
 

 

 جمهورية العراق

 

 المعقل اسم الجامعة:

 القانون اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 خاصال اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 ثانيةال المرحلة: 
 عبدالباسط عبدالصمد احمد اسم المحاضر الثالثي 
 أستاذ اللقب العلمي 
 دكتوراه المؤهل العلمي: 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 اد .عبدالباسط عبدالصمد احمد االسم

 Mzss2021@gmail  com البريد االلكتروني

 الشخصية والميراث  األحوالقانون  اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

 االحكام المتعلقة بشؤون االسرة واحكام المواريث بشكل تفصيليبيان 

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

الق واج والطة بالزبيان االحكام المتعلقن تنقسم المادة العلمية المطلوبة الى قسمين اساسيين األول يتضم
 االرحام ات وذويالفروض والعصب أصحابالميراث والحقوق المتعلقة بالتركة ميراث والثاني بيان  واثارهما

 بالتقدير واالحتياط التخارج  والمناسخة الشرعية اإلرث

 
 الكتب المنهجية

 

 والثاني األولالجزء  الشخصية وتعديالته د .احمد الكبيسي األحوالوجيز في شرح ال
 
 

 
 المصادر الخارجية

 

  امليبهية للعة الالروضالطرق الحكمية البن قيم الجوزية  ..........بدائع الصنائع للكاساني............
 للمحقق الحلي ....المهذب للشيرازي    وكتب تحت عنوان الميراث   اإلسالمشرائع 

 
 تقديرات الفصل

 

 المجموع االمتحان النهائي السعي السنوي الفصل الثاني الفصل االول

20 20 40 60 100 

 
 معلومات أضافية
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 المعقل اسم الجامعة:

 القانون اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 خاصال اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 ثانيةال المرحلة: 
 احمد عبدالباسط عبدالصمد اسم المحاضر الثالثي 
 أستاذ اللقب العلمي 
 دكتوراه المؤهل العلمي: 
 جامعة البصرة مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
  الزواج والخطبة                          االسبوع االول 1

- 

 

  - اركان عقد الزواج  وشروطه                         االسبوع الثاني 2

  - كمة االهلية  وتسجيل العقد في المح                       االسبوع الثالث 3

  - الوالية  واحكامها                         االسبوع الرابع 4

  - والتوقيت  المحرمات على التابيد                       االسبوع الخامس 5

 المهر واحكامه                      االسبوع السادس 6
 

-  

 بها نفقة الزوجة واالحكام المتعلقة                       االسبوع السابع 7
 

-  

  - الطالق وانواعه                      االسبوع الثامن 8

  - التفريق القضائي                       االسبوع التاسع 9

  - التفريق االختياري                      االسبوع العاشر 10

االسبوع الحادي  11
 عشر

  - العدة واحكامها                      

  - النسب واحكامه                           االسبوع الثاني عشر 12



 

 

  - الرضاعة واحكامها                           االسبوع الثالث عشر 13

  - الحضانة والنظريات بشئنها                          االسبوع الرابع عشر 14

االسبوع الخامس  15
 عشر

  - نفقة األصول على الفروع                          

االسبوع السادس  16
 عشر

فقة ن نفقة الفروع على األصول                             
 الحواشي    نفقة زوجة االب

-  

 عطلة نصف السنة
  - بالميراثالتعريف  االسبوع االول 17

 الحقوق المتعلقة بالتركة االسبوع الثاني 18
 

-  

  - مراتب الورثة في الفقه االمامي االسبوع الثالث 19

  - ميراث الزوج الرابعاالسبوع  20

  - ميراث الزوجة االسبوع الخامس 21

  - االب االسبوع السادس 22

  - االم االسبوع السابع 23

  - البنات االسبوع الثامن 24

  - بنت االبن  االسبوع التاسع 25

  - الشقيقة األخت االسبوع العاشر 26

االسبوع الحادي  27
 عشر

  - الب والم األخت

  - العصبات االسبوع الثاني عشر 28

  - بالنفس وبالغير ومع الغير االسبوع الثالث عشر 29

  - ميراث ذوي االرحام االسبوع الرابع عشر 30

االسبوع الخامس  31
 عشر

  - بالتقدير واالحتياط اإلرث 

االسبوع السادس  32
 عشر

  - التخارج والمناسخة

 


