
  

 جهاز االشرا 

                                                                                                                       

                                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                  

                                                                                            

 جدول الدروس االسبوعي

 د.أياد عبدالجبار ملوكي االسم
 البريد االلكتروني

Uayadmaloky@yahoo.comU 
 المرافعات المدنية اسم المادة

 نصف المادة مقرر الفصل
 دراسة نظرية وتطبيقية لقانون المرافعات أهداف المادة

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 مفردات المادة حسب موضوعات قانون المرافعات

  د.ادم وهيب النداوي–المرافعات المدنية  الكتب المنهجية

 شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية -القاضي مدحت المحمود المصادر الخارجية

 الفصل الدراسي تقديرات الفصل
30% 

 المختبر
 

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع
70% 

 %40مثال  %10مثال %15مثال %35مثال 

 يتبع في المرحلة الرابعة النظام السنوي - معلومات أضافية

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 

 بغداد الجامعة :

 الكلية :القانون

 القسم : القانون الخاص

 المرحلة :الرابعة

 اسم المحاضر الثالثي :د.اياد عبدالجبار يحيى ملوكي

 اللقب العلمي :استاذ مساعد

 المؤهل العلمي :دكتوراه

  :كلية القانونمكان العمل

 

mailto:ayadmaloky@yahoo.com�


 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

   مقدمة 1/10/2011 1
   تعريف قانون المرافعات 8/10 2
   أسس القانون واهدافه 15/10 3
   مرتكزات القضاء 22/10 4
   ضمانات صحة التقاضي 29/10 5
   التقسيمات القضائية 5/11 6
   االختصاص الدولي للمحاكم 12/11 7
   االختصاص الوالئي والنوعي 19/11 8
   االختصاص المكاني 26/11 9

   الدعوى القضائية-ماهيتها 3/12 10
    شروط قبول الدعوى 10/12 11
   اجراءات اقامة الدعوى 17/12 12
   مستلزمات صحة االجراء 24/12 13
   كيفية اقامة الدعوى 31/12 14
   اثار اقامة الدعوى 7/1 15
   التبليغات القضائية  16

   عطلة نصف السنة  
   حضور الخصوم وغيابهم 1/2/2012 17
   سماع الدعوى ونظام الجلسة 8/2 18
   الدفوع 15/2 19
   الدعوى الحادثه 22/2 20
   االحوال الطارئه على الدعوى 1/3 21
   العرض وااليداع 8/3 22
   التحكيم 15/3 23
   الحجز االحتياطي 22/3 24
   القضاء المستعجل والوالئي 29/3 25
   المداولة–ختام المرافعة  5/4 26
   تسبيب االحكام واثارها 12/4 27
   االعتراض على الحكم الغيابي 19/4 28
   االستئناف 26/4 29
    التمييز–اعادة المحاكمة  3/5 30
   تصحيح القرار التمييزي 10/5 31
   اعتراض الغير 17/5/2012 32

:                                                     توقيع العميد :  توقيع األستاذ 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 

 الجامعة :بغداد

 الكلية :القانون

 المرحلة :الرابعة

 اسم المحاضر الثالثي :د.اياد عبدالجبار يحيى ملوكي

 اللقب العلمي :استاذ مساعد

 المؤهل العلمي :دكتوراه

  :كلية القانونمكان العمل



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Course weekly Outline 

Malouky,Ayad Abdul Jabbar Course Instructor 

Uayadmaloky@yahoo.comU E_mail 

Procedure code  Title 

half the subjects Course 
coordinator 

Theoretical study and practical   Course Objective  

Vocabulary according to Article Topics Procedures Act Course Description 

Civil Procedure - d. Adam and hip Naddawi Textbook 

Explain the Code of Civil Procedure and its practical applications - 
Judge Medhat al-Mahmoud 

Refereneces 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests 
70%    30%  

Course 
Assessment 

- Followed in the fourth stage the annual system General Notes 

 

 

 

University :    Baghdad                                                

College :      law                                   Department 
:   private law  

Stage :       4th                                                   

Lecturer  name:       malouky,Ayad                                 

Academic Status :     professor Assistant                                 

Qualification :        doctorate                                       

Place of work :   collage of law                             
               

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Highr Education & 

Scientific  Research 

mailto:ayadmaloky@yahoo.com�


 

 

 

 

Course Weekly Outline 

Notes Lab. 
Experiment 
Assignmen

ts  

Topics Covered Date Week 

  Introduction 1/10/2011 1 
  Definition Procedures law 8/10 2 
  Foundations of law and its goals 15/10 3 
  Based justice 22/10 4 
  The judiciary Guarantees 24/10 5 
  Judicial divisions 5/11 6 
  International jurisdiction of courts 12/11 7 
  Type of case 19/11 8 
  Jurisdiction of the spatial 26/11 9 
  The lawsuit - what they are 3/12 10 
  Conditions of The lawsuit 10/12 11 
  Establish procedures for The lawsuit 17/12 12 
  Supplies health procedure 24/12 13 
  How to establish The lawsuit 31/12 14 
  The effects of the establishment of the 

lawsuit 
7/1/2012 15 

  Notifications judicial  16 
  Half-year Break   

  Presence of litigants and their absence 1/2/2012 17 
  Hearing and The Judicial hearing system 8/2 18 
  Defenses 15/2 19 
  Case episode 22/2 20 
  Emergency conditions to the lawsuit 1/3 21 
  Presentation and deposit 8/3 22 
  Arbitration 15/3 23 
  Custody 22/3 24 
  Summary Jurisdiction and state levels 29/3 25 
  The conclusion of the hearing - the debate 5/4 26 
  Terms and causing raised 12/4 27 
  Object to the judgment 19/4 28 
  appeal 26/4 29 
  Re-trial - Discrimination 3/5 30 
  Correct the discriminatory decision 10/5 31 
  Non-objection 17/5/2012 32 

 

Republic of Iraq 

   The Ministry of Highr Education &  

Scientific  Research 

 

University :    Baghdad                                                

College :      law         

Department :   private law  

Stage :       4th                                                   

Lecturer  name:       malouky,Ayad                                 

Academic Status :     professor Assistant                                 

Qualification :        doctorate                                       

Place of work :   collage of law                             
               



                       

Instructor Signature :                                                      Dean Sigature            
 ( يتبع )

              

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

 د.أياد عبدالجبار ملوكي االسم
 البريد االلكتروني

Uayadmaloky@yahoo.comU 
 قانون االثبات اسم المادة

 نصف المادة مقرر الفصل
 دراسة نظرية وتطبيقية لقانون االثبات أهداف المادة

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 مفردات المادة حسب موضوعات قانون االثبات

  د.ادم وهيب النداوي–الموجز في قانون االثبات  الكتب المنهجية

 شرح قانون االثبات-دزعصمت عبدالمجيد بكر المصادر الخارجية

 الفصل الدراسي تقديرات الفصل
30% 

 المختبر
 

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع
70% 

 %40مثال  %10مثال %15مثال %35مثال 

 يتبع في المرحلة الرابعة النظام السنوي - معلومات أضافية
 تتضمن المادة كال من قانون المرافعات وقانون االثبات -

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 بغداد الجامعة :

 الكلية :القانون

 القسم : القانون الخاص

 المرحلة :الرابعة

 اسم المحاضر الثالثي :د.اياد عبدالجبار يحيى ملوكي

 اللقب العلمي :استاذ مساعد

 المؤهل العلمي :دكتوراه

  :كلية القانونمكان العمل

 

 

 

mailto:ayadmaloky@yahoo.com�


 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

   تمهيد 1/10/2011 1
   المبادئ العامة في االثبات 8/10 2
   محل االثبات 15/10 3
   شروط الواقعة محل االثبات 22/10 4
   اهداف قانون االثبات واسسه 29/10 5
   احترام سوح القضاء 5/11 6
   اجراءات االثبات 12/11 7
   االدلة الكتابية 19/11 8
   شروط صحة السندات 26/11 9

   حجيه السند الرسمي 3/12 10
   السندات العادية 10/12 11
   االوراق غير الموقعة 17/12 12
   اثبات صحه السندات 24/12 13
   اثار الطعن في السندات 31/12 14
   تقديم الدفاتر والسندات 7/1 15
   الشروط القانونية للتقديم  16

   عطلة نصف السنة  
   شروط صحة االقرار 1/2/2012 17
   حجية االقرار 8/2 18
   االستجواب 15/2 19
   احوال الشهادة اصالً  22/2 20
   احوال الشهادة استثناء 1/3 21
   اجراءات الشهادة  8/3 22
   حجية الشهادة 15/3 23
   القرائن القانونية 22/3 24
   القرائن القضائية 29/3 25
   حجية االحكام 5/4 26
   اليمين الحاسمة 12/4 27
   اجراءات اليمين الحاسمة 19/4 28
   اليمين المتممة 26/4 29
   المعاينة 3/5 30
   الخبرة 10/5 31

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 الجامعة :بغداد

 الكلية :القانون

 المرحلة :الرابعة

 اسم المحاضر الثالثي :د.اياد عبدالجبار يحيى ملوكي

 اللقب العلمي :استاذ مساعد

 المؤهل العلمي :دكتوراه

  :كلية القانونمكان العمل



   مراجعة 17/5/2012 32
 

:                                                     توقيع العميد :   توقيع األستاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Weekly Outline 

 

Malouky,Ayad Abdul Jabbar Course Instructor 

Uayadmaloky@yahoo.comU E_mail 

Law of evidence   Title 

half the subjects Course 
coordinator 

Theoretical study and practical   Course Objective  

Vocabulary according to Article Topics Procedures Act Course Description 

Law of evidence .Dr. Adam Al- Naddawi Textbook 

Law of evidence –Dr. Essmat bakker Refereneces 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests 
70%    30%  

Course 
Assessment 

- Followed in the fourth stage the annual system General Notes 
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   The Ministry of Highr Education &  

Scientific  Research 

 

University :    Baghdad                                                

College :      law     

 Department :   private law  

Stage :       4th                                                   

Lecturer  name:       malouky,Ayad                                 

Academic Status :     professor Assistant                                 

Qualification :        doctorate                                       

Place of work :   collage of law                             
               

mailto:ayadmaloky@yahoo.com�


 

 

 

 

Course Weekly Outline 

Note
s 

Lab. 
Experimen

t 
Assignmen

ts  

Topics Covered Date Wee
k 

  Preface 1/10/2011 1 
  General principles of proof 8/10 2 
  The place of proof 15/10 3 
  Terms located the place of proof 22/10 4 
  The objectives of the law of evidence and founded 24/10 5 
  Respect for the judiciary surveys 5/11 6 
  Proceedings for 12/11 7 
  Written evidence 19/11 8 
  Conditions of validity of bonds 26/11 9 
  Pilgrimage bonds 3/12 10 
  Regular bond 10/12 11 
  Paperwork is signed 17/12 12 
  Prove the validity of bonds 24/12 13 
  Raised in the appeal bond 31/12 14 
  Provide Aldgatr and bonds 7/1/2012 15 
  Legal requirements for providing  16 

  Half-year Break   
  Conditions of validity of approval 1/2/2012 17 
  Argument recognition 8/2 18 
  Interrogation 15/2 19 
  The conditions of the certificate originally 22/2 20 
  The conditions of exemption certificate 1/3 21 
  Procedures for certificate 8/3 22 
  Argument certificate 15/3 23 
  Legal presumptions 22/3 24 
  Evidence of judicial 29/3 25 
  Terms argument 5/4 26 
  oath crucial  12/4 27 
  Procedures of the oath crucial 19/4 28 
  sworn complementary 26/4 29 
  Preview 3/5 30 

University :    Baghdad                                                

College :      law         

Department :   private law  

Stage :       4th                                                   

Lecturer  name:       malouky,Ayad                                 

Academic Status :     professor Assistant                                 

Qualification :        doctorate                                       

Place of work :   collage of law                   
                         

Republic of Iraq 

   The Ministry of Highr Education &  

Scientific  Research 

 



Instructor Signature :                                                      Dean Signature:                      

  Experience 10/5 31 
  Revision 17/10/2012 32 


