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 ريفستال
 يد هادي آل راضحممخ ياألستاذ احملاضر: الش

 ولىالطهارة األ – حكام الوضوء: أولسم األقال

 دمةقالم

ñŠbèİÛa@lbn× 
الِة فاغِسُلوا ُوُجوَهُكم َوَأيِدَيُكمإلى  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقمُتم ( :األولى اآلية الَمَراِفِق إلى  الصَّ

   ) ... الَكعَبينِ إلى  ُكم َوَأرُجَلُكمَوامَسُحوا ِبُرُؤوسِ 
 اآليةاهر ظ :البحث األول

 ةالالصإلى  ذا قمتمإ :الثانيالبحث 

 ءوضو وجرب ال :البحث الثالث

 وافاغسل :البحث الرابع

 جوهكمو  :مسالبحث الخا

 جهو فية غسل اليفي ك :البحث السادس

 المرافقإلى  يديكمأو  :البحث السابع

 سكمو برؤ وامسحوا  :البحث الثامن

 رجلكمأو  :البحث التاسع

 الكعبين: إلى البحث العاشر

 األعضاءفي وجوب الترتيب بين  :عشر يالبحث الحاد

 ؟ زئالمسح على الخفين هل هو جا :البحث الثاني عشر

 الطهارة الثانية – سلغال: القسم الثاني

  ي عر شالغسل واجب  -
  وجوب الغسل  ةلأد -
 الغسل يةفيك -

 الطهارة الثالثة – التيمم: سم الثالثقال

 د الماءو لعدم وج يةار الطهارة المائعتبيها افط قتس تيارد الو الم -
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 المرض  -أ

 رفالس  -ب

 رغاألصو الحدث األكبر   -ج

 ؟ التيممإلى  يل المصلنقء هل يتوضو واجبات ال عضلب الإي فدار ال يكقذا كان الماء بمإ -

  ابع ر م القسال
 طيباً  صعيداً  -

 يدسير كلمة الصعفل في تااألقو  -

 ترابمطلق ال  -أ

 التراب الخالص  -ب

 ضمطلق وجه األر   -ج

 ؟ باً طيما هو المراد من كلمه  -

 لك الطهارةذب فتشترط :اهرطلاب بمعنى يالط  -أ

 اً بصو غم نكو ين ال أ :اللب بمعنى الحيالط  -ب

 .الطيب بمعنى المنبت  -ج

 .ه على حالته الطبيعيةنالطيب بمعنى كو   -د

 يكمديأهكم و و بوج وامسحفا -

 ضف في ضرب اليدين على األر الختاال -

 و بعضهأاب كل الوجه تيعف في اسختالاال -

َما ُيِريُد اُهللا ِلَيجَعَل َعَليُكم مِّن َحَرٍج َوَلِكن ُيِريُد ِلُيَطهََّرُكم َوِلُيِتمَّ  ... ( اآليةيل ذالبحث في  -
  .) ِنعَمَتُه َعَليُكم َلَعلَُّكم َتشُكُرونَ 

َالَة َوَأنُتم ُسَكاَرى َحتََّى َتعَلُموا َما َتُقوُلوَن َوَال ُجُنبًا َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتقَربُ  (: الثانية اآلية وا الصَّ
ِئِط َأو اِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل َحتََّى َتغَتِسُلوا َوإِن ُكنُتم مَّرَضى َأو َعَلى َسَفٍر َأو َجاء َأَحٌد مِّنُكم مِّن الغَ 

وا َصِعيدًا َطيِّبًا َفامَسُحوا ِبُوُجوِهُكم َوَأيِديُكم ِإنَّ اَهللا َكاَن َعُفّوًا َالَمسُتُم النَِّساء َفَلم َتِجُدوا َماء َفَتَيمَّمُ 
 ) َغُفوراً 

 مهبناء العامة ومفسريهم ومؤرخيأد عن اآليةسبب نزول  -
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 بناء العامةأعلى ادعاء  ةمامياإل يرد مفسر  -

 الصالة في حالة السكر إيقاعحرمة  -

 الحالةوقعها المكلف في هذه أن الصالة لو البط -

 )ثالث عنحديث رفع القلم (ط العامة للمكلف ئحد الشراأل قالع -

 نابةجالصالة في حالة ال عنالنهي  -

ارة بو مواطن الصالة التي هي عأة الشريفة هو مواضع ياآل ين المراد بالصالة فأل ااحتم -
 عن المساجد

 مالن هذا االحتئقراو لة أد -

الَة َوُيؤُتوا الزََّكاَة َوَما ُأِمُروا ِإال ِلَيعبُ  ( :الثالثة اآلية ُدوا اَهللا ُمخِلِصيَن َلُه الدِّيَن ُحَنَفاء َوُيِقيُموا الصَّ
 ) َوَذِلَك ِديُن الَقيَِّمةِ 

   .العبادات يالنية من جملة الواجبات ف -
   .ا)ليعبدو (م في كلمة الت الاحتماال -
 .الفعل فيالنية بمعنى القصد  -

 .النية بمعنى قصد القربة -

  ) ال َيَمسُُّه ِإال الُمَطهَُّرونَ  ِفي ِكَتاٍب مَّكُنوٍن  ِإنَُّه َلُقرآٌن َكِريٌم  ( :الرابعة اآلية

ñý—Ûa@lbn× 
َالَة َكاَنت َعَلى الُمؤِمِنيَن ِكَتابًا مَّوُقوتاً  ... ( :األولى اآلية   ) ِإنَّ الصَّ

 :اآليةمفردات 

 الكتاب  -أ

 قوتو الم  -ب

  

لَ  ( :الثانية اآلية َالِة الُوسَطى َوُقوُموا ِهللا َقاِنِتينَ َحاِفُظوا َعَلى الصَّ   ) َواِت والصَّ
 اآليةردات فالبحث األول في م -

 المحافظة على الصالة  -أ

  ىسطلصالة الو ا  -ب
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 طىوسالة الصالبد اي المر ف ةاصخوال ةالف العامختا -

 ينتموا هللا قانو وق -

الِة َواصَطِبر َعَليَها ال (: الثالثة اآلية    ) َوالَعاِقَبُة ِللتَّقَوى َك ِرزقًا نَّحُن َنرُزُقكَ َنسَألُ  َوأُمر َأهَلَك ِبالصَّ
 آليةل ياإلجمالالمعنى  -

  حتماالت الثالثالمراد باألهل واال وه ما -
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 فقه املعامالت

  باقر اإليروايند حممخ ياألستاذ احملاضر: الش
  

 في أحكام العقود. 

 األول: في النقد والنسيئة. 

 الثاني: فيما يدخل في المبيع. 

 : في التسليم.الثالث

 الرابع: في اختالف المتبايعين. 

 الخامس: في الشروط.

 السادس: في اللواحق.

  

 في أحكام العيون: 

 في أقسامها.

 في لواحقها.

 في المرابحة والتولية والمواضعة.

 في الربا والقرض من حيث الجنس والكيل والوزن ثم الصرف.

 في بيع الثمار من نخل وفواكه وخضر ولواحق.

 بيع الحيوان فيما يصح تملكه وفي أحكام االبتياع وفي اللواحق. في

 في بيع السلف.

 كتاب الرهن: 

 في الرهن.   - ١

 في شرائطه.   - ٢

 في الحق.   - ٣

 في الراهن.   - ٤

 في المرتهن.  - ٥

 في اللواحق.  - ٦
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 كتاب المفلس: 

 القول في منع التصرف واختصاص الغريم وقسمة ماله والنظر في حبسه.

 لحجر:كتاب ا

 في موجباته

 المرض. - ٤    الرقاع. - ٣      السفر. - ٢  الصغر.  - ١

 في أحكام الحبر.

 في الكفالة. - ٣  في الحوالة. - ٢  في ضمان المال.  - ١  كتاب الضمان:

 كتاب الصلح: تعريف أحكام النزاع في األمالك.

 في اللواحق. - ٣  في القسمة. - ٢    في أقسامها. - ١    كتاب الشركة:

 كتاب المضاربة:

 في اللواحق. - ٤  في الربح. - ٣  في مال القراض. - ٢  في العقد.  - ١

 كتاب المزارعة والمساقات

 في اللواحق. - ٣  في موجبات الضمان.  - ٢    في العقد. - ١    كتاب الوديعة:

 كتاب العارية:

 في األحكام. - ٤  في العين المعارة. - ٣  في المستعير. - ٢  في المعير. - ١

  
 الكتب المساعدة:

 لكالم: الشيخ محمد حسن النجفي.جواهر ا  - ١

 مدارك األحكام: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي.  - ٢

 ة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: الشهيد الثاني زين الدين الجبلي العاملي.وضالر   - ٣

 جامع المقاصد في شرح القواعد: الشيخ على بن الحسين الكركي.  - ٤

 لبحراني.الحدائق الناضرة: الشيخ يوسف ا  - ٥

  مستمسك العروة الوثقى: السيد محسن الحكيم.  - ٦
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 القانون الدويل اخلاص

  د. عبد احلسن السعدياألستاذ احملاضر: 

 مواضيع القانون الدولي الخاص ومصادره وماهيته

 مواضيع القانون الدولي الخاص

 مصادر القانون الدولي الخاص

 ماهية القانون الدولي الخاص

 الجنسية والموطن

 ظرية الجنسية ن

 رابطة الجنسية

 األسس العامة لقواعد الجنسية

 قاعدة كسب الجنسية 

 قاعدة فقد الجنسية

 تنازع الجنسيات

 الموطن

 مفهوم الموطن في القانون المقارن

 كسب الموطن وفقده

 المنازعات في الموطن

 مركز األجانب، تمهيد

 مركز الشخص الطبيعي 

 مركز الشخص المعنوي 

 وانبه المختلفةالتنازع في ج

 تنازع االختصاص التشريعي (القانوني)  

 التطور التاريخي لتنازع القوانين

 نظرية األحوال

 النظريات ذات الطابع العالمي
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 النظريات ذات الطابع الوضعي

 تحليل قاعدة اإلسناد

 تفسير قاعدة اإلسناد

 نظرية التكييف

 نظرية اإلحالة

 نظرية التنازع المتحرك

 األجنبي واستبعاده تطبيق القانون

 تطبيق القانون األجنبي

 استبعاد القانون األجنبي

 التنازع القضائي

 االختصاص العام المباشر

 تنفيذ األحكام األجنبية وآثارها

  التنازع اإلداري (تنازع السلطات)
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 املالية العامة

  د عبد احلسن السعدياألستاذ احملاضر: 
  

 مقدمات عن علم المالية العامة

 ات العامةالحاج

 العناصر المالية

 طبيعة الظاهرة المالية

 النظام المالي 

 األوجه المختلفة للمالية العامة

 النفقات العامة: 

 التعريف بالنفقة العامة 

 أنواع النفقات العامة 

 التقسيم االقتصادي للنفقات العامة 

 لشرائية للنقودتقسيم النفقات العامة وفقًا لمعيار استخدام القوة ا المطلب األول: -

 التقسيم الوظيفي للنفقات العامة  -

 معيار طريقة تغطية النفقة العامة  -

 التقسيم الوضعي للنفقات العامة 

 حجم النفقات العامة 

 ظاهرة تزايد النفقات العامة 

 األسباب الظاهرية لزيادة النفقات العامة  -

 األسباب الحقيقية في زيادة النفقات العامة  -

 نفاق العامحدود اإل

 اآلثار االقتصادية للنفقات العامة 

 اآلثار االقتصادية المباشرة للنفقات العامة

 اآلثار المباشرة لإلنفاق العام على الناتج القومي  -

 آثار بعض أنواع النفقات العامة على الناتج القومي -
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 اآلثار االقتصادية غير المباشرة على الناتج القومي

 في إعادة توزيع الدخل القومي  أثر النفقات العامة

 دور الدولة في التوزيع األولي للدخل -

 دور الدولة في إعادة توزيع الدخل القومي -

 اإليرادات العامة: 

 إيرادات ممتلكات الدولة (الدومين)

 الدومين العقاري

 الدومين الصناعي والتجاري

 الدومين المالي

 الضرائب 

 التنظيم الفني للضريبة

 لضرائبأنواع ا -

 أنواع الضرائب المباشرة

 أنواع الضرائب غير المباشرة 

 فرض الضريبة وتحصيلها -

 تقدير وعاء الضريبة 

 سعر الضريبة 

 تحصيل الضريبة

 االزدواج الضريبي -

 التخلص من الضريبة  -

 اآلثار االقتصادية للضرائب 

 أثر الضريبة على الكميات االقتصادية الكلية -

 دي للعبء الضريبيالتوزيع االقتصا -

 األوضاع االقتصادية والنظم الضريبية

 النظام االقتصادي وأثره على النظام الضريبي  -

 البنيان االقتصادي وأثره على النظام الضريبي  -

 المعالم الرئيسية للنظام الضريبي العراقي  -



 12

 غير المباشرة و الضرائب المباشرة 

 الرسوم

 التعريف بالرسم 

 سم وبعض مصادر اإليرادات التفرقة بين الر 

 القروض العامة 

 التنظيم الفني للقروض العامة

 أنواع القروض العامة

 إصدار القرض العام (نظام اإلصدار)

 خدمة القروض العامة واستبدالها واستهالكها

 اآلثار االقتصادية للقروض العامة 

 حدود القرض العام 

 التضخم (اإلصدار النقدي الجديد) 

 المالي من التضخم موقف الفكر 

 أسباب التضخم ووسائل عالجه

 أسباب التضخم -

 وسائل عالج التضخم  -

 مدى مالئمة التضخم للبالد النامية 

 الميزانية العامة 

 تعريف الميزانية العامة وتمييزها عن الحسابات األخرى 

 تعريف الميزانية العامة 

 التمييز بين الميزانية العامة والحسابات األخرى

 ضير الميزانية العامةتح

 القواعد العامة للميزانية 

 إجراءات تحضير الميزانية 

 اعتماد الميزانية 

 تنفيذ الميزانية والرقابة عليها 

  الرقابة على الميزانية و تنفيذ الميزانية 


