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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص  القسم:
 

 تعريف المساق
 LAW 112رقم ورمز المساق:  مصادر االلتزام اسم المساق:

 الفصل الدراسي:  ثالث ساعاتعدد الساعات المعتمدة: 
 العربية لغة التدريس:  اجباري "تخصص"متطلب المساق:  نوع

 منسق المساق:    LAW  111  المتطلب السابق:
 

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

 وصف المساق
" منفردةاالرادة اليتضمن هذا المساق دراسة تحليلية معمقة  لمصادر االلتزام االرادية وهي:  "العقد، 

 وغير االرادية وهي: "الفعل الضار، الفعل النافع، القانون".

 أهداف المساق
 اإللمام بمفهوم االلتزام وخصائصه. .1
 معرفة مفهوم مصارد االلتزام في القانون المدني. .2
 .ساب مهارة التفكير وتحليل النصوصاكت .3

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1:  المفاهيم واالحكام األساسية لمصادر االلتزام. علىأن يتعرف الطالب 

CLO2 :ارنةاالتجاهات التشريعية المقأن يقارن الطالب بين قواعد القانون األردني و. 

CLO3 :يما.قا سلالوقائع القانونية على الوقائع العملية تطبي أن يتمكن الطالب من تطبيق 

 

 

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم العالمة )%( آلية التقويم وطبيعته الموعد والتاريخ نوع التقويم

 امتحان نصفي
وفق ما تحدده 

 30 اختبار منتصف الجامعة
1 

 األنشطة*

 1 10 اختبار قصير  (1نشاط )

 2 2 واجب  (2نشاط )

 2 8 نقاشات  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 امتحان نهائي
وفق ما تحدده 

 50 اختبار كتابي  الجامعة
2+3 

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

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

 1االسبوع 

 .نظرة تعريفية بالقانون المدني ومصادر االلتزام -
 وجاهي .وخصائصه وأنواعه ومصادرهالتعريف بااللتزام   -

 .تعريف العقد وتقسيماته -
 وجاهي دة.اإلراعن  ووسائل التعبير األول "التراضي" من حيث: التعريف،أركان العقد: الركن   -

 2االسبوع 
لدعوة عن ا ثار النيابة. "التعبير عن االرادة": أوال: االيجاب: من حيث التعريف وتميزها

 وجاهي .الزاميته وسقوطهللتفاوض، ومدى 

 وجاهي .األحكامو   ثانيا: القبول من حيث التعريف والشروط

 3االسبوع 

ه. شروطو وتمييزه عن غيره من األنظمة القانونية،  ،الوعد بالتعاقد من حيث التعريف -
 اثار الوعد بالتعاقد.

 وجاهي

ئي. لجزااوتميزه عن الشرط  ،والداللة ،واألهمية ،التعاقد بالعربون من حيث المفهوم -
 .وانواعها ،التعريف باألهلية

 وجاهي

 4االسبوع 

يز، تدرج األهلية بحسب السن: مرحلة الصغير غير المميز، مرحلة الصغير المم   -
 مرحلة كامل االهلية.

 .عيوب االرادة: الجنون، العته، السفه والغفلة، اجتماع عاهتين من ثالث   -
 وجاهي

 وجاهي .االكراه من حيث التعريف واألنواععيوب الرضا:  -
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 5االسبوع 

 .والشروط ،واألنواع ،شروط االكراه، وأحكامه، التغرير من حيث التعريف -
 وجاهي .الغلط من حيث التعريف، واألنواع، والشروط، واألحكام -

 .والشروط ،الركن الثاني: "المحل" من حيث التعريف -
 .الشروط المقترنة بالعقد  -
 والشروط. ،الثالث: "السبب" من حيث التعريفالركن   -
 واألحكام. ،واألهمية ،الركن الرابع "الشكل" من حيث التعريف -

 وجاهي

 6االسبوع 
 واالثار. ،مراتب العقد: العقد الباطل من حيث التعريف    -

 وجاهي .تقرير البطالن للعقد   - 

 وجاهي .والشروط ،نظرية انتقاص العقد من حيث التعريف -

 7االسبوع 

 واالثار. ،العقد الفاسد من حيث التعريف  - 
يث حواجازة العقد الموقوف من  واألسباب، ،العقد الموقوف من حيث التعريف   -

 .التعريف
 .صور اجازة العقد الموقوف، وصاحب الحق باالجازة، وشروط صحة االجازة   -

 وجاهي

 والطبيعة. ،العقد غير الالزم من حيث التعريف -
 .والخصائص، واالثر ،خيار الشرط من حيث التعريف  -

 وجاهي

 8االسبوع 

 خيار الرؤية من حيث التعريف، والخصائص، والسقوط.   -
 والشروط. ،خيار التعيين من حيث التعريف  -
 والسقوط. ،واالثر ،والشروط ،والخصائص ،خيار العيب من حيث التعريف  -

 وجاهي

 قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.ثار العقد من حيث الموضوع: ا -
 تفسير العقد.  -
 .تحديد نطاق العقد  -

 وجاهي

 9االسبوع 

 من حيث المفهوم واالركان. المسؤولية العقدية   -
 اثر العقد بالنسة للدائنين.   -
 .اثر العقد بالنسبة للغير -  

 وجاهي

 .والشروط ،زوال العقد: التقايل: من حيث التعريف -
 .واألنواع ،فسخ العقد من حيث التعريف  -

 وجاهي

 . بالنسبة للغير.2. بالنسبة للمتعاقدين 1اثار الفسخ:   - 10االسبوع 
 زوال العقد باالنفساخ.  -

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

 واالثار. ،والشروط ،الدفع بعدم التنفيذ من حيث التعريف  -
 .والحكم القانوني ،التصرفات الصادرة باالردة المنفردة من حيث التعريف   -

 وجاهي "ةفات الصادرة باالرداة المنفردة "الوعد، الوعد بجائز تطبيقات على التصر  - 

 11االسبوع 

يث حالفعل الضار من حيث التعريف، المسؤولية عن الفعل الشخصي، اإلضرار من   -
 التعريف والصور.

 والشروط.  ،الحاالت المستبعدة من معنى اإلضرار. الضرر من حيث المفهوم  -
 . الضرر المالي.2. الضرر الجسدي 1 أنواع الضرر: -

 وجاهي

 واالنواع. ،الضرر األدبي من حيث التعريف. 3 -
 وجاهي .يةوالنظريات الفقهية في تحديد فكرة السبب ،العالقة السببية من حيث التعريف -

 12االسبوع 

 .حاالت انعدام السببية -
 وجاهي ."المسؤولية عن الفعل الضار دعوى "اثار المسؤولية عن الفعل الضار -

 .هوالتقدير، ووقت تقدير  ،والطرق  ،التعويض من حيث التعريف  -
ين، لمسؤوليتاوالجمع بين  ،التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية عن الفعل الضار -

 والخيرة بينهما.
 وجاهي

 13االسبوع 

والشروط  ،من حيث التعريف المسؤولية عن فعل الغير: مسؤولية متولي الرقابة -
 .واالساس

 .والشروط ،مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع من حيث التعريف -
 وجاهي

 .اساس مسؤولية التابع  -
 األشياء.الناشئة عن  المسؤولية -
 .واالساس ،والشروط ،مسؤولية حارس الحيوان من حيث التعريف -

 وجاهي

 14االسبوع 
 واالساس.  ،والشروط ،التعريفمسؤولية حارس البناء من حيث  -
 وجاهي .واالساس ،والشروط ،مسؤولية حارس االشياء من حيث التعريف -

 وجاهي .واالحكام ،والشروط ،والقاعدة العامة ،ريفمن حيث التع  الفعل النافع  -

 15االسبوع 

 حكام االلتزام برد غير المستحق.، وأوالشروط ،دفع غير المستحق من حيث التعريف -
 غير مستحق. فع دفعا  حاالت سقوط الحق باسترداد ما د   -
 .والشروط ،الفضالة من حيث التعريف -
  : التزامات الفضوليوال  أحكام الفضالة. أ   -

 وجاهي

 وجاهي : التزامات رب العمل. ثانيا    -
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 هلية على الفضالة.، واألثر الموتأ -
 قضاء دين الغير. -
 .مالقانون كمصدر لاللتزا -

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

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

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

 الكتاب المعتمد والمراجع
 األستاذ الدكتور يوسف عبيدات، مصادر االلتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع المرجع الرئيس

 المراجع االخرى 

شرح القانون المدني: مصادر الحقوق الشخصية )االلتزامات( دراسة ، أ. د نوري خاطر، أ. د عدنان السرحان
، دار الثقافة للنشر والتوزيعمقارنة  

، مصادر الحقوق الشخصية، مصادر 1الوجيز في شرح القانون المدني األردني، ج، د ياسين الجبوري  أ.
، دار الثقافة للنشر والتزيعااللتزمات، دراسة مقارنة  

 
 

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 
  ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
ن يسمح له بالتغيب عن اكثر مشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال ت   

 .% من مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد15
 .المحدد  وتسليمها بالوقت  توقع من الطالب حل االنشطةي    األنشطة

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

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

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه
 .المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالبلمزيد من  ***

 


