
 وزارة انتؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ

 انجبيؼت انًستُصرَت

 كهُت انمبَىٌ

 انخطت انذراسُت نهًسبق

 

 55515248 رمز المساق :                        المرافعات المدنية وقانون االثبات و المحاماةاسم المساق : 
 4152-4155السنة الدراسية :                                                        اسبوعيا ساعات اربعالوقت: 

 وصف المساق :
هو عبارة عن قواعد قانونية اجرائية اليمكن عرضها دون معرفة الجانب النظري لقواعد القانون الخاص و -

 االلمام بها .

 اثبات الوقائع القانونية عن طريق ادلة االثبات المنصوص عليها في القانون . -

 . ريس قانون المحاماة باعتباره دليل عمل المحاميتد -

 اهداف المساق

 تطبيق القواعد االجرائية بشكل عملي من حين رفع الدعوى امام المحكمة . 

 بيان كيفية تبليغ الخصوم . 

 . عمل محاكم افتراضية لتعليم الطالب كيفية اجراءات جلسات المرافعة فيها 

  تعليم الطالب عن كيفية اجراء طرق الطعن , وبيان حقوق المحامي و التزاماته وكيفية القيام باجراءات التقاضي 

 قالخطوط العامة للمسا

 مفردات المنهج حسب التقويم الدراسي االسبوع

 االتجبهبث انًؼبصرة فٍ االثببث –تؼرَف لبَىٌ انًرافؼبث وبُبٌ اسسه واجسائه  1

 االثببث انمعبئٍ واهًُته   –انًرتكساث االسبسُت نهمعبء  2

 تؼرَف لبَىٌ انًحبيبة –يحم االثببث  –انتمسًُبث انمعبئُت  3

 -شروغ انىالؼت يحم االثببث  –اختصبص انًحبكى  4

 شروغ –اهذاف لبَىٌ االثببث  –االختصبص انذونٍ نهًحبكى انؼرالُت  5

 اسس لبَىٌ االثببث  –انذػىي انمعبئُت  6

 اجراءاث وَطبق سرَبٌ لبَىٌ االثببث –انتبهُغبث انمعبئُت  7

 حمىق انًحبيٍُ –انًرافؼت /حعىر انخصىو و غُببهى ببجراءاث االثببث  8

 واجببث انًحبيٍُ –ادنت االثببث )انسُذاث انرسًُت(  –انىكبنت ببنخصىيت  9

 انسُذاث انؼبدَت  –َظبو انجهست وسًبع انذػىي  11

 انذفبتر و االوراق غُر انًىلغ ػهُهب –انذفىع  11

 اثببث صحت انسُذاث انشخصُت -انذػىي انحبدثت تؼرَفهب 12

 يجهس انُمببت –تمذَى انذفبتر و انسُذاث  –شروغهب و انحكى فُهب  13

 االَتخبببث نًجهس انُمببت -االلرار وشروغه –ولف انًرافؼت  14

 انسهطت انتبدَبُت -حجُت االلرار –اَمطبع انًرافؼت  15

 يبنُت انُمببت –انتُبزل ػٍ انحك و ابطبل ػرَعت انذػىي  16

 تمبػذ انًحبيٍُ -االستجىاة وشروغه –انؼرض و االَذاع  17



 انُتبئج انًترتبت ػٍ االستجىاة–اثبر انؼرض و االَذاع  18

 ايتحبَبث انفصم االول 19

 انطؼٍ فٍ لراراث انُمببت –َطبق االثببث ببنشهبدة  –تؼرَف انتحكُى وَطبله  21

 غرق انطؼٍ –اجراءاث انشهبدة  –اجراءاث و اثبر انتحكُى  21

 حجُت انشهبداث فٍ االثببث احكبو يتفرلت–انحجس االحتُبغٍ  22

 انمرائٍ انمبَىَُت دراست تحهُهُت يجًهت–انمعبء انًستؼجم  23

 تُبول بؼط حبالث انُمط فٍ لبَىٌ انًحبيبة –انمرائٍ انمعبئُت  –انمعبء انىالئٍ  24

 تكُُف انبطالٌ –حجُت االحكبو  –االحكبو واجراءاث اصذارهب  25

 انًٍُُ انحبسًت  –االحكبو انؼبيت نهطؼٍ فٍ االحكبو و انمراراث  26

 انًٍُُ انًتًًت -االػتراض ػهً انحكى انغُببٍ 27

 انًؼبَُت وسهطت انمبظٍ فٍ اجرائهب –االستئُبف  28

 حجُت انذنُم انُبتج ػٍ انًؼبَُت –اػبدة انًحبكًت  29

 -انخبرة و اجراءاتهب  -تصحُح انمرار انتًُُسٌ -انتًُُس 31

 حجيت الذليل الناشئ عن الخبرة  -اعتراف الغير  31

  الكتب المنهجية/
 د. ادم وهيب النذاوي –المرافعاث المذنيت 

 الكتب المنهجية المساعدة /
 د. ادم وهيب النداوي. –الموجز في قانون االثبات  -5
 ضياء شيت خطاب–الوجيز في قانون المرافعات المدنية  -4
 

 الدرجات

 االمتحان النهائي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول
 االمتحان االول
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 المشاريع

 الدرجة التاريخ وصف المشروع عنوان المشروع
 

 المحكمة االفتراضية
 

 اجراء محكمة افتراضية
  

 المساق امعلومات مدرس

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 

 مالحظة / معلومات هذا المنهج اليمكن تغييرها خالل الفصل الدراسي

 

 توقيع رئيس القسم                            توقيع المدرس                                                        

محمد  مرتضى حسين ابراهيم و م.م. عمارد. 
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