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 التوقيع والختم الرسمي القسم:
 

 تعريف المساق
 (LAW 417) المساق:رقم ورمز  الحقوق العينيَّة اسم المساق:

  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربيَّة لغة التدريس: متطلب ِإجباري  المساق: نوع

  منسق المساق: (LAW 314)( 1العقود المسمَّاة ) المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☐       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☒ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

ألَصلية، اينية هذا المساق دراسة: الحقوق العينية األَصلية: ويتناول هذا القسم التعريف بالحقوق الع يتضمن

، والقيود الواردة عليه، ثُم دراسة أَسباب كسب الملكية، و ة عن ق المتفرعالحقوودراسة حق الِملكيَّة بوجه عام ٍّ

ميني؛ لرهن التأ: ايهودراسة الحقوق العينية التبعية:  الملكية، وأَنواعها، وآثارها، وأَسباب انقضائها. كما يشمل

ز، الرهن الحيازي، حق الضمان، من حيث شروط إِنشائها، وآثارها، ووسائل انقضائها؛ حقوق االمتيا

 وخصائصها، وأَنواعها، وانقضائها

 أهداف المساق

 يهدف هذا المساق إِلى:

 الطالب بالحقوق العينيَّة األَصليَّة والتبعيَّة. احاطة 1

ِ للقواعد القانونيَّة عند الطالب، وتطويرها. تنمية ـ  2  الجانب التطبيقي 

 .ةالطالب على إِجراء البحوث القانونيَّة، وفق مناهج البحث القانونيَّ  تنمية قدرةـ  3

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1:  قانون ة في الالمفاهيم، واألَحكام األَساسيَّة للحقوق العينيَّ  على أن يتعرف الطالب

.ِ  األُردني 

CLO2 :وقوانين الدول األُخرى. أن يوازن الطالب ،ِ  بين قواعد القانون األُردني 

CLO3 :يماً.القواعد القانونيَّة على الوقائع العمليَّة، تطبيقاً سل ان يطبق الطالب 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 30 اختبار منتصف  امتحان نصفي

 األنشطة*

  1  10 (1نشاط )

  2  2 (2نشاط )

  2  8 (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 50 اختبار كتابي   امتحان نهائي

 قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، نقاشات، ...الخ.على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات *

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
ق الشخصيَّة. التعريف بالحقوق العينيَّة، وبيان خصائصها، والتفرقة بينها وبين الحقو  

ِ الِملكيَّة، وبيان نظرة الشريعة اإِلس حق   ؛ عناصر ة منهالميَّ الِملكيَّة: التعريف بحق 
ِ الِملكيَّة. ِ الِملكيَّة؛ نطاق حق   حق 

 وجاهي

  

 2االسبوع 
ِ الِملكيَّة: القيود الواردة على تمل ك غير ا القيود األَشخاص دنيين وألُرالواردة على حق 

ِ الِملكيَّة؛ الشرط ال ف.من الت مانعالمعنويين؛ القيود القانونيَّة الُمقي ِدة لحق   وجاهي صر 

  

 3االسبوع 
 الِملكيَّة الشائعة: مفهوم الِملكيَّة الشائعة. 

فظه؛ حته؛ على المال الشائع: استعمال المال الشائع؛ إِدار سلطات الشريك الُمشتاع
ف فيه؛ قسمة المهايأَة الزمانيَّة والمكانيَّة.  التصر 

 وجاهي

  

 4االسبوع 

 انتهاء الشيوع: 
 القسمة الرضائيَّة: شرائطها؛ آثارها.
 القسمة القضائيَّة: إِجراءاتها؛ آثارها.

 الشيوع(.القسمة اإلدارية )لجنة إزالة 

 وجاهي

  

 ِملكيَّة األُسرة. 5االسبوع 
 ِملكيَّة الطوابق والشقق.

 نظام ِملكيَّة العلو والسفل؛ الحائط الُمشترك.

 وجاهي
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 تطبيقات قضائيَّة.
  

 6االسبوع 

 أَسباب كسب الِملكيَّة: تعريف عامٌّ بأَسباب كسب الِملكيَّة.
 إحراز المباحات.

 الضمان.
 .الميراث
 الوصية.
 .االت ِصال

 وجاهي

  

 7االسبوع 

ت  ات التيعقارالعقد: اكتساب ِملكيَّة المنقول )المثلي والقيمي(؛ اكتساب ِملكيَّة ال تمَّ
ا تتمَّ تسويتها؛ ش ِملكيَّة  اكتساب رائطتسويتها؛ شرائط اكتساب ِملكيَّة العقارات التي لمَّ

 األَراضي الموات.
في إِطار حماية  2019بيان أَهم التعديالت التي أَدخلها قانون الِملكيَّة العقارية لعام 

 الِملكيَّة العقاريَّة.

 وجاهي

  

 8االسبوع 
ِ الشفعة في ا ة على واقع نطاق حق  يع لتشرالشفعة: المقصود بالشفعة؛ نظرة عامَّ

فات التي تُجيز  ِ؛ تزاحم الشفعاء؛ التصر   الل التي حوااألَخذ بالشفعة؛ األَ األُردني 
 عة.ذ بالشفألَخاتُسمع فيها دعوى الشفعة؛ الشفعة الرضائيَّة؛ الشفعة القضائيَّة؛ آثار 

 وجاهي

  

 9االسبوع 

ع بالحيازة )باعتبارها غات أَخذ الُمشر ِ ِ سباب اً من أَ سبب الحيازة: مفهوم الحيازة؛ مسو 
(؛كسب الِملكيَّة(؛ نطاق الحيازة؛  ازة الحي عنصرا الحيازة )المادي  والمعنوي 

ئز العرضيَّة؛ مرور الزمان الُمكسب للحيازة؛ الحيازة في المنقول سند الحا

 (؛ تمل ك الثمار بالحيازة. 1189)م
 .تطبيقات قضائيَّة

 وجاهي

  

 10االسبوع 

ِ الِملكيَّة: تعريف عامٌّ بهذه الحقوق.  الحقوق المشتقَّة من حق 
ف )إِلغاءحق   ن األَراضي الِملك التفرقة بي 2019قانون الِملكيَّة العقارية لعام  التصر 

 واألَراضي األَميريَّة(. 
 حق  االنتفاع.

 حق  االستعمال والسكنى. 
 حق  المساطحة.
 حق  الوقف.

 وجاهي
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

  

 11االسبوع 
ِ االرتفاق وخصائصه؛ تصنيف حقوق  وق االرتفاق؛ حقحقوق االرتفاق: مفهوم حق 

 .تفاقاالرتفاق االت ِفاقيَّة؛ حقوق االرتفاق القانونيَّة؛ انقضاء حقوق االر
 .تطبيقات قضائيَّة

 وجاهي

  

 12االسبوع 

ِ في إِطار القانون المدني األُردني ة على وسائل حماية الحق  تعريف ؛ النظرة عامَّ
 بالحقوق العينيَّة التبعيَّة. 

 ِ  : تعريفه وخصائصه. الرهن التأميني 
ِ؛ مشتمالت الرهن؛ شكليَّة التسجيل.  إِنشاء الرهن التأميني 

 وجاهي

  

 13االسبوع 

ِ.آثار   الرهن التأميني 
ِ.انتقال   الرهن التأميني 

.ِ  انقضاء الرهن التأميني 
على األَحكام  2019 عرض مالمح التعديالت التي أَدخلها قانون الِملكيَّة العقارية لعام

 الناظمة لرهن العقار رهناً تأَمينيَّاً.
 .تطبيقات قضائيَّة 

 وجاهي

  

 14االسبوع 

: تعريفه؛ خصائصه.  الرهن الحيازي 
.ِ  إِنشاء الرهن الحيازي 
.ِ  آثار الرهن الحيازي 

.ِ  انقضاء الرهن الحيازي 
ِ، ومدى الحاجة العمليَّة للتمس ك   به.تقييم الرهن الحيازي 

 حق  الضمان: تعريفه؛ خصائصه.
 إِنشاء حق الضمان.
ِ الضمان.  آثار حق 

ِ الضمان.  انقضاء حق 

 وجاهي

  

 15االسبوع 
 حقوق االمتياز: تعريف عامٌّ بحقوق االمتياز.

ة الناظمة لحقوق االمتياز.  األَحكام العامَّ
ة.  حقوق االمتياز العامَّ

ة المنقولة.  حقوق االمتياز الخاصَّ

 وجاهي
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

ة.  حقوق االمتياز العقاريَّة الخاصَّ
 تطبيقات قضائيَّة.

  
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامن الكتروني )متزامن أو أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع
 2020دار الثقافة  /الحقوق العينيَّة األَصليَّة والتبعيَّة :د. يوسف عبيدات المرجع الرئيس

 المراجع االخرى 

د وحيد الدين سوار  : د. محمَّ
 .2010الثقافة  دار /حق  الِملكيَّة في ذاته في القانون المدنيــ  1

ة، والحقوق (، َأسباب كسب الِملكيَّ 2شرح القانون المدني، الحقوق العينيَّة اأَلصليَّة )ــ  2
 .1999 / دار الثقافة المشتقَّة من حقِ  الِملكيَّة. دراسة موازنة بالمدونات العربيَّة

هن الحيازي؛ المجرَّد؛ الر (: الرهن 3شرح القانون المدني، الحقوق العينيَّة التبعيَّة )ــ  3
 .2006دار الثقافة  /حقوق االمتياز

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
 المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن أكثر من تشترط 

 % من مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري أو عذر مرضي يقبله العميد.15
 يتوقع من الطالب حل األنشطة وتسليمها بالوقت المحدد.  األنشطة

 قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير. التسليم المتأخر للواجبات
 يتم تبليغ الطالب بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية. االمتحانات

 الغش واالستالل
لغش في يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم با

 االمتحان أو الشروع فيه أو االشتراك فيه.
 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


