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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 1110000 رقم المادة مصادر االلتزام اسم المادة الدراسية
 القانون  علم مدخل الى للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
نل األردناال مصااادر الحقااوق الوخصاااا وللاا   اال تم  ااد تتناااوه هاالم المااادة دراسااا مصااادر االلتاازام والتاال انلااا عل  ااا القااانون المااد

 وضح األسس العاماا للقاانون المادنل األردنال واالتتاهاات العاماا  ااق واالنتقااه ىعادها  لاى مقدماا للتعارل علاى الحاا الماالل و ال 
ثم دراساا العقاد المصاادر لتقساام العلمال ل الم من الحا الوخصل والحا الع نل  ما  ىحث    ا التقسام الحد ث لمصادر االلتزام وا

)تعريفق ووروط انعقاادم وصاحتق وتفسا رم ورثاارم و افااا اااام المسالولاا العقدااا وانحا ه العقادإل ودراساا اررادة المنفاردة والعمال   ار 
سا الكسا  عن عمل الغ ر والمسلولاا عن األوااء  وىعد لل   تم االنتقاه لدراى الماه وعلى النفس ثم المسلولااالموروع الوااع عل

 وتكون هلم الدراسا مقارنا مع الفقق ارس مل والقوان ن المدناا العرباا. مصدر مىاور من مصادر االلتزام  دون سب  ثم القانون 
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 يها القانون المدني االردنيتعريف الطالب بالقواعد القانونية التي يقوم عليها الحقوق الشخصية التي يقوم عل الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 من ا.القدرة على تحد د مصادر االلتزام عناصر  ل مصدر  0.0
 التم ز ب ن المصادر ارداريا و  ر ارداريا. 1.0
 القدرة على تم ز العقود وار ان ا وورون ا. 3.0

 ابه وكيف يتم تنفيذهتعريف الطالب بكيفية نشوء االلتزام وأسب الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 القدرة على معر ا و افاا نووء االلتزام. 0.1
 والقدرة على تنف ل االلتزام. 1.1
 وأسىا  انقضاء االلتزام. 3.1

 تعريف الطلب بكيفية فهم وتفسير النصوص القانونية الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 ل  على   م النص القانونل وتم زم عن النص.ادرة النا 0.3
 الواضح  والغامض  والقاصر من النصوص القانوناا و افاا ونرق تفس ر القواعد والنصوص القانوناا. 1.3

 تعريف الطالب بالمسائل المتعلقة بمصادر االلتزام والدعاوي الناشئة منها الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 .خالنال  على  افاا المسائل القانوناا من الىن ن والفس ادرة 0.1
 ساخ.فواالنقضاء واالدخاه واالن 1.1
 القدرة على حل المو  ت الىسانا. 3.1

 الكتاب المعتمد:
 –مصادر الحقوق الوخصاا  -0ط-أ.د. ااس ن محمد التبوري. الوت ز  ل ورح القانون المدنل األردنل

 1100 -وازنا  دار الثقا ا للنور  عمانمصادر االلتزاماتإل دراسا م

 المراجع العلمية:

 .1110دار الثقا ا  –مصادر ارلتزام  –أمتد محمد منصور –النظريا العاما لإللتزامات  -1

 .1111عمان  –دار الثقا ا  –سرحان ال عدنان- حمد خانر نوري  –ورح القانون المدنل األردنل -2

 0991الدار التامعاا –رمضان أبوالسعود–بنانلمصادر ارلتزام  ل القانون المصري والل -3
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 موضوع اإللتزام )الحق الشخصي والحق العيني(.
 تطور نظرية اإللتزام.

 مصادر اإللتزام وتقسيماتها.
  32 – 11ص 

12 
1 
1 
1 

 التعريف به. –العقد  –األول  المصدر
 تقسيمات العقود.

 تقسيمات العقود من حيث / شروطه / أثره / طبيعته / تفسيره.
  22 – 33ص 

13 
1 
1 
1 

 . –التراضي  –أركان العقد 
 ماهية التراضي.

 والقبول.-وسائل التعبير عن الرضا. االيجاب
  111 – 23ص 

10 
1 
1 
1 

 التراضي في عقود المزاد.
 والوعد بالتعاقد.-ة في التعاقدالنياب

 التعاقد بالعربون.
  110 – 113ص 

11 
1 
1 
1 

 االهلية عيوب التراضي. 
 اإلكراه وشروطه وأحكامه. التغرير مع الغبن القاضي

 الغلط وشروطه.
  212 – 110ص 

13 
1 
1 
1 

 المحل ومضمونه وشروطه.
 المحل موجود ومشروعًا.

 ماهية محل الحق وشروطه.
  113 – 23ص 

12 
1 
1 
1 

 السبب وتعريفه وشروطه.
 مراتب العقد.

 العقد الصحيح الباطل انعقاد العقد، والفاسد وغير الالزم.
  211 – 221ص 

10 
1 
1 
1 

 اثار العقد من حيث االشخاص.
 آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين.

 آثار العقد بالنسبة للغير واالشتراط لمصلحة الغير، شروطه وآثاره.
  311 – 211ص 

12 
1 
1 
1 

 اثار العقد في طلب المضمون.
 تنفيذ العقد.

 الظروف الطارئة، نشأتها وشروطها.
 اإلقالة، الفسخ، االنفساخ.-انحالل العقد

  301 – 313ص 

11 
1 
1 
1 

 جزاء عدم التنفيذ.
 المسؤولية العقدية / انحالل العقد/ اإلقالة، الفسخ، االنفساخ.

 اره.اإلنقضاء / الفسخ / اإلنحالل وآث
  030 – 012ص 

11 
1 
1 
1 

 اإلرادة المنفردة.
 نظرية اإلرادة المنفردة.

 الوعد بجائزه العقا الضار تعريفه.-تطبيقاتها
  112 – 032ص 
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12 
1 
1 
1 

 تطبيقات الفعل الضار.
المسؤولية عن الفعل الشخصي، اركان المسؤولية االجراء )مفهوم الخطاء 

 التعسفي في استعمال الحق.
 قعة السببية.الضرر، وا

 الضمان-احكام المسؤولية

 122 – 111ص 
 111 – 122ص 
 310- 111ص 
 331-310ص 

 

13 
1 
1 
1 

 

 إتفاقات المسؤولية العقدية.
 المسؤولية عن فعل الغير )مسؤولية متولي الرقابة(.

 المسؤولية الناشئة عن األشياء وحارس األشياء.
 

  321 – 321ص 

10 
1 
1 
1 

 

 العقل التاسع.
 ية العامة للفعل النافع.النظر 

 األركان واالحكام قبض غير المستحق.
 

  212 – 321ص 

11 
1 
1 
1 

 

 آثارها.           –شروطها  –مضمونها  –الفضالة 
 )األهلية والتزامات الفضولي(. –أحكام الفضالة 

 التزامات رب العمل.
 

  211 – 212ص 

13 
1 
1 
1 

 

 قضاء دين الغير وأحكامه.
 طبيقات مختلفة له. نص القانون وت

 

  231 – 211ص 

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11الموار ا    = 
 %21=   االمتحان األوه
 %21=  االمتحان الثانل
 %11= االمتحان الن ائل

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %11=   الفصل اعماه 
 )تقارير  أىحاث  امتحانات  ومااإل 

 %11=  االمتحان الن ائل

 

 21/11/2112 تاريخ االعتماد الدكتور محمد خليل أبو بكر عتمدت من قبل رئيس القسما

 
 

 ) تم تحد ث ا  ل  ل  صل دراسل وتعىأ من ابل مدرس المادةإلمعلومات إضافية: 
  رقم المكتب   مدرس المادة

 ____zuj.edu.jo@__ البريد االلكتروني   الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 
 

 

mailto:______@zuj.edu.jo
mailto:______@zuj.edu.jo

