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 555154   رمز المساق :                            قانون التنفيذ                                اسم المساق : 
 5156-5155السنة الدراسية :                                                        اسبوعيا ساعة واحدةالوقت: 

 وصف المساق :
المشرع في قانون التنفيذ الى بيان االحكام و الوسائل التي تمكن المحكوم له من التنفيذ و الوصول الى حقه بطريقة  عمد 

ن المرافعات المدنية قد تكفل ببيان االحكام نهائية , بعد ان قررت له السلطة العامة متمثلة بالقضاء هذا الحق واذا كان قانو
الخاصة بكيفية رفع االنزاع الى القضاء الى حين صدور الحكم فيه , فان قانون التنفيذ بين االحكام و الوسائل التي باستطاعة 

 الدائن اللجوء اليها لتنفيذ هذا الحكم 

 

 اهداف المساق

 يذ اذ اليجوز للشخص الحصول على حقه باساليبه الخاصةبيان السلطة المختصة بالتنفيذ وفقا لقانون التنف . 

  الوقوف على االحكام و المحررات التنفيذية التي يمكن تنفيذها في مديريات التنفيذ . 

  نظرا لما للتطبيقات القضائية من اهمية بالغة في فهم النصوص القانونية وتفسيرها كان البد من رفد الطالب باحكام

 قضائية باستمرار, فضال عن احدث المبادئ القانونية المقررةمن قبل القضاء العراقي 

 

 قالخطوط العامة للمسا

 يفزداث انًُٓج حسب انتمٕٚى انذراسٙ االسبٕع

 انسهطت انًختصت بانتُفٛذ ٔفما نمإٌَ انتُفٛذ , دائزة انتُفٛذ ٔيذٚزٚاتّ –انسهطت انًختصت بانتُفٛذ  1

 يخابزاث ٔ تبهٛغاث يذٚزٚت انتُفٛذ 2

 طزق انطعٍ فٙ لزاراث انًُفذ انعذل 3

 انسهطت انًختصت بانتُفٛذ ٔفما نمإٌَ تحصٛم انذٌٕٚ انحكٕيٛت 4

 انتُفٛذٚت , االحكاو انمضائٛتاالحكاو ٔ انًحزراث  5

 انًحزراث انتُفٛذٚت , شزٔط انحك يحم انتُفٛذ 6

 اجزاءاث  انتُفٛذ 7

 يعُٗ انتُفٛذ ٔإَاعّ , انتُفٛذ انزضائٙ ٔ انجبز٘ 8

 انًعايهت انتُفٛذٚت 9

 طهب انتُفٛذ ٔاثارِ 11

 اطزاف انًعايهت انتُفٛذٚت 11

 انتُفٛذٚتكٛفٛت انتُفٛذ ٔاستخذاو انٕسائم  12

 انٕسائم انتُفٛذٚت 13

 كٛفٛت استخذاو انٕسائم انتُفٛذٚت 14

 انحاالث انتٙ تعزلم سٛز انًعايهت انتُفٛذٚت 15

 ٔلف انتُفٛذ ٔ تاخٛزِ 16

 حاالث ٔلف انتُفٛذ ٔتاخٛزِ 17



 اثار انٕلف ٔ انتاخٛز 18

 انحجش , يحم انحجش 19

 ياٚجٕس حجشِ يٍ ايٕال انًذٍٚ 21

 ٚجٕس حجشِ يٍ ايٕال انًذٍٚ ياال 21

 شزٔطّ –انحجش االحتٛاطٙ  22

 يصٛز انحجش االحتٛاطٙ 23

 انحجٕس انتُفٛذٚت, حجش االيٕال انًُمٕنت ٔبٛعٓا 24

 حجش يا نهًذٍٚ نذٖ انغٛز 25

 حجش انزٔاتب ٔ انًخصصاث 26

 حجش انعمار ٔبٛعّ 27

 بٛع االيٕال انًزَْٕت 28

 تٕسٚع حصٛهت انتُفٛذ 29

 لٕاعذ لإٌَ انتُفٛذ بشاٌ االيتٛاس 31

 كٛفٛت تٕسٚع حصٛهت انتُفٛذ 31

  الكتب المنهجية/
 د. سعيد مبارك 0891لسنة  54احكام قانون التنفيذ رقم  -

 الكتب المنهجية المساعدة /

 احكام قانون التنفيذ د. ادم وهيب النداوي  -5
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 الدرجات

 االمتحان النهائي الثانيالفصل الدراسي  الفصل الدراسي االول
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 المشاريع

 الدرجة التاريخ وصف المشروع عنوان المشروع
 

 
   

 معلومات مدرس المساق

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 

 مالحظة / معلومات هذا المنهج اليمكن تغييرها خالل الفصل الدراسي

 

 توقيع المدرس                                                                                    توقيع رئيس القسم

 د . رؤى عبد الستار صالح

  
 


