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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 0106660 رقم المادة خل الى علم القانون دالم اسم المادة الدراسية
 ال يوجد للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

ن ونشممم تت وتهممونا وفرمممان ننوعممت وتنمممو   واعمممدا  تتضمممن همممما الممماد  دناسممما النةنلمما ال امممما للقمممانون مممن حيممم   الت نلمم   القمممانو     
 وخصائص القاعد  القانونرا وتنوعها إلى  واعد آمن  وأخنى مكملا )األصلرا والقانونرا واالجتهادرا( ثم دناسا تفسين القاعمد  القانونرما

 ومكان وزمان سنلانها. من حي  هنق التفسين وأنواعت ومدانست وكملك توضرح نهاق تهبرقها من حي  األشخاص المخاهبين بها
كممما تتضمممن هممما الممماد  دناسمما النةنلمما ال اممما للحمم  مممن حيمم  الت نلمم   ممالح  وأنواعممت )المالرمما والشخصممرا وال ينرمما والم نورمما(    

 وأهنانت ومصادنا وأنكانت  ثم الحمارا المقنن  لت.
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 عنى القانون والحقوق التعريف العام لم الهدف االول 
مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 ديد مصادن القانون وننوعت المختلفا.حالقدن  على ت 1.1
 القدن  على تفسين النةنلا ال اما للحقوق. 1.1

 تعريف الطالب بخصائص القانون وأنواعه وتقسيماته الهدف الثاني 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 ل ال ات القانونرا وتحديد القانون الم مول نرت.القدن  على تصني  ا 1.1

 يناقش الطالب الحقوق العامة والخاصة لألفراد  الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

من خالل  القدن  على منا شا القضارا القانونرا وحل المشكالت ال سرها والم قد  المت لقا  الحقوق  1.1
 عمل ننل .

 الفقهية واآلراءوالقرارات القضائية  ة واالنتقاد للتشريعات المحيطةنار قمية قدرة الطالب على التحليل والمتن الهدف الرابع 
مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 .على أساس نهج علمي صحرحالقدن  على المنا شا  شكل أخال ي وعلمي مع إ اما الدليل  1.1

 .8002 - الثقانادان   – ع اس الصناف  د. جونج حزفون . د  – المدخل إلى علم القانون  -1 الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:

 .8002 6دان الثقانا ط –ع اس الصناف وجونج حزفون د. –نةنلا القانون ونةنلا الح  -1

 د. خالد الزعبي و د.منمن الفضل. –المدخل إلى علم القانون  -1

 6990الدان الجام را –ودنمضان أبوالس –مصادن اإللتزام ني القانون المصني واللبناني -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في الكتاب  الموضوعات الساعات

 مالحظات المعتمد

11 
1 
1 
1 

   – مقدمـــة

11 
1 
1 
1 

 ضرورة القانون ووظائفه.
 أهداف القانون.

 نشأة وتطور القانون.
  15 – 5ص 

11 
1 
1 
1 

 خصائص القانون.
  15 – 11ص  جتماعية اخأخر..القانون والقواعد اإل

11 
1 
1 
1 

 تقسيم القانون.
  17 – 14ص  فروع القانون العام.

15 
1 
1 
1 

 فروع القانون الخاص.
 القواعد اآلمرة والمكملة.

 معيار التفرقة بين القواعد اآلمرة والمكملة.
  111 – 114ص 

17 
1 
1 
1 

 مصادر القاعدة القانونية.
 التشريع.

 الفقه اإلسالمي.
  111 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 الشريعة اإلسالمية, الُعرف, قواعد العدالة.
 المصادر اإلسترشادية للقانون.

 السوابق القضائية, اإلجتهاد القانوني.
  114 – 117ص 

11 
1 
1 
1 

 السلطة المختصة بتطبيق القانون.
 أنواع القضاء والمحاكم.

 تطبيق القانون من حيث اخأشخاص.
  111 – 151ص 

14 
1 
1 
1 

 تطبيق القانون من حيث المكان.

 تطبيق القانون من حيث الزمان.
 تفسير طرق ومذاهب القانون.

  141 – 114ص 

11 
1 
1 
1 

 نظرية الحق.
  141 – 114ص  أنواع الحقوق وتقسيماتها.

11 
1 
1 
1 

 الحقوق السياسية والمدنية العامة.
 حقوق اخأسرة والحقوق المالية.

 والتبعية. الحقوق العينية اخأصلية
  111 – 141ص 
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11 
1 
1 
1 

 الحقوق المعنوية.
 الشخص الطبيعي.

 مميزات الشخصية الطبيعية.
  115 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 آثار الشخصية الطبيعية.
 الشخصية الحكمية.

 مميزاتها وآثارها.
 

  141 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 تقسيمـات اخأشيـاء.
 

  111 – 141ص 

15 
1 
1 
1 

 

        حماية الحق.   
 التعسف في استعمال الحق.

ثباته.  حماية الحق وا 
 

  111 – 111ص 

17 
1 
1 
1 

   

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشانكا    = 
 %11=   االمتحان األول
 %11=  االمتحان الثاني
 %51= االمتحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %51=   الفصل اعمال 
 ا   امتحانات يومرا()تقانلن  أ ح 

 %51=  االمتحان النهائي

 
 

 11/11/1111 تاريخ االعتماد بكرالدكتور محمد خليل أبو اعتمدت من قبل رئيس القسم
 

 )يتم تحديثها ني كل نصل دناسي وت    من  بل مدنس الماد (معلومات إضافية: 
 363 رقم المكتب الدكتون راسين محمد الجبوني  أ.  مدرس المادة

 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني 852  هاتف الداخليال

 الساعات المكتبية 
 6000 – 68000    الخمرساألحد   الثالثاء

 8000 – 68030اإلثنين   األنف اء  
 

mailto:______@zuj.edu.jo
mailto:______@zuj.edu.jo

