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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 45 :ساعة  -ثالث ساعات أسبوعيا

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم *

متطلب كلية

إجباري *

أخرى

اختياري

1440هـ  /المستوي الثاني

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
LAW 100

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر
 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30

النسبة
%70

3

%10

9

%20

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
45

45

* هي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر ،ويشتتمل كل  :جميع أنشتتطة التعلم ،مرل :ستتاعات االستتتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعرف ماهية مصادر االلتزام و مفهوم العقد ونطاقه وتقسيماته المختلفة و كيفية معرفة العقد الصحيح من العقد الباطل و المسئواية
التقصيرية وصورها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
_ يعرف الطالب مفهوم االلتزام وكيفية نشأته .
_ يعدد الطالب أنواع العقود وموانع وعوارض األهلية .
_ يحلل الطالب قواعد االلتزام باإلرادة المنفردة .
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

المعارف
يحدد مصادر االلتزامات
يذكر أنواع وتقسيمات العقود
يستخلص عناصر األهلية وعيوب اإلرادة
يشرح أثار العقد
يوضح قواعد وأحكام المسئولية العقدية والتقصيرية
يسرد النظام القانوني للبطالن والفسخ
يوضح مضمون االلتزام باإلرادة المنفردة
المهارات
يطبق مصادر االلتزام
يقارن بين أنواع العقود المختلفة
يميز بين موانع وعوارض األهلية
يطبق قواعد تفسير العقود بشكل صحيح وآثارها
يحلل مصادر االلتزام ،العقد التصرف االنفرادي الفعل النافع الفعل الضار القانون
الكفاءات
يتقبل المشاركة المجتمعية .
يشارك مجموعات العمل في الحوار .
يتكيف علي العمل ستتواا الفردي أو الجماعي من خالم مجموعات العمل المشتتتركة لتنمية تحمل
المسئولية .
يقود مجموعات العمل مع زمالئه في النشاطات الجماعية
يتواصل مع أعضاا هيئة التدريس والطالب لتطوير أنفسهم ومهاراتهم كاتيا ً .
يستخدم الوسائل الحديرة في تكنولوجيا المعلومات

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
C6

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

3

1

ماهية مصادر االلتزام االرادية  ،مفهوم العقد ونطاقه وتقسيماته المختلفة
صور التعبير عن اإلرادة  /شروط االنعقاد فقها وقانونا ً

3

صور التراضي والعيوب التي تشوب اإلرادة
أثر العقد بالنستبة للمتعاقدين أأثر العقد بالنستبة للخلف العام أأثر العقد بالنستبة للخلف الخا ,أأثر
العقد بالنسبة للغير)
معرفة العقد الصحيح والعقد الباطل والعقد القابل لإلبطام وأركان المسؤولية العقدية وزوام العقد

9

6

التصرف االنفرادي

3

7

المسؤولية التقصيرية  ،وصور المسؤولية التقصيرية
تطبيقات اإلثراا بال سبب :الفضالة ،دفع غير المستحق ،قضاا دين الغير
المصدر الخامس لاللتزام :القانون

9

2
4
5

8

المجموع

6
3
6

6
45
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0

3.1
3.2

المعارف
يحدد مصادر االلتزامات
يذكر أنواع وتقسيمات العقود
يستخلص عناصر األهلية وعيوب اإلرادة
يشرح أثار العقد
يوضح قواعد وأحكام المسئولية العقدية والتقصيرية
يسرد النظام القانوني للبطالن والفسخ
يوضح مضمون االلتزام باإلرادة المنفردة
المهارات
يطبق مصادر االلتزام
يقارن بين أنواع العقود المختلفة
يميز بين موانع وعوارض األهلية
يطبق قواعد تفسير العقود بشكل صحيح وآثارها
يحلل مصتتادر االلتزام ،العقد التصتترف االنفرادي الفعل النافع
الفعل الضار القانون
الكفاءات
يتقبل المشاركة المجتمعية .
يشارك مجموعات العمل في الحوار .

يتكيف علي العمتتل ستتتتواا الفردي أو الجمتتاعي من خالم
3.3
مجموعات العمل المشتركة لتنمية تحمل المسئولية .
يقود مجموعات العمل مع زمالئه في النشاطات الجماعية
3.4
يتواصتتل مع أعضتتاا هيئة التدريس والطالب لتطوير أنفستتهم
3.5
ومهاراتهم كاتيا ً .
يستخدم الوسائل الحديرة في تكنولوجيا المعلومات
3.6
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم
اختبار دوري /أوم  20درجة
اختبار دوري /ثاني  20درجة
المشاركة والحضور  10درجات
اختبار نهاية الفصل  50درجة

طرق التقييم

المحاضرات

االمتحانات التحريرية

التعلم النشط

االختبارات الشفوية

العصف الذهني

المناقشات الشفوية

المناقشات الجماعية

التتتكتلتيتف بتتالتواجتبتتات
المنزلية

التشتتتجيع على مناقشتتتة
استتتتتترا تيتجتيتتات الت تعتلتم القضايا العملية
النشط
المحاضرات
المناقشات الجماعية

التتتتتتتقتتتويتتتم التتتدوري
لتلتواجتبتتات واألعتمتتام
الفردية
التتتتتقتتويتتم التتمستتتتتتتتمتتر
لتتلتتمتتنتتاقشتتتتتتات بتتيتتن
مجموعات العمل

التعليم التعاوني
استتتتتتختتدام الت تطتبتيتقتتات
تقويم أداا الطتتالتتب في
والقضتتتتتايتا العمليتة في
التمارين المكلف بأدائها
الشرح
توقيت التقييم
(باألسبوع)

السابع
الرالث عشر
طوام العام
السادس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%10
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
يتم الدعم عن طريق الساعات المكتبية المحددة وساعات اإلرشاد االكاديمي وفقا للمحدد والمعلن علي موقع الكلية وجداوم اعضاا
هيئة التدريس المعلنة للطالب بالشكل الذي يكفل إطالع الجميع على تل المواعيد
_ تشجيع االستخدام المتزايد للمراجع الفقهية المنشورة على شبكة المعلومات الدولية .
_ تشجيع االستخدام الدائم للمواد والمراجع المطروحة على موقع المكتبة الرقمية السعودية .
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

ا لنظرية العامة للعقود في الفقه االسالمي والقانون _ د .بهاا الدين العاليلي _ دار الشواف /
الرياض _ 2005
مصادر االلتزام في القانون المدني _ دراسة مقارنة بالفقه االسالمي _ د .أنور سلطان _ دار
الرقافة للنشر والتوزيع _  2012م 1433.هجري
الوسيط في شرح القانون المدني _ مصادر االلتزام _ ج_ 1عبدالرزاق السنهوري _ بيروت
الطبعة األولي _ بدون تاريخ .
موقع وزارة العدم السعودية .
موقع مجلس الشوري السعودي .
موقع المكتبة الرقمية السعودية .

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

قاعات التدريس – قاعات العرض
السبورة الذكية

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
استبانات تقويم المقرر للطالب .
استبانات تقويم الخبرة الميدانية .
استبانات تقويم البرنامج .
استبانات تقويم األرشاد االكاديمي .
استبانة تقويم استاك المقرر .
عمليات التقييم والتقويم من قبل رئيس
القسم .
مراجعة وحدة الجودة والتطوير .
مراجعة لجنة المراجعة الداخلية لكافة
أعمام االختبارات والتصحيح داخل
القسم .
مراجعة رئيس القسم لكافة أعمام
التصحيح بالقسم .
اعتماد نظام مراجعة العينات العشتتتوائية
ألوراق اجابات الطالب .

طرق التقييم

المقيمون
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
أستاك المقرر

غير مباشر
غير مباشر
غير مباشر
غير مباشر
مباشر

رئيس القسم

مباشر

قيادات البرنامج

مباشر

وحدة الكنتروم

مباشر

رئيس القسم

مباشر

قيادات البرنامج

مباشر

مجاالت التقويم (مرل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاا هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)
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ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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