
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 حسين عبيد شعواط علي  االسم

 Hussein19@gamil.com البريد االلكتروني

 ( البيع وااليجار والمقاولة ) العقود المدنية  اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

الت اليومية الرئيسة وهي  الهدف من تدريس هذه المادة هو تعريف الطلبة بالمعام

 والمقاولة ف  القانون العراق  والقوانين المقارنة  واإليجارعقد البيع 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

تم دراسة عقد البيع من حيث تعريفة يس األولف  الباب  أبوابتقسم هذه المادة الى ثالثة 

لباب الثيان  سييتم دراسية عقيد واركانه واثار العقد الت  يرتبها ف  ذمة الطرفين اما ف  ا

وااللتزامات أطرافة وانتهاءه اما الباب  وأركانهمن حيث التعريف بعقد االيجار  اإليجار

 الثالث فمخصص لدراسة عقد المقاولة 

 
 الكتب المنهجية

 
 العقود المدنية البيع وااليجار والمقاولة  للدكتور جعفر الفضل    الوجيز ف  

 
 المصادر الخارجية

 

 ابراهيم السرحان . العقود المسماة  د –رح القانون المدن  ش

 منذر الفضل  ود صاحب عبيد الفتالوي. العقود المسماة د –شرح القانون المدن  

 
 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 
  الثالثة   :المرحلة 

حسين عبيد   :حاضر الثالثي سم الما
      شعواط

 مساعد  مدرس  :للقب العلمي ا
 ماجستير قانون   :المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 التوقيع  النسبة   المادة النظرية التاريخ

  %3 اهمية عقد البيع وطبيعته القانونية  12/9/1122 1

  %6 التراضي _  اركان عقد البيع   9/1122/ 12 2

  %9 المحل في عقد البيع  5/21/1122 3

  %12 التزام البائع بنقل الملكية  –اثار البيع  21/21/1122 4

  %15 التزام البائع بالتسليم   29/21/1122 5

  %11 ضمان التعرض واالستحقاق   12/21/1122 6

  %21 ضمان العيوب الخفية  1/22/1122 7

  %24 التزامات المشتري التزام بدفع الثمن  9/22/1122 1

  %27   اللتزام بدفع مصروفات العقدا  22/22/1122 9

  %31 بعض انواع البيوع الخاصة  12/22/1122 11

  %33 عقد المقايضة وبيع ملك الغير  21/22/1122 11

  %36 أهمية عقدااليجار  وخصائصه   7/21/1122 12

  %39 التراض   -أركان عقد اإليجار ا  22/21/1122 13

  %43 المحل ف  عقد االيجار    12/21/1122 14

  %47 التزام الموجر بالتسليم والصيانة   12/21/1122 15

  %51 التزام الموجر بضمان التعرض  4/1/2115 16

 

  %53  األجرةدفع –المستأجرالتزامات  25/1/1125 17

  %56   المأجورااللتزام بحفظ  11/1/1125 11

  %59 طبيعة حق المستأجر   2/2/1125 19

  %63 ازل عنه اإليجار من الباطن والتن 2/2/1125 21

  %66 انتقال ملكية المأجور   25/2/1125 21

  %69 انتهاء عقد اإليجار  11/2/1125 22

  %73 تخليه المأجور وأسبابها القانونية   19/2/1125 23

  %76 تعريف عقد المقاولة  وخصائصه  5/2/1125 24

  %79 المقاولة عما يشتبه به  دتمييز عق  21/2/1125 25

  %12 التراض   –اركان عقد المقاولة   29/2/1125 26

  %15 المحل ف  عقد االيجار  12/2/1125 27

  %11 التزام المقاول  بانجاز العمل وتسليمه   2/5/1125 21

  %91 التزام المقاول بضمان العمل  21/5/1125 29

  %94 التزامات رب العمل  27/5/1125 31

  %97 طن المقاولة من البا 24/5/2115 31

  %111 انتهاء عقد المقاولة  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 
   ا:المرحلة 

  :سم المحاضر الثالثي ا
 :اللقب العلمي 

   :المؤهل العلمي 
 كلية القانون:عمل  مكان ال

 


