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 0330001رقم المساق:  سم المساق: العقود المسماةا

 متطلب تخصص اجباري: نوع المساق 0الساعات المعتمدة: 

 9332/9303العام الجامعً:  ولاألالفصل الدراسً: 

 

 البرٌد اإللكترونً الساعات المكتبٌة هاتف المكتب الرتبة األكادٌمٌة   م المحاضرأس

 د. احمد الحٌاري
 جمعه   د. عبد الرحمن

 د. عبد الناصر الهٌاجنة

 استاذ مساعد
 استاذ مساعد
 استاذ مساعد

91320 
91312 
91320 

 حسب البرنامج المعلن
 حسب البرنامج المعلن

 حسب البرنامج المعلن 

a.hiari@ju.edu.jo 
ajuma@ju.edu.jo 
a.hayajneh@ju.edu.jo 

 

 البرٌد االكترونً الساعات المكتبٌة هاتف المكتب الرتبة األكادٌمٌة اسم منسق المساق
     

 

 
  : وصف المساق -أ
وتمٌزها عن  وأثارهاا وانعقادها ائص كل منها دراسة عقود البٌع واالجارة والوكالة والمقاولة. وما ٌرتبط بها من حٌث تعرٌف وخص 

 االردنً والمقارن,المدنً  غٌرها من العقود فً كل من القانون 
 

أهداف المساق:  -ب  
 تعرٌف الطالب بالمبادئ االساسٌة التً تحكم العقود المسماة وتمٌٌزها عن االحكام العامة للعقد  -0
 المدنً االردنًدراسة عامة للعقود المسماة الواردة فً القانون  -0
 الخاصة بعقدي البٌع واالٌجار لألحكامدراسة معمقة  -3
 تنمٌة قدرة الطالب على تحلٌل وتأصٌل النصوص القانونٌة -0
 تنمٌة قدرة الطالب على تحلٌل وفهم القرارات القضائٌة  -2

 
جاحه  فهً ههاا المسهاق أن ٌكهون قهد اكتسهب ٌفترض بالطالب بعد ن:مخرجات التعلٌم للمساق )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة( -ج

 مخرجات التعلٌم التالٌة:
 
 :   المعرفة والفهم حٌث ٌفترض بالطالب أن ٌكون قادرا على -0

 واإلٌجارمعرفة المبادئ االساسٌة التً تحكم العقود المسماة الواردة فً القانون المدنً مع التركٌز على عقدي البٌع  -.أ0
 الفقهٌة فً المسائل الخالفٌة الداخلة ضمن موضوعات المساق واآلراءضاء معرفة اجتهادات الق -.ب0

 
  المهارات الذهنٌة حٌث ٌكون الطالب قادرا على: -0

 النقد والتحلٌل القانونً للنصوص التشرٌعٌة والقرارات القضائٌة المتعلقة بموضوعات هاا المساق  -.أ0
 ٌا المتعلقة بموضوعات هاا المساقالقدرة على استنباط الحلول المناسبة للقضا -.ب0
 القدرة على النقاش والحوار العلمً مع الغٌر من خالل المناقشات التً تثار فً المحاضرات  -.ج3
 
 

 
 : المهارات الخاصة بالموضوع, حٌث ٌكون الطالب قادرا على -0

   -.أ0
 -.ب0

 
 :المهارات العملٌة والتحوٌلٌة حٌث ٌكون الطالب قادرا على -1
 

 استخدام المصادر التعلٌمٌة المختلفة للحصول على المعلومات الالزمة لحل المشكالت العملٌة التً ٌثٌرها هاا المساق  -.أ0
توظٌف المعرفة النظرٌة من خالل تحلٌل القرارات القضائٌة اات العالقة ومقارنتها بالنصوص التشرٌعٌة والمادة العلمٌة  -.ب0

 لهاا المساق. النظرٌة
  
 بٌق العملً: التط -د
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 ه اسالٌب التدرٌس: 
 تلقى على الطلبة بمعدل ثالث ساعات أسبوعٌاً طوال الفصل الدراسً.سالمحاضرات التً  -0
 العودة من قبل الطالب الى المراجع المختصة التً ستحدد من قبل أستاا المادة. -0
 فً المحاضرة. والمناقشةالتحضٌر والمشاركة  -3
 وبخاصة فً الجانب التطبٌقً للمادة الواجبات التً ستطلب من الطالب -1

 
   االمتحانات ومعاٌٌر التقٌٌم: سٌقٌم الطالب بناء على نتائجه وفقا لما ٌلً: -و

 التارٌخ العالمة معاٌٌر التقٌٌم

 حسب التقوٌم الجامعً %03  ن صف الفصلً االمتحا

 بل استاذ المادة ٌحدد من ق %93 التحضٌر والواجبات والبحوث المطلوبة خالل الفصل الدراسً

 دائرة القبول والتسجٌل  قبل ٌحدد من %23 االمتحان النهائً)كتابً(

 %033 المجموع

 
 :المواظبة على حضور المحاضرات ط. 
 

ٌجب على جمٌع الطلبة التقٌد بالمواظبة على حضور المحاضهرات حسهب الموعهد المعلهن عنه  وفهً المكهان المحهدد اثنهاء تسهجٌل الطالهب  
  والتً تنص على:  البكالورٌوسمن تعلٌمات منح درجة  (03لك وفقا لنص المادة )للمساق وا

  تشترط المواظبة لجمٌع طلبة الجامعة فً كل المحاضرات والمناقشات والسهاعات العملٌهة حسهب السهاعات    المقهررة لكهل مهادة
 فً الخطة الدراسٌة.

 ( من الساعات الم02ال ٌسمح للطالب بالتغٌب عن اكثر من )%.قررة للمادة 

 ( من الساعات المقررة للمادة دون عار مرضً او قهري ٌقبلها عمٌد الكلٌة التً تدرس المادة, 02ااا غاب الطالب اكثر من )%
ٌحرم من التقدم لالمتحان النههائً وتعتبهر نتٌجهة فهً تلهك المهادة )صهفرا(, وعلٌه  اعهادة دراسهتها ااا كانهت اجبارٌهة, وفهً جمٌهع 

 جة الك الرسوب فً حساب معدل عالمات الطالب الفصلً والتراكمً ألغراض االناار والفصل من الكلٌة.االحوال تدخل نتٌ

 ( من الساعات المقررة لمادة مها وكهان ههاا الغٌهاب بسهبب المهرض او لعهار قههري ٌقبله  عمٌهد 02ااا غاب الطالب اكثر من )%
اب, وٌبلهها العمٌههد مههدٌر القبههول والتسههجٌل قههرارت بههالك, وتثبههت الكلٌههة ٌعتبههر منسههحبا مههن تلههك المههادة,وتطبق علٌهه  احكههام االنسههح

مالحظههة منسههحب ازاء تلههك المههادة فههً السههجل االكههادٌمً للطالههب. امهها الطلبههة الههاي ٌمثلههون المملكههة او الجامعههة فههً النشههاطات 
 %.04الرسمٌة فٌسمح لهم بالتغٌب بنسبة ال تتجاوز 

  من طبٌب عٌادة الطلبة فً الجامعهة االردنٌهة او معتمهدة منه  او صهادرة عهن ٌشترط فً العار المرضً ان ٌكون بشهادة صادرة
 مستشفى الجامعة, وان تقدم هات الشهادة الى عمٌد الكلٌة خالل مدة ال تتجاوز اسبوعٌن من تهارٌ  انقطهاا الطالهب عهن المواظبهة

ارٌ  زوال اسهباب الغٌهاب.ٌقوم عمهداء وفً الحهاالت القهاهرة االخهرق بقهدم الطالهب مها ٌثبهت عهارت القههري خهالل اسهبوا مهن ته
 هٌئة التدرٌس والمحاضرون ومدٌر القبول والتسجٌل بتنفٌا احكام المواظبة االنفة الاكر. وأعضاءالكلٌات 

 
 التغٌب عن األمتحانات:  -ز

الطالهب عهن احهدق ٌجب على الطالب ان ٌحرص على القٌام بتأدٌهة جمٌهع األمتحانهات حسهب المواعٌهد المعلهن عنهها, وفهً حالهة تغٌهب  
  والتً تنص على:  البكالورٌوستعلٌمات منح درجة  ( من01أألمتحانات المقررة, سوف ٌطبق علٌ  نص المادة )

   
أ( كل من ٌتغٌب بعار امتحان معلن عن , علٌ  ان ٌقدم ما ٌثبهت عهارت لمهدرس المهادة خهالل ثالثهة اٌهام  مهن    تهارٌ   زوال العهار,         

 هاا العار على مدرس المادة اجراء امتحان معوض للطالب.وفً حالة قبول 
كل من ٌتغٌب عن االمتحان النهائً المعلن عن  فً مادة ما دون عار ٌقبل  عمٌد الكلٌة التً تدرس تلك  المادة تعتبر عالمت  فهً  ب(

 الك االمتحان )صفرا(.
له  عمٌهد الكلٌهة التهً تهدرس تلهك المهادة, فهان عمٌهد الكلٌهة ٌبلها ج(  واما من ٌتغٌب عن امتحان نهائً معلن عن  فً مادة مها بعهار ٌقب

امتحان معوض للطالب على ان ٌجري االمتحان المعوض فً مدة اقصاها نهاٌهة  إلجراءقرارت بقبول العار الى مدرس المادة 
 لك.القبول والتسجٌل بذ الفصل الاي ٌلً الفصل الاي لم ٌتقدم لالمتحان فٌ , وٌبلا عمٌد الكلٌة مدٌر

 
 :الغش ع .
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بنظهام االمتحهان او الههدوء الواجهب تهوافرت فٌه , مخالفهات  واإلخاللاو الشروا فٌ  اثناء تأدٌة االمتحان   االشتراكٌعتبر الغش او        
نة ( لسه40نظهام رقهم )مهن ( 6( )2( )0تأدٌبٌة تعرض الطالب الاي ٌرتكهب اٌها منهها للعقوبهات التأدٌبٌهة المنصهوص علٌهها فهً المهواد )

 .0442-0440(.  )انظر دلٌل الطالب 04/0443نظام تأدٌب الطلبة فً الجامعة االردنٌة والنظام المعدل رقم ) 0444
 

 أألبحاث والتقارٌر  غ.
كل طالب مسجل فً هاا المساق ٌجب ان ٌقوم بكتابهة بحهث او ورقهة عمهل, ٌهتعلم الطالهب مهن خاللهها منهجٌهة البحهث. ٌجهب علهى       

ل بمدرس المساق من اجل اختٌار عنهوان البحهث او ورقهة العمهل. االعمهال المشهتركة غٌهر مسهمول بهها والموعهد النههائً الطلبة االتصا
 المسمول ب  لتقدٌم االعمال المطلوبة ٌتم تحدٌدت من قبل مدرس المساق. 

 
 المشاركة والتفاعل الصفً:  ف.

الهب, وعلٌه  ٌجهب علهى كهل طالهب ان ٌهأتً الهى قاعهة المحاضهرة بعهد قٌامه  المشاركة اثناء المحاضرة لها دور كبٌر فً تقٌٌم الط       
بالتحضٌر الكامل وفقا لموضوا المحاضرة من القراءات المحددة فً نهاٌة خطة هاا المساق, والك لٌكون قادرا على طرل اسئلة تتعلق 

المسهاق سهوف ٌقهوم بتوجٌه  مشهاركة الطلبهة فهً بموضوا المحاضرة والتعبٌر عن وجهة النظر فهً المسهائل القانونٌهة الشهائكة. مهدرس 
المحاضرة بطرٌقة تمكن جمٌع الطلبة من المشاركة الفعالة. ااا واج  الطالهب اٌهة صهعوبات فهً اخها دور فهً المشهاركة الصهفٌة, أو ان 

 الطالب غٌر معتاد على المشاركة, ٌمكن للطالب مراجعة مدرس المساق فً مكتب  والتحدث مع  فً هاا الخصوص. 
 

 ارشادات فً منهجٌة دراسة المساق ق.
 

هاا المساق سوف ٌدرس بشكل كبٌر عن طرٌق محاضرات ٌلقٌها مدرس المساق على الطلبة, اا ٌرتكز اعطاء المحاضرة على قائمة القراءات 
 االرشادات التالٌة: االعتباربعٌن  ٌأخالكل موضوا فً المساق فً نهاٌة خطة المساق. وعلٌ  ٌمكن للطالب ان  المعدة

 
 كٌفٌة دراسة المساق:   0ق.  

, الدراسهً( سهاعات لكهل اسهبوا مهن اسهابٌع الفصهل 3( اسهبوعا بواقهع )06( ساعة دراسٌة موزعهة علهى )04ٌتكون المساق من )      
المتحانهات المقهررة. والتً تغطً كل موضوعات المساق الماكورة فً هات الخطهة والتهً ٌكهون الطالهب مطالهب بهها كمهادة علمٌهة فهً ا

سهاعات لكهل اسهبوا مهن اسهابٌع  4-6ٌتوقع من الطالب المسجل لهاا المساق ان ٌقضً علهى دراسهة القهراءات المطلوبهة مها ٌقهارب مهن 
 الفصل الدراسً. وللقٌام بالك فعلى الطالب ان ٌقوم بأالمور التالٌة: 

 
 أعمال ما قبل المحاضرة, فالطالب بحاجة الى:  030ق. 

 قبل القدوم الى المحاضرة, المطلوبةوضوا او موضوعات المحاضرة المحددة فً القراءات تحضٌر م 

 ,التفكٌر فً القراءات المحددة للمحاضرة وتطبٌقاتها العملٌة 

 .تحضٌر عدد من األسئلة حو ما تم تحضٌرت من القراءات 
 

 لى: أعمال خالل اعطاء المحاضرة من قبل مدرس المساق, فالطالب بحاجة ا 9. 0ق. 

 الى المحاضر بعناٌة كبٌرة, االستماا 

  وله  ان ٌبهدي  تامهةالمشاركة فً اي مناقشة مفتوحة فً المحاضرة, بحٌث ٌسمح للطالهب فهً دبهداء وجههة نظهرت حهول افكهارت بحرٌهة
 وجهة نظر مخالفة للقراءات فً المساق, او وجهة نظر مدرس المساق اوالطلبة اآلخرٌن,

 روناآلخالى ما ٌقول   االستماا, 

 .طرل اٌة اسئلة تتعلق بموضوعات المحاضرة 
 

 اعمال ما بعد المحاضرة, فالطالب بحاجة الى:  0. 0ق.

  ,مراجعة ما تم قراءت  فً ضوء المحاضرة والمناقشات التً تمت فً قاعة المحاضرات 

 ,مراجعة بعض الموضوعات التً لم ٌستوعبها الطالب وٌواج  فٌها بعض الصعوبات 

 فً فهم موضوع المحاضرة. مساق خالس الساعات المكتبٌة ااا واج  الطالب اي صعوباتمراجعة مدرس ال  
 

 ال تترك دراسة موضوعات المساق حتى ٌوم االمتحان.     
 . المصادر التعلٌمٌة المتاحة: س

 .مكتبة الجامعة العامة 

 .قاعة المطالعة فً كلٌة الحقوق 
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  االلكترونٌةمختبر حاسوب كلٌة الحقوق والمجالت القانونٌة. 
  

 :القراءات األساسٌة المقررة  ش.

  0442.عبد الرحمن جمعة, الوجٌز فً شرل القانون المدنً االردنً/عقد البٌع, الطبعة االولى, دار وائل للنشر والتوزٌع,  -0

 0442, الطبعة االولى/االصدار االول, دار الثقافة, واإلٌجارد.علً هادي العبٌدي, البٌع  -0
  0442الرحمن جمعة, قانون المالكٌن والمستأجرٌن, الطبعة االولى, دار وائل للنشر والتوزٌع, د.عبد  -3
 .0440. صالل الدٌن شوشاري : الوافً فً شرل قانون المالكٌن والمستأجرٌن, دار الثقافة, عمان  -0

 
  ص. قراءات اضافٌة:

 .0443, عمان 0نون االردنً, طد. محمد ٌوسف الزعبً: العقود المسماة, شرل عقد البٌع فً القا -0
 0444د. حسام الدٌن الالهوائً, عقد االٌجار فً القانون المدنً وفً قوانٌن اٌجار االماكن, الطبعة الثالثة,  -0
 0442د. عبد الرحمن جمعة, قانون المالكٌن والمستأجرٌن/دراسة تحلٌلٌة لقرارات محكمة التمٌٌز, دار وائل للنشر والتوزٌع,  -3
 .0444, دار الثقافة, عمان 0العقود المسماة فً القانون المدنً البٌع واالٌجار,ط نداوي :هٌب الهوآدم  -0
 .0442, دار الثقافة, عمان 0العقود المسماة, ط –د. منار الفضل : شرل القانون المدنً االردنً  -2
 .0441ة, عمان , دار الثقاف0د. جعفر الفضلً: الوجٌز فً العقود المدنٌة )البٌع, االٌجار, المقاولة(, ط -6
 .0446, عمان 0د. عدنان ابراهٌم السرحان : العقود المسماة ) المقاولة, الوكالة, الكفالة(, ط -1
 .0442, عقد االٌجار, 04, 1, 0, 0د. عبد الرزاق السنهوري: الوسٌط فً شرل القانون المدنً, ج -4
 .0442د. سلٌمان مرقس: عقد االٌجار  -4

 .0444د. سلٌمان مرقس: شرل عقد البٌع  -04
 .0414, دار النهضة العربٌة, القاهرة 0د. جمٌل الشرقاوي : شرل العقود المدنٌة, ج -00
 .0443د. أنور سلطان : شرل عقد البٌع والمقاٌضة  -00
 
ض   الجدول الزمنً للخطة الدراسٌة والقراءات المطلوبة:   -َ 

من أسابٌع الفصل الدراسً الثانً وهو على ( ساعات لكل أسبوا 3( ساعة بواقع )04( أسبوا وٌتكون من )06المساق موزا على )
 النحو التالً:  

 

  األسبوع األول:

 الموضوعات:
 فً التعرٌف بالعقود المسماة

 عقود تقع على الملكٌة
 عقد البٌع بوج  عام

  القراءات:
, الطبعههة االولى/االصههدار واإلٌجههارد.علههً هههادي العبٌههدي, البٌههع 

  06-1, ص: 0442االول, دار الثقافة, 
.عبههههد الههههرحمن جمعههههة, الههههوجٌز فههههً شههههرل القههههانون المههههدنً د

االردنً/عقهههد البٌهههع, دار وائهههل للنشهههر والتوزٌهههع, الطبعهههة االولهههى 
0442   
 60-00ص: 

 

 

  الثانًاألسبوع 

 الموضوعات:
 انشاء عقد البٌع

 التراضً ركن العقد
 وجود التراضً
 صحة التراضً

 التراضً فً بعض البٌوا

 القراءات:
  06-01, م س, ص: واإلٌجارعبٌدي, البٌع د.علً هادي ال

 024-62د.عبد الرحمن جمعة,/عقد البٌع, ص : 
 
 

 

  الثالث: األسبوع 

 :الموضوعات
 المحل شرط العقد

 القراءات:
  60-01د.علً هادي العبٌدي, البٌع واالٌجار, م س, ص: 
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 د.عبد الرحمن جمعة, عقد البٌع,  * المبٌع
 040-024  :ص

  

  :ابعالراألسبوع 

 الموضوعات:

 * الثمن
 القراءات

  44-63د.علً هادي العبٌدي, البٌع واالٌجار, م س, ص: 
 د.عبد الرحمن جمعة, عقد البٌع, 

 022-042  :ص
 

  :الخامس األسبوع

 الموضوعات:
 اثار عقد البٌع

 * التزامات البائع
 ( نقل الملكٌة0
 ( تسلٌم المبٌع0

 القراءات
 ٌع واالٌجار, م س, د.علً هادي العبٌدي, الب

  044 -40ص: 
 د.عبد الرحمن جمعة, عقد البٌع, 

 340-026  :ص

  :السادس األسبوع

 الموضوعات:
 ( ضمان التعرض واالستحقاق3

 ( ضمان العٌوب الخفٌة0

 القراءات:
 د.علً هادي العبٌدي, البٌع واإلٌجار, م س, 

  020-044ص: 
 د.عبد الرحمن جمعة, عقد البٌع, 

 241-340  :ص

 

  :السابعاألسبوع 

 الموضوعات:
 ** التزامات المشتري

 ( دفع الثمن 0
 ( تسلم المبٌع0
 ( دفع النفقات3

 القراءات:
 064-026د.علً هادي العبٌدي, البٌع واالٌجار, م س, ص: 

 د.عبد الرحمن جمعة, عقد البٌع, 
 236-244  :ص

 

  :لثامنااألسبوع 

 الموضوعات:
 عقد االٌجار
 ف بعقد االٌجار* فً العرٌ

 القراءات:
 002-040د.علً هادي العبٌدي, البٌع واإلٌجار, م س, 

 

  األسبوع التاسع :

 الموضوعات:
 انشاء عقد االٌجار

 التراضً, ركن العقد
 محل )المنفعة, االجرة, المدة(

 

 القراءات:
 (026-006د.علً هادي العبٌدي, البٌع واإلٌجار, م س, ص: 

 

  :شراألسبوع العا

 الموضوعات:
 اثبات عقد االٌجار ونفاات بحق الغٌر

 القراءات:
 060-021د.علً هادي العبٌدي, البٌع واالٌجار, م س, ص: 

 

  األسبوع الحادي عشر :
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 الموضوعات:
 أحكام عقد االٌجار
 * التزامات المؤجر

 ( تسلٌم المأجور0
 ( صٌانة المأجور0

 القراءات:
 040-062, م س, ص: ارواإلٌجد.علً هادي العبٌدي, البٌع 

 

  األسبوع الثانً عشر:

 الموضوعات:

 ( ضمان التعرض3

 ( ضمان العٌوب الخفٌة0

 القراءات:
 046-042, ص: واإلٌجارد.علً هادي العبٌدي, البٌع 

 

  األسبوع الثالث عشر:

 الموضوعات:
 ** التزامات المستأجر

 دفع االجرة (1
 ( المحافظة على المأجور0
 ( رد المأجور3

 قراءات:ال
 301-041, ص: واإلٌجارد.علً هادي العبٌدي, البٌع 

 

  األسبوع الرابع عشر :

 الموضوعات:
 * طبٌعة حق المستأجر والتصرف فٌ 

 * انتهاء عقد االٌجار

 القراءات:
 , م س, واإلٌجارد.علً هادي العبٌدي, البٌع 

 360 -304ص: 

 

  األسبوع الخامس عشر:

 الموضوعات:
 34دٌدة فً قانون المالكٌن والمستأجرٌن المعدل رقم * االحكام الج

   0444لسنة 
 

 القراءات:
صههالل الههدٌن الشوشههاري, الوسههٌط فههً شههرل قههانون المههالكٌن وا 

 , 0440لمستأجرٌن, الطبعة االولى, دار الثقافة, 
  40-30ص: 

د.عبههد الههرحمن جمعههة, قههانون المههالكٌن والمسههتأجرٌن, دار وائههل 
 0442ة للنشر والتوزٌع, طبع

 

  األسبوع السادس عشر :

 الموضوعات:
 * استعراض حاالت اخالء المأجور

 القراءات:
صهههالل الهههدٌن الشوشهههاري, الوسهههٌط فهههً شهههرل قهههانون المهههالكٌن 

 والمستأجرٌن, م س, 
  023 -40ص: 

د.عبههد الههرحمن جمعههة, قههانون المههالكٌن والمسههتأجرٌن, دار وائههل 
 0442للنشر والتوزٌع, طبعة 
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