
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 عقيل سرحان محمد  االسم

 ageelalbderi@yahoo.com البريد االلكتروني

 النظرية العامة لاللتزامات  اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 . لمصادر واحكام االلتزام وموقف المشرع العراقي منها توضيح القواعد العامة  

 التفاصيل االساسية للمادة
 . احكام االلتزام /الجزء الثاني  –مصادر االلتزام / الجزء االول . تتضمن المادة جزأين  

 
 الكتب المنهجية

 

 0891مصادر االلتزام / الجزء االول / النظرية العامة لاللتزامات 

 0891احكام االلتزام / الجزء الثاني                                   

 .عبد المجيد الحكيم و عبد الباقي البكري . تأليف د

 
 المصادر الخارجية

 

 . عبد الرزاق احمد السنهوري. د –الوسيط في القانون المدني  -0

 . منذر الفضل . د –النظرية العامة لاللتزامات  -2

 . د المجيد الحكيم عب. د –مصادر واحكام االلتزام  -3

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

04% / 04% / 04% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 
 
 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص :القســم 
  انية الث  :المرحلة 

عقيل سرحان :سم المحاضر الثالثي ا
    محمد 

 مساعد  استاذ   :للقب العلمي ا
 ماجستير قانون   :المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

ع
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ا

 

 التوقيع النسبة   المادة النظرية التاريخ

  %3 ةمقدم 20/8/2102 1

  %6 العقد  8/2102/ 29 2

  %9 التراضي 5/01/2102 3

  %12 التراضي 02/01/2102 4

  %15 المحل  08/01/2102 5

  %11 السبب  22/01/2102 6

  %21 بطالن العقد  2/00/2102 7

  %24 آثار العقد 8/00/2102 1

  %27 المسؤولية التعاقدية  02/00/2102 9

  %31 عقدفسخ ال 23/00/2102 11

  %33 االرادة المنفردة 31/00/2102 11

  %36 المسؤولية التقصيرية  7/02/2102 12

  %39 التعويض 02/02/2102 13

  %43 المسؤولية عن عمل الغير واالشياء  20/02/2102 14

  %47 الكسب دون سبب  29/02/2102 15

  %51 القانون 4/1/2115 16

 

  %53 مقدمة/ احكام االلتزام  05/2/2105 17

  %56 التنفيذ العيني 22/2/2105 11

  %59 التعويض بمقابل  0/3/2105 19

  %63 حق الضمان العام 9/3/2105 21

  %66 الدعوى الصورية  05/3/2105 21

  %69 الحجر على المدين المفلس 22/3/2105 22

  %73 الحق في الحبس للضمان 28/3/2105 23

  %76 الشرط 5/2/2105 24

  %79 االجل  02/2/2105 25

  %12 تعدد محل االلتزام 08/2/2105 26

  %15 تعدد طرفي االلتزام 22/2/2105 27

  %11 حوالة الدين 3/5/2105 21

  %91 . حوالة الحق  01/5/2105 29

  %94 انقضاء االلتزام 07/5/2105 31

  %97 مراجعة عامة للمادة  24/5/2115 31

  %111 امتحان  4/6/2115 32

  

 :توقيع العميد       :يع االستاذ توق                                     

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص :القســم 
 الثانية    :المرحلة 

  عقيل سرحان محمد   :اسم المحاضر الثالثي 

 استاذ  مساعد   :للقب العلمي ا
 ماجستير قانون   :المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  


