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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 1410060 رقم المادة القانون الدستوري والنظم السياسية اسم المادة الدراسية
 ال يوجد المتزامن للمادة/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
لتعريف بهذا القاانون واطاحاحاتو وتحبياو عواعاده ة ااىة ةلاف تعرياف الدساتور تتناول هذه المادة دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري وا     

سامو لغة وشكا ومو وعا وعاعتو بالقوانين األخرى ودراسة مطادر القاعدة الدستورية المكتوبة وغير المكتوبة وأنواع الدساتير وحرق و عها و 
حااور الحياااة الدسااتورية ىاا  الدساااتير ونهاياتهااا وتحبيقااات القااانون الدسااتوري وت الدساااتير وحاارق الرعابااة علااف دسااتورية القااوانين ة اااىة ةلااف تعاادي 

كما تت من هذه المادة التعريف بالدولة وأركانها وخطائطها والنظريات المفسرة لسايادة الدولاة وأناواع الادول مان حيال الشاك  والت اوين   األردن.
الت  ظهرت لتفسير ذلا  ة ااىة ةلاف وظاائف الدولاة التقليدياة والمتحاورة  كماا تشام  ودراسة أط  الدولة ونشأتو وأساس السلحة ىيها والنظريات 

ة  دراسااة مباادأ خ ااوع الدولااة للقااانون وعناطاار الاادول القانونيااة وتحبيقاتهااا ىاا  الدسااتور األردناا   ى ااا عاان دراسااة الحكومااة ومااداوالتها المختلفاا
الديمقراحياة  وغيار الديمقراحياة  والمختلحاة  ويتنااول كاذل  أناواع الديمقراحياة مان  وأشكال الحكومات أي أنواعها وطورها  ووسائ  ةسناد الحكم 

لحا ماة حيل كيفية مشاركة الشعب ى  السلحة مع التركيز علف الديمقراحية النيابية )البرلمانياة  وتحبيقاتهاا ىا  األردن  ونياان تنظايم السالحات ا
ماااذاهب الفكريااة المفسااارة لاااذل   كمااا تتنااااول مركااز الفااارد والحرياااات العامااة ومبااادأ المسااااواة  والعاعااة بينهاااا وتحااور مجااااالت السااالحة وأهااداىها وال

 ومشتماتو  واألحزاب السياسية وتحبيقات ذل  كلو ى  الحياة السياسية األردنية.
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 تعريف الطالب بفكرة الدولة وماهيتها، وخصائصها الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 ساسية للدول.االئ والمفاهيم التعبير عن المباد 1.1
 القدرة علف مفهوم شك  الحكومة وأشكالها. 1.1

 العام لألنظمة السياسية القائمة في المجتمع الدولي لتعريفا الهدف الثاني 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 ة المختلفة.القدرة علف معرىة األنظمة السياسي 1.1
 القدرة علف تحديد المبادئ العامة للقانون الدستوري بحريقة المقارنة. 1.1

 في مجال الدساتير الدولية التطوراتبع الطالب تان يت الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 ى  القانون الدول . االعتبارينالقدرة علف بيان المطادر واألشخاص  1.1
 ف مقارنة أوجو الشبو واالختاف بين القانون الدول  ونظم القانون المحل .القدرة عل 1.1

 األردنيللدستور  وموافقتهاالقانونية تنمية قدرة الطالب على التحليل والمقارنة واالنتقاد للنصوص  الهدف الرابع 
مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 حعن بدستورية نطوص القانون.المتعلقة بال تحديد المحكمة المختطةالقدرة علف  1.1
 نهج دستوري طحيح. علف القدرة علف المشاركة ى  األىكار وتفسيرها 1.1

 .0101الحبعة األولف االطدار الرابع  –دار الثقاىة  –د. عبد ال ريم علوان  –النظم السياسية والقانون الدستوري  الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:

 .0101-دار الثقاىة  –د. ىيط  الشنحاوي  –ن  نظريات ى  الدستور األرد -1

 دستور الممل ة األردنية الهاشمية. -1

 0103 9الوسيط ى  النظم السياسية والقانون الدستوري د. عنمان أحمد الخحيب  دار الثقاىة  الحبعة  -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

01 – 11ص  السلطة السياسية. -الشعب، اإلقليم -عناصرها -تعريف الدولة   

11 
1 
1 
1 

00 – 01ص  المعيار القانوني للدولة/ السيادة، النظرية التقليدية والنظرية الحديثة.   

11 
1 
1 
1 

المذهب  –وظيفة الدولة  -الدولة المركبة  –الدولة البسيطة  –أنواع الدول 
31  - 05ص  المذهب االجتماعي –المذهب االشتراكي  –الفردي    

11 
1 
1 
1 

71 – 57ص  الدول المتحدة  اتحادًا مركزيًا، االتحاد السويسري.   

10 
1 
1 
1 

113 -70ص  التكوين السياسي ونظام الحكم.    

13 
1 
1 
1 

 اإلختبــــار األول

15 
1 
1 
1 

 -المطلقة  –لجمهورية ا –أشكال الحكومات  )الحكومة الملكية  –الحكومة 
111 -115ص  الحكومة الديموقراطية( الديموقراطية المباشرة –المقيدة    

17 
1 
1 
1 

إسناد السلطة في األنظمة  –شبه المباشرة  –الديموقراطية النيابية 
101 -101ص  االنتخاب -الديموقراطية    

11 
1 
1 
1 

صور  –لمجلسين نظام ا –نظام المجلس الواحد  –صور الهيئات النيابية 
171– 135ص  نظام حكومة الجمعية  -النظام البرلماني  –النظام الرئاسي  –األنظمة النيابية    

11 
1 
1 
1 

المعارضة والتعددية  –التعددية الحزبية وأثرها على األنظمة السياسية النيابية 
ات الثنائية الحزبية واألنظمة السياسية الغربية )بريطانيا والوالي –الحزبية 

 المتحدة األمريكية( 
113 – 111ص    

11 
1 
1 
1 

 اإلختبـــار الثـــاني

11 
1 
1 
1 

 

العقد(  –األساليب غير الديموقراطية )المنحة  –أساليب نشأة الدساتير 
أنواع  –الدساتير المكتوبة  –أنواع الدساتير  –األساليب الديموقراطية 

 (1101هاشمية الدساتير األردنية )دستور المملكة األردنية ال
 

111 – 111ص    
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11 
1 
1 
1 

 

الرقابة على  –السمو الموضوعي  –السمو الشكلي  –مبدأ سمو الدساتير 
رقابة  –الرقابة السياسية الرقابة القضائية )رقابة االمتناع  –دستورية القوانين 

 اإللغاء(
 

111 - 110ص   

11 
1 
1 
1 

األسلوب العادي  –ة الدساتير نهاي –الرقابة على دستورية القوانين في األردن 
111 – 111ص األسلوب غير العادي لنهاية الدساتير )الثورة واالنقالب(  + مراجعة عامة –   

10 
1 
1 
1 

 تعريف القانون الدستوري.
131 – 101ص  القضاء والفقه المصادر. –العرف  –التشريع  –القاعدة الدستورية     

13 
1 
1 
1 

 -  

 

 للمواد طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاركة    = 
 %11=   االمتحان األول
 %11=  االمتحان الثان 
 %01= االمتحان النهائ 

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %01=   الفط  اعمال 
 )تقارير  أبحال  امتحانات يومية  

 %01=  االمتحان النهائ 

 
 

 11/11/1115 خ االعتمادتاري الدكتور محمد خليل أبو بكر اعتمدت من قبل رئيس القسم
 
 

 )يتم تحديثها ى  ك  ىط  دراس  وتعبأ من عب  مدرس المادة معلومات إضافية: 
  رقم المكتب   مدرس المادة

 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني   الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
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