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 مدرس  :                                                                   اللقب العلمي

 دكتوراه فلسفة اصول الدين:   المؤهل  
 احكام الميراث والوصية: استمارة الخطة التدريسية لمادة
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 أحمد علي بريسم .  م د:ـ االسم 

 -  anassun61@yahoo.com:ـ البريد االلكتروني  

 احكام الميراث والوصية:ـ اسم المادة

 .للدكتور مصطفى الزلمي ,احكام الميراث والوصية:ـ مقرر الفصل 

 .جعل الطالب ملماً بمفردات علم الميراث والوصيةالشرعية والقانونية:ـ هدف المادة

تعريف التركة واسبابها وشروطها ) تتضمن المادة :ـ التفاصيل االساسية للمادة

وميراث اصحاب الفروض والعصبات واالرحام  وشرح احكام , وموانعها واركانها 

 .(الوصية بالتفصيل

 .للدكتور مصطفى الزلمي  ,احكام الميراث والوصية:ـ الكتب المنهجية

 :  ـ المصادر الخارجية 

 .لمصطفى احمد الزرقاء,ـ المدخل الفقهي العام 1

 .للطوسي, ـ الخالف في الفقه2

 .للشربيني,ـ مغني المحتاج 3
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يومي الفصل الفصل الثاني  يومي الفصل االول ـ تقديرات الفصل 
الثاني 

 االمتحان النهائي 

10 %20 %10 %60 % 

 ـ معلومات اضافية 

المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ االسبوع 

  المصطلحات واسباب الميراث واركانه  23/9/2015 1

  شروط الميراث  30/9/2015 2

  نفقات تجهيز المتوفى  7/10/2015 3

  حقوق الدائنين المتعلقة بالتركة  14/10/2015 4

  حق الموصى له والورثة في التركة  21/10/2015 5

  استحقاق الزوجين من التركة  28/10/2015 6

  استحقاق االبوين   4/11/2015 7

  تتمة استحقاق االبوين  11/11/2015 8

  استحقاق البنت وبنت االبن  18/11/2015 9

  استحقاق االخت الشقيقة والب   25/11/2015 10

  استحقاق االخوة واالخوات الم  2/12/2015 11

  استحقاق الجد والجدة  9/12/2015 12

  التوريث بالبنوة  16/12/2015 13

  التوريث باألبوة  23/12/2015 14

  التوريث باألخوة والعمومة  30/12/2015 15

عطلة  تصف السنة 

المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ االسبوع 

  توريث اوالد البنات وبنات االبن  10/2/2016 17

  توريث الجد الرحمي والجدة الرحمية  17/2/2016 18

  توريث اوالد الحواشي  24/2/2016 19

  توريث النوع الرابع من االرحام  3/3/2016 20

  اصول المسائل  10/3/2016 21

  الرد في المسائل  17/3/2016 22
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  التخارج  24/3/2016 23

  المناسخات  31/3/2016 24

  االحتياط في التركة  7/4/2015 25

  المفقود والخنثى المشكل  14/4/2016 26

  عناصر الوصية وصيغتها  21/4/2016 27

  الموصي وشروطه  28/4/2016 28

  الموصى له والموصى به  5/5/2016 29

  احكام الوصية االعيان والمنافع  12/5/2016 30

  تزاحم الوصايا والوصية الواجبة  19/5/2016 31

  مبطالت الوصية وحق االنتقال  26/5/2016 32

 


