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 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم المادة1 مصادر األلتزام

 التدريسي المسؤول. 2 عارفد. اسعد انور 

 . القسم/ الكلية3 القانون/ القانون

 asaad.aref@su.edu.krd يميل:الا

 رقم الهاتف )اختياري(:

 االتصال:  معلومات .4

 

     ساعات ) ثالث (  3 :  النظري   

 

)بالساعة( الدراسيە  وحدات. ال5

 االسبوعخالل 

 

 

  

 . عدد ساعات العمل6 ساعات ( 3, ) ثالث شعب لكل شعبة ساعات 9

 

LL203 
 (course code) . رمز المادة7

 االكاديمي للتدريسي البروفايل. ٨ 

 
 
 
 
 
 

االلتزام, الحق الشخصي, مصادر األلتزام, العقد, األرادة المنفردة, العمل الغير 
 المشروع, الكسب دون سبب. القانون 

المفردات الرئيسية للمادة  .9

Keywords 

  نبذة عامة عن المادة. 1٠

ان مادة االلتزامات لها اهمية بالغة في عالم القانون اذ يكمن اهميتها في الجانبين العلمي و اليومي ، اما من الناحية 
مصدرا للقوانين االخرى في  العلمية فأن مادة القانون المدني يعتبر العمود الفقري للقانون بشكل عام ويعتبر ايضا

القسم الخاص في حالة عدم وجود نص على اية قضية بالرجوع الى القانون المدني ، ومن ناحية اخرى  فأن العقود 
التي تعقد يوميا او المهام المالية التي تنفذ لها صلة بالقانون المدني او التي نظمها القانون المدني . في هذا الفصل 

( مادة ١383وفي هذه السنة ومن مجموع ) ١95١( لسنة 40الى القانون المدني العراقي رقم )الدراسي واستنادا 
العمل غير -االرادة المنفردة-( مادة تدرس وهي مؤلفة من مصادر االلتزام المتكونة من العقد432قانونية فان )

ويد بالمعلومات الكاملة على القانون، وباالستناد بالمصادر ذات الصلة ، وكذلك التز-الكسب دون سبب-المشروع
النصوص المطلوبة لهذه السنة لتزويد الطلبة بها، وكذلك تسليط الضوء على االنتقادات الموجهة الى القانون المدني 

و المتعلقة مباشرة باالمور اليومية للمواطنين  ، وهناك نصوص كثيرة  بحاجة الى  ١95١( لسنة 40العراقي رقم )
لحد االن. اهمية المادة تظهر الحاجة الى الحصول على المعلومات الكاملة لهذه المادة والتي  التصديق والتي لم تنفذ

تجعل من الطالب ان يتولى مستقبال مناصب مثل القاضي والمدعي العام او المحامي وبنجاح وليس فقط في هذه 
امام المحاكم وتسهل للطالب المجاالت ولكن كشخص عادي يكون على علم بعقد الصفقات والمطالبة بالق الشخصي 

ايضا فرص الحصول على الوظائف في القطاعين الخاص والعام كقاضي او مدعي عام او محامي او العمل في االقسام 
 القانونية ... الخ

   :أهداف المادة .11
تزويد الطالب بالمعلومات حول مادة القانون المدني  وتعريفە  وكيفية توزيعە واسس التوزيع وكذلك كيفية توزيعە 

-العمل غير المشروع-االرادة المنفردة-على فصول السنوات الدراسية ،وباالخص في مجال مصادر االلتزام مثل )العقد
اكيد عليە الن الطالب اذا لم يتم تزويده  بمادة مصادر االلتزام القانون( ، في هذه المرحلة يتم الت -الكسب دون سبب
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والتي يتم دراستها في المرحلة الثالثة فانە اليستطيع في المراحل االخرى فهم االقسام االخرى من القانون المدني 
يتعلم الطالب  كيفية  النە مرتبط مباشرة بتلك االقسام كونها االساس لها . كذلك والرابعة والخامسة في كلية القانون,

تحليل نص القانون وكيفية التعمق فيهواستنتاج الماخذ عليە ،وكذلك مقارنة نصوص القوانين في القانون المدني 
العراقي مع القوانين المدنية للدول االخرى ، وكذلك ايضا تغير طبيعة تصرف الطالب مع النصوص كمتخصص 

 بالقانون مع مختلف القضايا

 
 :الطالبالتزامات  .12

التحضير والحضور قبل الدرس، المراجعة بعد الدرس، االستماع )االصغاء( والفهم، والمشاركة والسؤال، الهدوء 

  والمحافظة على بيئة التعليم، واقفال الهواتف وعدم االستخدام أثناء المحاضرة.

 
 

 : . طرق التدريس13

وااللقاء، وتوجيە االسئلة المباشرة، كذلك طريقة الحوار والشرح والكتابة على الصبورة , طريقة العرض بالداتاشو، 

 والمناقشة.

  

  : نظام التقييم. 14

درجات لالختبارات  1٠قيم الطالب على اساس االختبارات اليومية والشهرية على مدار السنة الدراسية وبتقدير ي

درجة لكل فصل الدراسي وبذلك يحصل الطالب على معدل سعيە السنوي على  15اليومية  واختباريين شهريين وبتقدير 

 %6٠ل الوزاري وبتقدير شكالنهاية على ال% ، اما االختبار النهائي فسيجرى عند 4٠

 
 : نتائج تعلم الطالب . 15

بعد توضيح االهداف الرئيسية للتعلم المواد الدراسية في بداية الفصل الدراسي  وتسليط الضوء عليها ، في المحصلة 

وكيفية اذا انجز الطالب المهام الملقاة على عاتقە فبذلك يكون قد حصل على المعلومات الالزمة حول القانون المدني 

تقسيمە واهميتە في الحياة اليومية ، وفي نهاية الفصلين الدراسيين يتفهم الطالب ماهية مصادر االلتزام وماهية العقود 

وكيفية عقدها وكيف يكون العقد ناقصا او معيبا ويتعلم كذلك المسؤولية المدنية واقسامە وفروع المسؤولية وكذلك 

  بالنسبة لبقية مصادر االلتزام ،

 . قائمة المراجع والكتب16

 

 أ : المصادر الرئيسية  

  االستاذ الدكتور عبد المجيد الحكيم ،االستاذ عبد الباقي البكري ، االستاذ المساعد محمد طە البشير ، الوجيز

 .2٠٠9الطبعة الثالثة  19٨٠في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي ،الجزء االول في مصادر االلتزام 

  االستاذ الدكتور عبد المجيد الحكيم ، االستاذ عبد الباقي البكري ، االستاذ المساعد محمد طە البشير ، القانون

 . 2٠٠9المدني واحكام االلتزام ، الجزء الثاني الطبعة الثالثة 

  ب : المصادر ذات العالقة 

 سة مقارنة بالفقە االسالمي، مكتبة د. محمد شريف احمد ، مصادر االلتزام في القانون المدني االردني ، درا

 . 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة االولى ، االصدار االول ، 

  د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ) مصادر االلتزام(، المكتبة القانونية، الطبعة الرابعة

 . 2٠٠4، بغداد ، 

 

 

 
 اسم المحاضر

 هاشم محمودم. د. قاسم أ. 
 . المواضيع17

 

  تعريف االلتزام،  مقدمة عامة

  أنواع االلتزامات
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 مصادر االلتزام

 العقد كمصدر لاللتزام

 مبدأ سلطان اإلرادة

 

 أنواع العقود

 أركان العقد

 

 الركن األول: التراضي

 وجود اإلرادة والتعبير عنها

 

 اإليجاب

 القبول

 

 عقد اإلذعان

 الوعد بالتعاقد

 

 العربون

 النيابة في التعاقد

 

 صحة التراضي

 األهلية

 

 عوارض األهلية

 موانع األهلية

 

 عيوب الرضا

 . اإلكراه1

 

 . الغلط2

 . الغبن مع التغرير3

 

 . االستغالل4

 الركن الثاني: المحل

 

 محل االلتزام ومحل العقد

 الركن الثالث: السبب

 

 الشروط المقترنة بالعقد

 العقد الصحيح

 

 العقد الموقوف

 العقد الباطل

 

 انتقاص العقد وتحولە

 أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين

 

  الخلف العام والخالف الخاص

 أثر العقد بالنسبة لغير المتعاقدين

 التعهد عن الغير واالشتراط لمصلحة الغير

 

 أثر العقد من حيث المضمون

 تفسير العقد

 

 تحديد نطاق العقد

 المتعاقدينالعقد شريعة 

 

 نظرية الظروف الطارئة

 المسؤولية العقدية= أركان المسؤولية العقدية

 

  عطلة نورؤز

 فسخ العقد

 األقالة

 

 اإلرادة المنفردة كمصدر لاللتزام

 حاالت تلزم اإلرادة المنفردة فيها صاحبها

 

  الوعد بجائزة
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 العمل غير المشروع كمصدر لاللتزام

 )التقصيرية والعقدية(المسؤولية المدنية 

 أركان المسؤولية التقصيرية

 

 حاالت انتفاء المسؤولية النتفاء صفة الخطأ

 تطبيقات خاصة لفكرة الخطأ

 

 التعويض في المسؤولية التقصيرية

 مسؤولية الشخص عمن هم في رعايتە

 

 مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعە

 المسؤولية عن األشياء

 

القانون كمصدر  -قضاء دين الغير -لاللتزام المدفوع دون حقالكسب دون سبب كمصدر 
 لاللتزام

 

 المواضيع التطبيقية )إن وجدت( .1٨ 

  

 
 ال يوجد

 

  االختبارات. 19

 . انشائي: 1

  س/ بين الحاالت التي يسقط فيه االيجاب القائم في مجلس العقد

ساعته  الى )يوسف ( سنة ( حتى يقوم بالتوقيع على عقد بيع  15يبلغ عمره  يوسف( )  يوسف( بأكراه )  خليلقام  ) س/  

بين حكم هذه الحالة.الف دينار (.  200بمبلغ يبلغ قدره )   
 

 . صح أو خطأ: 2

مع بيان  في هذه االنواع من االسئلة تتم كتابة عدد من الجمل للطالب ويقوم الطالب بتقييمها وهل هي صحيحة او خاطئة

 ..االسباب

  الخيارات المتعدده: . 3

.  ....................... هي بيع المال الى المشتري بمقدار الثمن الذي كان قد أشتراه بە .   1  
 أ. المرابحة                    ب. التولية                         ج. األشراك                  د. الوضيعة 

ض قالغلط او التغرير تعتبر عقدا موقوفا. ويجب ان يستعمل خيار االجازة او النالعقد التي أبرمت نتيجة أن . 2

.............. خالل  
  ج. ستة أشهر              د. سنة واحدة                     اشهر ثالثة أ. شهر واحد                 ب. 

 

 . مالحظات اضافية:2٠

الرئسية بشكل افضل وذلك باألستعانة بالمصادر  ەفهمأكثر بهذا الموضوع ويجب عليهم يجب على الطلبة األهتمام  

يجب , وبالعقد والمصادر األخرى لأللتزامخص فيما يتعل  ألقات العملية وبايتطبذات العالقة واالهتمام اكثر بال والمصادر

 . دول عليهم مراجعة المحاكم واألطالع على القرارات القضائية ودوائر كتاب الع

 

     

 
 . مراجعة الكراسة من قبل النظراء21

ان محتوى هذه الكراسة هي واضحة و متالئمة و يتضمن كافة المواضيع المتعلقة بمصادر األلتزام . وأن أستاذ المادة 

قد بذال جهدا جيدا ألبراز محتوى واهداف الكراس ووواجبات الطالب والوسائل المساعدة على تعلمە وايصال المعلومة 

   مع المستوى العلمي للطالب ومع احتياجات المجتمع بشكل خاص.  اليە. كذلك فأن محتوى الكراسة تتالئم بشكل كبير

 
عبداهلل  عبداحملسن  د. هوزانأ. م.                                                   

جامعة صالح الدين     -ناستاذ مساعد في كلية القانو                                               
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