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	بسم الله الرحمن الرحيم

كؤرس بووك)   الالتزامات      (
ناوى كؤرس
الالتزامات
مامؤستاى بةرثرس
د.صدقي محمدأمين عيسى
بةش / فاكةلَتى
ياسا
ياساى سوران
ثةيوةندى 
ت / 07504421201
ئيميَل/                 sidqi_333@yahoo.com 
لينكى كؤرس لة زانكؤ
www.Soranu.com 
ناوى ريَكخةر

ثةيوةندى
ت /
ئيميَل HYPERLINK "mailto:/bekhal.r@soranu.com" /       
طرنطي وثيَويستى  كؤرسة كة: تكمن أهمية المادة من ناحيتين: من الناحية العملية: فإن كثيراً من تصرفاتنا اليومية عبارة عن عقود وتترتب عليها التزامات؛ ومن الناحية العلمية: فإن نظرية الالتزام تعد المجال الحيوي للمنطق القانوني، فهي تتميز بعمومية قواعدها ولذلك يجد الفكر حريته غير مقيد بعوامل البيئة أو الزمن كما هو الحال بالنسبة للأحوال الشخصية.
طرينطترين ئةو ثةيامانةى كة قوتابيان ثيَويستة لة كؤرسةكة فيَرببن : أن يتعرف الطلاب على الالتزام بشكل مفصل لجميع جوانبه المختلفة، ومعنى العقد نظرا لأهمينه وكثرة وقوعه في حياتنا اليومية، وكذلك بيان معنى المسؤولية وأنواعها...
سةرضاوةطرنكةكانى ئةو كؤرسة
سةرضاوةبنةرةتيةكان
د.عبدالمجيد الحكيم، ود.عبدالباقي البكري، ود.محمد طه البشير: الوجيز في نظرية الالتزام.
د.عبدالمجيد الحكيم: الموجز في شرح القانون المدني.
سةرضاوةى سوود بةخش
د. عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد.
د. عبدالرزاق أحمد السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي.  
د.حسن علي الذنون: النظرية العامة للالتزامات.
د.سليمان مرقس: المسئولية المدنية في تقنينات البلاد العربية.
د.نبيل إبراهيم سعد: النظرية العامة للالتزامات- مصادر الالتزام.
طوؤظار و ريظيوو (ئينتةرنيت)
www.f-law.net               
www.mohamoon-mg.com     
http/zohoor-misr.ahlamuntada.com            
بابةتةكان : ئةو بابةتانةى كة لةو وانةيةدابة شيَوةى سالآنة دةخويَدريَت بريتين لة:
	مقدمة عن الالتزامات.
	العقد من حيث الماهية والأركان والآثار والانحلال.
	الإرادة المنفردة.
	العمل غير المشروع.
	الكسب دون سبب.
	تنفيذ الالتزام.
	أوصاف الالتزام.
	انتقال الالتزام.
	انقضاء الالتزام.


ناوى مامؤستا
د.صدقي محمدأمين عيسى
ثةيوةندى
07504421201
ئيميَلHYPERLINK "mailto:/kawtherkawther27@yahoo.com" /    sidqi_333@yahoo.com          
ئامانج لةو بابةتة : تعريف الطلبة بنظرية الالتزام من حيث مصادرها، وأحكامها، وتطبيقاتها القضائية.
ناوةرِؤكى زانستى بابةتةكة : الجزء الأول: يشمل مصادر الالتزام وهي خمسة: الفعل الضار، والفعل النافع، والعقد، والإرادة المنفردة، والقانون؛ ويشمل الجزء الثاني: أحكام الالتزام من حيث تنفيذه، وأوصافه، وانتقاله، وانقضائه.
سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :
1- د.محمد طه البشير ود.غني حسون طه: الحقوق العينية الأصلية والتبعية.
2- د. عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد.
خشتةى وانةكان
ذ
ناونيشانى بابةت
هةفتةكان
ناوى مامؤستا
1
التعريف بالالتزام
الأسبوع الأول
د.صدقي محمدأمين عيسى
2
العقد التعريف والأنواع
الأسبوع الثاني
د.صدقي محمدأمين عيسى
3
أركان العقد (التراضي)  
الأسبوع الثالث
د.صدقي محمدأمين عيسى
4
الوعد بالتعاقد و العربون  
الأسبوع الرابع
د.صدقي محمدأمين عيسى
5
صحة التراضي  
الأسبوع الخامس
د.صدقي محمدأمين عيسى
6
المحل كركن من أركان الالتزام
الأسبوع السادس
د.صدقي محمدأمين عيسى
7
بطلان العقد   
الأسبوع السابع 
د.صدقي محمدأمين عيسى
8
آثار العقد  
الأسبوع الثامن
د.صدقي محمدأمين عيسى
9
اثر العقد بالنسبة لغير المتعاقدين   
الأسبوع التاسع 
د.صدقي محمدأمين عيسى
10
اثر العقد من حيث المضمون   
الأسبوع العاشر
د.صدقي محمدأمين عيسى
11
التزام المتعاقدين بتنفيذ العقد طبقا (للعقد شريعة المتعاقدين)    
الأسبوع الحادي عشر
د.صدقي محمدأمين عيسى
12 
تعديل أحكام المسؤولية العقدية   
الأسبوع الثاني عشر
د.صدقي محمدأمين عيسى
13
الإقالة   
الأسبوع الثالث عشر
د.صدقي محمدأمين عيسى
14
امتحان الفصل الأول
الأسبوع الرابع عشر 
د.صدقي محمدأمين عيسى
15
العمل غير المشروع في المسؤولية التقصيرية  
الأسبوع الخامس عشر
د.صدقي محمدأمين عيسى
16
المسؤولية عن الأعمال الشخصية  
الأسبوع السادس عشر 
د.صدقي محمدأمين عيسى
17
إساءة استعمال الحق   
الأسبوع السابع عشر
د.صدقي محمدأمين عيسى
18
حكم تحقيق المسؤولية التقصيرية ( التعويض )
الأسبوع الثامن عشر 
د.صدقي محمدأمين عيسى
19
مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه  
الأسبوع التاسع عشر 
د.صدقي محمدأمين عيسى
20
المسؤولية عن البناء    
الأسبوع العشرون
د.صدقي محمدأمين عيسى
21
حكم الكسب دون سبب
الأسبوع الحادي والعشرون
د.صدقي محمدأمين عيسى
22
تنفيذ الالتزام  
الأسبوع الثاني والعشرون
د.صدقي محمدأمين عيسى
23
كيف يقع التنفيذ العيني الجبري عند توافر شروطه  
الأسبوع الثالث والعشرون
د.صدقي محمدأمين عيسى
24
التنفيذ بمقابل أو التعويض  
الأسبوع الرابع والعشرون
د.صدقي محمدأمين عيسى
25
التعويض القانوني أو الفوائد  
الأسبوع الخامس والعشرون
د.صدقي محمدأمين عيسى
26
شروط دعوى عدم نفاذ التصرف في حق الدائن  
الأسبوع السادس والعشرون
د.صدقي محمدأمين عيسى
27
آثار الصورية  
الأسبوع السابع والعشرون
د.صدقي محمدأمين عيسى
28
امتحان الفصل الثاني
الأسبوع الثامن والعشرون 
د.صدقي محمدأمين عيسى
29
أوصاف الالتزام  
الأسبوع التاسع والعشرون 
د.صدقي محمدأمين عيسى
30
آثار الأجل  
الأسبوع الثلاثون
د.صدقي محمدأمين عيسى
31
أحكام حوالة الدين  
الأسبوع الحادي والثلاثون 
د.صدقي محمدأمين عيسى
32
طرفا الوفاء  
الأسبوع الثاني والثلاثون 
د.صدقي محمدأمين عيسى

ثرسيارةكانى نموونةيى

س1/ أجب عن الأسئلة الآتية:
	متى تلزم الإرادة صاحبها؟
	ماذا يعني الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ ؟ مع بيان موقف القانون المدني العراقي حولهما.

س2/ قيّم مع التعليل الحالات التالية:
أ- في العقود الملزمة للجانب الواحد إذا استحال تنفيذ التزام احد الطرفين فأنه ينقضي، و ينقضي التزام المتعاقد الآخر وينفسخ العقد.
ب- إن الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة يؤديان إلى نفس النتيجة لتطابق الإرادتين في كل الأحوال.
ج- عقد الإذعان عقد يسلم فيه القابل بشروط يضعها الموجب، فليس للقاضي أن يعدل، أو يعفي الطرف المذعن من الشروط التعسفية.
د- يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة في جميع العقود.
س3/ ما هو الفرق بين الحالات الآتية:
أ- المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.
ب- الالتزام المدني والالتزام الطبيعي.
ج- الالتزام السلبي والالتزام الايجابي.
د- الالتزامات الفورية والالتزامات المستمرة.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

