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أ .الخؼزيف بالومزر الذراسي:
 .5الساػاث الوؼخوذة  3ساػاث
ً .2ىع الومزر:
☐ اخزُبسٌ
☒ إعجبسٌ
 .3السٌت  /الوسخىي الذي يمذم فيه الومزر
الوسخىي الثالث
 .4الوخطلباث السابمت لهذا الومزر (إى وعذد)
ال يىخذ
 .5الوخطلباث الوخشاهٌت هغ هذا الومزر (إى وعذد)
ال َىعذ
ً .6وط الذراست (اخزش كل هب ٌَطجك)
ًوط الذراست
م
الوحاضزاث الخمليذيت
1
الخؼلين الوذهح
2
 3الخؼلين اإللكخزوًي
 4الخؼلين ػي بؼذ
 5أخزي
 .7ساػاث االحصال (علً هغزىي الفصل الذساعٍ)
الٌشاط
م
هؾبضشاد
1
هعول أو اعزىدَى
2
ؽلمبد ثؾش
3
أخشي (رزكش)
4
اإلخوالي

ػذد الساػاث الخذريسيت
45
---------------------

الٌسبت
%511
--------------------ساػاث الخؼلن
45 = 55× 3
---------------45

ب -هذف الومزر وهخزخاحه الخؼليويت:
 .1الىصف العبم للومشس:
ٌتضمن هذا المقرر دراسة معنى االلتزام وخصائصه ومصادره ،والمسؤولٌة العقدٌة ومفهوم العقد ومحله
وشروطه وعٌوبه ونسبٌة أثره وأسباب انقضائه ،ومعنى اإلرادة المنفردة ،وأُثرها على الحقوق والعقود،
وحاالتها فً بعض العقود ،وكذلك دراسة المسؤولٌة التقصٌرٌة نطاقها أساسها وصورها واثارها والمسؤولٌة
عن فعل الغٌر واالثراء بال سبب.
 .2الهذف الشئُظ للومشس
َهذف الومشس إلً أى َؾمك الطبلت الٌزبئظ اِرُخ:
ـ ٌتعرف على ماهٌة مصادر االلتزام اإلرادٌة والغٌر إرادٌة فً الفقه والنظام.
ـ ٌلم بالمسؤولٌة العقدٌة وأركان العقد وعناصره وشروطه وأسباب انقضائه فً الفقه والنظام.
ـ ٌقارن بٌن مصادر االلتزام فً الفقه اإلسالمً والقانون.
ـ ٌمٌز بٌن االتفاق والعقد واإلرادة المنفردة فً الفقه والنظام.
َ-فهن الوغؤولُخ الزمصُشَخ ًطبلهب أعبعهب وصىسهب واصبسهب والوغؤولُخ عي فعل الغُش وهبهُخ اإلصشاء ثال عجت.
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 .3هخشعبد الزعلن للومشس:
هخزخاث الخؼلن للومزر
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3

الوؼزفت والفهن
ٌوضح المسؤولٌة العقدٌة وأركان العقد وعناصره وشرروطه وأسرباب انقضرائه فرً
الفقه والنظام.
ٌحدد ماهٌة المسؤولٌة المدنٌة فً الفقه والنظام.
الوهاراث
ٌقارن بٌن المصادر اإلرادٌة والمصادر الغٌر إرادٌة
َزوكي هي رٌضَل الٌصوى الٌابهُوخ الزوٍ رخوا العموىد والوغوؤولُخ الوذًُوخ علوً
الىلبئع
المين
َغُذ رؾلُل ًصى الوغؤولُخ الوذًُخ ورفغُش العمىد ثبلوولكخ العشثُخ الغعىدَخ.
َخزوبس الؾلوىا الغوولُوخ فوٍ هغوبئل العمووىد و الوغوؤولُخ الوذًُوخ الزووٍ رىاعهوث أصٌووبء
عولث.
ً
َعشض سأَث فٍ هغبئل العمىد عشضب همٌعب وَمذم أدلزث ثطشَمخ علُوخ.

رهش
هخزج الخؼلن
الوزحبط
للبزًاهح
ع – 1ط
ع-3ط
م - 2س
م - 1س

ق - 1د
ق - 2د
ق - 3د

ج .هىضىػاث الومزر
م
1

2

3
4
5

6

4

لائوت الوىضىػاث
تعرٌف االلتزام فً الشرٌعة والنظام ومضمونه وعناصره وخصائصه
الجزء األول
المصادر االرادية لاللتزام
(العقد – االرادة المنفردة)
المصدر األول
العقد
تعرٌفه – أنواعه  -مبدأ سلطان اإلرادة
أركان العقد:
 (التراضً  -أهلٌة المتعاقدٌن). محل العقد. السببجزاء تخلف ركن من أركان العقد
الوغؤولُخ العمذَخ  -اصبس العمذ (الزضاهبد األطشاف)
اًؾالا العمذ
المصدر الثاني
اإلرادة الوٌفزدة (الىػذ بدائشة)
الوفهىم – الومبسًخ هب ثُي الىعذ ثغبئضح والغعبلخ فٍ الفمث االعالهٍ
الزطجُمبد الىعذ ثغبئضح

ساػاث
االحصال
3

3
9
3
3
3

3

الجزء الثاني
المصادر غير االرادية
(العمل غير المشروع أو الفعل الضار – االثراء بال سبب)
الوصذر الثالث
العمل غير المشروع أو الفعل الضار
هفهىم الوغؤولُخ الزمصُشَخ
7
ًطبق الوغؤولُخ الزمصُشَخ
أسكبى الوغؤولُخ الزمصُشَخ
 الخطأ.
8
 الضشس.
 عاللخ الغججُخ.
صىس الوغؤولُخ الزمصُشَخ
 الوغؤولُخ عي الفعل الشخصٍ
9
 الوغؤولُخ عي فعل الغُش
 هغؤولُخ الشخا عي الؾُىاى واألشُبء والجٌبء
 11اصبس الوغؤولُخ الزمصُشَخ
الوصذر الزابغ
االثراء بال سبب (الفعل النافع)
هفهىم االصشاء ثال عجت (الفعل الٌبفع)
 11الومبسًخ هب ثُي االصشاء ثال عجت والفضبلخ.
رطجُمبد االصشاء ثال عجت.
الودوىع
د .الخذريس والخميين:
 .1سثظ هخشعبد الزعلن للومشس هع كل هي اعزشارُغُبد الزذسَظ وطشق الزمُُن
اسخزاحيدياث الخذريس
هخزخاث الخؼلن
الزهش
 1.0الوؼزفت والفهن
ٌتعرررف علررى ماهٌررة المسررؤولٌة العقدٌررة
 الوؾبضشاد -الىاعجبد 1.1وأركرررران العقررررد وعناصررررره وشررررروطه
 الؾىاس والوٌبلشخوأسباب انقضاءه فً الفقه والنظام.
1.2
2.0
2.1

2.2

5

ٌحدد ماهٌة المسرؤولٌة المدنٌرة فرً الفقره
والنظام.

 الوؾبضشاد -الىاعجبد -الؾىاس والوٌبلشخ

3
3

3
3
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طزق الخميين
 رمُُن االخزجبساد. رمُُن الىاعجبد رمُُن الوٌبلشبد. رمُُن االخزجبساد. رمُُن الىاعجبد -رمُُن الوٌبلشبد.

الوهاراث
 رمُُن االخزجبساد.ٌقارن بٌن المصادر اإلرادٌة والمصرادر
وووووووخ
و
الوٌبلش
وووووووشاد
و
الوؾبض
الغٌر إرادٌة
 رمُُن الىاعجبدوالؾووىاس -الىاعجووبد الفشدَوووخ
والغوبعُخ -األثؾبس المصُشح  -رمُُن الوٌبلشبد.
 رمُُن األثؾبس.َوووزوكي هوووي رٌضَووول الٌصوووى الٌابهُوووخ  -الوؾبضوووووووشاد -الىاعجوووووووبد  -رمُُن االخزجبساد.
الزووٍ رخووا العمووىد والوغووؤولُخ الوذًُووخ الفشدَوووخ والغوبعُوووخ-الزوووذسَت  -رمُُن الىاعجبد
علً الىلبئع
علووووووٍ األعوووووووبلُت والطوووووووشق  -رمُُن الوٌبلشبد.
الوغزخذهخ فٍ الومبسًخ
 -رمُُن األثؾبس.

الزهش
3.0
3.1

3.2

3.3

هخزخاث الخؼلن

اسخزاحيدياث الخذريس

طزق الخميين

المين
 رمُُن االخزجبساد.َغُذ رؾلُول ًصوى الوغوؤولُخ الوذًُوخ
األثؾووووووووووبس
وووووووووشاد
و
الوؾبض
ورفغووووووُش العمووووووىد ثبلوولكووووووخ العشثُوووووووخ
 رمُُن األثؾبس.المصووووووُشح -الووووووزعلن الووووووزارٍ-
الغعىدَخ.
 رمُُن الوٌبلشبدالزذسَت العولٍ
 الومبثالد.رمُُن االخزجبساد.
َخزبس الؾلىا الغلُوخ فوٍ هغوبئل العموىد
و الوغؤولُخ الوذًُخ الزٍ رىاعهوث أصٌوبء الوؾبضووووووووووشاد -األثؾووووووووووبس
 رمُُن األثؾبس.المصووووووُشح -الووووووزعلن الووووووزارٍ-
عولث.
 رمُُن الوٌبلشبدالزذسَت العولٍ
 الومبثالد. رمُُن االخزجبساد.َعوشض سأَووث فووٍ هغووبئل العمووىد عشضووب
األثؾووووووووووبس
وووووووووشاد
و
الوؾبض
همٌعب ً وَمذم أدلزث ثطشَمخ علُوخ.
 رمُُن األثؾبس.المصووووووُشح -الووووووزعلن الووووووزارٍ-
 رمُُن الوٌبلشبدالزذسَت العولٍ
 -الومبثالد.

 .2أًشطخ رمُُن الطلجخ
الٌسبت
حىليج الخميين
هي إخوالي درخت
أًشطت الخميين
م
(ثبألعجىع)
الخميين
%31
األعجىع الغبدط
 5اخزجبس فصلٍ أوا
%21
أصٌبء الفصل
 2الوشبسكخ الشفهُخ والجؾىس
%51
األعجىع الشاثع عشش
 3اخزجبس ًهبئٍ
%111
---- 4الوغوىع
أًشطخ الزمُُن (اخزجبس رؾشَشٌ ،شفهٍ ،عشض رمذَوٍ ،هششوع عوبعٍ ،وسلخ عول الخ)
هـ  -أًشطت اإلرشاد األكاديوي والذػن الطالبي:
 هٌبلشخ األهىس الجؾضُخ واألكبدَوُخ-رىضُؼ الوغبئل الوزعلمخ ثبإلسشبد األكبدَوٍكُفُخ إداسح الىلذ كُفُخ الؾصىا علً هعذا هشرفع العول علً ؽل الوشكالد االكبدَوُخ وغُشهب ....الخو – هصادر الخؼلن والوزافك:
 .1لبئوخ هصبدس الزعلن:
 هصبدس االلزضام فٍ المبًىى الوذًٍ /األعزبر أًىس علطبى /داس الضمبفخ للٌشش والزىصَع 1435
 شرح نظام المعامالت المدنٌة السعودي الكتاب األول مصادر االلتزام دراسةالوزاخغ الزئيست للومزر
فً العقد و المسؤولٌة المدنٌة تألٌف الدكتور احمد سعٌد الزقرد  /مكتبة الرشد
الطبعة الثانٌة 5102م
 الىعُظ فٍ ششػ المبًىى الوذًٍ الغذَذ ط  ، – 2د .الغٌهىسٌالوزاخغ الوساًذة
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مصادر االلتزام فً الفقه اإلسالمً واألنظمة السعودٌة  /الدكتور دمحم عبرد المجٌرد
موسى /دار الكتاب الجامعً للنشر والتوزٌع الطبعة األولى 0341هـ.

الوصادر اإللكخزوًيت

أخزي

 الوىلع اإللكزشوًٍ لهُئخ الخجشاء ثوغلظ الىصساء فٍ الوولكخ العشثُخ الغعىدَخ. الوىلع اإللكزشوًٍ لوغلظ الشىسي فٍ الوولكخ العشثُخ الغعىدَخ.ـ هىالع هىعىعخ األًاوخ الغعىدَخ.
 المحاضرات المسجلة على اإلٌكو والمرفوعة على البالك بور. المكتبة الرقمٌة السعودٌة http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspxال َىعذ

 .2الوشافك والزغهُضاد الزعلُوُخ والجؾضُخ الوطلىثخ:
هخطلباث الومزر

الؼٌاصز
الوزافك
(المبعبد الذساعُخ ،الوخزجشاد ،لبعبد ٌ -لزم توفٌر قاعة دراسٌة تستوعب  31طالبا على األقل.
العشض ،لبعبد الوؾبكبح  ...إلخ)
الخدهيشاث الخمٌيت
(عهبص عشض الجُبًبد ،الغجىسح الزكُخ - ،عهبص عشض دارب شىا  -عجىسح ركُخ.
الجشهغُبد)
حدهيشاث أخزي (رجعب ً لطجُعخ الزخصا)  -ال َىعذ.
س .حمىين خىدة الومزر:
هداالث الخمىين
األداء الزذسَغٍ
األداء الزذسَغٍ
هشاععخ الىسلخ االخزجبسَخ
رمُُن الطالة فٍ الومشس
هشاععخ رصؾُؼ الىسلخ االخزجبسَخ
هذي رؾصُل هخشعبد الزعلن للومشس
هذي رؾصُل هخشعبد الزعلن للومشس

طزق الخميين

الوميوىى

غُش هجبششح ( اعزجُبى )
هجبشش ( الوزبثعخ )
هجبشش
هجبشش ( الٌزبئظ )

الطالة
سئُظ المغن
لغٌخ االخزجبساد ثبلجشًبهظ
أعزبر الومشس
هشاعع ًاُوش هوي أعضوبء هُئوخ
هجبشش
الزذسَظ
هجبشش ( الٌزبئظ )
أعزبر الومشس
غُش هجبششح ( اعزجُبى )
الطالة

هجبشش
لغٌخ الخطظ والوٌبهظ ثبلمغن
الكزبة الومشس
هداالث الخمىين (هضل .فبعلُخ الزذسَظ ،فبعلخ طشق رمُُن الطالة ،هذي رؾصُل هخشعبد الزعلن للومشس،
هصبدس الزعلن  ...إلخ)
الوميوىى (الطلجخ ،أعضبء هُئخ الزذسَظ ،لُبداد الجشًبهظ ،الوشاعع الٌاُش ،أخشي (َزن رؾذَذهب)
طزق الخميين (هجبشش وغُش هجبشش)
ذ .اػخواد الخىصيف
خهت االػخواد
رلن الدلست
حاريخ الدلست
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هدلس لسن األًظوت
السادست
5442/ 3/25هـ

