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                   كؤرس بووك)  الحقوق العينية ( 2015-2014

ناوى كؤرس
الحقوق العينية 
مامؤستاى بةرثرس
د. طالب برايم سليمان 
بةش / فاكةلتى
ياسا
ياساى سوران
ثةيوةندى 
ت  
ئيميَل
            
لينكى كؤرس لة زانكؤ
www.soran.edu.iq 
ناوى ريَكخةر
محسن شريف صالح
ثةيوةندى
ت /
ئيميَل / /   Mohsin.Salih@soran.edu.iq  
Mohsen.sherwani@yahoo.com
طرنطي وثيَويستى  كؤرسة كة :
تكمن أهمية وحاجة الكورس في تنوع وتشعب الحقوق الشخصية والمالية، وبالتالي تتطلب معرفة هذه الحقوق للمحافظة عليها وعدم المساس بها إلا لأصحابها أوبحقها.   
طرينطترين ئةو ثةيامانةى كة قوتابيان ثيَويستة لة كؤرسةكة فيَرببن :
1- تعريف الطالب بالمبادئ العامة التي تحكم الحقوق العينية الاصلية والتبعية بوجه عام وفي القانون المقارن
2- دراسة معمقة للقواعد القانونية التي تحكم الحقوق العينية في القانون المدني العراقى
3- تنمية قدرة الطالب على تحليل وتأصيل النصوص القانونية
4- تنمية قدرة الطالب على تحليل وفهم القرارات القضائية


سةرضاوةطرنكةكانى ئةو كؤرسة
سةرضاوةبنةرةتيةكان
د.محمد طه البشير، ود. غني حسون طه: الحقوق العينية الأصلية والتبعية.
سةرضاوةى سوود بةخش
	د. ابراهيم صالح العطية : الحقوق العينية  
	د. عبدالرزاق أحمدالسنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد
	د. صدقي محمدأمين عيسى: محاضرات الحقوق العينية 
	د. ر ضا عبدالحليم عبد المجيد عبدالبارى : الوجيز فى الملكية و الحقوق العينية التبعية 

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

طوؤظار و ريظيوو (ئينتةرنيت)
http://lawsadk.forumarabia.com/t102-topic 
http://www.irbar.com/law-articles-database/-/2766/2833


بابةتةكان : 
ئةو بابةتانةى كة لةو وانةيةدابة شيَوةى سالآنة  دةخويَدريَت بريتين لة:-
	مقدمةعن الحقوق العينة، والأشياء، والأموال.
	الحقوق العينةالأصلية(حق الملكية).
	الحقوق العينةالعينيةالمتفرعةعن حق الملكية.
	الحقوق العينةالتبعية (التأمينات  وتطور أنظمها)
	الرهن الحيازي.
	حقوق الامتياز.


ناوى مامؤستا
محسن شريف صالح 
ثةيوةندى

ئيميَلHYPERLINK "mailto:/kawtherkawther27@yahoo.com" /  Mohsin.Salih@soran.edu.iq 
ئامانج لةو بابةتة :
تمكين الطالب من معرفة و فهم حقوق العينية الا صلية و التبعية وبيان تطبيقاتها القضائية

ناوةرِؤكى زانستى بابةتةكة :
معرفة الحقوق العينية الأصيلة (حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه) و الحقوق العينية التبعية (الرهن التأميني والحيازي وحقوق الامتياز). 

سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :
د.محمد طه البشير، ود. غني حسون طه: الحقوق العينية الأصلية والتبعية.
د. ابراهيم صالح العطية : الحقوق العينية  
د. عبدالرزاق أحمدالسنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد









خشتةى وانةكان

الاسبوع 
المادة النظرية 
المادة العملية 
1     
الحقوق المالية والأشياء والأموال

2 
التعريف بالحقوق العينية و بحق الملكية و مضمونها   

3
نطاق حق الملكية و القيود الواردة على حرية التملك 
Group presentation 
4 
القيودالتى ترد على حق الملكية ذاته 
(القيود القانونية )
Group presentation 
5
القيود الإدارية

6
أحكام الملكية الشائعة

7
انقضاء الشيوع بالقسمة
Court Case 
8
ملكية العلو  والسفل

9
كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء)
Group presentation 
10
الشفعة

11
الحيازة أو وضع اليد

12
آثار الحيازة (التقادم)
Court Case 
13
آثار التقادم المكسب

14 
امتحان الفصل الأول
Group presentation
15
الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية (حق التصرف....)

16 
أسباب كسب حق التصرف
Group presentation 
17
حق المنفعة وحق الاستعمال وحق الكسنى وحق المساطحة

18
حقوق الارتفاق

19
التعريف بالحقوق العينية التبعية و تميزها عن وسائل الضمان العام 
Court Case 
20 
التعريف بالرهن التأمينى 

21 
انعقاد الرهن التامينى 
Group Presentation 
22
اثر الرهن التأمينى بالنسبة للمتعاقدين 

23
اثر الرهن التأمينى بالنسبة للغير 

24
انقضاء الرهن التاميني
Group presentation
25
التعريف بالرهن الحيازي

26
اركان انعقاد الرهن الحيازى 

27
الحيازة فى الرهن الحيازى 
Group presentation
28
اثر الرهن الحيازي بالنسبة للمتعاقدين 

29
اثر الرهن الحيازي بالنسبة للغير

30
التعريف بالحقوق الامتياز و الامتيازات العامة 

31
حقوق الامتياز الخاصة بالمنقول و بالعقار 




ثرسيارةكانى نموونةيى
س1 
مالمقصود بالالتصاق و ما هو شروطه و صوره في القانون المدنى العراقى ؟ 
"يعد الرهن التأمينى من أهم وسائل الائتمان فى العصر الحديث" ناقش هذه العبارة مبنيا القانون المدنى العراقى. 
س2 
قيم مع التعليل مايلي :
	الرخصة الإدارية لا تحول دون مسائلة المالك عن الاضرار الفاحشة التي يسببها الجاره. 
	توصف الملكية بأنها حق دائم، مما يعنى أن الملكية تدوم للمالك إلى الأبد. 

س3 
بين حكم مايلي :
	مضخة الماء في الأرض الزراعية في حالة بيع الأرض. 
	اذا الحق شخص بجاره ضررا فاحشا. 
	 إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه عبن فاحش في القسمه .




