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 جامعة فيالدلفيا

 كلية الحقوق
 قسم القانون الخاص

 الفصل الدراسي االول / السنة الدراسية 2015/2014
 

الخطة التدريسية لمادة مدخل الى علم 

 القانون
 

ن المــادة:مدخل الى علم القانوناعنو  0410111رقم المــادة:   

---- - المتطلب السابق و/ أو المرافق: مستوى المادة:السنة االولى  

1:00- 12:00ة: وقت المحاضر  ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

الرتبة  االسم
 األكاديمية

رقم المكتب 
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية ومكانه 

 أستاذ مساعد  د. ايناس قطيشات 
306  

  كلية الحقوق
 equtieshat@phialdelphia.edu.jo 

 

  مادة:وصف ال

تتنــــــاول هــــــذه المــــــادة دراســــــة النظريــــــة العامــــــة مــــــن حيــــــث بيــــــان مفهــــــوم القــــــانون ونشــــــأته، وخصــــــائص القاعــــــدة القانونيــــــة، 

وتنـــــوع القواعـــــد القانونيـــــة إلـــــى قواعـــــد القـــــانون العـــــام وقواعـــــد القـــــانون الخـــــاص وتقســـــيمها إلـــــى قواعـــــد آمـــــرة وقواعـــــد مكملـــــة 

بوجــــــه عــــــام، ومصــــــادر القاعــــــدة القانونيــــــة فــــــي القــــــانون األردنــــــي  أو مفســــــرة، ومــــــن ثــــــم بيــــــان مصــــــادر القاعــــــدة القانونيــــــة

بوجــــــه خــــــاص والمصــــــادر الرســــــمية كالتشــــــريع وأحكــــــام الفقــــــه اإلســــــالمي ومبــــــادئ الشــــــريعة اإلســــــالمية والعــــــرف والعدالــــــة 

اعـــــدة والمصـــــادر التفســـــيرية أو االســـــتثنائية كالقضـــــاء والفقـــــه، كمـــــا تتنـــــاول تفســـــير القاعـــــدة القانونيـــــة، ثـــــم نطـــــاق تطبيـــــق الق

القانونيــــــة مــــــن حيــــــث األشــــــخاص والمكــــــان والزمــــــان، وتتضــــــمن هــــــذه المــــــادة أيضــــــًا دراســــــة فــــــي النظريــــــة العامــــــة للحــــــق، 

ـــــه ـــــه ومصـــــادره، والحمايـــــة القانونيـــــة المقـــــررة ل وكـــــذلك بيـــــان  وتتطـــــرق إلـــــى التعريـــــف بـــــالحق وأنواعـــــه وبيـــــان أطرافـــــه ومحل

  .كيفية إثبات الحق وٕاستعماله 
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  أهداف المادة:
  طلبة بالمعرفة األساسية و المتقدمة لنظام القانون األردني ومبادئه ومفاهيمه ومصادره المختلفة .تزويد ال .1

  تمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم الذهنية والتطبيقية وتأهيلهم مبدئيًا لدراسة القانون . .2

ـــــى تطـــــوير قـــــدرات الطلبـــــة فـــــي كتابـــــة وٕاعـــــداد المقـــــاالت والتقـــــارير واألوراق البحثيـــــة وتـــــدريبهم  .3 ـــــة العل كتابـــــة القانوني

 وشروطها  

  مكونات المادة:
 الكتب (العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر)* 

 
  سنة النشر  اسم الناشر  اسم المؤلف  اسم الكتاب

  د. جورج حزبون.أ  المدخل الى علم القانون -

  أ.د. عباس الصراف

  دار الثقافة للنشر والتوزيع

  

2014  
  

        

 
 

   (أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ)المواد المساندة 
ن نصوص  ادة م ق بالم ا يتعل تخراج م انوني الس ع قسطاس الق ى موق الرجوع ال ب ب ف الطال دني يكل انون الم الق

 و اجتھادات قضائية وما الى ذلك. االردني

 (حيث ينطبق) دليل الواجبات الدراسية ودليل المختبر 

 .اجراء بحوثه دحث القانوني الصادر عن كلية الحقوق عنيستعين الطالب بدليل كتابة الب       

 
 

  طرق التدريس:
  محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها

  

  نتاجات التعّلم:
 المعرفة العلمية والفهم 

ــــــ/  1أ ــــــه وأنواعــــــه ومصــــــادره ونطــــــاق تطبيق ــــــق بتعريف ــــــه مــــــن مســــــائل تتعل وٕاظهــــــار  هبيــــــان مفهــــــوم القــــــانون ومــــــا يتصــــــل ب

  معرفة بفروع القانون األردني وتقسيماته األساسية ودالالتها .

  . تعريف الحق وأقسامه ومصادره وكيفية إثباته/  2أ
  

 (القدرة على التفكير والتحليل) المهارات العقلية 

  / تحليل وتفسير النصوص التشريعية بشكلها العام . 3ب

  ع الفرضيات القانونية المختلفة ./ بناء الجدل القانوني والتعامل األمثل م 5ب
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 (الشخصية واألكاديمية) مهارات التواصل 

/ اســـــــــتخدام مصـــــــــادر المعرفـــــــــة القانونيـــــــــة المختلفـــــــــة واســـــــــتخدام مهـــــــــارات التقنيـــــــــة الحديثـــــــــة وتكنولوجيـــــــــا المعلومـــــــــات  2ج

  والمكتبة الورقية واإللكترونية .

 

  المهارات المكتسبة من الممارسة العملية 

  .لتشريعات واألحكام القضائية واالجتهادات الفقهية/ اإللمام با 4د

  أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

يكلف الطالب بإجراء بحث قصير حول أحد الموضوعات المدرجة ضمن الخطة الدراسية باإلتقاف مع مدرس 
 المادة.

 

 اختبارات قصيرة 

حسب الحاجة في موضوع من موضوعات المادة ويرصد لــه  )واحد او اكثر(يجري مدرس المادة إختبار قصير 
 جزء من العالمة الكلية للمادة.

 

 واجبات دراسية 

يكلــــــف الطالــــــب بالقيــــــام بإســــــتخراج قــــــرارات صــــــادرة عــــــن محكمــــــة التمييــــــز والتعليــــــق عليهــــــا ومقارنــــــة 
  بعض القرارات مع بعضها البعض

 

 االمتحان النهائي 

) عالمـــة مـــن 40مـــن عـــدد مـــن االســـئلة المقاليـــة بحيـــث يخصـــص (ائي فـــي مـــادة مكـــون يخضـــع الطالـــب إلمتحـــان نهـــ
  المجموع الكلي.

 ) عالمــة مــن المجمــوع الكلــي للعالمــات مقابــل التقــارير والمشــاريع البحثيــة 20مالحظــة: تــم تخصــيص (
  واالمتحنات القصيره.

  
 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

ن الثانياالمتحا  20 
 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 20 المشاريع

 100 المجموع
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  التوثيق واألمانة األكاديمية:

 (مع أمثلة توضيحية) أسلوب التوثيق 

  على الطالب عند إجراء أي بحث أو تقري يطلب منه توثيق المادة العلمية كاآلتي:
 .الكتب: (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، المكان، الزمان، قم الصفحة) -

 .القوانين(رقم المادة، عنوان القانون مع الرقم والسنة، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية) -

  .وان الموضوع، الرابط االلكتروني، تاريخ الزيارة)المواقع اإللكترونية ( عن -

  
 وتجنب اإلنتحال حقوق الطبع والملكية 

يحظر على الطالب تحت طائلة المسؤولية ســرقة و/أو نســبة أي عمــل لآلخــرين نفســة. ويكــون الطالــب فــي هــذه الحالــة 
  .2007) لسنة 26عرضه لتطبيق أحكام تعليمات تأديب الطلبة في جامعة فيالدلفيا رقم (

  
 

  
  توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

  
الواجبات الدراسية   المالحظات

والتقارير  وأوقات 
 تسليمها

المواضيع األساسية والمساندة التي 
 ستغطى

 األسبوع

بدء  1/3/2015
 التدريس

 (1)  التعريف بالقانون وبيان وظيفته ونشأته 
1-5/3/2015 

فرق بين القاهدة ما ال اختيار موضوع البحث
القانونية و قواعد 

 الدين؟

 (2) خصائص القاعدة القانونية.
8-12/3/2015 

 (3)  أقسام القانون وفروعه.   
15-19/3/2015 

يكلف الطالب بتصنيف  
مجموعة من القوانين 
ضمن الئحتين أحدهما 
للقانون العام واالخرى 

 للقانون الخاص

 (4) المصادر الرسمية للقانون األردني.
22-26/3/2015 

 (5)  المصادر الغير رسمية.  
29/3-2/4/2015 
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فترة اإلمتحان األول -  
 

 (6) تطبيق القانون والمبادئ التي تحكمه. 

 االمتحان األول
5-9/4/2015 

 (7)  التعريف بالحق وبيان أنواعه.  
12-16/4/2015 

مصــــــــــــادر الحــــــــــــق (الواقعــــــــــــة القانونيــــــــــــة،   
  التصرفات القانونية).

(8) 
19-23/4/2015 

ما حكم تصرفات  
المجنون و المرض 

 مرض الموت ؟ 

أركان الحق (أشخاص الحق، محل الحق، 
  الحماية القانونية للحق).

(9) 
26-30/4/2015 

أشــــــــخاص الحــــــــق (الشخصــــــــية الطبيعيــــــــة   
  والشخصية المعنوية).

(10) 
3-7/5/2015 

فترة اجراء اإلمتحان  
 الثاني

 (11)  محل الحق. 

 
10 -14/5/2015  

 االمتحان الثاني
 

 (12)  الحماية القانونية للحق.  
17-21/5/2015 

25/5/2015   
عطلة بمناسبة عيد 

  االستقالل

إثبـــــــات الحــــــــق، تعريــــــــف اإلثبــــــــات وبيــــــــان  
  أهميته، تنظيم اإلثبات ومذاهبه.

(13) 
24-28/5/2015 

هل تصلح الدفاتر  
التجارية الثبات حق 

في مواجهة غير التاجر 
 ؟

 (14)  ، طرق اإلثبات.محل اإلثبات
31/5-4/6/2015 

 

اســــــتعمال الحــــــق، ضــــــرورة التــــــزام الحــــــدود   
  الموضوعية للحق.

(15) 
7-11/6/2015 

نموذج امتحان 
 (اختياري)

 
 (16)   فترة االمتحانات النهائية

14-18/6/2015 

 االمتحان النهائي
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  الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

  الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة .                  معدل ما يحتاج إليه الطالب من
  
  

  سياسة الدوام (المواظبه)
%) من مجموع الساعات المقررة للمادة. وٕاذا غاب الطالب أكثر مــن 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من (

رضــي أو قهــري يقبلــه عميــد الكليــة، يحــرم مــن التقــدم %) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر م15(
لالمتحــان النهــائي وتعتبــر نتيجتــه فــي تلــك المادة(صــفرًا)، أمــا إذا كــان الغيــاب بســبب المــرض او لعــذر قهــري 

  يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبًا من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب. 
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