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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 4146060 رقم المادة القانون الدولي الخاص اسم المادة الدراسية
 العقــود المســماة للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
 ـها عـن القـانون الـدولي العـارا ود اسـر النل بـر العامـر  ـي تنـاه  تتنـاو  ذـ ا المـادة التع بـل االقـانون الـدولي الخـاص ومتـاد ا وتم     

القــوان ن مــن ح ــ  ناــاق ذــ ا التنــاه  وامســال ة المعتمــدة لحنــر وتحد ــد القــانون الواقــة التا  ــن وا معــر تا  ــن القــانون امقن ــي  مــار 
ن المسـوولمر العقدمـر  و المسـوولمر التقتـ  برا ومسـ لر القضاء الواني وموانع تا مقه وك لك د اسر قواعد اإلسناد وااللتهامات الناشئر عـ

تنف ـ  امحكـار امقن مـر داخـد الدولـر كمـا تشـمد ذـ ا المـادة د اسـر النل بـر العامـر لنقنسـمر مـن ح ـ  تع بـل القنسـمر وا معت ـا وسـنار 
ق ــا  و  قــدذاا وتحد ــد القضــاء المخــتص الدولــر  ــي تنلمم ــا ويمــان كمفمــر اكتســا  ا احكــر القــانون  و اــالتقنا وحــاالت انعــدام ا واهدوا

االمناهعــات الناشــئر عن ــا ااإلضــا ر ةلــك د اســر م كــه امقانــة  ــي الدولــر ويمــان حقــوق ر والتهامــات را مــع  مــان قواعــد العمنمــر الخاتــر 
 االقنسمر وم كه امقانة  ي الممنكر ام دنمر ال اشممر.

 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية

. والجنسية/ واالختصاص القضاايي تعريف الطالب بالقواعد األساسية لموضوعات تنازع االختصاص وتنازع القوانين الول الهدف ا
 وتنازع القوانين

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 القد ة عنك تم ه  سال ة تحد د القانون المعمو  اه  ي العالقات الدولمر الخاتر. 1.1
 تاص المحكمر  ي النهاعات الدولمر.القد ة عنك ش ح  سا اخت 1.1
 االقنسمر وتمد د مف ور القنسمر الفعنمر.القد ة عنك تح ب  النهاعات المتعنقر  1.1

ه والحلول التي جاءت بها يبالنظريات الفق وتعريف الطالبتعرف المنازعة ذات العنصر األجنبي وتأجيل المنازعة   الهدف الثاني 
 لحسم النتايج الدولي

التعلم  مخرجات
 للهدف الثاني 

االتك  ل االشكالي لنعالقات والموسسات القانونمر عالقت ا االقواعد القد ة عنك حد المشكالت المعقدة المتعنقر  1.1
 المحنمر والدولمر.

 القد ة عنك تول ل المواذة الفقمه لح  النهاعات التي ال  وقد نص  ناوي عن  ا. 1.1
 مر المختتر  نل  النها  والفتد  مه.القد ة عنك تحد د عنك المحك 1.1

 تعريف الطالب بحاالت وشروط تنفيذ االحكام األجنبية الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 .تنف   امحكار امقن مرالقد ة عنك تم  ه االتفاقمات الدولمر الخاتر  1.1
 التاغر التنف  مر ا كساء االحكار امقن مرالقد ة عنك   ع الدعاوي الخاتر  1.1
 ان مكون قا د لنتنف  .   القد ة عنك تحد د الش وط الواقة توا  ذا  ي  1.1

 تأهيل الطالب لفهم النصوص القانونية ومحاولة تفسيرها الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 ماسر العامرالقد ة عنك مناقشر القضاما المث  ة لنقد   ي القانون الدولي الخاص والس 1.1
 اد تحد د مدى مالءمت ا لالناااق عنك النهاعات المع وضر عنك القاضي ام دني.نالقد ة عنك تحن د قواعد االست 1.1
 ل وف االسناد لنغش نحو القانون والتحا د عنك نتوص  م ا. القد ة عنك تم  ه محاولر تغ    1.1
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 الكتاب المعتمد:
دا  الثقا ـر   –د.حسـن ال ـداوي   –( اإلتـدا  الخـاما6ط) ن ن( د اسـر مقا نـرالقانون الدولي الخاص )تناه  القوا -1

– 5442. 

 المراجع العلمية:
 5463. 5ط -عمان-دا  الثقا ر-د. غالة عنك الداود-القانون الدولي الخاص )تناه  القوان ن( د اسر مقا نر -1

 .5461 3عمان ط – ي دا  الثقا ر د. محمد ول د المت-د اسر مقا نر-الوق ه  ي ش ح القانون الدولي الخاص -1
 

 التوزيع الزمني    
 االسبوع

 
عدد 

الصفحات في الكتاب  الموضوعات الساعات
 مالحظات المعتمد

11 
1 
1 
1 

 ماهية القانون الدولي الخاص.
 موضوعاتاه.

 مصادره الرسمية وغير الرسمية.
  11 – 1ص 

11 
1 
1 
1 

 المبادئ العامة لتنازع القوانين.
 شروط التنازع ونطاقه.

 التطور التاريخي لقواعد التنازع.
  13 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 نظريات تنازع القوانين.
 النظريات القديمة والحديثة .

 األسلوب المعتمد لحل التنازع بين القوانين.
  31 – 13ص 

11 
1 
1 
1 

 التكييف.
 اإلحالة.

 التفويض.
  21 – 31ص 

13 
1 
1 
1 

 انون األردني.قواعد اإلسناد في الق
 األحوال الشخصية ) األشخاص (.

 المصلحة الوطنية.
  111 – 21ص 

13 
1 
1 
1 

 الزواج والنسب.
 الميراث.
 الوصية.

  112 – 111ص 

10 
1 
1 
1 

 األموال.
 المركز التجاري والملكية الفكرية.

 .الديون والحقوق الثابتة في أوراق رسمية
  111 – 111ص 

12 
1 
1 
1 

 اقدية.اإللتزامات التع
 موقف المشرع األردني من خضوع العقد لقانون اإلرادة ) القانون المختار 

 مجال تطبيق قانون العقد.
  130 – 113ص 

11 
1 
1 
1 

 اإللتزامات غير التعاقدية / الفعل الضار.
 الفعل النافع ) الكسب بال سبب (.

 .شكل التصرف القانوني
  103 – 132ص 

11 
1 
1 
1 

 ن األجنبي.موانع تطبيق القانو
 النظام العام.

 .الغش نحو القانون 
  113 – 100ص 
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11 
1 
1 
1 

 إثبات وتفسير القانون األجنبي.
 دستورية القانون األجنبي.

 سريان القانون األجنبي من حيث الزمان والمكان.
   111 – 110ص 

11 
1 
1 
1 

 

 .تنازع اإلختصاص القضايي
 تحديد مفهوم اإلختصاص القضايي.

 صاص القضايي.ضوابط اإلخت
 

  113 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 مدى حرية الدولة في تنظيم اختصاصها القضايي.
 الحصانة القضايية.

 .نطاق الحصانة القضايية
 

  131 – 110ص 

11 
1 
1 
1 

 

 تنفيذ األحكام األجنبية.
 آثار األحكام األجنبية.

 .تنفيذ األحكام األجنبية في المملكة
 

  101 – 131ص 

13 
1 
1 
1 

 

 وط تنفيذ األحكام األجنبية.شر 
 تنفيذ أحكام محاكم الدول المرتبطة باتفاقية مع المملكة.

 .تنفيذ أحكام محاكم الدول غير المرتبطة باتفاقية مع المملكة
 

  123 – 101ص 

13 
1 
1 
1 

 

 تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية.
 تنفيذ سندات التنفيذ األخرى.

 . تنفيذ األوامر الواليية
 

  111 – 123ص 

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشا كر    = 
 %11=   االمتحان امو 
 %11=  االمتحان الثاني

 %31= االمتحان الن ائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %31=   الفتد اعما  
 )تقا ب ا  احا ا امتحانات  وممر( 

 %31=  االمتحان الن ائي

 

 11/11/1110 تاريخ االعتماد كتور محمد خليل أبو بكرالد اعتمدت من قبل رييس القسم
 

 ) تر تحد ث ا  ي كد  تد د اسي وتعا  من ق د مد ا المادة(معلومات إضافية: 
  رقم المكتب الدكتو   امي ا  اذمر الهواذ ة  مدرس المادة

  البريد االلكتروني -  الهاتف الداخلي

 6:44 – 65:44  :ماا الخمامحد ا الثالثاء الساعات المكتبية 

 0:44 – 3:44 اإلثن ن ا ام يعاء: 
 


