
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 حسين نعمة نغيمش  االسم
 Hussienalmaan@yahoo.com البريد االلكتروني

 الحقوق العينية اسم المادة

 كورسات   مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 .تعريف الطلبة بقواعد واحكام الحقوق العينية  

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 لملكية والحقوق المتفرعة عنه والرهن التأميني والحيازي وحقوق االمتيازحق ا

 
 الكتب المنهجية

 

 غني حسون طه و محمد طه البشير. الحقوق العينية ، د

 
 المصادر الخارجية

 

 .محمد حسن قاسم . الحقوق العينية ، د -1
 .الحقوق العينية، محمد وحيد الدين سوار -2
 .ي للسنهوري الوسيط في شرح القانون المدن -3

 
 تقديرات الفصل

االمتحان النهائي   الكورس االول  
 للكورس االول 

 االمتحان النهائي الكورس الثاني 
االختبار 
 النظري 

 اليومي  االختبار النظري  اليومي 

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

 معلومات اضافية
 

 

 
 
 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص  :القســم 
 الرابع :المرحلة 

   نغيمش  حسين نعمة  :سم المحاضر الثالثي ا

 مدرس مساعد  :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

  %6 مقدمة في االشياء واالموال 12/9/1122 1

  %12 حق الملكية في ذاته  9/1122/ 12 2

  %11 القيود على حرية التملك 5/21/1122 3

  %24 القيود الخاصة على الملكية 21/21/1122 4

  %33 انواع خاصة في الملكية  29/21/1122 5

  %36 صور خاصة في الشيوع  12/21/1122 6

  %42 امتحان الشهر االول    1/22/1122 7

  %41 اسباب كسب الملكية 9/22/1122 1

  %54 الشفعة  22/22/1122 9

  %63 االلتصاق 12/22/1122 13

  %66 الحيازة 21/22/1122 11

  %72 اثار الحيازة  7/21/1122 12

  %71 التصرفحق  22/21/1122 13

  %16 حق المنفعة والمساطحة  12/21/1122 14

  %94 حقوق االرتفاق  12/21/1122 15

  %133 امتحان الكورس االول   4/1/2315 16

 العطلة الربيعية

  %6 مقدمة في التأمينات 25/1/1125 17

  %12 الرهن التأميني 11/1/1125 11

  %11 محل الرهن  2/2/1125 19

  %24 سبب الرهن 2/2/1125 23

  %33 االثار بالنسبة للراهن  25/2/1125 21

  %36 االثار بالنسبة للمرتهن 11/2/1125 22

  %42 االثار بالنسبة للغير 19/2/1125 23

  %41 الكورس الثاني / االول امتحان الشهر  5/2/1125 24

  %54 حقوق الحائز وانقضاء الرهن  21/2/1125 25

  %63 الرهن الحيازي 29/2/1125 26

  %66 اثار الرهن الحيازي 12/2/1125 27

  %72 حقوق االمتياز 2/5/1125 21

  %71 االمتيازات العامة 21/5/1125 29

  %16 االمتيازات الخاصة 27/5/1125 33

  %94 انواع االمتيازات 24/5/2315 31

  %133 امتحان الكورس الثاني   4/6/2315 32

  

 

 :توقيع العميد                 :يع االستاذ توق                             

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص  :القســم 
 الرابع :المرحلة 

 حسين نعمة انغيمش  : اسم المحاضر الثالثي 

 مدرس مساعد  :للقب العلمي ا
 ستير قانون   ماج:المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  

 

 


