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      1515       رمز المساق :                            العقود المدنية                              اسم المساق : 
 5552-5551السنة الدراسية :                                                      اسبوعيا ساعات ثالثالوقت: 

  وصف المساق :

مادة علمٌة قانونٌة تتناول تطبٌق عملً لمادة االلتزامات من خالل ثالثة عقود ٌمارسها جمٌع االشخاص فً المجتمع و 
م تدرٌس الطلبة هذه العقود من حٌث تعرٌفها و خصائصها و اركانه المتمثلة بعقد البٌع و عقد المقاولة و عقد االٌجار حٌث ٌت

و شروطها و اثارها ) االلتزامات المترتبة على عاتق كال طرفً العقد( وتمٌٌزها عما ٌشتبه بها من عقود او تصرفات تصدر 
ار العقار باالضافة الى القواعد من االشخاص , كما تتناول توضٌح حكم القانون العراقً فً قانون حماٌة المستهلك و قانون اٌج

 العامة الواردة فً القانون المدنً العراقً .

 اهداف المساق

 ان ٌعرف الطالب احكام عقد البٌع و اركانه و اثاره و كذلك عقد االٌجار. 

  ان ٌستطٌع الطالب تحلٌل النصوص القانونٌة المتعلقة بالعقود. 

 ع مادة االلتزامات.ان ٌستطٌع الطالب ربط مادة العقود المسماة م 

 ان ٌعرف الطالب كٌفٌة تحرٌر و كتابة بنود وشروط العقد 

 قالخطوط العامة للمسا

 مفردات المنهج حسب التقوٌم الدراسً االسبوع

 ذعرٌف عمذ انثٍع و خصائصّ و ذًٍٍسِ عٍ غٍرِ يٍ انعمىد 1

 ذُاول اركاٌ عمذ انثٍع ) انرراضً و انًحم و انسثة( 2

 انرضا و اوصافّتٍاٌ صىر  3

 انرطرق انى يحم عمذ انثٍع ) انًثٍع و انثًٍ( 4

 دراسح اتراو عمذ انثٍع عٍ طرٌك شثكح االَررَد  5

 تٍاٌ انرساياخ عمذ انثٍع ) َمم انًهكٍح و ذسهٍى انًثٍع( 6

 ضًاٌ انرعرض و االسرحماق 7

 ضًاٌ انعٍىب انخفٍح 8

 حًاٌح انًسرههكدراسح انرساياخ انثائع طثما نماَىٌ  9

 انرساياخ انًشرري ) دفع انثًٍ و ذسهى انًثٍع( 11

 تٍاٌ انثٍىع انخاصح 11

 يراجعح نًا سثك 12

 ذعرٌف عمذ انًماونح 13

 انرساياخ انًماول 14

 انرساياخ رب انعًم 15

 انضًاٌ انعاو فً عمذ انًماونح 16

 انضًاٌ انخاص فً عمذ انًماونح 17

 انًماونحاَرهاء عمذ  18

 يراجعح نًا سثك 19



 ذعرٌف عمذ االٌجار و تٍاٌ خصائصّ وذًٍٍسِ عٍ غٍرِ 21

 اركاٌ عمذ االٌجار / انرراضً 21

 دراسح يحم عمذ االٌجار 22

 تٍاٌ يذد االٌجار 23

 انرساياخ انًؤجر ترسهٍى انًاجىر 24

 ضًاٌ انرعرض و االسرحماق 25

 انرساياخ انًسراجر 26

 انًسراجر طثٍعح حك 27

 االٌجار يٍ انثاطٍ و انرُازل عٍ االٌجار 28

 اَرهاء عمذ االٌجار تسثة اَرمال انًهكٍح 29

 اسثاب انرخهٍح فً لاَىٌ اٌجار انعمار 31

 اسثاب اَرهاء عمذ االٌجار تسثة انًسراجر او عائهرّ 31

  لكتب المنهجٌة/ا
 طه مال حوٌش د. صاحب الفتالوي د. -الوجٌز فً العقود المسماة   -

 الكتب المنهجٌة المساعدة /

 الوجيز في العقود المدنية للدكتور جعفر الفضلي -5
 الوجيز في العقود المسماة للدكتور غني حسون طه -5

 الدرجات

 االمتحان النهائً الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً االول
 االمتحان االول

15 
 النشاط

1 
 االمتحان االول

51 
 النشاط

1 
25 

15 1 51 1 25 

 المشاريع

 الدرجة التارٌخ وصف المشروع عنوان المشروع
 

 
   

 معلومات مدرس المساق

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 

 تغٌٌرها خالل الفصل الدراسً مالحظة / معلومات هذا المنهج الٌمكن

 

 توقيع المدرس                                                                                    توقيع رئيس القسم

 مشٌري حسن مكًد. 

 

 


