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 جامعة فيالدلفيا
  الكليــة: الحقوق

  الخاصالقانون القســم: 

  2014/2015من العام الجامعي  الثانيالفصــل الدراسي 
 المنهاج الدراسي

 
  0410314المادة:  رقم  الـمـادة: : العقود المسماةعنوان 

   المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: : أحكام التزام   السنة الثالثة مستوى المادة:

  ساعات 3الساعات المعتمدة:   نر 12:45-11:15موعد المحاضرة: 

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

الرتبة  االسم
 األكاديمية

رقم المكتب 
 ومكانه 

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 nqezmar@philadelphia.edu.jo  نر 2:15- 12:45  302 مشاركأستاذ   د.ناديا قزمار
 

  وصف المادة:
تتناول هذه المادة دراسة تحليلية معمقة ألحكام العقود المسماة في إطار القانون المدني األردني من حيث ماهية 

والعقود وتصنيف المشرع لها وتكييفها. وتركز الدراسة على األحكام التفصيلية لعقد البيع كأحد العقود الناقلة 

لكية وعقد اإليجار كصورة من العقود الواردة على المنافع وعقد المقاولة بوصفه من العقود الواردة على العمل، للم

من حيث تعريف كل منها وبيان أركان كل عقد وتمييزه عن غيره وأثاره من حيث التزامات وحقوق األطراف. 

تشريعات المتعلقة بها، كما تتضمن ضمن نصوص القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين وبعض ال

الدراسة جانب عملي تطبيقي يتمثل في التدريب على صياغة العقود واالتفاقيات صياغة قانونية دقيقة فضًال عن 

  دعم الدراسة بالتطبيقات العملية واالجتهادات القضائية.
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  أهداف المادة:
نونية لعقود البيع واإليجار والمقاولة وغيرها في العقود تزويد الطلبة بالمعرفة األساسية و المتقدمة لألحكام القا .1

  المسماة.
 تنمية مهارات الطلبة الذهنية في تحليل النصوص القانونية والعملية في إعداد وصياغة العقود المسماة . .2

  . تمكين الطلبة من العمل بروح الفريق الواحد واالتصال بفعالية مع اآلخرين واالستجابة السريعة للمستجدات

  

  مكونات المادة:
 الكتب (العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر)* 

 

 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (حيث ينطبق) دليل الدراسة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 الدراسية ودليل المختبر (حيث ينطبق)دليل الواجبات * 

 اجراء بحوثه ديستعين الطالب بدليل كتابة البحث القانوني الصادر عن كلية الحقوق عن       

 
 

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

  
  نتاجات التعّلم:

 المعرفة العلمية والفهم 

  متقدمة باألحكام التشريعية المتعلقة بالعقود المسماة في القانون األردني . / إظهار معرفة 2أ
  

 (القدرة على التفكير والتحليل) المهارات العقلية 

  / تطبيق المعرفة النظرية المتخصصة على مسائل واقعية ومفترضة في مجال العقود المسماة . 1ب
  / إظهار مقدرة على تكييف العقود وتصنيفها . 2ب

 

 رات التواصل (الشخصية واألكاديمية)مها 

  / أيجاد الحلول المنطقية لمسائل عملية من مصادر القانون المختلفة . 1ج
  / إعداد وصياغة العقود واالتفاقيات وفق الشروط القانونية . 5ج

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

البيع واإليجار وقانون المالكين 
  والمستأجرين

   

  د. علي هادي العبيدي
  

  دار الثقافة
  

2014  
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  المهارات المكتسبة من الممارسة العملية 

  والجماعية وتقديمها / إعداد األوراق البحثية والمقاالت والتقارير الفردية 2د
  

  أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

 يكلف الطالب بإجراء بحث قصير حول أحد الموضوعات المدرجــة ضــمن الخطــة الدراســية باإلتقــاف مــع مــدرس المــادة
 .ويرصد له جزء من العالمة الكلية

 

 اختبارات قصيرة 

حسب الحاجــة فــي موضــوع مــن موضــوعات المــادة ويرصــد لــه جــزء  )واحد او اكثر(ير يجري مدرس المادة إختبار قص
 من العالمة الكلية للمادة.

 

 واجبات دراسية 

ـــــة بعـــــض  ـــــق عليهـــــا ومقارن ـــــام بإســـــتخراج قـــــرارات صـــــادرة عـــــن محكمـــــة التمييـــــز والتعلي ـــــب بالقي ـــــف الطال يكل
  القرارات مع بعضها البعض

  
 االمتحان النهائي 

) عالمــة مــن 40ن نهــائي فــي مــادة مكــون مــن عــدد مــن االســئلة المقاليــة بحيــث يخصــص (يخضــع الطالــب إلمتحــا
  المجموع الكلي.

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

  واالمتحنات القصيره.
  
 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

سبوع السادس) االمتحان األول ( اال  20 

 20 االمتحان الثاني (االسبوع الحادي عشر)
 40 االمتحان النهائي(االسبوع السادس عشر)

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

 100 المجموع
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  التوثيق واألمانة األكاديمية:

 (مع أمثلة توضيحية) أسلوب التوثيق 

  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) -

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

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

 

 تجنب االنتحالو  حقوق الطبع والملكية 

يحظر على الطالب تحت طائلة المسؤولية ســرقة و/أو نســبة أي عمــل لآلخــرين نفســة. ويكــون الطالــب فــي هــذه الحالــة 
  .2007 ) لسنة26عرضه لتطبيق أحكام تعليمات تأديب الطلبة في جامعة فيالدلفيا رقم (
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  توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

 

الواجبات الدراسية  المالحظات
والتقارير  وأوقات تسليمها

المواضيع األساسية والمساندة التي 
 ستغطى

 األسبوع

مقدمـــــــة عامـــــــة عـــــــن ماهيـــــــة العقـــــــود المســـــــماة   
التعريـــف بعقـــد البيـــع و خصائصـــه وتميـــزه عـــن 

  يرهغ

  

  أركان عقد البيع  
  وجود التراضي -
 التراضي عبر الوسائل اإللكترونية -

 صحة التراضي

  

يكلف الطالب بإحضار  
قرارات تميزية حول البيع 
بالنموذج والبيع بشرط 

 التجربة.

  التراضي في البيوع الموصوفة 
  البيع بالنموذج -
 البيع بشرط التجربة -

 البيع بشرط المذاق

 

 

  المبيع  
  مبيع أو امكانية وجودهوجود ال -
 تعيين المبيع أو امكانية تعيينه -

 قابلية المبيع للتعامل

  

يكلف الطالب بالتعليق  
على قرار محكمة التمييز 

والمنشور  846/16رقم 
في مجلة نقابة المحامين 

.1745ص  1989  

  الثمن 
  زمن دفع الثمن – تسمية الثمن -
 معلومية الثمن -

 أسس تقدير الثمن

  

  مترتبة على البيعاآلثار ال  
  التزامات البائع

 التزامات البائع بنقل الملكية

  التزام البائع بتسليم المبيع  
  محل االلتزام بالتسليم

 كيفية التسليم

  

يكلف الطالب بإحضار  
قرارات تميزية حول اإليجار 

 من المباطن

  التزام البائع بالضمان
  ضمان التعرض واالستحقاق

 ضمان العيوب الخفية

  

    التزامات المشتري ، دفع الثمن ،تسلم المبيع  
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  البيوع المختلفة، البيع في مرض أو موت
  بيع ملك الغيرالمخارجة

عقــــــــــد اإليجــــــــــار ، التعريــــــــــف بعقــــــــــد اإليجــــــــــار   
  وخصائصه

 أركان عقد اإليجار، التراضي

  

  المحل في عقد اإليجار، الشيء المؤجر  
 األجرة ، مدة اإليجار

 

آخر موعد إلستالم  
 األبحاث والتقارير

  آثار عقد اإليجار
  التزامات المؤجر

  التزام المؤجر بتسليم المأجور
  التزام المؤجر بالصيانة
 التزام المؤجر بالضمان

  

  التزامات المستأجر  
  التزاماته بدفع األجرة

  استعمال المأجور فيما اعد له
 التزام المستأجر برد المأجور

  

  في المأجورحق المستأجر في التصرف بحقه   
  انتهاء اإليجار
  بانقضاء المدة 

  انتهاء العقد قبل المدة

 

    تطبيقات قضائية في مجال البيع وااليجار  
  االمتحان النهائي  

  
  

 

   يتم التعطيل حسب التقويم الهجري -
  
  
  
  
  
  

  الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

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

  سياسة الدوام (المواظبه)
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%) 15%) من مجموع الساعات المقررة للمادة. وٕاذا غاب الطالب أكثــر مــن (15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من (
، يحــرم مــن التقــدم لالمتحــان من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية

النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة(صــفرًا)، أمــا إذا كــان الغيــاب بســبب المــرض او لعــذر قهــري يقبلــه عميــد 
  الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبًا من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب. 

   
  المراجـع

  
 2001دار الثقافة  العقود المسماه.عقد البيع/ محمد الزعبي 

  2000البيع وااليجار / عبد الرزاق الستهوري  / دار النهضة العربية 
  1997العقود المسماة. عبد المنعم البدراوي. دار الفكر 

  
  الكتب

 
 المجالت العلمية

 
مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية و القانونيــة، مجلــة نقابــة المحــامين األردنيــين الصــادرة عــن نقابــة المحــامين األردنيــين  -

  جامعة اإلمارات العربية المتحدة. –الصادرة عن كلية القانون 
 يعة والقانون الصادرة عن جامعة الشارقة.الشر  مجلة -

 والصادرة عن جامعة مؤته. مجلـة مـؤتة للبحوث والدراسات -

 
 المواقع االلكترونية

                 www.lob.gov.jo                         التشريعات األردنية 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف  اسم الكتاب

العقود المسماه البيع وااليجار  
وقانون الماكين والمستاجرين 

  تعديالت وفق آخر ال
  
   

  علي هادي العبيدي د. 
  
  

  دار الثقافة 
  
  

2015  
  
  


