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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعتان. الساعات المعتمدة:       5

 . نوع المقرر:2

 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرىأ. 

 ب. إجباري               اختياري

 السنة الثانية / المستوى الثَّالث                       . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:3

 مصادر االلتزام:    . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %133 33 التقليديةالمحاضرات  1
   التعليم المدمج  2
   التعليم اإللكتروني  3
   التعليم عن بعد  4
    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة33 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

  تذكر(ى )أخر  4

 ساعة 33 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 8 ساعات االستذكار 1

 4 الواجبات 2

 3 المكتبة 3
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 3 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 ساعة 18 اإلجمالي 

طة التعلم، أنشتتتت، ويشتتتتمل  لم: جميع للمقررهي مقدار الوقت المستتتتتثمر في النشتتتتاطات التي تستتتتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 
 مثل: ساعات االستذكار، إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
أنواع االلتزامات النظامية، وأوصاف االلتزام، وطرق تنفيذ االلتزام ووسائل ضمان   يشتمل المقرر على بيان :لمقررالعام لوصف ال. 5

 .تزاملالتنفيذ والحاالت التي ينقضي بها اال

 

 .إكساب الطالب المعارف والمهارات الالزمة  لوسائل حماية الضمان العام وطرق تنفيذ االلتزامات:  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 القواعد واألحكام المتعلقة بتنفيذ االلتزامات.ليتمكن من تطبيق 

 
 
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
  المرتبط للبرنامج

  : بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أنالمعارف 1
 3ع االلتزام المدني وااللتزام الطبيعي. رفيعّ   1.1
 4ع )التعويض(. م وحاالت اللجوء للتنفيذ بمقابلالجبري لاللتزا يشرح شروط التنفيذ 1.2
 5ع الوسائل التي تكفل تنفيذ االلتزام في أموال المدين.يحدد  1.3
 5ع الدعاوى المختلفة )غير المباشرة، وقف نفا  تصرفات المدين، الصورية(. يبين طريقة بناء 1.4
 1ع ه.انقضاءأن يوضح كيفية انتقال االلتزام وطرق  1.5
  : بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أنالمهارات 2

 1م الجبري وبمقابل(، من النصوص النظامية.)يستدل على مدى توفر شروط التنفيذ بنوعيه   2.1
 2م يطبق قواعد التنفيذ العيني والتنفيذ عن طريق التعويض على وقائع افتراضية. 2.2
 4م ات المختلفة.من واقع أوصاف االلتزام للوقائع المناسبةيستنتج االحكام  2.3
 3م يحلل الطالب أساليب انقضاء االلتزامات المختلفة. 2.4
  :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن الكفاءات 3

 1ك يلتزم بالقيم واآلداب واألخالق اإلسالمية 3.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
  المرتبط للبرنامج

 2ك .المقرريتحمل المسؤولية المسندة له في متطلبات  3.2

 3ك .ساهم في العمل الجماعي بشكل فعال كعضو أو كقائدي 3.3
 4ك    يب التفكير النقدي والحلول المبتكرة فيما يعرض عليه من وقائع.اليطبق الطالب أسأن  3.4

 

 المقرر  موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 
 االتصال

    المدني. الطبيعي، وااللتزام التعريف بااللتزام - 1
 2  شروطه. ،موضوعه، تعريفه  :لاللتزام العيني التنفيذ -

 2  البدني. اإلكراه التهديدية، الغرامة -حمل المدين على التنفيذ العيني حماية الضمان العام للمدين،  2

  آثاره. كيفيته، ضرورته، ،تعريفه: ألعذارا– التنفيذ عن طريق التعويض 3

 4  المدين. أموال االلتزام في تنفيذ يكفل ما القانوني. التعويضالشرط الجزائي. 

دعوى وقف نفتتا  تصتتتتتتتتتتتتتتترفتتات  – دعوى المطتتالبتتة بحقوق المتتدين – وستتتتتتتتتتتتتتتائتتل ضتتتتتتتتتتتتتتتمتتان تنفيتتذ االلتزام 4
 4 الدعوى المباشرة، والدعوى غير المباشرة  دعوى الصورية – المدين

 2  الحق في الحبس – الحجر على المدين المفلس – 5

 .الشرط آثار خصائصه. تعريفه، الشرط: االلتزام: أوصاف 6

  آثاره. خصائصه، تعريفه،  األجل:
2 

 4  تعدد طرفي االلتزام دون تضامن ،االلتزام البدلي ،االلتزام التخييري: تعدد محل االلتزام 7

 2  االلتزام الغير قابل لالنقسام-  المدينين تضامن الدائنين أو – 8
 2  حوالة الدين – حوالة الحق – االلتزامانتقال  9
 2   ل. الحلو مع الوفاء البسيط، طرق الوفاء ، الوفاء االلتزام : انقضاء - 13
 2  اإلبراء من الدين. الذمة، اتحاد واإلنابة.المقاصة التجديد بمقابل، الوفاء 11
 2  . وأثره التقادم إعمال . التقادم .مدد تعريفه المسقط: التقادم التنفيذ. استحالة 12

 33 المجموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 5

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 يعرف االلتزام المدني وااللتزام الطبيعي. 1.1

 المحاضرات
 المحاضرة 

 الحوار والنقاش
  لخرائط الذهينةا

 االختبارات التحريرية
 فويةلشاالختبارات ا
 أوراق العمل

أن يشتتتتتتتتتتتتتتترح الطتالتب شتتتتتتتتتتتتتتتروط التنفيذ الجبري لاللتزام  1.2
 وحاالت اللجوء للتنفيذ بمقابل )التعويض(.

1.3 
يحدد الطالب الوستتتتتتتتتتتتائل التي تكفل تنفيذ االلتزام في 

 المدين.أموال 

يصتف  أنواع الدعاوى المختلفة )غير المباشرة، وقف  1.4
 نفا  تصرفات المدين، الصورية(.

 يوضح كيفية انتقال االلتزام وطرق انقضاء االلتزام. 1.5
 المهارات 2.0

يستتتتتتتتتتتتتتتتتتدل  على متتدى توفر شتتتتتتتتتتتتتتتروط التنفيتتذ بنوعيتته    2.1
 )الجبري وبمقابل(، من النصوص النظامية.

 المحاضرة

 التعليم النشط

 الحوار والمناقشة 

 المحكمة الصورية

 

 ةاالختبارات التحريرية والشفوي

 بطاقة المالحظة

 

ان يطبق قواعتتتتتتد التنفيتتتتتتذ العيني والتنفيتتتتتتذ عن طريق  2.2
 التعويض على وقائع افتراضية.

أن يستنتج االحكام المناسبة للوقائع من واقع أوصاف  2.3
 المختلفة.االلتزامات 

أن يحلتتتل الطتتتالتتتب أستتتتتتتتتتتتتتتتاليتتتب انقضتتتتتتتتتتتتتتتتاء االلتزامتتتات  2.4
 المختلفة.

 الكفاءات 3.0
 يلتزم بالقيم واآلداب واألخالق اإلسالمية 3.1

 التعلم التعاوني

 حل المشكالت

 المشاريع

 بطاقة المالحظة

 أوراق العمل

 .يتحمل المسؤولية المسندة له في متطلبات المقرر 3.2

 بالعمل الجماعي بشكل فعال كعضو أو قائديساهم  3.3

ليب التفكير النقدي والحلول اأن يطبق الطالب أستتتتتتتتتتتتتتت 3.4
 المبتكرة فيما يعرض عليه من وقائع.   

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 الرابع  (.تقارير، واجبات، عروضالتكليف بأعمال تتعلق بالمادة ) 
 والثاني عشر

13 % 

 % 13 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية
 % 23 الثامن. اختبار فصلي تحريري
 % 63 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري.
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 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 
 
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تحديد الساعات المكتبية األسبوعية لعضو هيئة التدريس. -1
 ية كل فصل دراسي.امشاركة عضو هيئة التدريس في أسبوع االرشاد األكاديمي مع بد -2
 التواصل بوسائل التواصل الحديثة. -3

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 5

 ) الجزء الثاني( االلتزام أحكام  /لاللتزامات العامة النظرية :محمد الرحمن عبد محمود .د - الرئيس للمقررالمرجع 

 م 1999العربية  النهضة دار  - األولى الطبعة

 المراجع المساندة

 9ط  – الجزء الثاني أحكام االلتزام – النظرية العامة لاللتزامات-د. محمد بن حستتين الشتتامي
  هت .1429

الطبعة األولى   العربي الفكر دار . لاللتزام العامة األحكام موجز: ستتتتتتتترور شتتتتتتتتكري محمد د.
  م1984/1985

 

 الموقع اإللكتروني لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية - المصادر اإللكترونية

http:www.boe.gov.sa 

 أخرى 

  المجلد المدني. القانون شرح في الوسيط السنهوري: أحمد عبدعبدالرازق د. 

 العربية. النهضة دار االلتزام، آثار الثاني 

م1992 العربية النهضة دار - االلتزام أحكام - لاللتزامات العامة النظرية الشرقاوي: جميل د. 
.  

  م1986االلتزام حكامأ- لاللتزامات العامة النظرية :البدراوى المنعم عبد د. 

  م1987 – لاللتزامات العامة النظرية في الوجيز  كي: الدين جمال محمود د. 

  م1994لاللتزامات  العامة النظرية في الموجز يحيى: ود الود عبد د. 

 االلتزام أحكام لاللتزامات العامة النظرية :األهواني كامل الدين حسام د. 

  م59951

  م2333 – االلتزام أحكام - لاللتزام العامة النظرية إبراهيم: محمد جالل د. 

  م1998الجامعية  المطبوعات دار - االلتزام أحكام السعود: أبو رمضان د. 
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2
 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

 ،العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)
 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 ، قاعات المحاكاة.  طالب 53قاعة دراسية بسعة 

 التقنية التجهيزات
 يات(البرمج الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية.

  تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات
 

 ز. تقويم جودة المقرر:
 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس

 مدى تحصيل مخرجات التعلم
 مصادر التعلم

 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصادر التعلم

 تطوير المقرر
 أساليب التدريس

 زيارة األقران عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج
 تقرير المقرر

   
 التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ()مثل. فاعلية مجاالت التقويم 

 تحديدها( )الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير،أخرى)يتمالمقيمون

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم. جهة االعتماد

 71 رقم الجلسة

 هت3/6/1441 تاريخ الجلسة

 


