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 جامعة فيالدلفيا
 كلية الحقوق

 قسم..القانون الخاص
 الفصل الدراسي : الثاني السنة الدراسية 2015/2014

 

 

 المنهاج الدراسي
 

احكام االلتزام :المــادةن اعنو  0410212 :المــادةرقم    

سنة ثانية :مستوى المادة مصادر االلتزام المتطلب السابق و/ أو المرافق:   

0410213وقت المحاضرة: ساعات معتمدة 3 عدد الساعات المعتمدة:   

 

المــادة بمدرسمعلومات خاصة   
 

كانه مو  رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم  البريد اإللكتروني الساعات المكتبية 

 equtieshat@philadelphia.edu.jo   306 أستاذ مساعد د. ايناس قطيشات
 

  :المادةوصف 
واعد القانونية للقانون المدني األردني المتعلقة بتنفيذ االلتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه من خالل تتناول المادة دراسة الق

التعريف بااللتزام وأنواعه و أثر االلتزام  من حيث بيان أنواع التنفيذ وشروطه وٕاجراءاته والوسائل المشروعة لحماية التنفيذ 

المباشرة والدعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وحق االحتباس انطالقا من فكرة الضمان العام والدعوى غير 

والحجر على المدين المفلس، فضًال عن بيان أوصاف االلتزام، المعلق على شرط والمضاف إلى أجل وتعدد أطراف االلتزام 

لتزام كدراسة نظرية تحليلية للقواعد التضامن بين المدينين والتضامن بين الدائنين، وتعدد محل االلتزام ، وأسباب انقضاء اال

  القانونية معززة بالتطبيقات القضائية.
 

    :المادةأهداف 

تطــوير  -2تزيــد الطلبــة بالمعرفــة األساســية والمتقدمــة للمبــادئ والمفــاهيم ذات العالقــة بأحكــام االلتــزام فــي التشــريع األردنــي -1

ام وتطوير قدرتهم على التعلم وتطوير قدرتهم على حل المشــاكل وتطبيــق مهارات الطلبة الذهنية والعملية في مجال احكام االلتز 

  المعرفة النظرية على الحاالت العملية الواقعية.

تطوير قدرات الطلبة في كتابة البحوث القانونية النظرية والتطبيقية في هــذا المجــال وتــدريبهم علــى اســتخدام مصــادر الــتعلم  -3

  لحديثة.وتكنولوجيا المعلومات والتقنية ا

  تمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم الكتابية والشفوية وتشجيعهم على العمل بفعالية وبروح الفريق الواحد. -4
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  مكونات المادة:
 (العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر) الكتب  

اسم الكتاب: أحكام التزام نصوص 
 القانون المدني األردني

  سنة النشر:  لناشر: دار الثقافةاسم ا اسم المؤلف: عبد القادر الفار
2015 

 
 

 

 (أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ)  المواد المساندة 

 برنامج عدالة القانوني االلكتروني و المحمل على اجهزة الحاسوب في الغرفة متعددة االغراض / كلية الحقوق.

 حيث ينطبق)( ةدليل الدراس 

  ر (حيث ينطبقدراسية ودليل المختبالواجبات الدليل( 

 
 

  طرق التدريس:
  محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها

  

  م:التعلّ نتاجات 
 المعرفة العلمية والفهم 

  اظهار معرفة متقدمة ومتخصصة بقواعد تنفيذ االلتزام االجباري واالختياري 2أ/

  جراءاتها واختصاصاتهااظهار معرفة بالجهات المختصة بالتنفيذ الجبري وا 5أ/

 (القدرة على التفكير والتحليل) المهارات العقلية 

  تطبيق المعرفة النظرية على المسائل الواقعية التي تظهر في الحياه العملية 1ب/

  استقراء النصوص التشريعية المتعلقة بآثار االلتزام وتحليلها وتفسيرها وتقييمها 3ب/

  اج المعلومات الداعمة لمعرفة وأداء المهارات العمليةالبحث في احكام القانون الستخر  4ب/

 (الشخصية واألكاديمية) مهارات التواصل 

  ايجاد الحلول المنطقية لمشاكل واقعية و/أو مفترضة 1ج/

  استخدام المكتبة االلكترونية الورقية مصادر التعلم األخرى واالستفادة منها 2ج/

  فق المنهجية العلمية الصحيحة وتقديمها بالشكل المناسب.اعداد األوراق البحثية وأوراق العمل و  3ج/

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 
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 :أدوات التقييم  
 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

مواضــيع اعــداد تقريــر قصــير فــي احــد ال لغايــاتيطلب من الطالــب مراجعــة مكتبــة الجامعــة بغيــة اســتعارة مراجــع قانونيــة 
 التي يحددها مدرس المادة بالتنسيق مع الطالب

 اختبارات قصيرة 

بحيث ترصد له جزء من  خالل الفصل الدراسي )على الطالب ان يتوقع اجراء امتحان قصير (واحد او أكثر
  العالمة الكلية للمادة.

  
 واجبات دراسية 

الصادرة عن محكمة التمييــز المــوقرة . كمــا و  حضار و التعليق على بعض القراراتايطلب من الطالب في هذه المادة 
يطلب من الطالب( بمساعدة زميل او اكثر) محاولة ايجاد التكييف القانوني لبعض الحاالت الواقعية و ذلك بنــاءا علــى 

  المادة التي تم شرحها.
 

 االمتحان النهائي 

عاب الطالــب للمفــاهيم االساســية فــي المــادة مع نهايــة الفصــل، يتقــدم الطالــب الــى االمتحــان النهــائي حيــث يــتم تقيــيم اســتي
  المعطاة. 

 

 ) عالمــة مــن المجمــوع الكلــي للعالمــات مقابــل التقــارير والمشــاريع البحثيــة 20مالحظــة: تــم تخصــيص (
  واالمتحنات القصيره.

  
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني
 40 االمتحان النهائي

 20 التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاريع
 100 المجموع

  
  
  

  التوثيق واألمانة األكاديمية:
 (مع أمثلة توضيحية) أسلوب التوثيق 

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

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



 4

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

  
 وتجنب اإلنتحال حقوق الطبع والملكية 

طالب تحت طائلة المســؤولية ســرقة و/أو نســبة أي عمــل لآلخــرين نفســة. ويكــون الطالــب فــي هــذه يحظر على ال
  .2007) لسنة 26الحالة عرضه لتطبيق أحكام تعليمات تأديب الطلبة في جامعة فيالدلفيا رقم (

  
  على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 

الواجبات الدراسية والتقارير   المالحظات
ات تسليمهاوأوق  

المواضيع األساسية والمساندة 
 التي ستغطى

 األسبوع

مقدمــــة عامــــة عــــن المــــادة و شــــرح   بدء التدريس 1/3/2015
  خطة المنهاج

 التعريف بآثار االلتزام

(1) 
1-5/3/2015 

ختيار موضوع البحثا التنفيــذ االختيــاري لاللتــزام = الوفــاء   
 االختياري

 التنفيذ بما يعادل الوفاء

(2) 
8-12/3/2015 

 المقاصـــــــــــة، الوفـــــــــــاء اإلعتياضـــــــــــي  
 اتحاد الذمة،

(3) 
15-19/3/2015 

 (4) اإلنابة في الوفاء،  التجديد  
22-26/3/2015 

ما هي الحاالت التي يجبر بها  
اإلجابة  المدين على التنفيذ؟

 تكون مدعمة بقرارات تميزية.

 (5) التنفيذ الجبري
29/3-2/4/2015 

لفترة اإلمتحان األو -  
 

 التنفيذ العيني الجبري 

 التنفيذ بطريق التعويض
(6) 

 االمتحان األول
5-9/4/2015 

الوســـائل المشـــروعة لحمايـــة التنفيـــذ   
  فكرة الضمان العام

 الدعوى غير المباشرة

(7) 
12-16/4/2015 

)2واجب (   
موعد تسليم التعليق على قرار 

 -صادر عن محكمة التمييز
في يسلم القرار و رقمه للطالب 

 ذات االسبوع

دعــوى عــدم نفــاذ ، الدعوى الصــورية
 تصرفات المديونية

(8) 
19-23/4/2015 

تسلم قرارات حول حاالت الحجز  
 على المدين المفلس.

 (9) الحجز على المدين المفلس
26-30/4/2015 

 (10) حق االحتباس  
3-7/5/2015 

جراء اإلمتحان الثانيافترة    (11) الشرط،  أوصاف االلتزام  
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10 -14/5/2015  
 االمتحان الثاني

 

 (12) تعدد محل االلتزام، األجل  
17-21/5/2015 

25/5/2015   
  عطلة بمناسبة عيد االستقالل

 (13) تعدد أطراف االلتزام 
24-28/5/2015 

 (14) انقضاء االلتزام، انتقال الحق  
31/5-4/6/2015 

 
 (15) مراجعة عامة للمادة  

7-11/6/2015 

تحان (اختياري)نموذج ام  
 

 (16) االمتحان النهائي  فترة االمتحانات النهائية
14-18/6/2015 

 االمتحان النهائي
 

 
 

الطالــب مــن الدراســة واالعــداد للمــادة يســاوي ســاعتين لكــل محاضــرة مــن فئــة  هليــمعــدل مــا يحتــاج إ الوقــت المتوقــع لدراســة المــادة
  الخمسين دقيقة .                 

  
  (المواظبه) مسياسة الدوا

%) مـــن 15ٕاذا غــاب الطالـــب أكثــر مـــن (و %) مـــن مجمــوع الســـاعات المقــررة للمـــادة. 15ال يســمح للطالـــب بالتغيــب أكثـــر مــن (
عميد الكلية، يحرم من التقدم لالمتحــان النهــائي وتعتبــر نتيجتــه  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمجموع الساعات المقررة لل

ا كان الغياب بســبب المــرض او لعــذر قهــري يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح المــادة ، يعتبــر منســحبًا إذ أمافي تلك المادة(صفرًا)، 
  . من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب

   
  

  عـالمراج
  

  الكتب
  دار الثقافة للنشر و التوزيع -2010 -د.عامر محمود الكسواني -احكام االلتزام آثار الحق في القانون المدني

 -د. ياســين محمــد الجبــوري -الجبــري ذاتــه للحقــوق الشخصــية بسوط في شرح القانون المدني الكتاب الثــاني فــي التنفيــذ العينــيالم
  دار الثقافة للنشر و التوزيع -2010

  دار الثقافة  -1992 -د.منذر الفضل -/ احكام االلتزام2النظرية العامة لاللتزامات ج
 

  
 

 المجالت العلمية
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، مجلة نقابة المحامين األردنيين الصادرة عــن نقابــة المحــامين األردنيــين الصــادرة ارقة للعلوم الشرعية و القانونيةمجلة جامعة الش
  جامعة اإلمارات العربية المتحدة. –عن كلية القانون 

 الصادرة عن جامعة الشارقة. مجلة الشريعة والقانون

 .والصادرة عن جامعة مؤته مجلـة مـؤتة للبحوث والدراسات

 

 المواقع االلكترونية
  /www.lob.gov.joالتشريعات االردنية   


