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 أ. 
 ساعتان. الساعات المعتمدة:       0

 . نوع المقرر:2

 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرىأ. 

 ب. إجباري               اختياري

                  الثانيالسنة األولى / المستوى . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:    3

 المدخل لدراسة األنظمة. المتطلبات السابقة لهذا المقرر:    4

 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 5

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %055 35 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

 35 محاضرات 0

  معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

  تذكر(ى )أخر  4

 ساعة35 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 02 ساعات االستذكار 0

 6 الواجبات 2

 6 المكتبة 3

 8 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  6

 35 اإلجمالي 
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ل: ســـاعات التعلم، م ، ويشـــمل :لج: جميع أنشـــطة للمقررهي مقدار الوقت المســـت مر في النشـــاطات التي تســـهم في تحقيق مخرجات التعلم * 
 االستذكار، إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
فردة( وغير بيان مصادره اإلرادية )العقد واإلرادة المنفقهاً ونظاماً وتوضيح عناصره وخصائصه و  التعريف بمفهوم االلتزام لمقرر:العام لوصف ال. 0

 واألحكام الخاصة بكل مصدر. اإلرادية ))الفعل الضار)المسئولية التقصيرية(، واإلثراء بال سبب والقانون((

 

 .ا على أرض الواقعوتنزيله: إعداد الطالب ليكون متمكناً من التكييف النظامي لمصادر االلتزام المختلفة  الهدف الرئيس للمقرر. 2

: 
 بنهاية المقرر سيكون الطالب قادراً على أن  للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم المرتبط 
 للبرنامج 

  المعارف 1
 3ع           مفهوم االلتزام وخصائصه وعناصره. يوضح 1.1
 2ع اإلرادية وما يترتب عليهما من أحكام.غير يصف الطالب مصادر االلتزام االرادية و  1.2

 6ع . وفقا لألحكام النظامية العقوداء يوضح طريقة بن 

  المهارات 2
 0م اإلرادية والال إرادية لاللتزام. يفرق بين المصادر 2.1

 0م   بالصحة أو البطالن. عناصر العقد والحكم عليها يحلل الطالب 2.2
 4م الصحيح والباطل والقابل لإلبطال.يميز الطالب بين العقد  2.3
 6م يطبق  الطالب المبادئ التي تحكم العقد على بعض العقود االفتراضية. 2.3
 3م يستدل  الطالب على التصرفات التي يمكن ان تتم باإلرادة المنفردة. 2.4
  الكفاءات 3
 0ك .يلتزم بالقيم واآلداب واألخالق اإلسالمية 3.1

 2ك المسؤولية المسندة له في متطلبات المقرريتحمل  3.2

 3ك                  وفق القواعد المهنية واألخالقية. يعمل بفاعلية ضمن فريق المقرر كعضو أو كقائد  3.3
 4ك خراج الحلول للقضايا المتعلقة بموضوعات المقرريوظف معارفه ومهارته الست 3.4

 
 

 المقرر  موضوعاتج. 
 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

0 
تقســيمات ، نتعريف العقد في الفقه والقانو ، وخصــائصــه ومضــمونه وعناصــره – في تعريف االلتزام في الفقه والقانون

   العقود في الفقه والقانون.
4 

 4   التراضي العقد أركان من الركن األول 2

   أهلية المتعاقدين العقد أركان من  ال اني الركن 3

  العقد محل العقد أركان الركن ال الث من
2 
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 2  إبرام العقود بالنيابة والوكالة في الفقه والقانون سبب العقد 4

   بطالن العقد في الفقه والقانون 6

  اإلرادة المنفردة ووظائفها في الفقه والقانون
4 

 4  . المسؤولية والضمانحدود اإلعفاء من  -  عن األعمال الشخصية المسؤولية  - الفعل الضار 5
 4  المسؤولية عن الغير وعن األشياء 7
 4  . لتزامالقانون كمصدر مباشر لال – الفضالة – رد غير المستحق – (بال سبب وتطبيقاته  ) اإلثراء الفعل النافع 8

 35 المجموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 0

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0
 يوضح مفهوم االلتزام وخصائصه وعناصره. 1.1

 المحاضرات

 الخرائط المعرفية

 المناقشة والحوار 

 االختبارات التحريرية
 والشفوية

 اإلنجازملف 
يصــف الطالب مصــادر االلتزام االرادية وغير اإلرادية وما يترتب  1.2

 .عليهما من أحكام.
 .يوضح طريقة بناء العقود وفقا لألحكام النظامية . 1.3
 المهارات 2.0
 .  يفرق بين المصادر اإلرادية والال إرادية لاللتزام. 2.1

 المحاضرات

 التعلم النشط

 المحكمة الصورية 

 دراسة الحالة 

 العروض التقديمية

 االختبارات الشفوية

 بطاقة المالحظة 

 أوراق العمل 

2.2 
يحلل الطالب عناصر العقد والحكم عليها بالصحة أو البطالن.  

. 
 .يميز الطالب بين العقد الصحيح والباطل والقابل لإلبطال 2.3

المبـــادئ التي تحكم العقـــد على بعض العقود  يطبق  الطـــالـــب 2.4
 االفتراضية.

يســــــــتدل  الطالب على التصــــــــرفات التي يمكن ان تتم باإلرادة  2.5
 المنفردة.

 الكفاءات 3.0
 يتحمل المسؤولية المسندة له في في متطلبات المقرر . 3.1

 التعلم التعاوني

 حل المشكالت

 الواجبات

 بطاقة المالحظة 

 ملف اإلنجاز 
يعمل بفاعلية ضــمن فريق المقرر كعضــو أو كقائد  وفق القواعد  3.2

 .المهنية واألخالقية.                

يوظف معارفه ومهارته الســـــــــــتخراج الحلول للقضـــــــــــايا المتعلقة  3.3
 بموضوعات المقرر

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 الرابع  التكليف بأعمال تتعلق بالمادة ) تقارير، واجبات، عروض(.

 والثاني عشر
01 % 

 % 01 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية
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 أنشطة التقييم
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 % 01 الثامن. اختبار فصلي تحريري
 % 01 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري.

 
 
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الساعات المكتبية بواقع ساعتين أسبوعيا. -0
 .اديمي  في بداية كل فصل دراسياألكمشاركة عضو هيئة التدريس في أسبوع االرشاد  -2

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 0

 المرجع الرئيس للمقرر

  المظفر. الدكتور محمود – اإلسالمية الشريعة كامحبأ نظرية العقد دراسة مقارنة -

ن حســــــي الدكتور محمد – (ة)المعامالت الشــــــرعي اليمني النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني -
  شام

 

 المراجع المساندة

ر أحمد تنقيح المســـــتشـــــا - للدكتور عبد الرزاق أحمد الســـــنهوري - الوجيز في النظرية العامة لاللتزام -
  المراغيمدحت 

  مصادر االلتزام في القانون المدني األردني دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي _ الدكتور أنور سلطان  -

  الزرقا. مصطفى أحمد – المدخل الفقهي العام -

 

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

 أخرى 

  زهرة. لمحمد أبو – الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية - 

  العطار  د عبد الناصر – نظرية االلتزام في الشريعة اإلسالمية والتشريعات الحدي ة -

  السنهوري. عبد الرزاق – مصادر الحق في الفقه اإلسالمي -

  5مجلة األحكام العدلية  -

  البعلي. عبد الحميد محمود – اإلسالميضوابط العقود في الفقه  -

  السعودية. موسوعة األنظمة -

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2
 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

ت ، قاعاالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)
 إلخ(...  المحاكاة

 طالب/ة 65قاعة دراسية سعة  
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 متطلبات المقرر العناصر
 التقنية التجهيزات

 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز
 جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية.

  تبعاً لطبيعة التخصص(أخرى ) تجهيزات
 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 مدى تحصيل مخرجات التعلم
 مصادر التعلم

 للمقررات الدراسيةاستمارات تقويم الطلبة  الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس

 عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج
 زيارة األقران

 تقرير المقرر

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

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت

 

 
 
 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 
 إعداد: د. منى محمد عوض يوسف


