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 (واللغة اإلنجليزية عربية الة تي اللغشعب) الثالثة الفرقة 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 المرافعات المدنية والتجارية قانونمادة :  ال
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 ( عربيةاللغة الشعبة  ) الثالثةالفرقة 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 القانون المدنيمادة :  ال

 

 

 ( والتي سيكتب فيها طالب الفرقة الثالثة قرر ) القانون المدني عناوين موضوعات لم  

إبرام عقد التأمين يكتب الطالب في محورين ؛ األول : إبرام عقد التأمين من الناحية : الموضوع األول  

 القانونية ، الثاني : إبرام عقد التأمين من الناحية الواقعية .

 التزام المتعاقد في عقد التأمين بدفع القسط :الموضع الثاني 

 خصائص عقد اإليجارموضوع الثالث : ال

 التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة :الموضوع الرابع 

 التزام البائع بنقل الملكية  :الخامس الموضوع 

بيع ملك الغير : يكتب الطالب في محورين ؛ األول : مفترضات وجود هذا  :السادس  الموضوع 

 البيع ، الثاني : أحكام هذا البيع .

 

 

 

 ب التمنيات بالنجاح أطيمع 

 


