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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:

 

 تعريف المساق

 Law 415 رقم ورمز المساق: )المقاولة والوديعة( 2العقود المسماة  اسم المساق:

 2021االول  الفصل الدراسي: ثالث ساعات  عدد الساعات المعتمدة:

 العربية  لغة التدريس: تخصص اختياري المساق: نوع

 عبد السالم الفضلالدكتور  منسق المساق: Law 314 المتطلب السابق:

 

 معلومات عامة

 مدمج المساق آلية تدريس

 وصف المساق

د سة عقيتناول المساق دراسة كل من عقد المقاولة وعقد الوديعة حيث يتضمن  ابتداء درا

 المقاولة من خالل تعريفه وبيان شروطه وخصائصه المميزة له عن غيره من العقود،

 زاماتودراسة التراضي والمحل واألجر في عقد الوكالة، وتحديد التزامات المقاول والت

أو  تنفيذصاحب العمل، وانتهاء المقاولة عبر انجاز العمل، أو فسخ العقد، أو استحالة ال

ها، ل. كذلك يتناول المساق دراسة عقد الوديعة من حيث تعريفالهالك، أو موت المقاو

تهاء يراً انن واخخصائصها، اركان العقد ، اثبات العقد، االلتزامات المترتبة على كال المتعاقدي

 العقد

 

 أهداف المساق

 .الطالب بأَهم األحكام القانونية الناظمة لعقَدي المقاولة والوديعة إلمام ـ 1

ِّ للقواعد القانونيَّة تنميةـ  2  .لدى الطالب الجانب التطبيقي 

 الطالب على تحليل النصوص القانونيَّة.تمكين ـ  3

 

 التعلم للمساق نتاجات

(CLOs) 

CLO1: اة في إِّطار القانون المدني األأ  ان يتعرف الطالب على ِّ، ردنبعض العقود المسمَّ ي 

 وبشكل دقيق.

CLO2 :ا أن يدرك الطاللب  ة.الحدود الفاصلة لكل ِّ طائفة من طوائف العقود المسمَّ

CLO3 : تالقواعد القانونيَّة النظريَّة على الوقائع العمليَّة  الطالب قطبيأن ً ً  طبيقا  .سليما

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجاتتسكين

PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  

      * CLO1 

     *  CLO2 
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    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 طرق تقويم المساق

 وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم
 العالمة

)%( 
  CLOsنتاجات التعلم

 امتحان نصفي
وفق ما تحدده 

 الجامعة
 اختبار منتصف

30 
1 

 األنشطة*

 1 10 اختبار قصير  (1نشاط )

 2 2 واجب  (2نشاط )

 2 8 نقاشات  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 امتحان نهائي
وفق ما تحدده 

 الجامعة
 اختبار كتابي 

50 
2+3 

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

 محتويات المساق والجدول الزمني وطبيعة التدريس

 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 

ِّ: ا اة في إِّطار القانون المدني األأردني  قود ود بالعلمقصتعريف عامٌّ بالعقود المسمَّ

مازة اة وتقسيماتها المختلفة؛ اإلِّ اة والعقو المسمَّ اة، ر المسمَّ د غيبين العقود المسمَّ

مازة.  واآلثار المترت ِّبة على هذه اإلِّ

 

محاضرتين 

 وجاهيتين

ولقاء متزامنتين 

 غير متزامن

  

 2االسبوع 

 الخصائص الممي ِّزة لعقد المقاولة 

 غيره من العقودتمييز عقد المقاولة عن 

 

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 متزامنغير 

  

 أَركان عقد المقاولة 3االسبوع 

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن
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 محتويات المساق والجدول الزمني وطبيعة التدريس

 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 4االسبوع 

 تكملة أَركان عقد المقاولة

 

 

. 

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن

  

 5االسبوع 

 

 آثار عقد المقاولة: التزامات المقاول:

 العمل المتفق عليه. التزام المقاول بإنجازأ ــ 

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن

  

 6االسبوع 

 التزام المقاول بتسليم العمل.ب ــ 

 التزام المقاول بالضمان.ج ــ 

 

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن

  

 7االسبوع 

 التزامات صاحب العمل:

 )البدل(.أ ــ االلتزام بدفع األجرة 

 االلتزام بتسل م العمل بعد إنجازه.ب ــ 

 

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن

  

 8االسبوع 

 أهم األحكام القانونية الناظمة للمقاولة من الباطن.

 انتهاء عقد المقاولة.

 

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن

  

 9االسبوع 
 تطبيقات قضائية.

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن

  

 10االسبوع 
ِّ؛ تعريف عقد عقد الوديعة : التعريف بعقود العمل في القانون المدني األأردني 

محاضرتين 

وجاهيتين 
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 محتويات المساق والجدول الزمني وطبيعة التدريس

 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

سالميَّة منه. )المقصود عقد الوديعة بدون أجر(  الوديعة، وبيان موقف الشريعة اإلِّ

 الخصائص الممي ِّزة لعقد الوديعة.

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن

  

 11االسبوع 

سة؛ تمييز عقد الوديعة عن غيره من العقود: الوديعة والقرض؛ الوديعة والحرا

 الوديعة والوكالة.

 أَركان عقد الوديعة: ركن التراضي )األَهليَّة(؛ ركن المحل؛ ركن السبب.

ستوَدع( آثار  عقد الوديعة بالنسبة للمستودع )التزامات المأ

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن

  

 12االسبوع 
ستوَدع (  تكملة آثار عقد الوديعة بالنسبة للمستودع )التزامات المأ

 ردُّ الوديعة.

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن

  

 13االسبوع 

ستوَدعين. ستوَدع؛ تعدد المأ ستودَع: جنون المأ ة بالمأ  أَحكام خاصَّ

 للمودع. آثار عقد الوديعة بالنسبة

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن

  

 14االسبوع 

ستوَدع؛ ع: استحقاق الوديعة في يد المأ ودِّ ة بالتزامات المأ ودِّ  موت أَحكام خاصَّ  ع.المأ

ذن باالستعما أَحكام ة ببعض أَنواع الودائع: وديعة النقود مع اإلِّ الء ديعة نزل؛ وخاصَّ

 الفنادق.

 

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن

  

 15االسبوع 

 تطبيقات قضائية.

 

محاضرتين 

وجاهيتين 

متزامنتين ولقاء 

 غير متزامن

  

  اسبوع اإلمتحانات النهائية 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 .المساق الوجاهي: لقاء وجاهي 
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 متزامنغير  أونشاطتفاعلي تزامني  لقاء:لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أوأووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال.    

 الكتاب المعتمد والمراجع

يداع والقر؛ نسرين محاسنةد.  المرجع الرئيس عارة واإلِّ اة: اإلِّ سمَّ قارنض. دراسشرح القانون المدني/ العقود المأ  ةة مأ

 المراجع االخرى

الصلح(؛ )الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم و 5الوسيط في شرح القانون المدني. م؛ السنهوري

يجار والعاريَّة(؛ م 6م قاولة والوكالة والوديعة والحراسة(. 7)اإلِّ  )المأ

يَّة شرح القانون المدني: مصادر الحقوق الشخص؛ عدنان السرحان والدكتور نوري خاطرالدكتور 

 .2012؛ لنشر والتوزيع دار الثقافة ل؛ )االلتزامات( دراسة مقارنة 

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل

 الحضور والمواظبة

ب عن له بالتغيتشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح  

% من مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي 15اكثر من 

 .يقبله العميد

 .المحدد  وتسليمها بالوقت  يتوقع من الطالب حل االنشطة  األنشطة

 التسليم المتأخر للواجبات
 قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير

. 

 .بمواعيد االمتحانات وفقاً إلعالن يصدر لهذه الغاية  يتم تبليغ الطالب االمتحانات

 االستاللو الغش
وم يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يق

 بالغش في االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب***


