
 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الثالثة الدراسية المرحلة

 القانون الخاص التخصص

 قانون اإلثبات اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

  Proof law اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة
ويتعرف  الطالب باإلثبات القضائي ودور القاضي فيه ،تهدف هذه المادة إلى تعريف 

 على أهداف وأسس قانون اإلثبات ، ويتضح لديه نطاق سريان قانون اإلثبات

 وصف المادة

يمكن للطالب من خالل هذه المادة أن يتعلم اإلثبات القضائي ومعرفة دور القاضي في 

إثبات قواعد القانون الوطني، ودور القاضي في إثبات قواعد القانون األجنبي، 

ثبات، وأهداف وأسس قانون اإلثبات، وعبء اإلثبات، ومنع وشروط الواقعة محل اإل

 القاضي من الحكم بعمله الشخصي، ونطاق سريان قانون اإلثبات، إجراءات اإلثبات.

 1 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 1 عدد الوحدات

 محمد عبد الرحيم حاتم حسن اسم التدريسي باللغة العربية

 Mohammed Abdul Rahim Hatem Hassan اإلنكليزيةاسم التدريسي باللغة 

 مدرس دكتور اللقب العلمي

 mohamad.alhasnawy@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07809744401 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 اإلثبات القضائي ودور القاضي فيه 1

 محل اإلثبات 2

 دور القاضي في إثبات قواعد القانون الوطني 3

 دور القاضي في إثبات قواعد القانون األجنبي 4

 شروط الواقعة محل اإلثبات 5

 أهداف وأسس قانون اإلثبات 6

 عبء اإلثبات 7

 منع القاضي من الحكم بعمله الشخصي 8

 نطاق سريان قانون اإلثبات 9

 إجراءات اإلثبات 10

 األدلة الكتابية/السندات الرسمية 11

 حجية السند العادي في اإلثبات 12

 الدفاتر واألوراق غير الوقع فيها 13

 اإلثباتحجية الدفاتر واألوراق غير الموقع عليها في  14

 التأشير على السندات المثبتة للدين 15

 إثبات صحة السندات والطعن في صحتها 16

 دور القاضي في تقدير صحة السندات 17

 إجراءات تحقيق صحة السندات 18

 اإلقرار / تعريفه وأركانه 19

 حجية اإلقرار بالنسبة للمقر 20

 مدى جواز تجزئة اإلقرار 21

 تعريفه وشروطهاالستجواب /  22

 الشهادة ونطاق اإلثبات بالشهادة 23

 األحول التي تجوز فيها الشهادة أصالً أو استثناءً  24

 حجية الشهادة في اإلثبات 25

 القرائن وحجية األحكام 26

 السلطة  التقديرية للقاضي في استنباط القرائن الشخصية 27

 القضائيةسلطة القاضي في تقدير اإلثبات بالقرائن  28

 حجية األحكام / نطاقه وشروطه 29

 اليمين / شروطه ودور القاضي فيه ونتائجه 30

 :المصادر

 الموجز في قانون االثبات / د. آدم وهيب النداوي

 

 :المراجع الرئيسة

 التعليق على نصوص المرافعات وقانون االثبات / د. أحمد أبو الوفا( 1)

 سعدون العامري( موجز نظرية االثبات / د. 2)

 / د. عصمت عبد المجيد بكر شرح قانون االثبات( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 اإلثبات في المواد المدنية / د. عبد المنعم فرج الصدة ( 1)

 القاضي عبد الرحيم حاتم الحسناوي/  ( شرح قانون االثبات2)

 / د. عصمت عبد المجيد بكر الوجيز في شرح قانون االثبات( 3)


