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 س بووك زِكؤ
 

 )املدخل لدراسة القانون( ك بؤخويٍدٌي ياضاةدةزواشةي سزِكؤٌاوى 
  سعيد خضر ئوويَد بابةتواوؤضتاى 

 ياضا ضؤزاُ-ياضا بةط  /تىفاكةلَ
  parezar81@yahoo.com/ ئيىيَن 07504648575 ت  / ثةيوةٌدى 

  .iq.eduwww.soranu ليٍكى كؤزس لة شاٌكؤ

  د. بشارت رضا حممود ٌاوى زيَكخةز
 /ئيىيَن  07504686077 ثةيوةٌدى

 
 خويٍَدٌى ياضا كوزتةيةك دةزبازةى بابةتى  دةزواشةيةك بؤ                                    

 
بٍةوا طصتييةكاُ و تيؤزة زِيَطاو و و باس لة شاٌطتيَكي ياضايي طصتية  ئةً بابةتة: ياضاٍدٌي دةزواشةيةك بؤ خويَ

 ياضاييةكاُ ٌادات بة شيَوةيةكى دووزو دزيَر، حوكىةدةكات. ئةو شاٌطتة طسٌطى بة  ياضاكاُِاوبةشةكاٌى ٌيَواُ 
ثيادة ى ياضا و بةشةكاٌِةوو تىئاض ٌاو ياضاية جياواشةكاُ دةدات كة لة ضةز ىِاوبةش بريىكو طسٌطى بة بةلَ

ئةو شاٌطتة ثةيوةٌدي وة ِةزوةِا يةكاُ دةدات. زة طصتوتيوَ حوكيياضاية طسٌطى بة  واٌايةكى تس ئةودةكسيَت. بة 
 يَجياواشةكاٌدا و بة يةكرتى دةياٌبةضتيَتةوة بة شيَوةيةكى طصتى و لة ضةٌد يةك دزوضت دةكات لة ٌيَواُ ياضا

   ِاوبةط كؤياُ دةكاتةوة.طصتى زِيَطاي بٍةوا و 

 (.بريدؤشى ياضاو بريدؤشى وافة)دوو بةشى ضةزةكى لة خؤ دةطسيَت كة ئةواٌيض  بابةتةئةً 
 

و  زيَطاى ياضايى دةكاتبٍةواو ثيٍَاضةى ياضا و مَي ووشةى ياضا دةكات و : بريدؤشى ياضا كة باضي ئةظبةشى يةكةً
 شةزيعة ووةكو زيَطاكاٌى  ،زيَطاكاٌى تسى كؤوةاليةتى ت لة طةهَطا ياضاييةكاُ دةكاِةزوةِا جياواشى ٌيَواُ زيَ

 بٍةواكاٌي، ياضاداٌاُ، داب كة بسيتني لة )  زضاوةكاٌى ياضا ديازى دةكاتضةوة . دادثةزوةزىديَ و و ،زِةوشت
ز ضةٌد و باضياُ دةكات. دواتس ياضا دابةط دةكات بة ضة )فقهقضاء و   و بٍةواكاٌي دادثةزوةزى،ئيطالوي ىشسيعة

 بةشيَك ) ياضاى طصتى و ياضاى تايبةت( كة ئةواٌيض دابةط دةكات بؤ ضةزضةٌد لكيَك. 
 ئةزكاٌةكاٌى وافيض ديازى دةكات. دواتس ثيَكّاتةو(ة، ثيٍَاضةى واف دةكات و بريدؤشى وافةكة ) ً بةشى دووةًبةالَ

 باضى بةشةكاُ و جؤزةكاٌى واف دةكات.  
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 : خويٍَدُ كؤزضيرايى ياُ فيَسى دةبَ بة دزيٌَةى كة قوتابياشاٌياز ئةو
 

ى ياضا و شازةشاى شازاوةى ياضا و واف دةبَ و فيَسى ثيٍَاضة بة شيَوةيةكى طصتى ئةً بابةتة، قوتابياُ بة خويٍَدٌى
ةطسُ و زيَطا ياضاييةكاُ و ضةٌديَ دةضتةواذةى تسى ياضايى طسٌط دةبَ. شاٌيازى لة ضةز ضةزضاوةكاٌى  ياضا وةزد

و ِةلوةشاٌةوةى  شيكسدٌةوةداٌاُ، ِةووازكسدُ،  ياضا . فيَسى قؤٌاغةكاٌىزةشاى ضةزضاوةكاٌى ياضاكاُ دةبَشا
دةبَ.  ِةزوةِا شاٌيازيياُ دةضت دةكةويَت لة ضةز لكةكاٌى ياضا ) ياضاى طصتى و  دةضتوز و ياضا و زيٍَىاييةكاُ

قوتابياُ  .شيكازىو تةواوكازى و  ةئاوس بٍةواكاٌىلة ياضاى تايبةت(. ِةزوةِا فيَسى ئةوة دةبَ كة وةبةضت ضيية 
و ضةزضاوةكاٌى دةبَ.  زوكٍةكاُبة خويٍَدٌى ئةو بابةتة شازةشاى واف دةبَ. فيَسى ثيٍَاضةى واف و ضسوشتى واف و 

  .ةوةِةزوةِا شازةشاى جؤزةكاٌى واف دةبَ بة وزدةكازيي

  

  ضةزضاوةكاُ:
 

 . 1111ري، الطبعة الثالثة،دالباقى البكرى و زهري البشاملدخل لدراسة القانون: عب .1

 . 1999ضةوكى ياضا: كةواه ضةعدى، ِةوليَس،  .1

 .1791،الطبعة الرابعةد.حسن كرية، :املدخل لدراسة القانون .3

 
 

 خصتةى واٌةكاُ

 
 االسابيع املوضوع زقي
املكدمة وحتديد مفَوو الكاىوٌ، مميزاتُ،موضوعُ،اٍنية  1

 وئُ ومدى اٍتناو األمه بدزاستُدزاستُ،تازيخ ىظ

 االسبوع االول

خصائص الكاعدة وىظسية الكاىوٌ / معيى الكاعدة الكاىوىية ، 2
التنييز بني الكاعدة الكاىوىية وبني غريٍا مً الكواعد  ،الكاىوىية

 االجتناعية

 االسبوع الثاىي

 بوع الثالثاالس التنييز بني قواعد الكاىوٌ و قواعد العدالة، ،مصادز الكاىوٌ 3
 االسبوع السابع السقابة على صحة التظسيع ،ىفاذ التظسيع ،التظسيع 4
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احللول الفكَية لتحديد مدى تطبيل مبدأ عدو  ،سسياٌ الكاىوٌ 5
 السجعية

 االسبوع اخلامص

 االسبوع الشادض الػاء التظسيع ،التفشري الفكَي ،تفشري التظسيع 6
 االسبوع الشابع مبادىء الظسيعة االسالمية ،العسف 7
 االسبوع الثامً املساجعة العامة 8
 االسبوع التاسع ( دزجة15امتحاٌ الكوزض االول ) 9
 االسبوع العاطس املصادز التفشريية 10
 االسبوع احلادي عظس وظيفة الكاىوٌ 11
 االسبوع الثاىي عظس املرٍب االطرتاكي 12
 الثالث عظس االسبوع فسوع الكاىوٌ اخلاص ،اقشاو الكاىوٌ 13
 االسبوع السابع عظس تكشينات قواعد الكاىوٌ 14
 االسبوع اخلامص عظس ىظسية احلل / وجود احلل و التعسيف باحلل 15
 االسبوع الشادض عظس الوقائع الكاىوىية ،تكشيه االطياء ،طبيعة احلل 16
 االسبوع الشابع عظس (دزجة15امتحاٌ الكوزض الثاىي ) 17
 االسبوع الثامً عظس الظخصية ،اقشاو احلل 18
 االسبوع التاسع عظس املساجعة العامة 19
 االسبوع العظسيً األختباز اليَائي 20
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 :ثسضيازة منووٌةيى يةكاُ
 
 
 ؟  زِووُ بكةزةوةدةضتةواذاٌةى خوازةوة  ئةً /  1ث
  .مبدأ عدم رجعية القانون. 3  حيث املكان سريان القانون من. 1    القاعدة القانونية قاعدة عامة جمردة.1

 
 
 : باضي تفطري وجؤزةكاٌى تفطري بكة بة كوزتى/ 2ث 
 
 
 /  جياواشى ضية لة ٌيَواُ :3ث

 واملفسرةأالقواعد اآلمرة والقواعد املكملة  .1

 ٍكوالت املعكازات و ال .2

  األخالقية القاعدةو  القانونية القاعدة .3

 
 

 و زِوكٍةكاٌى زِووٌبكةزةوة .ثيٍاضةى طسيَبةضت)عكد( بكة،/ 4ث
 
 
 ئةً حالةتاٌةى خوازةوة زِووُ بكةزةوة/ 5ث
ئايا ئةو ضصاياٌةى كة بةزيَوةبةزى كؤوجاٌيا بؤ فةزواٌبةزةكاٌى دةزيدةكات بة ضصاي ياضايى دادةٌسيَت يااُ    -أ  

 ٌا؟ وةبؤضى؟
كازى ٌةبوو، كا  داواى ياضاايى   ئةطةز كةضيَك كوذزا بة ٌاوى )س ف ع( شايةٌى باضة كوذزاوةكة ِيض كةس و -ب

 تؤواز دةكات لةضةز بكوذ؟ وةبؤضي؟
 

 

 
 

ضتاى واٌةواووَ  

خضرئوويَد ضعيد   

2014-2015 


