
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 سمطان التميميرفعت حمود ثجيل  االسم
 Rifaat.h.1981@sa-uc.edu.iq البريد االلكتروني

 حقوق العينيةال اسم المادة
 الهدف العام لممقرر

 
الفقه والقضاء في  آراء وتسميط الضوء عمىبالحقوق العينية ة توضيح المفاهيم المتعمق

 والحقوق المتفرعة عنها حق الممكية

 الكتب المنهجية
 األوللمدكتور محمد طه البشير و الدكتور غني حسون طه الجزء  الحقوق العينية 

 والثاني

 
 المصادر الخارجية

 

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد لمدكتور عبدالرزاق احمد 
 السنهوري الجزء التاسع والعاشر

 
 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي
 االول

فصل الدراسي ال
 الثاني

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي حضورال
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 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة الجامعة :
 كلية شط العرب الجامعة الكلية :

 القانون القســم :
 الرابعةالمرحلة :

 رفعت حمود ثجيل اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 كلية شط العرب الجامعة مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 عنوان المحاضرة االسبوع عنوان المحاضرة االسبوع

 حك انتصرف  16  األصهيحانحمىق انعيُيح  1

  أسثاب كسة حك انتصرف 11 حك انًهكيح  2

 ىل وسكُحك انًُفعح وحك االستعًا 11   ليىد حك انًهكيح 3

 حك انًساطحح 11  خاصح يٍ انًهكيح أَىاع 4

  أحكاو حمىق االرتفاق 22  انًهكيح انشائعح 5

 انتأييُاخ وأَىاعها 21  صىر خاصح يٍ انًهكيح انشائعح 6

 انرهٍ انتأييًُ 22   يهكيح انعهى وانسفم 1

 أَشاء انرهٍ انتأييًُ 23  يهكيح انطىاتك وانشمك 1

 يحم انًال انًرهىٌ 24 اسثاب كسة انًهكيح 1

 انشروط انشكهيح 25 انشفعح 12

 تخصيص انرهٍ 26  انحيازج 11

 أثار انرهٍ انتأييًُ  21  انتمادو انًكسة 12

 انرهٍ انحيازي 21 انحيازج انًُمىل 13

 أثار انرهٍ انحيازي 21 انًُمىلفً انحيازج  أثار 14

انحمىق انعيُيح انًتفرعح عٍ حك  15

 انًهكيح
 حمىق االيتياز 32

  

 : تىليع رئيس انمسى      تىليع االستاذ :

 

      

 هورية العراقمج
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة الجامعة :
 كلية شط العرب الجامعة الكلية :

 القانون القســم :
 الرابعةالمرحلة :

 رفعت حمود ثجيل اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 كلية شط العرب الجامعة مكان العمل  :


