
 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

 (2021-2020العام الدراسي )

 كلية القانون

 

 الثالثة المرحلة الدراسية

 الخاصالقانون  التخصص

 قانون المرافعات المدنية اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Civil Procedure Law اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

تهدف هذه المادة إلى دراسة نظرية وتطبيقية لقانون المرافعات المدنية، من خالل 

االختصاص، واالختصاص المتعلق بالوظيفة، التقاضي أمام المحاكم، وتعريف تناول 

واالختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمتها، واالختصاص المكاني، ونظرية 

الدعوى، ونظرية الدفوع، واألحوال الطارئة على الدعوى، ووقف المرافعة، والنفاذ 

 المستعجل، ومصاريف الدعوى.

 وصف المادة

االختصاص المتعلق بالوظيفة ، التقاضي أمام المحاكم ، تعريف االختصاص ، 

االختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمتها ، االختصاص المكاني ، نظرية الدعوى ، 

نظرية الدفوع ، األحوال الطارئة على الدعوى، وقف المرافعة ، النفاذ المستعجل ، 

 مصاريف الدعوى

 2 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 2 عدد الوحدات

 أحــمد خضــير عباس أحمد التدريسي باللغة العربية اسم

 Ahmed Khudair Abbas Ahmed اإلنكليزيةاسم التدريسي باللغة 

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 ahmadkhidaier.alkhafajy@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07813237758 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 طبيعة قانون المرافعات المدنية 1

 التقاضي أمام المحاكم 2

 االختصاص المتعلق بالوظيفة 3

 االختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمتها 4

 االختصاص المكاني 5

 نظرية الدعوى )محتواها ، إعالنها ، مدة إقامة الدعوى( 6

 رفع الدعوى وتقدير قيمتها 7

 أنواع الدعوى 8

 نظرية الدفوع 9

 األحوال الطارئة على الدعوى/وقف المرافعة 10

 انقطاع المرافعة 11

 التنازل وإبطال عريضة الدعوى 12

 إصدار الحكماألحكام /إجراءات  13

 النفاذ المستعجل 14

 مصاريف الدعوى 15

 تصحيح األحكام 16

 طرق الطعن العادية 17

 االعتراض على الحكم الغيابي 18

 االستئناف 19

 إعادة المحاكمة 20

 التمييز 21

 تصحيح القرار التمييزي 22

 اعتراض الغير على الحكم 23

 طرق الطعن غير العادية 24

 األحكامحجية  25

 الحجز االحتياطي 26

 التحكيم 27

 العرض واإليداع 28

 الشكوى من القضاء 29

 المعونة القضائية 30

 :المصادر

 المرافعات المدنية / د . آدم وهيب النداوي

 

 :المراجع الرئيسة

 ( مبادئ قانون المرافعات المدنية والتجارية / د. احمد أبو الوفا 1)

 المرافعات المدنية والتجارية / د. رمزي سيف( شرح قانون 2)

 / المستشار عز الدين الديناصوري التعليق على قانون المرافعات( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 ( شرح قانون المرافعات المدنية / د. عبد الرحمن العالم1)

 / د. أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات( 2)

 طلبة / المستشار أنور المدنية والتجارية موسوعة المرافعات( 3)


