
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 م إسراء خضير مظلوم.و م عبد المهدي كاظم ناصر االسم

 abdalmhdi@yahoo.com البريد االلكتروني

 0891لسنة  54شرح قانون التنفيذ رقم  اسم المادة

  كورسات  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 . صيانة حقوق الدولة  -0

 لمواطنين صيانة حقوق ا -2

 . تيسر اجراءات التنفيذ  -3

 . تربية روح المواظمن بروح التنفيذ الرضائي  -5

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 . جهاز التنفيذ  -0

 . االختصاص الوظيفي لمديريات التنفيذ  -2

 . اجراءات التنفيذ ، وقف التنفيذ وأثره  -3

 . وسائل التنفيذ الجبري  -5

 
 الكتب المنهجية

 
 . سعيد مبارك . ، د 0891لسنة  54المرقم شرح قانون التنفيذ 

 
 المصادر الخارجية

 

 مدحت المحمود . ، القاضي  0891لسنة  54شرح قانون التنفيذ المرقم 

 
 تقديرات الفصل

االمتحان النهائي  الكورس األول 
 للكورس األول  

   

 االمتحان النهائي   الكورس الثاني  

االختبار 
 النظري

 اليومي الختبار النظريا اليومي

03% 03% 03% 03% 03% 03% 

 
 معلومات اضافية

 

 

 
 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية : الجامعة 

 انون الق: الكلية 

 قسم القانون الخاص : م ــــالقس

 الثانية : المرحلة 

 عبد المهدي كاظم ناصر :اسم المحاضر 

   م اسراء خضير مظلوم.و م

 استاذ مساعد : اللقب العلمي 

 ماجستير : المؤهل العلمي 

 جامعة القادسية: مكان العمل 

 كلية القانون                   

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

ال 
ا

بو
س  ع

 التوقيع النسبة   المادة النظرية التاريخ

  %6 تشكيالت جهاز التنفيذ  20/8/2105 1

  %12 . لقضائية تنفيذ االحكام والقرارات ا  8/2105/ 29 2

  %11 الحكم القضائي وشروطه  4/01/2105 3

  %24 المحررات القابلة للتنفيذ  02/01/2105 4

  %33 شروط الحق محل التنفيذ   08/01/2105 5

  %36 انواع المحررات التنفيذية   22/01/2105 6

االعتررررل علررررة الورارررة الت اريررررة   2/00/2105 7

 ن والسند المتضمن اارار بدي

42%  

  %41 التبليغات التي ت ريها مديريات التنفيذ  8/00/2105 1

  %54 امتحان الشهر االول   02/00/2105 9

حضررور وعرردم حضررور المرردين امررام  23/00/2105 13

 . مديرية التنفيذ بعد تبليغه 

63%  

  %66 وفاة المدين اثناء العقد  31/00/2105 11

  %72 تبدل اليد   7/02/2105 12

  %71 اخالل المدين بما تم تنفيذه  05/02/2105 13

  %16 هدر المعامالت التنفيذية   20/02/2105 14

15 29/02/2105    94%  

16 4/1/2315  133%  

 العطلة الربيعية 

  %6 حاالت واف لتنفيذ وتأخره 04/2/2104 17

  %12 استخدام القوة ال برية 22/2/2104 11

  %11 منع سفر المدين  0/3/2104 19

  %24 (الحبس التنفيذي )االكراه البدني  9/3/2104 23

  %33 شروط حبس المدين  04/3/2104 21

  %36 موانع حبس المدين 22/3/2104 22

  %42 مدة حبس المدين 28/3/2104 23

  %41 اخالء سبيل المدين ابل انتهاء مدة الحبس 4/5/2104 24

  %54 الشهر الثالثامتحان   02/5/2104 25

  %63 اثر حبس المدين علة الدين 08/5/2104 26

  %66 ح ز اموال المدين 22/5/2104 27

  %72 احكام عامة 3/4/2104 21

  %71 ح ز االموال المنقولة وبيعها 01/4/2104 29

  %16 احكام عامة/ ح ز العقار وبيعه  07/4/2104 33

  %94 الشهر الرابع 24/5/2315 31

  %133 مراجعة عامة للمادة  4/6/2315 32

 

 

 

 :توايع العميد                                                        :يع االستاذ توا           

 جمهورية العراق

 ارة التعليم العالي والبحث العلميوز

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية : الجامعة 

 القانون : ة الكلي

 قسم القانون الخاص : م ــــالقس

 الثانية : المرحلة 

 عبد المهدي كاظم ناصر :اسم المحاضر 

   م إسراء خضير مظلوم.و م

 مساعد  أستاذ: اللقب العلمي 

 ماجستير : المؤهل العلمي 

 /جامعة القادسية: مكان العمل 

 كلية القانون                   

 


