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 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف
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القانون المدني)بيع  : مقرر  توصيف الآداب والعلوم الإنسانية   كلية:

 وإيجار(
 الشريعة والقانونقسم: 

 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 القانون المدني)بيع وإيجار( :اسم المقرر  .1

 3502266 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

2 -- -- -- 2 
 الثاني الفصل – الثاني المستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4
 ال توجد :(وجدت )إنالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 ال توجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6
 بكالوريوس شريعة وقانون  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7
 الثاني لغة تدريس المقرر:  .8
 العربية نظام الدراسة:  .9
 انتظام  أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11
 منتظم :مكان تدريس المقرر  .11
 د/ محمد المحبشي      مواصفات المقرر: اسم معد  .11

13.  
  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

 
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
، من حيث  التعريثف بعقثد القانون المدني)بيع وإيجار(يعرض هذا المقرر ألهم الموضوعات المتعمقة في 

ومحث،، وكثذا ارثار عقثد البيع وخصائصه وتمييزه عن غيره من العقود، وذكر أركانه من صثيةة وعادثدين 

البيع من التزامات البائع والتزامات المشتري، وصور خاصة لبعض البيوع، كما يتناول هذا المقثرر أياثا 

لعقد اإليجار، من حي  التعريف بعقد اإليجار وخصائصه وتمييزه عن غيره من العقود، وذكر أركانثه مثن 

 ات المؤجر والتزامات المستأجر.صيةة وعاددين ومح،، وكذا ارار عقد اإليجار من التزام



 

 

 

 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :يتودع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون دادرا على ان

 المعرفة والفهم: 

 a1- )يظهر المعرفة المتعمقة بالمبادئ العامة والنظريات األساسية في القانون المدني)بيع وإيجار 

a2 -  .يوضح بتعمق ماهية العقود المسماة في القانون المدني 
 المهارات الذهنية: 

b1 - .يميز بين عقد البيع واإليجار وبين غيرها من العقود 

b2 -  .يقارن بين أحكام عقد البيع واإلجار في القانون اليمني والفقه اإلسالمي 
 المهارات المهنية:

c1 - (على الوقائع والقضايا المعروضة عليه.يطبق ضوابط قواعد القانون المدني)بيع وإيجار 

c2 - .يبين اإلجراءات القانونية لتنفيذ عقد البيع واإليجار 

 المهارات العامة: 

d1 -  يعمل بروح الفريق الواحد في عند إصدار االستشارات القانونية، في مجال القانون المدني)بيع
 وإيجار(

d2 - ية في البحث عن المستجدات الحديثة في القانون المدني)بيع يستخدم الحاسب اآللي بمهارة عال
 وإيجار(

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 

 ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : المعرفة والفهم مخرجات تعلم  المقرر )أوالً: ربط 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/  استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 االختبارات
 التحريرية النصفية.

 االختبارات التحريرية القصيرة.
 االختبارات التحريرية النهائية.

 تقييم العروض.
تقييم مشاركة الطلبة في الحوار 

 والمناقشة.

 محاضرات.
 الحوار والمناقشة.
 عروض تقديمية.

 

1- a1   يظهر المعرفة المتعمقة بالمبادئ
العامة والنظريات األساسية في القانون 

 المدني)بيع وإيجار(

1- a2     يوضح بتعمق ماهية العقود
 المسماة في القانون المدني.

 بإستراتيجية التدريس والتقويم :مخرجات تعلم  المقرر )المهارات الذهنية (  ربطثانيا : 

 المهارات الذهنيةمخرجات المقرر /  التدريساستراتيجية  استراتيجية التقويم

 اختبارات تحريرية.
تقييم مشاركة الطلبة في الحوار 

 والمناقشة.
تقييم تقارير الطلبة في حل 

 المشكالت.

 المحاضرة.
 حل المشكالت.

 الحوار والمناقشة.
 العصف الذهني.

1- b1     يميز بين عقد البيع
 واإليجار وبين غيرها من العقود.

1- b2    يقارن بين أحكام عقد البيع
واإلجار في القانون اليمني والفقه 

 اإلسالمي.



 

 

 

 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 المهارات المهنية والعملية  ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : مخرجات تعلم  المقرر ) ثالثا : ربط

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية التدريس استراتيجية استراتيجية التقويم

 القراءة التطبيقية.

 اختبارات شفهية.
 تقييم األداء.

 مالحظة األداء.
 اختبارات تحريرية.

 محاضرة.
 حل مشكالت واقعية. 

 التعليم التعاوني.
 التعلم الذاتي.

 الطريقة االستنباطية.

1. c1     يطبق ضوابط قواعد
القانون المدني)بيع 

وإيجار(على الوقائع والقضايا 
 المعروضة عليه.

1-     c2      يبين اإلجراءات القانونية
 لتنفيذ عقد البيع واإليجار.

 : موائمة مخرجات تعلم  المقرر )المهارات العامة( بإستراتيجية التدريس والتقويم : رابعاً 

 المهارات العامةمخرجات المقرر/  استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 تقييم بحث.
 نقد تقرير.

 تقييم عرض.

 محاضرة.
 تطبيقات عملية.

 سمنارات.

1- d1     يعمل بروح الفريق الواحد
في عند إصدار االستشارات القانونية، 
 في مجال القانون المدني)بيع وإيجار(

1- d2   يستخدم الحاسب اآللي
بمهارة عالية في البحث عن 

المستجدات الحديثة في القانون 
 المدني)بيع وإيجار(

I.  مواضيع المقرر الرئيسية  والفرعية  ) النظري والعملي (  وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر  مع تحديد الساعات كتابة

 المعتمدة : 
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/  الرقم
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

 التعريف بالعقود المسماة 1

 مفهوم العقود المسماة في القانون المدني

 تقسيم العقود المسماة في الفقه اإلسالمي

 تقسيم العقود المسماة في القانون المدني

1 6 
a1  a2 

bd1 d2 

 التعريف بعقد البيع 2

 مفهومه

 خصائصه

 تمييزه عن غيره

1 6 
a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 



 

 

 

 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 أركان عقد البيع 3

 الصيغة

 العاقدان

 المحل

1 6 

a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 
d1 d2 

 آثار عقد البيع 4
 التزامات البائع

 التزامات المشتري
1 6 

a1  a2 
b1  b2 

 التعريف بعقد اإليجار 5

 مفهومه

 خصائصه

 عن غيره تمييزه

1 6 
a1  a2 
b1  b2 

 أركان عقد اإليجار 6

 الصيغة

 العاقدان

 المحل

1 6 
a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 

 آثار عقد اإليجار 7
 التزامات المؤجر

 التزامات المستأجر
1 6 

a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 

  41 14 إجمالي الساعات

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

عرض الموضوع عن طريق مشكلة يتم مناقشتها من الطالب إليجاد الحلول المناقشة والعصف الذهني: يتم  .1
 الفقهية والقانونية لها ثم يتم أخذ آراء الطالب عن طريق العصف الذهني.

 المحاضرة: يتم فيها عرض الموضوع بطريقة علمية بعد سبق مناقشته. .2

المحاضرة التالية للمناقشة مع تكليف الطالب بالتحضير والعرض: في نهاية المحاضرة يتم طرح موضوع  .3
 تكليف بعض الطلبة بالتحضير والعرض.

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

االطالع على كتاب من كتب التراث في مجال  1

الفقه اإلسالمي، والبحث فيه عن مفردات في 

 القانون المدني)بيع وإيجار(مجال 

a1  a2 1 1 

القيام بعرض وتحليل نصوص قانونية مقارنة  2

 القانون المدني)بيع وإيجار(في مجال 
b1  b2 6 3 

عمل محاكمة تمثيلية لدعوى في مجال تنفيذ  3

العقد وتفسيره وتوضيح إجراءات السير فيها 
c1 c2 8 1 



 

 

 

 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 حتى تمامها .

 d1 d2 11 3 لقانون المدني)بيع وإيجار(قيام الطالب بعمال 4

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

 %11 11 1 الواجبات  1
 c1  c2  

  d1 d2 

 %5 5 4 اختبار أول    أو كويزات  2
a1  a2 

 

 %11 11 7 اإلختبار النصفي 3
 a1  a2 

 b1 b2 

ثالثاختبار  4  9 5 5% c1 c2 

5 

 a1 %61 61 16 االختبار النهائي

b1 

c2 

 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر

 
 م.1116د عبد الله العلفي، أحكام عقد البيع، دار الفكر المعاصر، صنعاء/ أ.د  أ.د  عبد  .1

 م.1116أحكام عقد اإليجار، دار الفكر المعاصر، صنعاء/ د عبد الله العلفي، 
 

 المراجع المسا 
 

 المساعدةالمراجع 

 د عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني، العقود المسماة. .1

 د سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، العقود المسماة.  .1

 المسماة في الفقه اإلسالمي والقانون المدني.د/ نايف بن جمعان الجريدان، العقود  .1

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 موقع المكتبة الشاملة.

 موقع جامع الفقه اإلسالمي.

 موقع البوابة القانونية.
 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة 



 

 

 

 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .1

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 االختبارات واالمتحانات:ضوابط    .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :أخرىسياسات    .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القانون المدني)بيع وإيجار( خطة مقرر:
 



 

 

 

 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

I. معلومات عن مدرس المقرر:  

 االسم  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 القانون المدني)بيع وإيجار( :اسم المقرر  .1

 3502266 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

2 -- -- -- 2 

 الفصل الثاني -المستوى الثاني   المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد   :(السابقة لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات   .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 حرم الجامعيال مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

، من حي  التعريف بعقثد القانون المدني)بيع وإيجار(يعرض هذا المقرر ألهم الموضوعات المتعمقة في 

البيع وخصائصه وتمييزه عن غيره من العقود، وذكر أركانه من صيةة وعاددين ومحث،، وكثذا ارثار عقثد 

ل هذا المقرر أياا البيع من التزامات البائع والتزامات المشتري، وصور خاصة لبعض البيوع، كما يتناو

لعقد اإليجار، من حي  التعريف بعقد اإليجار وخصائصه وتمييزه عن غيره من العقود، وذكر أركانه من 

 صيةة وعاددين ومح،، وكذا ارار عقد اإليجار من التزامات المؤجر والتزامات المستأجر.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 

 :المقرر بنجاح ان يكون دادرا على انيتودع من الطالب عند اكمال 
 المعرفة والفهم: 

 a1- )يظهر المعرفة المتعمقة بالمبادئ العامة والنظريات األساسية في القانون المدني)بيع وإيجار 

a2 -  .يوضح بتعمق ماهية العقود المسماة في القانون المدني 
 المهارات الذهنية: 

b1 -  وبين غيرها من العقود.يميز بين عقد البيع واإليجار 



 

 

 

 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

b2 -  .يقارن بين أحكام عقد البيع واإلجار في القانون اليمني والفقه اإلسالمي 
 المهارات المهنية:

c1 - .يطبق ضوابط قواعد القانون المدني)بيع وإيجار(على الوقائع والقضايا المعروضة عليه 

c2 - .يبين اإلجراءات القانونية لتنفيذ عقد البيع واإليجار 
 المهارات العامة: 

d1 -  يعمل بروح الفريق الواحد في عند إصدار االستشارات القانونية، في مجال القانون المدني)بيع
 وإيجار(

d2 -  يستخدم الحاسب اآللي بمهارة عالية في البحث عن المستجدات الحديثة في القانون المدني)بيع
 وإيجار(

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

1 
/ موضوعات  وحدات

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 االسابيع

الساعات 

 الفعلية

 التعريف بالعقود المسماة 2

 مفهوم العقود المسماة في القانون المدني

 تقسيم العقود المسماة في الفقه اإلسالمي

 تقسيم العقود المسماة في القانون المدني

1 6 

 التعريف بعقد البيع 3

 مفهومه

 خصائصه

 عن غيره تمييزه

1 6 

 أركان عقد البيع 4

 الصيغة

 العاقدان

 المحل

1 6 

 آثار عقد البيع 5
 التزامات البائع

 التزامات المشتري
1 6 

 التعريف بعقد اإليجار 6

 مفهومه

 خصائصه

 تمييزه عن غيره

1 6 

 أركان عقد اإليجار 7

 الصيغة

 العاقدان

 المحل

1 6 

 42 14 عدد األسابيع والساعات 

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

المنادشة والعصف الذهني: يتم عرض الموضوع عن طريق مشكلة يتم  .4

منادشتها من الطالب إليجاد الحلول الفقهية والقانونية لها رم يتم أخذ اراء 

 الطالب عن طريق العصف الذهني.

 المحاضرة: يتم فيها عرض الموضوع بطريقة علمية بعد سبق منادشته. .5

بالتحاير والعرض: في نهاية المحاضرة يتم طرح موضوع تكليف الطالب  .6



 

 

 

 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 المحاضرة التالية للمنادشة مع تكليف بعض الطلبة بالتحاير والعرض.
 

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 الدرجة األسبوع التكليف/النشاط الرقم

االطالع على كتاب من كتب التراث في مجال الفقه  1

القانون اإلسالمي، والبحث فيه عن مفردات في مجال 

 المدني)بيع وإيجار(

1 1 

القيام بعرض وتحليل نصوص قانونية مقارنة في مجال  2

 القانون المدني)بيع وإيجار(
6 3 

عمل محاكمة تمثيلية لدعوى في مجال تنفيذ العقد وتفسيره  3

 وتوضيح إجراءات السير فيها حتى تمامها .
8 1 

 3 11 لقانون المدني)بيع وإيجار(قيام الطالب بعمال 4
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %11 11 1 الواجبات   .1

 %5 5 4 اختبار أول    أو كويزات   .2

 %11 11 7 االختبار النصفي  .3

 %5 5 9 اختبار ثالث  .4

 %61 61 16 االختبار النهائي  .5

   المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:
  /م.1116د عبد الله العلفي، أحكام عقد البيع، دار الفكر المعاصر، صنعاء 

  م.1116اإليجار، دار الفكر المعاصر، صنعاء/ د عبد الله العلفي، أحكام عقد 

 المراجع المساعدة:

 د عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني، العقود المسماة. .1

 د سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، العقود المسماة.  .1

 والقانون المدني.د/ نايف بن جمعان الجريدان، العقود المسماة في الفقه اإلسالمي  .3

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت:

 .موقع المكتبة الشاملة 

 .موقع جامع الفقه اإلسالمي 

 .موقع البوابة القانونية 



 

 

 

 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .5

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .2

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 


