
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 الجامعت المستنصريت

 كليت القانىن

 الخطت الذراسيت للمساق

 

 30310212 رمز المساق :                                                 الوصايا و المواريثاسم المساق : 
 1102-1103السنة الدراسية :                                                            ساعتان اسبوعياالوقت: 

  وصف المساق :

المعدل اال وهو الجزء  8191لسنة  (811مادة علمٌة تركز على تعلٌم جزء مهم من قانون االحوال الشخصٌة العراقً رقم )
الثانً المتعلق بمصٌر واٌلولة اموال االنسان بعد وفاته حٌث ٌبٌن القانون ان هذه االموال ستؤول الى نوعٌن من الخلفاء 

مما ٌستلزم تحدٌد  احدهما خلٌفة اختٌاري تتدخل ارادة االنسان نفسه فً تحدٌده من خالل الوصٌة التً ٌكتبها قبل وفاته 
موصً وشروطه وبٌان من هو الموصى له وماهٌة الشً الذي ٌصلح ان ٌكون محال للوصٌة ومقداره وشروطه واخٌرا ال

تحدٌد مبطالت الوصٌة وحل اشكاالت تزاحم الوصاٌا ومن ثم ٌتم تدرٌس االٌصاء اوالوصاٌة وشروطها وانواعها وحاالت 
المٌراث فنستعرض شروط المٌراث واسبابه وموانعه فقها وقانونا انتهائها وبعد ذلك ننتقل الى تدرٌس الخالفة الجبرٌة اي 

ونستكمل المادة بتحدٌد االنصبة الشرعٌة لكل وارث وتعلٌم الطالب كٌفٌة تنظٌم القسامات الشرعٌة باعتبارها من اهم العلوم 
العراقً اقر بضرورة تطبٌق ارثٌة , وبما ان الدستور  (23التً تعنى بحل اشكاالت االرث حٌث ٌدرس الطالب ماالٌقل عن )

قانون االحوال الشخصٌة مالم ٌطلب ذوي العالقة تطبٌق المذهب االمر الذي ٌستلزم منا تدرٌس هذا االنصبة فً الشرٌعة 

 .كذلكاالسالمٌة على مختلف المذاهب 

 اهداف المساق

  لتً ٌكون تعلمها واجب كفائًاوبانه علم هللا  وصفه الرسول االعظم )صلى هللا علٌه واله(شرعً الحفاظ على علم. 
  وتطوٌر مهاراتهم الحسابٌة لتحدٌد الحصص االرثٌة وتاهٌلهم لعملٌة تنظٌم القسامات تعلٌم الطلبة االنصبة الشرعٌة

 .الشرعٌة

 .تزوٌد الطالب بالمعرفة االساسٌة للنظام القانونً لتوزٌع اموال االنسان بعد وفاته سواء بارادته ام جبرا عنه 

  وحاالت الحجب تمكٌن الطالب من ربط الواقع العملً بالحقٌقة العلمٌة الشرعٌة وتنظٌم انتقال التركة بعد وفاة صاحبها
 .والرد والعول 

 قالخطوط العامة للمسا
 مفرداث المنهج حسب التقىيم الذراسي االسبىع

 ٔاركآَا انرعزٌف تًعُى انٕصٍح ٔتٍاٌ اصٕل ذشزٌعٓا 1

 ٔشزٔط انًٕصًشزٔط انصٍغح  2

 شزٔط انًٕصى نّ ٔشزٔط انًٕصى تّ 3

 انٕصٍح نٕارز ٔ يثطالخ انٕصٍح 4

أ يزٌط ياتٍٍ االسٓى ٔ  ٔتانزٔاذةا تاالسٓى ذزاحى انٕصاٌا تٍٍ انعثاد )انٕصاٌا انًرزاحًح 5

 (انزٔاذة

 ذزاحى انٕصاٌا تانعثاداخ ٔذزاحًٓا تٍٍ انعثاد ٔ انعثاداخ 6

 ٔذصزفاخ انًزٌط يزض انًٕخانٕصٍح انٕاظثح  7

 االٌصاء ذعزٌفّ ٔ اصٕل ذشزٌعّ 8

 شزٔط انٕصً ٔصٕر ذعذد االٔصٍاء 9

 اركاٌ االٌصاء ٔشزٔط انًٕصً 11

 ٔصً انماظً ٔحاالخ اَرٓاء االٌصاء 11

 حاالخ عزل انٕصً 12

 انًٍزاز ذعزٌفّ ٔاسثاب ذشزٌعّ ٔعُاصزِ 13

 ٔ انحكًً ٔ انرمذٌزي(شزٔط انًٍزاز )يٕخ انًٕرز انحمٍمً  14

 شزٔط انًٍزاز ) حٍاج انٕارز ٔ انعهى تعٓح االرز ( 15

 يٕاَع االرز )انزق ٔ انمرم ٔاخرالف انذٌٍ ٔانذار( 16



 انحمٕق انًرعهمح تانرزكح 17

 ذمسًٍاخ انٕرشح فً انفمّ ٔ انمإٌَ ٔتٍاٌ انفزق تًٍُٓا 18

 االٔنى  ٔاساسٍاخ ذُظٍى انمساو ٔذصحٍحّ(ذمسًٍاخ انٕرشح فً انفمّ انععفزي )انًزذثح  19

 ذمسًٍاخ انٕرشح فً انفمّ انععفزي )انًزذثح انصاٍَح ٔ انصانصح( 21

 ذمسًٍاخ انٕرشح فً انفمّ انععفزي )تمٍح انًزاذة( 21

 يٍزاز انزٔض ٔ انزٔظح فً انمإٌَ 22

 يٍزاز االب ٔ االو 23

 يٍزاز انثُد انصهثٍح ٔ تُد االتٍ 24

 يٍزاز انعذ ٔ انعذج 25

 يٍزاز االخد انشمٍمح ٔ االخد الب 26

 يٍزاز االخٕج ٔ االخٕاخ الو ٔذحذٌذ انعصثاخ 27

 انعٕل ٔ انزد ٔحاالخ خاصح يٍ انًٍزاز )يٍزاز انًفمٕد( 28

 يٍزاز انعٍٍُ ٔيٍزاز انخُصى 29

 انرخارض ٔ انرُاسخ 31

 ميراث ذوي االرحام 31
 د. يصطفى اتزاٍْى انزنًً –انًٍزاز ٔانٕصٍح ٔحك االَرمال فً انًذاْة االساليٍح ٔانمإٌَ  الكتب المنهجٌة/

 الكتب المنهجٌة المساعدة /
 د. احًذ انكثٍسً) انٕصاٌا ٔ انًٕارٌس(   2ض–انٕظٍز فً شزغ لإٌَ االحٕال انشخصٍح  -0
 عثاس انسعذي انماظً حسٍ كشكٕل ٔانماظً –شزغ لإٌَ االحٕال انشخصٍح انعزالً  -1

 الدرجات

 االمتحان النهائً الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً االول
 االمتحان االول

89 
 النشاط

3 
 االمتحان االول

03 
 النشاط

3 
21 

89 3 03 3 21 

 المشاريع

 الدرجة التارٌخ وصف المشروع عنوان المشروع
 

المحكمة 
 االفتراضٌة

 

تنظٌم محاكم تحاكً محاكم االحوال الشخصٌة فً العراق 
حٌث تؤخذ دعوى حقٌقة تم الحكم فٌها وٌعاد تمثٌلها 

ٌؤدي الطالب جمٌع شخصٌاتها لتاهٌلهم وتدرٌبهم بحٌث 
 على كٌفٌة الترافع امام القضاء

فً اسبوع 
الجامعة 

 المستنصرٌة

81 

 المساقمعلومات مدرس 

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 مالحظة / معلومات هذا المنهج الٌمكن تغٌٌرها خالل الفصل الدراسً

 

 توقيع المدرس                                                                                    توقيع رئيس القسم

 أ.م. ام كلثوم صبٌح محمد

humamhumam-70@yahoo.com 


