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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
 law 316 رقم ورمز المساق: 1العقود المسماة  اسم المساق:

  الفصل الدراسي: ثالث ساعات  عدد الساعات المعتمدة:
 العربية  لغة التدريس: تخصصاجباري  المساق: نوع

  منسق المساق: law 213 المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج المساق آلية تدريس

 وصف المساق

ي يتضمن هذا المساق دراسة تحليلية معمقة ألحكام العقود المسماة في إطار القانون المدن

م . وتركز الدراسة على األحكااألردني من حيث ماهية العقود وتصنيف المشرع لها وتكييفها

على  واردةالتفصيلية لعقد البيع كأحد العقود الناقلة للملكية وعقد اإلیجار كصورة من العقود ال

المنافع. من حيث تعريف كل منها وبيان أركان كل عقد وتمييزه عن غيره وأثاره من حيث 

كين والمستأجرين وبعض ضمن نصوص القانون المدني وقانون المال األطرافالتزامات وحقوق 

 التشريعات المتعلقة بها.

 

 

 أهداف المساق

تعريف الطالب بالمبادئ األساسية التي تحكم العقود المسماة وتمييزها عن األحكام العامة  -1

 للعقد. 

راسة معمقة لألحكام الخاصة بعقدي البيع واإلیجار.د -2  

تنمية مهارات الطلبة الذهنية في تحليل النصوص القانونية والعملية في إعداد وصياغة  -3

 العقود المسماة.
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 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1:  في  المبادئ األساسية التي تحكم العقود المسماة الواردة علىأن يتعرف الطالب
 القانون المدني مع التركيز على عقدي البيع واإلیجار.

CLO2:  ختلفة.ايجاد الحلول المنطقية لمسائل عملية من مصادر القانون المان يتمكن الطالب من 

 

CLO3 : لمساق.اقة بموضوعات هذا لنصوص التشريعية والقرارات القضائية المتعليحلل الطالب اان  

 

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجاتتسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 

 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 30 اختبار منتصف وفق ما تحدده الجامعة امتحان نصفي

 األنشطة*

 1 10 اختبار قصير  (1نشاط )

 2 5 واجب  (2نشاط )

 2 5 نقاشات  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 50 اختبار كتابي  ما تحدده الجامعة وفق امتحان نهائي

 

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

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

 1االسبوع 
عامة عن ماهية العقود المسماة.مقدمة -  
.خصائصه وتميزه عن غيره من العقود. والتعريف بعقد البيع -  

 

 وجاهيتينمحاضرتين 
ولقاء غير  متزامنتين 

 متزامن

 2االسبوع 

 البيع : عقد أركان
وجود التراضي -  
التراضي عبر الوسائل اإللكترونية -  
صحة التراضي -  

 

محاضرتين وجاهيتين 
ولقاء غير متزامنتين  

 متزامن

 3االسبوع 

 التراضي في البيوع الموصوفة:
البيع بالنموذج -  
البيع بشرط التجربة -  
البيع بشرط المذاق -  

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 4االسبوع 

 المبيع:
 وجود المبيع أو امكانية وجوده -
 تعيين المبيع أو امكانية تعيينه -
 المبيع للتعامل.قابلية  -

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 5االسبوع 

 الثمن:
تسمية الثمن -  
معلومية الثمن -  
أسس تقدير الثمن. -  

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 6االسبوع 
 اآلثار المترتبة على البيع:

 التزامات البائع -

 الملكيةالتزامات البائع بنقل  -

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 7االسبوع 
 التزام البائع بتسليم المبيع:

محل االلتزام بالتسليم -  
 كيفية التسليم -

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

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

 8االسبوع 
 التزام البائع بالضمان:

ضمان التعرض واالستحقاق -  
 الخفيةضمان العيوب  -

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 9االسبوع 

 التزامات المشتري: 

 دفع الثمن -

 تسلم المبيع -

 البيوع المختلفة -

 البيع في مرض أو موت -

 بيع ملك الغير -

 

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 10االسبوع 

 عقد اإلیجار:
 اإلیجار وخصائصهالتعريف بعقد  -
 أركان عقد اإلیجار-
 التراضي. -

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 11االسبوع 

 المحل في عقد اإلیجار
 الشيء المؤجر -
 األجرة -
  مدة اإلیجار. -

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 12االسبوع 

آثار عقد اإلیجار-   
المؤجر التزامات-  
التزام المؤجر بتسليم المأجور-  
التزام المؤجر بالصيانة-  
التزام المؤجر بالضمان-  

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 13االسبوع 
 التزامات المستأجر

 التزاماته بدفع األجرة-

وجاهيتين محاضرتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

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

 استعمال المأجور فيما اعد له-
  التزام المستأجر برد المأجور-

 14االسبوع 
 حق المستأجر في التصرف بحقه في المأجور

یجارالتنازل عن األ-  
االیجار من الباطن-  

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 15االسبوع 
 انتهاء اإلیجار

 بانقضاء المدة -
  انتهاء العقد قبل المدة. -

وجاهيتين محاضرتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 
 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال 

 متزامنغير  أونشاطتفاعلي تزامني  لقاء:لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (متزامن غيرالكتروني )متزامن أوأووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال.    

 الكتاب المعتمد والمراجع

ت التطبيقاارنة بشرح احكام العقود المسماة في القانون المدني البيع وااليجار دراسة مق. عباس العبودي المرجع الرئيس

 2014. عمان\دار الثقافة القضائية.

 المراجع االخرى 
ر رين. داوشرح قانون المالكين والمستأجصاحب الفتالوي. الوجيز في شرح العقود المسماة البيع واالیجار 

 2021الثقافة. 
 2018ان. علي العبيدي. العقود المسماة البيع واالیجار وقانون المالكين والمستأجرين. دار الثقافة. عم

 علي العبيدي

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
 المساقات التي سجل فيها، وال یسمح له بالتغيب عن اكثر منتشترط المواظبة للطالب في جميع  

 .% من مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي یقبله العميد15
 .المحدد  وتسليمها بالوقت  يتوقع من الطالب حل االنشطة  األنشطة

 . قد یخضع التقدیم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أیام التأخير التسليم المتأخر للواجبات
 .بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن یصدر لهذه الغایة  يتم تبليغ الطالب االمتحانات

بالغش في یعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب یقوم  االستاللو  الغش
 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب***


