
 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الثانية المرحلة الدراسية

 القانون الخاص التخصص

 القانون المدني )االلتزامات( اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Civil Law (Obligations) االنكليزية(اسم المادة الدراسية )باللغة 

 أهداف المادة
العقد وأركانه تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بااللتزام وأنواعه ومصادره وبيان 

 العقد وآثاره بالنسبة للشخص أو للمضمون

 وصف المادة

العقد تعرف هذه المادة الدراسية الطالب على االلتزام وأنواعه ومصادره وبيان 

وأركانه العقد وآثاره بالنسبة للشخص أو للمضمون، وأن يلم الطالب بااللتزام 

وأنواعه، وتعريف العقد وأركانه وآثاره بالنسبة للشخص أو للمضمون، باإلضافة 

إلى انحالل العقد باإلرادة المنفردة، وانحالله باإلرادة المشتركة، والمسؤولية عن 

والمسؤولية عن األعمال الشخصية /جزاء  األعمال الشخصية / أركان المسؤولية،

 المسؤولية.

 4 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 4 عدد الوحدات

 عباس علي صاحب حسين اسم التدريسي باللغة العربية

 Abbas Ali Sahib Hussein اإلنكليزيةاسم التدريسي باللغة 

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 abaas.ali@alkafeel.edu.iq االلكتروني الجامعيالعنوان البريد 

 07800017293 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 مقدمة في التعريف بااللتزام وبيان أهميته 1

 االلتزامالقسم األول مصادر  2

 الباب األول   العقد وأركانه العقد 3

 آثار العقد /أثر العقد بالنسبة لألشخاص 4

 آثار العقد /أثر العقد بالنسبة إلى المضمون 5

 انحالل العقد 6

 اإلرادة المنفردة 7

 العمل غي المشروع )الفعل الضار( 8

 المسؤولية عن األعمال الشخصية /أركان المسؤولية 9

 المسؤولية عن األعمال الشخصية /جزاء المسؤولية 10

 المسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن األشياء 11

 الكسب دون سبب 12

 تطبيقات النظرية 13

 أحكام االلتزام 14

 تنفيذ االلتزام 15

 التنفيذ الجبري والتنفيذ بمقابل 16

 حق الضمان ووسائل المحافظة عليه 17

 االلتزام /الشرط واألجلأوصاف  18

 تعدد محل االلتزام 19

 االلتزام التخييري 20

 االلتزام البدلي 21

 تعدد طرفي االلتزام 22

 الدين المشترك 23

 التضامن بين الدائنين 24

 التضامن بين المدينين 25

 االلتزام غير القابل لالنقسام 26

 انتقال االلتزام 27

 الوفاء 28

 الوفاءما يعادل  29

 انقضاء االلتزام دون وفاء 30

 :المصادر

الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي / د عبد المجيد الحكيم، األستاذ عبد الباقي البكري، األستاذ محمد طه البشير 

 (2( و )أحكام االلتزام ج1)مصادر االلتزام ج

 

 :المراجع الرئيسة

 ( / د. عبد الرزاق السنهوري 3، ج2، ج1لوسيط في شرح القانون المدني )جا( 1)

 ( / د. أنور سلطان 2( و )أحكام االلتزام ج1( النظرية العامة لاللتزام )مصادر االلتزام ج2)

 / سعيد أحمد شعلة قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 النظرية العامة لاللتزام / د. حسن علي ذنون ( 1)

 / د. سعدون العامري 1966( مذكرات في النظرية العامة لاللتزامات / موجز نظرية العقد بغداد 2)

 / أنور طلبة في المواد المدنية والتجارية الطعن بالنقض( 3)


