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 املنطق

 ياهلادي الفضل الدكتور عبد :احملاضر األستاذ

  .يفضلالهادي ال عبد رتو كلدا :تأليفطق، نمذكرة علم الم :ررقالكتاب الم

 :الهدف من تدريسها

ساسية األ يالعلم ثالبح جاهنوم يالعلم اللاالستدوقواعد  يالعلم يفاعد التعر و ليتعلم الطالب ق
 .هافالختات العلمية على افلؤ الم ندويتراسية و دالكتب ال وٕاعداد يحث العلمكتابة الب يهذه ف

 .مالوعلم الك فةلسفال ةدمه لدراسقوم داً هيه المادة تمهذم علن تو ن يكأ إليها افاً ضم

   :ردات المادةفم
 .اريخ علم المنطقتلمحة عن 

ضوعه والفائدة من و معلى  ف، ويتعر قطمنريف علم التعها الطالب يدرس في :قعلم المنط ةدمقم
على  األساسيةته دل مايدخ، و تبويبه، لاألخرىعالقته بالعلوم و  مي،تصنيفه العل فه، ويعر تدراس

   .بصيرة ودراية بواقع هذا العلم
مد تعتي يال تنها األدواية العامة، ألقالمنط تدرس الطالب المصطلحاي المذكورة ةدمقوبعد الم

ة الوضعية اللفظية اللة بعامة والداللالد :وتشمل ،العلمل وقضايا هذا ئمسا ةمعرف يها فيعل
  .بخاصة

 فاظ، مؤكداً أللالنسبة بين ا ،ازجالم ،ةقيقالح ،لجالمرت ،المنقول ،المشترك ،المختص :واع اللفظأن
  .رد والمركبفالم .بلقاقسام التأفيها على 

  .اقدالمص ،مو المفه :نىمعنواع الأ
  .زئي، الكليجال :هومفنواع المأ
  .التصور والتصديق، الحمل ،النسب األربع بين الكليين :كليات الخمسال

الموضوع األول إلى  ية العامةقطند بتعريف المصطلحات الميمهتدمة والقبعد دراسة الم قلتثم ين
  .صنيفتوبعده يدرس التقسيم وال .تهالمثأقسامه و أرس تعريفه و دريف، فيعالت :لعلم المنطق وهو
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ل مادة ثضايا ألنها تمقاسة اله بدر أل، ويبداالستدال :ق وهونطاني لعلم المثال عو ضو المإلى  لقثم ينت
   .اللستداال

 .يضقوعكس الن يالتناقض، والعكس المستو  :ير المباشر بطرقه الثالثغ لثم يدرس االستدال
ها ثم يعقب .يلثوالتم راءتقواالسياس قال :اً ضيأالمباشر بطرقه الثالث  لتي دور االستدالأوبعدها ي

  .بدراسة التحليل والتركيب
مناهج  :وموضوعات علم المنطق وه لث مناثع الو بدراسة الموض ةم رحلته في تعلم هذه المادويخت

 .يلمعالبحث ال

  

  :المراجع المساعدة

 .انن سيباب النجاة التك -١

 .سيو ن الطير الديلنص قنطمد التجرياب تك -٢

 .زيالرا دينال قطبل يةسمشرح الرسالة الشي فة قينطمواعد القيد الدكتاب تح -٣

 .يضلفر التو كدلل قالمنط ةخالص -٤

 .تازانيفسعد الدين الت :تهذيب المنطق -٥

 -  بيروت ي،تشالر  ينيى الحسطفمص يدسلا :تعليق )التهذيب(هللا على ا بدحاشية مال ع -٦
 .١٩٨٦ هل البيت،أ مؤسسة

، يماجد فخر  .د :يققابن سينا، تح :فليأ، تةهيواإلليعية بية والطقالنجاة في الحكمة المنط -٧
 .١٩٨٥دة، يدجال قفادار اآل – بيروت

 .١٩٨٢، ر، بيروتظفمحمد رضا الم يخللش :)جزاءأالث (ثالمنطق  -٨

 .عبد الرحمن بدوي .د :يوالمنطق الرياض ير و طق الصنالم -٩
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 النحو والصرف

 عبد الكرمي الزبيديالدكتور  :احملاضر األستاذ

  .الدين عبد الحميد يد محيمحمتحقيق ، ابن عقيلشرح  :ررقالكتاب الم

 .ميةالاإلسسات االدر  يهمية النحو فأربية و عاللغة العن مة قدم

   .لف منهأم وما يتالالك -
  .سماال -
  .علفال -
 .فالحر  -

 نواع البناءأ :ربمعوال يالمبن -

  ال عفسماء والحروف واألمن األ يالمبن
  .اع األعرابو نأ -
  .ربةمعاألسماء ال -
  .المعربة الفعاأل -
  .رفةمعالنكرة وال -
  .النكرة -
 .المعرفة -

  ضافةإلوام ف والالأللبا فسم الموصول، المعر اال ،اإلشارةالعلم، اسم  الضمير، :واع المعارفأن

 :والخبر أالمبتد

  .أاع المبتدو نأ -
 .نواع الخبرأ -

 .و الخبرأ أالمبتد فر، جواز حذخبال فخيره، وجوب حذأب تو وجوب تقدم الخبر، وج -

 :خواتهاأكان و  

  .اظهافلأل و افععمل هذه األ -



 5

  .ل بشرطاه األفعذعمل من هيما  -
  .فيتصر  ما يتصرف منها وما ال -
  .برهاخحكام أ -
  .عالفلناقص والتام من هذه األا -
  .برهاخمها و اسو مع أا همسمع ا أوكان وحدها  ذفكان الزائدة وشروطها وح -
 .ليسبت هاشبن، المأ، الت، ما، ال -

  :اربةقال المعفأ
  .لاعفه األذه يمعان -
 .خبرها شروطو عملها  -

   :خواتهاأو  نّ إ
  وفهذه الحر  يعانم -
  .حكام اسمها وخبرهاأ -
   .تحهافن و إمواضع كسر همزة  -
  .بهذه الحروف )ما(ان تر اق -
 .نسجال فيلن )ال( -

  :خواتهاأظن و 
  .فاظ وعملهاأللعاني هذه ام -
  .واإللغاءلتعليق ا -
   .حدهماأو ألين و حد المفعأ فذح -
  .رىأم و أعل -
 .اهحكامعيل، أامفة ثصب ثالنل التي تاألفعا -

 :اعللفا

  .تعريف الفاعل -
  .وٕابقاؤهفه ذح -
  .عل وما يتعلق بذلكفالتأنيث  -
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   .ل عن الفاعل، النائب عن الفعلو المفع خيرأحاالت وجوب ت -
  .اعلفام القم مو ما يق -
 .علفب الئحكام ناأ -

 .يعدتنواع الفعل المأ -  .واللزوم يمعنى التعد -  :ل ولزومهعالفي دعت

 .اعهنول وامتل األو وجوب تقديم المفع -

 .حكام التنازعأ -     .التنازع وما ه -   :ملعالتنازع في ال

   :ول المطلقفعالم

 .عول المطلقفتعريف الم -

   .نواعهأطلق و محكام المفعول الأ -
 .عول المطلقفعامل الم -

 .ل لهو عفنواع المأ -   .ل له وحكمهو ف المفعيعر ت -  :جلهعول ألفالم

 :ول فيهفعالم

 .يهفان ما يعمل يوحكمه وب فعريف الظر ت -

 .سماء الزمان والمكان المنصوبةأ -

 .فالمتصرف وغير المتصر  فالظر  -

   .هحكامأاو و و اقع بعد الو سم النواع االأ -  .يهفل مالعا نل معه وبياو المفع -  :هععول مفالم

 :االستثناء

   .)ال(إحكامه بعد أى و تثنف المسير تع -
 .ناء المفرغتثاالس -

 .ى بغير وسوىثنستمال -

   .وعدا الخيكون وب المستثنى بليس وال -
 .حكم المستثنى بحاشا -

 .ديم المستثنىقت -



 7

 :الحال

 .لال، شروط الحاتعريف الح -

 .لاحكام صاحب الحأ -

 .ره عنهخيأل على العامل وتاتقديم الح -

 .ملةجن المردة فكدة، المؤ ل، المؤسسة، المااع الحو نأ -

 :التمييز

 .حكامهأنواعه و أه وبيان فريعت -

 .يه ذلكفن من التمييز وما ال يجوز ز جره بمَ جو ما ي -

  
 :ر والمراجعدبعض المصا

   .ام األنصاريشابن ه :لفية ابن مالكأإلى  وضح المسالكأ -١
 .ينصار ابن هشام األ ي:المغن -٢

 .حسن إبراهيم .د ي:افو نحو الال -٣

 .مصطفى حسن .د :حياء النحوإ -٤

 .األنصاريابن هشام  :ىدقطر الندى وبل الص -٥

 .للسيوطي :المزهر -٦

 .اخرفعبد العزيز محمد  ف:ح الصر يضتو  -٧

 .الثعالبي :ربيةعسير الو فقه اللغة  -٨

 .يالموسو  يعل :ساس النحوأ -٩

 .يللمازن ف:المصن -١٠

 .ضليفعبد الهادي ال :مختصر النحو -١١

 .ينمأى طفعلي الجارم ومص :اضحو ال ولنحا -١٢
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 لفقهاصول أ

 الينالدكتور السيد فاضل املي :احملاضر األستاذ

  .ردلسيد محمد باقر الص، تأليف: اة األولىقالحل – األصول علمدروس في  :الكتاب المقرر

 .صولريف علم األعت

 .لو األص ملعع و موض

 .تنباطسل في عملية االو األص علمة يهمأ

 .صول والفقه بين النظرية والتطبيقاأل

   .يلي والفكر الفقهو بين الفكر األص علافالت
   .يب عليها علم األصولجلة التي يئسنماذج من األ

 .باطنستجز عملية االو م

   .صولفي علم األ ثباتإلليسية ئل الر ئساو ال
 .الحكم الشرعي وتقسيمه

 .يضعو الحكم الو الحكم التكليفي 

 .ةوالمنجزي يةر ذعمال – طعقال يةحج

 :ظيفالدليل الل

   .ىنوالمع فظتعريفه، العالقة بين الل :الوضع
 .ة الذاتيةاللالد

 ؟ ن الواضعمَ 

 .ازجالمو  ةيققالح

 .يالمعنى الحرف

 .ات الجملئهي

 .الربط التام والربط الناقص

 .لول النفسيدوالموي ل اللغو لدالم

 .يةئنشااإلملة جملة الخبرية والجال
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 .ظيفاللالظهور 

 .صيغة األمر

 .صيغة النهي

 .اإلطالق

 .دوات العمومأ

 .داة الشرطأ

 ر.و ية الظهجح

 .ةفظية اللاللر على الدو ات حجية الظهقتطبي

 .صلةفرائن المنقن المتصلة والئراقال

 :الدليل البرهاني

 .يةلقالع تاقالعال ةراسد

 .ة القياسيةقالطري

 :ات القائمة بين نفس األحكامقالعال

 .ةالحرمو لتضاد بين الوجوب ة اقعال

 ؟ د فسادهقلزم حرمة العتهل تس

 .عهو مة بين الحكم وموضئاقت القاالالع

 .عل والفعليةجال

  قهائمة بين الحكم ومتعلقة القالعال
   .ماتقدائمة بين الحكم و المقالعالقة ال

 .ائمة داخل الحكم الواحدقة القالعال

 :مليةعل الو صاأل

 .ساسيةاعدة العملية األقال

 .يةو اعدة العملية الثانقال

   .اإلجماليقاعدة منجزية العلم 
 .ياإلجمالاعدة العلم ق
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 .اإلجماليمنجزية العلم 

 .اإلجماليالعلم  اللانح

 .ارد الترددو م

 .ستصحاباال

 .نةقة المتيقالحالة الساب

 .البقاء يالشك ف

   .ستصحاباال يضوع فو وحدة الم
 .لةدتعارض األ

   .رزةالتعارض بين األدلة المح
   .يينظحالة التعارض بين دليلين لف

   .خرىت التعارض األحاال
 .صولالتعارض بين األ

 .عينو التعارض بين الن

  
 :لكتب المساعدةا

 .د رضا المظفرمحمالشيخ  :ل الفقهو صأ -١

 .ريدالسيد علي نقي الحي :باطنستصول االأ -٢

 .يلشيخ مرتضى األنصار ا :صولفرائد األ -٣

 .ي الحكيمقلسيد محمد تا :مقدمة كتاب النص واالجتهاد -٤

 .ميي الحكقد محمد تيلسا :ه المقارنفقلل ةاألصول العام -٥

 .ندو خد كاظم اآلمحم :اية األصولفك -٦

 .بن الحسين العلوي يعل :لو صشرح كفاية األ فيحلول و دروس  -٧
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 دئاعقال
 اليناحملاضر: الدكتور السيد فاضل املي األستاذ

 دمةقالم

 البحثإلى  خلمدال -

 الالمنتميو المنتمي  -

 طريفيمان باهللا اإل -

 طرةفال يمعان -

 الطباع فتالخم اغطرة ر فال -

 ثبات الخالقإ و  هيةإللو ا: ولصل األفال

 زئسس وركاأ :رع األولفال

 خالقلا تباإث

 .ثبات الخالقإفي  هج القديمنالم -

 .ناإللهييريقة الحكماء ط -

 .طريقة الحكماء الطبيعيين -

 ن التسلسلالبط

 الحكماء ةقيطر  -

 طريقة علماء الكالم -

 طريقة الصديقين -

  ثبات الخالق إالحديث في  هجالمن
 عمر الكون -

 زلية المادةأالعلم يبطل  -

 منهج ديكارت -

 ليل النظامد -

 ترونااللكتا ةحرك ةسرع -
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  (ع)قبس من استدالالت أهل البيت 

 وحدانية اهللا -

 ة اهللايحدانو على  ينالبراه -

 اهللات صفا -

  ة على اهللا فالص قإطالهل يجوز  -
 رىيُ  الاهللا  -

 اهللا عالم -

 اهللا قادر -

 ميو اهللا ق -

 ةإللهيا اإلرادة -

 دلعال ي: انثصل الفال

 ختياربر واالجلا -

 همية البحثأ -

 اهاتجثة اتالث -

 يضو لين بالجبر ومناقشتها التفئلة القاأد -

 ويضفي التفن -

 األمر بين األمرين -

 ضاء والقدرقال -

 البداء -

 البداء والنسخ -

 باتثواإلمعنى المحو  -

  
 :اعدةمصادر مس

 رآن الكريمقال -١

 .العالمة الحلي :ادقعتح تبريد االر كشف المراد في ش -٢
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  ي.ضى المطهر تالشيخ مر  :تعليق ،يئلعالمة الطباطبا: اةفلسفصول الأ -٣
 .يود صالح الفلكمحمة مترج :لإليمانالعلم يدعو  -٤

 .مينأحمد أ :مالسالتكامل في اإل -٥

 .ير فالجع محمدالشيخ  :تعاون العلم والدين -٦

 .يوسف كرم :يثةحدلسفة الفتاريخ ال -٧

 .ويل ديورانت :قصة الفلسفة -٨

 .ل الحاجاكم :ةحديثال فةبو الفلسأ تكار يد يهنير  -٩

 .لوفد الرزاق نعب :اهللا والعلم الحديث -١٠

 .حمدأ نفيح .د :نيةآر قيات اللآل يسير العلمتفال -١١

  .هدارة ند رمضايسع .د ة:مجتر  ،يموفاز اسحق  :الحياة والطاقة -١٢
 .يالسبزوار الحكيم  :سرار الحكمأ -١٣

 .خ الصدوقيالش :ديوحتال -١٤

 .جعفريال تقيمحمد  يخالش :ارتيجبر واخ -١٥

 .الحلي ةالعالم :درقبر والجر في الظصاء النتقاس -١٦

 .ر الرازيفخال :سير الكبيرفالت -١٧

 .رظفا المضالشيخ محمد ر  :مامائد اإلعق -١٨
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 القانونتاريخ 

 اليناحملاضر: الدكتور السيد فاضل املي األستاذ

 القوانين البابلية القسم األول:

  المؤسسات الحقوقية في بابل
 الزواج في قوانين حمورابي -

 التبني عند البابليين -

 الملكية العقارية في بابل -

  العقود
 الوضع االقتصادي في بالد بابل -

 العقود بين الغائبين -

 البيع والمقايضة -

 القسم الثاني: القوانين الرومانية

  عقائد الرومان وأوضاعهم االجتماعية
 قائد الرومانع -

 التكوين االجتماعي لدى الرومان -

 الوضع االقتصادي لدى الرومان -

  األجهزة السياسية لدى الرومان
 أعضاء السلطة العليا، وأجهزة الحكم في الدولة -

 الهيئات أو المجالس وأنواعها وتنظيمها -

  مصادر الحقوق لدى الرومان
 العادات واألعراف كمصدر من مصادر الحقوق -

 اح االثني عشرقانون األلو  -
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  الدعاوى القضائية لدى الرومان
 التنظيم القضائي -

 أنواع المحاكم -

 أصول المحاكمات المدنية في الحقوق الرومانية -

 الدعاوى القانونية المختلفة -

  الصيغ المكتوبة
 كيفية حلول الصيغ المكتوبة محل الدعاوى القانونية -

 مبنى الصيغ المكتوبة وأقسام الدعاوى -

 باسم الغير، والنيابة في القضاءأهلية االدعاء  -

 التنظيم القضائي الجديد في عهد االمبراطورية السفلى

 النظيم القضائي الجديد -

 األصول غير العادية -

  األشخاص واألسرة
 القواعد العامة حول األشخاص واألسرة -

 األوضاع الحقوقية والنظام الوطني للسكان عند الرومان -

 أقسام المجتمع من حيث الحرية -
  

 ةعددر مسامصا

 مدونة جوستينان: ترجمة األستاذ عبد العزيز فهمي. -١

 .بدر والبدراوي: مبادئ القانون الروماني، القاهرة -٢

 د. شفيق الجراح: دراسة في تطور الحقوق الرومانية، مطعة جامعة دمشق. -٣

 ميشيل فيليه: القانون الروماني، ترجمة د. هاشم الحافظ، مطبعة االرشاد، بغداد. -٤

 ه: معجم مفردات القانون الروماني.ريموند موني -٥
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 الدستوري القانون

 نوري جعفر لطيّفاحملاضر: الدكتور  األستاذ

 النظرية العامة للدولةالقسم األول: 

 الدولة

 مفهوم الدولة -

 عناصر الدولة -

 السكان -

 اإلقليم -

 السلطة العامة -

 خصائص الدولة -

 الشخصية المعنوية -

 السيادة -

 أصل الدولة

 نظريات نشوء الدولة -

 وظائف الدولة

 المذهب الفردي -

 المذهب االشتراكي -

 المذهب االجتماعي -

  خضوع الدولة للقانون
 نظرية الحقوق الفردية -

 التحديد الذاتي -

 التضامن االجتماعي -

 القانون الطبيعي -
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  وسائل تولي السلطة
 الوسائل الديمقراطية -

 الوسائل غير الديمقراطية -

 الوراثة -

 االختيار الذاتي -

 العنف -

  الدولنظرية اشكال 
 الدول البسيطة -

 الدول المركبة -

  هيئات السلطة المركزية
 نظرية الفصل بين السلطات -

 هيئات السلطة المركزية -

  أشكال الحكومة
 الحكومات الفردية -

 الحكومات اإلقليمية -

 الحكمومات الديمقراطية -

 الحكومات من حيث الرئيس األعلى -

 نظرية العامة للدستور القسم الثاني: ال

  مفهوم الدستور
 نشأة الدستور -

 أنواع الدساتير -

 سقوط الدساتير -
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 سمات الدساتير في الدول الرأسمالية -

 دستورية القوانين -

 لث: القانون الدستوري في العراقالقسم الثا

  الدستور
 لمحة تاريخية -

 الدستور الملكي -

  الدستاير المؤقتة في العهد الجمهوري
 ١٩٥٨دستور  -

 ١٩٦٣قانون المجلس الوطني  -

 ١٩٦٤دستور  -

  ١٩٦٨ام الدستوري بعد ثورة النظ -

 الحكم الذاتي لمنطقة كردستاني

 هيئات الحكم الذاتي -

 الرقابة على قرارات هيئات الحكم الذاتي -

 عالقا رئيس الجمهورية بهيئات الحكم الذاتي -

  
 ةعدمصادر مسا

 .إبراهيم درويش: الدولة نظريتها وتنظيمها -١

 .ابن خلدون: المقدمة -٢

 .ياسماعيل مرزة: القانون الدستور  -٣

 .عبد اهللا اسماعيل البستاني: القانون الدتسوري والمؤسسات الدستورية -٤

 طلعت الشيباني: القوى المؤثرة في الدساتير وتفسير الدستور العراقي. -٥

 محمد علي آل ياسين: القانون الدستوري والنظم السياسية. -٦

 عبد الفتاح عبد الباقي: نظرية القانون. -٧

 عامة.عثمان خليل: المبادئ الدستورية ال -٨
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 املدخل لعلم القانون

 حممود املظفر احملاضر: الدكتور  األستاذ

 القانوننظرية القسم األول: 

  التعريف بالقواعد القانونية وخصائصها والتمييز بينها وبين غيرها من القواعد االجتماعية
 خصائص القاعدة القانونية -

 اعيةالتمييز بين قواعد القانون وبين غيرها من القواعد االجتم -

  تقسيمات القانون
 القانون العام والقانون الخاص -

  تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة -

  مصادر القاعدة القانونية
 التشريع -

 الُعرف -

  تطبيق القانون وتفسيره
 السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية -

 نطاق تطبيق القانون من حيث المكان والزمان -

 تفسير القانون -

 حقنظرية اللقسم الثاني: ا

  التعريف بالحق وأنواع الحقوق
 تعريف الحق -

 حقوق وتقسيماتهاأنواع ال -

  
  

 أركان الحق
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 أشخاص الحق -

 محل الحق -

 حماية الحق -

 

  
 ةعدمصادر مسا

 د. شمس الدين الوكيل: المدخل لدراسة القانون. -١

 د. همام محمد محمود: مبادئ القانون -٢

 نونية.د. توفيق فرج: المدخل للعلوم القا -٣

 أصول التشريع في المملكة العربية السعودية.: المجيد الحنفاويعبد د.  -٤

 د. محمد عبد الجواد: التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية. -٥
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English Language – 1st year 
By Dr. Yassin Ibrahim 

1. Verbs in English (1. Auxiliary verbs, Do) 
2. Verbs in English (1. Auxiliary verbs, Be) 
3. Verbs in English (2. Modal auxiliary verbs; 3. Full verbs) 
4. English tense usage (Time & Aspect; activity in progress) 
5. English tense usage (Time & Aspect; temporary activity, possibly incomplete activity) 
6. English tense usage (Continuous tenses; perfect aspect) 
7. Active and Passive 
8. The Present Perfect Simple and Continuous 
9. The gerund 
10. The infinitive 
11. Forms of the infinitive 
12. The gerund or the infinitive after verbs 
13. Question forms 
14. Have 
15. Narrative tenses (past simple; past continuous) 
16. Past Perfect Simple and Continuous 
17. Expressing quantity (a) 
18. Expressing quantity (b) 
19. Expressing 4uantity (c) 
20. Future forms (a) 
21. Future forms (b) 
22. Future forms (c) 
23. Relative clauses (a) 
24. Relative clauses (b) 
25. Relative clauses (c) 
26. Participles 
27. Modifiers 
28. Modal verbs of deduction 
29. Multi-word verbs (a) 
30. Multi-word verbs (b) 
31. Multi-word verbs (c) 
32. Habit (a) 
33. Habit (b) 
34, Habit (c) 
35. Hypothesis (a) 
36. Hypothesis (b) 
37. Hypothesis (c) 
38. Articles (a) 
39. Articles (b) 
40. Articles (c) 
 
READING LIST: 
1. HEADWAY, John & Liz Soars (1992), Oxford University Press. 

2. THE HOLY QUR'AN, Arabic Text & English Translation. 

3. AL-MIZAN, Tabatabai. 

4. THE DICTIONARY FOR THE HOLY QUR'AN, Dr Fuad Abdul Baqi. 


