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 األكاديمية

رقم المكتب 
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 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 أستاذ مساعد د. ايناس قطيشات 
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 كلية الحقوق

 حثم 5:11-01:11
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  :المادةوصف 

تتضمن هذه المادة دراسة تحليلية لنظرية االلتزام وأنواعه ومصادره من خالل التعريف بمصادر االلتزام انطالقًا من أحكام نظرية العقد 
ر وتصنيف العقود وشروط االنعقاد وشروط الصحة والنفاذ واللزوم وتحديد نطاق العقد من حيث األشخاص والمضمون وقواعد تفسي

العقد وأسباب انحالل العقد. إلى جانب دراسة نظرية اإلرادة المنفردة كمصدر لاللتزام وقواعد المسؤولية التقصيرية الناجمة عن فعل 
اإلضرار الشخصي أو من الغير والمسؤولية الناجمة عن فعل األشياء )الحيوان وتهدم البناء وحراسة األشياء الضارة( فضاًل عن دراسة 

النافع كمصدر منشئ لاللتزام والقانون كدراسة تحليلية للقواعد التشريعية في القانون المدني األردني ومصادره والتشريعات  أحكام الفعل
 المقارنة مدعمة باالجتهادات والقرارات القضائية.

 
 

 المادة:أهداف 

 تزويد الطلبة بالمعرفة االساسية  والمتقدمة بمصادر االلتزام القانون االردني -1

 تنمية مهارات الطلبة الذهنية والعلمية في مواضيع االلتزام وتطوير قدرتهم على التعلم وتطبيق المعرفة النظرية على المسائل العلمية -2

عداد البحوث والتقارير والمقاالت القانونية في مواضيع االلتزام -3  تطوير مهارات الطلبة في كتابة وا 

 

 مكونات المادة:

 لمؤلفون، الناشر، سنة النشر(الكتب )العنوان، ا* 
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 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

مصادر االلتزام / مصادر الحق 

 الشخصي في القانون المدني

 د. عبد القادر الفار

 د. بشار عدنان ملكاوي

 5102 دار الثقافة

ججج   

 

 

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  المواد المساندة( 
و  القاانون المادني االندنايالب بالرجوع الى موقع قسطاس القانوني الستخراج ما يتعلق بالمادة من نصوص يكلف الط

 اجتهادات قضائية وما الى ذلك.

 
 

 طرق التدريس:

 محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدنيس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها
 

 م:نتاجات التعل  

 المعرفة العلمية والفهم 

 بعد دراسته لهذه المادة أن يكون قادرًا على : يفترض بالطالب

ة إدراك المبادئ والمفاهيم االساسية لاللتزام في القانون االردني وكيفية انعقاد العقد بالشكل التقليدي وباستعمال الوسائل االلكتروني 1أ/
 الحديثة وتقسيم مصادر االلتزام

 القانون االردني وتطبيقاتها القضائية اظهار معرفة متقدمة ومتخصصة في مصادر االلتزام ب 2أ/

 إدراك موضوعات ذات عالقة بمصادر االلتزام وفي مختلف المجاالت 4أ/

 

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

 لتزاماظهار مقدرة على ايجاد الحلول المنطقية المدعمة باالسانيد القانونية لمسائل حقيقية أو مفترضة في مواضيع اال 1ج/ 

 مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية(

 اظهار مقدرة على نقد وتحليل النصوص والقواعد الخاصة بمصادر االلتزام 6ب/

 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية 

 االلتزام  اظهار مقدرة على تطبيق المعرفة النظرية على حاالت عملية حقيقية ومفترضة في مواضيع مصادر 1ب/

 

 

 ات التقييم:أدو

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

يطلب من الطالب مراجعة مكتبة الجامعة بغية استعارة مراجع قانونية بغية اعداد تقرير قصير في احد المواضيع التي يحددها مدرس 
 المادة بالتنسيق مع الطالب.

 اختبارات قصيرة 

 .بحيث ترصد له جزء من العالمة الكلية للمادة خالل الفصل الدراسي (ير )واحد او أكثرعلى الطالب ان يتوقع اجراء امتحان قص
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 واجبات دراسية 

و التعليق على بعض القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الموقرة . كما و يطلب من  احضاريطلب من الطالب في هذه المادة 
 القانوني لبعض الحاالت الواقعية و ذلك بناءا على المادة التي تم شرحها.الطالب) بمساعدة زميل او اكثر( محاولة ايجاد التكييف 

 االمتحان النهائي 

 مع نهاية الفصل، يتقدم الطالب الى االمتحان النهائي حيث يتم تقييم استيعاب الطالب للمفاهيم االساسية في المادة المعطاة. 

   مقابةةل التقةةارير والمشةةاريع البحثيةةة  ( عالمةةة مةةن المجمةةوي الكلةةي للعالمةةات51مالحظةةةت تةةم تخصةةيص
 واالمتحنات القصيره.

 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

لدراسية/ التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات ا

 المشاريع
20 

 100 المجموع

 

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 على الطالب عند إجراء أي بحث أو تقري يطلب منه توثيق المادة العلمية كاآلتي:
 .الكتب: )اسم المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، المكان، الزمان، قم الصفحة( -

 .ية(القوانين)رقم المادة، عنوان القانون مع الرقم والسنة، تاريخ النشر في الجريدة الرسم -

  .المواقع اإللكترونية ) عنوان الموضوع، الرابط االلكتروني، تاريخ الزيارة( -

 

 وتجنب اإلنتحال حقوق الطبع والملكية 

يحظر علىى الطالىب تحىت طائلىة المسىؤولية سىرقة و/أو نسىبة أي عمىل لسخىرين نفسىة. ويكىون الطالىب فىي هىذه 
 .6002( لسنة 62امعة فيالدلفيا رقم )الحالة عرضه لتطبيق أحكام تعليمات تأديب الطلبة في ج

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 

الواجبات الدراسية  المالحظات

والتقارير  وأوقات 

 تسليمها

دة المواضيع األساسية والمسان

 التي ستغطى
 األسبوي

05/01/5102 

بدء التدريس للفصل 

 5102/5102الدراسي االول 

أهميااااااااااااااة ن ريااااااااااااااة  

امااااات ، تطونهااااا االلتز

 ،أنواع االلتزامات 

(0)  

19-23/10/2014 

 (2) العقد ، تعريفه ، أقسامه   

53-31/01/5102 

ما موقف المشرع   التراخاااي ، التعاقاااد باااين  (3) 
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االندني من التعاقد 

 االلكتروني؟

يسلم الواجب في موعد 

62/66/6062اقصاه   

 3/00/5102-5 حاضرين، بين غائبين 

عيااااااااااااااااااااو  االندانة   

الكاااااااراه ، الت ريااااااار ،ا

 وال بن ، ال لط 

(4) 

5-03/00/5102 

 (5) محل العقد ،سبب العقد   

03-50/00/5102 

ه ما حكم العقد الذي يبرم فترة اجراء االمتحان االول 

الشخص مريض مرض 

 الموت؟

يسلم الواجب في موعد 

62/66/6062اقصاه   

 (6) مراتب انعقاد العقد     

23-27/11/2014 

 ألولاالمتحان ا

أثاااار العقااااد ماااان حياااا    

 المضمون و االشخاص 
(7) 

31/00-2/05/5102 

 (8) انحالل العقد         

7-00/05/5102 

جراء اعلى الطالب  

 المقاننة بين التعريف

 المنفرد والعقد

 (9) االدانة المنفردة كمصدن لاللتزام      

02-05/05/5102 

عطلة رسمية : عيد الميالد 

 المجيد
لعقل الضان ، شاروط المساؤولية ا       

 التقصرية 
(10) 

50-52/05/5102 

 (11) أنواع الضرن ،المادي واالدبي        فترة االمتحان الثاني

55/05-0/0/5102 

 االمتحان الثاني

 (12) المسوؤلية عن فصل ال ير        

2-5/0/5102 

 (13) المسوؤلية عن االشياء        

00-02/0/5102 

لالنسحاب من اخر موعد 

 المواد
 (14) الفصل النافع )االثراء بال سبب (        

05-55/0/5102 

تطبيقاااات االثاااراء )الفضاااالة ،دفاااع        

 (غير المستحق
(15) 

52-55/0/5102 

فترة اجراء  0-5/5/5102

 االمتحان النهائي
 (16) االمتحان النهائي      

0-2/5/5102 

 االمتحان النهائي

 

 

 

 وقع لدراسة المادة الوقت المت

  

 معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة .                 
 

 سياسة الدوام )المواظبه(

ذا  ىىاب الطالىىب أكثىىر مىىن%61ال يسىىمل للطالىىب بالتغيىىب أكثىىر مىىن ) ( مىىن %61) ( مىىن مجمىىوع السىىاعات المقىىررة للمىىادة. وا 
مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحىرم مىن التقىدم لالمتحىان النهىائي وتعتبىر نتيجتىه 
في تلك المادة)صفرًا(، أمىا إذا كىان الغيىاب بسىبب المىرض او لعىذر قهىري يقبلىه عميىد الكليىة التىي تطىرع المىادة ، يعتبىر منسىحبًا 

 تطبق علية أحكام االنسحاب. من تلك المادة و 
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 المراجـع

 الكتب

المبسىىوط فىىي شىىرع القىىانون المىىدني الجىىزء األول مصىىادر الحقىىوق الشخصىىية المجلىىد األول: نظريىىة العقىىد، القسىىم األول : انعقىىاد 
 دار وائل -6006 -الدكتور ياسين محمد الجبوري -العقد
 

القسىم الثىاني : مراتىب  –الحقوق الشخصيةالمجلد األول : نظريىة العقىد  المبسوط في شرع القانون المدني)الجزء األول : مصادر
 دار وائل -6006 -الدكتور ياسين محمد الجبوري -انعقاد العقد( 

مصىىادر االلتزام)دراسىىة مقارنىىة بالفقىىه اإلسىىالمي والمقىىارن( األسىىتاذ الىىدكتور حسىىن علىىي -6الىىوجيز فىىي النظريىىة العامىىة لاللتىىزام ج
 دار وائل -6006 - -حمد سعيد الرحوالدكتور م -الذنون

 

 
 

 المجالت العلمية

 مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية، 
جامعىىة اإلمىىارات العربيىىة  –مجلىىة نقابىىة المحىىامين األردنيىىين الصىىادرة عىىن نقابىىة المحىىامين األردنيىىين الصىىادرة عىىن كليىىة القىىانون 

 المتحدة.
 جامعة الشارقة. مجلة الشريعة والقانون الصادرة عن

 مجلىة مىؤتة للبحوث والدراسات والصادرة عن جامعة مؤته.

 

 

 المواقع االلكترونية
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/libr

ary/2013-09-15-06-30-44/2012-05-31-00-28-
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 جامعة فيالدلفياالمكتبة اإللكترونية وقواعد البيانات / 

 

www.qistas.com 

 
 اس االلكترونيقسط موقع 

www.lob.gov.jo/ 
 

    التشريعات االندنية 
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