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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 4046060 رقم المادة الحقوق العينية اسم المادة الدراسية
 ةالعقود المسما للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

نيااة الياا يةل والحقااوق التوعيااةل وتتةاامن دراسااة تتناااوه هاالم المااادة دراسااة ياارعين رليسااين ماان الحقااوق العينيااة همااا  الحقااوق العي   
الفاارا الوه ماان هاالم الحقااوق ايااان لحلااا  حاائ الم ييااة ووسااالا حمايااة هاالا الحاائ والقيااود التاا  يملاان لن تاارد ع ياا    اا  الياا   عاان 

اه وحائ السالن  لسواب لسب الم يية ي  حاه الحياة لو الوياة والحقاوق المتفرعاة عان حائ الم يياة م اا حائ المنفعاة وحائ ا ساتعم
 وحئ المساطحة وحقوق ا رتفاا مع التطرق لوعض النواا الخاية من الم يية )لالم يية الشالعة وم يية الطواائ والشقئ( 

وياا  الفاارا ال ااان  ماان الحقااوق العينيااة )التوعيااة( تتةاامن هاالم المااادة دراسااة الاارهن التاانمين  والاارهن الحيااا   ماان حااين  نشااا  لااا    
 انقةال ل ولخيرا حقوق ا متيا  الت  يملن لن ترد ع   الم يية منهما وآ ارم و 

 
 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية

 ومن المشكلة بشكل خاصتعريف الطالب بالمفاهيم القانونية فيما تعلق بالحق العيني األصلي بشكل عام  الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 ريف وتحديد نطاق قانون الم يية قدرة الطالب ع   تع 1.1
 تمي  الطالب اين لسواب لسب الم يية  1.1
 قدرة الطالب ع   معرية ليفية نشو  الم يية   1.1

 تعريف الطالب بعض أنواع كسب الملكية الهدف الثاني 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 قدرة الطالب ع   يه  وعض المفاهي  ولسواب لسب الم يية  1.1
 قدرة الطالب ع   دراسة التشريعات الت  يوجها يملن التملن  1.1

 تعريف الطالب بأنواع العقارات في التشريع األردني الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 قدرة الطالب ع   التمي  اين لنواا العقارات وليفية تم يها  1.1
 م يية قدرة الطالب ع   معرية المشايا المتع قة وال 1.1

 تعريف الطالب بالحقوق العينية التبعية الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 قدرة الطالب ع   معرية الحقوق العينة التوعية  1.1
 القدرة ع   تح يا النيوص والرجوا ال  احلا  القةا   1.1
 متع قة والحقوق العينية تنهيا الطالب وظيفًا من خ ه قدرت  ع   حا المشايا القانونية ال 1.1

  4440عمان  –دار ال قاية  –د  ع   هاد  العايد   –الحقوق العينية  -1 الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:

عماان  –دار ال قاياة   –د  محماد وحياد الادين ساوار –حئ الم يية ي  لات  ي  القانون المدن  الردنا   -1
- 6993  

  6993 -عمان  –دار ال قاية  –منع  يرج اليدة د  عادال –الحقوق العينية الي ية  -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في الكتاب  الموضوعات الساعات

 مالحظات المعتمد

11 
1 
1 
1 

 تعريف الحقوق العينية في القانون المدني.
 تعريف المال وبيان أنواعه.

 وق.تعريف الحقوق / الحق العيني وتمييزه عن غيره من الحق
  11 – 5ص 

11 
1 
1 
1 

 أنواع الحقوق العينية.
  11 – 11ص  حق الملكية وتعريفه.

11 
1 
1 
1 

 نطاق حق الملكية, حماية حق الملكية .
  11 – 11ص  قيود مقررة لمصلحة عامة, قيود خاصة. –القيود الواردة على حق الملكية 

11 
1 
1 
1 

 أنواع خاصة في حق الملكية.
 الملكية الشائعة وتعريفها.

 حقوق والتزامات الشركاء, حق تصرف الشركاء بالمال الشائع.
  31 – 14ص 

15 
1 
1 
1 

 تعريفه وأحكامه. –إزالة الشيوع 
 القسمة, أنواعها وآثارها.

 تطبيقات خاصة بالشيوع, الشيوع اإلجباري.
  01 – 31ص 

13 
1 
1 
1 

  111 – 63ص  تطبيقات قضائية على الملكية الشائعة.

14 
1 
1 
1 

 ملكية الطبقات والشقق.
 الحائط المشترك.

 .تطبيقات قضائية عن الملكية الشائعة
  113 – 111ص 

10 
1 
1 
1 

 أسباب كسب الملكية.
 اإلحراز في العقارات.

 الضمان كسبب من أسباب الملكية.
  111 – 110ص 

16 
1 
1 
1 

 الوصية.
 تصرفات المريض مرض الموت.

 .راإلتصال بالعقا
  153 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 تعريفها وخصائصها. –الشفعة 
 شروط الشفعة, تمييز الشفعة عن حق األولوية.

 .إجراءات الشفعة وأحكامها
  106 – 135ص 

11 
1 
1 
1 

 الحيازة كسبب من أسباب الملكية.
 الحيازة في المنقول والعقار.

 .آثار الحيازة
  111 – 161ص 
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11 
1 
1 
1 

 سباب الملكية / تعريفها.التقادم كسبب من أ
 .مبدأ حسن النية في التقادم

 األثر الرجعي للتقادم.
  111 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 حق التصرف. –الحقوق المتفرعة عن حق الملكية 
 أسباب كسب الحق وتطبيقاته.

 .حقوق اإلنتفاع
 

  131 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 حق اإلستعمال.
 الحقوق المجردة.

 .وانقضاءها مصادر الحقوق المجردة
 

  115 – 131ص 

15 
1 
1 
1 

 

 الحقوق العينية التبعية.
 عقد الرهن التأميني.

 .الشكلية في عقد الرهن التأميني وآثاره
 

  145 – 114ص 

13 
1 
1 
1 

 

 انقضاء الرهن التأميني.
 الرهن الحيازي.

 . حقوق اإلمتياز, تعريفها, خصائصها, مصادرها
 

  110 – 143ص 

 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 

 %11المشارلة    = 
 %11=   ا متحان الوه
 %11=  ا متحان ال ان 
 %51= ا متحان النهال 

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %51=   الفيا اعماه 
 )تقاريرل لوحاثل امتحانات يومية( 

 %51=  ا متحان النهال 

 

 11/11/1114 تاريخ االعتماد رالدكتور محمد خليل أبو بك اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 )يت  تحدي ها ي  لا ييا دراس  وتعون من قاا مدرس المادة(معلومات إضافية: 
 363 رقم المكتب الدلتور ياسين محمد الجاور    مدرس المادة

 zuj.edu.jo@ البريد االلكتروني 450  الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 الحد ل ال   ا   

 لربعا   اإل نين ل ا
 


