
 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الرابعة المرحلة الدراسية

 الخاصالقانون  التخصص

 التنفيذ قانون اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Execution law اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

أن يتعرف الطالب على الجهاز الذي يتولى تطبيق قانون التنفيذ وتحقيق أهدافه، وأن 

السابقة لقانون التنفيذ يطلع على كيفية نشوءه وتطوره التاريخي في ظل القوانين 

وأن تتوضح له الصورة كما رسمها هذا القانون من حيث  1980لسنة  45رقم 

 تشكيالته ونشاط هذه التشكيالت.

 وصف المادة

دائرة التنفيذ ، مخابرات وتبليغات مديرية التنفيذ ، طرق  التعريف بقانون التنفيذ ،

الطعن ، أحكام المحررات التنفيذية  والقضائية ، شروط المحررات التنفيذية  

والقضائية ، المحررات التنفيذية ، شروط الحق محل التنفيذ ، التنفيذ الرضائي 

الوسائل التنفيذية  والجبري ، طلب التنفيذ وآثاره ، أطراف المعاملة التنفيذية ،

باإلكراه البدني ، شروطه ، تنفيذ أنواع السندات ، الحاالت التي تعرقل سير التنفيذ ، 

 حاالت وقف التنفيذ ، تأخير التنفيذ.

 1 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 1 عدد الوحدات

 عمــار مــراد غــركان حسن اسم التدريسي باللغة العربية

 Ammar Murad Gharkan Hassan التدريسي باللغة االنكليزيةاسم 

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 ammar.aleasawy@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07810309182 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المقرر / الجزء النظريالمنهج 

 

Week Syllabus 

 التعريف بقانون التنفيذ 1

 دائرة التنفيذ 2

 مخابرات وتبليغات مديرية التنفيذ 3

 طرق الطعن 4

 أحكام المحررات التنفيذية  والقضائية 5

 شروط المحررات التنفيذية  والقضائية 6

 المحررات التنفيذية ، شروط الحق محل التنفيذ 7

 التنفيذ الرضائي والجبري 8

 طلب التنفيذ وآثاره ، أطراف المعاملة التنفيذية 9

 الوسائل التنفيذية باإلكراه البدني / شروطه 10

 تنفيذ أنواع السندات 11

 الحاالت التي تعرقل سير التنفيذ 12

 حاالت وقف التنفيذ 13

 تأخير التنفيذ 14

 آثار الوقف 15

 األموال التي يجوز حجزها ، ما ال يجوز حجزه الحجز ، 16

 ما ال يجوز حجزه من أموال المدين 17

 الحجز االحتياطي ، شروطه ، آثاره 18

 حجز األموال المنقولة 19

 إجراءات الحجز 20

 إجراءات بيع األموال المنقولة / المزايدة 21

 حجز ما للمدين لدى الغير ، تحديد الغير ، موقفه 22

 حجز بدالت اإليجار 23

 حجز الرواتب والمخصصات 24

 حجز العقار ، مذكرة األخبار  وضع اليد ، حجز الحاصالت 25

 بيع العقار والمحجوز ، قائمة المزايدة ، اإلحالة القطعية والنهائية 26

 تحديد المزايدة ، تأخير المزايدة ، تسليم العقار المبيع 27

 آثاره ، بيع األموال المرهونة النكول ، 28

 توزيع حصيلة التنفيذ ، االمتياز 29

 كيفية توزيع الحصيلة ، عدم كفاية األموال 30

 :المصادر

 شرح قانون التنفيذ / القاضي مدحت المحمود

 

 :المراجع الرئيسة

 أحكام قانون التنفيذ / د. سعيد مبارك( 1)

 عبيد( طرق التنفيذ ومشكالته / د. أدوار 2)

 / جودت سليم األيوبي شرح قانون التنفيذ( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 قواعد تنفيذ األحكام والمحررات الموثقة / د. رمزي سيف ( 1)

 د. أحمد خليل / التنفيذ الجبري( 2)

  بندر محمد طاهر الشريف / مبدأ المواجهة في التنفيذ الجبري( 3)


