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  اقتصاديات االعمال   كلية :                           النهرينجامعة :        

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

 - قسم ادارة االستثمار والموارد1 البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

  ادارة االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 ادارة االستثمار والموارد القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

                   : الثالثة    المرحلة : الثاني الفصل الدراسي 2016-2017                   :السنة الدراسية -5

 15/9/2016تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

  متوسط- مقبول - ضعيف– جيد – جيد جدا –: أمتياز مستويات التقييم -7
       

ثانيًا : البيانات األساسية 
 

 ie306: كود المقرر الدراسي                    : قانون التنفيذعنوان المقرر الدراسي -1

          في كل قسم الساعات المعتمدة  -2

عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

 2 2       نظري   ساعتين
 

 

 

 م.م.علياء عادل الكادر التدريسي :_ 3

 

 

 

 نموذج مواصفات المقرر
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 :ثالثًا : البيانات المهنية
 

  معرفة وتطوير الطالب من النواحي القانونية المتعلقة باختصاصةاألهداف العامة للمقرر: -1
  معرفة المفاهيم االساسية المتعلقة بقانون التنفيذ النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:  -2

 : أ. المعرفة والفهم
 يوضح للطالب مفهوم قانون التنفيذ أ-     

 : ب- المهارات الذهنية
 التعرف على ماهية قانون التنفيذ والمفاهيم االساسية المتعلقة لهذا القانون 1 ب-      

 : ج- المهارات المهنية والعلمية
  توصيف المعرفة للنظرية العامة المتعلقة بقانون التنفيذ والقدرة على العمل والتواصل -جـ 

  :د- المهارات العامة والمنقولة

  معرفة قواعد قانون التفيذ1د-                

لمحتوى ا
عدد المواضيع 

الساعات 
دروس محاضرة 

أكاديمية / عملية / أرشاد 

 اكاديمية                  2 قاون التنفيذ مفاهيم اساسية 

السلطة المختصة بالتنفيذ واجراتها والطعن بها على 
 وفق قانون التنفيذ

 اكاديمية  2

السلطة المختصة بالتنفيذ على وفق قانون تحصيل 
 الديون الحكومية وصالحياتها

 اكاديمية  2

 االحكام القضائية القابلة للتنفيذ 
 اوال:االحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الوطنية

 اكاديمية  2

ثانيا: االحكام القضائية الصادرة عن المحاكم 
 االجنبية

 اكاديمية  2

 اكاديمية  2 المحررات التنفيذية القابلة للتنفيذ مفهومها وانواعها 
 اكاديمية  2 انواع التنفيذ ( التنفيذ الرضائي والجبري)
 اكاديمية  2 امتحان                             

 اكاديمية  2 انواع الوسائل التنفيذية
 اكاديمية  2 الحاالت التي تعرقل سير التنفيذ اوتوقفه

 الحجوز التنفيذية
 اوال: حجز االموال المنقولة وبيعها

 اكاديمية  2

 اكاديمية  2 حجز ما للمدين لدى الغير وبيعه               
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 اكاديمية  2 حجز الراتب والمخصصات
 اكاديمية  2 امتحان

 اكاديمية  2 حجز العقار وبيعه                        

 
 
 

 : أساليب التعليم والتعلم 4
 . المحاضرات .  -41
 . النقاش والحوار المتبادل بين األستاذ والطلبة .4-2
. الواجبات البيتية .  4-4

 
 

 
 :- أساليب تقييم الطلبة 5   

                               %15      الشهري        األختبار

                           % 15     2االختبار الشهري /        
 %                         5%  الحضور 5        النشاطات والمشاركات      

                               %60   نهاية الكورسامتحان        
 %100  المجموع                       

                                         

 :- قائمة المراجع 6       

. مذكرات (اوراق ، ملزمة) المقرر 6-1
 محاضرات مطبوعة    
 1980 لسنة 45احكام قانون التنفيذ رقم . الكتب الدراسية 6-2     
. كتب مقترحة  6-3     
. مجالت دورية ، مواقع انترنت ، الخ.        6-4     
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اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -7

 مكان مالئم للتدرييسين ووجود ادوات ومستلزمات جيدة للتعليم والتعلم
 
 

 مدرس المقرر :م.م. علياء عادل مزيد
 رئيس القسم : أ.د. سالم عبد الجليل الشامي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


