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          حهووة اقميي نزدصتاُ         حلومةتى يةريَمي كوردصتاى                  
 العمىي وسارة التعميي العالي والبخحوةسارةتي خويَهدنى باال وتؤيَذنةوةى سانضيت                                   

 جاوعة صوراُ/نمية الكاٌوُسانلؤى صؤراى/كؤهيَذى ياصا                                                  
 

 ة شارصتانيييكورس بووكى دادبيه

 دادبيين شارصتاني ياصاي  ناوى كؤرس
 زيروان لطيف حاجي ماموصتاي بةرثزس

 ياصاي صؤراى ياصا بةش/كؤهيَذ
 zer.argoshi@gmail.comئيميَل/ 4613892ت/ ثةيوةندى

 www.soranu.com هيهلي كؤرس هةسانلؤ
 د.صدقي حممدامني عيضى ناوى ريَلخةر

 sedqe.h@soranu.comئيميَل/ 07504481201ت/ ثةيوةندى

 بةثيَ بابةتةكاني ياتوو هةياصاي دادبيهى شارصتانى /كة نيوةى كورصةكةية مفزداتي كؤرس
 تيوةرى وكزداري ياصاي دادبيين شارصتانيخويَهدني  ئاماجني كؤرس

 طزنطي وثيَويضيت كؤرصةكة: 
بابةتي ياصايي دادبيهى شارصتاني بةبابةتيَلي طزنط وثيَويضت دادةنزيَت بةتايبةتى بؤ قوتابياني قؤناغي 

 فيَزي ضةنديو ريَلارى دادوةرى بنب وةكو: ضوارةم, كةدةبيَتة ريَطا نيصاندةرياى  تاكو
يين عةريشةى داوا وضؤنيةتى دادبيين كزدى هةداطاكاني شارصتاني عرياق ويةريَمي كوردصتاى ضؤنيةتى نوص -

 وثيَصلةش كزدني عةريشةى تانة هيَداى هةو بزيارانةى كة هة دادطاكاى دةردةضو.
و رِيَلخضتهى ريَلارةكاني دادطةرى دةكات هةبةردةم دادطاكاني شارصتاني دةرضة يةن ودةرضة دوو هةعرياق -

 رميي كوردصتاى.وية
و رِيَلارةكانى دةركزدنى بزيارى دادوةريةكاى هةدادطاطانى عرياق دياردةكات ويةروةيا دةصةالتةكاني  -

 دادطاكاني شارصتاني.
 وضةنديو رِيَلارى تز... دةكات كة دةصةالتي نوعي وشويين ودةصةالتي دادطاكاني شارصتاني  ديارى -

 قوتابياى ثيَويضتة هة كؤرصةكة فيَزبنب:طزيهطرتيو ئةو ثةيامانةى كة 
فيَزبوونى سؤر سانيارى طزنم هةمةرِ باردؤخي دادطاكاني شارصتاني هةعرياق ويةريَمي كوردصتاى  -1

وضؤنيةتى كاركزدنياى بةتايبةتى ئةو ماف وئةركانةى كة يةيةتى هةبةردةم دادطاكاى ض هة كاتي 
 دانيصتهةكانى دادطا ياى دواي دةرضوونى بزِيارةكاى.بةرسكزدنةوةى داوا ياى بةريَوة ضوونى 

ةسطايةكاني دةصةالتي دادوةرى هةعرياق دام ودرِيَلخضتهى رِيَلخضتين دادوةرى : كة فيَزى ضؤنيةتى  -2
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ويةريَمي كوردصتاى دةبو ودابةشلزدني دادطاكاني شارصتاني وئةو بهةمايانةى كة ثةيوةصنت بةخشمةتى 
 دادوةريةكاى.

رة دادوةريةكاى : فيَزى يةموو رِيَلارة ياصايةكاى دةبو كة هةبةردةم دادطاكاني شارصتاني عرياق رِيَلا -3
ويةرميي كورصتاى ئةجنام دةدريو يةر هةبةرسكزدنةوةى داوا ودةركزدني ثيَزاطةياندنى دادوةرى و دادبيين كزدى 

 ...يارى كؤتايي دادطاو ضؤنيةتى ثيَصلةش كزدني بةهطةكاني صةملاندى وبةرطزى و تانةداى هةبز
ثضجؤرى دادوةرى : قوتابي فيَزدةبيَت كة دادطاكاني شارصتاني هةعرياق ويةرميي كوردصتاى ضةند ثضؤرى -4

 ( ودةصةالتي جؤرى وشويين ...وظيفيجياواسياى يةية وةكو دةصةالتي وةاليي )
يؤهي دادطاي ثيَم دةييَهزيت ( كةهةكاتي خؤيهدى هةاليةى طزؤثي قوتابياى هةافرتاضينةى )ودادطايي منو -5

وقوتابي بةشيوةى كزدارى رِيَلارة داوةريةكاى ئةجنام دةدات وراييَهاني هةصةر ضؤنيةتى بةريوةضوونى دادبيين 
دةكات ئةوةش دةبيَت ريَجصاندةرِيلي سؤر باش كة هةدواى هةداطاكاني شارصتاني هةعرياق ويةرميي كوردصتاى 

رايةتى ئةجنام بدات ياخود وةكو ماظجةروريَم هةيةكيم هةدام دةسطاكاني تةواوكزدني خؤيَهدى كارى ثاريَشة
 حلومي كاروبارى ياصاي بةريوةبةريَت.

 صةرضاوة طزنلةكاني كؤرصةكة
 صةرضاوة بهةرةتيةكاى:

د.ادً وِيب الٍداوي,املزافعات املدٌية,وسارة التعميي العالي والبخح العمىي, جاوعة بغداد/نمية  -
 .1988الكاٌوُ,بغداد,

 صةرضاوة صوود بةخصةكاى:
 .1973ضياء شيت خطاب , الوجيش يف شزح قاٌوُ املزافعات املدٌية, بغداد,  -1
 , الطبعة الجاٌية, املهتبة الكاٌوٌية,4وج3وج2وج1عبدالزمحَ العالً, شزح الكاٌوُ املزافعات املدٌية,ج -2

 .2008 بغداد,
 طوظارةكان: 

 ,كةسةنديكاي ثاريَزةراني كوردستان دةرى دةكات. طوظارى ثاريَزةر -1
 طؤظارى تةرازوو , كة سةنديكايي ماظجةروةران  كوردستان دةريدةكات.-2
 
 

 خصتةى وانةكاى

بابةتةكاني  بابةتةكاني تيؤةرى بةروار يةفتة
 كزدارى

 تيَبيهةيةكاى

   ثيَصةكي 16/10/2014 1
   تعزيف قاٌوُ املزافعات واصضْ واِدافْ  2
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   ثزصيارةكانى منوونةيي

 الكطائي الدولي لمىخاني العزاقية ؟بني االختصاص : 1س

 ؟ : واِي االثار الكاٌوٌية املرتتبة عمى أقاوة الدعوى الكطائية2س

: بني احملهىة املدتصة يف ٌظز دعوى األصتىالك املكدً وَ قبن وسيز البمديات حلهووة اقميي نوردصتاُ/ 3س
 دعوى تصديل الطالم ؟ ’إضافة لوظيفتْ , دعوى املطالبة بٍفكة الشوجة , دعوى املطاوعة 

 :عزف احلجش االحتياطي ووضخًا الفزم بيٍْ وبني احلجش التٍفيذي؟4س

 : وا االحواه اليت جيوس فيّا متييش االحهاً الكطائية الصادرة وَ  احملاني املدٌية يف العزاقي ؟5س

 ويش بني تأجين الدعوى الكطائية ووقف املزافعة؟ :6س


