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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 0100001 رقم المادة النظام الدستوري االردني اسم المادة الدراسية
 القانون الدستوري والنظم السياسية للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

ائص الرئيسدية ل وسدداق الدراسدي ونتدائع الدتت م التدي منتو دا ودن الدالد  التددادي تقددم ووافدتات الوسداق  دوج ودودقاق د يقداق ل  فد     
ظهار ا إوا استتاد بشكل كاول ون فرص التت م الوقدودة  و دي تشدمر إلدم الوسدا وات التدي تقددوها ل  رنداوع  وذتنداو   دوا  إحراق ا وا 

تمر غمددر الديوقراديددة بوددا فمهددا اسدد و  اشسددتتتا  الشددت ي الوسدداق اسددالم  نشددسا الدسدداتمر  بوددا فددي ولددي الدسدداتمر الديوقراديددة والدسددا
 واس و  الدوتية التسسسية كسس وبي ديوقرادممن واس و  الونحة والتقد كسسالم  غمر ديوقرادية.

( ودسدددتور عدددام 0291( ودسدددتور عدددام  0291ثدددمت متحددددس عدددن اسدددالم  نشدددسا الدسددداتمر ادردنيدددة وبشدددكل وتفدددل دسدددتور عدددام       
متحدس عن انواع الدساتمر الثالثة ويقوم  دراستها بالتتفمل بوا في ولي الوواد الوتت قة  نظام الحكدم والسد دات الدثالس (  ثمت 0299 

التنتمويددة والتشددرذتية والقةددائية  وتإلددوذن اشدارات التاوددة وحوايددة ادوددوا  التاوددة وحقددوق ادردنمددمن  ويشددر  كيتيددة إدددرا  التتددديالت 
 .الدستورذة وشرودها

 
 داف ومخرجات التعلم للمادة الدراسيةأه

 وعالقة القانون الدستوري بالقوانين األخرى  تنمية فهم الطلبة بفكرة الدولة واهميتها وخصائصها الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 ع م االلوام بوا ية الدولة.القدرا  1.1
 القدرا ع م تحدمد اركان الدولة. 1.1
 الدولة وافل نشستها وانواعها. استقفا   فائص 1.1
 .القدرا ع م وترفة اال تالف  من القانون الدستوري وغمرج ون القوانمن 1.1

 تنمية فهم الطلبة باألنظمة السياسية القائمة في المجتمع الدولي الهدف الثاني 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 القدرا ع م وترفة ادنظوة السياسية الوتت قة. 1.1
 القدرا ع م التوممق وا  من ادنظوة الو إلية والدوهورذة وغمر ا. 1.1

 نشأة الدساتير والرقابة الدستوريةو  تنمية فهم الطلبة بمفهوم الحكومة واشكالها الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 تارذ ي لها.واشكالها والتدور ال ة وا  من الحكووات التي تقوم بالدو تر القدرا ع م الت 1.1
 .وسوو الدساتمر القدرا ع م وترفة اسالم  نشسا الدساتمر 1.1
 .استقفا  التدربة ادردنية في الر ابة ع م دستورذة القوانمن 1.1

 .9000 –دار الثقافة  –د. نتوان ال دم   –احكام الدستور ادردني  -1 الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:
 ويةدستور الوو إلة االردنية الهاش -1

 .9000 –دار الثقافة  –د. فيفل الشنداوي  –ردني في الدستور ادنظرذات  -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في الكتاب  الموضوعات الساعات

 مالحظات المعتمد

11 
1 
1 
1 

القانون األساسي لشرق األردن  –إضاءة تاريخية على نشأة الدولة األردنية 
  57 - 81ص  .8291األردنية الهاشمية  دستور المملكة – 8291

11 
1 
1 
1 

ظروف وأسباب صدور دستور  – 8279إضاءة تاريخية على نشأة دستور 
  881 – 18ص  8279خصائص دستور  – 8279

11 
1 
1 
1 

  819 - 885ص  اختصاصات الملك المقيدة –السلطة التنفيذية الملك )تولي العرش( 

11 
1 
1 
1 

  811  -819ص  تكوين مجلس الوزراء  –اختصاصات الملك التقديرية 

10 
1 
1 
1 

  989 -811ص  المسؤولية الوزارية –اختصاصات مجلس الوزراء 

10 
1 
1 
1 

  اإلختبــــار األول

10 
1 
1 
1 

  928 -982ص  الناخب –تكوين مجلس النواب  -تكوين مجلس األمة  –السلطة التشريعية 

10 
1 
1 
1 

  979 -928ص  شروط الترشيح لمجلس النواب -شح  المر 

10 
1 
1 
1 

  919 – 979ص  الوظيفة التشريعية  –اختصاصات السلطة التشريعية  –النظام االنتخابي 

11 
1 
1 
1 

  951 – 919ص  الموازنة العامة  –الضرائب والرسوم  –الوظيفة المالية 

11 
1 
1 
1 

 ـــانيالثـار اإلختبـ

11 
1 
1 
1 

المحاكم  –تكوين السلطة القضائية )المحاكم النظامية  –القضائية  السلطة
  915 – 955ص  الدينية(.
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11 
1 
1 
1 

المحاكم المتخصصة وعالقتها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية )محكمة العدل 
  921 - 911ص  المحكمة الدستورية( –العليا 

11 
1 
1 
1 

 

 –سلطتين التنفيذية والتشريعية مبدأ الفصل بين السلطات والعالقة بين  ال
مظاهر تدخل السلطة التنفيذية  -العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 

 بالسلطة التشريعية
 

  281 – 925ص

10 
1 
1 
1 

 –االستجواب  –مظاهر تدخل السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية )السؤال 
  299 – 281ص اء( + مراجعة عامةالمسؤولية الجنائية للوزر  –طرح الثقة بالوزارة 

10 
1 
1 
1 

 اإلختبــار النهـــائي

 
 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11الوشاركة    = 
 %11=   االوتحان ادو 
 %11=  االوتحان الثاني
 %01= االوتحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %01=   التفل اعوا  
 وية( تقارذر  ابحاس  اوتحانات مو  

 %01=  االوتحان النهائي
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