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�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

����ت ا����� وط�اAB ا������ وا����� وا������ .10� 



  اDھ�اف ا����%��  -أ

  ����در اD#�1م ا���3�G <��)8 ا�E��F -1أ

���� <��)8 ا�E��F -2أGال ا�"#D�� ا������� &B�
����  �(Dق، +.�� ، #/�+� ، وKزواج وط N�
  ...ا�= 

   -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   اDھ�اف ا��$�را<�� ا����9 ������ر .  -ب 

  ا���3�G وا�4�"ص ا���+"+�� <�T ���4رة ا�R�3 E��F %$� ا�Q4  – 1ب

  ا���رة R�3 <��0& ا�4�"ص ا���3�G . – 2ب

  ا���رة R�3 ا���N�� W ا��را�� ا��V4)� وا�"اUT ا����� .  . – 3ب

 

 ط�اAB ا������ وا�����      

  

 ا���ء ا���X�0ة  -

 ا����ام ا�
*"رة  -

  ا�"��B& ا��1�Dو+��  -

  

 

 ط�اAB ا������      

 اD'�*�ر ا�G."ي  -

  اD'�*�ر ا���0)�ي  -

  

  

 

  اDھ�اف ا�"��ا+�� وا������ . -ج

   روح ا�-�� %� ا�KFب زرع -1ج

  <���E ا�KFب �*�ا اD#��ام -2ج

  -3ج

    -4ج

  

 ط�اAB ا������ وا�����     

  ا�"3^ واDر �د وا�4�[ 

  

 

 ط�اAB ا������    

-  �V#Kا�� 

  ا�������  -
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1 -  ��"�Fا����رة ا�� E�1د. امحد الكبيسي  –احوال شخصية       ا� 


�� ( ا����در)  - 2�Bا�� Uا���ا�  
 د. مصطفى الزملي / احوال شخصية  -

  د. حممد ابو زهرة / احوال شخصية  -

 ا�E�1 وا���ا�U ا��� )"R9 �$�   -أ

 ( ا���Kت ا������، ا����ر)� ،..) 
 د. حممد زيد البيايت / احوال شخصية 

 UT��1و+�� ، �"ا�Dا Uب_ ا���ا�
 `�+��+Dا 

-  

  

  

  

 

  

  'F> �F"ر ا����ر ا��را��  .12

  #"ل ا���1ب ا��4$�� وا���& R�3 ������ ا�4�"ص  –<
��& ا���V#Kت 

 

  

  الفصل االول 
  االحوال الشخصية 

  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

شرح مقدمة  - 2 االول
 القانون 

كيفية العمل  -
 بالقانون 

مقدمة عن قانون 
االحوال الشخصية 

 188العراقي رقم 
  1959لسنة 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد  -

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 

 االختبار التحريري 

معرفة مقدمات عقد  2 الثاني
 الزواج 

الخطبة ومقدمات 
 الزواج 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

��� ا���4"�� ( ا��$�رات اd'�ى ا������� ������� ا��"ظ�8 وا��F"ر ا��aھ���� ا��$�رات  ا����� و - د Gا�
.(  

  +*: ا�����T وا�B�F.��  -1د

  #E ا�"طN -2د

  -3د

    -4د



  الوايت بورد 

معرفة الركن والشرط  2 الثالث 
التعرف والفرق بينهما 

 على اركان العقد 

اركان عقد الزواج 
 وشروطه

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

معرفة شروط االنعقاد  2 الرابع 
وشروط الصحة وحكم 
العقد اذا تخلفت هذه 

 الشروط 

شروط االنعقاد 
 وشروط الصحة 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

معرفة شروط النفاذ  2 الخامس
وحكم العقد اذا تخلفت 

ومعرفة شروط اللزوم 
 وحكم العقد بها 

شروط النفاذ 
 وشروط الالزوم 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

معرفة احكام الوالية في  2 السادس
الزواج ومعرفة احكام 

 الوكالة فيه 

الوالية والوكالة في 
 عقد الزواج 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

معرفة المحرمات من  2 السابع 
 النساء واقسامهن 

المحرمات من 
 النساء 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

معرفة احكام زواج  2 الثامن 
الكتابيات ومعرفة احكام 
اسالم احد الزوجين قبل 

 االخر 

 محاظرة نظرية  - زواج الكتابيات 

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

  اثار عقد الزواج  التعريف بالمهر وانواعه  2 التاسع 
اوال: المهر ، 

 تعريفه ، انواعه 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

التعريف بحاالت  2 العاشر
استحقاق الزوجة من 

 المهر 

استحقاق الزوجة 
للجميع المهر ، 

استحقاقها لنصف 
المهر ، سقوط 

 المهر عن الزوجة 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري



الحادي 
 عشر 

التعريف بأبرز قضايا  2
 المهر 

 محاظرة نظرية  - دعاوى المهر 

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

الثاني 
 عشر 

التعريف بالنفقة وشروط  2
 استحقاقها 

ثانياً : النفقة ، 
شروطها ، تقديرها ، 

 عناصرها 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

الثالث 
 عشر 

التعريف بالنشوز ومتى  2
 تسقط النفقه 

سقوط النفقة ، 
 نشوز الزوجة 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

الرابع 
 عشر 

معرفة استحقاق وتقدير  2
 نفقة الزوجة 

  نفقة زوجة الغائب 
 نفقة المتعة 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

الخامس 
 عشر

بيان حق الزوجة بعد  2
 االضرار بها 

عدم االضرار 
 بالزوجة 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

 

  

   لثانيالفصل ا
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

معرفة طرق انهاء  2 االول
عقد الزواج ببيان 

 احكام الطالق 

الطالق تعريفة 
واحكامه والفرق 
 بينه وبين الفسخ 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد  -

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 

 االختبار التحريري 

معرفة من الذي يوقع  2 الثاني
 الطالق 

احكام التفويض 
 والتوكيل في الطالق 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

  االسئلة المباشرة  محاظرة نظرية  -انواع الطالق : معرفة االثار المترتبة على  2 الثالث 



الرجعي ، والبائن  ايقاع الطالق 
 واثار كل منهما 

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

اليقع طالق السكران وال  2 الرابع 
المكروه وال الغاضب وال 

 المريض مرض الموت 

االشخاص الذين 
 اليقع طالقهم 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

موقف الفقه من الطالق  2 الخامس
الثالث بلفظ واحد 

 ومعرفة موقف القانون 

الطالق الثالث 
بلفظ واحد فقهاً 

 وقانوناً 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

معرفة حاالت الضرر التي  2 السادس
يجوز للزوجين طلب 

 التفريق قضاء 

احكام التفريق 
القضائي التفريق 
 القضائي للضرر

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

معرفة حاالت الخالف  2 السابع 
التي يمكن للزوجين 
 طلب التفريق بسببه 

التفريق القضائي 
 للشقاق 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

معرفة االمراض التي  2 الثامن 
تصيب الزوج والتي 
تستطيع الزوجة من 

 خاللها طلب التفريق 

التفرق القضائي 
 للعلل

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

معرفة صور التفريق  2 التاسع 
القضائي كالتفريق بسبب 
 غيبة الزوج وعد االنفاق 

انواع اخرى من 
 التفريق القضائي 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

معرفة احكام التفريق  2 العاشر
القائم على االتفاق بين 

 الزوجين 

التفريق االختياري( 
 الخلع واحكامه )

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

الحادي 
 عشر 

معرفة احكام وانواع ومدد  2
 العدة 

 محاظرة نظرية  - العدة وأحكامها 

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري



  الوايت بورد         

الثاني 
 عشر 

معرفة النسب وشروط  2
 ثبوته 

الوالدة ونتائجها ( 
 النسب واثباته ) 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

الثالث 
 عشر 

معرفة احكام الرضاعة  2
 والحضانة 

الرضاعة والحضانة 
 ومايتعلق بهما 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 

 التحريرياالختبار 

الرابع 
 عشر 

معرفة احكام نفقة  2
االصول على الفروع 

ونفقة الفروع على 
 االصول 

نفقة االصول 
 والفروع واالقارب 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري

الخامس 
 عشر

معرفة احكام نفقة  2
 االقارب والحواشي 

نفقة الفروع على 
االصول ونفقة 

 الحواشي 

 محاظرة نظرية  -

 سؤال وجواب  -

 عصف ذهني  -

  الوايت بورد         

  االسئلة المباشرة 
  االختبار الشفوي 
 االختبار التحريري
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  اFھ!اف ا�������  -أ

  اFطOع C�0 ��0 ا:�ل ا���3 ودFFت ا�3�Fظ -1أ

�� C�0 ا�3�Fظ -2أ?FFد P�* B� ا��21ص C�0 ا����ف  

 ?��"9 ا�I��J (��2در اF*-�م ا���0�Q  -3أ

 ?��"9 ا�I��J (����ا0! ا��3���  -4أ

��د ا��+��L  -5أ�MFا ���Q�) I��J9 ا�"��? 

   -6أ

   اFھ!اف ا����ر?�� ا���:� (�����ر   -ب 

�� ا��21ص واF*-�م ا���0�Q وا�������� . – 1ب� C�0 I��Jرة ا�!U ���1?   

  ?���� ا��J$� ا���!ام ا�3�Fظ و?3
��ھ�  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�اKL ا������ وا�����      

 V1"�)ل ا�$�ر�����ة + ا�X�,رة ا���ء ا���$
  + ا���!ام ا�

  

  

 

 ط�اKL ا������      

 �"�3Qت ا����,��Fا + I��Jر�� ا��Q� �"�"�,ت ا�����,��Fا+  

  

  

 

  اFھ!اف ا��M!ا��� وا������  -ج

  ا��,�ور �] ا�I��J -1ج

�-�ر -2جFا �QU�1�  

  ?���� ا�I��J �$!أ اF*��ام -3ج

  زرع روح ا�\�� �� ا�OJب   -4ج

  

 ط�اKL ا������ وا�����     

  ا��A0 واFر.�د وا�21_ 

 

 ط�اKL ا������    

1 -  �`*Oا�� 

  ا����(��  - 2

  

  

 

ا������1 ( ا����رات اc �ى ا������� (��(��� ا���ظ�9 وا���Jر ا��2�Q ا��aھ���� ا����رات  ا����� و - د 
.(  

  *I ا��طB  -1د

  �$; ا���3L�J -2د

  -3د
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1 -  �)��Jا����رة ا�� I�-د. مصطفى الشرعي  –اصول الفقه       ا�  


�� ( ا���2در)  - 2�Lا�� [Mا���ا  
   محيد سلطان علي –الكايف يف اصول الفقه 

  د. عبد الكرمي زيدان  –احوال الفقه 

��   -أ) C:�" ا��� [Mوا���ا I�-ا� 

 ( ا���Oت ا������، ا����ر"� ،..) 
  حممد ابو زهرية  –اصول الفقه 

 [Uو��� ، ��ا��-�Fا [Mب_ ا���ا
 V�����Fا 

/ 
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 . �)��Jا���3دات وا��,!"\�ت ا�� [��M B�+�" ��$U B� ا0!اد ���ب �?  

  
 

  الفصل االول    
  صول فقه ا   

  

مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

أدلة االحكام  2 االول

 الشرعية 

تقليدية +حديثة  االدلة االصلية 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تقليدية +حديثة  القرآن الكريم  االدلة االصلية  2 الثاني

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تقليدية +حديثة  السنة النبوية  االدلة االصلية  2 الثالث 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

حضور تقليدية +حديثة  االدلة التبعية النقلية االدلة التبعية  2 الرابع 

    -4د



 +تحريري+شفوي +بوربوينت  النقلية  

االدلة التبعية   2 الخامس

 النقلية 

تقليدية +حديثة  االجماع العرف 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تقليدية +حديثة  العرف  االدلة التبعية  2 السادس

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

االدلة التبعية  2 السابع 

 النقلية 

تقليدية +حديثة  قول الصحابي 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

االدلة التبعية  2 الثامن 

 العقلية 

تقليدية +حديثة  شرع من قبلنا 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

االدلة التبعية  2 التاسع 

 العقلية 

تقليدية +حديثة  القياس 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

االدلة التبعية  2 العاشر

 العقلية 

تقليدية +حديثة  المصلحة 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

االدلة التبعية  2 الحادي عشر 

 العقلية 

تقليدية +حديثة  االستحسان 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

االدلة التبعية  2 الثاني عشر 

 العقلية 

تقليدية +حديثة  سد الذراع 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

االدلة التبعية  2 الثالث عشر 

 العقلية 

تقليدية +حديثة  االستصحاب 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تقليدية +حديثة  البراءة الشرعية االصول العملية  2 الرابع عشر 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تقليدية +حديثة  االحتياط والشرعية  االصول العملية  2 الخامس عشر

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

 

  

  

  ثاني الفصل ال   

  اصول فقه    
  

مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 



تقليدية +حديثة  اللفظ العام  دالالت االلفاظ  2 االول

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تقليدية +حديثة  اللفظ الخاص  دالالت االلفاظ  2 الثاني

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تقليدية +حديثة  اللفظ المشترك  دالالت االلفاظ  2 الثالث 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تقليدية +حديثة  الحقيقة والمجاز  دالالت االلفاظ  2 الرابع 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تقليدية +حديثة  الصريح والكتابة  دالالت االلفاظ  2 الخامس

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

عبارة النص واشارة  دالالت االلفاظ  2 السادس

 النص 

تقليدية +حديثة 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

اقتضاء النص مفهوم  دالالت االلفاظ  2 السابع 

 الموافقة 

تقليدية +حديثة 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تقليدية +حديثة  مفهوم المخالفة دالالت االلفاظ  2 الثامن 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

التعارض بين  2 التاسع 

 النصوص 

تقليدية +حديثة  التعريف والشروط 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

التعارض بين  2 العاشر

 النصوص 

تقليدية +حديثة  النسخ وااللغاء 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تطبيقات  2 الحادي عشر 

 القواعد الفقهية 

تقليدية +حديثة  قاعدة الضمان 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تطبيقات  2 الثاني عشر 

 القواعد الفقهية 

  قاعدة المقاصد 

 قاعدة المشقة

تقليدية +حديثة 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

تطبيقات  2 الثالث عشر 

 القواعد الفقهية 

  قاعدة الضرر 

 قاعدة العرف 

تقليدية +حديثة 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

االجتهاد  2 الرابع عشر 

 الفقهي 

االجتهاد في الشريعة 

 االسالمية 

تقليدية +حديثة 

 +بوربوينت 

حضور 

 +تحريري+شفوي

حضور تقليدية +حديثة  االجتهاد في القانون االجتهاد  2 الخامس عشر



 +تحريري+شفوي +بوربوينت  الفقهي 
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4. �*�+ ,-�. � ول ، ا��3رس ا1 ا��ا��� ا�����0  ا�)�ا�/ ا��

 ا��67ر +� ا���:�  أ�38ل ا��67ر ا�����0 .5

6. �$
  2017 -2016 ا�#;, / ا�

 ��:� ا�)�:��ً  3 (ا��3�):�د ا�
�:�ت ا��را���  .7

 29/1/2017 %�ر.C إ:�اد ھ"ا ا��@?  .8

  رأھ�اف ا���� .9

 تزويد الطالب باملعرفة االساسية واملتقدمة يف فروع القانون العراقي ومصادره  - 1

التعلم واالستفادة من مصادر املعرفة وتطبيق تطوير مهارة الطلبية الذهنية والعملية يف اال القانوين ، وتطوير قدرام على  - 2
 املعرفة النظرية يف هذا اال على مشاكل الواقع العملي .

 تطوير مهارات الطلبة يف كتابة البحوث القانونية واستخدام تكنولوجيا املعلومات  - 3

بشكل مستقل ومجاعي بروح متكني الطلبة من تطوير مهارات االتصال الكتابية والشفوية وتشجيعهم على العمل بفاعلية  - 4
 الفريق الواحد .

واملكتسبني قدراً من املهارات اعداد اخلرجيني القادرين على املسامهة واملشاركة يف اداء اخلدمات القانونية واالنشطة االكادميية  - 5
 التطبيقية . 
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10. � � ���ت ا����� وط�اEF ا������ وا����� وا�����

 ا1ھ�اف ا����+�� .-أ

  ���+� و+*� ا�$;�ص ا�������� وا��)�دئ ا�������� واظ*�ر ���+� ������ �����ا:� ا�������� . -1أ

  إدراك وا���1م ��%1��ھ�ت وا���ارس ا�#�*�� ا��������  -2أ

� ا���اق وا��ول ا1-�ى  -3أ+ ��F�6ھ�ت ا���� ���+� و+*� ا%1

 ذات ا���RS �����, ���م ا�P��Q ���, ا�*��Oت وا����
�ت وا��*�ت ‘-4أ

  -5أ

   -6أ

   ا1ھ�اف ا��*�ر%�� ا� �@� ������ر.  -ب 

  ا%)�ع ا���ب ا�$��ش وا���7ور  – 1ب

��#�� @���Y ا1وراق و��اXF ا��:�ى ور+�*� و�)��8%*� أ��م ا����7� وا��*�ت ا����F�6  – 2ب
  ا�� ��#� .

   - 3ب

     -4ب

      � ط�اEF ا������ وا����

-  �.�Z$ا���7]�ات ا� 

 0_ ا��R ^�: P��Qاءة ���ب �����  -

���:�ت  -� � ا��$�R`�ت وا���, +

-  �a.�7ا���$�� ا� ,F��ام و� ��ا 

-  �$��� bاءة ��ا��R ^ا� �(�Qا� c���% �   ا��;? ا�"ھ$

  

 

      � ط�اEF ا�����

- ( �F�*$ا-�)�رات %�7.�.� ( ا��$�;? وا� 

  �$�R`�ت ا�P��Q دا-, �Y+� ا�;?  -

  

 

  ا1ھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج


�:� ا��Q)� :�^ ا��#��3 وا1��$)�ط +� ا�$;�ص ا��������  -1ج%  

  ا���رة :�^ ا����7, وا���]�X وا���ھ�, وا����ر�� ��30Sم ا�������� وا��1*�دات ا����F�6  -2ج

� ا��
�F, ا��ا���R ا��#��]� +-3ج+ �.�Z$ا����+� ا� E�(Q% ^�: 1ت ا�������� اظ*�ر ���رة��� ا��
  ا�� ��#� .

    -4ج

  

     � ط�اEF ا������ وا����
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1 -  ����Qا����رة ا�� P�3كتاب االثبات وكتاب التنفيذ       ا� 


�� ( ا��;�در)  - 2�Fا�� bقانون االثبات د. اياد ملوكي  -  ا���ا�  

 ا�P�3 وا���ا�b ا��� .�@^ �*�   -أ

 ( ا���Sت ا������، ا����ر.� ،..) 
 االت القضائية العراقية والعربية 

 bRا��3�1و��� ، ��ا bب_ ا���ا�
 f�����1ا 

  مع الكلية االلكرتوين 
 واملكتبة االلكرتونية للكلية 
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��7� ا��$#�".  -� g� ا�;�درة �a.�7ع :�^ �,  ا���ارات ا��$#�".� ا�Sا1ط 

-  

  

  

 

 

   

���:�ت  -� �  ا���, +

 ور�R ا���, -

-  � ا��;? ا�"ھ$

-  ��F�6ت ا�����(Qع :�^ ا��Sوا1ط �$��� bاءة ��ا��R ^ا� �(�Qا� c���%   

  

 

    � ط�اEF ا�����

-  ( �F�*$ا1-�)�رات ا���7.�.� ( ا��$�;? وا� 

-  ���Q$ا�� �`R�$ا�� ^�: P��Qرة ا��R ى��

��ى ور�R ا���, و�� 

  �$�R`�ت ا�P��Q دا-, �Y+� ا�;?  -

  

 

ا��$���� ( ا��*�رات اi-�ى ا������� ������� ا���ظ�? وا���Qر ا�` ;� ا��hھ���� ا��*�رات  ا����� و - د 
.(  

  ا�� �ام �*�رات ا���$�� ا��a.�7 و�*�رات ا1%;�ل �b اh� g.�-1���ب ���:�  -1د

  درا�� و������R bF�R  -2د

  ا���1م ����`�.��ت ا�$�+"ة وا�301م ا����F�6 وا1راء ا�#�*�� . -3د

 ا%)�ع �����ت وآداب وا-��RSت ا��*g ا�������� ا�� ��#� .   -4د



  

  الفصل االول   

  المرافعات المدنية    
  

اسم الوحدة او الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  االسبوع 

/ 

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

المبادئ العامة لقانون  الفهم والمعرفة  3 االول

 المرافعات 

المحاضرات 

 النظرية 

االسئلة 

 االمتحانية 

المحاضرات  التقسيمات القضائية  الفهم والمعرفة  3 الثاني

 النظرية 

االسئلة 

 االمتحانية 

المحاضرات  اختصاص المحاكم  المهارات الذهنية  3 الثالث 

النظرية واتباع 

اسلوب 

 الحوار 

االسئلة 

االمتحانية 

 والمناقشات 

المحاضرات  الدعوى القضائية  المهارات العملية  3 الرابع 

وطرق العرض 

 االلكتروني 

االسئلة 

 االمتحانية 

المحاضرات  التبليغات القضائية  مهارات سوق العمل  3 الخامس

النظرية واتباع 

اسلوب 

 الحوار

االسئلة 

 االمتحانية 

المحاضرات  المرافعة حضور الخصوم  الفهم والمعرفة  3 السادس

النظرية واتباع 

اسلوب 

 الحوار

االسئلة 

 االمتحانية 

نظام الجلسة وسماع  الفهم والمعرفة  3 السابع 

 الدعوى 

المحاضرات 

 والداتا شو 

االسئلة 

 االمتحانية

العصف  الدفوع  المهارات العملية  3 الثامن 

الذهني 

والعمل بروح 

المناقشات 

 الصيفية 



 الفريق 

المحاضرات  الدعوى الحادثة  المهارات الذهنية  3 التاسع 

والعصف 

 الذهني 

االسئلة واوراق 

 العمل 

االحوال الطارئة على  مهارات سوق العمل  3 العاشر

 الدعوى 

المحاضرات 

 والمناقشة 

االسئلة 

االمتحانية وأوراق 

 العمل 

الحادي 

 عشر 

المحاضرات  العرض وااليداع  الفهم والمعرفة  3

 والداتا شو 

االسئلة 

االمتحانية وأوراق 

 العمل 

الثاني 

 عشر 

المحاضرات  التحكيم  الفهم والمعرفة  3

 والداتا شو

االسئلة 

االمتحانية وأوراق 

 العمل 

الثالث 

 عشر 

المحاضرات  لقرارات المؤقتة  المهارات الذهنية  3

والعمل بروح 

 الفريق 

االسئلة 

االمتحانية وأوراق 

 العمل 

الرابع 

 عشر 

المحاضرات  االحكام وطرق الطعن بها  مهارات خاصة بالمقرر 3

والمناقشات 

 والداتا شو 

االسئلة 

االمتحانية وأوراق 

 العمل 

الخامس 

 عشر

المحاضرة  مراجعة لكل ماتقدم  الفهم والمعرفة  3

 والمناقشة 

االسئلة 

االمتحانية وأوراق 

 العمل 

  لثاني الفصل ا  

  المرافعات المدنية    
  

اسم الوحدة او الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  االسبوع 

/ 

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

االثبات القضائي ودور  الفهم والمعرفة  3 االول

 القاضي 

المحاضرات 

 النظرية 

االسئلة 

 االمتحانية 

االسئلة المحاضرات شروط الواقعة محل  الفهم والمعرفة  3 الثاني



 االمتحانية  النظرية  االثبات 

اهداف واسس قانون  المهارات الذهنية  3 الثالث 

 الثبات 

المحاضرات 

النظرية واتباع 

اسلوب 

 الحوار 

االسئلة 

االمتحانية 

 والمناقشات 

تطبيق سريان قانون  المهارات العملية  3 الرابع 

 االثبات 

المحاضرات 

وطرق العرض 

 االلكتروني 

االسئلة 

 االمتحانية 

أدلة االثبات االدلة  مهارات سوق العمل  3 الخامس

 الكتابية 

المحاضرات 

واتباع النظرية 

اسلوب 

 الحوار

االسئلة 

 االمتحانية 

المحاضرات  اثبات صحة السندات  الفهم والمعرفة  3 السادس

النظرية واتباع 

اسلوب 

 الحوار

االسئلة 

 االمتحانية 

المحاضرات  االقرار  الفهم والمعرفة  3 السابع 

 والداتا شو 

االسئلة 

 االمتحانية

العصف  االستجواب  المهارات العملية  3 الثامن 

الذهني 

والعمل بروح 

 الفريق 

المناقشات 

 الصيفية 

المحاضرات  الشهادة  المهارات الذهنية  3 التاسع 

والعصف 

 الذهني 

االسئلة واوراق 

 العمل 

المحاضرات  القرائن وحجية االحكام مهارات سوق العمل  3 العاشر

 والمناقشة 

االسئلة 

االمتحانية وأوراق 

 العمل 

الحادي 

 عشر 

المحاضرات  اليمين  الفهم والمعرفة  3

 والداتا شو 

االسئلة 

االمتحانية وأوراق 



 العمل 

الثاني 

 عشر 

االحكام والمقررات  الفهم والمعرفة  3

 التنفيذية 

المحاضرات 

 والداتا شو

االسئلة 

االمتحانية وأوراق 

 العمل 

الثالث 

 عشر 

المحاضرات  اجراءات التنفيذ  المهارات الذهنية  3

والعمل بروح 

 الفريق 

االسئلة 

االمتحانية وأوراق 

 العمل 

الرابع 

 عشر 

المحاضرات  التنفيذ الجبري مهارات خاصة بالمقرر 3

والمناقشات 

 والداتا شو 

االسئلة 

االمتحانية وأوراق 

 العمل 

الخامس 

 عشر

ات المحاض الحجز   المهارات الذهنية  3

والعصف 

  الذهني 

االسئلة 

االمتحانية وأوراق 

 العمل 
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6. �9
  2017-2016 ا�;:( / ا�

 (ا��4�)�7د ا�
��7ت ا��را���  .7
  �4( �5,� ���7 ا�,���7ً  2

 ) ���7 60���7 �4( ):( درا�� ا�����ع ( 30=15*2

8.  @Aا ا��Bإ�7اد ھ E#ر�F 29/1/2017 

 أھ�اف ا����ر .9

��ر#� وا��� ھ� .H.� اوراق Fا���-�� ا��ا��� !�ا�7 !���ن ا�:�ف ا������� ��&وراق ا �( �,�Iا� ����F 

(ا��3ا�� ، ا�:L ، ا��4,����) �3F( ھBه ا&وراق �
�-� �,��ة �O ��9ز�7ت ا����3� وذ��K4� Lة ا�����( ��9'� 
��� وا�'� 4SF( -��اً �,��اO�ً ا��9ا�7ت )� ا����3� ا���ا��R ����د ��#�� ا�Aار  & LA����O�� ً ا����ر 

 ��Aون ر�� 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10.  � وا����� وا������� ���ت ا����� وط�اTR ا�����



  ا&ھ�اف ا����)��  -أ

  ا�����( ��&وراق ا����ر#� �W�- O ا&��Sء #���� !�ا�7 -1أ

  وا���اول وا��,�ل وا��)�ء وا����دم . -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا&ھ�اف ا��'�را��F ا� ��A ������ر.  -ب 

  �'�رة ا����ف ا�9[�ي وا����� �7] !�ا�7 ا&وراق ا����ر#�  – 1ب

  وا���9ز�7ت ا� ��A �'� ��&������ ���ارات ا����3� . – 2ب

   - 3ب

     -4ب

      � ط�اTR ا������ وا����

  ا���ء ��3^�ات 5;�#� 

  ا�� �ام و��R( ا&#�2ح 

  ) power pointا�� �ام ا��3�,� �����+ (  

  

  

 

      � ط�اTR ا�����

  

-  ��R�'9وا������ وا� �#�'Sاداء ا&�����3ت ا� 


��ت -�ل ا���^�ع  -F�� �#��F 

� )��&ت !:��ة  -#��F  

  

 

  ا&ھ�اف ا����ا��� وا����� . -ج

  ��3F( ا�9:�ص ا�������� . -1ج

  ��3F( ا���ارات ا����R�2 . -2ج

  -3ج

    -4ج

  

     � ط�اTR ا������ وا����

  5;�ي

  �3F#�ي 

  �7ض ��F�� �5�5ر#� �7( �����a ، و��R( ا#�2ح 

 

  

 

    � ط�اTR ا�����

  

 ��R�'� ، �#�'5 ، ����# ا��اءات ا�����3ت  

  



  

 ا�,��9 ا�����3  .11

  

1 -  ����Iا����رة ا�� c�4ا�      
كتاب االوراق التجارية من اعداد د. فائق حممود الشماع ود. فوزي حممد 

 سامي 


�� ( ا��:�در)  - 2�Rا�� aا���ا�  

  كتاب االوراق التجارية د. حمسن شفيق 

  كتاب السبوط يف االوراق التجارية د. صالح الدين الناهي ؟.

  كتاب االوراق التجارية د. علي سلمان العبيدي 

 ا�c�4 وا���ا�a ا��� #�A] �'�   -أ

 ( ا���Hت ا������، ا����ر#� ،..) 
 جملة علوم قانونية ملعرفة آخر النتاجات العلمية يف هذا املوضوع 

 a!ا&���4و��� ، ��ا aب_ ا���ا�
 e�����&ا 

/ 

  

  

  

 
  

12.  � *�IF �I#� ا����ر ا��را�

 ز#�رة ا��:�رف ا�����43 وا&ھ���  -

 ز#�رة �cF�4 ا�:��)� وا����Sت و&���� ا������ �9'�  -

-  � ز#�رة ا����3
 

  الفصل االول    

  االوراق التجارية 
  

مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

امتحانات   نظري وعملي   فكرة عن قانون الصرف  معرفة وفهم  2 االول

 تحريرية وشفوية  

 

� ا��fھ���� ا��'�رات  ا�����  - د : Sر ا��Iى ا������� ������� ا���ظ�@ وا���*iوا������9 ( ا��'�رات ا
.(  

  ا�� �ام ا���ب ا��3ار ��O ا&���ذ وا�c��I  -1د

  ا�����4 �7] ا�
,�رة ��&!Hم ا������ و�II � )�7ت �F^���3 -2د

  ا�� �ام ���ذج -����� �O ا&وراق ا����ر#�  -3د

  وا�� �ام �'�ز ا���ض ا��اpower point(  . �5 �Fا�� �ام ا��3��ب �9[�م ( -4د



فكرة عن االوراق  معرفة وفهم  2 الثاني

 التجارية 

امتحانات   نظري وعملي  

 تحريرية وشفوية  

امتحانات    نظري وعملي  انشاء االوراق التجارية  معرفة وفهم  2 الثالث 

 تحريرية وشفوية  

النيابة في االوراق  معرفة وفهم  2 الرابع 

 التجارية 

امتحانات   نظري وعملي  

 تحريرية وشفوية  

الشكل في االوراق  معرفة وفهم  2 الخامس

 التجارية 

امتحانات   نظري وعملي  

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   البيانات االلزامية معرفة وفهم  2 السادس

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   بيان التسمية  معرفة وفهم  2 السابع 

 تحريرية وشفوية  

بيان االمر واسم  معرفة وفهم  2 الثامن 

 المسحوب عليه 

امتحانات   نظري وعملي  

 تحريرية وشفوية  

بيان االستحقاق ومكان  معرفة وفهم  2 التاسع 

 االداء 

امتحانات   نظري وعملي  

 تحريرية وشفوية  

المستفيد وتاريخ ومكان  معرفة وفهم  2 العاشر

 االنشاء

امتحانات   نظري وعملي  

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   اسم وتوقيع الساحب  معرفة وفهم  2 الحادي عشر 

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   االستعاضات التشريعية  معرفة وفهم  2 الثاني عشر 

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   البيانات االختيارية  معرفة وفهم  2 الثالث عشر 

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   تداول االوراق التجارية  معرفة وفهم  2 الرابع عشر 

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   التظهير التكميلي  معرفة وفهم  2 الخامس عشر

 تحريرية وشفوية  

 

  



  

   ثانيالفصل ال   

  االوراق التجارية 
  

مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التظهير التوكيلي  معرفة وفهم  2 االول

 والتأميني 

امتحانات   نظري وعملي  

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   مقابل الوفاء  معرفة وفهم  2 الثاني

 تحريرية وشفوية  

امتحانات    نظري وعملي  القبول  معرفة وفهم  2 الثالث 

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   الصك المعتمد  معرفة وفهم  2 الرابع 

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   الضمان االحتياطي  معرفة وفهم  2 الخامس

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   الوفاء  معرفة وفهم  2 السادس

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   المعارضة في الوفاء  معرفة وفهم  2 السابع 

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   في الكمبيالة والحوالة  معرفة وفهم  2 الثامن 

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   االجراءات في الصك  معرفة وفهم  2 التاسع 

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   الرجوع في االوراق  معرفة وفهم  2 العاشر

 تحريرية وشفوية  

الرجوع قبل موعد  معرفة وفهم  2 الحادي عشر 

 االستحقاق 

امتحانات   نظري وعملي  

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   المطالبة الودية  معرفة وفهم  2 الثاني عشر 

 تحريرية وشفوية  



التقادم امتحانات   نظري وعملي   المطالبة القضائية  معرفة وفهم  2 الثالث عشر 

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   التقادم  معرفة وفهم  2 الرابع عشر 

 تحريرية وشفوية  

امتحانات   نظري وعملي   مقارنة بين االوراق  معرفة وفهم  2 الخامس عشر

 تحريرية وشفوية  

  
 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن / ����� ���اد  ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
  ا�����ا�����ن ا�"�ص   �ع  ا��

   ا��&%�� ا����ري464ca ا�� / ر�� ا����ر .3

4. �'�  ()�* � ( ا(���ري)��رس اول  –��-�� را���  ا�,�ا�+ ا��

 ا��را���  �ت-�3ر ا���6 أ4%�ل ا�&�3ر ا����-� .5

6. �8
  2017-2016 ا�:9) / ا�

 (ا�%��)�6د ا�
��6ت ا��را���  .7
  �%) �4,� ���6 ا�,���6ً  2

 

 �B 29/1/2017ر*A إ�6اد ھ<ا ا��=>  .8

 أھ�اف ا����ر .9

 �*'�ف ھ<ا ا����ر ا�I ا����*> ����&%�� ا����ري وا���Hر ا���ر*"� �G واھ���G و��:�� FB%�) ھ��DE ا��&%�
. �  وا��اع ا��&%�� و��:�� 8B:�< ا���ار ا��&%��

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10. � �"���ت ا����� وط�اKL ا������ وا����� وا�����



  اNھ�اف ا���� ��  -أ

  ��� � و '� ا��&%�� ا����ري و��ھ��G .-1أ

  .��� � و '� ا�:�ق ا��&%�� و �I�6 GO �4ط ا��&%�� و��Fرط�G  -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   اNھ�اف ا��'�را��B ا�"�=� ������ر.  -ب 

   ا��
�ب �'�رات ��:�� FB%�) ھ��E ا��&%�� . – 1ب

�. – 2ب

  ا��
�ب �'�رات FB%�) ا��&%�� ا����

     -4ب

      � ط�اKL ا������ وا����

  �&��Oات 4:�*� 

 �*�*�&B ا(�,�رت  

  

  

 

      � ط�اKL ا�����

  

 ا(�,�رات 4:�*� -

-  �*�*�&B ا(�,�رات  

  

 

  اNھ�اف ا����ا��� وا����� . -ج

  . وا��8,�ط ا��I�6 (LN و��د �4ط ا��&%�� B&��)  -1ج

  . ا��:%�� وا��&��)  � �,�أ ا���Sل �4ط ا��&%��  -2ج

  -3ج

    -4ج

  

     � ط�اKL ا������ وا����

  �&��Oات 4:�*� 

  

 

    � ط�اKL ا�����

  

 ا(�,�رات 4:�*� -

-  �*�*�&B ا(�,�رات  

  

 



  

 ا�,��8 ا��&���  .11

1 -  ����Hا����رة ا�� U�%ا�       


�� ( ا���9در)  - 2�Lا�� Vا���ا�  

  م التجاري الدويل / د. ابو زيد رضوان يكحالعامة يف التاالسس -

  لتحكيم التجاري الدويل / د. فوزي حممد سامي . -ا

  

 ا�%�U وا���ا�V ا��� *�=I �'�   -أ

 ( ا���Sت ا������، ا����ر*� ،..) 
 

 VXو��� ، ��ا��%�Nا Vب_ ا���ا�
 Z�����Nا 

 

  

  

  

  

 

  

12.  � (�HB �H*� ا����ر ا��را�

 ا��"�ام ا���ا�V وا���9در ا�&�*]�  -

 �Oورة ا���Fر�� واNطSع I�6 ا��ورات ا��&%���� ا��و��� .  -

8^�� ورش �6)  � ھ<ا ا�"�9ص .  -Bو �8
�V� K ا��'�ت ا�:���6  � ���ان ا��&%�� ا��و�B وة�O 

  

 

    

  

  

  

  

  

  

  

9� وا������8 ا��_ھ���� ا��'�رات  ا�����  - د "Fر ا��Hى ا������� ������� ا���ظ�> وا���)bا��'�رات ا )
.(  

-  � ا���رة I�6 ا���ا V ا��م ا��&��

- . ���� �����&B ��9"4 �8ء� 

-  . ([�Nا (%F��� ZXل ا��S���]��ر وا��ا ��:�  

 .  



  الفصل االول  

  التحكيم التجاري

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعلم  اسم الوحدة او الموضوع /

امتحانات تحريرية   نظري وعملي    ماهية التحكيم التجاري  معرفة وفهم  2 االول

 وشفوية  

نبذة تاريخية موجزة عن  معرفة وفهم  2 الثاني

 التحكيم 

امتحانات تحريرية   نظري وعملي  

 وشفوية  

امتحانات تحريرية   نظري وعملي   تعريف التحكيم واهميته  معرفة وفهم  2 الثالث 

 وشفوية  

امتحانات تحريرية   نظري وعملي   اتفاق التحكيم  معرفة وفهم  2 الرابع 

 وشفوية  

شرط التاحكيم في العقود  معرفة وفهم  2 الخامس

 التجارية 

امتحانات تحريرية   نظري وعملي  

 وشفوية  

امتحانات تحريرية   نظري وعملي   مشارطة التحكيم  معرفة وفهم  2 السادس

 وشفوية  

مبدأ استقالل شرط  معرفة وفهم  2 السابع 

 التحكيم 

امتحانات تحريرية   نظري وعملي  

 وشفوية  

امتحانات تحريرية   نظري وعملي   تشكيل هيئة التحكيم  معرفة وفهم  2 الثامن 

 وشفوية  

امتحانات تحريرية   نظري وعملي   التحكيم الخاص ( حر)  معرفة وفهم  2 التاسع 

 وشفوية  

امتحانات تحريرية   نظري وعملي   التحكيم المؤسسي  معرفة وفهم  2 العاشر

 وشفوية  

امتحانات تحريرية   نظري وعملي   تنفيذ القرار التحكيمي  معرفة وفهم  2 الحادي عشر 

 وشفوية  

امتحانات تحريرية   نظري وعملي   ماهية التحكيم التجاري   معرفة وفهم  2 الثاني عشر 

 وشفوية  

نبذة تاريخية موجزة عن  معرفة وفهم  2 الثالث عشر 

 التحكيم 

امتحانات تحريرية   نظري وعملي  

 وشفوية  

امتحانات تحريرية   نظري وعملي   تعريف التحكيم واهميته  معرفة وفهم  2 الرابع عشر 

 وشفوية  

امتحانات تحريرية   نظري وعملي   اتفاق التحكيم  معرفة وفهم  2 الخامس عشر



 وشفوية  

 

  

  

     
 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

  ا����� ا��
� ا��
� ا���ص ا��
� ا������ / ا����� .2

 ا�"�!ق ا������ /  453RR ا�� / ر�� ا����ر .3

   ا���01/ ا.ول وا�+�*�  ا�(�ا�) ا��� '�&% $�#� .4

 32!ر ا����7 ا��را���  أ�45ل ا�"3!ر ا�����2 .5

6. ��
 2017-2016 ا�01% / ا�

 ا�(!��7  ) ���7 3( (ا���4)�7د ا�
��7ت ا��را���  .7

 �A 29/1/2017ر'@ إ�7اد ھ=ا ا�!>;  .8

 أھ�اف ا����ر .9

تعليم الطلبة منهج احلقوق العينية من حيث اجلانب النظري والعملي بعدها من اهم قضايا حماكم الرباءة يف العراق ، وتدريبهم على 

  . هذه القضايا من خالل افهامهم مفردات احلقوق العينية وربطها بالعملي 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

����ت ا����� وط�اCD ا������ وا����� وا������ .10� 



  ا.ھ�اف ا����$��  -أ


� ا�"�!ق ا������ ( ا.>��� وا��A'; ا�F��G -1أH �1دات�� ���)��(  

  1A#� ا�F��G ا���ارات ا����D�3 ا������� ���1دات �% �"��Kة .-2أ

  ا���Pي ������� .�/ &Nل ر�M ا��"���ة ��ى ا���A F��G'� �#�� -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا.ھ�اف ا��#�را��A ا���>� ������ر .  -ب 

  وC�)GA ا.�42م ا������� ���"�!ق ا������ و�3H'� �"��� ا�(�اءة .A���� �Hرة ا�R�7 F��G $#�  – 1ب

  A���� ا���رة A R�7"��% ا�!UD�H ا���*�� . – 2ب

  ا���رة R�7 ا������ ��/ ا���7وى ا���*�� و��Vھ� �/ ا���7وى ا���*!*�� .  – 3ب

     -4ب

 ط�اCD ا������ وا�����      

  

 ا���ء �"��Kة ( W�K!A ��1دات ا��"��Kة �0!رة ���7) ا���P'� وا.�42م  -

-  �)�Gا� U� اط��� ��'�G� ت�XH��وا��اء ا�� ��ا��0; ا�=ھ 

 ا����ام ا��ا�A 5! ا��2*�ً $� �7ض ا����!��  -

 ط�اCD ا������      

 ا�����XHت وA!��2 ا.�]��  -

 ا.��"�ن ا��"�'�ي  -

  ا�"3!ر  -

  

  

 

  ا.ھ�اف ا�!��ا*�� وا������ . -ج

    �Vس ا���1ھ�� ا������ وا���*!*�� $� 5���0 ا�F��G -1ج

  ��A'� ا��X!ر ����
�و��� ازاء �#��_ �
��(Nً -2ج


�� ا���Pم وا���� وا�+��$� $� 5���0_ .  -3ج�Aو a'�4A  

    -4ج

  

 ط�اCD ا������ وا�����     

  ا�����XH وA!��2 ا.�]�� وA(�دل ا.راء 

  

 

 ط�اCD ا������    

-  �P2Nا�� 

 ا�������  -

  وا.����زات ا��!���  -

  

  

 



  

 ا�(��� ا��"���  .11

1 -  ��!�Gا����رة ا�� F�4علي حسون طه / احلقوق العينية اجلزئية االول والثاين  –حممد طه البشري       ا� 


�� ( ا���0در)  - 2�Dا�� Uا���ا�  
 احلقوق العينية االصلية  -

  احلقوق العينية التبعية  -

 ا�F�4 وا���ا�U ا��� '!>R �#�   -أ

 ( ا���Nت ا������، ا����ر'� ،..) 

القرارات القضائية ( املنشورة ) جملة االحكام العدلية ، قضاء حمكمة 

التمييزالبراهيم املشاهدي ، قرارات حممة االستئناف يف منطقة الشعب / 

 / عبد املنعم فرح / احلقوق العينية 12السنهوري / ح

 UHا.���4و*�� ، �!ا Uب_ ا���ا�
 d�*��*.ا 

 القرارات القضائية املنشورة على موقع جملس القضاء االعلى 

  

  

  

 

  

  &GA �G!ر ا����ر ا��را��  .12

  . ا��اء ا��"���  ا��>��� $��� '���C ���1ادات ا���دة 

�e ���01% $� ا.�42م ا��� '��3�#� ا���#) . A ا��'�رات ا����ا*�� ���"��� ا���  

 

  

  الفصل االول 

  الحقوق العينية ( االصلية ) 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

مقدمة تعريف  3 االول
الطالب بمفردات 

 الحقوق المالية 

مقدمة في الحقوق 
 العينية 

  السبورة التقليدية 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

توضيح وتعريف الطالب  3 الثاني
 بحق الملكية 

التعريف بحق 
 الملكية 

  السبورة التقليدية 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

��0 ا����!�� ( ا��#�رات اg&�ى ا��fھ���� ا��#�رات  ا����� و - د Xر ا�!Gا������� ������� ا��!ظ�; وا��
.(  

   ��A'; ا�F��G ��ھ� �(�دئ ا�"�!ق ا������ ( ا.>��� وا������ ) ور�F*����� �#G ا�����  -1د

   �Aر'(#� �3H R�7'� �"��� ا�(�اءة -2د

  ��A'� �#� ا��"���ة ��ى ا�N& /� �)�Gل ر�M ا���Pي �������  -3د

    -4د



بيان سلطة المالك في  3 الثالث 
 ملكيته 

  السبورة التقليدية  قيود حق الملكية 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

بيان قيود المحكمة في  3 الرابع 
 مال االستمالك 

القيود التي ترد على 
الملكية للمصالحة 

 العامة 

  

توضيح وتعزيز معلومات  3 الخامس
الطالب عن القيود 

 واالراضي والعقارات 

القيود الواردة 
لمراعاة حاالت 

 خاصة 

  السبورة التقليدية 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

توضيح وتفهيم الطالب  3 السادس
 عن مسؤولية المالك 

القيود المقررة 
مراعاة لمصالحهم 

 الخاصة 

  

بيان مدى سلطة تجريد  3 السابع 
المالك في سلطته 

 بالملكية 

  السبورة التقليدية  القيود االدارية 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

التعريف بالملكية  بيان المقصود بالنوع  3 الثامن 
 الشائعة 

  

توضيح سلطات المالك  3 التاسع 
 في الشيوع 

احكام الملكية 
 الشائعة 

  السبورة التقليدية 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

تصفية اجراء القسم في  3 العاشر
 المال الشائع 

   قسم المال الشائع 

الحادي 
 عشر 

بيان الحاالت التي  3
 اليجوز فيها القسم احياناً 

  السبورة التقليدية  الشيوع االجباري 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

الثاني 
 عشر 

بيان اسباب التملك  3
 بوقائع مادية 

اسباب كسب 
 الملكية االستيالء

  

الثالث 
 عشر 

بيان اهمية الحيازى  3
واثارها ودورها في 

 الملكية 

  السبورة التقليدية  الحيازة 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

الرابع 
 عشر 

بيان التصرف في  3
االراضي واالستعمال 

 والسكن 

الحيازة الحقوق 
العينية الممنوعة في 

الملكية حق 
التصرف + 

  



االستعمال 
 +السكن 

الخامس 
 عشر

توضيح حق البناء في  3
 اراضي 

حق المساهمة 
 واالرتقاء 

  السبورة التقليدية 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

 

  

   لثانيالفصل ا  
  )  الحقوق العينية( التبعية

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

تعريف الطالب  3 االول
بالحقوق العينية 

التبعية واختالفها عن 
 غيرها 

  السبورة التقليدية  التأمينات 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

التعريف برهن التامين  3 الثاني
 وخصائصه 

  السبورة التقليدية  الرهن التأخي 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

  السبورة التقليدية  انشاء الرهن  تبعية انعقاد الرهن  3 الثالث 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

حقوق والتزامات اطراف  3 الرابع 
 الرهن 

   احكام الرهن 

  السبورة التقليدية  اثار الرهن  اشارة بالعينية للمتقاعدين  3 الخامس
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

تبعية انقضاء الدين  3 السادس
 والرهن 

   القضاء الرهن 

  السبورة التقليدية  الرهن الحيازي تعريف الرهن الحيازي  3 السابع 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

   انشاء الرهن  تبعية انعقاده  3 الثامن 

حقوق والتزامات اطراف  3 التاسع 
 الرهن واثاره

  السبورة التقليدية  احكام الرهن 
  العصف الذهني 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 



 المناقشات 

تبعية انقضاء الرهن  3 العاشر
 والدين 

   القضاء الرهن

الحادي 
 عشر 

مدى جواز رهن الديون  3
 وشروطه 

  السبورة التقليدية  رهن الديون 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

الثاني 
 عشر 

بيان تعريف حق االمتياو  3
 ومقارنته بالرهون 

   حقوق االمتياز 

الثالث 
 عشر 

شروط االمتياز واثاره  3
 وانعقاده 

احكام حقوق 
 االمتياز 

  السبورة التقليدية 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

الرابع 
 عشر 

بيان حقوق االمتياز  3
 المتعلقة بالمشترك 

حقوق االمتياز 
 الخاصة بالعقول 

  

الخامس 
 عشر

بيان حقوق االمتياز  3
 المتعلقة بالعقارات 

حقوق االمتياز 
 الخاصة بالعقار 

  السبورة التقليدية 
  العصف الذهني 

 المناقشات 

الحضور + النقاشات + 
 االمتحانات اليومية 

 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد  ا����
� ا�������� .1

�ن  ا��
� ا������ / ا����� .2� ���� ا���

  ��%$ ا�#�"�� ا!� ���  103inl ا�� / ر�� ا����ر .3

 ��*�� او�+  –��*�� ��را�� ا��#�"��� ا!� ���  ا�(�ا�) ا��� "�%$ '�&� .4

�ر �5 4
��$ ا����ب  أ�01ل ا�.-�ر ا����*� .5-* 

6. �6
  2017-2016 ا�78$ / ا�

 ��:� ا�(�:��ً  2 (ا���0):�د ا�
�:�ت ا��را���  .7

8.  >?� 29/1/2017 �4ر"C إ:�اد ھ@ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

  ��4"< ا��F(� ���7در ا!*�0م ا�#�:�� 

�ا:� ا��8&�� ���� �)�F��4"< ا�  

 G�8ل ا��?�� �)�F��4"< ا�  

 ا�#�:�� ���ن ����8 ا����6خ ا!*�0م وا���Kاج ا!*�0م �I ا�76�ص 

 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 ����Kت ا����� وط�اMN ا������ وا����� وا������ .10



 . ا!ھ�اف ا����'��  -أ

  M��4 ا��F(� '� '&� ا!*�0م ا�#�:��  -1أ

  ��4ف ا��F(� :�+ ا���ا:� ا��8&�� ا��� ا���6 ا��&� ا��-�ء  -2أ


�N$ ا������� ���#�"�� ا!� ��� و�6&� ا���7در  -3أ���� Q��Fا!?��� ا��(��� و���?� ��4"< ا�
 ا�#�"�� .

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا!ھ�اف ا��&�را��4 ا��K?� ������ر.  -ب 

  ���'� دور ا�#�"�� ا!� ��� '� ��T64 ا�.��ة ا����� ���8د  – 1ب

  '&� ان ا���أن ا��0"� وا�
�6 ا�6(�"� ھ� ا��س ا��#�"5  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�اMN ا������ وا�����      

 ا�#�ح )1

 ا��.�ورة وا��W�6#�ت  )2

3(  ���  ا���Kام ا!�&�ة ا!���0و

  

  

 

 ط�اMN ا������      

    ����  ا��#�ر�� ا��

  ا!��.�ن ا�8#�ي   

  ا!��.�ن ا��.�"�ي  

  

  

 

  ا!ھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

  ا�#�:��ان "0�ن ا��W Q��Fدر :�+ 4.��$ ا�76�ص ا�#�:�� وا���Kاج ا!*�0م �I ا�76�ص -1ج

  زرع ا���Y '� ا�F ب  -2ج

  زرع �(�أ ا!*��ام ��6&� -3ج

    -4ج

  

 ط�اMN ا������ وا�����     

  ا��:[ وا!ر�1د وا�76\ 

  

 

 ط�اMN ا������    

 - �T* ا��  

  ا�������  -
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1 -  ����Fا����رة ا�� Q�0املدخل لدراسة الشريعة االسالمية . د. مصطفى الزملي       ا�   


�� ( ا���7در)  - 2�Nا���ا�5 ا��  
 اصول الفقه .د. مصطفى الزملي  -

   الوجيز يف اصول الفقه . د. عبد الكرمي زيدان  -

 ا�Q�0 وا���ا�5 ا��� "�?+ �&�   -أ

 ( ا��� ت ا������، ا����ر"� ،..) 
  اليوجد

 5Wا�� ، ���ب_ ا���ا�5 ا!���0و
 `����� ا!

 اليوجد           

 

  

�"� ا����ر .12F4 �F% 

4
��$ ا�� *�Tت *�ل ا���0ب ا��6&�� وا���$ :�+ ������ ا��6�?�ت   

 

  الفصل االول    

   الشريعة االسالمية 
  

مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعريف  2 االول

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري الحكم الشرعي 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الثاني

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري انواع الحكم الشرعي 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الثالث 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري عناصر الحكم الشرعي 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الرابع 

 بمبادئ الشريعة 

خصائص الحكم 

 الشرعي 

امتحانات  نظري

 تحريرية وشفوية  

�ر ا�#�7K ا���6��� ( ا��&�رات اc%�ى ا������� ������� ا���ظ�< ا���ھ���� ا��&�رات  ا����� و - د Fوا��
.(  

  ا�����$ و'M �(�دئ ا�#�"�� ا!� ���  -1د

  ا����ف :�+ اراء ا��8&�ء -2د

  *Q ا��طI  -3د

�(@ ا���8N�F    -4د 



التعريف  2 الخامس

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري مصادر الحكم الشرعي 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 السادس

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري المصادر االصلية 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 السابع 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري القرآن الكريم 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الثامن 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري محتوى القرآن الكريم 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 التاسع 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري خصائص القرآن الكريم 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 العاشر

 بمبادئ الشريعة 

النسخ في القرآن 

 الكريم 

امتحانات  نظري

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الحادي عشر 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري السنة النبوية 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الثاني عشر 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري تعريف السنة النبوية 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الثالث عشر 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري انواع السنة النبوية 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الرابع عشر 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري النسخ في السنة النبوية 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الخامس عشر

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري حجة السنة النبوية 

 تحريرية وشفوية  

 

  

  لثاني الفصل ا   

  الشريعة االسالمية  
  

مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

امتحانات  نظري المصادر التبعية التعريف  2 االول



 تحريرية وشفوية   بمبادئ الشريعة 

التعريف  2 الثاني

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري االجماع 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الثالث 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري القياس 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الرابع 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري االستحسان 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الخامس

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري المصالح المرسلة 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 السادس

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري العرف 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 السابع 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري قول الصحابي 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الثامن 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري االستحسان وسد الذراع 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 التاسع 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري االستصحاب 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 العاشر

 بمبادئ الشريعة 

التعريف بالعفة 

 االسالمية 

امتحانات  نظري

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الحادي عشر 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري اهم المذاهب الفقهية 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الثاني عشر 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري ابواب الفقه االسالمي 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الثالث عشر 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري مقاصد الشريعة 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الرابع عشر 

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري سبب التشريع 

 تحريرية وشفوية  

التعريف  2 الخامس عشر

 بمبادئ الشريعة 

امتحانات  نظري القواعد الكلية

 تحريرية وشفوية  

 



  

  

  
 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

  ا����� ا��
� ا��
� ا���ص ا��
� ا������ / ا����� .2

 / ا��� د ا��
��ة SaC 338 ا�� / ر�� ا����ر .3

  ا�+*# ا��را�� ا�(�)�  ا�'�ا�& ا��� %�$# "�!� .4

 ,- ر ا����3 ا��را���  أ�01ل ا�.- ر ا����,� .5

6. �4
 2017-2016 ا�+*# / ا�

 :9ث ���3ت ا�' ��3  (ا���0)�3د ا�
��3ت ا��را���  .7

 �A 29/1/2017ر%@ إ�3اد ھ=ا ا� >;  .8

 أھ�اف ا����ر .9

 / املقاولة . واالجيار /يهدف املقرر تعريف الطالب بالعقود املسماة ، البيع 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

����ت ا����� وط�اDE ا������ وا����� وا������ .10� 



  اGھ�اف ا����"��  -أ

  ��A%; ا�G�� J��K,�0م ا���) )�� ���� ا�'�H -1أ

  ��A%; ا�G�� J��K,�0م ا���) )�� ���� اG%��ر -2أ

 ��A%; ا�G�� J��K,�0م ا���) )�� ���� ا����و��   -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   اGھ�اف ا��!�را��A ا���>� ������ر .  -ب 

  �P ���4Aرة ا�O�3 J��K "!� ا�N4 ا���) )�  – 1ب

  �P ���4Aرة ا�A O�3 J��K.��# ا�N4 ا���) )�  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�اDE ا������ وا�����      

  

 ا���ء ا��.��Qة  -

 ا����ام ا�
' رة  -

  ا� ��E# ا��0�Gو)��  -

  

 

 ط�اDE ا������      

 اG$�'�ر ا�T+ ي  -

  اG$�'�ر ا��.�%�ي  -

  

  

 

  اGھ�اف ا� ��ا)�� وا������ . -ج

  زرع ا���� ا��P9$G ��ى ا�J��K -1ج

  ZP �.� Z��3 A ووا�'�ZA ا��Aه ا�����H . -2ج

  -3ج

    -4ج

  

 ط�اDE ا������ وا�����     

  ا� 3\ واGر�1د وا�4*] 

  

 

 ط�اDE ا������    

 ا��9,[�  -

  ا�������  -

  

  

 



  

 ا�'��4 ا��.���  .11

1 -  �� �Kا����رة ا�� J�0العقود املسماة د. سعيد مبارك واخرون       ا� 


�� ( ا��*�در)  - 2�Eا�� Hا���ا�  
 الفضلي / العقود املسماة د. جعفر  -

  د. حسن علي ذنون / العقود املسماة  -

 ا�J�0 وا���ا�H ا��� % >O �!�   -أ

 ( ا���9ت ا������، ا����ر%� ،..) 
 د. عبد الرزق السنهوري / الوسيط 

 HP��0و)�� ، � ا�Gا Hب_ ا���ا�
 `�(��(Gا 

-  

  

  

  

 

  

  $KA �K ر ا����ر ا��را��  .12

  A.�%� ا�N�4 ا�� � د "� ا��4!& ا����ر وا���# a� Z������ O�3 $9ل ا��.��Qة . 

 

  

  الفصل االول 

  العقود المسماة      
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

اصله ، طبيعته ،  3 االول
 خصائصه تميزه 

التعريف بعقد 
 البيع 

محاضرات نظرية + 
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

 +حضور الطلبة 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

�*� ا���4 �� ( ا��!�رات اc$�ى ا������� ا��bھ���� ا��!�رات  ا����� و - د Tر ا� Kا�� ظ�; وا�� �������
.(  

  )'= ا�����P وا�E�K+��  -1د

  ,J ا� طa -2د

  -3د

    -4د



محاضرات نظرية +  اركان عقد البيع  التراضي  3 الثاني
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

محاضرات نظرية +  اركان عقد البيع  المحل والبيع  3 الثالث 
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

المحل ( الثمن )  3 الرابع 
 والسبب 

محاضرات نظرية +  اركان عقد البيع 
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

التزامات البائع ( نقل  3 الخامس
 الملكية) 

محاضرات نظرية +  احكام البيع 
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

محاضرات نظرية +  احكام البيع  تسليم المبيع  3 السادس
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

ضمان التعرض  3 السابع 
واالستحقاق والعيوب 

 مخفية 

محاضرات نظرية +  احكام البيع 
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 



فضًال عن االمتحانات 
 التحريرية

التزامات المشتري (  3 الثامن 
 دفع الثمن ) 

محاضرات نظرية +  احكام البيع 
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

محاضرات نظرية +  احكام البيع  تحمل مصاريف العقد  3 التاسع 
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

محاضرات نظرية +  احكام البيع  تسلم المبيع  3 العاشر
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

الحادي 
 عشر 

انواع خاصة من  بيع االولياء واالوصياء  3
 البيوع 

محاضرات نظرية + 
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

الثاني 
 عشر 

انواع خاصة من  بيع الوكالء  3
 البيوع 

محاضرات نظرية + 
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

الثالث 
 عشر 

بيع الحقوق المتنازع  3
 فيها 

انواع خاصة من 
 البيوع 

محاضرات نظرية + 
نقاش +استخدام 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 



االسئلة الشفهية  الوسائل الحديثة 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

الرابع 
 عشر 

انواع خاصة من  المقايضة  3
 البيوع 

محاضرات نظرية + 
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

+  حضور الطلبة
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
+االمتحانات السريعة 
فضًال عن االمتحانات 

 التحريرية

الخامس 
 عشر

انواع خاصة من  بيع ملك الغير  3
 البيوع 

محاضرات نظرية + 
نقاش +استخدام 
 الوسائل الحديثة 

حضور الطلبة + 
المشاركة في االجابة على 

االسئلة الشفهية 
السريعة  +االمتحانات

فضًال عن االمتحانات 
 التحريرية

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

  ا����� ا��
� ا��
� ا���ص ا��
� ا������ / ا����� .2


�	ت ��ر��� /OP 470 ا�� / ر�� ا����ر .3��  

    ا���*�� ا��ا��� / �(رس '�&� / ا"���ر#�  ا�%�ا�$ ا��� #�"!  ��� .4

 *+(ر ا����1 ا��را���  أ/.�ل ا�,+(ر ا����*� .5

6. �2
 2017-2016 ا�34! / ا�

  ���1 2 (ا�.��)�1د ا�
��1ت ا��را���  .7

 29/1/2017 <�ر#= إ�1اد ھ:ا ا�(89  .8

 أھ�اف ا����ر .9

مبوضوع مهم من مواضيع القانون التجاري وهو العماليات املصرفية واحكامها وفق التشريع العراقي يهدف املقرر تعريف الطالب 
  والتشريعات املقارنة .

ومن خالل الدراسة سيتعرف الطالب اىل عمليات املصارف ودورها يف اال التجاري . فضًال عن احكام العديد من العمليات 
  املصرفية . 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�



����ت ا����� وط�اAB ا������ وا����� وا������ .10� 

  اDھ�اف ا���� ��  -أ

  ��4�(م ا���3رف وا������ت ا��� <�(م ��� <��#8 ا�E��F -1أ

   ا���م ا�E��F ��������ت ا���3 �� ا������4 و���ن ا*.���� -2أ

   -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   اDھ�اف ا����را<�� ا����9 ������ر .  -ب 

   و<,��! ا�32(ص ا���&(&�� �������ت ا���M ���2> �� �3رة ا�K�1 E��F  ��  – 1ب

    �� وا�����ب ا*.�م ا������ت ا���3 �� و<>���%F�� �M ���2>رة ا�K�1 E��F  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�اAB ا������ وا�����      

  

 ا���ء ا��,��Nة  -

 ا����ام ا�
%(رة  -

  ا�(��B! ا�D.��و&��  -

  

 

 ط�اAB ا������      

- D4(ي  ��,�ناQا� 

- Dا��,�#�ي  ��,�نا  

  

  

 

  وا������ .اDھ�اف ا�(��ا&��  -ج

   <�M ���2رة ا�  K�1 E��F�� ��S� E& �(ا&E ا���! ا���3 � -1ج

  ��ى اھ��� ا��1Dل ا��� <�(م ��� ا���3رف  � ا�,��ة ا����ر#� وا�3�MDد#�  -2ج

  -3ج

    -4ج

  

 ط�اAB ا������ وا�����     

  ا��,��Nة 

 �QM�2ا��  

 

 ط�اAB ا������    

  ا��D,�ن ا�4Q(ي 

  ا��D,�ن ا��,�#�ي 

  



  

 ا�%��2 ا��,���  .11

1 -  ��)�Fا����رة ا�� E�.اليوجد مقرر       ا� 


�� ( ا���3در)  - 2�Bا�� Uا���ا�  

 العمليات املصرفية د. حمي الدين امساعيل  -

 القانون التجاري د. باسم حممد صاحل  -

  من قبل االستاذ  30قانون التجارة رقم  -

 ا�.�E وا���ا�U ا��� #(K9 ���   -أ

 ( ا���Wت ا������، ا����ر#� ،..) 
 اليوجد

 UMو&�� ، �(ا��.�Dا Uب_ ا���ا�
 Y�&��&Dا 

 اليوجد   

  

  

  

 

  

  "F> �F(ر ا����ر ا��را��  .12

  ا�2Zء ا���دة ����F%���ت ا��+���B . ����#� ا���&E ا�����

 ���#�Qرات ا��)Fا�� U� A4�# ��� ات�N�,ا�� E&ا)� [�� �#�,>  

 

  

  الفصل االول 

  عمليات مصرفية 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

تعريف المصارف  معرفة وفهم  2 االول

 وخصائصها 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة 

 والتحريري 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة مفهوم العمليات  معرفة وفهم  2 الثاني

 

��3 ا��\ھ���� ا����رات  ا����� و - د Qر ا�)Fرات ا^"�ى ا������� ������� ا��(ظ�8 وا����ا���2(�� ( ا��
.(  

  &%: ا�����M وا���4B�F  -1د

  *E ا�(طS -2د

  -3د

    -4د



المصرفية 

 وانواعها 

 والتحريري 

وديعة النقود  معرفة وفهم  2 الثالث 

 مفهومها صورها 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة 

 والتحريري 

طبيعة وديعة  معرفة وفهم  2 الرابع 

 النقود واثارها 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة 

 والتحريري 

تعريف النقل  معرفة وفهم  2 الخامس

 المصرفي وانواعه 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة 

 والتحريري 

شروط تنفيذ  معرفة وفهم  2 السادس

االمر بالنقل 

 المصرفي 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة 

 والتحريري 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة  الخصم وصوره  معرفة وفهم  2 السابع 

 والتحريري 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة  تنفيذ الخصم  معرفة وفهم  2 الثامن 

 والتحريري 

تعريف االعتماد  معرفة وفهم  2 التاسع 

المستندي 

 وخصائصه 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة 

 والتحريري 

اجراءات فتح  معرفة وفهم  2 العاشر

 وتنفيذ االعتماد 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة 

 والتحريري 

الحادي 

 عشر 

انواع االعتماد  معرفة وفهم  2

 واثاره 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة 

 والتحريري 

الثاني 

 عشر 

التزامات  معرفة وفهم  2

المصارف 

 المتداخلة 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة 

 والتحريري 

الثالث 

 عشر 

تعريف خطاب  معرفة وفهم  2

 الضمان واهميته

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة 

 والتحريري 

الرابع 

 عشر 

غطاء خطاب  معرفة وفهم  2

 الضمان 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة 

 والتحريري 

االمتحان الشفوي  المحاضرة والمناقشة اثار خطاب  معرفة وفهم  2الخامس 



 والتحريري  الضمان  عشر

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 / ���� ا�����ن ����� ���اد  ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
� ا� �ص   ا��
� ا��ا��
���!��� �  ا����

   / &���ن �%�ي و��ي   343MAL ا�� / ر�� ا����ر .3

4. �'�( )*�+ �   ا�0/( ا��را�� ا!ول  ا�-�ا�, ا��

 �21ر ا����6 ا��را���  أ�34ل ا�%�2ر ا�����1 .5

6. �7
 ا�0/( ا���8�  2017-2016 ا�0/( / ا�

 ���6 ا�-���6ً  2 (ا��3�)�6د ا�
��6ت ا��را���  .7

 �C 29/1/2017ر+B إ�6اد ھ?ا ا��<=  .8

                                 أھ�اف ا����ر .9

C'�ف ھ?ه ا���دة ا���C H+= ا�F��G ����-�دئ ا!����� ������ن ا�-%�ي وا���ي ���� ا��7( ا�-%�ي و��6 ا��7( 
  ا���ي . 

 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10. � � ���ت ا����� وط�اLM ا������ وا����� وا�����



  ا!ھ�اف ا����)�� .  -أ

   ���ھ�� ا�����ن ا�-%�ي وا���ي ��C+= ا�F��G  -1أ

    ���� ا��7( ا�-%�ي��C+= ا�F��G  -2أ

  ���� ا��7( ا���ي ��C+= ا�F��G  -3أ


�M( ا�����ن ا�-%�ي وا���ي  -4أ� �
�ي )C � ��C+= ا�H�6 F��G اھ� ا!�0C&��ت ا��

 ��C+= ا�F��G اھ� ا��/�G%�ت ا�������� )� ھ?ا ا����ل .  -5أ

   ا!ھ�اف ا��'�ر��C ا� �<� ������ر .   -ب 

� وا�����ب  – 1ب'( H�6 F��G���7 &�رة ا�C�    ا�P7 ا������

    C%��( ا�P7 ا������� ���7C &�رة ا�H�6 F��G  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

      � ط�اLM ا������ وا����

 ا!���R وا!���� دا*( ا��%��Qة  - 1

 ا���ب ا��U� �V&�7 ا�F��G ا�7Tء ا��%��Qة - 2

 ا!*�-�ر ا��%�+�ي  - 3

 ��Z� [0 ا�F��G ا�Y�� H ا���اU�Q ا��'�� �W* Xل ا�H�6 ����3 ا�
-�رة  - 4

  ا�� �ام و��M( ا���3و���  - 5

  ���C ط-��ت ا�/�ت  - 6

  

  

 

      � ط�اLM ا�����

 ا��0Vي  ا!��%�ن - 1

   ا!��%�ن ا��%�+�ي  - 2

  

 

  ا!ھ�اف ا����ا��� وا������ .  -ج

    .زرع ا���� ا!*W&�� ��ى ا�F��G  -1ج

  ���7C ا��6� �%��ق ا!�
�ن . -2ج

  �C��B �-�أ ا���ا�� ا�������� ��ى ا�F��G .  -3ج

    -4ج

  

     � ط�اLM ا������ وا����

  ا���ب ا��b6 وا!ر�4د -

 

    � ط�اLM ا�����

  

  ا���Z1W وا������� 
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1 -  ����Gا����رة ا�� F�3حماضرات مقدمة من قبل االستاذ تلقى على الطالب       ا� 


�� ( ا��/�در)  - 2�Mا�� Uا���ا�  
 د. جميد العنبكي / القانون البحري  -

  د. حسني عبد اهللا/ قانون حبري وجوي  -

 ا�F�3 وا���ا�U ا��� +�<H �'�   -أ

 ( ا���Wت ا������، ا����ر+� ،..) 
 اليوجد

 U&ا!���3و��� ، ��ا Uب_ ا���ا�
 ا!�����] 

 اليوجد           

 

 

  

 

 

12.  � *�GC �G+� ا����ر ا��را�

 )��Vا�� �  ���( H�6 وUQ ���ب +��7ول ا���0دات ا����رة )� ھ?ا ا����Qع )

 

  الفصل االول    

  القانون البحري والجوي
  

اسم الوحدة او  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  االسبوع 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

تعريف القانون  - 2 االول

 البحري 

المواضيع التي  -

يتناولها القانون 

 البحري 

مقدمة عن القانون 

 البحري 

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

� ا��eھ���� ا��'�رات  ا����� و - د / Vر ا��Gى ا������� ������� ا���ظ�= وا���*gا������7 ( ا��'�رات ا
.(  

   *�L روح ا��h(�7 ا��V+= ��ى ا�F��G  -1د

�6� و*�L  -2د X� j��+�� �3ن ����ارC k���& ا)'��� ان  

� و�-? ا���0M�G -3د��
  H�6 k81 ا����+l ا�

    -4د



عقد النقل  -

البحري لالشياء 

 وخصائصه 

اثار عقد النقل  التزامات المرسل  2 الثاني

 البحري لالشياء

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

اثار عقد النقل  حقوق المرسل  2 الثالث 

 البحري لالشياء

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

اثار عقد النقل  التزامات الناقل  2 الرابع 

 البحري لالشياء

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

تكملة التزامات  - 2 الخامس

 الناقل 

 حقوق الناقل  -

التزامات وحقوق  -

 المرسل اليه

اثار عقد النقل 

 البحري لالشياء

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

حاالت مسؤولية  - 2 السادس

 الناقل البحري 

االعفاء من  -

 المسؤولية 

مسؤولية الناقل 

 البحري

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

مسؤولية الناقل  تكملة مسؤولية الناقل  2 السابع 

 البحري 

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

تعريف القانون  - 2 الثامن 

 الجوي 

مقدمة عن القانون 

 الجوي

المحاضرة 

مشاركة 

مناقشة 

الطلبة 



المواضيع التي  -

يتناولها القانون 

 الجوي 

عقد النقل  -

الجوي للبضائع 

 وخصائصه 

االمتحان  الطالب 

 الشفهي 

انواع مستندات  - 2 التاسع 

 النقل الجوي 

حجية مستندات  -

 النقل الجوي 

المحاضرة  وثائق النقل الجوي 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

اثار عقد النقل  التزامات الناقل الجوي  2 العاشر

 الجوي للبضائع

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

الحادي 

 عشر 

التزامات المرسل والمرسل  2

 اليه 

اثار عقد النقل 

 الجوي للبضائع

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

حاالت مسؤولية الناقل  2 الثاني عشر 

 الجوي 

مسؤولية الناقل 

 الجوي 

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

تكملة حاالت  - 2 الثالث عشر 

مسؤولية الناقل 

 الجوي 

طرق دفع  -

 المسؤولية 

مسؤولية الناقل 

 الجوي 

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

تكملة طرق دفع  - 2 الرابع عشر 

 المسؤولية 

تحديد مسؤولية  -

مسؤولية الناقل 

 الجوي 

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 



 الشفهي  الناقل الجوي 

الخامس 

 عشر

المحاضرة  مراجعة عامة  مراجعة عامة 2

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

 

  

  

  

  
  

 

  
 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

  ا����� ا��
� ا��
� ا���ص ا��
� ا������ / ا����� .2

   ا���"!ن ا����ري /  339COML ا�� / ر�� ا����ر .3

   ا�0/��. ا-ول وا�*�"�  ا�(�ا�) ا��� '�&% $�#� .4

 21!ر ا����7 ا��را���  أ�45ل ا�23!ر ا�����1 .5

6. �8
 2017-2016 ا�0/% / ا�

 ا�(!��7  ) ���7 3( (ا���4)�7د ا�
��7ت ا��را���  .7

 �B 29/1/2017ر'A إ�7اد ھ<ا ا�!=>  .8

 أھ�اف ا����ر .9

  يهدف املقرر اىل تعريف الطالب بأهم مبادئ القانون التجاري والعقود التجارية واحكام الشركات .

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

����ت ا����� وط�اDE ا������ وا����� وا������ .10� 



  ا-ھ�اف ا����$��  -أ

  ��/�در ا-�41م ا���B ��7�I'> ا�G��H -1أ

�/�� ��B'> ا�G��H -2أIا������� ��-1!ال ا� %E�
�. زواج وطMق، "��0 ، �21"� ، و-'�  ����
 Aا�...  

   -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا-ھ�اف ا��#�را��B ا���=� ������ر .  -ب 

  .ا���7�I وا�8/!ص ا���"!"�� �U ���8Bرة ا�S�7 G��H $#� ا�R8  – 1ب

  �U ���8Bرة ا���3B S�7 G��H% ا�8/!ص ا���"!"�� . – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�اDE ا������ وا�����      

  

 ا���ء ا���V�3ة  -

 ا����ام ا�
(!رة  -

  ا�!��E% ا-���4و"��  -

  

 

 ط�اDE ا������      

 ا-&�(�ر ا�0I!ي  -

  ا-&�(�ر ا���3'�ي  -

  

  

 

  ا�!��ا"�� وا������ .ا-ھ�اف  -ج

   روح ا�*�� $� ا�MHب زرع -1ج

  ا�MHب �(�ا ا-��1ام  � ���B-2ج

  -3ج

    -4ج

  

 ط�اDE ا������ وا�����     

-  Z7!وا-ر�5د وا�8/] . ا�  

-. �'!0Iات ا��V�3ا��  

  

 

 ط�اDE ا������    

 ا-���3"�ت ا���3'�'� . -

-  �\1Mا�� 

  ا�������  -
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1 -  ��!�Hا����رة ا�� G�4ا�      
  د. باسم حممد صاحل  –مبادئ القانون التجاري 

 د. لطيف جرب  –الشركات التجارية 


�� ( ا��/�در)  - 2�Eا���ا�[ ا��  
 د. مسيعة  –القانون التجاري  -

  القانون التجاري د. علي مجال الدين عوض  -

 ا�G�4 وا���ا�[ ا��� '!=S �#�   -أ

 ( ا���Mت ا������، ا����ر'� ،..) 
 د. الياس نصيف  –القانون التجاري 

 ]Uب_ ا���ا�[ ا-���4و"�� ، �!ا
 ا-"��"�_ 

/ 
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  �3B'� ا�����ات ا��3=�� $� ا���I'[ ا���ا�U وا���% HB S�7!'� ا���8ھ) V S�7!ء ذ�` . 

 

  

  الفصل االول 

  القانون التجاري 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 / الموضوع

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعرف على مصادر  3 االول

 القانون التجاري 

تطور مصادر 

 القانون التجاري 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة 

نطاق تطبيق القانون  3 الثاني

 التجاري 

االعمال التجارية 

 والتجار 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة االعمال التجارية التعرف على مفهوم  3 الثالث 

 

�/� ا��bھ���� ا����� وا��#�رات   - د Iر ا�!Hى ا������� ������� ا��!ظ�> وا���&eا���8!�� ( ا��#�رات ا
.(  

  "(< ا�����U وا���0E�H  -1د

  G1 ا�!ط. -2د

  G1 ا����$� وا��H!'�  -3د

    -4د



االعمال التجاريةفي 

 القانون العراقي 

 المنفردة 

التعرف على مفهوم  3 الرابع 

االعمال التجاريةفي 

 القانون العراقي

االعمال التجارية 

 المحترفة 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة 

مفهوم  التعرف على 3 الخامس

االعمال التجاريةفي 

 القانون العراقي

التعرف على مفهوم 

التاجر في القانون 

 العراقي

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة 

الواجبات المفروضة على  3 السادس

 التاجر 

الواجبات المفروضة 

 على التاجر 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  تكملة الموضوع  تكملة الموضوع  3 السابع 

بيان اهم احكام عقد  3 الثامن 

 النقل 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  عقد نقل االشياء 

بيان احكام عقد نقل  3 التاسع 

 االشخاص

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  عقد نقل االشخاص 

التعرف على احكام  3 العاشر

 الوكالة بالعمولة 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  عقد الوكالة بالعمولة 

الحادي 

 عشر 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  عقد التأمين  بيان احكام عقد التأمين  3

الثاني 

 عشر 

تحديد مفهوم البيوع  3

 الدولية 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  البيوع الدولية 

الثالث 

 عشر 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  البيع (سبق)  ابرز انواع البيوع الدولية  3

الرابع 

 عشر 

تحديد احكام الحساب  3

 الجاري 

عقد الحساب 

 الجاري 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة 

الخامس 

 عشر

التعرف على احكام  3

 االعتماد المستندي 

عقد االعتماد 

 المستندي 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة 

 

  

   لثانيالفصل ا
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعرف على مصادر  3 االول

 من الشركات  

تطور ومصادر قانون 

 الشركات 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة 



 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  انواع الشركات  معرفة انواع الشركات  3 الثاني

بيان احكام شركة  3 الثالث 

 التضامن 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  شركة التضامن 

بيان احكام شركة  3 الرابع 

 المشروع الفردي 

شركة المشروع 

 الفردي 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة 

بيان كيفية تكوين رأس  3 الخامس

 مال الشركة المساهمة 

االكتتاب بأسهم 

 الشركة 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة 

بيان كيفية ادارة الشركة  3 السادس

 المساهمة 

ادارة الشركة 

 المساهمة 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة 

معرفة احكام اصدار  3 السابع 

 سندات القرض 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  سند القرض 

بيان احكام الشركة  3 الثامن 

 المحدودة 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  الشركة المحدودة 

التعرف على احكام  3 التاسع 

 الرقابة على الشركات 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  الرقابة على الشركة 

التعرف على زيادة  3 العاشر

 وتخفيض رأس مال 

زيادة وتخفيض رأس 

 مال الشركة 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة 

الحادي 

 عشر 

بيان احكام دمج وتحويل  3

 الشركة 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  دمج وتمويل الشركة 

الثاني 

 عشر 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  انقضاء الشركة  التعرف على حل الشركة  3

الثالث 

 عشر 

التعرف على تصفية  3

 الشركة 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  تصفية الشركة 

الرابع 

 عشر 

بيان احكام الشركة  3

 البسيطة 

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  الشركة البسيطة 

الخامس 

 عشر

 مشاركة الطلبة واختبارهم  محاضرة  الشركة العامة  بيان احكام الشركة العامة  3

 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد  ا����
� ا�������� .1

 ا��� �ن ا���ص  ا��
� ا������ / ا����� .2

 ا %���ي / #� �ن "�ص / �� �  ا�� / ر�� ا����ر .3

 ا %���ي / #� �ن "�ص/ �� �  ا�+�ا�* ا��� (�") '�&� .4

 ا�.-�ر �4 3
��) ا����ب  أ0%�ل ا�.-�ر ا����,� .5

6. �5
  2016/2017ا�%�رس ا9ول / ا���,�� ا��ا��� / ا�67) / ا�

 ��>� ا�+�>��ً  1 (ا�%��)>�د ا�
�>�ت ا��را���  .7

8.  @A�ا ا�Bإ>�اد ھ E)29/1/2017 �3ر 

 أھ�اف ا����ر .9

 ��3(@ ا�H��G ������ ا�G6�� �)���% 9.�ت #� � ��  - 1

 تعلم حمتوى القانون ( املدين) االنكليزي قانون العقود -2

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 وا�����������ت ا����� وط�اIJ ا������ وا�����  .10



 ا9ھ�اف ا����'��  -أ

  ���3 ا���� ا9 %���(�  -1أ

  ���3 ا���G6.�ت  -2أ

 ���3 �.��ى #� �ن ا����د '� ��(�G �� و�%��5�3ا  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا9ھ�اف ا��&�را��3 ا����A ������ر.   -ب 

  "�ص) ا %���ي  -  ��ً �ا��.�ث ������ ا��� � +� ( #�  – 1ب

  ا����ر � �4 ا��� �ن ا���ا#�  – 2ب

  ���3 �.��ى #� �ن ا����Oت '� ��(�G �� و�%��5�3ا .  – 3ب

     -4ب

 ط�اIJ ا������ وا�����      

  ا���اءة وا9����ع       

  ا�����S ���� ا������     

  ���3 ا���G6.�ت ا9 �%��(�     

  ا�%����     

  

  

 

 ط�اIJ ا������      

  ا���Oر�� ا������    

  ا���اءة وا������   

  ا��9.�ن ا��.�(�ي   

  ا��9.�ن  &�(� ا�%�رس  

  ) در�� 5ا���Oر�� ا������ ( -

  ) در�� 5ا���أة وا������ ( -

  ) در�� 20ا��9.�ن ا��.�(�ي ( -

- ) �J�&5در�� 70ا��9.�ن ا� (  

 

  ا9ھ�اف ا����ا �� وا������ . -ج

  ���3 ا9 %���ي  -1ج

  ا����ر � �4 ا��� �ن ا���ا#�  -2ج

  -3ج

    -4ج

  

 ط�اIJ ا������ وا�����     

 ا�%����  - 1

 وا9����ع ا���اءة  - 2

 ا��.�ورة  - 3

 ا������ ���� ا������  - 4

  ���3 ا���G6.�ت  - 5
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1 -  ����Gا����رة ا�� H�%ا�      

نصوص القانون املدين اخلاص بعقد البيع واالجيار واملقاولة ( العقود املسماة ) 

  يلي .فضد. جعفر الد. سعيد مبارك ، د. صاحب الفتالوي /العقود املسماة 

 العقود املسماة/ د. حسن علي ذنون .


�� ( ا���6در)  - 2�Jا���ا�4 ا��  -   

 ا�%�H وا���ا�4 ا��� (�UA �&�   -أ

 ( ا���Wت ا������، ا����ر(� ،..) 
 

ب_ ا���ا�4 ا�9%��و �� ، ��ا4# 
 Y� �� 9ا 
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  �Zورة ا>�اد ���ب �5&�� ���6] '� ا���Z�ع .-

  �Zورة ا9���� � ������+�ات ا�6���3 ������ ا���� ا9 %���(� .-

 

 

 الفصل االول    

  اللغة االنكليزية والعقود 
  

مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

قراءة وشرح  1 االول

  للطالب 

Undertaking 

by low  
طرح الفكرة 

 لشرحها 

الطلب من 

الطالب القراءة 

 والفهم 

  

 

 ط�اIJ ا������    

  ا��9.�ن   - 

  ا��.�ورة وا�.�(\ ا��� � �   -

  

 

��6 (ا���5���ا�������O ا����� وا��&�رات   - د Oر ا��Gظ�@ وا���ا��&�رات ا^"�ى ا������� ������� ا��(  

  ا���) ������ ��%�H وا�65�ص ا��� � ��  -1د

  ا������ ��.��ف #� � � �a9اض �_ ا�+.\ ا��� � � (ط��H ا��را��ت ) -2د

  -3د

    -4د



الكتابة على   المفردات لما سبق  والنظرالسماع  1 الثاني

 السبورة 

تقييم الطالب 

 بشرح وترجمة 

قراءة وشرح  1 الثالث 

 للطالب 

Elements of 

contract 
طرح الفكرة 

 لشرحها 

الطالب للتحضير 

للمحاضرة 

 الالحقة 

الكتابة على  المفردات لما سبق  والنظرالسماع  1 الرابع 

 السبورة 

تقييم الطالب 

 بشرح وترجمة 

قراءة وشرح  1 الخامس

 للطالب 

Class of 

contracts of 

record  

طرح الفكرة 

 لشرحها 

الطالب للتحضير 

للمحاضرة 

 الالحقة 

الكتابة على  المفردات لماسبق  والنظرالسماع  1 السادس

 السبورة 

تقييم الطالب 

 بشرح وترجمة 

قراءة وشرح  1 السابع 

 للطالب 

Contracts 

under sea  
طرح الفكرة 

 لشرحها 

الطالب للتحضير 

للمحاضرة 

 الالحقة 

الكتابة على   المفردات لما سبق  والنظرالسماع  1 الثامن 

 السبورة 

تقييم الطالب 

 بشرح وترجمة 

قراءة وشرح  1 التاسع 

 للطالب 

طرح الفكرة  الموضوع باكمله 

 لشرحها 

الطالب للتحضير 

للمحاضرة 

 الالحقة 

الكتابة على   والنظرالسماع  1 العاشر

 السبورة 

تقييم الطالب 

 بشرح وترجمة 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 / ���� ا�����ن ����� ���اد  ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
� ا� �ص   ا��
� ا��ا��
���!��� �  ا����

  �$�#� ا�����ن   102HTL ا�� / ر�� ا����ر .3

4. �%�& '(�# � ����0 او�/ ��رس اول و+���  ا�*�ا�( ا��

 �10ر ا����6 ا��را���  أ�34ل ا��12ر ا�����0 .5

6. �7
 ا�89' ا�:���  2017-2016 ا�89' / ا�

 ���6 ا�*���6ً  3 (ا��3�)�6د ا�
��6ت ا��را���  .7

 �E 29/1/2017ر#D إ�6اد ھAا ا��@?  .8

                                 أھ�اف ا����ر .9

#� A ا���)' درا�� ا�����ن �N ا�����ن ���2E /����& I� ً�6�M#� �����ة وا��H I8J�8( ?K3ا�6ه ا��� ���Eه 
 N� ه��O N66وا��ا I6�8درة وا!���م ��9و� ��ودرا I���ط*��� وا R2*ان ا���ا�6 وا� R�0 �6ا�H �

�$7� ا���HSت ا!������6 E��0ق و N� �2د �� ���9د# �وا��E ً�1##? ا�V��W ا�����ن !��وى �I7 ان �
� و��2E' ا��87ص ا�������� &N6 ًS1 ��8در ا���%H �
��6ه &E ��6ة ا�������� �����2�W8ت ا�������� ا��

9
��ھ� . E وط�ق 

 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10. � � ���ت ا����� وط�اYJ ا������ وا����� وا�����



  ا!ھ�اف ا����&�� .  -أ

  ��E#? ا�V��W ا!�] ا�������� &� �N وZ#�KE ا���ا��N  -1أ

� ا�$7� ا��������  -2أ& Y27$�#� ا�� V��Wا� ?#��E   

 ��E#? ا�V��W �\ھ� ا���2�W8ت ا��������  -3أ

  -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا!ھ�اف ا��%�ر��E ا� �@� ������ر .   -ب 

� وا�����ب ا���2�W8ت ا��������  – 1ب%& /�6 V��Wرة ا��H ���7E   

� وا�����ب ا��87ص ا��������  – 2ب%& /�6 V��Wرة ا��H ���7E   

   - 3ب

     -4ب

      � ط�اYJ ا������ وا����

  ا���M�2ة  - 1

2 -  �KH�7ا�� 

   ا�� �ام و��J' ا���3و���  - 3

  

  

 

      � ط�اYJ ا�����

 ا��9Kي  ا!���2ن - 1

   ا!���2ن ا���2#�ي  - 2

  

 

  ا!ھ�اف ا����ا��� وا������ .  -ج

   ا���7E ا�:��&� ا�������� ��V��W  -1ج

   ��ى �Mورة ا�����ن وا!���ام �I  -2ج

  -3ج

    -4ج

  

     � ط�اYJ ا������ وا����

  ا���M�2ة -

-  �KH�7ا��  

 

    � ط�اYJ ا�����

  

 ا!���2ن ا��9Kي  - 3

 ا!���2ن ا���2#�ي  

8� ا��\ھ���� ا��%�رات  ا����� و - د  Kر ا��W)�ى ا������� ������� ا���ظ�? وا��aا������7 ( ا��%�رات ا
.(  

  ا!)�*�رات ا��9K#� وا���2#�#�  -1د

  -2د
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1 -  ����Wا����رة ا�� V�3املدخل لدراسة القانون/د. عبد الباقي البكري  /د. زهري البشري       ا� 


�� ( ا���8در)  - 2�Jا�� Zا���ا�  
 مصادر االلتزام د. عبد ايد احلكيم  -

  املدخل لدراسة القانون د. حسن كرية  -

 ا�V�3 وا���ا�Z ا��� #�@/ �%�   -أ

 ( ا���Sت ا������، ا����ر#� ،..) 
 اليوجد

 ZHا!���3و��� ، ��ا Zب_ ا���ا�
 d�����!ا 

 اليوجد           

 

 

  

 

 

12.  � )�WE �W#� ا����ر ا��را�

� �Z ا���Wرات ا�������� ا�#�2:� .  -�
7# ��� ��  e�� R#�2E ��اZ�M ا���3ب ا��%7

-  . ��J�1ا���ارات ا�� N� اد �6د�#�� �  ��E#� ا����V ا����

  

  
 

  الفصل االول    

  المدخل لدراسة القانون
  

مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

المحاضرة  معنى القاعدة القانونية  معرفة وفهم  3 االول

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

خصائص القاعدة  معرفة وفهم  3 الثاني

 القانونية 

المحاضرة 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

االختبار الشفوي المحاضرة التمييز بين القاعدة  معرفة وفهم  3 الثالث 

  -3د

    -4د



القانونية والقواعد 

 االخرى 

 والتحريري   والمناقشة 

المحاضرة  مصادر القاعدة القانونية  معرفة وفهم  3 الرابع 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  التشريع  معرفة وفهم  3 الخامس

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  العرف  معرفة وفهم  3 السادس

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  الشريعة االسالمية  معرفة وفهم  3 السابع 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  قواعد العدالة  معرفة وفهم  3 الثامن 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  وظيفة القانون  معرفة وفهم  3 التاسع 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  اقسام القانون  معرفة وفهم  3 العاشر

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  فروع القانون  معرفة وفهم  3 الحادي عشر 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  التقسيم الثنائي للقانون  معرفة وفهم  3 الثاني عشر 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

التقسيم الثالثي وحدة  معرفة وفهم  3 الثالث عشر 

 القانون 

المحاضرة 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  تقسيمات قواعد القانون  معرفة وفهم  3 الرابع عشر 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

القواعد االمرة والمكملة  معرفة وفهم  3 الخامس عشر

 للعدالة 

المحاضرة 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

 

  

  

  



  الفصل الثاني    

  المدخل لدراسة القانون
  

مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

المحاضرة  تعريف الحق  معرفة وفهم  3 االول

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  طبيعة الحق  معرفة وفهم  3 الثاني

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  عناصر الحق  معرفة وفهم  3 الثالث 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  اركان الحق  معرفة وفهم  3 الرابع 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  الوقائع القانونية  معرفة وفهم  3 الخامس

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  التعريفات القانونية  معرفة وفهم  3 السادس

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  اقسام الحق  معرفة وفهم  3 السابع 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

انواع الحقوق من حيث  معرفة وفهم  3 الثامن 

 عناصرها 

المحاضرة 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  انواع الحقوق المدنية  معرفة وفهم  3 التاسع 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  الشخصية القانونية  معرفة وفهم  3 العاشر

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  الشخصية الطبيعية  معرفة وفهم  3 الحادي عشر 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

المحاضرة  مميزات الشخصية  معرفة وفهم  3 الثاني عشر 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

االختبار الشفوي المحاضرة  الشخصية المعنوية  معرفة وفهم  3 الثالث عشر 



 والتحريري   والمناقشة 

انواع االشخاص  معرفة وفهم  3 الرابع عشر 

 المعنوية 

المحاضرة 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

  مجموعة االشخاص معرفة وفهم  3 الخامس عشر

 مجموعة االموال  

المحاضرة 

  والمناقشة 

االختبار الشفوي 

 والتحريري 

 

  
 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

  ا����� ا��
� ا��
� ا���ص ا��
� ا������ / ا����� .2

   ا�
	��� ا���ر�� / 351INP ا�� / ر�� ا����ر .3

  ا�()! ا��را�� ا�'�&�  ا�%�ا�$ ا��� #�"!  ��� .4

 *,+ر ا����2 ا��را���  أ0/�ل ا�-,+ر ا����*� .5

6. �3
 / ا�()! ا��را�� ا�'�&� 2017-2016 ا�()! / ا�

 ا�%+��2  ) ���2 2( (ا�/��)�2د ا�
��2ت ا��را���  .7

 29/1/2017 =�ر#> إ�2اد ھ9ا ا�+78  .8

 أھ�اف ا����ر .9

  امللكية الفكرية تعريف الطالب مبفردات 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

����ت ا����� وط�اA@ ا������ وا����� وا������ .10� 



  اCھ�اف ا���� ��  -أ


�A! ا������� �����/�� ا��(/�#� =��#7 ا�D��E -1أ����   

  ���'�� �-@ ا����7 و��Hھ� �G ا&+اع ا���/�� ا�(/�#�  -2أ

   -3أ 

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   اCھ�اف ا����را=�� ا����8 ������ر .  -ب 

   ا���/�� ا�(/�#� =�M ���3رة ا�K�2 D��E  ��  – 1ب

  . =�M ���3رة ا�K�2 D��E =-��! ا�3)+ص ا���&+&�� – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�اA@ ا������ وا�����      

  

 ا���ء ا��-��Nة  -

 ا����ام ا�
%+رة  -

  ا�+��A! ا�C/��و&��  -

  

 

 ط�اA@ ا������      

 اC"�%�ر ا�R(+ي  -

  اC"�%�ر ا��-�#�ي  -

  

  

 

  اCھ�اف ا�+��ا&�� وا������ . -ج

   روح ا�'��  � ا�UEب زرع -1ج

   زرع �%�ا اC*��ام ��3�� -2ج

  -3ج

    -4ج

  

 ط�اA@ ا������ وا�����     

 W(3ر�0د وا�Cوا X2+ا�  

  

 

 ط�اA@ ا������    

-  �Y*Uا�� 

  ا�������  -
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1 -  ��+�Eا����رة ا�� D�/امللكية الفكرية/ د.مسيحة       ا� 


�� ( ا��)�در)  - 2�Aا�� Zالعالمة التجارية د. صالح زين الدين  -  ا���ا�  

 ا�/�D وا���ا�Z ا��� #+K8 ���   -أ

 ( ا���Uت ا������، ا����ر#� ،..) 
/ 

 ZMو&�� ، �+ا��/�Cا Zب_ ا���ا�
 ]�&��&Cا 

/ 
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  *+ل ا�/��ب ا��3��� وا���! K�2 ������ ا�3)+ص  –=
��! ا���Y*Uت 

 

  

  الفصل االول 

  التحكيم التجاري 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعريف بالتحكيم  2 االول

 التجاري 

امتحانات شفوي +  نظري مفهوم التحكيم 

 تحريري 

التعريف بالتحكيم  2 الثاني

 التجاري 

امتحانات شفوي +  نظري خصائص التحكيم 

 تحريري 

التعريف بالتحكيم  2 الثالث 

 التجاري 

امتحانات شفوي +  نظري اشكال التحكيم 

 تحريري 

امتحانات شفوي +  نظريالطبيعية القانونية التعريف بالتحكيم  2 الرابع 

�)� ا��^ھ���� ا����رات  ا����� و - د Rر ا�+Eى ا������� ������� ا��+ظ�7 وا���"aرات ا��ا���3+�� ( ا��
.(  

  &%9 ا�����M وا�A�E(��  -1د

  *D ا�+طG -2د

  -3د

    -4د



 تحريري  للتحكيم  التجاري 

التعريف بالتحكيم  2 الخامس

 التجاري 

امتحانات شفوي +  نظري اجراءات التحكيم 

 تحريري 

التعريف بالتحكيم  2 السادس

 التجاري 

امتحانات شفوي +  نظري شروط التحكيم 

 تحريري 

التعريف بالتحكيم  2 السابع 

 التجاري 

امتحانات شفوي +  نظري انعقاد التحكيم 

 تحريري 

التعريف بالتحكيم  2 الثامن 

 التجاري 

امتحانات شفوي +  نظري سلطة المحكم 

 تحريري 

التعريف بالتحكيم  2 التاسع 

 التجاري 

امتحانات شفوي +  نظري مسؤولية المحكم 

 تحريري 

التعريف بالتحكيم  2 العاشر

 التجاري 

امتحانات شفوي +  نظري التحكم بالقضاء 

 تحريري 

الحادي 

 عشر 

التعريف بالتحكيم  2

 التجاري 

امتحانات شفوي +  نظري التحكم بالصلح 

 تحريري 

الثاني 

 عشر 

التعريف بالتحكيم  2

 التجاري 

النظام العام في 

 التحكيم 

امتحانات شفوي +  نظري

 تحريري 

الثالث 

 عشر 

التعريف بالتحكيم  2

 التجاري 

القانون الواجب في 

 التحكيم 

امتحانات شفوي +  نظري

 تحريري 

الرابع 

 عشر 

التعريف بالتحكيم  2

 التجاري 

امتحانات شفوي +  نظري بطالن قرارالتحكيم 

 تحريري 

الخامس 

 عشر

التعريف بالتحكيم  2

 التجاري 

امتحانات شفوي +  نظري تنفيذ قرار التحكيم 

 تحريري 

 

  

   لثانيالفصل ا

  الملكية الفكرية 

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعريف بالملكية  2 االول

 الفكرية 

التطور التاريخي  

 كحق المؤلف 

امتحانات شفوي +  نظري

 تحريري 

امتحانات شفوي +  نظري شروط حق المؤلف  التعريف بالملكية الفكرية  2 الثاني

 تحريري 

امتحانات شفوي +  نظريالقيود على حق  التعريف بالملكية الفكرية  2 الثالث 



 تحريري  المؤلف 

امتحانات شفوي +  نظري العالمة التجارية  التعريف بالملكية الفكرية  2 الرابع 

 تحريري 

شروط العالمة  التعريف بالملكية الفكرية  2 الخامس

 التجارية 

امتحانات شفوي +  نظري

 تحريري 

التمييز بين العالمة  التعريف بالملكية الفكرية  2 السادس

 التجارية وغيرها 

امتحانات شفوي +  نظري

 تحريري 

اشكال العالمة  التعريف بالملكية الفكرية  2 السابع 

 التجارية 

امتحانات شفوي +  نظري

 تحريري 

حماية العالمة  التعريف بالملكية الفكرية  2 الثامن 

 التجارية 

امتحانات شفوي +  نظري

 تحريري 

امتحانات شفوي +  نظري اتفاقية باريس التعريف بالملكية الفكرية  2 التاسع 

 تحريري 

امتحانات شفوي +  نظري اتفاقية مدريد  التعريف بالملكية الفكرية  2 العاشر

 تحريري 

الحادي 

 عشر 

اهمية العالمة  التعريف بالملكية الفكرية  2

 التجارية 

امتحانات شفوي +  نظري

 تحريري 

الثاني 

 عشر 

امتحانات شفوي +  نظري اهميتها للمستهلك  التعريف بالملكية الفكرية  2

 تحريري 

الثالث 

 عشر 

امتحانات شفوي +  نظري اهميتها للمنتج  التعريف بالملكية الفكرية  2

 تحريري 

الرابع 

 عشر 

امتحانات شفوي +  نظري براءات االختراع  التعريف بالملكية الفكرية  2

 تحريري 

الخامس 

 عشر

اهمية براءة  التعريف بالملكية الفكرية  2

 االختراع 

امتحانات شفوي +  نظري

 تحريري 

 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن  ا����
� ا�������� .1

����ا��
� ا���ص   ا��
� ا������ / ا����� .2   

  ا�����ن ا�����  221cw ا�� / ر�� ا����ر .3

4. ���  !"� ��+�� &���� ��رس اول +&���  ا�%�ا�$ ا��� #

 +,�ر ا����� ا��را���  أ/.�ل ا�-,�ر ا����+� .5

6. �1
 2017-2016 ا�23! / ا�

��ت ا��را���  .7�
�د ا����  3 )ا�.��(�� ً��� ا�%�

�اد ھ;ا ا��:9  .8� 29/1/2017 ?�ر#< إ

 أھ�اف ا����ر .9

������%�رھ� ا��B#�� ا����� ��-��ق ا���C ام���Eا �#�F1C G��H9 ا�#��?  IJ�# موا�����و�Jد   ا����  � +��� 
 K�%H��� �:�" اما+.�م���Eء ا�B� M����1ان ��2در ا���Eام ا����?%�  N-? ام���Eء ا�B� 9�� O�+ P� . 

 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 ����Jت ا����� وط�اKQ ا������ وا����� وا������ .10



  اEھ�اف ا���� ��  -أ

��ت ا����د وا��
�و��� ا�����2#� و��Sھ� -1أ�T�� P� ���� ا����U  � ا�����ن ا���  ��� � ا���ا

�  � ا���ا ��ت ا��م ا��-��� -2أ��
� ا��� ?�  ا����ف ��M �� � ا���ا

 ��2در ا���Eام  -3أ

 ا+.�م ا���Eام -4أ

  -5أ

   -6أ

   اEھ�اف ا����را?� ا���:� �����Cر  -ب 

  ا��
�ب ا���رة ��M  �� و?-��! ا��21ص ا������ – 1ب

  ا��
�ب ا���رة ��M ���ر�� ا��21ص ا������ ا����U وا���:�  – 2ب

  ا����ام ا���ارات ا��,���Q – 3ب

     -4ب

 ط�اKQ ا������ وا�����      

  �#�3Bة ا��T�-ا��  

  ا���X وا��3
�رات 

  

  

 

 ط�اKQ ا������      

  ا��E-�ن ا��3Bي    

  ا��E-�ن ا��-�#�ي   

   

  

 

�ا��� وا������  -جJاف ا���  اEھ

  ا��P� �B\�1 "]ل ا��-��Tة -1ج

  ?-��! ا��21ص ا�������� -2ج

3
�� ا��21ص ا�������� -3ج?  

  درا�� ا��F1#� ا����� �]���ام   -4ج

  

 ط�اKQ ا������ وا�����     

   �#�3Bات ا��T�-ا��  

  �%�Hا� P� رات�
  ا��3

  

 

 ط�اKQ ا������    

  ا"�%�رات ?-�#�#�  

  ا"�%�رات /�#�3   

  

  

 



  

 ا�%��1 ا��-���  .11

1 -  �C��Hا����رة ا�� G�.ا�       / 


�� ( ا���2در)  - 2�Qا�� IJا���ا  
  مصادر االلتزام / احكام االلتزام 

  د. عبد ايد  

 ا�.�G وا���اIJ ا��� #�:C M��   -أ

 ( ا���]ت ا������، ا����ر#� ،..) 

  الوسيط يف القانون املدين 

 د. عبد الرزاق السنهوري / د. حسني عبد اهللا مصادر االلتزام

 I\و��� ، ��ا��.�Eا IJب_ ا���ا
 N�����Eا 

/ 

  

  

 

  

 "�H? �H#� ا����ر ا��را��  .12

 ��Q�,ا���ارا�� P� ومقارنة ذلك مع التطورات?��#� ا���2در  . 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل االول      

   النظرية العامة لاللتزامات    
  

مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعرف على  3 االول

مصادر القانون 

تطور مصادر القانون 

 المدني 

مشاركة الطلبة  محاضرة 

 واختبارهم 

وا������1 ( ا����رات اb"�ى ا������� ���C��C ا���ظ�9 وا���Hر ا��2�B  ا���ھ���� ا����رات  ا����� - د 
.(  

� ا�������� -1د�3
�� ا��21ص وا���ا? M�� ���
?  


��%]ً -2د� ����  ���رات ا���ا:! �I ا��,�#� ا��

  -3د

    -4د



 المدني 

نطاق تطبيق  3 الثاني

 القانون المدني 

مشاركة الطلبة  محاضرة  االعمال المدني 

 واختبارهم 

التعرف على  3 الثالث 

مفهوم االعمال 

 المدنية 

مشاركة الطلبة  محاضرة  االعمال المدني المفرد 

 واختبارهم 

التعرف على  3 الرابع 

مفهوم االعمال 

 المدنية

االعمال المدني 

 المشرع 

مشاركة الطلبة  محاضرة 

 واختبارهم 

التعرف على  3 الخامس

مفهوم االعمال 

 المدنية

مشاركة الطلبة  محاضرة  تعريف العقد وشروطه 

 واختبارهم 

الواجبات  3 السادس

المفروضة 

 بالعقد 

مشاركة الطلبة  محاضرة  واجبات العقد 

 واختبارهم 

الواجبات  3 السابع 

المفروضة 

 بالعقد

مشاركة الطلبة  محاضرة  تكملة الموضوع 

 واختبارهم 

بيان اهم احكام  3 الثامن 

 العقد 

مشاركة الطلبة  محاضرة  اهم احكام العقد 

 واختبارهم 

بيان اهم احكام  3 التاسع 

 العقد

مشاركة الطلبة  محاضرة  احكام العقد 

 واختبارهم 

التعرف على  3 العاشر

 احكام العقد

مشاركة الطلبة  محاضرة  احكام العملة 

 واختبارهم 

بيان احكام  3 الحادي عشر 

 عقد التأمين 

مشاركة الطلبة  محاضرة  عقد التأمين 

 واختبارهم 

تمديد مفهوم  3 الثاني عشر 

 عقد البيع 

مشاركة الطلبة  محاضرة  عقد البيع 

 واختبارهم 

عقد البيع  3 الثالث عشر 

المعلق على 

العقود المعلق على 

 شروط 

مشاركة الطلبة  محاضرة 

 واختبارهم 



 شروط 

تحديد احكام  3 الرابع عشر 

 العقد 

مشاركة الطلبة  محاضرة  عقد الحساب المدني 

 واختبارهم 

التعرف على  3 الخامس عشر

 احام العقد 

مشاركة الطلبة  محاضرة  عقد االعتماد 

 واختبارهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لثاني الفصل ا     

  النظرية العامة لاللتزامات     
  

مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

مشاركة الطلبة  محاضرة  بطالن العقد  بطالن العقد  3 االول

 واختبارهم 

مشاركة الطلبة  محاضرة  التجديد  تجديد العقد  3 الثاني

 واختبارهم 

مشاركة الطلبة  محاضرة  التصرف  التصرف  3 الثالث 

 واختبارهم 

مشاركة الطلبة  محاضرة  الشيوع  الشيوع  3 الرابع 

 واختبارهم 

مشاركة الطلبة  محاضرة  مشترك  حائط مشترك  3 الخامس

 واختبارهم 

مشاركة الطلبة  محاضرة  حاولة  حاولة دين  3 السادس

 واختبارهم 

تكملة  3 السابع 

 الموضوع 

مشاركة الطلبة  محاضرة  تكملة الموضوع 

 واختبارهم 

مشاركة الطلبة  محاضرة  حيازة  حيازة  3 الثامن 

 واختبارهم 



تكملة  3 التاسع 

 الموضوع 

مشاركة الطلبة  محاضرة  تكملة الموضوع 

 واختبارهم 

المسؤولية  3 العاشر

 التقصيرية 

مشاركة الطلبة  محاضرة  تكملة الموضوع

 واختبارهم 

المسؤولية  3 الحادي عشر 

 التقاعدية 

مشاركة الطلبة  محاضرة  تكملة الموضوع

 واختبارهم 

مشاركة الطلبة  محاضرة  تكملة الموضوع الدعوة الصورية  3 الثاني عشر 

 واختبارهم 

الدعوة القيمة  3 الثالث عشر 

 مباشرة 

مشاركة الطلبة  محاضرة  تكملة الموضوع

 واختبارهم 

مشاركة الطلبة  محاضرة  تكملة الموضوع التقادم  3 الرابع عشر 

 واختبارهم 

الرهن وانقضاء  3 الخامس عشر

 االلتزام

مشاركة الطلبة  محاضرة  تكملة الموضوع

 واختبارهم 

 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن  ا����
� ا�������� .1

  �����ا�����ن ا���ص  ا��
� ا������ / ا����� .2

 347wi ا�� / ر�� ا����ر .3

4. ���� ا*(�م ا��'�"� وا���ار"%  ا�$�ا�# ا��� "! � 

 *+�ر ا��,��2ة �� ا����0 ا�!را���  أ.(�ل ا�,+�ر ا����*� .5

6. �3
  2017 -2016 ا�45� / ا�

  =>ث ���0ت أ�$���0ً  (ا�(��)0!د ا�
��0ت ا�!را���  .7

 �C 29/1/2017ر"B إ0!اد ھ?ا ا��'<  .8

 أھ!اف ا����ر .9

ودرا�� اJ*�ال ا���4�I / و����� ا*(�م ا����� ��C"< ا�G��H وا�!ارس �E*(�م ا��'�"� وا���ار"% 
 ��E ا�����ت . . وا�,��ق ا������� �
�C ��M�2 ��  وا�4$� ا��ر=� وا��
�M� ا�,
���E وا��� 

 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 ����Pت ا����� وط�اNM ا������ وا����� وا������ .10



  اJھ!اف ا�������  -أ

  ا����ف ���E'�"� وا���را"% -1أ

  ط�"�� *
�ب ا��
�M� اJر=��-2أ

�� ا*(�م ا����اث وا�4$� ا��ر=�  -3أ��� 

�� ��R< ا���I"��ت ا�������� �� ا*(�م ا����اث وا��'�� . -4أ��� 


�M� ا����اث �H��Eق ا�
����  -5أ� �* ����� 

   -6أ

   اJھ!اف ا����ر��C ا���'� �����Eر.   -ب 

  اC$�ع ط�"�� ا��Iع ، �V و��M� اJ"+�ح �+>ً T0 ا�,�ار ا���$�دل T�E اJ���ذ وا�G��H  – 1ب


�� ا�����  – 2ب�C ��5��  

�� ا�4$� ا��ر=�  – 3ب���  

     -4ب

 ط�اNM ا������ وا�����      

  ا��,��2ات ا��Y3"� وا��H$���ت ا������ 

 �Z"!,ا�����3 ا� �M��!ام و���ا  

  

 

 ط�اNM ا������      

 اJ �$�ر ا��,�"�ي  -

  اJ �$�ر ا��5Iي  -

  

 

  اJھ!اف ا��P!ا��� وا������  -ج

  ا��!رة �0^ *� �
�M� ا����اث وا��['�� وا����ر�� �>*(�م ا��5���  -1ج

�� ��Y3C ا�����V .  -2ج ���<�Jم ا�)*Jھ��� ا]E ر��I���3 ا�C  

  ��Eن �!ى ا���اT�E _E اJ*(�م اJ�>��� واJ*(�م ا�������� . -3ج

    -4ج

  

 ط�اNM ا������ وا�����     

   . ���"��� �$R ا��,��2ة T0 �3اء ا �$� ذھ�Pوا ، ��C��Z�*و ��  .�ح ا��,��2ة )E� �Pا�$

  

 

 ط�اNM ا������    

 ����� ا�T0 ��b ا��,��2ة ا�
���E و����� �!ى M�H0�2ة وا�,� �� �� �$�Hا� T� �0���� ا ���ر
 T� ���"و ��� G��H10ا�%   

  

  

 

  )( ا����رات اd �ى ا������� ���E��E ا���ظ�< وا���Hر ا��4�I ا������3ا��[ھ���� ا����رات  ا����� و - د 

  �3Eء .��R ������R ��4درة �0^ اJ����3ج وا���VR وا��,��� .   -1د

  ����5 ا��'�ل إ�^ ا�������ت و�HC"�ھ�. -2د

  -3د
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1 -  �E��Hا����رة ا�� G�)كتاب احكام املرياث والوصية  / د. مصطفى الزملي       ا� 


�� ( ا���4در)  - 2�Mا�� VPا���ا  
 كتب الفقه  -

  االحوال الشخصية يف الفقه والقضاء والقانون / د. أمحد الكبيسي  -

��   -أE ^'�" ا��� VPوا���ا G�)ا� 

 ( ا���>ت ا������، ا����ر"� ،..) 
/ 

 VRو��� ، ��ا��)�Jا VPب_ ا���ا
 f�����Jا 

 املكتبة االفرتاضية  -

 املواقع االلكرتونية املعنية باملرياث  -

  

  

  

 

  

  �HC �H"� ا����ر ا�!را��   .12

  .�2ورة C,!"% ا�(��ب ا��3��� V� �M<�" ��E ا��اVR ا�,��� -

-  �� ���5دات ا���دة . g�E ا��
�M� ا������ ا�,
���E وا���!ام  ا�2

 

  

  

  الفصل االول    

  الوصايا والمواريث      
  

اسم الوحدة او الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  االسبوع 

/ 

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

معرفة الحقوق التي لها  3 االول

 عالقة بالتركة قبل تقسيمها 

مقدمة عن الحقوق 

 المتعلقة بالتركة 

محاضرة 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 

االختبار 

  التحريري  

  

 



تعريف الوصية ، ومقارنة  3 الثاني

طبيعة انتقال المال بالوصية 

 وفرقه عن الميراث .

احكام الوصية والفرق بين 

 الوصية والميراث 

محاضرة 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  المباشرةاالسئلة 

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

معرفة صيغة الوصية  3 الثالث 

 وااليجاب والقبول فيها 

محاضرة  صيغة الوصية 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

بيان من هو الموصي  3 الرابع 

 وماهي شروطه 

محاضرة  الموصي وشروطه 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

محاضرة  الموصى له وشروطه  معرفة الموصي له وشروطه  3 الخامس

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

التعرف على الموصى به  3 السادس

 وشروطه 

محاضرة  الموصى به وشروطه 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

معرفة كيفية تنفذ الوصايا  3 السابع 

وبيان احكام الوصية 

 الواجبة 

تزاحم الوصايا والوصية 

 الواجبة 

محاضرة 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

معرفة حاالت بطالن  3 الثامن 

 الوصية 

محاضرة  مبطالت الوصية 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

التعرف على الميراث ببيان  3 التاسع 

تعريفه وشروطه واركانه 

احكام الميراث ببيان 

اسباب الميراث وشروطه 

محاضرة 

نظرية سؤال 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 



وجواب  واركانه وموانعه  وموانعه 

 الوايت بورد 

االختبار 

 التحريري  

معرفة من هم اصحاب  3 العاشر

الفروض وما مقدار نصيب 

 كل وارث منهم 

اصحاب الفروض من 

 الورثة 

محاضرة 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

الحادي 

 عشر 

معرفة الطرق العلمية لحل  3

 المسائل االرثية 

محاضرة  طرق حل مسائل الميراث 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  المباشرةاالسئلة 

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

الثاني 

 عشر 

معرفة الصنف االخر من  3

الورثة وهم العصابات 

 وكيفية توريثهم 

محاضرة  العصابات وكيفية توريثهم 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

الثالث 

 عشر 

معرفة اصول المسائل  3

ومعرفة االصول التي تعول 

عندما يتزاحم فيها اصحاب 

 الفروض 

اصول المسائل ومايعول 

 فيها ومااليعول 

محاضرة 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

الرابع 

 عشر 

معرفة تصحيح المسائل  3

وقسمة السهام بدون 

انكسار على الورثة ومعرفة 

 توزع الزائد على التركة بالرد 

محاضرة  تصحيح المسائل والرد 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

الخامس 

 عشر

معرفة احكام التخارج من  3

المسائل االرثية وكذلك 

 معرفة المناسخات 

محاضرة  التخارج والمناسخات 

نظرية سؤال 

وجواب 

 الوايت بورد 

  االسئلة المباشرة

  االختبار الشفوي 

االختبار 

 التحريري  

 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 / ���� ا�����ن ����� ���اد  ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
� ا� �ص   ا��
� ا��ا��
���!��� �  ا����

� #�ص /   343MAL ا�� / ر�� ا����ر .3��$  

4. �%�& '#�( �   ا�.-' ا��را�� ا!ول  ا�*�ا�( ا��

 /�0ر ا���$� ا��را���  أ�23ل ا��01ر ا����/� .5

6. �5
 ا�.-' ا���6�  2017-2016 ا�.-' / ا�

 ��$� ا�*�$��ً  1 (ا��2�)$�د ا�
�$�ت ا��را���  .7

 �A 29/1/2017ر)@ إ$�اد ھ=ا ا��>;  .8

                                 أھ�اف ا����ر .9

� /' ا��DE�F ا������ .& �(�G5ا� HA������ I� .�دة��ا! K�$ L��Mا� L(ر�A Kف ا����ر ا��%(   

 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10.  NEوط�ا � ا������ وا����� وا������� ���ت ا����



  ا!ھ�اف ا����&�� .  -أ

%5�� /' ا��
�E' ا�������� ��A); ا�L��M  -1أ��    

%5��� ا�����K�$ N ا���ارت ا����E�0  -2أ� L��Mا� ����A    

� ا���1A ��.�� L��M' ا�5-�ص ا��������  -3أ���A   

� ا�L��M ��.�� ا!��.�دة �HA������ I ا��G5)�  -4أ���A K�$ Nا�������� وا����� DE�Fا�� '/ �و�Aظ�.%� &
. ��E�0ا���ارت ا��  

 

   ا!ھ�اف ا��%�ر��A ا� �>� ������ر .   -ب 

� وا�����ب  – 1ب%& K�$ L��Mرة ا��F ���5A�� ا��N�*M ا�����  ا�R5 ا������&  

� �F ���5Aرة ا�K�$ L��M  – 2بE�0ا�������� وا���ار ا�� 'E�
     ��.�� ا�����' �D ا��

   - 3ب

     -4ب

      � ط�اNE ا������ وا����

 ا!���T وا!���� دا#' ا���S�1ة  - 1

 ا���ب ا��D� �WF�5 ا�L��M ا�5Vء ا���S�1ة - 2

 ا!#�*�ر ا���1)�ي  - 3

 �.] ��G ا�L��M ا�Z�� K ا���اD�S ا��%�� �Y# Iل ا�K�$ ����2 ا�
*�رة  - 4

  ا�� �ام و��E' ا���2و���  - 5

 ���A ط*��ت ا�-�ت  - 6

 وا�*�ت �����  - 7

  ا�����ل /���ت ا���)I و[��ھ� &� ا)-�ل ا�������  - 8

  

  

 

      � ط�اNE ا�����

 ا�W.�ي  ا!���1ن - 1

   ا!���1ن ا���1)�ي  - 2

  

 

  ا!ھ�اف ا����ا��� وا������ .  -ج

    . و/L ا��طI ��ى ا�L��M زرع ا���� ا!#��FY  -1ج

  ���5A و��A)� ا��$� ���1ق ا!�
�ن وا��)���اط�� .  -2ج

  ��A)� ا!)��ن ا���ا�� �Y# Iل N�*MA ا/�2م ا�����ن .  -3ج

    -4ج

  

     � ط�اNE ا������ وا����

- c(د ��!)�ت ا���ا��� وا!/�د�%W��!ل اY# I� �G$ا��� d$ب ا�����ا D*�� ���N��1 ا�%�ف ا����ا�
 I(�2.ة ا�����و �   ا��W)�� وا���W ا����

 

    � ط�اNE ا�����

  

 �G/Yاھ�اف و��ا��� ا –ا�� I� دا#' ا���$� و#�ر�%� ����&� ��/���5ه L��Mك ا���� d/Y� ان I2�( ذ  



  

 ا�*��5 ا�����1  .11

1 -  ����Mا����رة ا�� L�2قرارات قضائية ووقائع قانونية       ا�  


�� ( ا��-�در)  - 2�Eا�� Dا���ا�  
  الوسيط يف شرح القانون املدين/ السنهوري  -

   املوجز يف نظرية االلتزام / عبد ايد احلكيم واخرون  -

 ا�L�2 وا���ا�D ا��� )�>K �%�   -أ

 ( ا���Yت ا������، ا����ر)� ،..) 
 النظرية العامة لاللتزام / د. حسني علي ذنون 

 DFا!���2و��� ، ��ا Dب_ ا���ا�
 ا!�����] 

 اليوجد           

 

 

  

 

 

12.  � #�MA �M)� ا����ر ا��را�

 ������� L��Mا� �%�*�( ���%5� DSل وY# I� �%��R� WA ا��
�E' ا��� )�2ن &�%� ا���S L��M.�ً و����
. L��M�� H��%&وا �Fا���0ء ا���ا Hا�� '<�A�� ا/�ث Lو�� H.�S   

 

  الفصل االول    

  عملي خاص 
  

اسم الوحدة او  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  االسبوع 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

المنهجية في التعليق على  2 االول

 القرارات القضائية 

المنهجية في 

التعليق على 

 القرارات القضائية 

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

� ������ ا�L��M وZ�� H���A ا!���T ا��H و�Y# Iل ذ���A kف ���ار ��N�1A  –ا������� �A ا!/��ن Z�� �&
  �I اھ�اف و��ا��� 

� ا��lھ���� ا��%�رات  ا����� و - د - Wر ا��Mى ا������� ������� ا���ظ�; وا���#mا������5 ( ا��%�رات ا
.(  

   #�N روح ا��n&�5 ا��W); ��ى ا�L��M  -1د

� و#�N  -2د�$ I� k��(�� �2ن ����ارA H���F ا&%��� ان  

� و�*= ا�E�M.�� -3د��
  /K�$ H6 ا����)p ا�

    -4د



المنهجية في التعليق على  2 الثاني

 القرارات القضائية

المنهجية في 

التعليق على 

 القرارات القضائية 

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

المنهجية في حل المسائل  2 الثالث 

 القانونية 

المنهجية في حل 

 المسائل القانونية

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

التطبيقات القضائية لفسخ  2 الرابع 

 العقد 

المحاضرة  القانون المدني 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

التطبيقات القضائية لفسخ  2 الخامس

 العقد 

المحاضرة  القانون المدني 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

التطبيقات القضائية لفسخ  2 السادس

 العقد 

المحاضرة  القانون المدني 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

التطبيقات القضائية لفسخ  2 السابع 

 العقد 

المحاضرة  القانون المدني 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

دعوى تصديق عقد  وسائل االثبات  2 الثامن 

 الزواج الخارجي 

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

المسائل القانونية والتطبيقات  2 التاسع 

 القضائية 

دعوى تصديق عقد 

 الزواج الخارجي 

المحاضرة 

مشاركة 

مناقشة 

الطلبة 



االمتحان  الطالب 

 الشفهي 

المسائل القانونية والتطبيقات  2 العاشر

 القضائية

دعوى تصديق عقد 

 الزواج الخارجي 

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

الحادي 

 عشر 

المسائل القانونية والتطبيقات  2

 القضائية

دعوى تصديق عقد 

 الزواج الخارجي 

المحاضرة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

دراسة نظرية للوكالة  2 الثاني عشر 

 بالخصومة 

المحاضرة  الوكالة بالخصومة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

التطبيقات القضائية والمسائل  2 الثالث عشر 

 القانونية للوكالة بالخصومة 

المحاضرة  الوكالة بالخصومة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

التطبيقات القضائية والمسائل  2 الرابع عشر 

 القانونية للوكالة بالخصومة

المحاضرة  الوكالة بالخصومة 

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

الخامس 

 عشر

المحاضرة  مراجعة عامة  مراجعة عامة 2

مشاركة 

 الطالب 

مناقشة 

الطلبة 

االمتحان 

 الشفهي 

 

  

  

  



  
  

 

  
 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن  –���� ���اد  ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
� ا���م  ا��
 ا��

  #���ن ا"��!��ر  350il ا�� / ر�� ا����ر .3

4. �$�% &'�( � ا�����0 ا�!��!� / ��رس .��� ( ��دة ا'���ر)� )  ا�*�ا�( ا��

 �10ر %� ا����7  أ�45ل ا��12ر ا�����0 .5

6. �8
 2017-2016 ا�:9& / ا�

 أ�*���7ً ���7  2 (ا��4�)�7د ا�
��7ت ا��را���  .7

 �C 29/1/2017ر)B إ�7اد ھ?ا ا��<=  .8

 أھ�اف ا����ر .9

يهدف هذا املقرر اىل التعريف باالستثمار لغة ، واصطالحاً وعناصره وانواعه واالنشطة بقانون االستثمار واملفهوم القانوين للهيئة 
 واختصاصها .الوطنية لالستثمار وكيفية تشكيلها 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10. ��ت ا����� وط�اFG ا������ وا����� وا������I� 



  ا"ھ�اف ا����%��  -أ

  ���%� و%$� ا��*�دئ ا"����� �����ن ا"��!��ر -1أ

   ���%� و%$� ا��K8ط�ت ا������K �����ن ا"��!��ر -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا"ھ�اف ا��$�ر��C ا��I<� ������ر .  -ب 

  ا���رة ��2C O�7& ا��98ص ا�������� ا������� �����ن ا"��!��ر . – 1ب

� ا��Q�� �#R #���ن ا"��!��ر وا���ا��Q ا"'�ى  .  – 2ب$% O�7 ا���رة  

   - 3ب

     -4ب

      � ط�اFG ا������ وا����

1 -  ��� �T�2� )ات 5:��( )ط�)�� ا"���S وا"

2 -  �K#�8ط�)�� ا��  

  

 

      � ط�اFG ا�����

1 - �$:Kا"���2ن ا� 

 ا���Kر�� ا������  - 2

  ا"���2ن ا���2)�ي - 3

  

  

 

  ا"ھ�اف ا���ا��� وا������ .  -ج

  ا"���S وا"��� -1ج

  ا"����8ج-2ج

  -3ج

    -4ج

  

     � ط�اFG ا������ وا����

1 - ���  ط�)�� ا"���S وا"

2 -�K#�8ط�)�� ا��  

 

    � ط�اFG ا�����

  

1 - �$:Kا"���2ن ا� 

 ا���Kر�� ا������  - 2

  ا"���2ن ا���2)�ي - 3
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1 -  ����Wا����رة ا�� X�4ا�       


�� ( ا���9در)  - 2�Gا�� Y  ا���ا

   2006لسنة 13قانون االستثمار رقم  -
  2009لسنة  2نظام االستثمار رقم  -

 7نظام بيع وختصيص االراضي والعقارات الغراض االستثمار رقم  -
 2010لسنة 

  
 ا�X�4 وا���اY ا��� )�<O �$�   -أ

 ( ا���Rت ا������، ا����ر)� ،..) 
 اليوجد

 Y#ا"���4و��� ، ��ا Yب_ ا���ا
 ا"�����\ 

 

  

12.  . � '�WC �W)� ا����ر ا��را�

  

- ��  �[�اً ���م و�د ���ر ����� . �Tورة ا�7اد ���ب �$8

  

 

  الفصل الثاني 

   قانون االستثمار ( مادة اختيارية )

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

مقدمة عن االستثمار   معرفة وفهم  2  االول

  وبيان انواعه

  امتحان شفوي  محاضرة نظرية 

  امتحان تحريري

  عناصر االستثمار  معرفة وفهم  2  الثاني

 راس المال  -

 المستثمر -

 المشرع  -

  امتحان شفوي محاضرة نظرية 

9� ا��^ھ���� ا��$�رات  ا����� و - د IKر ا��Wا������8 ( ا��$�رات ا`'�ى ا������� ������� ا���ظ�= وا��
.(  

��ل ا"��!��ر -1د� �  Q4�C ا�Q� )(�I ا���& %

  Q4�C ا�Q� )(�I ���%� ا"���ا��ت -2د

  -3د

    -4د



 امتحان تحريري محاضرة نظرية  مجاالت االستثمار  معرفة وفهم  2  الثالث 

شروط شمول مشروع  معرفة وفهم  2  الرابع 

  قانون االستثمار 

  امتحان شفوي محاضرة نظرية 

 امتحان تحريري محاضرة نظرية   الهيئة الوطنية لالستثمار  معرفة وفهم  2  الخامس

اختصاصات الهيئة  معرفة وفهم  2  السادس

  وتشكيالتها 

  امتحان شفوي شفويةمحاضرة 

االستثمار في االقاليم  معرفة وفهم  2  السابع 

والمحافظة غير 

 المنتظمة 

 امتحان تحريري محاضرة شفوية

  امتحان شفوي محاضرة شفوية المزايا والضمانات  معرفة وفهم  2  الثامن 

  المزايا  معرفة وفهم  2  التاسع 

  المساواة 

 رأس المال 

 امتحان تحريري محاضرة شفوية

  الضمانات تشمل  معرفة وفهم  2  العاشر

حق االقامة ، التوظيف 

  ، اخرى 

  امتحان شفوي محاضرة شفوية

االعفاءات ( االعفاء من  معرفة وفهم  2  الحادي عشر 

  الضرائب من الرسوم ) 

 امتحان تحريري محاضرة شفوية

  التزامات المستثمر  معرفة وفهم  2  الثاني عشر 

ملف الحسابات ، 

  تقديم البيانت ، اخرى 

  امتحان شفوي محاضرة شفوية

اجراءات منح اجازة  معرفة وفهم  2  الثالث عشر 

 االستثمار 

 امتحان تحريري محاضرة شفوية

حسم منازعات  معرفة وفهم  2  الرابع عشر 

 االستثمار 

  امتحان شفوي محاضرة شفوية

تنفيذ االحكام الصادرة  معرفة وفهم  2  الخامس عشر

بسشأن منازعات 

 االستثمار . 

 امتحان تحريري محاضرة شفوية

 
 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد  ا����
� ا�������� .1

 ا��� �ن ا���ص  ا��
� ا������ / ا����� .2

 ا���) وا�&��ن ا%$����#� / "� �ن 340LLSG ا�� / ر�� ا����ر .3

 ا�(&�ر �0 /
��) ا����ب  أ,+�ل ا�(&�ر ا����$� .4

5. �1
  2016/2017ا��5��5 ا�+�رس ا%ول / ا���$��  ا�23) / ا�

 ��#� ا�:�#��ً  3 (ا�+��)#�د ا�
�#�ت ا��را���  .6

 29/1/2017 /�رA@ إ#�اد ھ=ا ا��>;  .7

 أھ�اف ا����ر .8

�Aوا��� =C�1ن ا���) ا��دئ "� �:� �C E��Fا� G���/   ن� ��� E��Fا� G����� Gن ا������ا$+�م ا���  GCو
 . �<�� ا�&��ن ا�C�1= .ا����ر � �0 ا���ا ��KC. L ا%$+�م ا��&���J ���:�دئ ا�

 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

����ت ا����� وط�اGJ ا������ وا����� وا������ .9� 



 ا%ھ�اف ا������C  -أ

   /��G ا�E��F ��� �ن ا���) ا�
��G وا����A  -1أ

1971) �
G��/39 �1 ا�E��F ��� �ن ا����#� وا�&��ن ا%����#� ر"� ( -2أ    

  ����C ا�E��F �����ا �L ا����ر � . -3أ

  ����C ا�E��F ا%$+�م ا��&���J -4أ

 ����C ا�E��F ��%/�3"��ت وا���>��ت ا������ وا��و��� . -5أ

   -6أ

   ا%ھ�اف ا���Kرا/�� ا���>� ������ر.   -ب 

�O2 ا��C E��F ��ء �L� �K ا��� �ن  – 1ب/   

   ا���) ������ دور ا��C P�3 /(��) ا��� �ن  – 2ب

   – 3ب

     -4ب

 ط�اGJ ا������ وا�����      

  ا��Rح  -

 ا��(�ورة  -

-  ��Tا��C%ت ا������ ا���:Fا��  

  

  

 

 ط�اGJ ا������      

  ا���Rر�� ا������    

  ا���اءة وا������   

  ا%��(�ن ا��(��Aي   

  ا%��(�ن  �A�K ا�+�رس  

  ) در�� 5ا���Rر�� ا������ ( -

  ) در�� 5ا���أة وا������ ( -

  ) در�� 20ا%��(�ن ا��(��Aي ( -

- ) �J�K1در�� 70ا%��(�ن ا� (  

 

  ا%ھ�اف ا����ا �� وا������ . -ج

  ا��3+�� ����ر � ا��� �ن ا���ا"� �0 ���� ا���ا �L  -1ج

  ���ن اھ��� ا�&��ن ا%����#� �+���3 $��ق ا����ل . -2ج

  /���@ �:�أ ا���ا�� ا%����#�� . -3ج

    -4ج

  

 ط�اGJ ا������ وا�����     

 ا��� �ن��R"�1  2�ص  - 1

2 -  ��J�&ا���ارات ا�� �R"�1� 

   ��R"�1 ا$+�م ا%/�3"��ت وا���>��ت ا������ وا��و���  - 3

  

  

 

 ط�اGJ ا������    



  

 ا�:��1 ا��(���  .10

1 -  ����Fا����رة ا�� E�+ا�      

  1989م.د. عدنان العابد ود. يوسف الياس / قانون العمل 

  1990أ.د. عدنان العابد ود. يوسف الياس قانون العمل 

 


�� ( ا���2در)  - 2�Jا���ا�0 ا��  -   

 ا�+�E وا���ا�0 ا��� A��K� X<   -أ

 (..، �Aت ا������، ا����رZا��� ) 
 

ب_ ا���ا�0 ا%�+��و �� ، ��ا"0 
 ا% �� �\ 

 

 

  

  [F/ �F��A ا����ر.  .11

 /(�A^ و/F��A ��3دات ا����ر ا��را�� . -

-  G�
 #�X �) ��ھ� ���A . �0 وزارة ا���) وا�R�ون ا%����#�� �ZطZع�Tورة ا��1

 

 الفصل االول    

   العمل والضمان االجتماعي قانون 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

الشرح والنقاش  امانة قانون العمل  النظرية العامة  3 االول

 وطلب التحضير 

السؤال الالحق 

بعد الشرح لكل 

) 5محاضرة (

 بعض الطلبة 

المدخل لدراسة قانون  النظرية العامة  3 الثاني

 العمل 

الشرح والنقاش 

 وطلب التحضير 

السؤال الالحق 

بعد الشرح لكل 

  ا%��(�ن   - 

  ا��(�ورة وا�(�A^ ا��� � �   -

  

 

��2 (ا���1���ا�������R ا���Kرات  ا����� و - د Rر ا��Fظ�; وا���ى ا������� ������� ا���]cرات ا�Kا��(  

   ��� � � �C دوا�J ا��و�� وا���Fع ا���ص ا���)  -1د

   ا���) ��(����C L ���ل "&��A ا����ل  -2د

  -3د

    -4د



) 5محاضرة (

 بعض الطلبة 

الشرح والنقاش   مصادر قانون العمل  النظرية العامة  3 الثالث 

 وطلب التحضير 

السؤال الالحق 

بعد الشرح لكل 

) 5محاضرة (

 بعض الطلبة 

تشغيل وتدريب تفتيش  تدخل الولة  3 الرابع 

 القيود 

الشرح والنقاش 

 وطلب التحضير 

السؤال الالحق 

بعد الشرح لكل 

) 5محاضرة (

 بعض الطلبة 

الشرح والنقاش  فئات خاصة  تدخل الدولة  3 الخامس

 وطلب التحضير 

السؤال الالحق 

بعد الشرح لكل 

) 5محاضرة (

 بعض الطلبة 

سلطات صاحب العمل  نظرية المشروع  3 السادس

 والمنازعات 

الشرح والنقاش 

 وطلب التحضير 

السؤال الالحق 

بعد الشرح لكل 

) 5محاضرة (

 بعض الطلبة 

نظرية عقد  3 السابع 

 العمل الفردي 

الشرح والنقاش  االنعقاد 

 وطلب التحضير 

السؤال الالحق 

بعد الشرح لكل 

) 5محاضرة (

 بعض الطلبة 

نظرية عقد  3 الثامن 

 العمل الفردي

الشرح والنقاش   التزامات 

 وطلب التحضير 

السؤال الالحق 

بعد الشرح لكل 

) 5محاضرة (

 بعض الطلبة 

تحريري تكملة  3 التاسع 

عند العمل 

 الفردي 

الشرح والنقاش  الوقف واالصغاء 

 وطلب التحضير 

السؤال الالحق 

بعد الشرح لكل 

) 5محاضرة (

 بعض الطلبة 



المدخل لدراسة  3 العاشر

 قانون الضمان 

الشرح والنقاش  تطور نطاق قانون العمل 

 وطلب التحضير 

سؤال الطالب 

قبل بدء المحاورة 

بالمحاضرة 

 ) 5السابقة (

النظرية العامة  3  الحادي عشر 

 لقانون الدولة 

الشرح والنقاش  االشتراكات

 وطلب التحضير 

سؤال الطالب 

قبل بدء المحاورة 

بالمحاضرة 

 ) 5السابقة (

المخاطر  3  الثاني عشر 

 المزمنة 

الشرح والنقاش  المرض ، الوالدة 

 وطلب التحضير 

سؤال الطالب 

قبل بدء المحاورة 

بالمحاضرة 

 ) 5السابقة (

  اجازة العمل  المخاطر 3  الثالث عشر 

  اجازة الظرف 

 اعراض المرض

الشرح والنقاش 

 وطلب التحضير 

سؤال الطالب 

قبل بدء المحاورة 

بالمحاضرة 

 ) 5السابقة (

التحقيق  3  الرابع عشر

وتحديد 

 المسؤولية 

  مسؤولية العامل 

 مسؤولية صاحب العمل 

الشرح والنقاش 

 وطلب التحضير 

سؤال الطالب 

قبل بدء المحاورة 

بالمحاضرة 

 ) 5السابقة (

الشرح والنقاش  الحاالت والتعويض  التقاعد  3  الخامس عشر 

 وطلب التحضير 

سؤال الطالب 

قبل بدء المحاورة 

بالمحاضرة 

 ) 5السابقة (

الخدمات  3  السادس عشر

 االجتماعية 

الشرح والنقاش  المنتديات االجتماعية 

 وطلب التحضير 

سؤال الطالب 

قبل بدء المحاورة 

بالمحاضرة 

 ) 5السابقة (

           



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن  –���� ���اد  ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
 "�ع ا� �ص   ا��

  ��ا"��ت $���ن ا� 459cip ا�� / ر�� ا����ر .3

4. �&�" '(�) �  اول / ��رس ا���,�� ا��ا���  ا�+�ا�* ا��

 ,�0ر "� ا����5  أ�23ل ا��01ر ا����,� .5

6. �6
 2017-2016 ا�78' / ا�

 أ�+���5ً ���5  3 (ا��2�)�5د ا�
��5ت ا��را���  .7

 �B 29\1\2017ر(A إ�5اد ھ<ا ا��=>  .8

 أھ�اف ا����ر .9

 الطلبة من معرفة اصول وقواعد االجراءات املدنية وكيفية التقاضي امام احملاكم وفقاً لقانون املرافعات املدنية . متكني 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10. ��ت ا����� وط�اDE ا������ وا����� وا������ � 



  اGھ�اف ا����"��  -أ

   و��E' اG(�0ح G K+6B(�7ل ا���ا�5 ا����� "� $���ن ا���ا"��ت ا������ ا�J ا�H��I -1أ

� .-2أN�8ت �&�6 ا����Bا O� P6�2�B  

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   اGھ�اف ا��&�ر��B ا� �=� ������ر .  -ب 

  اB+�ع ا���ب ا����(T وا���1ور و���S� '2Sك �K ا��I+�  – 1ب

  وا��7> ا�<�� وط�ح اG���V ,�ل ا���دة  – 2ب

  ��2B> ا��I+� ���5اد د�5وى و��اWE . – 3ب

     -4ب

      � ط�اDE ا������ وا����

 ��N�1ات �83(�  -

-  ��E�0$ ت�Bار�$ 

      � ط�اDE ا�����

1 - �&8S�1ن ا���Gا 

  ا�1��Gن ا���1(�ي - 2

  

  

 

  اGھ�اف ا���ا��� وا������ .  -ج


��5 ا�J�5 H��I ا����28 واG��6+�ط ا��76ص ا�������� -1جB   

  ���6B ا���Sر �]ھ��� ا���ا��O ا������ "� ا���1ة ا������ . -2ج

  \�س ��8ھ�� ا��
�واة وا���ا�� ��ى ا�H��I . -3ج 

    -4ج

  

     � ط�اDE ا������ وا����

 ��N�1ات �83(�  -

-  ����5 KE�$ز 

    � ط�اDE ا�����

  

1 - �&8S�1ن ا���Gا 

 ا���Sر�� ا������  - 2

  ا�1��Gن ا���1(�ي - 3

  

 

7� ا��]ھ���� ا��&�رات  ا����� و - د  Sر ا��Iا������6 ( ا��&�رات ا_)�ى ا������� ������� ا���ظ�> وا��
.(  

   ا$��� ���1� SB+�&��  -1د

  درا�� و$�KE $������ ود�5وى ����ر(` J�5 ا����H ا����� .-2د

    -4د



  

  

 ا�+��6 ا�����1  .11

 

  

1 -  ����Iا����رة ا�� H�2ا�       


�� ( ا���7در)  - 2�Eا�� K  د. ادم وهيب النداوي   ا���ا

 ا�H�2 وا���اK ا��� (�=J �&�   -أ

 ( ا���bت ا������، ا����ر(� ،..) 
 

 K$��2و��� ، ��ا�Gا Kب_ ا���ا
 d�����Gا 

 

  

  )�IB �I(� ا����ر : -12

-  . �  f)�1B ��8دات ا����ر ا��را�

�اءات ا���86<(� وا���ا"��ت ا������ . -Gا J�5 �  �Nورة ا��6
�O� D ا' اGطbع ا����ا�

  

  

  الفصل االول 

  قانون المرافعات 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

المقدمة ( الحاجة الى  معرفة وفهم  3 االول
القضاء وظهور 

التعريف  القوانين ،
القانون المرافعات 
وموضوعة وطبيعتة 
وخصائصة ، قانون 

المرافعات هو القانون 
،سريان  االجرائي العام

قانون المرفعات من 
حيث الزمان ، مصادر 

قانون المرفعات ، 

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 ويوشف



 منهج الدراسة )

مبادئ واسس النظام  معرفة وفهم  3 الثاني
القضائي (مجانية 

القضاء ، المساوات 
امام القانون ، 

 استقالل القضاة )

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

اختيار القضاة (طرق  معرفة وفهم  3 الثالث 
االختيار ،االنتخاب 

،التعيين ، شروط 
 التعيين )

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

واجبات القاضي  معرفة وفهم  3 الرابع 
وضماناته ( واجبات 
القاضي ، ضمانات 

القاضي ، عدم العزل 
قواعد خاصة بالنقل 
واالنتداب والترقية 

والتاديب قيام مجلس 
مختص على شؤون 

 القضاة )

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

عدم صالحية القضاة  معرفة وفهم  3 الخامس
وتنحيتهم وردهم 

(عدم صالحية القضاة 
، رد القضاة ، تنحي 

 القضاة )

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

مخاصمة القضاة  معرفة وفهم  3 السادس
 (المسؤولية المدنية )

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

االدعاء العام (المركز  معرفة وفهم  3 السابع 
القانوني لالدعاء العام 
،اختصاصاته ،مدى  

الجواز تدخل االدعاء 
في العاوى 

المستعجلة ، االدعاء 
العام ال يعتبرطرفا  في 
الخصومة التي يتدخل 

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي



فيها ، ضرورة اخطار 
االعاء بما يوجب او 

 يجيز تدخله )

المحامون ( واجبات  معرفة وفهم  3 الثامن 
المحامي ، ضمانات 

 المحامي )

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

امتحان تحريري  نظري وعملي  االختصاص القضائي  معرفة وفهم  3 التاسع 
 وشفوي

االختصاص القضائي  معرفة وفهم  3 العاشر
 الدولي

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

الحادي 
 عشر 

االختصاص الوظيفي  معرفة وفهم  3
 الوالئي للمحاكم )

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

االختصاص النوعي و  معرفة وفهم  3 الثاني عشر 
االختصاص المكاني 

(طبيعة قواعد 
االختصاص وماتثيره 

 من مشاكل )

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

والمرافعة في الدعوى  معرفة وفهم  3 الثالث عشر 
التقاضي العادي  

(الدعوى القضاءية ، 
ماهية الدعوى 

القضائية                   
،تعريفها ،شروطها ، 

 اقسامها )

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

اجراءات الدعوى  معرفة وفهم  3 الرابع عشر 
(تعريف االجراءات 

القضائية ، طبيعة 
االجراء القضائي ،  

الدعوى كيفية اقامة 
 واثارها )

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

الخامس 
 عشر

التبليغات ( ورقة  معرفة وفهم  3
التبليغ ومحتوياتها ، 

اساليب تبليغ االوراق 
القضائية ، اجراءات 

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي



 التبليغ )

  
  
  
  

  الفصل الثاني 
  

مخرجات  الساعات  االسبوع 
التعلم 

 المطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعلم  اسم الوحدة او الموضوع /

معر  3 االول
فة 

 وفهم 

المرافعة المبحث االول :حضور 
  الخصوم وغيابهم 

االثار المترتبة على الحضور  -1
  والغياب 

 الوكالة بالخصومة . -2

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

المبحث الثاني : نظام الجلسة وسماع  معرفة وفهم  3 الثاني
 الدعوى وتأجيلها 

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

امتحان تحريري  نظري وعملي  المبحث الثالث : الدفوع  معرفة وفهم  3 الثالث 
 وشفوي

المبحث الرابع : الدعوى الحادثة /  معرفة وفهم  3 الرابع 
قبولها  –شروطها  –انواعها  –تعريفها 

 الحكم . –

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

المبحث الخامس : االحوال الطارئة  معرفة وفهم  3 الخامس
 في الدعوى .

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

  المطلب االول :وقفة المرافعة  معرفة وفهم  3 السادس
 المطلب الثاني : انقطاع المرافعة 

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

المطلب الثالث : تنازل المدعي  معرفة وفهم  3 السابع 
 وابطال عريضة الدعوى .

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

الباب الثالث االحكام القضائية وطرق  معرفة وفهم  3 الثامن 
الطعن .الفصل االول : احكام ضرورية 

 واحكام غيابية .

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

المطلب الثاني : احكام قطعية واحكام  معرفة وفهم  3 التاسع 
  غير قطعية .

المطلب الثالث احكام مقررة ومنشئة 
  وملزمة .

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي



 

  المبحث الثاني : اصدار االحكام  معرفة وفهم  3 العاشر
  المطلب االول : ختام المرافعة 

  المطلب الثاني المداولة 
  المطلب الثالث : النطق بالحكم 

 

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

الحادي 
 عشر 

  المبحث الثالث: تسبيب االحكام معرفة وفهم  3
المطلب االول : معنى التسبيب 

  وضرورته 
المطلب الثاني : مااليعتبر عيباً في 

  التسبيب يبطل الحكم .
المطلب الثالث : مايعتبر عيباً في 

 التسبيب يبطل الحكم . 

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

  المبحث الرابع : تحرير االحكام  معرفة وفهم  3 الثاني عشر 
المطلب االول : نسخة الحكم 

  االصلية وبياناتها . 
المطلب الثاني : جزاء النقص في 

  .بيانات الحكم 
 المطلب الثالث : صورة الحكم 

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

  طرق الطعن  معرفة وفهم  3 الثالث عشر 
المبحث االول : القواعد العامة في 

  الطعن . 
  المبحث الثاني : تقسيم طرق الطعن . 
المبحث الثالث : االحكام والقرارات 

 القابلة للطعن . 

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

المبحث الرابع االعتراض على الحكم  معرفة وفهم  3 الرابع عشر 
  الغيابي .

  المبحث الخامس : االستئناف 
  المبحث السادس : التمييز 

: تصحيح القرار  المبحث السابع 
 التميزي .

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي

الخامس 
 عشر

  . إعادة المحاكمةالمبحث الثامن :  معرفة وفهم  3
  المبحث التاسع : اعتراض الغير 

المبحث العاشر : الطعن لمصلحة 

امتحان تحريري  نظري وعملي 
 وشفوي



 القانون . 
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  الفصل االول    

  تاريخ القانون 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

 مقدمة  -  2 االول

المجتمع  - 

 البدائي 

النظام  - 

العصور التاريخية 

 وعصور ماقبل التاريخ 

مشاركة المحاضرة 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي 

 و��ا"�� 

2 -  Q������ لI' H� W��Jاھ�اف و��ا"�� ��ى ا� H� Q���2D �7�J��ف �6+ �� ا���D ان H0�( ا������� : اذ
 . Q[�� ا���ا- _�� Q���Dو  
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��� و"*@ ا���9M�J وا���#��  -5د



القانوني 

 البدائي 

اثار النظم  -  2 الثاني

البدائية في 

نظم االمم 

 القديمة 

العصور التاريخية 

 وعصور ماقبل التاريخ

المحاضرة مشاركة 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

 الحكم االلهي  -  2 الثالث 

 العرف  - 

 التقنين  - 

الحيلة  - 

 القانونية 

المحاضرة مشاركة  نشوء القانون وتطوره 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  

تكملة الحيلة  -  2 الرابع 

 القانونية 

 مبادئ العدالة  - 

 التشريع  - 

 

المحاضرة مشاركة  تطور القانون ووسائله 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

النظام  -  2 الخامس

السياسي 

للدولة 

 الرومانية 

القانون الروماني / 

النظام السياسي 

والقانوني للدولة 

 الرومانية 

المحاضرة مشاركة 

  الطلب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  

مصادر  -  2 السادس

القانون 

 الروماني 

النظام السياسي 

والقانوني للدولة 

 الرومانية 

المحاضرة مشاركة 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

االساس الذي عليه تقوم  2 السابع 

 االسرة في القانونن الروماني  

المركز القانوني للفرد 

 في القانون الروماني 

المحاضرة مشاركة 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  

الوصاية  -  2 الثامن 

 والقوامة 

االشياء  - 

 واالموال 

قواعد تنظيم 

العالقات المالية في 

 القانون الروماني 

المحاضرة مشاركة 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

قواعد تنظيم  الملكية  2 التاسع 

العالقات المالية في 

 القانون الروماني

المحاضرة مشاركة 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  



حقوق  -  2 العاشر

 االرتفاق 

تعريف  - 

 االلتزام 

  

 تكملة  - 

نظرية  - 

  االلتزامات 

  

  

  

  

  

 نظرية االلتزامات

المحاضرة مشاركة 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

الحادي 

 عشر 

تقسيم  -  2

 االلتزامات 

مصادر  - 

 االلتزامات 

المحاضرة مشاركة  نظرية االلتزامات

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  

تكملة مصادر  2 الثاني عشر 

 االلتزامات 

المحاضرة مشاركة  نظرية االلتزامات

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

عصر انتشار النظام  2 الثالث عشر 

القانوني االسالمي في 

 القطر 

تاريخ القانون العراقي بعد 

الفتح االسالمي / عصر 

 القانون االسالمي 

المحاضرة مشاركة 

  الطلب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  

تكملة عصر انتشار  2 الرابع عشر 

النظام القانوني االسالمي 

  في القطر 

ازدهار  - 

المذاهب 

 الفقهية 

المحاضرة مشاركة  عصر القانون االسالمي 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

الخامس 

 عشر

التنظيمات  -  2

 العثمانية 

مرحلة   - 

االحتالل 

 البريطاني 

الحكم  - 

 الملكي 

الحكم  - 

 الجمهوري 

المحاضرة مشاركة  عصر القانون الحديث 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  



 

  

  

  

   ثانيالفصل ال   

  قانون حمورابي    
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

المملكة الدولة االكدية ، 2 االول

البابلية االولى ، الدولة 

االشورية ، الدولة ابابلية 

  الحديثة .

  جغرافية العراق وتأثيراتها

 مصادر شريعة حمورابي

االطار التاريخي 

للدولة البابلية 

ومصادر شريعة 

 حمورابي .

المحاضرة مشاركة 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  

وسائل معرفة المواد القانونية  2 الثاني

  الممسوحة او المتأكلة 

السمات العامة لشريعة 

  حمورابي 

وسائل معرفة المواد 

القانونية الممسوحة 

او المتآكلة والسمات 

العامة لشريعة 

 حمورابي 

المحاضرة مشاركة 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

االنتقادات الموجهة  2 الثالث 

  الى شريعة حمورابي 

خصائص شريعة 

 حمورابي 

المحاضرة مشاركة  نظم القانون العام 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  

المحاضرة مشاركة  نظم القانون العام  نظام الحكم والنظام االداري 2 الرابع 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

  النظام المالي  2 الخامس

  النظام العقابي 

 

المحاضرة مشاركة  نظم القانون العام 

  الطلب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  

المحاضرة مشاركة  نظم القانون العام  النظام القضائي  2 السادس

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

المحاضرة مشاركة  نظم القانون الخاص  طبقات المجتمع  2 السابع 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  

  مناقشة الطلبة المحاضرة مشاركة  نظم القانون الخاص  قانون االحوال الشخصية  2 الثامن 



الزواج في الشرائع العراقية 

 القديمة 

  االمتحان الشفهي    الطالب 

المحاضرة مشاركة  نظم القانون الخاص تكملة الزواج  2 التاسع 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  

  التبني  2 العاشر

 الميراث 

المحاضرة مشاركة  نظم القانون الخاص

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

الحادي 

 عشر 

الملكية في الشرائع العراقية  2

 القديمة 

المحاضرة مشاركة  نظم القانون الخاص

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  

  االلتزامات والعقود  2 الثاني عشر 

 

المحاضرة مشاركة  القانون الخاصنظم 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

المحاضرة مشاركة  نظم القانون الخاص القوانين االقتصادية  2 الثالث عشر 

  الطلب 

  مناقشة الطلبة 

 االمتحان الشفهي  

المحاضرة مشاركة  نظم القانون الخاص تكملة القوانين االقتصادية  2 الرابع عشر 

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 

  االمتحان الشفهي  

الخامس 

 عشر

المحاضرة مشاركة  مراجعة عامة  مراجعة عامة  2

  الطالب 

  مناقشة الطلبة 
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 ا�,;�� ا�����6  .11

  

1 -  ��$�Jا����رة ا�� I�8ا�       


�� ( ا��>�در)  - 2�Tا�� Oا���ا�  

 االحكام القانونية لرعاية القاصرين / د. عصمت عبد ايد بكر  -

  1980لسنة  78تعديل قانون رعاية القاصرين رقم  -

 )38-29قانون رعاية االحداث املواد ( -

  21-16- 13قانون الرعاية االجتماعية املواد  -

 ا�I�8 وا���ا�O ا��� *$B/ �&�   -أ

 ( ا���_ت ا������، ا����ر*� ،..) 
 

 O%ا��8�1و#�� ، �$ا Oب_ ا���ا�
 a�#��#1ا 

-  

  

  

 
  

 (JG �J$*� ا����ر ا��را��  .12

- . "*�B����� ا������� �b*�6ا��$ا#�" وا���ارات ا� (� ������ 

�>�c ^�ورة  -G  ن$�
 و��ا�� eGھ�) ا1.�اث . ز*�رات ���ا#�� ��

 

 
  

  

  

  

 ط�اST ا������    

  ا���6#�ت 9�$*- 

-*�*�6G ا���6#�ت  

  ا���6ورة 

  ا���Rر�� 

  

  

 

�>� ا��eھ���� ا��&�رات  ا����� و - د Rر ا�$Jوا�� Aى ا������� ������� ا��$ظ��)hا��;�$�� ( ا��&�رات ا
.(  

  ا���) ���#$#� '� دوا�T ا��و�� وا���Jع ا���ص .  -1د

�>�� .  -2دRا���) �����6" '� ���86 ا1.$ال ا�  

  -3د

    -4د



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل االول 

  قانون رعاية القاصرين (قوانين عدلية )

الساعا االسبوع 

 ت 

مخرجات 

 التعلم المطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعلم  اسم الوحدة او الموضوع /

المدخل لقانون رعاية  - معرفة وفهم  2 االول

  القاصرين 

مفهوم الوالية والوصاية  -

 والقرابة 

 القاصر  -

الجنين (اهلية وحقوق  - -

 الجنين )

الصغير( مراحل اهلية ، زواج  -

واذن التجارة لمن اكمل 

 الخامسة عشر سن الرشد )

كتابة على   –شرح 

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

كتابة على   –شرح   -  معرفة وفهم  2 الثاني

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

كتابة على   –شرح   -  معرفة وفهم  2 الثالث 

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

المحجور( الجنون ،المعتوه ،  معرفة وفهم  2 الرابع 

 المغفل ، السفيه )

كتابة على   –شرح 

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

كتابة على   –شرح  الغائب  -  معرفة وفهم  2 الخامس

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

كتابة على   –شرح  المفقود  -  معرفة وفهم  2 السادس

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

كتابة على   –شرح  النائب عن القاصر  معرفة وفهم  2 السابع 

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

الولي ( انواع الوالية ،  -  معرفة وفهم  2 الثامن 

مراحل الوالية ، حدود 

الوالية ، واجبات الوالية 

كتابة على   –شرح 

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 



 ( 

الوصي ( انواع الوصايا ، شروط  معرفة وفهم  2 التاسع 

الوصايا ، اجرة الوصايا ، حدود 

سلطات وواجبات الوصي، انتهاء 

 الوصايا ) . 

كتابة على   –شرح 

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

القيم ، تعين القيم ،  -  معرفة وفهم  2 العاشر

شروط القيم ، واجبات 

وحدود وسلطات القيم ، 

انتهاء حقوق القيم ، 

 القيمومة ).

كتابة على   –شرح 

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

الحادي 

 عشر 

حماية اموال القاصر  -  معرفة وفهم  2

 وادارتها 

كتابة على   –شرح 

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

كتابة على   –شرح  تحرير وتصفية تركته القاصر  معرفة وفهم  2 الثاني عشر 

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

كتابة على   –شرح  ادارة اموال الصغير واستثمارها  معرفة وفهم  2 الثالث عشر 

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

محاسبة االولياء  -  معرفة وفهم  2 الرابع عشر 

 واالوصياء 

كتابة على   –شرح 

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

الخامس 

 عشر

حماية اموال الصغير  -  معرفة وفهم  2

 وادارتها 

حماية اموال الغائب  - 

 والمفقود 

كتابة على   –شرح 

 السبورة  

امتحان تحريري 

 /اختبارات شفوية 

 


