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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 2126060 رقم المادة أحكام االلتزام اسم المادة الدراسية
 مصادر االلتزام للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

لمادة وسائل تنفيذ االلتزام بعد نشوئه، وهي وسائل بعد أن يتعرف الطالب على المصادر التي ينشأ عنها االلتزام، يدرس في هذه ا    
التنفيذ االختيارية بالوفاء أو المقاصة أو اتحاد الذمتين، أو الوسائل الجبرية بالتنفيذ العيني أو بطريق التعويض وبيان الوسائل 

راسة األوصاف المعدلة آلثار االلتزام القانونية لحماية تنفيذ االلتزام كالدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية والحق في الحبس ثم د
كالشرط واألجل وأحكام التضامن بين الدائنين والتضامن بين المدينين، وتنتهي الدراسة ببيان حاالت انقضاء االلتزام بوسيلة اإلبراء 

 أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم وتكن هذه الدراسة طبقا للقانون المدني األردني والقانون المقارن.
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 تعريف الطالب بالمبادئ والقواعد األساسية وتكريس المفاهيم األساسية والقواعد األساسية ألحكام االلتزام الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 م.القدرة على شرح المفاهيم والمبادئ القانونية واالحكام الخاصية بتنفيذ االلتزا 1.1
 القدرة على التمييز من قواعد واحكام تنفيذ االلتزام. 1.1

 تعريف الطلبة وتوسيع آفاقهم ومداركهم فيما يتعلق بالحق الشخصي واآلثار المترتبة عليه الهدف الثاني 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 القدرة على حل القضايا والمشكالت والتحيل ذات المستوى. 1.1
 اندماج الطالب في مجموعات لمراجعة القانون القضائي حول قضيه معينه.القدرة على  1.1

 تعريف الطالب بكيفية التعامل مع المسائل في حالة القصور عن التنفيذ الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 قدرة الطالب على إيجاد الحلول في حالة العجز عن تنفيذ االلتزام. 1.1
 على إيجاد وحلول بديله في حالة عدم تنفيذ االلتزام.قدرة الطالب  1.1
 قدرة الطالب على التمييز بين حالت وطرق التنفيذ. 1.1

 تعريف الطلبة بكيفية /نشوء، وسير، وانقضاء االلتزام الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 قدرة الطالب على معرفة كيفية نشوء االلتزام. 1.1
 لب بين أسباب نشوء االلتزام.وتميز الطا 1.1
 وقدرته على معرفة كيف ينقضي االلتزام. 1.1

 الكتاب المعتمد:
اإللتووزام فووي القووانون الموودني األردنووي دراسووة  الوووجيز فووي شوورح القووانون الموودني االردنووي الجووزء الثوواني .أحكووام

 .0266 –دار الثقافة   – ياسين الجبوري د.  أ. – موازنة

 المراجع العلمية:

 6611، في االلتزام، 0الوافي في شرح القانون المدني ط-سليمان مرقسد.  أ. -1

دار احيوواء  -اثووار االلتوزام -االثبوات-0أ.د. عبود الوورزاق السونهوري الوسووير فوي شوورح القوانون الموودني ط  -1
 .التراث العربي، بيروت
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في الكتاب  الموضوعات الساعات

 مالحظات مدالمعت

11 
1 
1 
1 

 التنفيذ اإلختياري. –عرض مفردات المادة 
 اإللتزام المدني واإللتزام الطبيعي.

الوفاء وتعريفه، شروطه، العرض واإليداع محل الوفاء، مكانه، زمانه، الوفاء مع 
 الحلول.

 55 – 11ص 
 61-51ص 

 

11 
1 
1 
1 

 التنفيذ بما يعادل الوفاء.
 الوفاء، شروطه.تعريف التنفيذ بما يعادل 

 الوفاء االعتياضي، المقاصة.
  111 – 116ص 

11 
1 
1 
1 

 اتحاد الذمتين.
  151 – 111ص  تجديد اإللتزام، اإلنابة في الوفاء.

11 
1 
1 
1 

 التنفيذ الجبري، شروطه، أنواعه.
 التعويض القضائي.

 التعويض القضائي )حاالته، شروطه(.
  151 – 111ص 

15 
1 
1 
1 

 )الشرط الجزائي(. –التعويض اإلتفاقي 
 شروطه. –تعريف الشرط الجزائي 

 شروطه. –التعويض القانوني 
  151 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 الضمان العام والوسائل المشروعة للمحافظة عليه.
الدعوى المباشرة حاالتها -آثارها –شروطها  –تعريفها  –الدعوى غير المباشرة 

 شروطها.
  111 – 155ص 

16 
1 
1 
1 

 وشروطها أنواعها، اثارها. –حاالتها  –الدعوى الصورية
 دعوى عدم نفاذ التصرفات.

 .آثارها –شروطها  –تعريفها 
  115 – 116ص 

11 
1 
1 
1 

 آثاره. –شروطه  –تعريفه  –الحجز على المدين المفلس 
 مقارنته مع اإلفالس التجاري.

 آثاره. –شروطه  –التعريف به  –حق االحتباس 
  111 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 أهميتها. –التعريف بأوصاف اإللتزام 
 واآلثار المترتبة عليه. –شروطه  –تعريف الشرط الواقف 
 .وآثاره –وشروطه  –تعريف الشرط الفاسخ 

  111 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 تميزه عن الشرط )شروطه، نواعه، آثاره(. –التعريف به  –األجل 
 تعدد محل اإللتزام التخييري.

 .تعريفه وآثاره  –لتزام البدلي اإل 
  511 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 آثارهما. –شروطهما  –التعريف بهما  –التضامن اإليجابي والتضامن السلبي
 المقارنة بين التضامن اإليجابي والسلبي.

 .التعريف بالدين المشترك، التعريف بحالة عدم قابلية التصرف للتجزئة
  511 – 511ص 
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11 
1 
1 
1 

 الدين. إنتقال
 .الحوالة في القانون المدني األردني

 وآثارها. –أحكامها  –التعريف بالحوالة 
  511 – 511ص 

11 
1 
1 
1 

 

 انقضاء الدين.
 آثاره. –شروطه  –اإلبرام 

 .آثاره –شروطه  –استحالة التنفيذ 
 

  111 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 التعريف به. –التقادم 
 ُمدد التقادم.

 .قادمكيفية حساب مدة الت
 

  151 – 111ص 

15 
1 
1 
1 

 

 وقف التقادم.
 انقطاع التقادم.

 .أمثلة تطبيقية في نطاق التقادم
 

  111 – 156ص 

11 
1 
1 
1 

 

 أحكام التقادم.
 اآلثار المترتبة عليه.

 

  111 – 161ص 

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 

 %11المشاركة    = 
 %11=   االمتحان األول
 %11 = االمتحان الثاني

 %51= االمتحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %51=   الفصل اعمال 
 )تقارير، أبحاث، امتحانات يومية( 

 %51=  االمتحان النهائي

 
اعتمدت من قبل رئيس 

 القسم
 06/66/0262 تاريخ االعتماد الدكتور محمد خليل أبو بكر

 
 ي وتعبأ من قبل مدرس المادة()يتم تحديثها في كل فصل دراسمعلومات إضافية: 
 363 رقم المكتب األستاذ الدكتور ياسين محمد الجبوري   مدرس المادة

 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني 051  الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 6:22 – 60:22األحد ، الثالثاء: 
 66:22 – 62:22ء: اإلثنين ، األربعا
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