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 2014-2015 ) احلكْم العٔئ٘  (كؤرس بووك                   
 

 احلكْم العٔئ٘  ناوى كؤرس
  د. طالب بسآه ضلٔناٌ مامؤستاى بةرثرس

 ياساى سوران ياسا فاكةلتىبةش / 
 ئيميَل ت   ثةيوةندى 

             
  www.soran.edu.iq لينكى كؤرس لة زانكؤ

 حمطً شسٓف صاحل ناوى ريَكخةر

   Mohsin.Salih@soran.edu.iq / /ئيميَل  ت / ثةيوةندى

  

Mohsen.sherwani@yahoo.com 
 : كؤرسة كة  طرنطي وثيَويستى

لب معسف٘ ٍرِ احلكْم ّبالتالٕ تتط تهنً أٍنٔ٘ ّحاج٘ الهْزس يف تيْع ّتصعب احلكْم الصدصٔ٘ ّاملالٔ٘،
 .   أّعكَا ّعدو املطاس بَا إال ألصحابَا للنحافظ٘ علَٔا

 طرينطرتين ئةو ثةيامانةى كة قوتابيان ثيَويستة لة كؤرسةكة فيَربنب :

 العام٘ اليت حتهه احلكْم العٔئ٘ االصلٔ٘ ّالتبعٔ٘ بْجُ عاو ّيف الكاىٌْ املكازٌتعسٓف الطالب باملبادئ  -1

 عساقٙدزاض٘ معنك٘ للكْاعد الكاىْىٔ٘ اليت حتهه احلكْم العٔئ٘ يف الكاىٌْ املدىٕ ال -2
 تينٔ٘ قدزٗ الطالب علٙ حتلٔل ّتأصٔل اليصْص الكاىْىٔ٘ -3
 سازات الكطأٜ٘تينٔ٘ قدزٗ الطالب علٙ حتلٔل ّفَه الك -4
 
 

 سةرضاوةطرنكةكانى ئةو كؤرسة
 سةرضاوةبنةرةتيةكان

 األصلٔ٘ ّالتبعٔ٘. احلكْم العٔئ٘، ّد. غين حطٌْ طُ: د.حمند طُ البصري

 سةرضاوةى سوود بةخش

 د. ابسأٍه صاحل العطٔ٘ : احلكْم العٔئ٘   -1

 دٓدد. عبدالسشام أمحدالطيَْزٖ: الْضٔط يف شسح الكاىٌْ املدىٕ اجل -2

 صدقٕ حمندأمني عٔطٙ: حماضسات احلكْم العٔئ٘  د. -3
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 : الْجٔص فٙ امللهٔ٘ ّ احلكْم العٔئ٘ التبعٔ٘  ضا عبداحللٔه عبد اجملٔد عبدالبازٚز  د. -4

 حقوق اموال و مالكيت زاده: تقي ابراهيم هاشمي و د. علي احمد سيد د. -5

 
 طوؤظار و ريظيوو )ئينتةرنيت(

http://lawsadk.forumarabia.com/t102-topic  

http://www.irbar.com/law-articles-database/-/2766/2833 

 
 

 بابةتةكان : 
 -شَيوةى ساآلنة  دةخوَيدرَيت بريتني لة:ئةو بابةتانةى كة لةو وانةيةدابة 

 ّاألمْال. ّاألشٔاٛ، مكدم٘عً احلكْم العٔي٘، -1

 احلكْم العٔي٘األصلٔ٘)حل امللهٔ٘(. -2

 احلكْم العٔي٘العٔئ٘املتفسع٘عً حل امللهٔ٘. -3

 ىظنَا(أ ّتطْز )التأمٔيات  احلكْم العٔي٘التبعٔ٘ -4

 السًٍ احلٔاشٖ. -5

 اش.ٔحكْم االمت -6

 
 شريف صاحل حمسن  ناوى مامؤستا

  Mohsin.Salih@soran.edu.iq  /ئيميَل  ثةيوةندى

 ئامانج لةو بابةتة :

 الكطأٜ٘ تَاّ التبعٔ٘ ّبٔاٌ تطبٔكا صلٔ٘ اال حكْم العٔئ٘متهني الطالب مً معسف٘ ّ فَه 

 

 ناوةرِؤكى زانستى بابةتةكة :

السًٍ ( ّ احلكْم العٔئ٘ التبعٔ٘ )حل امللهٔ٘ ّاحلكْم املتفسع٘ عيُ) احلكْم العٔئ٘ األصٔل٘معسف٘ 
 (. ّحكْم االمتٔاش ّاحلٔاشٖ التأمٔين

 

 سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :

 .األصلٔ٘ ّالتبعٔ٘ احلكْم العٔئ٘، ّد. غين حطٌْ طُ: د.حمند طُ البصري

 د. ابسأٍه صاحل العطٔ٘ : احلكْم العٔئ٘  

 د. عبدالسشام أمحدالطيَْزٖ: الْضٔط يف شسح الكاىٌْ املدىٕ اجلدٓد
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 خشتةى وانةكان

 
 املادٗ العنلٔ٘  املادٗ اليظسٓ٘  االضبْع 

  احلكْم املالٔ٘ ّاألشٔاٛ ّاألمْال      1

ّ عل امللهٔ٘ ّ  ٔ٘العٔي باحلكْم التعسٓف  2
 مطنْىَا   

 

 حسٓ٘ علٙ الْازدٗ الكْٔدىطام حل امللهٔ٘ ّ  3
 التنلو 

Group presentation  

  الكْٔدالتٙ تسد علٙ حل امللهٔ٘ ذاتُ  4
 )الكْٔد الكاىْىٔ٘ (

Group presentation  

  الكْٔد اإلدازٓ٘ 5

  أحهاو امللهٔ٘ الصاٜع٘ 6

  Court Case اىكطاٛ الصْٔع بالكطن٘ 7

  ملهٔ٘ العلْ  ّالطفل 8

  Group presentation نطب امللهٔ٘ ابتداٛ )االضتٔالٛ( 9

  الصفع٘ 10

  احلٔاشٗ أّ ّضع الٔد 11

  Court Case آثاز احلٔاشٗ )التكادو( 12

  آثاز التكادو املهطب 13

 Group presentation امتحاٌ الفصل األّل  14

فسع٘ عً حل امللهٔ٘ )حل احلكْم العٔئ٘ املت 15
 التصسف....(

 

  Group presentation أضباب نطب حل التصسف  16

حل امليفع٘ ّحل االضتعنال ّحل الهطيٙ  17
 ّحل املطاطح٘

 

  حكْم االزتفام 18

التعسٓف باحلكْم العٔئ٘ التبعٔ٘ ّ متٔصٍا  19
 عً ّضاٜل الطناٌ العاو 

Court Case  

  تأمٔيٙ التعسٓف بالسًٍ ال  20

  Group Presentation اىعكاد السًٍ التامٔيٙ   21

  اثس السًٍ التأمٔيٙ باليطب٘ للنتعاقدًٓ  22
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  اثس السًٍ التأمٔيٙ باليطب٘ للػري  23

 Group presentation التامٔين السًٍ اىكطاٛ 24

  احلٔاشٖ بالسًٍ التعسٓف 25

  ازناٌ اىعكاد السًٍ احلٔاشٚ  26

 Group presentation ٗ فٙ السًٍ احلٔاشٚ احلٔاش 22

  باليطب٘ للنتعاقدًٓ  احلٔاشٖ السًٍ اثس 22

  باليطب٘ للػري احلٔاشٖ السًٍ اثس 22

التعسٓف باحلكْم االمتٔاش ّ االمتٔاشات  33
 العام٘ 

 

  حكْم االمتٔاش اخلاص٘ بامليكْل ّ بالعكاز  31

 

 
 

 ثرسيارةكانى منوونةيى

  1س
 اللتصام ّ ما ٍْ شسّطُ ّ صْزِ يف الكاىٌْ املدىٙ العساقٙ ؟ ماملكصْد با

"ٓعد السًٍ التأمٔيٙ مً أٍه ّضاٜل االٜتناٌ فٙ العصس احلدٓث" ىاقض ٍرِ العبازٗ مبئا الكاىٌْ املدىٙ 
 العساقٙ. 

  2س

 قٔه مع التعلٔل مآلٕ :

  ٓطببَا اجلازِ. السخص٘ اإلدازٓ٘ ال حتْل دٌّ مطاٜل٘ املالو عً االضساز الفاحص٘ اليت -1

 تْصف امللهٔ٘ بأىَا حل داٜه، مما ٓعيٙ أٌ امللهٔ٘ تدّو للنالو إىل األبد.  -2

  3س

 بني حهه مآلٕ :

 مطد٘ املاٛ يف األزض الصزاعٔ٘ يف حال٘ بٔع األزض.  -1

 اذا احلل شدص ظازِ ضسزا فاحصا.  -2

 إذا أثبت أحد املتكامسني أىُ حلكُ عنب فاحض يف الكطنُ .  -3
 

 


