
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 عالء عبد االمير موسى االسم

 www.alaalaw.yaho.com البريد االلكتروني

 الوصية والميراث اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

م الوصية والميراث من خالل موقف القانون العراقي والمذاهب تهدف المادة إلى معرفة الطلبة باحكا
والنظامية في الدعاوى  تقباًل على حل المسائل االرثية والقسامات الشرعيةوتمكينهم مسالفقهية ، 

 0امام محاكم االحوال الشخصية
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 سيتم تبيانها في جدول الدروس المرفق طياً 

 
 ةالكتب المنهجي

 

 تأليف الدكتور مصصطفى ابراهيم الزلمي -احكام الميراث والوصية  -1

 
 المصادر الخارجية

 

 تاليف الدكتور احمد الكبيسي –احكام الوصية والميراث  -1

 تاليف الدكتور احمد الخطيب –الوقف والوصايا  -2

 الخالف للشيخ الطوسي، والروضة البهية للعاملي -3

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  مختبرال الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

00%  10%  00% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 
 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 از االشراف والتقويم العلميجه

 
 
 
 
 

 

 القادسية:جامعة ال
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص:القســم 
 الثالثة:المرحلة 

 عالء عبد االمير موسى:سم المحاضر الثالثي ا

 مساعد مدرس:للقب العلمي ا
 ماجستير في القانون الخاص:المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  

 

http://www.alaalaw.yaho.com/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
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 التوقيع  النسبة   المادة النظرية التاريخ

  %3 مفهوم الوصية وحكم وشروعيتها 12/9/1122 1

  %6 يةصيغة الوص  9/1122/ 12 2

  %9 الرجوع عن الوصية 5/21/1122 3

  %12 شكلية الوصية 21/21/1122 4

  %15 الموصي وشروطه  29/21/1122 5

  %11 الموصى له وشروطه  12/21/1122 6

  %21 الموصى به وشروطه  1/22/1122 7

  %24 احكام الوصية باالعيان 9/22/1122 1

  %27 احكام الوصية بالمنافع  22/22/1122 9

  %31 تزاحم الوصايا 12/22/1122 11

  %33 الوصية الواجبة 21/22/1122 11

  %36 مبطالت الوصية  7/21/1122 12

  %39 االيصاء وشروطة 22/21/1122 13

  %43 انتهاء الوصاية  12/21/1122 14

  %47 مفهوم الميراث واسبابه  12/21/1122 15

  %51 اركان الميراث 4/1/2115 16

 العطلة الربيعية

  %53 موانع الميراث 25/1/1125 17

  %56 نفقات تجهيز المتوفي وديونه 11/1/1125 11

  %59 مفهوم اصحاب الفروض واستحقاق الزوجين 2/2/1125 19

  %63 استحقاق االبوين 2/2/1125 21

  %66 استحقاق البنت وبنت االبن 25/2/1125 21

  %69 واالخت الب استحقاق االخت ش 11/2/1125 22

  %73 استحقاق الجد والجدة 19/2/1125 23

  %76 العصبات وتوريث البنوة واالبوة 5/2/1125 24

  %79 التوريث باالخوة والعمومة 21/2/1125 25

  %12 ذوو االرحام وتوريث اوالد البنات وبنات االبن 29/2/1125 26

  %15 توريث الجد والجدة الرحمية 12/2/1125 27

  %11 توريث اوالد الحواشي واقسامهم 2/5/1125 21

  %91 اصول المسائل وعولها  21/5/1125 29

  %94 تعريف الرد في الميراث وشروطه 27/5/1125 31

  %97 تعريف التخارج وشروطه 24/5/2115 31

  %111 تعريف التناسخ وشروطه 31/5/2115 32

 :توقيع العميد       :يع االستاذ توق 

 جمهورية العراق

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 القانون:الكلية 

 الخاص:القســم 
 الثالثة:المرحلة 

 عالء عبد االمير موسى :اسم المحاضر الثالثي 

 مساعد مدرس:اللقب العلمي 
 ماجستير في القانون الخاص:المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  

 


