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 0440001 رقم المساق: أحكام االلتزام اسم المساق:

  مصادر االلتزام المتطلب السابق للمساق:

 متطلب تخصص إجباري نوع المساق: الساعات المعتمدة: 

 0442/0404  ً:ــــالعام الجامع األول الفصل الدراسً:

 
 ٌد اإللكترونًالبر الساعات المكتبٌة هاتف المكتب الرتبة األكادٌمٌة   م المحاضرأس

 عبدالرحمن جمعــهد. 
   العوٌديعلً  احمدد. 

 ستاذ مساعدأ
 أستاذ مساعد 

02422 
02438 

 حسب البرنامج المعلن
  حسب البرنامج المعلن 

ajuma@ju.edu.jo 
a.owaidi@ju.edu.jo 
 

 
 البرٌد االكترونً الساعات المكتبٌة تبهاتف المك الرتبة األكادٌمٌة اسم منسق المساق

  
 

   

 
والتنفٌذذ بطرٌذق التعذوٌ   الجبري العٌنًالطبٌعً وااللتزام المدنً، وبٌان التنفٌذ تتضمن هذه المادة دراسة االلتزام : وصف المساق -أ

 اء االلتزام وانتقاله وطرق انقض وأوصاف وتحدٌد طرق الضمان والوسائل المشروعة لحماٌة التنفٌذ 

 

دراسة االلتزام من حٌث التعر  ألحكام الرابطة القانونٌة منذ نشأتها وحتى ٌوم انقضذائها ومعالجذة وسذائل تنفٌذذه  :أهداف المساق -ب

نفٌذذ وبخاصة أحكام الوفاء، والتنفٌذ بما ٌعادل الوفاء، والتنفٌذ العٌنً لاللتزام والتنفٌذذ بمقابذل كذذلر دراسذة الوسذائل المشذروعة لحماٌذة ت
 واااللتذذزامو وتتنذذاول الدراسذذة أٌضذذاا التصذذرفا  المشذذروعة بذذالتعلٌق واألجذذل والتضذذامن وانتقذذال الحقذذوق وأخٌذذراا طذذرق انقضذذاء الحذذق 

 االلتزامو

   
أن ٌكون قد هذا المساق  فًٌفترض بالطالب بعد نجاحه مخرجات التعلٌم للمساق )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة(: -ج

 رجات التعلٌم التالٌة:اكتسب مخ

 
 :   المعرفة والفهم حٌث ٌفترض بالطالب أن ٌكون قادرا على -0
 بشكل عامو وآثارهمفهوم االلتزام -. أ0 
 استكمال البناء على مادة مصادر االلتزام و-. ب0 
  

  المهارات الذهنٌة حٌث ٌكون الطالب قادرا على: -0
 الربط القانونًو -.أ0
 لقانونًوالتحلٌل ا -.ب0     

 واصدار االحكام 2      
 

 : المهارات الخاصة بالموضوع, حٌث ٌكون الطالب قادرا على -1
 اتقان النظرٌا  الخاصة بالوفاء وتنفٌذ االلتزام و -أو3
 . الفقه القانونً وأراءالتعامل مع النصوص القانونٌة واألحكام القضائٌة  -وب3

 
 
 :ون الطالب قادرا علىوالتحوٌلٌة حٌث ٌك المهارات العملٌة -2

 تطبٌق النظرٌا  الخاصة بالموضوع و -أو4

 التعرف على الجوانب االٌجابٌة والسلبٌة للنظرٌا  وتطبٌقها و -ب.2
 

 0 التطبٌق العملً:  -د
 التعامل مع النصوص القانونٌة / اجراء ابحاث فصلٌة دورٌة و

 
  : ه اسالٌب التدرٌس

mailto:ajuma@ju.edu.jo
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 أسالٌب التدرٌس

واألعمال  التمارٌن المناقشات الجماعٌة القراءات محاضراتال أسالٌب التدرٌس
 الصفٌة

 البحوث

      مخرجات التعلٌم 
ورقذذذذذذذذة عمذذذذذذذذل فذذذذذذذذً  مناقشة المسائل العلمٌة االمتحانا  + األبحاث االمتحانا  + األبحاث التقٌٌم 

 التخصص 
عر  ومناقشذة 

 األبحاث

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

 التارٌخ العالمة معاٌٌر التقٌٌم
  0442-03/00-08/04ٌحدد ما بٌن الفترة  %14  نصف الفصلً  االمتحان

 ٌحدد من قبل استاذ المادة  %04 المطلوبة خالل الفصل الدراسً والبحوث التحضٌر والواجبات
 التسجٌل ٌحدد من دائرة القبول و %34 االمتحان النهائً)كتابً(

 %044 المجموع

 
 

 :على حضور المحاضرات المواظبة ط. 
بذة التقٌذد بالمواظبذة علذى حضذور المحاضذرا  حسذب الموعذد المعلذن عنذه وفذً المكذان المحذدد اثنذاء تسذجٌل الطالذب على جمٌذع الطل ٌجب 

  والتً تنص على:  البكالورٌوسمن تعلٌما  منح درجة  (13للمساق وذلر وفقا لنص المادة )

  ًتشترط المواظبة لجمٌع طلبة الجامعة فً كل المحاضرا  والمناقشا  والساعا  العملٌة حسب الساعا     المقذررة لكذل مذادة فذ
 الخطة الدراسٌةو

 ( من الساعا  المقررة للمادةو15ال ٌسمح للطالب بالتغٌب عن اكثر من )% 

 ( من الساعا  المقررة للمادة دون 15اذا غاب الطالب اكثر من )% ،عذر مرضً او قهري ٌقبلها عمٌذد الكلٌذة التذً تذدرس المذادة
ٌحذذرم مذذن التقذذدم لالمتحذذان النهذذائً وتعتبذذر نتٌجذذة فذذً تلذذر المذذادة )صذذفرا(، وعلٌذذه اعذذادة دراسذذتها اذا كانذذ  اجبارٌذذة، وفذذً جمٌذذع 

 والفصل من الكلٌةو االحوال تدخل نتٌجة ذلر الرسوب فً حساب معدل عالما  الطالب الفصلً والتراكمً ألغرا  االنذار

 ( من الساعا  المقررة لمادة ما وكان هذا الغٌاب بسبب المر  او لعذر قهري ٌقبله عمٌد الكلٌذة 15اذا غاب الطالب اكثر من )%
ٌعتبذر منسذذحبا مذن تلذذر المذذادة،وتطبق علٌذه احكذذام االنسذذحاب، وٌبلذا العمٌذذد مذذدٌر القبذول والتسذذجٌل قذذراره بذذلر، وتثبذذ  مالحظذذة 

ء تلر المادة فً السجل االكادٌمً للطالبو اما الطلبة الذي ٌمثلون المملكة او الجامعة فً النشاطا  الرسمٌة فٌسمح لهم منسحب ازا
 %و22بالتغٌب بنسبة ال تتجاوز 

  ٌشترط فً العذر المرضً ان ٌكون بشهادة صادرة مذن طبٌذب عٌذادة الطلبذة فذً الجامعذة االردنٌذة او معتمذدة منذه او صذادرة عذن
ى الجامعة، وان تقدم هذه الشهادة الى عمٌد الكلٌة خذالل مذدة ال تتجذاوز اسذبوعٌن مذن تذارٌا انقطذاع الطالذب عذن المواظبذة مستشف

وفً الحاال  القاهرة االخرى بقدم الطالب ما ٌثب  عذره القهري خالل اسبوع من تارٌا زوال اسباب الغٌابوٌقوم عمذداء الكلٌذا  
 ومدٌر القبول والتسجٌل بتنفٌذ احكام المواظبة االنفة الذكرو هٌئة التدرٌس والمحاضرون وأعضاء

 
 : االمتحاناتالتغٌب عن  -ز
حسذذب المواعٌذذد المعلذذن عنهذذا، وفذذً حالذذة تغٌذذب الطالذذب عذذن احذذدى  االمتحانذذا ٌجذذب علذذى الطالذذب ان ٌحذذرص علذذى القٌذذام بتأدٌذذة جمٌذذع  

  والتً تنص على:  البكالورٌوسا  منح درجة تعلٌم من( 17المقررة، سوف ٌطبق علٌه نص المادة ) أالمتحانا 
   

زوال العذذر، وفذً  أ( كل من ٌتغٌب بعذر امتحان معلن عنه، علٌه ان ٌقدم ما ٌثب  عذره لمدرس المادة خالل ثالثة اٌام  مذن    تذارٌا         
 حالة قبول هذا العذر على مدرس المادة اجراء امتحان معو  للطالبو

متحان النهائً المعلن عنه فً مادة ما دون عذر ٌقبله عمٌد الكلٌة التً تذدرس تلذر  المذادة تعتبذر عالمتذه فذً كل من ٌتغٌب عن اال ب(
 ذلر االمتحان )صفرا(و

من ٌتغٌب عن امتحان نهائً معلن عنه فً مادة ما بعذر ٌقبله عمٌد الكلٌة التً تدرس تلر المادة، فان عمٌد الكلٌة ٌبلذا قذراره  وأماج(  
امتحان معو  للطالب على ان ٌجري االمتحان المعو  فً مذدة اقصذاها نهاٌذة الفصذل  إلجراءعذر الى مدرس المادة بقبول ال

 الذي ٌلً الفصل الذي لم ٌتقدم لالمتحان فٌه، وٌبلا عمٌد الكلٌة مدٌر القبول والتسجٌل بذلرو
 

 . الغش:ع 
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مخالفا  تأدٌبٌذة بنظام االمتحان او الهدوء الواجب توافره فٌه،  واإلخاللاالمتحان او الشروع فٌه اثناء تأدٌة   االشترارلغش او اٌعتبر        
نظذام  1444( لسذنة 44نظذام رقذم )من ( 6( )5( )4المواد ) المنصوص علٌها فً تعر  الطالب الذي ٌرتكب اٌا منها للعقوبا  التأدٌبٌة
 و2225-2224(و  )انظر دلٌل الطالب 44/2223تأدٌب الطلبة فً الجامعة االردنٌة والنظام المعدل رقم )

 

 أألبحاث والتقارٌر  غ.
لم الطالذب مذن خاللهذا منهجٌذة البحذثو ٌجذب علذى عكل طالب مسجل فً هذا المسذاق ٌجذب ان ٌقذوم بكتابذة بحذث او ورقذة عمذل، ٌذت      

غٌذر مسذموب بهذا والموعذد النهذائً  ورقذة العمذلو االعمذال المشذتركة ن البحذث اوواالطلبة االتصال بمذدرس المسذاق مذن اجذل اختٌذار عنذ
  وٌتم تحدٌده من قبل مدرس المساق المسموب به لتقدٌم االعمال المطلوبة

 

 المشاركة والتفاعل الصفً:  ف.
 

المشذذاركة اثنذذاء المحاضذذرة لهذذا دور كبٌذذر فذذً تقٌذذٌم الطالذذب، وعلٌذذه ٌجذذب علذذى كذذل طالذذب ان ٌذذأتً الذذى قاعذذة المحاضذذرة بعذذد قٌامذذه        
قذادرا علذى طذرب اسذئلة تتعلذق المحددة فً نهاٌة خطة هذا المساق، وذلر لٌكون  الكامل وفقا لموضوع المحاضرة من القراءا  بالتحضٌر

بموضوع المحاضذرة والتعبٌذر عذن وجهذة النظذر فذً المسذائل القانونٌذة الشذائكةو مذدرس المسذاق سذوف ٌقذوم بتوجٌذه مشذاركة الطلبذة فذً 
شذاركة الصذفٌة، أو ان مة مذن المشذاركة الفعالذةو اذا واجذه الطالذب اٌذة صذعوبا  فذً اخذذ دور فذً الالمحاضرة بطرٌقة تمكن جمٌع الطلبذ
  معه فً هذا الخصوصووالتحدث  فً مكتبه ، ٌمكن للطالب مراجعة مدرس المساقالطالب غٌر معتاد على المشاركة

 
 نهجٌة دراسة المساقمارشادات فً  ق.

ٌق محاضرا  ٌلقٌها مدرس المساق على الطلبة، اذ ٌرتكز اعطاء المحاضرة على قائمة هذا المساق سوف ٌدرس بشكل كبٌر عن طر
 :الٌةرشادا  التالا االعتباربعٌن  ٌأخذلكل موضوع فً المساق فً نهاٌة خطة المساقو وعلٌه ٌمكن للطالب ان  المعدةالقراءا  

 
 كٌفٌة دراسة المساق:   0ق.  

، والتذً الدراسذً( ساعا  لكل اسبوع من اسابٌع الفصل 3( اسبوعا بواقع )16( ساعة دراسٌة موزعة على )44ٌتكون المساق من )      
والتً ٌكون الطالب مطالب بهذا كمذادة علمٌذة فذً االمتحانذا  المقذررةو ٌتوقذع مذن  تغطً كل موضوعا  المساق المذكورة فً هذه الخطة

 من اسابٌع الفصل الدراسًو ساعا  لكل اسبوع 4-6ما ٌقارب من على دراسة القراءا  المطلوبة  ن ٌقضًالطالب المسجل لهذا المساق ا
 وللقٌام بذلر فعلى الطالب ان ٌقوم بأالمور التالٌة: 

 
 الطالب بحاجة الى: فأعمال ما قبل المحاضرة,  040ق. 

  بل القدوم الى المحاضرة،ق المطلوبةموضوع او موضوعا  المحاضرة المحددة فً القراءا  تحضٌر 

 فً القراءا  المحددة للمحاضرة وتطبٌقاتها العملٌة، التفكٌر 

 تحضٌر عدد من األسئلة حو ما تم تحضٌره من القراءا و 
 

 أعمال خالل اعطاء المحاضرة من قبل مدرس المساق, فالطالب بحاجة الى:  0. 0ق. 

 ناٌة كبٌرة،عالى المحاضر ب االستماع 

  وله ان ٌبدي وجهذة  تامةمناقشة مفتوحة فً المحاضرة، بحٌث ٌسمح للطالب فً إبداء وجهة نظره حول افكاره بحرٌة المشاركة فً اي
 نظر مخالفة للقراءا  فً المساق، او وجهة نظر مدرس المساق اوالطلبة اآلخرٌن،

 اآلخرونالى ما ٌقوله  االستماع، 

 طرب اٌة اسئلة تتعلق بموضوعا  المحاضرةو 
 

 ال ما بعد المحاضرة, فالطالب بحاجة الى: اعم 1. 0ق.

  ، مراجعة ما تم قراءته فً ضوء المحاضرة والمناقشا  التً تم  فً قاعة المحاضرا 

 ، مراجعة بع  الموضوعا  التً لم ٌستوعبها الطالب وٌواجه فٌها بع  الصعوبا 

 ًفهم موضوع المحاضرةو مراجعة مدرس المساق خالس الساعا  المكتبٌة اذا واجه الطالب اي صعوبا  ف  
 
 

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

 وقاعة المطالعة فً كلٌة الحقوق 

 وااللكترونٌةوالمجال  القانونٌة  كلٌة الحقوق مختبر حاسوب 
 

 القراءات األساسٌة المقررة:  ش.
 ( عبد القادر : احكام االلتزام . دار الثقافة 0)       
 شه، الوجٌز فً شرب القانون المدنً االردنً و اثار الحق الشخصً )احكام االلتزام (جمعة الحاللاحمد لدكتور عبد الرحمن ا( 2) 
وقذذانون المعذذامال  المدنٌذذة لدولذذة والقذذوانٌن المدنٌذذة العربٌذذة )المصذذري والسذذوري والٌمنذذً والكذذوٌتً دراسذذة متقابلذذه مذذع الفقذذه االسذذالمً  

 و2226دار وائل للنشر طبعة االولى  االمارا  العربٌه المتحدة وقانون االلتزاما  والعقود المغربً(
 

 قراءات اضافٌة: ص.

, 1بغداد, ط –, دار الحرٌة للطباعة  أحكام االلتزام شرح القانون المدنً العراقً الجزء الثانً عبد المجٌد الحكٌم, الموجز فًد.  -0

0242. 

د. حسن علً ذنون و الدكتور محمد سعٌد الرحو. الوجٌز فً النظرٌة العامة لاللتزام الجزء الثانً احكام االلتزام دراسة مقارنه دار  -0

 وائل للنشر الطبعة االولى.

حقوق الشخصٌة )احكام االلتزامات( الدكتور ٌاسٌن محمد الجبوري المبسوط فً شرح القانون المدنً االردنً الجزء الثانً اثار ال -1

 .0441دراسة موازنة , دار الثقافة 

 الدكتور عبد الرزاق السنهوري الوسٌط فً شرح القانون المدنً المجلدٌن الثانً والثالث. -2

 

ض   والقراءات المطلوبة: الجدول الزمنً للخطة الدراسٌة   -َ 
وهاو علاى الثاانً ( ساعات لكل أسبوع من أسابٌع الفصل الدراسً 1اقع )( ساعة بو28( أسبوع وٌتكون من )04على )المساق موزع 
 النحو التالً: 

  األسبوع األول:

 التعرٌف بمادة أحكام االلتزام من حٌث: -  الموضوعات:
 * التعرٌف بااللتزام بوجه عامو                       
 لتزام الطبٌعًو* التمٌٌز بٌن االلتزام المدنً واال                       

 :القراءات
 02-00( ص 0المرجع )

 لشهالحالدو عبد الرحمن جمعة 
 32-7ص              

 

   :االسبوع الثانً

 وسائل تنفٌذ االلتزام  -الموضوعات: 
 /الوفاء  التنفٌذ االختٌاري                   

 -القراءات:
 24-03( ص 0المرجع )

    الثالث: األسبوع

 الموضوعات 
 ابع وسائل تنفٌذ االلتزام ت

 الوفاء االعتٌاضً                  
 المقاصة                   
 اتحاد الذمتٌن                  

 القراءات: 
 (38-24المرجع االول )ص 

 

  االسبوع الرابع

   :الموضوعات
 سائل تنفٌذ االلتزام تابع و

 ً التجدٌد /االنابة/التنفٌذ الجبري/التنفٌذ الفن
 التنفٌذ بطرٌق التعوٌ  

 

   :القراءات
 84-32( ص 0المرجع )

 
 دو عبد الرحمن جمعه الحاللشه 

134-157 
157-164    
 

 

  االسبوع الخامس

    :الموضوعات
 الوسائل المشروعة لحماٌة التنفٌذ 

   :تالقراءا
 044-84( ص 0المرجع )
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 /الدعوى الصورٌة مفهوم+الضمان العام / الدعوى غٌر المباشرة 
                   

 

 
 144-164  دو عبد الرحمن جمعة الحاللشه 

 225-144ص 
 دو عبد الرحمن جمعة الحاللشه

 232-226ص            
 (212-167ص ) دو ٌاسٌن الجبوري          

 

  :السادساألسبوع 

 التنفٌذتابع الوسائل المشروعة لحماٌة  :الموضوعات
 ولٌصٌة /الحجز على الدٌن المعلن الدعوى الب                
 حق االحتباس                  

 

   :القراءات
 010-044( ص 0المرجع )

 
 دو عبد الرحمن جمعة الحاللشه

 274-242ص             
 327-274ص             
 (264-213ص ) دو ٌاسٌن الجبوري                

  :  السابع األسبوع

 :  الموضوعات
 صاف االلتزام او                  

 الشرط االجل                   
                   

 :  القراءات 
 032-010( 0المرجع )

 
 دو عبد الرحمن جمعة الحاللشه

 324-324ص          
 335-324ص          
 (364-272) دو ٌاسٌن الجبوري         

 

  االسبوع الثامن 

   : :الموضوعات
 تعدد المحل  -

 

   :القراءات
 040-032( 0المرجع )

 شهلدو عبد الرحمن جمعة الحال
 356-337ص            
 372-357ص           
 (376-365دو ٌاسٌن الجبوري ص )       

 

  :التاسعاألسبوع 

     الموضوعات
 تعدد طرفً التصرف 
 التضامن بٌن الدائنٌٌن 

 الدٌن المشترر 
 

 القراءات 
 (022-040ص  0المرجع )

 
 دو عبد الرحمن جمعة الحاللشه

 417-371ص             
 437-417ص             
 (424-377ص ) دو ٌاسٌن الجبوري          

  االسبوع العاشر 

   الموضوعات:
 التضامن بٌن المدٌنٌن        

 عدم قابلٌة التصرف للتجزئة              
 

   القراءات:
 023-022( ص 0المرجع )

 
 243-251ن و د محمد رحو      صو حسن زنو
 (443-424ص ) دو ٌاسٌن الجبوري         

 
 

  :الحادي عشراألسبوع 

        :الموضوعات
 الحق  ال انتق *                      

 

   القراءات
 043-023( ص 0المرجع )
 دو عبد الرحمن جمعة الحاللشه     

 514-443ص                
 (526-444اسٌن الجبوري ص )دو ٌ               

  سبوع الثانً عشر اال

   القراءات الموضوعات
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 انقضاء االلتزام                          
 االبراء 

 

 000-044( ص 0المرجع )        
     525-  522دو عبد الرحمن جمعة الحاللشه ص    
 551-526دو عبد الرحمن جمعة الحاللشه ص   

 (524-527جبوري ص )دو ٌاسٌن ال         
 

 04/8/0444-4 :الثالث عشر  األسبوع

             :الموضوعات
 تابع انقضاء االلتزام 
 استحالة التنفٌذ 

 

   القراءات:
 002-000( ص 0المرجع )
 دو عبد الرحمن جمعة الحاللشه  
 554-552ص 
 547-562ص 

 (572-524دو ٌاسٌن الجبوري ص )         

  :االسبوع الرابع عشر

 تابع انقضاء االلتزام      الموضوعات:
 التقادم                    

 

 :    القراءات
           011-002( 0المرجع )

 دو عبد الرحمن جمعة الحاللشه  
 546-544ص 
 623-546ص 

 (613-571دو ٌاسٌن الجبوري ص )         

  :  الخامس عشر األسبوع

        :الموضوعات
 لمادة مراجعة عامة ل 
    

 :القراءات
 

  االسبوع السادس عشر

 المراجعة الشاملة  الموضوعات:
  

   :القراءات

 


