
Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                                مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية  

 

 

 

  .القانون  :القسم

 .القانون  :الكلية

 .ولير هه –صالح الدين  الجامعة 

 (الحقوق العينيةالقانون المدني ): المادة

 5السنة  –كراسة المادة 

 : د. بيخال هادي عبدالرحمنتدريسياسم ال

 2023 - 2022: السنة الدراسية

 

 

 

 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                                مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية  

 

 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم المادة1 (.العينيةالحقوق القانون المدني )

 التدريسي المسؤول. 2 د. هيوا إبراهيم قادرأ.م.

 . القسم/ الكلية3 قانونال

 hewa.qadir@su.edu.krd يميل:الا

 07504540821 رقم الهاتف )اختياري(:

 االتصال:  معلومات .4

 

 ساعات في األسبوع أربع( 4) :النظري

 ال توجد :العملي
)بالساعة( الدراسيە  وحدات. ال5

  خالل االسبوع

 . عدد ساعات العمل6 ساعة 16

 (course code) . رمز المادة7 

أربيالل/ لليالة    –بكالوريوس في القانون/ جامعة صالح  الالني     :التحصيل العلمي

ماجيالالتين فالالي  / )امتيالالا  ، بتقالالنين 2002ة/ حزيالالنان القالالانون لالعلالالوس الييا الالي  

 الية/ مالاي    أربيالل/ لليالة القالانون لالعلالوس الييا     –القانون/ جامعة صح  الالني   

أربيالل/   –دلتالورا  فالي القالانون/ جامعالة صالح  الالني        ، بتقنين )امتيا  / 2007

خبالن  شرالن   ، بتقالنين )امتيالا  /   2013للية القانون لالعلوس الييا الية/ حزيالنان   

 لمؤلال  لمتالنج   قانوني  نوات في المجال القانوني، لمنرس لمنرب لباحث 
مالالنرس فالالي قيالال  القالالانون/ لليالالة القالالانون لالعلالالوس       لالوظيفالالة الحاليالالة:   .قالالانوني

 لحتى اآلن. 2007أربيل، اشتبارًا م   نة  –الييا ية/ جامعة صح  الني  

  :الكتب المنرور 
، منرورات منظمة نرالن  متنج  مرتنك –  فليفة القانون )باللغة الكوردية .1

 .2003الثقافة القانونية، أربيل، 

منرالورات منظمالة نرالن    صالنر لالث ثالحب ابعالات:     قانون اإلثبالات )متالنج      .2

 .2007، ط 2005 ، ط2003ط  ،أربيلالثقافة القانونية، 
منرالورات منظمالة نرالن الثقافالة     التمييز بي  القانون العاس لالقانون الخاص،  .3

 .2005 ،أربيلالقانونية، 
منرالالالورات الحلالالال بي شالالالنلة الرالالالخح الواحالالالن وات الميالالالؤللية المحالالالنلد ،  .4

 .2010بينلت، الحقوقية، 
درا الالالة مقارنالالالة، منرالالالورات  يالالال      –التصالالالني فالالالي المالالالال الرالالالا       .5

 .2015الحقوقية، بينلت، 
 المقاالت المنرور  باللغة العنبية:

لالعلوس ضنلر  القانون، مجلة  يني ، التي تصنر ش  البة للية القانون  .1
 .2000 ، 2، العند )الييا ية

حالالب  المالالني  التنفيالاللة، مجلالالة الميالالزان، التالالي تصالالنر شالال  اتحالالاد حقالالوقيي      .2

 .2002 ، 17لورد تان، العند )
مكافحالالة اإلجالالناس فالالي المجتمالال ، مجلالالة المحالالامي، التالالي تصالالنر شالال  نقابالالة         .3

 .2003 ، 6-5ن، العند )محاميي لورد تا
قناء  في الثقافة القانونية، مجلة الثقافة القانونية، التالي تصالنر شال  منظمالة      .4

 .2003 ، 2نرن الثقافة القانونية، العند )
شقالالن النقالالل، مجلالالة المحالالامي، التالالي تصالالنر شالال  نقابالالة محالالاميي لورد الالتان،    .5

 .2005 ، 9العند )
البالالة لليالالة القالالانون  إلغالالاء شقوبالالة اإلشالالناس، مجلالالة الفكالالن، التالالي تصالالنر شالال    .6

االكاديمي  البروفايل. ٨

 لتدريسيل
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 .2005 ، 2لالعلوس الييا ية، العند )
حقوق الطفل في إقلي  لورد تان العناق، مجلة المحامي، التي تصنر ش   .7

 .2005 ، 10نقابة محاميي لورد تان، العند )
قانون الرنلات العناقي، مجلة المحالامي، التالي تصالنر شال  نقابالة محالاميي        .8

 .2006 ، 11لورد تان، العند )
 

 البحوث القانونية المحكمة المنشورة:
األبعالالاد القانونيالالة للمعالالايين األخحقيالالة فالالي العمالالل اإلشحمالالي، مجلالالة القالالانون     .1

 –لالييا ة، التي تصنر ش  للية القانون لالييا ة، جامعة  صح  الني  

 . )مرتنك .2004 ، 2أربيل، العند )
ورصالالالة، مجلالالالة التكييالالال  القالالالانوني النتقالالالال ملكيالالالة األلراق الماليالالالة فالالالي الب  .2

الرالالنيعة لالقالالانون، التالالي تصالالنر شالال  لليالالة القالالانون، فالالي جامعالالة اإلمالالارات  

 .2011 ، 43العنبية المتحن ، أبو ظبي، العند )
درا الالة حالالالة فالالي منلالالز محافظالالة     –تكييالال  العقالالار المفالالن  بحكالال  الواقالال      .3

أربيالالل، مجلالالة القالالانون لالييا الالة، التالالي تصالالنر شالال  لليالالة القالالانون لالعلالالوس    

 .2015 ، حزينان 17أربيل، العند ) –ة صح  الني  الييا ية، جامع
درا ة مقارنالة، مجلالة القالانون لالييا الة،      –التصني في المصن  الرا    .4

 –التالي تصالنر شال  لليالة القالانون لالعلالوس الييا الية، جامعالة صالح  الالالني           

 .2015 ، 18أربيل، العند )
ن العناقالي  درا ة مقارنة بي  القانو –من  الناه  م  بي  العقار المنهون  .5

لالكويتي، بحث منرور في مجلة القانون لالييا ة، التي تصنر شال  لليالة   

 ، 20أربيالالل، العالالند )  –القالالانون لالعلالالوس الييا الالية، جامعالالة صالالح  الالالني    

 .2016لانون األلل 
حظن التملك العقارة ألغناض التغيين اليالكاني، بحالث منرالور فالي لقالا         .6

، 2017القانونيالالة، جامعالالة ايرالالك، مالالاي   المالالؤتمن  الالالنللي الثالالاني للق الالايا  

 المجلن الثاني.
درا الالة مقارنالالة )مرالالتنك ، مجلالالة جامعالالة    –نالالزم ملكيالالة بالالناء  االختالالنام    .7

 . 2017 ، 21 ، المجلن )3صح  الني  للعلوس اإلنيانية، العند )
إيجار أراضي اإلصح  الزراشي م  الباا  لالتنا ل شنث، بحث منرالور   .8

 ، المجلالن  2اإلنيالانية لاالجتماشيالة، العالند )    في مجلة جامعة دهالوك للعلالوس  

(20 ، 2017. 
اإلشالالكاليات القانونيالالة فالالي مجالالال الطيالالنان المالالنني بالالي  الحكومالالة االتحاديالالة     .9

العناق، بحث مقنس إلى المؤتمن العلمالي الالنللي األلل    –لإقلي  لورد تان 
للقالالالانون لالعحقالالالات النلليالالالة، الجامعالالالة اللبنانيالالالة الفننيالالالية، ترالالالني  األلل   

2017. 
شقن إيجار األرض الزراشية الموقوفة )مرتنك ، بحالث منرالور فالي مجلالة      .10

القانون لالييا ة، التي تصنر ش  للية القانون لالعلالوس الييا الية، جامعالة    

 .2017 ، لانون األلل 22أربيل، العند ) –صح  الني  
درا الة مقارنالة،    –التكيي  القالانوني للغلالغ غيالن المرالتنك بالي  المتعاقالني         .11

  الخالالاص بوقالالا    23ور فالالي مجلالالة القالالانون لالييا الالة، العالالند )  بحالالث منرالال 

جامعالالة ايرالالك، مالالاي   –المالالؤتمن العلمالالي الالالنللي الثالالالث للق الالايا القانونيالالة  

 ، المجلن األلل.2018
مححظالالات الزلمالالي بخصالالوص شيالالوب اإلراد ، بحالالث منرالالور فالالي لقالالا          .12

امعالة  المؤتمن العلمي النللي )الزلمي لاجتهاداتث في الرالنيعة لالقالانون  ج  

 .17/1/2019-16أربيل، في  –صح  الني  
درا الالة فالالي ضالالوء بحالالث منرالالور فالالي لقالالا   المالالؤتمن      –الوصالالية الواجبالالة   .13
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النللي الناب  للق ايا القانونية، للية القانون، جامعة تيرك النلليالة )ايرالك   

 .30/4/2019 ابقًا ، المجلن الثاني، أربيل، 
درا الالالة  –اإلمالالالاراتي التغنيالالالن فالالالي شقالالالود التبالالالنم فالالالي القالالالانون العناقالالالي ل .14

مقارنالالة، مجلالالة الرالالنيعة لالقالالانون، الصالالادر  شالال  لليالالة القالالانون بجامعالالة         

 .2019  لينة 80اإلمارات العنبية، أبو ظبي، العند )
درا الالة تحليليالالة، بحالالث منرالالور فالالي مجلالالة    –نالالزم ملكيالالة العقالالار دلن بالالنل   .15

د  ، العن24أربيل، المجلن ) – انكو للعلوس اإلنيانية، جامعة صح  الني  

  .15-1، )ص2020 ، 24)
درا الالة مقارنالة، بحالث منرالالور فالي مجلالة الحقالالوق،      –موانال  إ الالة الراليوم     .16

-230، )ص2020 ، التالالالوبن 2 ، العالالالند )17جامعالالالة البحالالالني ، المجلالالالن )

271.  
درا ة تحليلية، بحث منرور في  –ملكية العقارات المو شة غين الميجلة  .17

 –مجلالالة  انكالالو للقالالانون لالييا الالة، لليالالة القالالانون، جامعالالة صالالح  الالالني         

  .508-447، )ص2021 ، حزينان 30 ، العند )19أربيل، الينة )
، 2016تنظي  النيابة في التعاقن في القانون المالنني الفننيالي المعالنل ليالنة      .18

نونيالالة، جامعالالة تيرالالك، أربيالالل، لقالالا   المالالؤتمن العلمالالي اليالالادس للق الالايا القا

25/11/2021. 
 –الحماية القانونية للغابات م  المخاان التي تواجهها في إقلي  لورد تان  .19

العناق، لقا   المالؤتمن العلمالي اليالادس للق الايا القانونيالة، جامعالة تيرالك،        

 .25/11/2021أربيل، 
 – تان إشكالية شنس لجود تنظي  قانوني للتعاقن اإللكتنلني في إقلي  لورد .20

العناق لمعالجتها، بحث منرور في مجلة قةالى  انيت، الجامعة اللبنانية 

-511، )ص2022 ، صالالالي  2 ، العالالالند )7الفننيالالالية، أربيالالالل، المجلالالالن )  

547.  
درا الالة تحليليالالة،  –التنظالالي  القالالانوني إلقالالالة المحالالافا فالالي القالالانون العناقالالي    .21

يا الالية، جامعالالة بحالالث منرالالور فالالي مجلالالة لليالالة القالالانون للعلالالوس القانونيالالة لالي 

  .94-65، )ص2022 ، 43 ، العند )11لنلوك، المجلن )
ا تثمار ري  األموال الموقوفة في شناء أ ه  الرالنلات التجاريالة، مقبالول     .22

 ، فالي  279للنرالن فالي مجلالة لليالة القالانون، جامعالة لنلالوك، رقال  الكتالاب )         

11/5/2022. 
مقبالول  درا ة مقارنالة،   –التجال  شلى أرض الغين بزش  اليبب الرنشي  .23

للنرالالن فالالي مجلالالة الكوفالالة للعلالالوس القانونيالالة لالييا الالية، جامعالالة الكوفالالة، رقالال    

 .12/5/2022 ، في 2723الكتاب )
درا ة تحليليالة، مقبالول    –منى حق الرنلة التجارية في تأ ي  الرنلات  .24

  فالالي 7/24/117للنرالالن فالالي مجلالالة جامعالالة تكنيالالت للحقالالوق، رقالال  الكتالالاب )  

24/5/2022. 
درا الالة مقارنالالة، مقبالالول للنرالالن فالالي مجلالالة   –لخاصالالة نالالزم الملكيالالة للمنفعالالة ا .25

 .19/6/2022  في 7/24/139جامعة تكنيت للحقوق، رق  الكتاب )
درا الالة مقارنالالة،   –إشالالكالية تيالالجيل هبالالة المنلبالالات فالالي القالالانون العناقالالي      .26

مقبالالول للنرالالن فالالي مجلالالة لليالالة القالالانون للعلالالوس القانونيالالة لالييا الالية، جامعالالة   

 .20/9/2022  في 739لنلوك، رق  الكتاب )
درا الة   –الميؤللية المننية للنللة دلن خطأ ش  أضنار التلقيح اإللزامي  .27

مقارنة، مقبالول للنرالن فالي مجلالة لليالة القالانون للعلالوس القانونيالة لالييا الية،          

 .13/11/2022  في 929جامعة لنلوك، رق  الكتاب )
درا ة تحليليالة نقنيالة،    –موق  الق اء العناقي م  شكلية شقن الميااحة  .28

لقالالا   المالالؤتمن الالالنللي اليالالاب  للق الالايا القانونيالالة، جامعالالة تيرالالك، أربيالالل،      
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22/12/2022. 

 
 

المفردات الرئيسية للمادة  .٩ .التأمينات العينية، حق الملكية، الحقوق العينيةالقانون الخاص، القانون المنني، 

Keywords 

 نبذة عامة عن المادة. ١٠

على أهم الحقوق العينية حيث تحتوي مادة  ،في كونها من أهم مواد دراسة القانون الحقوق العينيةتكمن أهمية دراسة مادة 

 لقانون األموال.المرجع العام بخصوص األموال وحق الملكية، إذ تعد بمثابة  المباديء القانونية وقواعدها األساسية

الحقوق العينية تعريف وبناًء على ذلك تتطلب استيعاب المفاهيم األساسية للمادة أن يلم الطالب بأهم مفرداتها والمتمثلة في 

 .وبيان أقسام الحقوق العينية األصلية، والحقوق العينية التبعية والتي تسمى بالتأمينات العينية

، والحقوق المتفرعة عنها، والتي تشمل حق التصرف في مفردات مادة الحقوق العينية، هو حق الملكيةومن أهم 

 األراضي األميرية وحق المنفعة وحق االستعمال وحق السكنى وحق المساطحة وحقوق االرتفاق فضاًل عن حق الوقف.

 أما الحقوق العينية التبعية فتشمل الرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق االمتياز.

 

  :أهداف المادة .١١
 أه  أهناي ماد  االلتزامات فيما يأتي:تكم  

، أل فيما يتعلق بالحقوق العينية األصلية،  واء فيما يتعلق الحقوق العينيةإلماس الطلبة بأه  مبادةء لنظنيات ماد   -
 .بالحقوق العينية التبعية

 الملكية.الحق العيني لالملكية ل لطات المالك لالحقوق المتفنشة ش  حق ا تيعاب الطلبة لمفاهي   -
 أ باب ليب الملكية، لالمتمثلة بالعقن لالميناب لالوصية لااللتصاق لالرفعة لالحيا   لغينها.معنفة الطلبة أله   -
 

 :الطالبالتزامات  .١٢
على أكمل وجه واستيعاب الطلبة بصورة كاملة لجميع مفرداته  الحقوق العينيةمن أجل تحقيق أهداف كراسة مادة  

ومكوناته المختلفة، يلتزم الطلبة، بالحضور في جميع المحاضرات وعدم التغيب إال لعذر مشروع وفي أقصى حاالت 

والحضور الذهني والتركيز مع الضرورة، وعند الحضور يجب أن يلتزموا بالمحافظة على الهدوء في داخل الصف 

داخل الصف وااللتزام بأداء الواجبات اليومية، وعدم تأجيل تحضير الدروس والواجبات اليومية إلى اليوم تدريسي ال

التالي، وإنما تحضيرها يوميًا وكتابة المالحظات التي يلقيها المدرس عليهم، وإعداد أوراق العمل التي يطلبها منهم 

لتدريسية، واستعدادهم الدائم والمستمر لالمتحانات المختلفة، وبضمنها المدرس كتابتها فيما تخص مفردات ومواد المادة ا

 وغيرها من االمتحانات واالختبارات. Quizامتحان الـ 

 . طرق التدريس١٣

ألجل تحقيق أهداف هذه المادة وإيصال معلوماتها إلى الطلبة يتم في هذه المادة استخدام طرق التدريس المختلفة والمتمثلة 

( مع Data Showالذهني ودراسة الحالة، وفق المادة المعنية، واستخدام جهاز عرض البيانات الـ )العصف في 

وشرح مفرداتها مع مفاهيم المادة  الحقوق العينيةالصبورة لتوضيح البيانات والتقسيمات المتعلقة بموضوع مادة 

 التدريسية، وتوضيح األمثلة والتقسيمات.

 نظام التقييم. ١٤

 ( درجة وهي درجة االمتحان النهائي. 60( درجــــة السعي السنوي زائدًا )40تم توزيـــع الدرجــات بـواقــع )ي

 .درجات( 10زائدًا درجة السعي اليومي ) (درجة 30بواقع سب درجة السعي السنوي من امتحان مركزي واحد )ويحت

، ومشاركة (Quizzesاالمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية )درجات( اعتمادًا على  10وتحتسب الدرجة اليومية )

( درجات من مجموع الدرجات اليومية 3الطلبة وإبدائهم المالحظات والحضور داخل الصف، فضاًل عن تخصيص )

  درجات( ألوراق العمل التي يقوم الطلبة بإعدادها حسبما يطلب منهم. 10)
 نتائج تعلم الطالب . ١٥

ا تيعاب الطلبة أله  التطبيقات   لنتا ج التعل ، في الحقوق العينيةاألهناي األ ا ية لهل  الماد  التنرييية )م  أه  
نرا ة لربطها بالواق  العملي م  األمثلة، نظنًا الشتماد الطلبة شنن تخنجه  في لشمله  في العملية لمفندات ماد  ال

ي  شامي  أل محققي  شنليي ، لغينه ، شلى منى ا تيعابه  لهل   لك المحاما  أل اليلك الق ا ي، لق ا  أل منشي
، لا تيعاب الحقوق العينية لحق الملكيةإلماس الطلبة بماهية الماد  لأه  رلا زها األ ا ية لمباد ها الن يية، ألن 

اد  القانونية لربطها للللك ا تيعاب الطلبة أله  المبادئ القانونية المتعلقة بهل  الم، مفاهيمها، لم مونها لخصا صها
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إضافة إلى ا تفاد  الطلبة م  التطبيقات الق ا ية لالعناق،  بالواق  العملي التطبيقي، لال  يما في إقلي  لورد تان
، ت م  إشناده  إشنادًا جينًا لكوادر قانونية العناقية لالكورد تانية لتحليلها لإبناء آرا ه  شليها لفق منظور قانوني

  ناد  وق العمل بكوادر لفوء .في الميتقبل لإم
 

 . قائمة المراجع والكتب١٦

 مطبوعات وزارة التعليم العالي والبحث 2، ج1محمد طه البشير و د. غني حسون طه: الحقوق العينية، ج ،

 .2020العلمي، بغداد، 

  ،2010د. نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية األصلية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت. 

  .2012قصي سلمان، الحقوق العينية، منشورات جامعة جيهان الخاصة، أربيل، د. 

 

 . المواضيع١٧ اسم المحاضر

 

 األسبوع األول

 

 األسبوع الثاني

 

 األسبوع الثالث

 

 األسبوع الرابع

 

 األسبوع الخامس

 

 األسبوع السادس

 

 األسبوع السابع

 

 األسبوع الثامن

 

 األسبوع التاسع

 

 

 األسبوع العاشر

 

 األسبوع الحادي عشر

 

 األسبوع الثاني عشر 

 

 األسبوع الثالث عشر

 

 األسبوع الرابع عشر

 

 األسبوع الخامس عشر

 

 األسبوع السادس عشر

 العينية الحقوق

 

 الحقوق العينية األصلية

 

 الحقوق العينية التبعية

 

 مفهوم التأمينات العينية وأنواعها

 

 الرهن التأميني

 

 التعريف بالرهن التأميني

 

 إنشاء الرهن التأميني

 

 آثار الرهن التأميني

 

 انقضاء الرهن التأميني

 

 

 الرهن الحيازي

 

 التعريف بالرهن الحيازي

 

 الحيازيإنشاء الرهن 

 

 آثار الرهن الحيازي

 

 انقضاء الرهن الحيازي

 

 التمييز بين الرهن التأميني والرهن الحيازي

 

 حقوق االمتياز
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 األسبوع السابع عشر

 

 األسبوع الثامن عشر

 

 األسبوع التاسع عشر

 

 األسبوع العشرون

 

 األسبوع الحادي والعشرون

 

 األسبوع الثاني والعشرون

 
 

 

 التعريف بحقوق االمتياز

 

 التمييز بين حق االمتياز وحق الرهن التأميني والحيازي

 

 نشوء حق االمتياز

 

 آثار حق االمتياز

 

 الديون الممتازة

 

 العقارية االمتيازات الخاصة

 

 المواضيع التطبيقية )إن وجدت( .١٨ 

 ال توجد. 

  االختبارات. ١٩

 نشائي: إ. ١

 ؟ما هي الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية -

 ؟ما حكم مضي سنتين على االستيالء المؤقت -

 ؟كسب الملكية بالوفاةما هي أسباب  -

 

 . صح أو خطأ: ٢

 .يمكن ترتيب الرهن الحيازي على حق الوقف -

 في ضوء أحكام القانون العراقي. بالرهن ال يتصور تصرف الفضولي في العقار -

 ال يمكن نزع الملكية بدون بدل. -

 

 : ةالخيارات المتعدد. ٣

 رهنًا تأمينيًا...........  يمكن رهن        

 .العقار/ األموال/ الديون /المنقوالت       

 

 

 ضافية:إ. مالحظات ٢٠

 

 

 من قبل النظراء . مراجعة الكراسة٢١

يجب مراجعة كراسة المادة وتوقيعها من قبل نظير للتدريسي صاحب الكراسة. على النظير ان يوافق على محتوى 

  الكراسة من خالل كتابة بضعة جمل في هذه الفقرة. 

 

 

 

 

 

 


