate
Place of work: University Baghdad -
College: of education for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



24 11-12-14-15/2/2012 Pallaila band + band Balzaar +
band by means of li'aan

25 18-19-22/2/2012 Aladh + types Aladh
26 25-26-29/2/2012 In the ratios + in breastfeeding
27 1-2-5/4/2011 In the nursery
28 8-9-12/4/2012 At the expense of children and

relatives
29 22-23-26/4/2012 At the expense of the assets

and Notes
30 29-30/4/2012 In fact bastard and its

provisions
31 3-6-7-10/5/2012 In the lost and its provisions
32

13-14-17/5/2012
What is left of the
commandment + exam u 2 of
P-2

Instructor Signature: Dean Signature:



جدول الدروس 
االسبوعي

ساجدة طھ محموداالسم
sajda_taha@yahoo.comالبريد االلكتروني

فقھ الجنایاتاسم المادة
من الجنایات والحدود الى التعزیر : الفصل االول مقرر الفصل

من التعزیر الى آخر الكتاب وھو القسامة: والفصل الثاني 
ة الى الطالبات بشكل جید ال سیما وان ھذه المادة لھا مساس مباشر إلیصال المادة العلمیاهداف المادة

بالواقع االجتماعي الذي یعیشھ قطرنا العراق وخصوصا فصل القصاص والقتل والدیة 
.، ومعالجة ھذا االمر من الناحیة الشرعیة 

حد شرب –حد الحرابة –قة حد السر–حد القذف –حد الزنا : الحدود : الباب االول التفاصيل االساسية للمادة
.البغي –الخمر 

.العقوبات التعزیریة –شروطھ –تعریفھ : التعزیر : الباب الثاني 

–الجنایة على ما دون النفس –الجنایة على النفس : القصاص والدیة : الباب الثالث 
. الدیة 

الكتب المنهجية
فقھ المعامالت والجنایات 

عبد هللا محمد الجبوري. د/ ت الجنایا: الجزء الثاني 

.مصطفى بغا –محمد جواد مغنیة ، الفقھ المنھجي –الفقھ على المذاھب الخمسة المصادر الخارجية

الفصل الدراسي
١٠٠%

اليوميةاالمتحاناتالمختبر
امتحانات لكل ٤

فصل

المشروع
ال يوجد

االمتحان النهائي
٢امتحان عدد 
لكل فصل

تقديرات الفصل

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
٤انھیت المادة المقررة للفصل االول ، حیث قمت بامتحان یومي عدد 

.لكل فصل ٢وشھري عدد 

لعراقجمھوریة ا
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات :الكلیة 

علوم القرآن :القســم 
الرابعة :المرحلة 

ساجدة طھ محمود.د.م.أ:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

هدكتورا:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات –جامعة بغداد :مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

اركانھ+حد الزنا +الحدود٢٨/٩/٢٠١١-١٢٥
االقرار+ادلة اثبات الزنا ٥/١٠/٢٠١١-٢٢
عقوبة الزنا١٠/٢٠١١/-١٢-٣٩
كیفیة اقامة حد الزنا ٢٣/١٠/٢٠١١-١٩-٤١٦
١من ف١امتحان ش٥٢٦/١٠/٢٠١١
طرق اثبات القذف +حد القذف ٦٣٠/١٠/٢٠١١
شروطھا+حد السرقة ٩/١١/٢٠١١- ٦-٧٢
مسائل في االحراز١٦/١١/٢٠١١-٨١٣
مسقطات الحد+عقوبة السرقة ٢٣/١١/٢٠١١-٩٢٠

شروطھا+حد الحرابة ١١/٢٠١١/-٣٠-١٠٢٧
طرق اثبات قطع الطریق ٧/١٢/٢٠١١-١١٤
١من ف٢امتحان ش١٤/١٢/٢٠١١-١٢١١
حد شرب الخمر٢١/١٢/٢٠١١-١٣١٨
لخمر طرق اثبات شرب ا٢٨/١٢/٢٠١١-١٤٢٥
عطلة رأس السنة ١٥١/١/٢٠١٢
البغي كلھ٨/١/٢٠١٢-١٦٤

عطلة نصف السنة١١/١/٢٠١٢
مقداره+التعزیر ١٧٢٥/١/٢٠١٢
العقوبات التعزیریة١٨٢٩/١/٢٠١٢
٢من ف ١امتحان ش١٩١/٢/٢٠١٢
ضمان المعزر اذا مات ٨/٢/٢٠١٢-٢٠٥

القصاص والدیة +
القتل وانواعھ١٥/٢/٢٠١٢-٢١١٢
شروط +القصاص في النفس ٢٢/٢/٢٠١٢-٢٢١٩

القتل 
الصلح +مسقطات القصاص٢٩/٢/٢٠١٢-٢٣٢٦

على مال
القتل الخطأ+القتل شبھ العمد١٤/٢/٢٠١٢-١١- ٧-٢٤٤
في +ما یجب فیھ القصاص ٢٠١٢/ ٢١/٢-٢٥١٨

الشجاج

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
كلیة التربیة للبنات :الكلیة 

علوم القران :اسم القســم 
الرابعة:المرحلة 

ساجدة طھ محمود. د.م.أ:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد :اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات–جامعة بغداد :مكان العمل  



الدیة الواجبة فیما دون +الدیة٢٨/٢/٢٠١٢-٢٦٢٥
النفس

تطبیق الشھر الثالث ٢٧
الدیة الواجبة في الجنایة على ما ١٨/٤/٢٠١٢-٢٨١٥

دون النفس
ارش الشجاج١٢-٢٩/٤/٢-٢٥-٢٩٢٢
العاقلة وما تتحملھ٣٠٢/٥/٢٠١٢
شروطھا+القسامة ١٦/٥/٢٠١٢-٣١١٣
٢من ف ٢امتحان ش٣٢٢٣/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor sajda taha mahmood

E_mail sajda_taha@yahoo.com
Title Criminal Fiqh of
Course Coordinator Chapter One: From the border to the crimes and discretionary

And Chapter II of the discretionary to the last book, Alqsama

Course Objective
For the delivery of course material to students well, especially as this
article directly affecting the social reality experienced by Qtrna Iraq,
especially the separation of retribution and murder of his parents, and to
address this issue from a legal aspect.

Course Description
Part I: Borders: punishment for adultery - libel limit - limit theft - banditry limit -
limit drinking alcohol - a prostitute.
Part II: discretionary: definition - conditions - punitive sanctions.
Part III: retribution and blood money: watch the crime - the crime below the self -
blood money

Textbook
Transactions and criminal Fiqh of
Part II: Criminal / d. Abdullah Mohammed al-Jubouri

References
The doctrine of the five schools of thought - Muhammad Jawad
Mughniyah, systematic jurisprudence - Mustafa BGA.

Term Tests
100%

Laboratory Quizzes Project Final Exam
Course Assessment

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

University: : Baghdad
College: of education for women
Department: Science Quran
Stage: The fourth
Lecturer name: : sajda taha
mahmood
Academic Status: Assistant Profess
Qualification: Doctorate
Place of work: University Baghdad
- College: of education for women

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 25-28/9/2011 Border + punishment for
adultery + staff

2 2-5/10/2011 Evidence to prove adultery +
recognition

3 9-12/10/2011 The penalty for adultery
4 16-19-23/10/ How to establish a punishment

for adultery
5 26/10/2011 Exam u 1 of P-1
6 30/10/2011 Limit ejaculation + ejaculation

ways to prove
7 2-6-9/11/2011 Theft limit + conditions
8 13-16/11/2011 Matters in the scores
9 20-23/11/2011 Punishment of theft + Msagtat

limit
10 27-30/11/2011 Banditry limit + conditions
11 4-7/12/2011 Ways to cut the road to prove
12 11-14/12/2011 Exam u 2 of P-1
13 18-21-2011 Limit alcohol
14 25-28/12/2011 Methods of proof drinking

alcohol
15 1/1/2012 New Year's holiday
16 4-8/1/2012 The whole prostitute

Half-year Break 11/1/2012 Half-year Break
17 25/1/2012 Mid-year holiday
18 29/1/2012 Discretionary + amount
19 1/2/2012 Punitive sanctions
20 5-8/2/2012 Exam 1 of u-2
21 12-15/2/2012 Ensure that if Almezr died +

retribution and blood money
22 19-22/2/2012 Murder and its types
23 26-29/2/2012 Retribution in the self + Terms

of murder
24 4-7-11-14/2/2012 Msagtat retribution +

Magistrate money
25 18-21/2/2012 Murder to manslaughter +

manslaughter
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26 25-28/2/2012 What should the punishment +
in Cjaj

27 Blood money + with blood
money due, without self -

28 15-18/4/2012 ١-Application

29 22-25-29/4/2012 Blood money in crime due to
below the self

30 2/5/2012 Arch Cjaj
31 13-16/5/2012 Rational and Mum + Alqsama

+ conditions
32 23/5/2012 ١-Exam u 2 of P-2

Instructor Signature: Dean Signature:


