
 جمهورية العراق

 

 المعقل  :اسم الجامعة

 القانون :اسم الكلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الخاص :اسم القسم جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية :المرحلة 
 وائل عزت عبد الهادي اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس  اللقب العلمي 
 قانونال في دكتوراه :المؤهل العلمي 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 الهادي عبد عزت وائل االسم

 Wael.Ezzat@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

 مادة االلتزامات اسم المادة

 سنوي    مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

 التعرف على مصادر وأحكام االلتزام

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 

 
 الكتب المنهجية

 

مصادر االلتزام، أحكام االلتزام االستاذ الدكتور عبد المجيد الحكيم، االستاذ عبد الباقي البكري، 
 االستاذ المساعد محمد طه البشير 

 
 المصادر الخارجية

 

 
 .المقرر المنهجي الكتاب

 
 تقديرات الفصل

 

االمتحان  السعي السنوي الفصل الثاني الفصل االول

 النهائي
 المجموع

20 20 40 60 100 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 



 معلومات إضافية
 

 
 

 جمهورية العراق

 

 المعقل :اسم الجامعة

 القانون :اسم الكلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الخاص :اسم القسم جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية :المرحلة 
 اسم المحاضر 

 الثالثي
 وائل عزت عبد الهادي

 مدرس اللقب العلمي 
 دكتوراه في القانون :المؤهل العلمي 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
العقد أركان - األول الفصل األسبوع االول 1  -  

العقد آثار الثاني 2  -  

  - انحالل العقد الثالث 3

  - المسئولية العقدية الرابع 4

  - فسخ العقد الخامس 5

االقالة                                                   السادس 6

                                                 

-  

                                       اإلرادة المنفردة السابع 7

                                                          

                     

-  

                             عد بجائزة )الجعالة(وال الثامن 8

                                                    

-  

  -                                 المشروع العمل غير التاسع 9



                                                          

                             
                 المسؤولية عن األعمال الشخصية العاشر 10

                                               

-  

          المسؤولية عن عمل الغير وعن األشياء الحادي عشر 11

                                                    

-  

                                    دون سبب كسبال الثاني عشر 12

                                                          

                            

-  

                  النظرية العامة للكسب دون سبب الثالث عشر 13

                                                

-  

تطبيقات القانون المدني لنظرية الكسب دون  الرابع عشر 14

                                     سبب

--  

                                                 القانون الخامس عشر 15

                                                          

                             

-  

16   -  

 عطلة نصف السنة
  - التنفيذ العيني  لأللتزام االسبوع األول 17

  - التنفيذ بمقابل او عن طريق التعويض الثاني 18

  - حق الضمان العام ووسائل المحافظة علية الثالث 19

  - الشرط الواقف الشرط الفاسخ الرابع 20

  - األجل الواقف األجل الفاسخ الخامس 21

  - األلتزام التخييري السادس 22

  - األلتزام البدلي السابع 23

  - التضامن األيجابي الثامن 24

  - التضامن السلبي التاسع 25



  - حوالة الدين العاشر 26

  - حوالة الحق الحادي عشر 27

  - انقضاء األلتزام بالوفاء الثاني عشر 28

  - انقضاء األلتزام بما يعادل الوفاء الثالث عشر 29

  - المقاصة كوسيلة ألنقضاء األلتزام الرابع عشر 30

  - انقضاء األلتزام دون ان يوفي بة الخامس عشر 31

32   -  

 
 
 


