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 0110001 رقم المساق: مصادر االلتزام اسم المساق:

   المدخل إلى علم القانون المتطلب السابق للمساق:

 إجباريكلٌة متطلب  نوع المساق: ساعات معتمدة 2الساعات المعتمدة: 

  

 1101/  1114العام الجامعً:   األول الفصل الدراسً:

 
 

الرتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م المحاضرأس
 األكادٌمٌة

 البرٌد اإللكترونً الساعات المكتبٌة كتبهاتف الم

 b.malkawi@ju.edu.jo حسب الجدول المعلن  13541 أستاذ مساعد د. بشار ملكاوي
 a.hayajneh@ju.edu.jo حسب الجدول المعلن 13542 أستاذ مساعد د. عبد الناصر الهٌاجنة

     
 

 البرٌد االكترونً الساعات المكتبٌة هاتف المكتب الرتبة األكادٌمٌة لمساقاسم منسق ا

     

 
والفعرل الضرار والفعرل تتناول هذه المادة التعريف بمصادر االلتزام وبيان معنى ومضمون كل من العقد والتصرف االنفرراد  : وصف المساق -أ

 والمقارن.النافع والقانون. ودراسة ذلك في كل من القانون األردني 
 
المساق إلى تعريف الطالب بدور القانون المدني وأهميته وعالقته مع سائر فروع القانون، تعريف الطالب هذا يهدف  :أهداف المساق -ب

ابة بمصادر الحقوق الشخصية، تعليم الطالب التعامل مع النصوص القانونية واألحكام القضائية، تمكين الطالب من الصياغة القانونية في الكت
 وشفاهة. 

   
أن يكرون قرد اكتسرب هرذا المسراق  فرييفترر  بالطالرب بعرد نجاحره :مخرجات التعلٌم للمساق )الفهم والمعرفة والمهةارات الذهنٌةة والعملٌةة  -ج

 مخرجات التعليم التالية:
 
 :   المعرفة والفهم حٌث ٌفترض بالطالب أن ٌكون قادرا على -0
 ة التعامل مع النصوص القانوني. 0    
 الربط بين النصوص القانونية  -ب. 0    
 
  المهارات الذهنٌة حٌث ٌكون الطالب قادرا على: -0

 المالحظة العلمية .-.أ0
 الربط العلمي  -.ب0     
 
 : المهارات الخاصة بالموضوع, حٌث ٌكون الطالب قادرا على -2

  . التعرف على النظريات الفقهية في القانون المدني.3
  ة بين النظريات والنصوص القانونية العالق-.ب3
 
 :والتحوٌلٌة حٌث ٌكون الطالب قادرا على المهارات العملٌة -0

 التعامل مع نصوص القانونية  -.أ0
 التعامل مع االحكام القضائية  -.ب0

 
  التطبٌق العملً:  -د

 التعامل مع االحكام القضائٌة 
 

  :  ه اسالٌب التدرٌس
 والبحث فً العالقة بٌنهما. الفقهٌةربطها بالنظرٌات تحلٌل النصوص القانونٌة و
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 أسالٌب التدرٌس

واألعمةةةةةةةةةةال  التمةةةةةةةةةةارٌن المناقشات الجماعٌة القراءات المحاضرات أسالٌب التدرٌس
 الصفٌة

 البحوث

 4/4 .ث.د.3.ب 3.أ 3 .ب2.ب 1.أ 1 ش.ص. .أ3.ب  1.أ  1.ب  2.أ  2 مخرجات التعلٌم 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض  ورقة عمل فً التخصص  مناقشة المسائل العلمٌة االمتحانات + األبحاث بحاثاالمتحانات + األ التقٌٌم 
ومناقشةةةةةةةةةةةةةةة 

 األبحاث

 

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

 التارٌخ العالمة معاٌٌر التقٌٌم

 حسب التقوٌم الجامعً %21  االمتحان نصف الفصلً 

 المادة  أستاذٌحدد من قبل  %11 المطلوبة خالل الفصل الدراسً والبحوث لواجباتالتحضٌر وا

 دائرة القبول والتسجٌل قبل ٌحدد من  %41 االمتحان النهائً)كتابً 

 %011 المجموع

 
 
 :على حضور المحاضرات المواظبة ط. 

المعلن عنه وفري المكران المحردد اءنراج تسرجيل الطالرب بة التقيد بالمواظبة على حضور المحاضرات حسب الموعد على جميع الطل يجب 
  والتي تنص على:  البكالوريوسمن تعليمات منح درجة  (03للمساق وذلك وفقا لنص المادة )

  تشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والساعات العملية حسب الساعات    المقرررة لكرل مرادة فري
 ة.الخطة الدراسي

 ( من الساعات المقررة للمادة.02ال يسمح للطالب بالتغيب عن اكءر من )% 

 ( من الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي او قهر  يقبلها عميرد الكليرة التري تردرس المرادة، 02اذا غاب الطالب اكءر من )%
اعررادة دراسررتها اذا كانررت اجباريررة، وفرري جميررع يحرررم مررن التقرردم لالمتحرران النهررائي وتعتبررر نتيجررة فرري تلررك المررادة )صررفرا(، وعليرره 

 االحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغرا  االنذار والفصل من الكلية.

 ( من الساعات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب بسبب المر  او لعذر قهر  يقبله عميد 02اذا غاب الطالب اكءر من )% الكليرة
يعتبرر منسررحبا مرن تلررك المررادة،وتطبق عليره احكررام االنسررحاب، ويبلرا العميررد مرردير القبرول والتسررجيل قررراره برذلك، وتءبررت مالحظررة 
منسحب ازاج تلك المادة في السجل االكاديمي للطالب. اما الطلبة الذ  يمءلون المملكة او الجامعة في النشاطات الرسمية فيسمح لهم 

 %.04 تتجاوز بالتغيب بنسبة ال

  يشترط في العذر المرضي ان يكون بشهادة صادرة مرن طبيرب عيرادة الطلبرة فري الجامعرة االردنيرة او معتمردة منره او صرادرة عرن
مستشفى الجامعة، وان تقدم هذه الشهادة الى عميد الكلية خرالل مردة ال تتجراوز اسربوعين مرن تراريا انقطراع الطالرب عرن المواظبرة 

رة االخرى بقدم الطالب ما يءبت عذره القهر  خالل اسبوع من تاريا زوال اسباب الغياب.يقوم عمرداج الكليرات وفي الحاالت القاه
 هيئة التدريس والمحاضرون ومدير القبول والتسجيل بتنفيذ احكام المواظبة االنفة الذكر. وأعضاج

 
 
 
 
 : االمتحاناتالتغٌب عن  -ز

حسررب المواعيررد المعلررن عنهررا، وفرري حالررة تغيررب الطالررب عررن احرردى  االمتحانرراتديررة جميررع يجررب علررى الطالررب ان يحرررص علررى القيررام بت  
  والتي تنص على:  البكالوريوستعليمات منح درجة  من( 07المقررة، سوف يطبق عليه نص المادة ) أالمتحانات

   
زوال العرذر،  درس المادة خالل ءالءة ايام  من    تاريا كل من يتغيب بعذر امتحان معلن عنه، عليه ان يقدم ما يءبت عذره لم       أ(         

 وفي حالة قبول هذا العذر على مدرس المادة اجراج امتحان معو  للطالب.
كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه في مادة ما دون عذر يقبله عميد الكلية التي تدرس تلك  المادة تعتبر عالمته في     ب(

 )صفرا(.ذلك االمتحان 
من يتغيب عن امتحان نهائي معلن عنه في مادة ما بعرذر يقبلره عميرد الكليرة التري تردرس تلرك المرادة، فران عميرد الكليرة يبلرا  وأما    ج( 

امتحان معو  للطالب على ان يجر  االمتحران المعرو  فري مردة اقصراها نهايرة  إلجراجقراره بقبول العذر الى مدرس المادة 
 فصل الذ  لم يتقدم لالمتحان فيه، ويبلا عميد الكلية مدير القبول والتسجيل بذلك.الفصل الذ  يلي ال

 



الجامعة األردنية                                                                                     حقــــوق كلية ال
           
        

 درجة البكالورٌوس الخطة الدراسٌة  لمادة مصادر االلتزام/
 

 40 /40 /0402 

 Assistant Dean for Development Affairs 3                                                                                                    ميد لشؤون التطويرمساعد الع

 :الغش .ع 
مخالفرات اإلخرالل بنظرام االمتحران او الهردوج الواجرب تروافره فيره،  او الشروع فيه اءناج ت دية االمتحران أو  االشتراكالغش او يعتبر        

 0444( لسنة 40نظام رقم )من ( 6( )2( )0المواد ) المنصوص عليها في للعقوبات الت ديبية ت ديبية تعر  الطالب الذ  يرتكب ايا منها
 .0442-0440(.  )انظر دليل الطالب 04/0443نظام ت ديب الطلبة في الجامعة االردنية والنظام المعدل رقم )

 
 أألبحاث والتقارٌر  غ.

لم الطالب من خاللها منهجية البحث. يجب على الطلبرة عبحث او ورقة عمل، يتكل طالب مسجل في هذا المساق يجب ان يقوم بكتابة       
ورقة العمل. االعمال المشتركة غير مسموح بها والموعد النهرائي المسرموح بره  ن البحث اووااالتصال بمدرس المساق من اجل اختيار عن

  .يتم تحديده من قبل مدرس المساق لتقديم االعمال المطلوبة
 

 ة والتفاعل الصفً: المشارك ف.
المشاركة اءنراج المحاضررة لهرا دور كبيرر فري تقيريم الطالرب، وعليره يجرب علرى كرل طالرب ان ير تي الرى قاعرة المحاضررة بعرد قيامره        

ة تتعلرق قرادرا علرى طررح اسرئلالمحددة في نهاية خطة هذا المساق، وذلك ليكون  بالتحضير الكامل وفقا لموضوع المحاضرة من القراجات
بموضوع المحاضررة والتعبيرر عرن وجهرة النظرر فري المسرائل القانونيرة الشرائكة. مردرس المسراق سروف يقروم بتوجيره مشراركة الطلبرة فري 

شراركة الصرفية، أو ان مالمحاضرة بطريقة تمكن جميع الطلبرة مرن المشراركة الفعالرة. اذا واجره الطالرب ايرة صرعوبات فري اخرذ دور فري ال
 معه في هذا الخصوص. والتحدث  في مكتبه ، يمكن للطالب مراجعة مدرس المساقعلى المشاركة الطالب غير معتاد

 
 نهجٌة دراسة المساقمارشادات فً  ق.
 

هذا المساق سوف يدرس بشكل كبير عن طريق محاضرات يلقيها مدرس المساق على الطلبة، اذ يرتكز اعطاج المحاضرة على قائمة 
 :اليةرشادات التالا االعتباربعين  ي خذفي المساق في نهاية خطة المساق. وعليه يمكن للطالب ان لكل موضوع  المعدةالقراجات 

 
 كٌفٌة دراسة المساق:   0ق.  

، الدراسري( سراعات لكرل اسربوع مرن اسرابيع الفصرل 3( اسربوعا بواقرع )06( ساعة دراسية موزعرة علرى )04يتكون المساق من )      
والتي يكون الطالب مطالب بها كمادة علمية في االمتحانات المقرررة. يتوقرع  ساق المذكورة في هذه الخطةوالتي تغطي كل موضوعات الم

مرن اسرابيع الفصرل  سراعات لكرل اسربوع 4-6مرا يقرارب مرن علرى دراسرة القرراجات المطلوبرة  من الطالب المسجل لهذا المساق ان يقضري
 التالية:  رباألمووللقيام بذلك فعلى الطالب ان يقوم  الدراسي.

 
 الطالب بحاجة الى: فأعمال ما قبل المحاضرة,  010ق. 
 أعمال خالل اعطاج المحاضرة من قبل مدرس المساق، فالطالب بحاجة الى:  0. 0ق. 

 ناية كبيرة،عالى المحاضر ب االستماع 

  بل القدوم الى المحاضرةق المطلوبةتحضير موضوع او موضوعات المحاضرة المحددة في القراجات المشاركة في ا  مناقشة. 

 ،التفكير في القراجات المحددة للمحاضرة وتطبيقاتها العملية 

 .تحضير عدد من األسئلة حو ما تم تحضيره من القراجات 

 و وله ان يبد  وجهة نظر مخالفرة للقرراجات  مفتوحة في المحاضرة، بحيث يسمح للطالب في إبداج وجهة نظره حول افكاره بحرية تامة
 اآلخرين، والطلبةق، او وجهة نظر مدرس المساق في المسا

 اآلخرونالى ما يقوله  االستماع، 

 .طرح اية اسئلة تتعلق بموضوعات المحاضرة 
 
 اعمال ما بعد المحاضرة, فالطالب بحاجة الى:  2. 0ق.

  ،مراجعة ما تم قراجته في ضوج المحاضرة والمناقشات التي تمت في قاعة المحاضرات 

 ضوعات التي لم يستوعبها الطالب ويواجه فيها بع  الصعوبات،مراجعة بع  المو 

 الساعات المكتبية اذا واجه الطالب ا  صعوبات في فهم موضوع المحاضرة.  لمراجعة مدرس المساق خال 

 
 ال تترك دراسة موضوعات المساق حتى ٌوم االمتحان. 

 المصادر التعلٌمٌة المتاحة: . س

 العامة مكتبة الجامعة. 

 مطالعة في كلية الحقوققاعة ال. 
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 االلكترونيةوالمجالت القانونية  كلية الحقوق مختبر حاسوب. 
 

 :القراءات األساسٌة المقررة  ش.
 

 . 0442شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية دار الءقافة , الدكتور عدنان سرحان ونور  خاطر -0 
 ع موضوعات المساق.ويمكن للطالب ان يختار أ  مرجع اردني يعالج جمي    
 

 والقراءات المطلوبة: الجدول الزمنً للخطة الدراسٌة   -َ   
وهرو علرى النحرو الءراني ( سراعات لكرل أسربوع مرن أسرابيع الفصرل الدراسري 3( سراعة بواقرع )04( أسبوع ويتكون مرن )06على )المساق موزع 

 التالي:  

  األسبوع األول:

نً ومفهةةةوم الحةةةق مقدمةةةة عامةةةة بالقةةةانون المةةةد  الموضةةةوعات:
 الشخصً.

  .13-4المرجع األول ص ) :القراءات
              

 

  االسبوع الثانً 

العالقةةة بةةٌن الحةةق الشخصةةً والحقةةوق األخةةر   الموضةةوعات:
 والمذاهب المادٌة والموضوعٌة.

  .25-12المرجع األول ص )  القراءات:
 

 

  الثالث:األسبوع 

لاللتزام ومةدخل إلةى  نظرٌةة  مفهوم النظرٌة العامة :الموضوعات
 العقد بشكل عام.

  .23-14المرجع األول )  القراءات:
              

 
 

  االسبوع الرابع:

  .40-23المرجع األول ص )  :القراءات تقسٌمات العقود. :الموضوعات
            

 

   :الخامساألسبوع 

لتةزام مفهوم نظرٌة العقةد وموقعهةا بةٌن مصةادر اال :الموضوعات
 وتقسٌمات مصادر االلتزام الحدٌث.

  .02-4المرجع الثالث ص )  :القراءات
            

 

  االسبوع السادس

 العقد. انعقاد :الموضوعات
 توافق اإلرادتٌن. –                         
 طرق التعبٌر عن اإلرادة. -                         

 ً اإلرادة الظاهرة والباطنة.نظرٌت -                         
  التعبٌر عن الرضا "اإلٌجاب" -                         

  .53-40المرجع األول ص )  :القراءات
               

 

  :السابعاألسبوع 

 صحة الرضا. - :الموضوعات
 األهلٌة. -                  
 )المحل, السبب .  -                  

    

  .043-014المرجع األول ص ) :القراءات
             
              

  :الثامن األسبوع

  :الموضوعات
 مراتب العقد. - 
تنفٌةةذ العقةةد )القةةوة الملزمةةة للعقةةد, السةةببٌة فةةً العقةةد, العقةةد  - 

   شرٌعة المتعاقدٌن .

  .125-043المرجع األول ص ) :القراءات
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  االسبوع التاسع:

  :موضوعاتال
 تنفٌذ العقد كما تم االتفاق علٌه. 

 * نظرٌة الظروف الطارئة.                         
 * زوال العقد.                         

 اإلقالة. -                             
 الفسخ. -                             
 فٌذ.الدفع بعدم التن -                             
    انفساخ العقد. -                             

   القراءات:
  .210-125المرجع األول ص )

              
 

  :العاشراألسبوع 

       .210-210المرجع األول ص ) :القراءات  المسؤولٌة العقدٌة الموضوعات:
 

  :االسبوع الحادي عشر

 التصرف االنفرادي :الموضوعات
 

  .233-223المرجع األول ص ) :تالقراءا

  : الثالث عشراألسبوع 

 الفعل الضار )مقدمة عامة . - :الموضوعات
  المسؤولٌة عن الفعل الشخصً. -                 

  312-234المرجع األول ص ) :القراءات
 

 

  :االسبوع الرابع عشر 

 تابع المسؤولٌة عن الفعل الشخصً - الموضوعات:
 المسؤولٌة عن فعل الغٌر -                 

  410-312المرجع األول ص )  :القراءات
 

 

  : الخامس عشراألسبوع 

 تابع المسؤولٌة عن فعل الغٌر. - :الموضوعات
 المسؤولٌة عن فعل األشٌاء. -                 

 

  .414-410المرجع األول ص ) :القراءات
 

 

  االسبوع السادس عشر:

 لفعل النافع.ا -  الموضوعات:
 الكسب بال سبب. -                  
 قبض غٌر المستحق. -                  
 الفضالة. -                  
 قضاء دٌن الغٌر. -                  
 القانون. -                  

 
 مراجعة شاملة -   

   444-414المرجع األول ص ) :القراءات
 

 


