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 جامعة فيالدلفيا الكليــة:  الحقوق 

  

 القســـم: القانون الخاص
 

 الفصــــــل الدراسي الثاني  من العام الجامعي 2015/2014
 

 المنهاج الدراسي

 
  410417رقم المادة:   عنوان الـمــــادة: قانون دولي خاص

  العقود المسماةالمتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:   مستوى المادة: السنة الرابعة

  ساعات 3الساعات المعتمدة:   12:00- 11:10موعد المحاضرة: 

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب ومكانه 

   1:00- 12:10  309كلية الحقوق/   أستاذ مشارك  د. ناديا قزمار

 

  وصف المادة:
هذه المادة دراسة تحليلية لقواعد تنازع القوانين للعالقات القانونية ذات العنصر األجنبي من خالل بيان تتضمن 

ماهية نطاق التنازع وحاالته والتطور التاريخي لضوابط وقواعد اإلسناد ونظرية التكييف واإلحالة وما يتضمنه 

دولية من ضوابط إسناد وأحكام تحديد القانون واجب القانون المدني األردني والتشريعات المقارنة واالتفاقيات ال

التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصر أجنبي فضًال عن بيان حاالت تطبيق القانون األجنبي وموانع 

تطبيقه. كما تتضمن هذه الدراسة قواعد االختصاص القضائي الدولي وقواعد االعتراف وتنفيذ األحكام القضائية 

جنبية وفقًا لقانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني واتفاقية الرياض للتعاون القضائي واتفاقية وقرارات التحكيم األ

نيويورك الخاصة بقرارات التحكيم كدراسة تحليلية تعتمد على مواجهة القضايا وكيفية البحث والتكييف للوصول 

تهادات والتطبيقات القضائية الوطنية إلى الحلول واستنباط األحكام القانونية مع تحليل والتعليق على االج

  والمقارنة.
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  أهداف المادة:

تزويــد الطالــب بالمعرفــة االساســية والمتقدمــة لمواضــيع القــانون الــدولي الخــاص ومبادؤهــا ومصــادرها وتطورهــا  -1
  التاريخي

علـــى الـــتعلم تزويـــد الطلبـــة بالمهـــارات الذهنيـــة والعمليـــة فـــي مواضـــيع القـــانون الـــدولي الخـــاص وتطـــوير قـــدرتهم  -2
  وتطبيق المعرفة النظرية في حل المشاكل الواقعية أو المفترضة

  تطوير قدرات الطلبة في كتابة البحوث القانونية النظرية والتطبيقية واستخدام مصادر التعلم والتقنية الحديثة -3

  عمل بروح الفريق الواحدتمكين الطلبة من العمل بروح الفريق الواحد وتوير مهارات االتصاالت مع األخرين وال -4

  
  مكونات المادة:

 الكتب (العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر)* 

 
 سنة النشر اسم الناشر  اسم المؤلف اسم الكتاب

  القانون الدولي الخاص
  

  د. غالب الداوودي
  

  دار وائل للنشر
  

2005  
  

  
 

 (أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ)  المواد المساندة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 (حيث ينطبق) دليل الدراسة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ات الدراسية ودليل المختبر (حيث ينطبق)دليل الواجب 

 
  مناقشة بعض القضايا العلمية على تنازع القوانين

  استضافة محاضر خارجي
  ورشة عمل في غرفة متعددة االغراض ميدانية 

  تقديم ورقة بحثية
 
 

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

عدد  التدريسأسلوب 
 المحاضرات

 العالمة

  المحاضرات النظرية
36  80%  
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  ...........  3  مختبر الكمبيوتر والزيارات الميدانية
  %5  5  حلقات النقاش والحوارات

  %10  4  الواجبات والتمارين (مكتبية ، صفية) (فردية ، جماعية )
  %5  ........  كلمة كحد أعلى )  3000البحوث والمقاالت ى واوراق العمل  ( 
  %100  48  المجموع

  
  نتاجات التعّلم:

 المعرفة العلمية والفهم 

  اظهار معرفة متقدمة بالنصوص التشريعية واالتفاقيات الدولية الحاكمة بالمنازعات ذات العنصر األجنبي2أ/

تنــازع القــوانيين شــرح إجــراءات تنفيــذ األحكــام األجنبيــة والجهــات المختصــة بتنفيــذها والتعامــل مــع موضــوعات  3أ/
  وتنازع االختصاص الدولي.

 (القدرة على التفكير والتحليل) المهارات العقلية 

تطبيق المعرفة النظرية على الحــاالت الواقعيــة العمليــة وكيفيــة معرفــة القــانون الواجــب التطبيــق واالختصــاص  1ب/
  القانوني

وتصنيفها ووضعها في اإلطار القانوني السليم في هذا تشخيص وتحليل الوقائع المادية والتصرفات القانونية  2ب/
  المجال القانوني

البحث في التشريعات القانونية بمصادرها المختلفة إلستخراج المعلومات الداعمة للمعرفة وأداء المهارات في  4ب/
  هذا المجال

  ظروف ومعطيات محددة  بناء الجدل القانوني والتعامل األمثل مع الفرضيات القانونية المنطقية في ظل 5ب/
 

 (الشخصية واألكاديمية) مهارات التواصل 

 البحث في القانون إليجاد الحلول المنطقية السليمة للمشاكل الواقعية أو المفترضة 1ج/

القــانون  اســتخدام المكتبــة االلكترونيــة والورقيــة والمصــادر التعليميــة األخــرى واالســتفادة منهــا فــي التعــرف إلــى 2ج/
  ص.الدولي الخا

 

  المهارات المكتسبة من الممارسة العملية 

  استخدام مهارات التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات 1د/

  االلمام بالتشريعات واالحكام القضائية واالراء واالجتهادات ذات العالقة بالقانون الدولي الخاص 4د/
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  المسؤولية واالستفادة من التغذية الراجعة.اإلعداد المسبق ألداء المهام وٕادارة الوقت بدقة وبدرجة من  6د/

  
  أدوات التقييم:

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
 اختبارات قصيرة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 واجبات دراسية 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 االمتحان النهائي 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني
 40 االمتحان النهائي

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

 100 المجموع

  
  
  

  التوثيق واألمانة األكاديمية:
 (مع أمثلة توضيحية) أسلوب التوثيق 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 حقوق الطبع والملكية 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 تجنب االنتحال 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  
  توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

 

الواجبات الدراسية 
والتقارير  وأوقات 

 تسليمها
 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

 (1) القانون الدولي الخاصتوطئة وتعريف  

 (2) تطوره وموضوعاته 

 (3) الطبيعة القانونية لقواعده 

 (4) مصادره 

 (5) التعارف بتنازع القوانين وتطوره التاريخي 

 (6) أنواع تنازع القوانين وأسبابه وحلوله وشروطه 

 االمتحان األول
أســــــاس تطبيــــــق القــــــانون األجنبــــــي ومراحلــــــه ( التكييــــــف  

 واإلحالة )

(7) 

القــــانون الواجــــب تطبيقــــه فــــي التنــــازع الســــلبي واإليجــــابي  
 للجنسيات وعلى األهلية والخطبة

(8) 

 (9) القانون الذي يحكم الزواج وما يتعلق به والنسب والنفقة  

 (10) القانون الذي يحكم الميراث والوصية واألموال 

وااللتزامــات غيــر القانون الذي يحكم االلتزامات التعاقديــة  
 التعاقدية

(11) 

 االمتحان الثاني
 (12) موانع تطبيق القانون األجنبي المختص 

 (13) إثبات القانون األجنبي وتفسيره 

 (14) تنازع االختصاص القضائي الدولي ( المعايير العامة ) 

االســــتثناءات التــــي تــــرد علــــى حريــــة الدوليــــة فــــي تنظــــيم  
 االختصاص القضائي الدولي لمحاكمها 

(15) 

نموذج امتحان 
 (اختياري)

 (16) تنفيذ األحكام القضائية األجنبية وقرارات التحكيم 

االمتحان 
 النهائي
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  الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

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

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

من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحــرم مــن التقــدم لالمتحــان 
اب بســبب المــرض او لعــذر قهــري يقبلــه عميــد النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة(صــفرًا)، أمــا إذا كــان الغيــ

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

  المراجـع
  الكتب

  
 1969القانون الدولي الخاص / د.عز الدين عبد اهللا / الجزء األول / القاهرة 

  2001إبراهيم / دار النهضة العربية القانون الدولي الخاص / د. إبراهيم أحمد 
 

 المجالت العلمية
 

 مجلة نقابة المحاميين األردنية

  مجلة المحامون
 

 المواقع االلكترونية
  

book.net/products.asp-www.law   

  


