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 55515246 رمز المساق :                                               الحقوق العينية           اسم المساق : 
 4156-4155السنة الدراسية :                                                        اسبوعيا ساعاتثالث الوقت: 

  وصف المساق :

مادة علمية منهجية تعد من فروع القانون الخاص ) المدني( تتناول الحقوق العينية االصلية و الحقوق العينية التبعية التي تكفل 
 يزها عما يتشابه بها .ضمان الحق والحصول عليه بعد تناول القواعد االساسية لبيان الحقوق وتمي

 اهداف المساق

  تعريف الطلبة بالحقوق العينية وانواعها . 

 تعليم الطلبة كيفية التعامل مع النصوص القانونية و التطبيقات القضائية . 

 . استنباط الحلول القانونية للمشاكل المتعلقة بحق الملكية 

  وترتيب طرق الضمان .تحديد الطرق المتبعة قانونا لضمان الحصول على الحقوق 

 قالخطوط العامة للمسا
 يفرداخ انًُٓج حسة انتمٌٕى انذراسً االسثٕع

 االيٕال –االشٍاء  –انحمٕق انًانٍح  –تًٍٓذ  1

 َطالّ –اشكانّ  –تطٕرِ  –يفٕٓو حك انًهكٍح  2

 انمٍٕد انتً ترد عهى حرٌح انتًهك  –لٍٕد انًهكٍح  3

 حك انًهكٍح نًصهحح عايحٔ انمٍٕد انمإٍََح انًمررج عهى 

 يصادرْا –تعرٌفٓا  –انًهكٍح انشائعح  –انمٍٕد انتً ترجع انى حاالخ خاصح فً انجٕار  4

 االَتفاع تانشئ انشائع 5

 اثارْا –إَاعٓا  –تعرٌفٓا  –انمسًح  –اَمضاء انشٍٕع  6

 انشٍٕع االجثاري –صٕرج خاصح يٍ انًهكٍح انشائعح  7

 االنتصاق –االستٍالء  –اسثاب كسة انًهكٍح  8

 انشفعح 9

 تغٍرْا –اركآَا  –تعرٌفٓا  –انحٍازج  11

 اَتمال انحٍازج  11

 انتمادو انًكسة –اثار انحٍازج  12

 انتمادو انمصٍر 13

 شرٔطٓا ٔاثارْا –اساسٓا –تعرٌفٓا  –لاعذج انحٍازج فً انًُمٕل سُذ انًهكٍح  14

 حك انًُفعح( –انحمٕق انعٍٍُح انًتفرعح عٍ حك انًهكٍح ) حك انتصرف  15

 حك انًساطحح –حك انسكُى  –حك االستعًال  16

 إَاعٓا  –اثارْا  –يصادرْا  –تعرٌفٓا  –حمٕق االرتفاق  17

 انجسء انثاًَ )انحمٕق انعٍٍُح انتثعٍح (  18

 تعرٌفّ ٔ خصائصّ ٔشرٔطّ –َشاج انرٍْ انتايًٍُ  –تًٍٓذ فً انرٍْ انتايًٍُ 

 اثار انرٍْ انتايًٍُ تٍٍ انًتعالذٌٍ 19

 اثار انرٍْ انتايًٍُ تانُسثح نهغٍر 21



 حك انتتثع 21

 انتحرٌر -خٍاراخ انحائس 22

 يركس انحائس فً حانح َسع انًهكٍح / اَمضاء انرٍْ انتايًٍُ 23

 يحم انرٍْ انحٍازي –انتًٍٍس تٍٍ انرٍْ انتايًٍُ ٔ انحٍازي  –انخصائص  –انتعرٌف  –انرٍْ انحٍازي  24

 اثار انرٍْ انحٍازي 25

 رٍْ انذٌٍ –اَمضاء انرٍْ انحٍازي  26

 انُشاج –انخصائص  –انتعرٌف  -حمٕق االيتٍاز 27

 حك ايتٍاز انًثانغ انًستحمح نخسٌُح انذٔنح  –إَاع حمٕق االيتٍاز )حك ايتٍاز انًصرٔفاخ انمضائٍح  28

 االيتٍازاخ انعايح ( –حك ايتٍاز حفظ انًُمٕل ٔاصالحّ 

 حمٕق االيتٍاز انتً ترد عهى يُمٕل 29

 ايتٍاز صاحة انفُذق -            ايتٍاز يؤجر انعمار -        ايتٍاز يصرٔفاخ انسراعح ٔ االالخ انسراعٍح -

 ايتٍاز انًتماسى فً انًُمٕل  -                     ايتٍاز تائع انًُمٕل   - 31

 حمٕق االيتٍاز انعمارٌح  31

 حك ايتٍاز انًتماسى فً انعمار -حك ايتٍاز انًُٓذش ٔ انًمأل       -       حك ايتٍاز تائع انعمار -

  الكتب المنهجية/
 د. محمد طه البشير و د. غني حسون طه –الحقوق العينية 

 الكتب المنهجية المساعدة /

 د. حسن علي الذنون . –الحقوق العينية االصلية  -5
 د.حسن كيرة . –الحقوق العينية االصلية  -4
 د. عبد الرزاق السنهوري –الوسيط في شرح القانون المدني -3

 الدرجات

 االمتحان النهائي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول
 االمتحان االول

51 
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 المشاريع

 الدرجة التاريخ وصف المشروع عنوان المشروع

 

 
   

 المساق امعلومات مدرس

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 مالحظة / معلومات هذا المنهج اليمكن تغييرها خالل الفصل الدراسي
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