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  القانون التجاري
  مسري مجيل حسني الدكتور   األستاذ احملاضر 

  
 القسم األول األعمال التجارية

 تعريف التجارة  -١

 أهمية التجارة  -٢

 نبذة تاريخية عن نشوء وتطور التجارة  -٣

 مصادر قانون التجارة  -٤

 أهمية دراسة القانون التجاري  -٥

 األعمال التجارية 

 لشخصي المذهب القانوني ا -١

 المذهب القانوني الموضوعي  -٢

 األعمال التجارية الموضوعية 

 األعمال التجارية الشكلية 

 األعمال التجارية 

 التاجر 

 شروط اكتساب صفة التاجر 

 التزامات التاجر 

 التسجيل في السجل التجاري 

 المحل التجاري 

 عناصر المحل التجاري 

 حماية المحل التجاري 

  على المحل التجاري  التصرفات الواقعة
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 القسم الثاني الشركات التجارية 

 فصل تمهيدي 

 التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية 

 تكوين للشركة 

 الشخصية المعنوية للشركة 

 جزاء اإلخالل بشروط تكوين الشركة 

 إدارة الشركة 

 انقضاء الشركة 

 شركة التضامن 

 تكوين شركة التضامن 

 ركة التضامنية إدارة الش

 مسؤولية الشركاء التضامنية 

 انقضاء شركة التضامن 

 شركة المساهمة 

 تأسيس شركة المساهمة 

 جزاء اإلخالل بقواعد التأسيس 

 إدارة شركة المساهمة 

 انقضاء شركة المساهمة 

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

 ط التأسيس جزاء تخلف أحد شرو 

 إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

 انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

 بعض الشركات األخرى 

 الشركة البسيطة 

 شركة الرجل الواحد 

 الشركة النوعية أو المبسطة 
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 القسم الثالث نظام اإلفالس 

 شروط اإلفالس 

 آثار حكم شهر اإلفالس 

 ارية القسم الرابع األوراق التج

 السفتجة 

 الشروط الموضوعية 

 الشروط الشكلية 

 بعض العمليات التي تجري على السفتجة 

 السند لألمر والشيك 

 القسم الخامس العقود التجارية 

 عقد الرهن 

 شروط عقد الرهن 

 أحكام عقد الرهن 

 البيع البحري 

 البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة 

 ين عليها بيع بشرط نقل البضاعة والتأم

 عقد النقل 

 عقد نقل البضائع 

 عقد نقل األشخاص 

 القسم السادس حقوق الملكية الصناعية 

 براءة االختراع 

 شروط منح براءة االختراع 

 آثار منح براءة االختراع 

 العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية 

 العالمات التجارية 

  النماذج والرسوم الصناعية 



 5

  إلداريالقانون ا
  الدكتور  نوري جعفر لطيّف األستاذ احملاضر 

  
  تعريف القانون اإلداري وأسسه العامة

  التمييز بين القانون اإلداري وفروع القانون االجتماعي
  نشأة القانون اإلداري

  مصادر القانون اإلداري 
  أساس فكرة القانون اإلداري

  أقسام الشخصية المعنوية العامة
  داريةالمركزية اإل - أوالً 
  الالمركزية اإلدارية -ثانياً 

  النظام اإلداري في بريطانيا
  الهياكل التنظيمية

  صالحيات واختصاصات المجالس المحلية 
  النشاط اإلداري
  الضبط اإلداري

  وسائل الضبط اإلداري
  حدود سلطة الضبط اإلداري 

  المرافق العامة
  عناصر المرفق العام

  امةأوال المرفق العام تقيمه السلطة الع
  ثانيًا هدف المرفق العام

  ثالثًا خضوع المرافق العامة لسيطرة السلطة
  إنشاء المرفق العام
  أنواع المرافق العامة

  المرافق العامة طبقًا لنشاطها 
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  دوام السير المنتظم للمرفق العام
  مبدأ المساواة في االنتفاع من المرفق العام

  النظام اإلداري في العراق
  العقود اإلدارية

  واع العقود اإلداريةأن
  أبرام العقود اإلدارية 
  تنفيذ العقود اإلدارية

  حقوق اإلدارة وامتيازاتها
  شروط التعيين 

  تكييف عالقة الموظف بالدولة
  واجبات وحقوق الموظف

  حقوق الموظف
  الحقوق المالية –أوالً 
  االجازات –ثانياً 

  إنهاء خدمة الموظف العام
  االستقالة

  قرار اإلداري وتؤدي إلى إلغائهالعيوب التي تشوب بال
  المال العام
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  قانون العقوبات
  الدكتور  منذر الفضل األستاذ احملاضر 

  
 تعريف قانون العقوبات  

 أهداف قانون العقوبات 

 تطور قانون العقوبات 

 عالقة قانون العقوبات بالقواعد األخرى 

 صلة القاعدة القانونية بالقاعدة األخالقية 

 اعدة الجنائية بقواعد العادات والمجامالت صلة وعالقة الق

 عالقة القاعدة القانونية الجنائية بقواعد الدين 

 عالقة القاعدة القانونية الجنائية والعلوم األخرى 

 أقسام القاعدة القانونية  

 أقسام القانون وفروعه 

 فروع القانون الخاص  

 فروع القانون العام

 ة اإلسالمية  مبادئ التجريم والعقاب في الشريع

 تقسيم الجرائم في التشريع الجنائي اإلسالمي   

 أنواع الجريمة 

 قانون العقوبات ضمن اإلقليم 

 أركان المسؤولية الجنائية  

 قانون العقوبات 

 القسم العام  -الجريمة والعقاب 

 نظرية الجريمة  

 تقسيم الجرائم 
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 أركان الجريمة 

 الركن الشرعي  –أوًال 

 لركن المادي ا –ثانيًا 

 الركن المعنوي  –ثالثًا 

 موانع العقاب 

 المساهمة الجنائية  

 العقوبة 

 القسم الخاص  -الجريمة والعقاب 

 الجرائم الواقعة على األفراد  

 أوًال: قتل العمد 

 ثانيًا: قتل الخطأ 

 ثالثًا: الجروح والضرب واإليذاء العمد 

 رابعًا: اإلجهاض  

 يل خامسًا: إخفاء جثة القت

 سادسًا: االختطاف 

 سابعًا: هتك العرض  

 ثامنًا: الزنا  

 تاسعًا: اللواط 

 عاشرًا: الفعل الفاضح للحياء 

 الجرائم الواقعة على األموال  

 السرقة   

 جرائم االنترنت 

 سحب الصك بدون رصيد 

  جرائم النصب واالحتيال 
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 صول البحثأ

 ينالشهرستا يد حممد علستاذ احملاضر الدكتور السياأل

  ضلي فر عبد الهادي الو صول البحث، الدكتأرر قاب المتالك

 المقدمة

 ثل البحو صأتعريف  -

 صولاأل -

 البحث -

 لبحثال و صأتاريخ  -

 األسطورةمرحلة  -

 مرحلة الفلسفة -

 مرحلة العلم -

 يندال -

 المنهجإلى  مدخل

 تعريف المعرفة -

 رفةمعر الدمصا -

 يحو ال -

  هامإللا -

 قلالع -

 الحس -

 عرفةاع المو نأ -

 يندال -

 لسفةفال -

 العلم -

  الفن -
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 المنهج

 تعريف المنهج -

 المنهج أقسام -

 يئالقالت هجالمن -

 يملأالت هجالمن -

 المناهج العامة -

 يالمنهج النقل -

 يالمنهج العقل -

 يجريبتالمنهج ال -

 المنهج الوجداني -

 المنهج التكاملي -

 ارنقالمنهج الم -

 يالمنهج الجدل -

 المناهج الخاصة -

 هفقال أصولمنهج علم  -

 فقهصول الأالعام لعلم  الهيكل -

 الظهور قاعدة -

 قاعدة تعارض الخبرين -

 االستصحاب قاعدة -

 النتائج -

 هفقل الو صأمراجع  -

 منهج علم الفقه -

 يةالقواعد النحو  يقنموذج تطب -

 نموذج تطبيق القواعد البالغية -

 يةاللاعد الدو نموذج تطبيق الق -

 األصولية عدتطبيق القوا نموذج -

 تطبيق التواعد الفقهية نموذج -



 11

 ق القواعد الرجاليةبيموذج تطن -

 نموذج تطبيق القرائن التاريخية -

 نموذج تطبيق القرائن التفسيرية -

 الفقهي المنهجخطوات  -

 الفقهيمادة البحث  -

 الفقهيمنهج البحث  خطوات -

 الفقهي البحثمراجع  -

 فمراجع الصر  -

 مراجع النحو -

 غةالمراجع الب -

 ة العربيةويالمعاجم اللغ -

 نطقممراجع ال -

 هقلفا صولأمراجع  -

 اعد الفقهيةو مراجع الق -

 مراجع التفسير -

 يق التراثقمراجع تح -

 ماميه اإلفقمراجع ال -

 فهارس كتب الشيعة -

 اإلمامية ير غ اإلسالميةه المذاهب قمراجع ف -

 ارنقه المقمراجع الف -

 ةفقهيالمعاجم ال -

 البحث أنواع

 يالبحث النظر  -

 يالبحث العمل -

 يلمعمالبحث ال -

 البحث الميداني -
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 يالبحث المعيار  -

 صفيو البحث ال -

 مجاالت البحث

 راسةدال -

 التحليل -

 دقالن -

 شةقالمنا -

 الرد -

 ارنةقالم -

 ازنةو الم -

 اللاالستد -

 البحث أسلوب

 األسلوبتعريف  -

 بو سيم األسلقت -

 الخطابي األسلوب -

 ياألدب األسلوب -

 ب العمليو األسل -

 العلمي بحث المصالح المرسلة سلوبلألنموذج 

 صفات الباحث

 الموهبة -

 الذهنية العلمية -

 المنهجية -

 المعرفة العلمية -

 لقفي الن األمانة -

 ولقفي ال راحةالص -
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 أيالر في  الصراحة -

 عةو الموض -

 الوضوح -

 لاراجع الرجم -

 األسلوب -

 يةالقاألخ -

 شروط البحث

 البحث إمكانية -

 توفر المدة الكافية للبحث -

 البحث أهمية -

 فائدة البحث -

 يد في البحثدالتج -

 ر البحثدفر مصاو ت -

 مقدمات البحث

 البحثتعيين موضوع  -

 ر الموضوعدمة بعناوين مصائوضع قا -

 المصادرقراءة  -

 المصادرتصنيف  -

 ثضع خطة البحو  -

 تعيين منهج البحث -

 البحث اءدأطريقة 

 المحاضرة -

 الكتابة -
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 البحث إعدادطريقة 

 جمع مادة البحث -

 صياغة البحث -

 المراجع -

  
 

 الكتب المساعدة

 .ردحمد بأ جهاهنالبحث العلمي وم لو أص  -١

 .ميي الحكقد تمحمارن قفقه الملل العامة األصول  -٢

 .قه محمد رضا المظفرفال لو أص  -٣

 .ادةيحمد ز أاهر ومحمد ظالدين  لاحمد جمأالحديث  يالبحث العلم  -٤

 .الحق دبد عيالرحمن عدس وكا دعبذوقان عبيدات و  يالبحث العلم  -٥

 .محمد زيان عمر ميالعل ثالبح  -٦

 ي.الفضل يالهاد تحقيق التراث عبد  -٧

 .الجرجاني فريشالد محمعلي بن  تريفاتعال  -٨

 .ليضالف يالهاد نطق عبدمصة الالخ  -٩

 .رداقر الصمحمد بفلسفتنا   -١٠

  .سليمان وبأ إبراهيمالوهاب  دبع اإلسالميةراسات دلا ة البحث العلمي ومصادربكتا  -١١
 .حمد شلبيأ ؟ و رسالةأ كيف تكتب بحثاً   -١٢

 ي.الرحمن بدو  عبد يمناهج البحث العلم  -١٣

 .لحكيمالتاريخ محمد تقي ا يمناهج البحث ف  -١٤

 .اللغة، تمام حسان يالبحث ف مناهج  -١٥

  .اد الطاهرو علي ج ياألدب ثمنهج البح  -١٦
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 تاريخ التشريع اإلسالمي

 األستاذ احملاضر الدكتور عبد اهلادي الفضلي

 الكتاب المقرر تاريخ التشريع اإلسالمي، د. عبد الهادي الفضلي

 عهد النبي (ص).  -١

 عهد اإلمام علي (ع).  -٢

 الثالثة (الحسنين وزين العابدين (ع)).عهد األئمة   -٣

 عهد اإلمامين الصادقين (ع).  -٤

 عهد اإلمامين الكاظمين (ع).  -٥

 عهد األئمة أبناء الرضا (ع).  -٦

 عهد الغيبة الصغرى.  -٧

 عهد الغيبة الكبرى.  -٨

 مركز النجف.  -٩

 مركز كربالء.  - ١٠

 مركز الحلة.  - ١١

 مركز حلب.  - ١٢

 مركز الشام.  - ١٣

 كز النجف ثانيًا.مر   - ١٤

 ظهور الحركة اإلخبارية.  - ١٥

 مركز النجف ثالثًا.  - ١٦

 

 أهم المصادر والمراجع

 القرآن الكريم  -١

 اجتهاد الرسول (ص) د. نادية شرف العمري.  -٢

 اإلرشاد العالمة الحلي.  -٣

 اإلمام البخاري د. الندوي المظاهري.  -٤
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 تاريخ التراث العربي د. فؤاد سزكين.  -٥

 يخ اإلسالم د. حسن إبراهيم حسن.تار   -٦

 تاريخ التشريع اإلسالمي الشيخ محمد الخضري.  -٧

 تاريخ الفقه اإلسالمي د. عمر سليمان األشقر.  -٨

 تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم السيد حسن الصدر.  -٩

 فجر اإلسالم د. أحمد أمين.  - ١٠
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  حوال الشخصيةاأل
  الدكتور حممود املظفر  األستاذ احملاضر 

 لشيخ حممد باقر اإليرواينا

  
  االلتزامات

  تقسيمات األحكام الشرعية
  الفرق بين اإلقاع والعقد

  اإلقاع كمصدر لاللتزامات الشرعية
  رأي فقهاء القانون الوضعي
  رأي فقهاء التشريع اإلسالمي

 
 

 كتاب النكاح
 القسم األول في النكاح الدائم. 

 في أسباب التحريم. -٤    ياء العقد.في أول -٣  في العقد. -٢   في آداب العدد. -١

  األحكام. -٢      األركان. -١    القسم الثاني في النكاح المنقطع

  القسم الثالث في نكاح اإلماء. 

 القسم الرابع في ما يلحق بالنكاح. 

 ما يرد به النكاح.  -١

 في المهور.  -٢

 في القسمة والنشوز.  -٣

 في أحكام األوالد.  -٤

 في النفقات.  -٥
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 الطالق كتاب
 أركانه في

 الصيغة -

 .باإلشارة األخرس طالق -

 .اً قمعل الطالق يقع ال -

 .المطلق شرائط -

 .المطلقة شرائط -

 قسامهأ يف انيثال الفصل

 .يسنلاالطالق  -

 .البائن قالالط -

 .يالرجعالطالق  -

 .لعديا قالطال -

 .الحامل قالط -

 .المريض القط -

 .الرجعة -

 

 الكتب المساعدة

 الشيخ محمد حسن النجفي. اإلسالم  في شرح شرائع جواهر الكالم  -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

 بحراني.الحدائق الناضرة الشيخ يوسف ال  -٥

 مستمسك العروة الوثقى السيد محسن الحكيم.  -٦

 منهاج الصالحين السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي.  -٧

 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة محمد بن الحسن الحر العاملي.  -٨

 مستدرك الوسائل ميرزا حسين النوري الطبرسي.  -٩
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  القانون املدين مصادر االلتزام
  الدكتور حممود املظفر  اضر األستاذ احمل

  ماهية العقد وتقسيماته وتحيد نطاقه
 تقسيمات العقود في القانون الوضعي -

 تصنيف العقود في الشريعة اإلسالمية -

  مكونات العقد أو عناصره األساسية
 التعبير عن اإلرادة -

 صورة التعبير عن اإلرادة -

 اإلرادة الظاهرة واإلرادة الباطنة -

 ول أو توافق اإلرادتيناقتران اإليجاب بالقب -

 صدور اإليجاب -

 القبول وأثره على تحديد زمن االنعقاد -

 نطاق اإليجاب مع القبول -

 سالمة الرضا عن عيوب اإلرادة -

 عنصر الغلط -

 عنصر اإلكراه -

 التدليس أو التغرير المقترن بالغبن -

 االستغالل المقترن بالغبن -

 عنصر النسيان -

  أهلية المتعاقدين
 أنواع األهلية -

 ير األهلية على تكوين العقدمدى تأث -
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  محل العقد
 التعريف بالمحل وتحديد منطقته -

 شروط المحل -

  سبب العقد
 النظرية التقليدية -

 وحدة السبب -

 شروط السبب القصدي -

 نقد النظرية -

 النظرية الحديثة في السبب -

 موقف التقنينات الوضعية -

 موقف الفقه اإلسالمي من نظرية السبب -

  صورة خاصة من التعاقد
 اإلذعان أو عقود االضطرار عقود -

 حكمها وطبيعتها في القانون الوضعي -

 حكمها في القانون اإلسالمي -

 العقود التي تتم عن طريق المزايدة -

 العقود التي تتم عن طريق النيابة -

 مفهوم النيابة وجانب من أصولها التاريخية -

 صور النيابة -

 خصائص النيابة -

 النيابة من منظور إسالمي -

 الوكالة -

 وكالةأصناف ال -

 شروط الوكالة وخصائصها في الفقه -
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  بطالن العقد
 حاالت البطالن وتمايزه عن األوضاع القانونية المشابهة -

 مناشئ البطالن أو أسبابه الجوهرية -

 تقرير البطالن -

 وسائل تقرير البطالن  -

 تجريد العقد من حالة البطالن -

 اآلثار المترتبة على البطالن -

 البطالنموقف الفقه اإلسالمي من نظرية  -
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